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فاستدعى فرعون یوسف فورا، الذي أخبر 
حلمك رسالة من هللا، سیكون : "الملك قائال

لدى مصر سبع سنوات من الوفرة، ثم سبع 
."سنوات من المجاعة الفظیعة

حلمك یعني أنھ : "فأخبر یوسف ساقي الملك قائال
في ثالثة أیام ستعود إلى مقامك األول عند الملك

فرعون، تذكرني واطلب من فرعون أن یطلق
وكان حلم." سراحي

الخباز ینطوي على
أخبار سیئة، فقال لھ

ستموت: "یوسف
."  بعد ثالثة أیام

ولقد تحقق
.كال الحلمین

وكان كل من خباز وساقي الملك 
في السجن، وسألھما یوسف في 

لماذا أنتما حزینان : "أحد األیام
"  جدا الیوم؟

ونصح یوسف فرعون 
خطط اآلن لتخزین : "قائال

الطعام أثناء السنوات
السبعة الجیدة، وإال

فشعبك سیموت
،."جوعا في المجاعة
فأجابھ فرعون

هللا معك، : "قائال
أنت ستتولى

المسئولیة في مصر، 
وتكون في المرتبة

."الثانیة بعدي

ولكن ساقي الملك نسى یوسف حتى استیقظ
 :فرعون منزعجا في أحد األیام وصاح قائال

، ولم یتمكن."لقد حلمت الیوم حلما"
أحد من رجالھ

الحكماء أن یشرح
.  لھ معنى الحلم

فتذكر ساقي الملك یوسف
.  المسجون، وأخبر فرعون عنھ

ال: "فأجاب الرجالن المنزعجان
یمكن ألحد أن یشرح لنا ما تعنیھ

هللا : "فقال یوسف." أحالمنا
قصا! یستطیع
علىّ 

."  األحالم
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 .أموالنا أُِعیدت في الحبوب"یعقوب وأبناءه كانوا مرتبكین، 
، لن."والحاكم قال أننا یجب أن نُحضر بنیامین
لكن. یسمح یعقوب لبنیامین أن یذھب

كان یجب على. قریبا سینفذ الطعام
األخوة أن یعودوا ثانیة إلى مصر، وذھب

.  بنیامین معھم

وسجد أبناء یعقوب أمام الشخص الكبیر المسئول 
لكن . عن مصر، ولم یعرفوا أنھ یوسف، أخوھم

فتذكر یوسف أحالم صباه، وفعال . یوسف عرفھم
وكان یوسف حكیما جدا، . قد رفعھ هللا فوق أخوتھ

. وتكلم بجفاء واحتفظ بأخیھ شمعون كرھینة

وفعال جاءت سبع سنوات من الوفرة، ثم سبع سنوات من 
المجاعة، فكان الطعام نادرا في كل مكان باستثناء مصر، 

وبعیدا في وطن . حیث بحكمة قد خزنوا المخزونات الكبیرة
.یوسف، كانت عائلة یعقوب تتعرض للمجاعة

، وربما كان "ھل أبوكم حي ومعافى؟: "دُُعوا، وسألھم یوسف
یفكر، كیف وعندما رأى یوسف بنیامین، أمر خدمھ أن یعدوا 

.ولیمة كبیرة، واإلخوة یُمكن أن یجمع العائلة بالكامل معا

خذوا طعاما، واذھبوا إلى : "وأمرھم قائال
وطنكم وعودوا مع أخیكم األصغر، فأعرف أنكم 

واعتقد أخوتھ أن هللا." لستم              جواسیس
كعبدیعاقبھم على بیع یوسف

قبل سنوات
                        

. كثیرة

وذھب الناس من كل البالد إلى مصر لشراء الحبوب، وأمر
یجب أن تذھبوا أنتم أیضا،: "یعقوب أبناءه قائال

وعند." وإال سنموت جوعا
وصولھم إلى مصر، 

أعد األبناء أنفسھم
.لشراء الطعام
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هللا یُكرم العبد یوسف

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

45إلى  39: سفر التكوین، اإلصحاح

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

لقد جعلني: "وشجع یوسف إخوتھ قائال
هللا سیدا في مصر،  

وبذلك استطعت أن
أنقذ حیاتكم في ھذه

اذھبوا، واحضروا. المجاعة
." أبي، فأنا سأعتني بكم

وأراد یوسف أیضا معرفة إذا ما كان
إخوتھ آسفین فعال على خطیتھم قبل
سنوات كثیرة مضت، فبعد

 :الولیمة اتھمھم بالسرقة قائال
لعقابكم، سأبقي بنیامین"             

، فتوسل إلیھ."كعبد لي ھنا

یا سید، خذ: "یھوذا قائال
فعرف." نفسي بدال منھ

یوسف أن یھوذا، الذي
كان قد اقترح بیع یوسف، 

.قد تغیر فعال
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 النھایة

وُجمع شمل یعقوب 
ویوسف في مصر 

والعائلة بالكامل عاشت 
ھناك في سالم وخیر

.كثیر

ولم یعد یوسف قادرا أن یخفي حبھ لعائلتھ، 
ثم بدأ في . فأرسل كل المصریین إلى الخارج

أنا یوسف. "البكاء
أخوكم، الذي

،."بعتموه لمصر
فلم یستطع

إخوتھ

أن یجیبوه،
ألنھم خافوا

.واندھشوا منھ
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قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
.یریدك أن تعرفھ

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

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

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

إنسانا لتموت من أجل سیدي 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 21


