الدرس الثاين عرش

 *  17 – 11حزيران (يونيو)

يوسف ،أمير مصر

الس ْبت بَ ْع َد الظُّ ْهر
َّ

المراجـع األسـبوعية :التكويـن 46 – 37 :41؛  1ملـوك 12 :3؛ التكويـن 42؛ روميـة :5
11 – 7؛ التكويـن 43؛ التكويـن  ،44التكويـن .45
ـم َق َ
ـف« :انْظُـ ْرَ ،قـدْ َج َعلْتُـكَ َعلَـى ك ُِّل أَ ْر ِض ِم ْص َر»»
وس َ
آيـة الحفـظ« :ثُ َّ
ـال ِف ْر َعـ ْونُ لِ ُي ُ
(التكويـن .)41 :41

لقـد أصبـح يوسـف اآلن زعيم مصر ،وسـوف يسـجد إخوته أمامـه دون أ ْن يعرفـوا َمن يكون
(التكويـن  .)42سـوف يتَّضـع إخـوة يوسـف عندمـا يجبرهم على العـودة مع بنياميـن (التكوين
 ،)43وعندمـا يخافـون أ ْن تكـون سلامة بنياميـن تحـت الخطـر (التكويـن  ،)44سـوف يطلبـون
القوي ،الـذي يرون أنَّـه « ِمث ُْل ِف ْر َعـ ْونَ» .وفي النهايـة ،عندما
أ ْن يجـدوا نعمـة لـدى هـذا الرجـل
ّ
يكشـف يوسـف عـن هويَّتـه ،سـوف يفهمـون أ َّن هللا – علـى الرغـم م َّما قـد فعلوه – قـد أخرج
كل مـا حدث.
الخيـر ِمن ِّ
و ِم َّمـا يثيـر االهتمـام هـو أ َّن سلسـلة األحـداث التاليـة هـذه ،والتـي كان ِمـن المفتـرض أ ْن
تكـون حـول نجـاح يوسـف ،تتعلَّق أكثر بتوبـة إخوته .إ َّن رحالتهـم ذهابًا وإيَّابًا ِمن يوسـف إلى
أبيهـم ،والعقبـات التـي واجهوهـا ،جعلتهـم يتذكَّـرون أعمالهـم الشـ ِّريرة تجـاه يوسـف وأبيهم،
وهكـذا أدركـوا إثمهـم تجـاه هللا .لقد عـاش إخوة يوسـف تلك التجربـة بأكملها بوصفهـا دينونة
إلهيـة .ومـع ذلـك ،فإ َّن الخاتمـة العاطفية المؤث ِّـرة ،التي تُبكـي الجميع وتُفرحهـم ،تتض َّمن أيضً ا
رسـالة غفـران لهـم ،علـى الرغم ِمـن أفعالهـم الشـ ِّريرة التي ال يمكـن تبريرها.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  18حزيران (يونيو).
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األحد



 12حزيران (يونيو)

صعود يوسف إلى السلطة
بالنسـبة ليوسـف ،كشـفت أحالم فرعون ما كان هللا مزم ًعا أ ْن يصنعه (التكوين  )28 :41في
البلاد .لكـ َّن يوسـف لـم يد ُع فرعـون إلى اإليمـان بإلهه .بـدلً ِمن ذلك ،كانت اسـتجابة يوسـف
الفوريـة هـي العمـل .اقتـرح يوسـف برنام ًجـا اقتصاديًّـا .ومـا يثيـر االهتمـام هـو أ َّن الجانـب
االقتصـادي فقـط ِمـن خطـاب يوسـف هـو الجانـب الـذي احتفظ بـه فرعون ،الـذي بـدا مهت ًّما
بالـدرس االقتصـادي أكثـر ِمـن اهتمامـه بالمعنـى الروحي للحلـم ودور هللا فـي تحقيقه.




اقرأ التكوين  .57 – 37 :41ما هي مكانة هللا في نجاح يوسف؟

فسـر أحالمه بشـكل صحيح ،وكشـف
اختار فرعون يوسـف لكي يتولَّى المسـؤولية ليس ألنَّه َّ
الحل لهذه المشـكلة ،أل َّن كالمه َح ُسـن « ِفـي َع ْي َن ْي
عـن مشـكلة البلاد القادمـة ،ولك ْن ألنَّه ق َّدم ّ
ِف ْر َعـ ْونَ» (التكويـن  ،)37 :41وشـاركه هـذا الـرأي أيضً ـا خ َّدامـه .يبـدو أ َّن اختيـار فرعـون كان
اختيـا ًرا ذات طابـعٍ مدنـي أكثـر ِمـن كونـه اختيا ًرا دين ًّيـا .ومع ذلـك ،أدرك فرعـون حضور «روح
هللا» (التكويـن  )38 :41فـي يوسـف ،الـذي ُو ِصـف بأنَّـه «بَ ِصيـ ٌر َو َح ِكيـ ٌم» (التكويـن ،)39 :41
وهـو تعبيـر يم ِّيـز الحكمـة التـي يعطيها هللا (راجِـع التكويـن 33 :41؛ قارِن مع  1ملـوك .)12 :3
نـص التـوراة تتلاءم مـع الوضـع التاريخي لمصـر في ذلك
إ َّن جميـع التفاصيـل الـواردة فـي ّ
الوقـت .إ َّن قيـام فرعـونِ ،مـن الناحيـة السياسـية ،بتعييـن يوسـف وزيـ ًرا ،لـم يكـن باألمـر غيـر
المعتـاد فـي مصـر القديمـة ،حيـث تـ َّم إثبـات حـاالت كان فيهـا الـوزراء أجانب.
كانـت السـنوات السـبع القادمـة سـنوات الوفـرة ،بحيـث أصبح إنتـاج الحبـوب «كَ ِثيـ ًرا ِج ًّدا
َحتَّـى تَـ َر َك الْ َعـ َد َد» (التكويـن  ،)49 :41وكان ذلـك عالمـة على العنايـة اإللهية الفائقـة للطبيعة.
يكشـف التشـبيه «كَ َر ْمـلِ الْ َب ْحـرِ» (التكويـن  )49 :41أ َّن تلـك كانـت بَركـة هللا (التكويـن :22
يجسـد تلـك ال َبركـة ِمـن خلال إنجابـه للبنيـن ،وهـي صدفـة ُّ
تـدل علـى
 .)17ويوسـف نفسـه ِّ
وجـود اإللـه نفسـه وراء الظاهرتيـن ،حيث أنجب يوسـف ولدين أظهرت أسـماؤهما أ َّن يوسـف
(منسـى) والبالء السـابق إلى خصوبة
اختبـر العنايـة اإللهيـة التـي ح َّولت ذكـرى األلم إلى فـرح َّ
قـوي يُظهِـر كيـف أ َّن هللا يحـ ِّول بعـض الشـ ِّر إلى شـيء جيِّـد ج ًّدا!
(أفرايـم) .يـا لـه ِمـن مثـال ّ

مـا هـي الطـرق التـي ينبغـي أنْ يـرى بهـا اآلخـرون حقيقـة إلهنـا ،وذلـك ِمـن خلال
النظـر إلـى نوعيـة الحيـاة التـي نحياهـا نحـن؟
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االثنين



 13حزيران (يونيو)

يوسف يواجه إخوته




اقـرأ التكويـن  .42مـا الـذي يحـدث هنا؟ وكيف يكشـف ذلك عـن تدبيـر هللا بالرغم ِمن
ش ِّر البشـر وتجاوزاتهم؟

أجبَـ َرت المجاعـة يعقـوب علـى أ ْن يرسـل بنيـه إلـى مصـر لشـراء الحبـوب .والغريـب فـي
األمـر هـو أ َّن يعقـوب كان َمـن ابتـدأ هـذا المشـروع (التكويـن  .)1 :42إ َّن ذلك الرجـل العجوز
التعيـس ،الـذي كان ضح َّيـة لظـروف خارجـة عـن إرادتـه ،أطلـق عن غيـر قصد سلسـلة مذهلة
ِمـن األحـداث التـي سـتؤ ِّدي إلـى لَـ ِّم شـمله مـع االبـن الذي حـزن عليـه لفتـرة طويلة.
يتـ ِّم التأكيـد علـى أ َّن هـذا اللقـاء قـد حـدث بتدبير إلهي ِمـن خالل شـخص َّيتين أساسـ َّيتين.
أ َّو ًل ،يُنظـر إليـه علـى أنَّـه تحقيـق ألحلام يوسـف .إ َّن الحـدث الذي تن َّبأ به يوسـف فـي أحالمه
ـت… ُح َز ُمكُـ ْم َو َسـ َجدَتْ لِ ُح ْز َم ِتـي» (التكويـن  )7 :37ها هو يحدث
النبويَّـةَ « :وإِذَا ُح ْز َم ِتـي قَا َم ْ
«سـيِّ ُد األَ ْر ِض» (التكوين
اآلن .لقد ُعرِف يوسـف بأنَّه «الْ ُم َسـلَّ َط َعلَى األَ ْر ِض» (التكوين  )6 :42و َ
 .)33 ،30 :42إ َّن وضـع يوسـف القـوي كان يتناقـض مـع موقـف إخوتـه المحتاجيـن ،الذيـن
«سـ َج ُدوا لَـ ُه ِب ُو ُجو ِههِـ ْم إِلَـى األَ ْر ِض» (التكويـن  – )6 :42اإلخوة العشـرة نفسـهم الذين سـخروا
َ
ِمـن يوسـف بشـأن حلمه وشـكَّكوا في تحقيقـه (التكويـن .)8 :37
الخاصة
ثان ًيـا ،يوصـف هـذا االجتمـاع الـذي دبَّرتـه السـماء علـى أنَّـه اسـتجابة .إ َّن األصـداء
َّ
باللغـة ودراسـة الموضوعـات واألفـكار الرئيسـية بيـن الحدثين تؤكِّد علـى طابع الجـزاء العادل.
كمـا تـ َّم اسـتخدام عبـارة « َوقَالُـوا بَ ْعضُ ُهـ ْم لِ َب ْع ٍ
ـض» (التكويـن  )21 :42عندمـا بـدأوا فـي التآمر
علـى يوسـف (التكويـن  .)19 :37كمـا أ َّن إقامـة اإلخـوة فـي السـجن (التكويـن  )17 :42يتـر َّدد
صداهـا ِمـن خلال إقامـة يوسـف فـي السـجن (التكويـن  .)4 ،3 :40فـي الواقـع ،يربـط إخـوة
يوسـف مـا كان يحـدث لهـم بمـا فعلـوه بأخيهـم ربَّمـا قبـل  20عا ًمـاَ « .وقَالُـوا بَ ْعضُ ُهـ ْم لِبَ ْع ٍض:
« َحقًّـا إِنَّ َنـا ُم ْذنِ ُبـو َن إِلَـى أَ ِخي َنـا ال َِّذي َرأَيْ َنا ِضي َق َة نَف ِْسـ ِه لَ َّمـا ْاسـتَ ْر َح َم َنا َولَ ْم ن َْسـ َم ْع .لِذلِ َك َجا َءتْ
َعلَ ْي َنـا ِ
هـذ ِه الضِّ يقَـةُ»» (التكويـن .)21 :42
َـب» (التكويـن  ،)22 :42التـي تـر ِّدد صـدى تحذيـره
إ َّن كلمـات رأوبيـن «فَ ُهـ َوذَا َد ُمـ ُه يُطْل ُ
السـابق «لَ ت َْسـ ِفكُوا َد ًمـا» (التكويـن  ،)22 :37تعـ ِّزز الصلـة بيـن مـا كانـوا يواجهونـه اآلن ومـا
كانـوا قـد فعلـوه ِمـن قَبل.
94

إنَّ معظمنـا ،بالتأكيـد ،قـد قـام بأشـياء نأسـف عليهـا .كيـف يمكننـا ،إلـى أ َّيـة درجـة
ممكنـة ،التعويـض ع َّمـا فعلنـاه؟ أيضً ـا ،لمـاذا ُيعتبـر قبولنـا لوعـود هللا بالغفـران ِمـن
خلال يسـوع أمـ ًرا بالـغ األهميـة بالنسـبة لنـا (انظـر روميـة )11 – 7 :5؟

الثالثاء



 14حزيران (يونيو)

يوسف وبنيامين
لم يسمح يعقوب بسهولة أ ْن يغادر بنيامين ،ابنه الوحيد ِمن راحيل ،والذي بقي معه .كان
خائفًا ِمن أ ْن يفقده ،ألنَّه فقد يوسف قَبل ذلك (التكوين  .)8 – 6 :43ولم يوافق يعقوب في
النهاية على زيارة ثانية لمصر ويسمح لبنيامين بالذهاب مع إخوته إلَّ عندما لم يعد هناك طعام
(التكوين  )2 :43وبعدما تع َّهد يهوذا بضمان عودة بنيامين (التكوين .)9 :43




اقرأ التكوين  .43ماذا كان تأثير حضور بنيامين على مجرى األحداث؟

إ َّن وجـود بنياميـن سـيطر علـى سـاحة األحـداث .عندمـا وقـف جميـع اإلخوة أمام يوسـف،
كان بنياميـن هـو الشـخص الوحيـد الـذي رآه يوسـف (التكويـن  .)16 :43بنياميـن هـو الوحيـد
الـذي ُد ِعـي بـاألخ (التكويـن  .)29 :43بينمـا ُد ِعي بنيامين باسـمه ،لـم تت ّم تحديـد هويَّة جميع
اإلخـوة اآلخريـن؛ بـل يُشـار إليهم ببسـاطة بكلمة «ال ِّر َجـال» (التكويـن .)16 :43
ينـادي يوسـف بنياميـن بــ «ابنـي» ،وهـي عبـارة تبعـث علـى الطمأنينـة وتع ِّبـر عـن مو َّدة
خاصـة (التكويـن 29 :43؛ قـارِن مع التكوين  .)8 :22تشـير بَركة يوسـف إلى «النعمة» (التكوين
َّ
 ،)29 :43وتذكِّرنـا باسـتجدائه هـو للرحمـة التـي لـم تكـن ِ
تـأت (التكويـن  .)21 :42لقـد أعـاد
يوسـف إلـى بنياميـن النعمـة التـي لـم ينلهـا هو ِمـن إخوتـه اآلخرين.
بينما كان إخوة يوسف يخافون أ ْن يُلقى بهم في السجن بسبب المال الذي ت َّم إرجاعه،
أع َّد يوسف لهم وليمة بسبب حضور بنيامين معهم .يبدو األمر كما لو أ َّن بنيامين كان له تأثير
تعويضي على الوضع بأكمله .وعندما جلس جميع اإلخوة بحسب أعمارهم محترمين آداب
المجالس ،كان بنيامين ،األصغر بينهم ،هو َمن قُ ِّدمت له حصص طعام أكثر ِم َّما قُ ِّدم لجميع
إخوته اآلخرين بخمس م َّرات (التكوين  .)34 ،33 :43ومع ذلك ،فإ َّن هذه المحاباة لم تعد
تزعجهم ،كما كان الحال عندما كان يوسف هو االبن المفضَّ ل لدى أبيه منذ سنوات عديدة ،م َّما
أ َّدى إلى أفعالهم الرهيبة تجاه أخيهم غير الشقيق وتجاه أبيهم (التكوين .)4 ،3 :37
95

«فبهـذا التفضيـل الـذي بـه ميـز بنياميـن أراد يوسـف أن يتحقـق هـل كانـوا سيحسـدون
أخاهـم األصغـر ويبغضونـه كمـا قـد فعلـوا بـه هـو أم ال .وإذ كانـوا ال يزالون يظنون أن يوسـف
ال يفهـم كالمهـم جعلـوا يتحدثـون معـا بـكل حريـة ،وهكـذا كانت لديـه فرصة عظيمـة لمعرفة
مشـاعرهم الحقيقيـة .وإذ أراد أن يمتحنهـم امتحانـا آخـر ،أمـر قبـل سـفرهم أن يوضـع طاسـه
الخـاص الـذي يشـرب فيـه ،طـاس الفضـة سـرا فـي عـدل أخيهـم األصغـر» (روح النبـوة ،اآلبـاء
واألنبيـاء ،صفحـة .)197

األربعاء



 15حزيران (يونيو)

كأس التفاؤل



اقرأ التكوين  .44لماذا وضع يوسف طاس التفاؤل في كيس بنيامين وليس في كيس أخ آخر؟

القصـة الموازيـة لسـابقتها .وكمـا حـدث فـي السـابق ،قـ َّدم يوسـف
القصـة هـي َّ
إ َّن هـذه َّ
تعليمـات محـ َّددة؛ ومـ َّرة أخـرى ملأ أكيـاس الرجـال بالطعـام .لك َّن هـذه الم َّرة ،أضاف يوسـف
أمـ ًرا غري ًبـا ،وهـو أ ْن يوضـع كأسـه الثميـن فـي كيـس بنيامين.
ولهـذا السـبب ،تأخـذ األحداث مسـا ًرا مختلفًا .أثناء الرحلة السـابقة ،عاد اإلخـوة إلى كنعان
ليأخـذوا بنياميـن معهـم ،واآلن عليهـم العـودة إلـى مصـر لمواجهـة يوسـف .وفـي حيـن وجـد
جميـع اإلخـوة الشـيء نفسـه في أكياسـهم فـي الموقف السـابق ،يتـ ُّم اآلن تمييـز بنيامين على
أنَّـه الشـخص الـذي يحمـل كأس يوسـف .وعلـى نحـو غيـر ُمتوقَّـع ،بنياميـن الـذي حصـل علـى
كأس يوسـف باعتبـاره ضيـف الشـرف ،أصبـح اآلن مشـتب ًها ومتَّه ًمـا بسـرقة تلك المـا َّدة الثمينة،
وسـوف يذهـب إلى السـجن.
أ ْن يكـون يوسـف قـد اسـتخدم كأس التفـاؤل ال يعني أنَّـه كان يؤمن بق َّوتها .إ َّن يوسـف «لم
يـ َّد ِع قـ ّط أ َّن لـه ق َّوة على التفـاؤل ،ولك َّنه أراد أ ْن يجعلهم يعتقدون أنَّه يسـتطيع أ ْن يقرأ أسـرار
حياتهـم الخف َّيـة» – إلِن هوايت ،اآلباء واألنبيـاء ،صفحة .229
كانـت الـكأس السـحرية بالنسـبة ليوسـف ذريعـة السـتحضار المجـال الفائـق للطبيعـة،
وبالتالـي لكـي يوقـظ فـي قلـوب إخوتـه شـعورهم بالذنـب تجـاه هللا .هذه هـي الطريقـة التي
يفسـر بهـا يهـوذا رسـالة يوسـف الضمنية ،ألنَّه يشـير إلى اإلثم الـذي وجده هللا فيهـم (التكوين
ِّ
 .)16 :44وأيضً ـا ،كانـت سـرقة تلـك الـكأس الثمينـة سـتب ِّرر عقابًـا شـدي ًدا ،وبالتالـي سـتختبر
طريقـة تفكيـر اإلخـوة اآلخريـن.
إ َّن عواطف اإلخوة وردود أفعالهم كانت شديدة ِ
الح َّدة .لقد اتَّحدوا جميعهم في األلم نفسه
وفي الخوف على بنيامين الذي سيضيع مثلما ضاع يوسف ،ومثله سيصبح عب ًدا في مصر رغم
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أنَّه كان بريئًا أيضً ا مثل يوسف .ولهذا السبب اقترح يهوذا أ ْن يؤخذ عب ًدا « ِع َوضً ا َعن» بنيامين
(التكوين  ،)33 :44تما ًما كما ت َّمت التضحية بالكبش « ِع َوضً ا َعن» إسحاق البريء (قارِن مع
التكوين  .)13 :22يق ِّدم يهوذا نفسه على أنَّه ذبيحة وتعويض ،وكان هدفه على وجه التحديد
هو مواجهة ذلك «الش ِّر» الذي ِمن شأنه أ ْن يقضي على أبيه (التكوين .)34 :44

مـا هـو مبـدأ المح َّبـة – كمـا تتمثَّـل فـي اسـتجابة يهـوذا – الـذي تتض َّمنـه عمل َّيـة
يفسـر هـذا النـوع ِمـن المح َّبـة المبـادئ الالهوتيـة فـي الكتـاب
التعويـض؟ كيـف ِّ
المقـدَّ س حـول الخلاص؟ (انظـر روميـة .)8 :5

الخميس



 16حزيران (يونيو)

ف أَخُوك ُُم»
وس ُ
«أَنَا يُ ُ



اقـرأ التكويـن  .45مـا هـي دروس المح َّبـة واإليمـان والرجـاء التـي يمكـن العثـور عليهـا
القصة؟
فـي هـذه َّ

فـي تلـك اللحظـة بالـذات حيـن تحـ َّدث يهـوذا عـن «الشَّ ـ َّر» الـذي سـيقع علـى «أَبِـي»
«صـ َرخَ» يوسـف (التكويـن  .)1 :45ث َّم « َع َّرف إخوته بنفسـه» .هذه العبارة،
(التكويـن َ ،)34 :44
التي تُسـتخدم غال ًبا لإلشـارة إلى إعالن هللا عن نفسـه (الخروج  ،3 :6حزقيال  ،)9 :20تشـير إلى
الـرب قـد أظهـر أ َّن عنايتـه تسـود ،حتى على
أ َّن هللا أيضً ـا هـو َمـن أعلـن عـن ذاتـه هنـا ،أي أ َّن َّ
الرغـم ِمـن نقـاط الضعـف التي لدى البشـر.
ِ
يسـتطع إخـوة يوسـف أن يص ِّدقوا ما سـمعوه ورأوه .وهكـذا ،كان على يوسـف أ ْن يك ِّرر
لـم
وس ُـف أَ ُخوكُـ ُم» (التكويـن  ،)4 :45ولـم يص ِّدقـوه َّإل فـي المـ َّرة الثانية حين سـمعوا
قـول« ،أَنَـا يُ ُ
هـذه الكلمـات بالتحديـد «ال َِّذي ِب ْعتُ ُمـو ُه إِلَى ِم ْصـ َر» (التكوين .)4 :45
هللا» (التكويـن  .)5 :45هـذه اإلشـارة إلـى هللا لهـا هـدف
ثـ َّم أعلـن يوسـف ً
قائلا« :أَ ْر َسـلَ ِن َي ُ
مـزدوج .فهـي ال تعمـل فقـط علـى طمأنـة إخـوة يوسـف بـأ َّن أخاهـم لم يكن يشـعر باإلسـاءة
تجاههـم؛ لك َّنهـا أيضً ـا اعتـراف عميـق باإليمـان وتعبيـر عن الرجـاء ،أل َّن مـا فعلـوه كان ضروريًّا
ألجـل «نجـاة عظيمـة» ولكـي «يَ ْج َع َل لَكُـ ْم بَ ِق َّيـةً» (التكويـن .)7 :45
ثـ َّم شـ َّجع يوسـف إخوتـه علـى الذهـاب إلـى أبيـه إلعـداد مجيئـه إلـى مصـر .وقـد أرفـق
تخـص المـكان الـذي سـوف «يسـكنون فيـه» ،أي جاسـان ،المشـهور
دعوتـه بكلمـات محـ َّددة ُّ
بمراعيـه الخصبـة« ،خيـرات األرض» (التكويـن  .)20 ،18 :45كمـا أنَّـه تولَّى مسـألة النقل ،حيث
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قـام بتوفيـر عربـات ،وهـذا مـا سـ ُي ِقنع يعقـوب فـي النهاية بـأ َّن أبنائه لـم يكذبوا عليـه حول ما
وجـدوه للتـ ّو (التكويـن  .)27 :45أخـذ يعقـوب هـذا اإلثبـات المنظـور علـى أنَّه دليـل ملموس
علـى أ َّن يوسـف كان مـا يـزال علـى قيـد الحيـاة ،وهـذا كان كاف ًيـا لكـي ترجـع لـه الحيـاة مـ َّرة
أخـرى (قـارِن مـع التكويـن  ،35 :37التكويـن .)29 :44
لقـد أصبحـت األمـور جيِّـدة اآلن .كان أبنـاء يعقـوب االثنـي عشـر علـى قيـد الحيـاة .واآلن
ُدعـي يعقـوب باسـم «إسـرائيل» (التكوين  ،)28 :45ولقـد أظ ِه َرت العناية اإللهيـة بطريقة قويَّة.

نعـم ،لقـد كان يوسـف كري ًمـا مـع إخوتـه ،وكان بوسـعه أن يقـوم بذلـك .ولكن كيف
نتعلَّـم أنْ نكـون كريميـن تجـاه األشـخاص الذين لم ي َّتضح شـ ُّرهم تجاهنـا كما حدث
بالنسـبة ليوسف؟

الجمعة
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لِ َمزِيـد ِمـ ْن الـدَّ رس :اقـرأ مـا كتبتـه إلـن هوايـت تحـت عنـوان «يوسـف فـي مصر»،
صفحـة 223 – 213؛ وتحـت عنـوان «يوسـف وإخوتـه» صفحـة ِ 232 – 224مـن كتـاب اآلبـاء
واألنبياء.
«كانـت أيَّـام السـجن الثالثـة أيَّـام حـزن مريـر علـى أبناء يعقـوب .لقـد فكَّروا في مسـارهم
وخصوصـا فـي قسـاوتهم علـى يوسـف .كانـوا يعرفـون أنَّهـم إذا أدينـوا
الخاطـئ فـي الماضـي،
ً
بالتجسـس ولـم يتمكَّنـوا ِمـن تقديـم أدلَّـة تب ِّرئهـم ،فسـوف يتعيَّن عليهـم جمي ًعـا أ ْن يموتوا ،أو
ُّ
أي جهد كان باإلمـكان أ ْن يُبذل بحيث يجعل أباهم
أ ْن يصيـروا عبيـ ًدا .لقـد شـكَّكوا فيما إذا كان ُّ
راض ًيـا علـى أ ْن يتركـه بنياميـن ،بعد الموت القاسـي الذي لقيه يوسـف ،بحسـب مـا كان يعتقد.
لقـد باعـوا يوسـف كعبـد ،وكانوا خائفيـن ِمن أ ْن يكون هللا قـد قصد أ ْن يعاقبهـم بجعلهم عبي ًدا.
اعتبـر يوسـف أ َّن أبـاه – باإلضافـة إلـى عائلات إخوتـه – قـد يكون فـي معاناة بسـبب الطعام،
واقتنـع بـأ َّن إخوتـه قـد تابـوا عن معاملتهم القاسـية لـه ،وأنَّهم لـن يعاملوا بنيامين كمـا عاملوه
بـأي حـال ِمـن األحـوال» – .إلِن هوايـت ،المواهب الروحيـة ،الكتاب  ،3صفحـة .156 ،155
ِّ
«لقـد شـعر يوسـف بالرضـا ،فهـو اختبـر إخوتـه ،ورأى فيهـم ثمـار التوبـة الحقيقيـة عـن
خطاياهـم» – .إلِـن هوايـت ،المواهـب الروحيـة ،الكتـاب  ،3صفحـة .165

أسئلة للنقاش
صـف مدرسـة السـبت ِ
أطـل النظر في السـؤال المطـروح في نهايـة درس يوم
 .1فـي ِّ

الخميـس .هـل تعتقـد أنَّ يوسـف كان سـيبدو كري ًمـا جـدًّ ا مـع إخوتـه لـو لـم تسـر
األمـور علـى مـا يـرام بالنسـبة لـه؟ بالطبـع ال يمكننـا أنْ نعـرف علـى وجـه اليقيـن،
قصـة يوسـف بأكملهـا ،مـا هـي المؤشِّ ـرات – إنْ ُوجِ ـدت – التـي
ولكـ ْن ،بالنظـر إلـى َّ
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أي نـوع ِمـن الصفـات األخالقيـة كانـت لـدى يوسـف ،والتـي يمكـن أنْ
تكشـف لنـا َّ
تسـاعد فـي تفسـير كَ َرمـه؟ بأ َّيـة طـرق يمكننـا أنْ نـرى فـي يوسـف نو ًعـا ِمن البشـير
السـابق للمسـيح ولِمـا مـ َّر به المسـيح؟
 .2بأيَّـة طـرق يمكننـا أنْ نـرى في يوسـف نو ًعا ِمن البشـير السـابق للمسـيح ولِما م َّر
به المسـيح؟
 .3لقد امتحن يوسف إخوته .بأيَّة طرق مماثلة يمتحننا هللا؟

 .4ح َّتـى بعـد كل تلـك السـنوات ،أدرك اإلخـوة ذنبهـم فيمـا فعلـوه بيوسـف .مـاذا
يعلِّمنـا هـذا عـن مـدى ق َّوة الشـعور بالذنب؟ علـى الرغم ِمـن أنَّنا يمكـن أنْ ُيغفَر لنا
بغـض النظر عـن مدى عدم
ونقبـل الغفـران ِمـن هللا ،كيـف نتعلَّـم أنْ نغفـر ألنفسـناِّ ،
اسـتحقاقنا لهـذا الغفران؟
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