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من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، : اتفاقیة االستخدام
.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



 مات یوسف، رئیس        
 وشاركت  !الوزراء         

 كل مصر عائلتھ             
     

 …حزنھا،  في              



   فلقد استخدم هللا یوسف… 
   الیھودي لینقذ البلد من      

   المجاعة، وقد كان          
 

   زعیما محبوبا               
   وحكیما،                      

 ولكنھ                         
  اآلن                         
 .ذھب                        



ومر ما یزید عن ثالثة مائة سنة طویلة، وأھل 
 یوسف، وھم الیھود، قد أصبحوا ساللة كبیرة في 

 
 .مصر                                                   



وخشي فرعون الجدید من أن الیھود قد ینقلبون 
 .علیھ، لذا جعلھم كلھم عبیدا لھ



 وعامل فرعون الیھود بقسوة، وأجبرھم أن           
 یبنوا المدن الكبیرة، ولكن بالرغم من عملھم          

 الشاق، استمر العبید الیھود في الزیادة               
 .في العدد                                       



كل : "جاء أمر فظیع من فرعون, وفي أحد األیام
."  مولود جدید یجب أن یُلقَوا بھ في نھر النیل

 قرر أن یقلل عدد الیھود،     ففرعون الشریر 
 حتى ولو بقتل                                              

 !األطفال                                                    



، "ماذا نستطیع أن نفعل؟: "و تساءلت العائلة
وقرروا وضع الطفل في نھر النیل، لكنھ سیكون 

 داخل سلة مریحة غیر 
 .ُمسربة للماء



 وطفت السلة الصغیرة كقارب بین البوص وبھا 
الطفل      حمولتھا الثمینة، فماذا سیحدث لھذا    

 الصغیر؟



ومن بعید أخذت أخت الطفل تراقب السلة الثمینة 
 وھي تتمایل برقة بین 

 .البوص



 وفجأة جاءت ابنة فرعون وخادماتھا 
 وكان من . إلى النھر لالستحمام

 ربما . المستحیل إخفاء السلة
 
 
 
 
 

 سیمرون 
 .  رؤیتھا بھا دون       



 سلة، ھناك، في ! آه: "وصاحت ابنة فرعون         
 ، ."البوص، ما عسى أن یكون بالداخل               

 وأمرت خادماتھا أن                                      
 یحضرن السلة، وعندما                                  

 فتحتھا، بدأ الطفل في                                     
 البكاء، فصاحت                                           

 إنھ طفل : "األمیرة                                       
 ."یھودي                                                   



 وربما تكلمت ابنة الفرعون مع الطفل بنفس 
 الطریقة التي یتكلم بھا الكبار عادة مع 

 ...  یا لك من مسكین: "األطفال
 أنت جمیل 

 ."جدا



."  أومز-كوتتشي كو-أووتتشي: "وربما قالت
 .وبالمصري، طبعا



التي  وبالتأكید أعطي هللا حكمة خاصة ألخت الطفل،
 ھل لي أن أبحث : "جرت إلى ابنة فرعون وسألتھا

 ، "بالطفل؟ لالعتناء امرأة یھودیة عن       لك       
   نعم،: "وكانت اإلجابة                                    

 ، من تعتقد ."اذھبي                                        
   أن البنت قد                                                

 جرت                                                     
 إلحضارھا؟                                                



 ربما لم یكن !" آه، أسرعي! تعالي بسرعة! یا أمي"
 وتسابق االثنان . للشرح لدى البنت وقت               

 معا جریا إلى                                              
 .شاطئ النھر                                             



  :  وعند النھر أعطت ابنة فرعون الطفل ألمھ قائلة
 لي وأنا أعطیك أجرتك، وَسِمھ   أرضعیھ "    

 ، وموسى ."موسى                                        
 قد  كلمة مصریة                                          

 یكون معناھا                                               
 .ابن الماء                                                   



وھكذا أُِعیدَ موسى إلى والدیھ 
 وبیتھ، فعلموه أن یحب هللا والشعب 

 وقریبا  الیھودي،                      
 سیعیش في                             

   القصر مع ابنة                        
 .الفرعون                              



  أنقذ حیاتھ، خطط هللا الذي
 .لموسى الطفل مستقبل عظیم



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

 أمیر من النھر

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

2، 1: سفر الخروج  



   النھایة



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

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

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