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 0226فبراير  -على عين وفوق حائط  -أصداء من خلوات اللقاء الروحى

 م العز على الجباةوخت           7رحلة مع األسباط من رؤيا 

 أفرايم -...-

 

 ن سبط أفرايم، ابن يوسف الثانى، يا محبوب ع+ تسألنى أيضا 

 هذا الشاهد يرد يا ولدى :

مْ  َكثِير  : »لَه مْ  َوقَالَ  َذَهٍب، ِعْجلَيْ  َوَعِملَ  اْلَملِك   فَاْستََشارَ  "  أَنْ  َعلَْيك 

َشلِيمَ  إِلَى تَْصَعد وا  ِمنْ  أَْصَعد وكَ  الَِّذينَ  إِْسَرائِيل   يَا آلَِهت كَ  ه َوَذا. أ ور 

.  َدانَ  فِي اآلَخرَ  َوَجَعلَ  إِيَل، بَْيتِ  فِي َواِحًدا َوَوَضعَ .   «ِمْصرَ  أَْرضِ 

 َحتَّى أََحِدِهَما أََمامِ  إِلَى يَْذَهب ونَ  الشَّْعب   َوَكانَ . َخِطيَّةً  األَْمر   هَذا َوَكانَ 

 ( 03 – 12:  11مل  1" ) .َدانَ  إِلَى

 ، سبط الملوك،األمين بمقاومة يهوذااشتهر نسله 

 ا معه ألتجسد من نسله كما تعلم.الذى حفظت لنفسى تاريخً 

 وفى أرضه عمل يربعام عجال ليذبحوا له، 

 وعجال آخر فى دان، 

 اتفقا، أفرايم ودان على إغاظتى، -السبطان  –وكأنهما 

 مع نه أكبر االسباط، وعشم يوسف فيه كان عظيًما، 

 األثمار المضاعفة، أسماه أفرايم، الثمر المتكاثر، 

 تكريسا لثروته فى مصر ورفعته، 

 ولكن كم منكم يضيعون عشمى وعشم يوسف فيكم؟ 
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 كم أتعبناك ونتعبك يا رب، -

 عبارة هزتنى كثيرا، نحن نضيع عشمك فينا !

ال يا سيد، لن يضيع، سنجاهد ونسلك فى رضاك، نعبد وحدك 

  وليس سواك.

 ،أردت يا إبنى أن أمجد يوسف، فهو مستحق +   

   سم يوسف،إلم أرد أن أفرغ األبدية من 

  فقلت أخبئ أفرايم فى يوسف، حتى أحفظ له بقية رجاء،

 كبركة يعقوب لما وضع يديه عليهما

 أما كونى أخذت منسى بدل دان، فألنه البكر.

 بكليهما، ف يفرح جعلت يوسوهكذا 

 منسى وأفرايم، كأنه سبطان

 كأن يوسف يا ربى،  -

  ه يعقوب فى وضع البركة إلبنيه، كان على حق!الما راجع أب

 كان يتنبأ، أو كنت تلهمه أنت، أن الصغير سوف يحزنك.و أ

ا "  َساءَ  أَْفَراي َم، َرْأس   َعلَى اْليُْمنَى يََدهُ  َوَضعَ  أَبَاهُ  أَنَّ  يُوُسفُ  َرأَى فَلَمَّ

 َرْأس   إ لَى أَْفَراي مَ  َرْأس   َعنْ  ل يَْنقُلَهَا أَب يه   ب يَد   فَأَْمَسكَ  َعْينَْيه ، ف ي ذل كَ 

 َضعْ . اْلب ْكرُ  هُوَ  هَذا ألَنَّ  أَب ي، يَا هَكَذا لَْيسَ : »ألَب يه   يُوُسفُ  َوقَالَ .َمنَسَّى

ينَكَ  ه   َعلَى يَم   هُوَ . َعل ْمتُ  اْبن ي، يَا َعل ْمتُ : »َوقَالَ  أَبُوهُ  فَأَبَى. «َرْأس 

يرُ  أَْيًضا َوهُوَ  َشْعبًا، يَُكونُ  أَْيًضا يرَ  أََخاهُ  َولك نَّ . َكب يًرا يَص  غ   يَُكونُ  الصَّ

ْنهُ، أَْكبَرَ  نَ  ُجْمهُوًرا يَُكونُ  َونَْسلُهُ  م   اْليَْوم   ذل كَ  ف ي َوبَاَرَكهَُما. «األَُمم   م 



 July 2020           3 -أفرايم  - على الجباة ختوم العز  -على عين وفوق حائط 

 فَقَدَّمَ . «َوَكَمنَسَّى َكأَْفَراي مَ  للاُ  يَْجَعلُكَ : قَائ لً  إ ْسَرائ يلُ  يُبَار كُ  ب كَ : »قَائ لً 

 ( 17 - 74:  74: ) تك  ".َمنَسَّى َعلَى أَْفَراي مَ 

 + هذا ما حدث يا ولدى

  ا،جدً  ويوسف حلو، حل نوأل

  رض، يقسم األ توارى من أمام يشوع وهو

 ، فأعطى النصيب إلبنيه منسى وأفرايم

 .قوب تشمل نسلهما كما قالالمحبوب: لعل بركة أبى يعوقال 

 الحساب الختامى،  وقتفرز آخر األزمنة، فى عندى، أما 

 ؛ ت أخرىافلى حساب

 منسى عوض دان، وأفرايم يختبئ فى يوسف.

 

 تعطى الفرصة للكل،  عظيم أنت سيدى الرب، -

 ،تباركه بميراث السماء يثبت أمامك ويحفظ ميراثه، من

 تجذبه مراًرا،يتجاهل وجودك ويغيظك بفساده، ومن 

 تاب وعاد تفتح له باب المراحم،فإذا 

 من يرفضك، فقد اختار لنفسه مصيًرا آخر.أما 

 + هذا هو أنا يا حبيبى،

 ال لكى تعبدونى، بل ألشرككم فى مجدىألنى أحبكم، خلقتكم 

وتنالون نا وتثبتون فى معرفتى هذه فتكملون حس تعلمونليتكم 

 ختوم العز بال نقصان.

 غدا نختم الرحلة صديقى،


