الدرس الحادي عرش

 *  10 – 4حزيران (يونيو)

يوسف س ِّيد األحالم

الس ْبت َب ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجع األسـبوعية :التكوين 37؛ م َّتى 27 ،26 :20؛ أعمال الرسـل 9 :7؛ التكوين 38؛
التكويـن 39؛ التكوين .36 :41 – 1 :40
آية الحفظُ « :ه َو َذا ه َذا َصا ِح ُب األَ ْحال َِم َقا ِد ٌم» (التكوين .)19 :37

قصـة يوسـف (التكويـن  )50 – 37الجـزء األخيـر ِمـن سـفر التكويـن ،منـذ أحالمـه
تشـمل َّ
األولـى فـي كنعـان (التكويـن  )11 – 1 :37حتَّـى موته في مصـر (التكويـن  .)26 :50في الواقع،
أي ِمن اآلباء اآلخرين.
ُّ
يحتل يوسـف مسـاحة في سـفر التكوين أكثر ِمن المسـاحة التي يحتلُّها ٌّ
ِ
ِ
علـى الرغـم مـن أ َّن يوسـف ال يعـدو كونـه اب ًنـا مـن أبناء يعقـوبَّ ،إل أ َّن سـفر التكويـن يق ِّدمه
باعتبـاره ِمـن اآلبـاء ال ِعظام ،مثـل إبراهيم وإسـحاق ويعقوب.
كمـا سـنرى أيضً ـا ،ت ُبرِز حياة يوسـف حقيقتين مه َّمتيـن ِمن حقائق الالهـوت :أ َّو ًل ،هللا يت ِّمم
وعـوده؛ ثان ًيـا ،هللا يقـدر أ ْن يُح ِّول الشـ َّر إلى خير.
فـي دراسـة هـذا األسـبوع ،سـنركِّز علـى الحيـاة المبكـرة ليوسـف .إنَّـه االبـن ال ُمفضَّ ـل لدى
«ص ِ
احـب األَ ْحلا َِم» (التكويـن  ،)19 :37وهـو ما يعني
يعقـوب ،والـذي يُلقَّـب بشـكل سـاخر بــ َ
حرف ًّيـا «سـ ِّيد األحلام» ،م َّمـا يعنـي أنَّـه خبيـر فـي األحلام .هـذا العنـوان يناسـبه ج ِّيـ ًدا ،ألنَّه ال
ويفسـرها فحسـب ،بـل إنَّـه يحقِّقهـا أيضً ـا فـي حياته.
يتلقَّـى األحلام النبويـة ويفهمهـا ِّ
ِ
سـنرى فـي هـذه اإلصحاحـات مـ َّرة أخـرى أ َّن عنايـة هللا مضمونـة ،حتَّـى بالرغـم مـن فسـاد
القلب البشـري وشـ ِّره.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  11حزيران (يونيو).
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األحد



 5حزيران (يونيو)

مشكالت أسريَّة

النـص أيضً ـا أ َّن
أخيـ ًرا اسـتق َّر يعقـوب فـي األرض .بينمـا كان إسـحاق «غريبًـا» فقـط ،يقـول ُّ
«سـ َك َن» فـي األرض (التكويـن  .)1 :37ولكـن حينـذاك وبينمـا كان يسـتق ُّر فـي األرض،
يعقـوب َ
بـدأت االضطرابـات ،وهـذه المـ َّرة أتـت ِمن داخل األسـرة .لم يكـن الخالف حول امتلاك األرض
أو اسـتخدام بئـر؛ بـل كان خالفًـا روح ًّيا بشـكل أساسـي.

اقـرأ (التكويـن  .)11 – 1 :37كيـف كانـت طبيعـة التفاعالت األسـرية التـي جعلت إخوة
يوسـف يكرهونه كثي ًرا؟




نفهـم منـذ البدايـة أ َّن يوسـف ،ابـن شـيخوخة يعقـوب (التكويـن  ،)3 :37كان يتمتَّع بعالقة
خاصـة مـع أبيـه الـذي «أَ َح َّبـ ُه أَكْثَ َر ِمـ ْن َج ِميـعِ إِ ْخ َوتِـ ِه» (التكويـن  ،)4 :37حتَّى أنَّـه ذهب إلى
َّ
ِ
ِ
َ
يصـا ُملَ َّونًـا» (التكويـن  )3 :37كان يلبسـه أبنـاء الملـوك (2
م
ق
«
لـه
صنـع
حيـن
ذلـك
ـن
م
أبعـد
ً
صموئيـل  ،)18 :13فـي إشـارة إلـى نيَّـة يعقـوب الخفيَّة فـي أ ْن يُعلي شـأن يوسـف ،االبن األ َّول
لراحيـل ،ليكـون في منزلـة البِكر.
وسـوف يؤكِّـد المسـتقبل ،فـي الحقيقـة ،رغبـات يعقـوب أل َّن يوسـف فـي النهاية سـيحصل
علـى حقـوق البِكـر (1أخبـار األيَّـام  .)2 :5وبالتالي ال عجب فـي أ ْن يكرهه إخوته كر ًها شـدي ًدا،
بحيـث لـم يكـن بإمكانهـم حتَّـى أ ْن يتح َّدثـوا معه محادثـة و ِّدية (التكويـن .)4 :37
أي سـلوك بغيض
واألكثـر ِمـن ذلـك هـو أ َّن يوسـف كان ينقـل إلـى والـده تقارير سـ ِّيئة عن ِّ
يحـب الواشـي الن َّمام.
كان يصـدر ِمـن إخوتـه (التكويـن  .)2 :37وال أحـد ُّ
لذلـك ،عندمـا أخبرهـم يوسـف بأحالمـه ،حيـث أوحـى بـأ َّن هللا سـيضعه فـي مكانـة أعلـى
وأنَّهـم ،هـم إخوتـه ،سـينحنون أمامـه ،كرهـوه أكثـر .إ َّن الطبيعـة النبويـة األصيلة لتلـك األحالم
قـد ت َّمـت المصادقـة عليهـا ِمـن خلال تكـرار الحلـم (راجِـع التكويـن  .)32 :41علـى الرغم ِمن
أ َّن يعقـوب وبَّـخ ابنـه عالنيـة (التكويـن َّ ،)10 :37إل أنَّـه احتفظ بهذه الحادثة فـي ذهنه متأ ِّم ًل
فـي معناهـا وانتظـر أ ْن تتحقَّـق (التكويـن  .)11 :37وهذا يعني بشـكل ضمني أنَّـه ِمن الممكن
أ ْن يكـون قـد ظـ َّن فـي أعماقـه أ َّن تلـك األحلام فيها شـيء مـا ِمن الحقيقـة في نهايـة المطاف.
حـق ،مهمـا كان غيـر قـادر علـى أ ْن يعرف ذلـك حينئذ.
ولقـد كان علـى ّ

تـم الكشـف عنـه هنـا؟ وكيـف
اقـرأ (م َّتـى  .)27 ،26 :20مـا هـو المبـدأ الهـا ّم الـذي َّ
يمكننـا أنْ نتعلَّـم كيـف نُظهـر فـي حياتنـا مـا يعلِّمنـا إيَّـاه هـذا المبـدأ؟
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االثنين
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الهجوم على يوسف
أيًّـا كانـت األحـداث التـي حدثـت بعد ذلك ُمر ِّوعـة ،ليس ِمـن الصعب أ ْن نفهمهـا .أ ْن تكون
بالقـرب ِمـن شـخص كرهتـه ،أو حتَّـى أ ْن تكـون علـى اتِّصال بشـخص كرهتـه ،ال ب َّد أنَّه سـيؤ ِّدي
آجلا ،إلـى المتاعب .وهـذا ما حدث.
عاجلا أم ً
ً
فقـط،

النـص عـن الخطـر الـذي فـي القلب غير
اقـرأ التكويـن  .36 – 12 :37مـاذا يعلمنـا هـذا ّ
المتجـدِّ د وشـ ِّره ،وإلـى أيَّـة أمـور يمكـن أنْ يقودنـا إليهـا مثل ذلـك القلب؟





إ َّن إخوة يوسف قد كرهوه ألنَّهم كانوا يشعرون بالغيرة منه أل َّن هللا أعطاه نعمة (أعمال
كل خطوة على طول المسار التالي لألحداث .عندما
الرسل  ،)9 :7وهي نعمة سوف تتث َّبت في ِّ
ضل يوسف طريقه ،وجده رجل وأرشده الطريق إلى إخوته (التكوين  .)15 :37وعندما تآمر
َّ
وسف ِفي الْ ِبئْ ِر (التكوين .)22 – 20 :37
إخوة يوسف لقتله ،تد َّخل رأوبين واقترح أ ْن يُطْ َر َح يُ ُ
خصوصـا تجاه شـخص ِمن
ِمـن الصعـب تخيُّـل نـوع الكراهيـة التـي يتـ ُّم التعبيـر عنهـا هنا،
ً
أفـراد األسـرة .كيـف يمكـن لهـؤالء الشـباب أ ْن يفعلوا شـيئًا فـي غاية القسـوة؟ ألم يفكِّـروا ،ولو
للحظـات قليلـة ،كيـف سـيؤث ِّر ذلك على أبيهـم؟ مهما كان االسـتياء الذي قد يكـون لديهم تجاه
أبيهـم ألنَّـه فضَّ ـل يوسـف ،أن يفعلـوا هـذا بأحـد أبنائـه ،كان بالفعـل تص ُّرفًـا حقيـ ًرا .يـا لـه ِمن
مظهـر قوي لمدى شـ ِّر البشـر!
«لكـن بعضـا منهم كانوا غير مسـتريحين إذ لم يكونوا يشـعرون بنشـوة الفـرح والرضى التي
كانـوا يتوقعونهـا مـن ذلـك االنتقـام ،وبعـد ذاك بقليـل كانـت تقتـرب منهـم قافلة إسـماعيليين
قادمـة مـن عبـر األردن فـي طريقهـم إلـى مصـر ،وهـم حاملـون عطـورا وبضائـع أخـرى ،وإذا
بيهـوذا يقتـرح علـى إخوتـه أن يبيعـوا أخاهـم إلـى هـؤالء التجـار الوثنييـن بـدال مـن تركهـم
إيـاه ليمـوت ،فبينمـا يزيحونـه فعلا مـن طريقهـم يظلون أبريـاء من دمـه» (روح النبـوة ،اآلباء
واألنبيـاء ،صفحـة .)182
بعـد أ ْن ألقـوا بـه فـي البئـر ،خطَّطـوا لقتلـه فيمـا بعـد ،عندئـذ مـ َّرت قافلـة ،فاقتـرح يهوذا
علـى إخوتـه أ ْن يبيعـوا يوسـف لرجـال القافلـة (التكويـن  .)27 ،26 :37بعـد أ ْن بِيـ َع يوسـف
للمديانييـن (التكويـن  ،)28 :37قـام أولئـك ببيعه لشـخص ما في مصر (التكويـن  ،)36 :37وكان
هـذا بالتالـي مـا م َّهـد لمسـتقبل مجيد ليوسـف.
86

لمـاذا ِمـن المهـم جـدً ا أنْ نسـعى في طلـب ق َّوة هللا ألجـل تغيير الصفات السـيئة في
الشـخصية قبـل أنْ تتمكَّـن ِمـن إظهار نفسـها في بعـض التص ُّرفات التـي ال تتخ َّيل أبدً ا
أنَّـك تقـوم بها فـي مرحلة ما ِمـن حياتك؟

الثالثاء
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يهوذا وثامار
قصـة ثامـار ال تـرد فـي غيـر محلِّهـا هنـا ،بـل تأتـي هـذه الحادثـة ِمـن الناحيـة الزمنيـة
إ َّن َّ
بعـد بيـع يوسـف فـي مصـر (التكويـن  ،)1 :38وهـي تتفَّـق مـع حقيقـة أ َّن يهـوذا كان قـد ترك
النص مـع اإلصحاح
إخوتـه للتـ ّو ،م َّمـا يشـير إلـى خالفه معهـم .باإلضافة إلـى ذلك ،يشـترك هذا ُّ
السـابق فـي عـدد ِمـن الكلمـات والموضوعـات الشـائعة ،وهـو يحمل الـدرس الالهوتي نفسـه:
فعـل شـ ِّرير سـيتح َّول إلى حـدث إيجابـي مرتبـط بالخالص.





اقـرأ التكويـن  .38قـارِن سـلوك يهوذا بسـلوك ثامار الكنعانيـةَ .من ِمن االثنيـن كان أكثر
بِـ ًّرا؟ ولماذا؟

وجد يهوذا زوجة كنعانية (التكوين  )2 :38وأنجب منها ثالثة بنين ،عير وأونان وشيلة .أعطى
يهوذا ثامار الكنعانية زوج ًة لعير ،ابنه البكرِ ،من أجل ضمان الحفاظ على ذريَّة صالحة .وعندما
أماتَ هللا عير وأونان بسبب ش ِّرهما ،وعد يهوذا اب َنه األخير ،شيلة ،أن تكون ثامار ِمن نصيبه.
وعندمـا بـدا ،بعـد مـرور فتـرة ِمـن الزمـن ،أ َّن يهوذا قد نسـي وعـده ،وبينمـا كان ذاه ًبا في
طريقـه ليتعـ َّزى بعـد مـوت زوجته ،ق َّررت ثامـار أ ْن تلعب دور زانية إلجباره علـى الوفاء بوعده.
وأل َّن يهـوذا لـم يكـن لديـه المـال ليدفع لها ،وهـو لم يتع َّرف علـى هويَّتها ،وعدها بأنَّه سيرسـل
لهـا فيمـا بعد جـدي ِمعزى ِمـن قطيعه.
فـي هـذه األثنـاء ،طلبـت ثامار أ ْن يعطيها علـى الفور خاتمه وعمامته وعصـاه كرهن يضمن
لهـا أجرهـا .حبلـت ثامار نتيجة هـذا اللقاء الوحيـد .وعندما اتُّه َمـت الحقًا بالزنـى ،أظهرت لِ َمن
متأسـفًا.
ات َّهمهـا خاتـم يهـوذا وعمامته وعصـاه .فهم يهوذا األمر واعتذر ِّ
القصة الدنيئة بوالدة فارص ،والذي يعني اسمه «يخترق ثغرة» ،والذي ،مثلما
وانتهت هذه َّ
حدث مع يعقوبُ ،ولِد بعد والدة أخيه ث َّم أصبح هو المولود األ َّول ،وقد ُد ِعي في تاريخ الخالص
ج ًّدا لداود (راعوث  ،)22 – 18 :4وفي النهاية ُد ِعي ِمن أجداد يسوع المسيح (متَّى  .)3 :1أ َّما
87

ثامار ،فكانت األولى ِمن بين أربع نساء سبق َن مريم أ َّم يسوع في سلسلة نسبه (متَّى ،)16 :1
(متى .)6 :1
تليها راحاب (متَّى  ،)5 :1وراعوث (متَّى  ،)6 ،5 :1وزوجة أوريَّا َّ
القصـة :مثلمـا خلَّـص هللا ثامـار بنعمتـه،
هنـاك درس واحـد يمكننـا أ ْن نتعلَّمـه ِمـن هـذه َّ
وحـ َّول الشـ َّر إلـى خيـر ،كذلـك سـيخلِّص شـعبه بواسـطة صليـب يسـوع .وفـي حالـة يوسـف،
سـيح ِّول ضيقـات يوسـف إلـى خلاص ليعقـوب وألبنائـه.

األربعاء
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يوسف عبد في مصر
قصـة يوسـف ،والتـي «قاطعتهـا» حادثـة ثامـار.
نعـود اآلن لنلتقـط مجـرى األحـداث فـي َّ
يوسـف اآلن يعمـل كعبـد لـدى « َرئِ ِ
يس الشُّ ـ َر ِط» المسـؤول عن سـجن موظَّفي ال َملِـك (التكوين
4 ،3 :40؛ التكويـن .)12 – 10 :41





اقـرأ التكويـن  .39بالنظـر إلـى عمـل يوسـف كمديـر تحـت قيـادة فوطيفـار ،مـا هـي
العوامـل التـي أ َّدت إلـى نجاحـه هـذا؟

وصـف يوسـف بأنَّـه رجل ناجح .لقـد كان جيِّـ ًدا ج ًّدا في
علـى الفـور فـي تكويـن  3 ،2 :39يُ َ
أداء عملـه ،وكان سـ ِّيده يثـق بـه لدرجـة أنَّـه « َدفَـ َع إِلَـى يَ ِـد ِه ك َُّل َمـا كَا َن لَـ ُه» ،بـل « َوكَّلَـ ُه َعلَى
بَ ْي ِتـ ِه» (التكوين .)4 :39
يوسـف وأرادت أ ْن تنام معه،
لكـ َّن نجـاح يوسـف لم يُفسـده .وعندمـا رأت زوجة فوطيفـار
َ
بـدل ِمـن أ ْن «يصنـع هـذا الشـ ّر العظيـم
رفـض رفضً ـا قاط ًعـا وفضَّ ـل أ ْن يخسـر عملـه وأمنـ ُه ً
رفض يوسـف ،أبلغـت خ َّدامها وزوجها
ويُخطـئ إلـى هللا» (تكويـن  .)9 :39والمـرأة ،التـي أذلَّهـا ُ
بأخبـار كاذبـة مفادهـا أ َّن يوسـف أراد أ ْن يغتصبهـا .ونتيجـة لذلـك ،أل ِقـي يوسـف في السـجن.
لقـد اختبـر يوسـف هنـا مـا اختبرنـاه نحـن جمي ًعـا :اإلحسـاس بتخلِّـي هللا ع َّنـا ،ولكـ ْن رغـم
وس َـف» (التكويـن .)21 :39
ذلـك ،حتَّـى فـي ذلـك الوقـت العصيـب ،فـإ َّن «الـ َّر َّب كَا َن َمـ َع يُ ُ
الرب ،ويقوم بالتأثير على عالقة يوسف برئيس السجن .هنا أيضً ا ،يبارك
وفي النهاية ،يتص َّرف ُّ
رجل موهوبًا ،وعلى الرغم ِمن
الرب يوسف كما باركه في بيت س ِّيدهِ .من الواضح أ َّن يوسف كان ً
ُّ
كل حال كان ما يزال عب ًدا!) ،فهو قد سعى ليحصل على
الظروف التي أصبحت أسوأ اآلن (على ِّ
النص يوضِّ ح أ َّن هللا وحده ،في النهاية ،هو الذي حقَّق
أقصى فائدة منها .وأيَّا كانت مواهبه ،فإ َّن َّ
الس ْجنِ يَ ْنظُ ُر شَ ْيئًا الْ َبتَّ َة ِم َّما ِفي يَ ِد ِه ،ألَ َّن ال َّر َّب
يس بَ ْي ِت ِّ
له النجاحَ « .ولَ ْم يَ ُك ْن َرئِ ُ
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كَا َن َم َعـ ُهَ ،و َم ْه َمـا َص َنـ َع كَا َن الـ َّر ُّب يُ ْن ِج ُحـ ُه» (التكويـن  .)23 :39كـم ِمـن ال ُمهـ ّم أ ْن يتذكَّـر
جميـع أصحـاب المواهـب ،وجميـع «الناجحيـن»ِ ،مـن أيـن يأتـي هـذا كلُّـه!

اقـرأ التكويـن  .12 – 7 :39كيـف قـاوم يوسـف محـاوالت زوجة فوطيفـار؟ لماذا قال
يوسـف تحديـدً ا أنَّ ِف ْع َـل مـا طَلَ َبتْهُ سـيكون خطيئة ضـدَّ هللا؟ ما هو الفهـم الذي يع ِّبر
عنـه يوسـف حول طبيعـة الخطيئة ومـا تكون؟

الخميس
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أحالم فرعون
اقـرأ التكويـن  .36 :41 – 1 :40كيـف ترتبـط أحلام فرعـون بأحلام خاد َميـه االثنيـن؟ ما
هـي داللـة هذا التشـابه؟




مسـؤول عـن السـجناء ،كان ِمـن
ً
اسـتم َّر حصـول األحـداث .أصبـح يوسـف ،بمـرور الوقـت،
بينهـم خادمـان سـابقان ِمـن خـدم فرعون ،رئيس السـقاة ورئيـس الخبَّازيـن (التكويـن – 9 :41
كل منهمـا َحلُـم ُحلْ ًمـا
 .)11وكالهمـا كانـا متضايقيـن بسـبب حلـم لـم يتمكَّنـا ِمـن فهمـه ،أل َّن ًّ
كل منهمـا.
يفسـر يوسـف ُحلْـم ٍّ
ـس َمـ ْن يُ َع ِّبـ ُر ُه» (التكويـن  .)8 :40وهكـذاِّ ،
« َولَ ْي َ
وبالتـوازي مـع ُحلْـم خادمي فرعـونَ ،حلُم فرعون أيضً ا ُحلْمين لم يسـتطيع أحد تفسـيرهما
يوسـف
(التكويـن  .)8 – 1 :41فـي تلـك اللحظـة ،وبتدبيـر ِمـن السـماء ،تذكَّـر كبيـر الخـدم
َ
وأوصـي بـه لـدى فرعـون (التكويـن .)13 – 9 :41
بالتوازي مع األحالم األخرى ،شعر فرعون باالضطراب مثلما حدث مع خاد َميه ،ومثلهما
فسرهما يوسف .لقد أظهر حلما فرعون ،مثلما
كشف عن حل َميه (التكوين  )24 – 14 :41اللذين َّ
أظهرت أحالم خادميه ،أوجه تشابه في الرموز :إ َّن مجموعتي األبقار (السبعة السمينة والسبعة
الهزيلة) تمثِّالن ،تما ًما كما تمثِّل السنابل (الرقيقة والممتلئة) ،سلسلتين ِمن السنوات الجيِّدة
والسيئة .واألبقار السبعة تأتي في مقابل السنابل السبعة ،وهي تر ِّدد الرسالة نفسها ،وهذا دليل
على أصلها اإللهي ،تما ًما مثل أحالم يوسف (التكوين 32 :41؛ قارِن مع التكوين .)9 :37
فسـر الحلـم لفرعـونَّ ،إل أنَّـه تأكَّـد ِمـن أ َّن فرعون
وعلـى الرغـم ِمـن أ َّن يوسـف هـو الـذي َّ
كان يعلـم أ َّن هللا إلوهيـم هـو الـذي أظهـر لل َملِـك ما هـو صانـع (التكويـن  .)28 ،25 :41ويبدو
أيضً ـا أ َّن فرعـون قـد اسـتوعب الرسـالة ألنَّـه عندمـا قـ َّرر تعيين شـخص ليكـون قائ ًمـا على أرض
هللا قَ ْد أَطْلَ َع َـك َعلَى ك ُِّل َهـذَا ،فَلَ ْي َس ُه َن َ
ـاك بَ ِصي ٌر
مصـر ،كانـت ح َّجتـه كمـا يلـيِ « :م ْن َح ْيـثُ أَ َّن َ
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َو َح ِكيـ ٌم ن َِظيـ َر َك .لِ َذلِ َـك أُ َول َ
ِّيـك َعلَـى بَ ْي ِتـيَ ،ويُ ْذ ِع ُن شَ ـ ْعبِي لِك ُِّل أَ ْمـ ٍر ت ُْص ِـد ُر ُه» (التكوين ،39 :41
 – 40ترجمـة كتـاب الحياة).
يـا لـه ِمـن أمـر رائـع! لقد انتقل يوسـف – بفضـل هللا – من كونـه قائ ًما على بيـت فوطيفار
قصة قويَّة
مسـؤول عـن السـجناء ،ث َّم صـار حاك ًما علـى ّ
ً
إلـى أن أصبـح
كل أرض مصر .يا لها ِمـن َّ
ت ُظهِـر كيـف أ َّن تدابير هللا تنكشـف حتى وسـط مـا يبدو أنَّها ظـروف عصيبة!

ونتمسـك بوعوده عندما يبـدو أنَّ األحداث ال
كيـف يمكننـا أنْ نتعلَّـم أنْ نثـق في هللا
َّ
تتـم أبـدً ا بحسـب العناية اإللهيـة وعندما يبـدو هللا صام ًتا بالفعل؟
ُّ

الجمعة
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لِ َمزِيد ِم ْن الدَّ رس :اقرأ ما كتبته إلن هوايت تحت عنوان «يوسف في مصر»ِ ،من كتاب
«اآلباء واألنبياء» ،صفحة .223 – 213
«إ َّن يوسـف ودانيـال ،فـي بكـور الحيـاة عندما كانـا ينتقالن من الشّ ـباب إلـى ال ّرجولة فُصال
عـن بيتهمـا و ُحملا أسـيرين إلى بلاد وثن ّية .أ ّما يوسـف على الخصـوص فقد اسـتُهدف للتّجارب
التـي تلازم التّغييـرات العظيمـة فـي الحظـوظ .ففـي بيـت أبيـه كان معـ ّززا ً ومحبوبـاً منـه،
وفـي بيـت فوطفيـار كان عبـدا ً ث ُـ َّم أميـن سـر ورفيقـاً ورجـل أعمـال تهـذّب عـن طريـق ال ّدرس
والمالحظـة واالحتـكاك بال ّنـاس ،وفي سـجن فرعون كان أسـيرا ً سياسـيّاً محكوماً عليـه ظلماً دون
أمـل التّبرئـة أو إطالقـه حـ ّرا ً ،وقـد ُدعـي في وقـت ضائقـة عظيمة لقيـادة األ ّمة – تُـرى ما الذي
يحـب هللا ويتّقيه .فعندما
أعانـه علـى االحتفـاظ باسـتقامته؟  ....لقد تعلّم يوسـف في صبـاه أن ّ
الصافية ومـن فوقهما تلمـع الكواكب في ّسـماء
كان يجلـس مـع أبيـه فـي الخيمـة فـي اللّيالـي ّ
قصـة الرؤيـا التـي رآهـا فـي اللّيل وهـو في بيـت إيل ،عن
آرام كثيـرا ً مـا كان أبـوه يسـرد عليـه ّ
السـماء والمالئكـة ينزلـون ويصعـدون عليهـا وعن
يمـس ّ
ّ
السـلم المرتكـزة علـى األرض ورأسـها ّ
الصراع الذي حـدث بجوار
ـة
بقص
أخبر
وقـد
ـماء،
الس
علياء
من
ليعقـوب
ذاتـه
أعلـن
الـذي
ذاك
ّ
ّ
ّ
ُ
مخاضـة يبـوق ،إذ بعدمـا طـرح يعقوب عنـه خطايـاه المحبوبة منتصـرا ً وأعطي لقب اسـرائيل،
فتـى راعياً يرعى غنم أبيه فـإ َّن حياته حياة الطّهارة والبسـاطة
أميـر مـع هللا ... .فـإذ كان يوسـف ً
رافقـت وأعانـت نضـوج قـواه البدنيّـة والعقليّـة .وبواسـطة شـركته مع هللا عـن طريـق الطّبيعة
وتف ُّهـم الحقائـق العظيمـة المسـلّمة له كوديعة مق ّدسـة من اآلب البنه اكتسـب قـ ّوة في العقل
وثباتـاً فـي المبـدأ ... .وفـي أزمـة حياتـه وهـو يقـوم بتلـك ال ّرحلـة المخيفـة مـن البيـت الـذي
فيـه قضـى سـني طفولتـه وصبـاه في كنعـان إلـى العبوديّة التـي كانـت تنتظره في مصـر ،وهو
يتطلّـع آلخـر مـ ّرة إلـى اآلكام التـي كانـت تخفـي خيـام بيـت أبيه ذكـر يوسـف إله أبيـه ،وذكر
الـ ّدروس التـي كان قـد تعلّمهـا فـي طفولتـه فاهتـ ّزت نفسـه ومشـاعره إذ عـزم علـى أن يبرهن
السـماء» (روح النبـوة ،التربية
علـى أمانتـه ،فيتصـ ّرف دائمـاً كمـا يليق بمـن هو من رعايـا ملك ّ
الحقيقية ،صفحـة .)61-59
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أسئلة للنقاش
 .1قارِن يوسف بدانيال ويسوع .ما هي النقاط المشتركة؟ كيف يكشف يوسف ودانيال،
خاصة بيسوع وعن كيف سيكون يسوع؟
الخاصة ،عن جوانب َّ
بطريقتهما َّ

 .2تحـدَّ ث ،فـي صـف مدرسـة السـبت ،عـن السـؤال المطـروح فـي نهايـة درس يـوم
الخميـس .كيـف نتعلَّـم أنْ نثـق فـي هللا عندمـا ال تسـير األمور علـى ما يرام بالنسـبة
لنـا مثلمـا سـارت مع يوسـف فـي نهايـة المطاف؟
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