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وحتى كان إسحاق سعیدا جدا، ألن ابنھ یعقوب عاد إلى البیت،
ھ، ولكن عیسو رحب بأخیھ، الذي كان قد توعد سابقا بأن یقتل

صغیر،أبناء یعقوب كانوا غیر سعداء بسبب یوسف، أخیھم ال
.الذي كان أبوه یحبھ أكثر منھم



وازداد غضب إخوة یوسف، عندما قّص علیھم أحالمھ وقال
حزمتي قامت وانتصبت، فأحاطت حزمكم بحزمتي: "لھم

، وھذا الحلم یعني أن یوسف سیكون أكثر ."وسجدت لھا
.أھمیة من أخوتھ



جد وفي حلم یوسف الثاني س
لھ كل من الشمس والقمر 
وأحد عشر كوكبا، فحتى

أبوه غضب منھ ألنھ رفع 
نفسھ أعلى من والدیھ 

.وإخوتھ



رعى وفي أحد األیام أرسل یعقوب یوسف إلى الحقل، حیث ی
إخوتھ قطعان غنمھم، فلما رآه إخوتھ قادما، قالوا بعضھم 

یعلم ، ولم یكن یوسف."دعونا نقتل صاحب األحالم: "لبعض
.الخطر الذي ینتظره



سفكوا ال ت: "لكن رأبوین، أخوھم األكبر، لم یوافقھم، وقال لھم
ذه من ، لكي ینق."دما، اطرحوه في ھذه البئر التي في البریة

.أیدیھم عند حلول الظالم



فلما جاء یوسف
ا إلى أخوتھ، خلعو

عنھ قمیصھ 
الملون الذي 

علیھ، والذي كان
قد عملھ یعقوب 
البنھ المحبوب،

وأخذوه وطرحوه 
.بفي البئر الرھی



قافلة وبینما كان رأبوین غائبًا، فإذ  ب
ھا جمال اقتربت من المكان في طریق
: إلى مصر البعیدة فقال یھوذا أخوه

صفقة، ، وفعال تمت ال."تعالوا فنبیعھ"
وباعوا یوسف بعشرین قطعة من 

.الفضة



ف لقد كانت الدموع تمأل عیني یوس
وھو خائف وعاجز یشاھد الجمل 

.نھالمتمایل یحملھ بعیدا عن أھلھ ووط



وعمل األخوة القساة القلوب
على أن یعتقد یعقوب أن
بنھ حیوان بّري قد افترس ا

س ألی: "المحبوب، فقالوا لھ
ھذا قمیص یوسف؟ إنھ 

ملطخ بالدماء، وقد وجدناه 
، فمّزق ."في الصحراء

یعقوب ثیابھ وناح على 
ولم یقدر أحد أن ...ابنھ

.یعزیھ



وفي مصر، كان البد 
لیوسف أن یشعر بالخوف

والوحدة، وربما كان یتوق 
كنھ إلى أن یرجع إلى بیتھ، ل

لم یكن من الممكن أن 
یھرب، فقد كان عبدًا في

بیت فوطیفار، إحدى 
الشخصیات المھمة في 
مصر، والذي رأى أن 

ن یوسف یعمل بجد ویمكن أ
.یكون محل ثقتھ



: وسفوفي أحد األیام قال فوطیفار لی
كل شيء تعملھ تنجح فیھ، ألن هللا"

معك، لذلك أرید أن تكون خادمي 
ي الرئیسي، ومسئول عن كل تجارت

."ورئیس لكل خدمي اآلخرین



ا أعطى هللا حصادا وفیر
ار وثروة كثیرة لفوطیف

ھ ورغم أن. بسبب یوسف
أصبح اآلن رجال مھما، 
إال أن یوسف مازال یثق
، في هللا ویخدمھ بإخالص

ولكن ھناك مشكلة 
.صادفت یوسف



ف أن فقد كانت زوجة فوطیفار امرأة شریرة، وطلبت من یوس
یحّل محل زوجھا، فرفض یوسف، الذي ال یرید أن یخطئ

.ارإلى هللا ویسيء إلى فوطیف



فظت ولما حاولت المرأة أن تجبره، جرى، فمسكت بثوبھ واحت
انظر لقد ھاجمني عبدك،: "واشتكت زوجة فوطیفار قائلة. بھ

تھ ، فغضب فوطیفار، وربما عرف أن زوج!"ھنا، فھذا ثوبھ
كانت تكذب، ولكن كان علیھ أن یعمل شیئا

ما، فماذا سیفعل؟



وضع فوطیفار یوسف في السجن،
وبالرغم من أنھ كان بریئًا،

لم یكن یوسف مر النفس أو
غاضبًا، فربما كان یتعلم من

نمشقاتھ أنھ بغض النظر عن أی
ھو، أنھ إذا أكرم هللا، فا�

.سیكرمھ، حتى في السجن



"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

االبن المحبوب یصیر عبدا

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

39، 37سفر التكوین، اإلصحاح 



النھایة



ذي قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، وال
.یریدك أن تعرفھ

ھذه الخطیة عقوبة. هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع

أتى بعد ذلك.المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
یح، عندما تؤمن بیسوع المس.یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
ن بك اآلن، سوف یأتي ویسك!وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

ن أجل إنسانا لتموت مسیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
، خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
.  ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

