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١ضاألرو اواتمخَلَقَ اُهللا الس ةايي الْبِدغَطِّي ٢. في الظَّالمةً، وخَاِليبِال شَكٍْل و ضاألر كَانَتو
اِهللا ي وحرو ،يقَةمالْع اهياهالْميطْحِ الْمس لىفْرِفُ عر.  

. وفَصَل اُهللا بين النُّورِ والظَّالمِ. ورَأى اُهللا َأن النُّور حسن٤. فَصار نُور." ِليكُن نُور: "وقَاَل اُهللا٣
ومضى الْمساء وجاء بعده الصبح، هذَا هو الْيوم . وسمى اُهللا النُّور نَهارا، وسمى الظَّالم لَيال٥

  .اَألوُل
فَصنَع اُهللا قُبةَ السماء وفَصَل الْمياه ٧." ِلتَكُن هنَاك قُبةُ السماء، ِلتَفْصَل بين مياه ومياه ":وقَاَل اُهللا٦

 وجاء بعده ومضى الْمساء. وسمى اُهللا الْقُبةَ سماء٨. فَكَان كَذَِلك. الَّتي تَحتَها عنِ الْمياه الَّتي فَوقَها
  . الصبح، هذَا هو الْيوم الثَّاني

. فَكَان كَذَِلك." ِلتَجتَمعِ الْمياه الَّتي تَحتَ السماء ِإلَى مكَانٍ واحد، ولْتَظْهرِ الْيابِسةُ: "وقَاَل اُهللا٩
١٠الْم اهيالْما، وضةَ َأرابِسى اُهللا الْيمساوارا بِحاهمةُ سعتَمج .نسح ذَِلك َأى اُهللا َأنرقَاَل ١١. و ثُم
فَكَان ." نَباتَات وشَجرا علَى اَألرضِ لَه بزور حسب َأنْواعه الْمخْتَلفَة: ِلتُنْبِت اَألرض خُضرةً: "اُهللا

ة١٢ً. كَذَِلكرخُض ضاَألر تجا نَ: َأخْريها فارمُل ثمحا يرشَجا، وهاعَأنْو بسا حورزُل بمتَح اتَاتب
ومضى الْمساء وجاء بعده الصبح، هذَا هو ١٣. ورَأى اُهللا َأن ذَِلك حسن. بزور حسب َأنْواعها

  .الْيوم الثَّاِلثُ
َأنْوار في قُبة السماء تَفْصُل بين النَّهارِ واللَّيِل، وتَكُون بِمثَابة عالمات تُحدد ِلتَكُن : "وقَاَل اُهللا١٤

يننالسو اماأليوَل و١٥. الفُصضاَألر يءِلتُض اءمالس ةي قُبا فارا َأنْوضَأي تَكُونو ".كَذَِلك فَكَان .
قَ اُهللا نُورينِ عظيمينِ، النُّور اَألكْبر ِلحكْمِ النَّهارِ والنُّور اَألصغَر ِلحكْمِ اللَّيِل، وخَلَقَ فَقَد خَل١٦َ

وِلتَحكُم النَّهار واللَّيَل وتَفْصَل ١٨ووضعها اُهللا في قُبة السماء ِلتُضيء اَألرض، ١٧. النُّجوم َأيضا
ومضى الْمساء وجاء بعده الصبح، هذَا هو الْيوم ١٩. ورَأى اُهللا َأن ذَِلك حسن. بين النُّورِ والظَّالمِ

ابِعالر .  



اَألرضِ عبر قُبة ِلتَمتَلِئ الْمياه بِالْكَاِئنَات الْحية، ولْتَكُن هنَاك طُيور تَطير في : "وقَاَل اُهللا٢٠
اءما ٢١." الستََألتْ بِهي امالَّت كَةرتَحَالْم ةيالْح كُلَّ الْكَاِئنَاتةَ، وخْمةَ الضرِيحالْب فَخَلَقَ اُهللا الْكَاِئنَات

سةٌ، ححنا َأجي لَهالَّت ورا الطُّيضَأيا، وهاعَأنْو بسح ،اهياالْمهاعَأنْو ب .نسح ذَِلك َأى اُهللا َأنرو .
" َأثْمرِي واكْثُرِي واملَِإي مياه الْبِحارِ، ولْتَكْثُرِ الطُّيور في اَألرضِ: "وباركَها اُهللا وقَاَل٢٢
٢٣سالْخَام موالْي وذَا هه ،حبالص هدعب اءجو اءسى الْمضمو .  
من بهاِئم وزواحفَ ووحوشٍ حسب : ِلتُخْرِجِ اَألرض كَاِئنَات حيةً حسب َأنْواعها: "وقَاَل اُهللا٢٤

 اُهللا َأن ورَأى. خَلَقَ اُهللا الْوحوشَ والْبهاِئم والزواحفَ، كُلا حسب َأنْواعه٢٥فَكَان كَذَِلك، ." َأنْواعها
نسح ذَِلك. 

ِلنَصنَعِ اِإلنْسان ِليعبر عنَّا وعن صفَاتنَا، فَيتَسلَّطَ علَى سمك الْبحرِ وعلَى طُيورِ : "ثُم قَاَل اُهللا٢٦
  ".السماء وعلَى الْبهاِئم، وعلَى كُلِّ اَألرضِ، وعلَى كُلِّ الزواحفَ الَّتي علَيها

وباركَهم اُهللا وقَاَل ٢٨. فَخَلَقَ اُهللا اِإلنْسان ِليعبر عنْه، َأي ِليعبر عنِ اِهللا، فَخَلَقَهم ذَكَرا وُأنْثَى٢٧
ما: "لَهوهعَأخْضو ضألوا اَألراموا واكْثُروا ورلَى طُ. َأثْمعرِ، وحالْب كملَى سلَّطُوا عتَسورِ وي

  ." السماء، وعلَى كُلِّ كَاِئنٍ حي يتَحرك علَى اَألرضِ
َأنَا َأعطَيتُكُم كُلَّ نَبات يحمُل بزورا علَى سطْحِ كُلِّ اَألرضِ، وكُلَّ شَجرة تَحمُل : "ثُم قَاَل اُهللا٢٩

ا لَكُمامطَع ِلتَكُون ،ورزب ِيها فركُلِّ ٣٠، ثَمو ،اءمورِ السكُلِّ طُيضِ، ووشِ اَألرحيعِ ومِلجو
فَكَان ." الْكَائنَات الَّتي تَتَحرك علَى اَألرضِ، كُلِّ ما فيه نَفْس حيةٌ، َأعطَيتُها كُلَّ نَبات َأخْضر طَعاما

كَذَِلك.  
الْيوم  ومضى الْمساء وجاء بعده الصبح، هذَا هو. ه حسن جِداورَأى اُهللا َأن كُلَّ ما عمل٣١َ

سادالس.  
  

 يوم الراحة

٢  

ولَما جاء الْيوم السابِع كَان اُهللا قَد َأتَم عملَه ٢. وبِهذَا ُأكْملَت السماواتُ واَألرض وكُلُّ ما فيها١
وبارك اُهللا الْيوم السابِع وجعلَه يوما مخَصصا لَه، َألنَّه ٣. قَام بِه، فَلَم يعمْل في الْيومِ السابِعِالَّذي 

نِ الْخَلْقع يهقَّفَ فض٤ِ. تَواَألرو اواتمالس ةُ خَلْقصق يه هذه.  



  آدم وحواء

َألن اَهللا لَم . لَم يكُن قَد نَبتَ بعد في اَألرضِ شَجر وال عشْب٥ماوات واَألرض، الس لَما صنَع اُهللا
ِإنَّما كَان الضباب يتَصاعد من ٦. يكُن قَد َأرسَل مطَرا علَى اَألرضِ، ولَم يكُن هنَاك ِإنْسان ِليفْلَحها

  .ي كُلَّ سطْحهافَيسق اَألرضِ
. وكَون اُهللا اِإلنْسان من تُرابِ اَألرضِ، ونَفَخَ في َأنْفه نَسمةَ حياة، فَصار اِإلنْسان كَاِئنًا حيا٧
٨نَهي كَوالَّذ انا اِإلنْسيهف عضونٍ، ودي عف ،قي الشَّرنَّةً فاُهللا ج سغَرَل٩. وعجاعِ واُهللا كُلَّ َأنْو 

وفي وسط الجنَّة شَجرةُ . الشَّجرِ تَنْمو من اَألرضِ، ما هو حسن ِللنَّظَرِ، وما هو طَيب ِلَألكِْل
الشَّررِ والْخَي رِفَةعةُ مرشَجو اةيالْح.  

اسم اَألوِل فيشُون، ١١.  ثُم يتَفَرع ِإلَى َأربعة َأنْهارٍوكَان نَهر يجرِي من عدنٍ فَيسقي الجنَّة١٠َ
بالذَّه دوجثُ ييح وِيلَةضِ الْحيطُ بِكُلِّ َأرحي وه١٢. وديضِ جاَألر لْكت بذَها . وضا َأييهفو

. م النَّهرِ الثَّاني جِيحون، وهو يحيطُ بِكُلِّ َأرضِ كُوشَواس١٣. الْعطْر الْجيد والْحجارةُ الْكَرِيمةُ
١٤قَ َأشُّوررِي شَرجي وهلَةُ، وجد الثَّاِلث ماساتُ. والفُر وه ابِعالر رالنَّهو.  
١٥نَّةي جف هعضوو انَأخَذَ اُهللا اِإلنْسو تَنعيا وهفْلَحنٍ ِليداعبِه قَاَل١٦. يو اناُهللا اِإلنْس رَأمو" : لَك

 ،نَّةي الْجف ةرشَج َأي نتَْأكَُل م ةُ َأنيرا، ١٧الْحنْهتَْأكَُل م َأن اكفَِإي ،الشَّررِ والْخَي رِفَةعةَ مرِإال شَج
  ."َألنَّك يوم تَْأكُُل منْها تَموتُ

وكَان اُهللا قَد ١٩." سَأصنَع لَه معينًا منَاسبا لَه. لَيس حسنًا َأن يكُون اِإلنْسان وحيدا: "وقَاَل اُهللا١٨
. كَون من اَألرضِ كُلَّ الْوحوشِ، وكُلَّ طُيورِ السماء، وَأحضرها ِإلَى اِإلنْسانِ ِليرى ماذَا يسميها

مالْكَاِئنِفَاالس ذَِلك ماس وه ارص ،يلَى كُلِّ كَاِئنٍ حع اناِإلنْس ي َأطْلَقَه٢٠.  الَّذ انفََأطْلَقَ اِإلنْس
  . َأما آدم فَلَم يوجد معين منَاسب لَه. َأسماء علَى كُلِّ الْبهاِئمِ وطُيورِ السماء والْوحوشِ

مكَانَها  وبينَما هو نَاِئم، َأخَذَ ضلْعا من َأضالعه، وسد.  اِإلنْسان ينَام نَوما عميقًاوجعَل اُهللا٢١
هذه اآلن عظْم من : "فَقَاَل آدم٢٣. ثُم صنَع من هذه الضلْعِ امرَأةً وَأحضرها ِإلَى آدم٢٢. بِلَحمٍ

ِلهذَا السببِ، يتْرك الرجُل ٢٤." فَهِي اسمها امرَأةٌ َألنَّها منِ امرٍِئ ُأخذَتْ. ولَحم من لَحميعظَامي، 
نِ من وكَان آدم وامرَأتُه عريانَينِ وال يخْجال٢٥. َأباه وُأمه ويقْتَرِن بِامرَأته، ويصير االثْنَانِ واحدا

ذَِلك.  
  



 سقوط اإلنسان

٣  

ال تَْأكُال : هْل صحيح َأن اَهللا قَاَل: "فَقَالَتْ ِللْمرَأة. وكَانَت الْحيةُ أمكَر الْوحوشِ الَّتي صنَعها اُهللا١
َأما ثَمر الشَّجرة ٣ن ثَمرِ شَجرِ الْجنَّة، بْل نَْأكُُل م: "فَقَالَت الْمرَأةُ ِللْحية٢من أي شَجرة في الْجنَّة؟ 

لَن : "فَقَالَت الْحيةُ ِللْمرَأة٤." ال تَْأكُال منْه، وال تَلْمساه، وإال تَموتَا: الَّتي في وسط الْجنَّة، فَقَاَل اُهللا
 منْه، تَنْفَتح عيونُكُما فَتَصيرانِ مثَْل اِهللا تَعرِفَانِ الْخَير فَإن اَهللا يعرِفُ َأنَّه يوم تَْأكُالن٥ِ! تَموتَا
الشَّر٦." و يهف غُوبرمنِ ويِللْع شَهِيِلَألكِْل و ديا جهرثَم َأتْ َأنفَر ،ةرَأةُ ِإلَى الشَّجرالْم تنَظَرو

فَانْفَتَحتْ ٧. ذَتْ منْه وَأكَلَتْ وَأعطَتْ زوجها منْه َأيضا فََأكََل معهاألنَّه يعطي الْمعرِفَةَ، فََأخَ
البِسا مما لَهنَعصا وعالتِّينِ م قرو ضعانَانِ فَخَاطَا بيرا عمفَا َأنَّهرعا، ومونُهيع.  

٨ وهتَ اِهللا ووص َأتُهرامو مآد عمسوةيشيمِ الْعوبِ نَسبقْتَ هو نَّةي الْجشَّى فتَماِهللا . ي نَأا مفَاخْتَب
سمعتُ صوتَك في الْجنَّة، فَخفْتُ : "فََأجاب١٠" َأين َأنْتَ؟: "فَنَادى اُهللا آدم وقَاَل٩. وسطَ الشَّجرِ

انيرْأتُ َألنِّي عاخْتَبفَقَاَل ل١١َ." وه" : تُكيي نَهالَّت ةرالشَّج نْل َأكَلْتَ م؟ هانيرع َأنَّك فَكرع نم
فَقَاَل ١٣." الْمرَأةُ الَّتي وضعتَها هنَا معي، هي َأعطَتْني من الشَّجرة فََأكَلْتُ: "َأجاب آدم١٢" عنْها؟

َأةر؟: "اُهللا ِللْملْتاذَا فَعتْ" مابي فََأكَلْتُ: "َأجتْنعةُ خَدي١٤." الْحةيذَا، : "فَقَاَل اُهللا ِللْحه لْتفَع َألنَّك
رِكمطُوَل ع ينا تَْأكُلابتُرو ينفحتَز كطْنلَى بوشِ، عحكُلِّ الْواِئمِ وهكُلِّ الْب نيب نم ونَةٌ َأنْتلْعم .

١٥ُل ععَأجوهبكَع ينغتَلْد َأنْتو ،كْأسقُ رحسي وا، ههلنَسو كلنَس نبيو أةرالْم نيبو نَكيةً باود ".
١٦َأةرقَاَل ِللْم َّثم" :الداَألو ةفيِ وِالد ينعجتَتَوِل، ومي الْحا فجِد ينتَتََألَّم لُكعَأججِ. سوِإلَى ز ك

كلَيلَّطُ عتَسي وهو ،ين١٧." تَشْتَاقمقَاَل آلدي : "والَّت ةرالشَّج نَأكَلْتَ مو ،كتجوتَ ِلزعمس َألنَّك
 ،رِكما طُوَل عنْهتَْأكُُل م شَقَّةبِالْم ،بِكببِس ضونَةٌ اَألرلْعا، منْهع تُكي١٨نَهشَو تُنْبِتُ لَككًا و

وبِعرق جبِينك تَكْسب رِزقَك، حتَّى تَرجِع ِإلَى اَألرضِ الَّتي ١٩من نَبات الْحقِْل تَْأكُُل، . وحسكًا
جِعابٍ تَرِإلَى تُرو ابتُر ا، َألنَّكنْهذْتَ مُأخ".  

  طرد اإلنسان من الجنة

وصنَع اُهللا آلدم وامرَأته ثَوبينِ من جِلْد ٢١. ها ُأم كُلِّ حيوسمى آدم زوجتَه حواء، َألن٢٠َّ
وربما يمد يده . اآلن، صار اِإلنْسان كَواحد منَّا يعرِفُ الْخَير والشَّر: "ثُم قَاَل اُهللا٢٢. وكَساهما

 اةيالْح ةرشَج نْأخُذُ ميودا ِإلَى اَألبيحْأكُُل فَييا، وض٢٣. َأي ضاَألر فْلَحِلي ندع نَّةج ناُهللا م هدفَطَر



وبعدما َأخْرجه وضعه شَرقَ جنَّة عدن ِليقيم هنَاك، ثُم وضع الْمالِئكَةَ الْمقَربِين ٢٤. الَّتي ُأخذَ منْها
 . يدور ويبرِقُ ِلحراسة الطَّرِيق ِإلَى شَجرة الْحياةوسيفًا

  
 قابيل وهابيل

٤  

وبعد ذَِلك ٢." بِمعونَة اِهللا اقْتَنَيتُ رجلًا: "وعاشَر آدم زوجتَه حواء فَحبِلَتْ وولَدتْ قَابِيَل وقَالَت١ْ
وفي وقْت ٣.  هابِيُل راعي غَنَمٍ، َأما قَابِيُل فَكَان يعمُل في فالحة اَألرضِوكَان. ولَدتْ َأخَاه هابِيَل

فَرضي اُهللا عن . َأما هابِيُل فَقَدم َأفْضَل َأبكَارِ غَنَمه٤. ما، قَدم قَابِيُل ِهللا قُربانًا من ثمارِ اَألرضِ
هانبقُرابِيَل و٥. ههانبقُرقَابِيَل و نع ضري لَم نَّها. لَكابِسع ههجو كَانا، وقَابِيُل جِد بفَقَاَل ٦. فَغَض

ِإن َأحسنْتَ التَّصرفَ يشْرِقُ وجهك، وِإن لَم ٧ِلماذَا غَضبتَ؟ ِلماذَا وجهك عابِس؟ : "اُهللا ِلقَابِيَل
  ."صرفَ، فَالْخَطيَئةُ رابِضةٌ لَك عنْد الْبابِ ِلتَهجم علَيك وتَتَحكَّم فيك، فَال تَسمح لَهاُتحسن التَّ

. وبينَما هما هنَاك، هجم قَابِيُل علَى َأخيه وقَتَلَه. تَعاَل نَخْرج ِللْخَالء: "وقَاَل قَابِيُل َألخيه هابِيَل٨
: فَقَاَل اُهللا لَه١٠" هْل َأنَا حارِس َألخي؟. ال َأعرِفُ: "فََأجاب" َأين َأخُوك هابِيُل؟: "قَاَل اُهللا ِلقَابِيَلف٩َ
من اآلن َأنْتَ ملْعون، وتَكُون طَرِيدا من ١١. ماذَا فَعلْتَ؟ دم َأخيك يصرخُ ِإلَي من اَألرضِ"

حين تَفْلَح اَألرض، لَن تُعطيك ١٢. تي فَتَحتْ فَمها ِلتقْبَل دم َأخيك الَّذي سفَكَتْه يدكاَألرضِ الَّ
. عقَابِي َأعظَم من َأن يحتَمَل: "فَقَاَل قَابِيُل ِهللا١٣." وتَكُون تَاِئها ومشَردا في الدنْيا. محصولَها

يوم تَطْردني من اَألرضِ، فََأخْتَفي من حضرتك وَأكُون تَاِئها ومشَردا في الدنْيا، فََأي َأنْتَ ال١٤ْ
 ووضع اُهللا." ال، بْل من يقْتُلُك ُأعاقبه بِسبعة َأضعاف عقَابِك: "فَقَاَل اُهللا لَه١٥." واحد يراني يقْتُلُني

لْقَاهي نم قْتُلَهتَّى ال يلَى قَابِيَل حةً عالم١٦. ع ضِ نُودي َأرف كَنسرِ اِهللا وضحم نقَابِيُل م جفَخَر
ندقَ عشَر.  

١٧نُوكتْ حلَدوبِلَتْ وفَح تَهجوقَابِيُل ز اشَرعو .ينَةً، فَسدي منبا يقْتَهقَابِيُل و كَانلَى وع نُوكا حاهم
هنمِ ابيُل ١٨. استُوشميَل، وتُوشم بُل َأنْجويحمَل، وويحم بَأنْج راديعو ،راديع بَأنْج نُوكحو

كالم بلَّة١٩ُ. َأنْجها صمى اساُألخْرةُ، وادا عهمةٌ اسداحنِ، وَأتَيربِام كالم جوتَزتْ ٢٠. ولَدوو
ياشوى الْمعرو اميالْخ كَنس نُل مَأو وهاَل وابةُ يادفَ ٢١. عزع نُل مَأو وهاُل ووبي يهَأخ ماسو

. اسِ والْحديدوصلَّةُ ولَدتْ تُوباَل قَابِيَل وهو َأوُل من صنَع آالت النُّح٢٢. علَى الْعود والْمزمارِ



يا عادةُ وصلَّةُ، اسمعا قَوِلي، يا امرَأتَي : "وقَاَل المك المرَأتَيه عادةَ وصلَّة٢٣َ. وُأخْتُه هي نعمةُ
م ِلقَابِيَل سبعةَ فََإن كَان ينْتَق٢٤َ. المك، َأصغيا ِلكَالمي، َأنَا قَتَلْتُ رجال جرحني، شَابا ضربني

  ."َأضعاف، فَِإنَّه ينْتَقَم ِلالمك سبعةً وسبعين مرةً
َأعطَاني اُهللا ابنًا آخَر بدَل هابِيَل الَّذي : "وعاشَر آدم حواء َأيضا فَولَدت ابنًا وسمتْه شيثَ وقَالَت٢٥ْ

  .في ذَِلك الْوقْت بدَأ النَّاس يدعون بِاسمِ اِهللا. نْجب شيثُ ابنًا وسماه َأنُوشَوَأ٢٦." قَتَلَه قَابِيُل
  

 من آدم إلى نوح

٥ 

١مآد اِليدوجِلُّ مذَا سه :ثَاِلهلَى ماُهللا ع هنَعص ،انخَلَقَ اُهللا اِإلنْس موُأنْثَى٢. يا وذَكَر خَلَقَه قَدو .
و اهمسو كَهارب خَلَقَه موي"ان٣." اِإلنْس رمع ا كَانلَمو م١٣٠آدنَةس  هالشَّب امتَم هشْبِهنًا ياب بَأنْج ،

ان فَك٥َ.  َأنْجب خاللَها بنين آخَرِين وبنَات سنَة٨٠٠شيثَ وعاشَ آدم بعد وِالدة ٤. وسماه شيثَ
 رمع مات٩٣٠َآدمنَةً وس .  

٦ رمع َّا كَانلميثَ و١٠٥شيننَأنُوشَ س ب٧.  َأنْج دعيثُ باشَ شعو ٨٠٧ذَِلكيننا  ساللَهخ بَأنْج 
نَاتبو آخَرِين ينن٨. ب رمع يثَ فَكَانات٩١٢َشمو َأنُوش٩َ. َ سنَة رمع ا كَانلَمنَةً وس ينعست 

ينَانق ب١٠. َأنْج دعاشَ َأنُوشُ بعو ٨١٥ذَِلكنَةس نَاتبو آخَرِين يننا باللَهخ ب١١.  َأنْج فَكَان
 رم٩٠٥َأنُوشَ عينناتَ سملَلِْئيَل١٢.  وهم بَأنْج نَةس ينعبس ينَانق رمع ا كَانلَماش١٣َ. وعو 

 دعب ينَانق ٨٤٠ذَِلكبنَةً َأنْجس نَاتبو آخَرِين يننا باللَه١٤.  خ رمع فَكَان ينَان٩١٠قيننس  
وعاشَ مهلَلِْئيُل بعد ذَِلك ١٦. ولما كَان عمر مهلَلِْئيُل خَمسا وستِّين سنَةً َأنْجب يارِد١٥. وماتَ
ولَما ١٨.  سنَةً ومات٨٩٥َمهلَلِْئيَل فَكَان عمر ١٧.  خاللَها بنينًا آخَرِين وبنَاتةً َأنْجب سن٨٣٠َ

 رمع كَان دار١٦٢يبنَةً َأنْجس رِيس١٩.  إد دعب داراشَ يعو ٨٠٠ذَِلكنَةس  يننا باللَهخ بَأنْج 
نَاتبو ٢٠. آخَرِين رمع فَكَان دارنَة٩٦٢ًياتَ سمنَةً ٢١.  وس تِّينسا وسخَم رِيسِإد رمع ا كَانلَمو
تُوشَالَحم ب٢٢. َأنْج دعب رِيساشَ ِإدعو ٣٠٠ذَِلكارس نَةس نَاتبو يننب بَأنْجاِهللا، و عا ميهف  .

٢٣ رمع فَكَان رِيسنَة٣٦٥ًِإد٢٤.  ساَهللا َأخَذَه اخْتَفَى َألن اِهللا، ثُم عم رِيسِإد ارس٢٥. و ا كَانلَمو
 رمع تُوشَالَحنَة١٨٧ًمس كالم ب٢٦.  َأنْج دعب تُوشَالَحاشَ معو ٧٨٢ذَِلكبنَةً َأنْجس  يننا باللَهخ 

نَاتبو ٢٧. آخَرِينرمع فَكَان  تُوشَالَحنَة٩٦٩ًماتَ سم٢٨.  و رمع ا كَانلَمو كنَة١٨٢ًالمس  



هذَا يعزينَا في تَعبِنَا وفي الْمشَقَّات الَّتي نُعانيها في اَألرضِ الَّتي : "وسماه نُوحا وقَاَل٢٩َأنْجب ابنًا 
فَكَان ٣١.  َأنْجب خاللَها بنين آخَرِين وبنَات سنَة٥٩٥ًنُوحٍ الدة وعاشَ المك بعد و٣٠ِ. لَعنَها اُهللا

 رمع كنَة٧٧٧ًالماتَ سم٣٢.  و ا كَانلَمنُوحٍ و رم٥٠٠عنَةافَثَ سيو امحو امس بَأنْج .  
 

٦ 

رَأى الْحكَّام َأن بنَات الْعامة جميالتٌ ٢. هم بنَاتٌلَما بدَأ النَّاس يكْثُرون علَى اَألرضِ، ووِلد ل١َ
ننْهفَاتَّخَذُوا م ملَه ا طَابكَم اتجوفَقَاَل اُهللا٣.. ز : شَرب َألنَّه ،دانٍ َإلَى اَألبي ِإنْسي فوحر ومدال ي

  .نَةً س١٢٠َأكْثَر من زاِئٌل، ومن اآلن ال يعيشُ 
 الطوفان

٤ونارِبحضِ مي اَألرف ارص ،قْتالْو نْذُ ذَِلكمو . ملَه نلَدفَو ةامالْع نَاتلَى بخَلُوا عد كَّامالْح َألن
 شَر اِإلنْسانِ زاد جِدا فَلَما رَأى اُهللا َأن٥. فَكَان هُؤالء هم المحارِبِين الْمعروفين منْذُ القَديمِ. َأوالدا

حزِن اُهللا وتََأسفَ في قَلْبِه َألنَّه صنَع ٦في اَألرضِ، وَأن كُلَّ ميوِله وَأفْكَارِ قَلْبِه داِئما شريرةٌ، 
 علَى وجه اَألرضِ، النَّاس مع َأمحو اَإلنْسان الَّذي خَلَقْتُه من: "فَقَاَل اُهللا٧. اِإلنْسان علَى اَألرضِ

مزِنْتُ َأنِّي خَلَقْتُهألنِّي ح ،اءمورِ السطُيو فاحوالزو انَاتوياُهللا٨." الْح نْهع يضفَر ا نُوحَأم. 
وَأنْجب ثَالثَةَ ١٠. سار مع اِهللاكَان نُوح صاِلحا وكَاملًا من بينِ َأهِل جِيله، و: هذه هي قصةُ نُوح٩ٍ

فَلَما رَأى ١٢. وَأصبحت الدنْيا فَاسدةً في نَظَرِ اِهللا ومملُوءةً بِالظُّلْم١١ِ. َأبنَاء هم سام وحام ويافثُ
جاءت النِّهايةُ، سُأزِيُل كُلَّ الْبشَرِ من : "قَاَل ِلنُوح١٣ٍاُهللا هذَا الفَساد، َألن حياةَ كُلِّ واحد فَسدتْ، 
فَاصنَع ِلنَفْسك فُلْكًا ١٤. سُأبِيدهم وُأبِيد اَألرض معهم. الْوجود، َألنَّه بِسببِهِمِ امتََألت الدنْيا بِالظُّلْمِ

: وتَبنيه بِهذه الطَّرِيقَة١٥. الزفْت من الداخِل والْخَارِجِمن خَشَبٍ جيد، وتَصنَع فيه غُرفًا، وتَطْليه بِ
، وعرضه يكُون خَمسةً وعشْرِين متْرا، وارتفَاعه يكُون خَمسةَ عشَر  متْرا١٥٠الفُلْك يكُون طُوُل 
َ وتَعمُل بابا في . علَى مسافَة خَمسين سنْتيمتْرا من السقْفوتَعمُل فيه نَافذَةً يكُون َأعالها١٦. متْرا
بِهانابِقَ. جثَالثَةُ طَو لَه كُونيو :لْوِيالعطُ وساألوو يفْللَى ١٧. الطَّابِقُ السع اهيم فَانطَو بلَأجفَس

م يكُلَّ كَاِئنٍ ح ضِ ُألبِيداَألراءمتَ الستَح ودجو .كلهضِ يلَى اَألرا ع١٨. كُلُّ م دقنِّي َأعلَكو
كعم كالداتُ َأوجوزو تُكجوزو كالدَأوَأنْتَ و ،خُُل الفُلْكفَتَد ،كعم يدهي ١٩. عف كعتَْأخُذُ مو

يكُلِّ كَاِئنٍ ح ننِ ماثْنَي ذَ: الفُلْككعم اةيالْح دلَى قَيقَى عُأنْثَى، ِلتَبا و٢٠. كَر نعٍ مكُلِّ نَو ننِ مإثْنَي



وَأنْتَ تَْأخُذُ ٢١. الطُّيورِ ومن كُلِّ نَوعٍ من الْحيوانَات ومن كُلِّ نَوعٍ من الزواحف تَْأتي ِإلَيك ِلتَحيا
  .فَعمَل نُوح كَما َأمره اُهللا٢٢. مٍ يْؤكَُل وتَخْزِنُه ِليكُون غذَاء لَك ولَهامعك من كُلِّ طَعا

 

٧ 

خُذْ ٢. ادخُِل الفُلْك َأنْتَ وكُلُّ َأهلك، َألنِّي وجدتُك وحدك صاِلحا في هذَا الْجِيِل: ثُم قَاَل اُهللا ِلنُوح١ٍ
 من الْحيوانَات الطَّاهرة سبعةَ ذُكُورٍ وسبع ِإنَاث، َأما الْحيوانَاتُ غَير الطَّاهرة معك من كُلِّ نَوعٍ

وكَذَِلك من كُلِّ نَوعٍ من الطُّيورِ سبعةَ ذُكُورٍ وسبع ٣. فَتَْأخُذُ اثْنَينِ من كُلِّ نَوعٍ منْها، ذَكَرا وُأنْثَى
َألنِّي بعد سبعة َأيامٍ ُأرسُل مطَرا علَى اَألرضِ يدوم ٤. اث ِليبقَى جِنْسها علَى وجه كُلِّ اَألرضِِإنَ

تُهنَعص يضِ كُلَّ كَاِئنٍ حاَألر هجلَى وع نو محا، فََأمارنَهال وا لَيموي ينعبَأر".  
٥كَم َل نُوحماُهللافَع هر٦. ا َأم نُوح كَانو ن٦٠٠ابنَةضِ سلَى اَألرع اهيالْم طُوفَان اءا جلَم  .
وكَذَِلك ٨. فَدخََل نُوح ِإلَى الفُلْك هو وَأوالده وزوجتُه وزوجاتُ َأوالده ِلينْجوا من مياه الطُّوفَان٧ِ

انَاتُ الطَّاهويفُ، الْحاحوالزو ورالطُّيو ةرالطَّاه رغَيةُ وا، ٩راجوَأز الفُلْك خَلَتدتْ ِإلَى نُوحٍ واءج
فَفي ١١. وبعد سبعة َأيامٍ، جاءتْ مياه الطُّوفَانِ علَى اَألرض١٠ِ. ذَكَرا وُأنْثَى، كَما َأمر اُهللا نُوحا

 نَة٦٠٠سع نرِ مم نَابِيعتْ يررِ، انْفَجالشَّه نم شَرابِعِ عمِ السوي الْيي، فرِ الثَّاني الشَّهنُوحٍ، ف 
اءماتُ السابوتْ بانْفَتَحو ،يقَةمالْع اهي١٢. الْم ينعبةَ َأردا مارنَهال وضِ لَيلَى اَألرع طَرطََل الْمهو

في ذَِلك الْيومِ نَفْسه دخََل نُوح ِإلَى الفُلْك، هو وَأوالده سام وحام ويافَثُ وزوجةُ نُوحٍ ١٣. يوما
هالدَأو اتجوثَالثُ زور١٤ِ. والطُّيو فاحوالزاِئمِ وهالْبوشِ وحالْو نعٍ مكُلِّ نَو نم مهعم كَانو .

ذَكَرا وُأنْثَى من كُلِّ كَاِئنٍ ١٦.  الْمخْلُوقَات الْحية جاءتْ ِإلَى نُوحٍ ودخَلَت الفُلْك َأزواجامن كُل١٥ِّ
  .ثُم َأغْلَقَ اُهللا باب الفُلْك. حي، كَما َأمر اُهللا نُوحا

١٧ينعبضِ َأرلَى اَألرفَّقُ عتَدي الطُّوفَان رتَماسضِوقَ اَألرفَو ةُ الفُلْكالْغَزِير اهيالْم تفَعا، فَرموي  .
وزادت الْمياه َأكْثَر ١٩. فَكَان الفُلْك يطْفُو علَى سطْحِ الْمياه الْغَزِيرة وهي تَهطُل علَى اَألرض١٨ِ

 ةاِلياِل الْعتَّى غَطَّتْ كُلَّ الْجِبح َأكْثَراوكُلِّه اءمتَ السي تَحلَغَ ٢٠. الَّتتَّى بح تَزِيد اهيالْم ترتَماسو
فَماتَ كُلُّ كَاِئنٍ حي كَان موجودا علَى اَألرضِ من ٢١. ارتفَاعها سبعةَ َأمتَارٍ فَوقَ َأعلَى الْجِباِل

فَ واحوزوشٍ وحوو اِئمهبورٍ وشَرِطُيضِ ٢٢. كُلُّ الْبلَى اَألرا عودجوم كَان ياتَ كُلُّ حم
ةابِسَأوِ ٢٣. الْي انَاتويالنَّاسِ َأوِ الْح نم اءسو يضِ كُلَّ كَاِئنٍ حطْحِ اَألرلَى سع نا اُهللا محم



. رضِ، ولَم يبقَ غَير نُوحٍ والَّذين معه في الفُلْكالزواحف َأو طُيورِ السماء، كُلُّها محيتْ من اَأل
٢٤ ترغَمة ودم ضاَألر اهيا١٥٠الْمموي .  
 

٨ 

١ي الْفُلْكف هعي ماِئمِ الَّتهالْبوشِ وحكُلَّ الْوا واُهللا نُوح ذَكَرطَ . وبضِ، فَهلَى اَألرا عَل رِيحسفََأر
سماهيى الْم٢. تَو نالنَّازُِل م طَرقَّفَ الْمتَوقَتْ، وُأغْل قَد اءماتُ السابوبو يقَةمالْع اهيالْم نَابِيعكَانَتْ يو

اءمرِيج٣ِ. السضِ بِالتَّدنِ اَألرع اهيالْم تعاجتَرو . دعا١٥٠فَبموي اهيالْم ت٤.  نَقُصو الفُلْك تَقَراس
وظَلَّت الْمياه تَتَراجع حتَّى الشَّهرِ ٥. علَى جِباِل َأراراطَ في الْيومِ السابِعِ عشَر من الشَّهرِ السابِعِ

 َأربعين يوما، فَتَح نُوح وبعد٦. وفي الْيومِ اَألوِل من الشَّهرِ الْعاشرِ ظَهرتْ قمم الْجِباِل. الْعاشرِ
ي الفُلْكا فلَهمي عذَةَ الَّتض٧ِ. النَّافنِ اَألرع اهيالْم فَّتتَّى جا حددتَرم ومحا، فَظَلَّ يابَل غُرسَأرو .

٨ نلَتْ عنَز قَد اهيالْم كَانَت ى ِإنرةً ِلياممح َل نُوحسَأر ضِثُمطْحِ اَألركَانًا ٩. سةُ ماممالْح تَجِد فَلَم
فَمد يده . فَرجعتْ ِإلَى نُوحٍ في الْفُلْك. تَستَقر علَيه، َألن الْمياه كَانَتْ ما زالَتْ تُغَطِّي كُلَّ اَألرضِ

ي الفُلْكف هنْدا عخَلَهَأدا وكَهسَأم١٠. وانْتَظَروالفُلْك نةَ ماممَل الْحسفََأر ادعى، وامٍ ُأخْرةَ َأيعبس  .
فَعرفَ نُوح َأن الْمياه ! فَرجعتْ ِإلَيه عنْد الْمساء تَحمُل في منْقَارِها ورقَةَ زيتُونٍ قُطفَتْ حديثًا١١

 سبعةَ َأيامٍ ُأخْرى ثُم َأرسَل الْحمامةَ فَلَم تَرجِع ِإلَيه هذه وانْتَظَر١٢. نَزلَتْ عن سطْحِ األََرضِ
 نُوحٍ كَانَت الْمياه قَد جفَّتْ  من عمر٦٠١ِسنَة وفي الْيومِ اَألوِل من الشَّهرِ اَألوِل من ١٣. الْمرةَ

وفي الْيومِ السابِعِ ١٤. لفُلْك، فَرَأى َأن سطْح اَألرضِ َأخَذَ يجِفُّورفَع نُوح غطَاء ا. عنِ اَألرضِ
اخْرج من "١٦: وكَلَّم اُهللا نُوحا وقَاَل١٥. والْعشْرِين من الشَّهرِ الثَّاني كَانَت اَألرض قَد جفَّتْ تَماما

كالدَأوو تُكجوزَأنْتَ و الْفُلْككالداتُ َأوجوز١٧.  و ،كعي مالَّت ةيالْح اعِ الْكَاِئنَاتكُلَّ َأنْو َأخْرِجو
تَزِيدو تَكْثُرضِ وي اَألرف الَدتَتَو فَ، كَياحوزو انَاتويحورٍ وطُي ن١٨. م هالدَأوو نُوح جفَخَر

هالداتُ َأوجوزو تُهجوز١٩. و كري تَتَحالَّت كُلُّ الْكَاِئنَاتورِ، والطُّيو فاحوالزو انَاتويكُلُّ الْحو
وبنَى نُوح منَصةَ قُربانٍ ِهللا، وَأخَذَ بعضا من كُلِّ ٢٠. علَى اَألرضِ خَرجتْ من الفُلْك بَِأنْواعها

فَقَبِلَها اُهللا بِرِضى، وقَاَل في ٢١. يورِ الطَّاهرة، وقَدمها علَيها ضحيةًالْحيوانَات الطَّاهرة والطُّ
هنَفْس :نْذُ الطُّفُولَةةٌ ميررش وَل قَلْبِهيم َأن عانِ، مبِ اِإلنْسبى بِسةً ُأخْررم ضاَألر نَألْع لَن . لَنو



بْل مادامت اَألرض موجودةً، تَكُون مواسم زرعٍ وحصاد، برد ٢٢. حي كَما فَعلْتَُأعود ُأهلك كُلَّ 
  .وحر، صيف وشتَاء، نَهارٍ ولَيٍل، ال تَبطُُل

  
 عهد اهللا مع نوح

٩  

١مقَاَل لَهو هالدَأوا ونُوح اللَه كارب اكْ: "ثُموا ورَأثْمضُألوا اَألراموا وضِ، ٢. ثُروشِ اَألرحكُلُّ و
لَكُم عتَخْضو كُمبهتَرو نْكُمرِ، تَخَافُ محالْب كمكُلُّ سو ،فاحوكُلُّ الزو ،اءمورِ السكُلُّ طُيو .

٣ا لَكُمامطَع كرتَحي يكُلُّ ح كُونيو . تُكُمطَيا َأعكُلَّ فَكَم يكُمطُأع ا، اآلنامطَع راتَ اَألخْضالنَّب
ء٤. شَييهف هماَل دازا ممال تَْأكُلُوا لَح نلَك٥. وهلَيع باسفَِإنِّي ُأح َأنْتُم كُمما دكُلَّ . َأم هلَيع باسُأح

لَى حع هباسا ُأحضانٍ َأيكُلُّ ِإنْسانٍ، وويانِحاإلنْس يهَأخ اة٦. ي ،همد فَكسانِ، ياِإلنْس مد كسفي نفَم
. َأما َأنْتُم فَاكْثُروا وزِيدوا، تَوالَدوا في اَألرضِ وانْموا فيها٧. َألن اَهللا صنَع اِإلنْسان ِليعبر عنِ اِهللا

٨عم هالدَأوا واُهللا نُوح كَلَّمقَاَلوو ٩: ه ،كُمدعب نم كُملنَس عمو كُمعي مدهُل عمَأع ١٠َأنَا اآلن عمو
 يكُلِّ كَاِئنٍ ح ،الفُلْك نم كُمعم جا خَروشِ، كُلِّ محكُلِّ الْوو اِئمهبورٍ وطُي نم ،كُمعم يكُلِّ كَاِئنٍ ح

ُل عهدي معكُم فَلَن تُبِيد مياه الطُّوفَانِ كُلَّ حي مرةً ُأخْرى، ولَن يكُون َأعم١١. علَى اَألرضِ
ضاَألر خْرِبِلي آخَر قَاَل اُهللا١٢." طُوفَانكُلِّ : "وو نَكُميبي ونيب لُهمي َأعالَّذ دهةُ الْعالمع يه هذهو

كُمعم ياِلكَاِئنٍ حيي كُلِّ اَألج١٣: ، ف نيبي ونيب دهةَ الْعالمع ابِ، فَتَكُونحي السي فسقَو عَأض
َأحفَظُ عهدي ١٥فَعنْدما َأجلب السحاب فَوقَ األرضِ، وتَظْهر القَوس في السحابِ، ١٤. اَألرضِ

متَى ١٦. فَال تَتَحوُل الْمياه ِإلَى طُوفَانٍ يبيد كُلَّ حي.  كَاِئنٍ حي من كُلِّ نَوعٍالَّذي بيني وبينَكُم وكُلِّ
 ةيالْح كُلِّ الْكَاِئنَات ينبي ونيب دِإلَى اَألب ومدي يالَّذ دهفَظُ الْعَأحا واهابِ، َأرحي السف سالقَو ترظَه

ي عضِالَّتقَاَل اُهللا ِلنُوح١٧ٍ." لَى اَألرلَى : "وع يكُلِّ ح عم لْتُهمي عالَّذ دهةُ الْعالمع يه هذه
  ."اَألرضِ

  أوالد نوح

١٨الفُلْك نوا مجخَر يننُوحٍ الَّذ الدَأو مه ُؤالءافَثُ: هوي امحو امس .انو كَنْعَأب وه امح١٩. و مفَه
واشْتَغََل نُوح بِالْفالحة، ٢٠. َأوالد نُوحٍ الثَّالثَةُ ونَسلُهم هو الَّذي انْتَشَر في جميعِ َأنْحاء اَألرضِ

ان فَرَأى حام َأبو كَنْع٢٢. وشَرِب من الْخَمرِ، فَسكر ورقَد عريانًا في خَيمته٢١. وغَرس كَرما



هيَأخَو رَأخْبو جفَخَر ،َأبِيه يرةَ ٢٣. عمخَال الْخَيدا وهِملَى َأكْتَافع اهعضوو اءافَثُ رِديو امفََأخَذَ س
ةينِ ِإلَى النَّاحيتَّجِها مماههجو كَانا، وَأبِيهِم يرا عتَرسو ،اءرانِ ِللْويشما يمهال و ى ِلكَياُألخْر 

ملْعون : "قَاَل٢٥فَلَما َأفَاقَ نُوح من سكْرِه، وعلم ما فَعلَه بِه ابنُه الصغير، ٢٤. يريا عري َأبِيهِما
انكَنْع .هتخْوا بِيدع قَرَأح كُونقَاَل٢٦." فَي ثُم" :امس ارِكب ِإلَهِيي وبا ريا لَهدبع انكَنْع كُنلْيو  .
٢٧ا لَهدبع انكَنْع كُنلْيو امامِ سيي خف كُنسافَثَ، فَيي ودداُهللا ح عسو٢٨. ِلي دعب اشَ نُوحعو

 . ثُم ماتَ سنَة٩٥٠ًعمره فَكَان ٢٩،  سنَة٣٥٠ًالطُّوفَانِ 
  

 بداية األمم

١٠ 

 . مواِليد سام وحام ويافثَ َأبنَاء نُوحٍ، فَقَد َأنْجبوا َأوالدا بعد الطُّوفَانِهذَا سجِل١ُّ
  يافت ساللة 

َأشْكَنَاز : بنُو جومر٣. جومر وماجوج وماداي وياوان وتُوباُل وماشَك وتيراس: بنُو يافث٢َ
وتَفَرع من هُؤالء سكَّان ٥. َأِليشَةُ وتَرشيشُ وكتِّيم ورودانيم: بنُو ياوان٤. ورِيفَاثُ وتُوجرمةُ

هِمولُغَات وبِهِمشُعو هِماِئلقَب بسح مهي بِالداِئرِ فزِئ والْجاطالشَّو.  
  ساللة حام

٦امنُو حب :انكَنْعفُوطُ وو مايرصمنُو كُوش٧َ. كُوشُ وتَكَا: ببسةُ ومعرتَةُ وبسوِيلَةُ وحا وبنُو . سب
وكَان صيادا ٩كُوشُ َأنْجب نمرود الَّذي َأصبح محارِبا باسال في األرضِ، ٨. شَبا وددان: رعمةَ

وقَد تَكَونَتْ مملَكَتُه َأوَل ١٠." قَدير بِعونِ اِهللا كَنمرودصياد : "قَديرا بِعونِ اِهللا، ِلذَِلك يقُوُل الْمثَُل
ةيابِلالْب ي الْبِالدكَلْنَةَ فو َأكَّدو كَأرابَِل ونِ بدم نرِ مى ١١. اَألمينَونَى نبو ِإلَى َأشُّور راجه ثُم

 ،كَالَحو ريوتَ عوبحر١٢وسروكَالَحى وينَون نيب ةٌ تَقَعيمظينَةٌ عدم يي هالَّت ١٣. ن مايرصمو
 نَفْتُوحو ابلَهو نَامعو اِئَل لُودقَب ب١٤َأنْج منْهم ردنْحا ينالَّذ مهو كَفْتُورو لُوحكَسو وسفَتْرو

 ونيطسل١٥الْفَأنْج انكَنْعثَاوح ثُم ،الْبِكْر نَهاب ونديص ١٦. ب ينيوسبو الْيا َأبضَأي وه انكَنْعو
 ينياشجالْجِرو ينورِياَألم١٧وينيينالسو ينيقرالْعو ينيوالْح١٨. و ينارِيمالصو ينيادوواَألر

ينياثمالْحو .دعبينياناِئُل الْكَنْعتْ قَبانْتَشَر ةَ ١٩.  ذَِلكا ِإلَى غَزديص نم انكَنْع وددتْ حتَدفَام



مويبصةَ ومَأدةَ وورمعو ومدا بِسوررم ِإلَى الشَع ثُم ،اررا بِجورر٢٠. م امح الدَأو مه ُؤالءكُلُّ ه
اِئلقَب بسحوبِهِمشُعو مهبِالدو هِملُغَاتو هِم.  

  ساللة سام

: بنُو سام٢٢. وهو َأبو كُلِّ بني عابِر. سام هو َأخُو يافثَ اَألكْبر، وهو َأيضا َأنْجب َأوالدا٢١
اموَأر لُودو فَكْشَادَأرو َأشُّورو يالم٢٣. عامنُو َأرب :وصاشُعمو اثَرجوُل وح٢٤.  و فَكْشَادَأر

ابِرع بَأنج وشَالَح شَالَح ب٢٥. َأنْج تمنْقَسا هامي َأيف فَالَقُ، َألن همِإس داحنِ، ويلَدو بأنج ابِرعو
ضاَألر .قْطَاني هماس َأخُوه٢٦. وو ادودَألْم بَأنْج قْطَانيو حاريتَ وومرضح٢٧شَالَفَ و اموردهو

. كُلُّ هُؤالء َأوالد يقْطَان. وُأوفير وحوِيلَةَ ويوباب٢٩وعوباَل وَأبِيمايَل وشَبا ٢٨وُأوزاَل ودقْلَةَ 
كُلُّ هُؤالء َأوالد سام حسب ٣١. ع وسفَاروسكَنُوا في منْطَقَة الْجِباِل الشَّرقية الْواقعة بين ميش٣٠َ

وبِهِمشُعو مهبِالدو هِملُغَاتو هِماِئل٣٢. قَبوبِهِمشُعو هِمالالتس بسنُوحٍ ح الداِئُل َأوقَب يه هذفَه . منْهمو
 .تَفَرقَت الشُّعوب في اَألرضِ بعد الطُّوفَانِ

  
  بابلبرج

١١  

١يعما الْجرِفُهعي اتمُل كَلمتَعسيةً وداحلُغَةً و تَكَلَّمي كُلُّه الَمالْع كَانقًا، ٢. ولُوا شَرتَحا ارثَ لَمدحو
نَاكوا هتَقَرابَِل فَاسب ي بِالدال فهوا سدجو مض٣ٍ. َأنَّهعِلب مهضعقَاَل بو :ا تَعطُوب نَعا نَصالَو

تَعالَوا نَبني : ثُم قَالُوا٤. فَاستَخْدموا الطُّوب بدَل الْحجارة، والزفْتَ بدَل الطِّينِ. ونَشْوِيه بِالنَّارِ
  .نَتَشَتَّتَ في جميعِ َأنْحاء اَألرضَِألنْفُسنَا مدينَةً وبرجا تَصُل قمتُه ِإلَى السماء، فَنَصنَع لَنَا اسما ِلَئال 

ِإن كَانُوا وهم شَعب : فَقَاَل اُهللا٦. ونَزَل الْمولَى ِليرى الْمدينَةَ والبرج اللَّذَينِ كَان النَّاس يبنُونَهما٥
ذَا، ِإذَنِل همُأوا بِعدب ةً، قَدداحلُغَةً و تَكَلَّمي داحو وننْوي آخَر ءشَي ُل َأيمع هِملَيع بعصي فَلَن 

لَهمض٧ٍ. ععب كَالم مهضعب مفْهال ي ِلكَي ملْبُِل لُغَتَهنُبا نَنْزُِل والَوي كُلِّ ٨. تَعف نَاكه ناُهللا م مفَشَتَّتَه
ومن . َألن اَهللا بلْبَل لُغَةَ الْعالَمِ كُلِّه هنَاك" بابَِل"ِلذَِلك سميتْ ٩. ةاَألرضِ، فَتَوقَّفُوا عن بِنَاء الْمدينَ

  .هنَاك شَتَّتَهم في جميعِ َأنْحاء اَألرضِ



  من سام إلى أبرام

١٠امس اِليدوجِلُّ مذَا سفَ: هَأر بَأنْج نَةَئةَ سم امس رمع ا كَاننِلَمنَتَيالطُّوفَانِ بِس دعب كْشَاد .
١١ دعب اماشَ سعو ٥٠٠ذَِلكبَأنْج نَةس نَاتبو آخَرِين يننا باللَه١٢.  خ فَكْشَادَأر رمع ا كَانلَمو

شَالَح بنَةً َأنْجس ينثَالثا وس١٣. خَم فَكْشَاداشَ َأرعو ذَِلك دع٤٠٣بس ينن يننا باللَهخ بَأنْج 
نَاتبو ١٤. آخَرِينابِرع بنَةً َأنْجس ينثَالث شَالَح رمع ا كَانلَم١٥. و دعب اشَ شَالَحعو ٤٠٣ذَِلك 

 يننسنَاتبو آخَرِين يننا باللَهخ بث١٦َ. َأنْجو عبَأر ابِرع رمع ا كَانلَمفَالَقَو بنَةً َأنْجس ينالث .
١٧ دعب ابِراشَ ععو نَة٤٣٠ًذَِلكس نَاتبو آخَرِين يننا باللَهخ بفَالَقَ ١٨.  َأنْج رمع ا كَانلَمو

وعر بنَةً َأنْجس ين١٩. ثَالث دعاشَ فَالقُ بعو ٢٠٩ذَِلكينني سنا باللَهخ بَأنْج نَاتوب َآخَرِين ن .
٢٠وجرس بنَةً َأنْجس ينثَالثنِ واثْنَتَي وعر رمع ا كَانلَم٢١. و دعو بعاشَ رعو ٢٠٧ذَِلكيننس  

نَاتبو آخَرِين يننا باللَهخ بو٢٢. َأنْجنَاح بنَةً َأنْجس ينثَالث وجرس رمع ا كَانلَمواشَ ٢٣. رعو
نَاتبو آخَرِين يننا باللَهخ بَأنْج نَةس َئتَيم ذَِلك دعب وجرا ٢٤. سعست ورنَاح رمع ا كَانلَمو

حتَار بنَةً َأنْجس شْرِينع٢٥. و دعب وراشَ نَاحعو سنة١١٩ًذَِلك  آخَرِين يننا باللَهخ بَأنْج 
ونَات٢٦. بانارهو ورنَاحو امرَأب بنَةً َأنْجس ينعبس حلَغَ تَارا بمدعبو . 

٢٧حتَار اِليدوجِلُّ مذَا سه :انارهو ورنَاحو امرَأب بَأنْج حلُوطًا. تَار بأنْج اناراتَ ٢٨. همو
. َأبرام ونَاحور وتَزوج كُلٌّ من٢٩. َأرضِ ميالده في ُأور الْكَلْدانيينهاران قَبَل تَارح َأبِيه في 

. وكَان اسم زوجة َأبرام ساراي، واسم زوجة نَاحور ملْكةَ بِنْت هاران الَّذي َأنْجب ملْكَةَ ويسكَةَ
وَأخَذَ تَارح ابنَه َأبرام وحفيده لُوطًا بن هاران، ٣١.  تُنْجِب َأطْفَاالًوكَانَتْ ساراي عاقرا ال٣٠

انكَنْع وا ِإلَى بِالدبذْهِلي ينيانالْكَلْد ُأور نا معوا مجخَرو ،امرَأب هنةَ ابجوز ايارسا . ولَم منَّهلَك
ارلُوا ِإلَى حصاويهوا فتَقَراس ،٣٢. ان ا كَانلَم اناري حف حاتَ تَارمو هرم٢٠٥عيننس .  

  
 دعوة أبرام

١٢ 

١امرقَاَل َألب اُهللا قَد كَانو" :ي ُأرِيكضِ الَّتِإلَى اَألر َأبِيك تيبو كلَأهو كلَدب نم بذْه٢. ا لُكعفََأج
والَّذين يبارِكُونَك ُأبارِكُهم، والَّذي ٣. مةً، وُأبارِكُك، وَأجعُل اسمك عظيما، وتَكُون بركَةًُأمةً عظي

نُهَألْع نُكلْعضِ. يوبِ اَألركُلَّ شُع ارِكُأب كطَتاسبِوو".  



٤لُوطٌ م بذَهاُهللا، و هرا َأمكَم امرَأب بفَذَههنَةً. عس ينعبسةً وسخَم امرَأب رمع كَانو  نَل محا رلَم
انارا ٥. حكُلَّ مو ،اتقْتَنَيم نم اهعما جكُلَّ مو ،يهَأخ نلُوطًا ابو ،تَهجوز ايارس هعَأخَذَ مو

اناري حنُفُوسٍ ف نم تَلَكَاهلُوا ِإ. امحراوهلُوا ِإلَيصوو انكَنْع ي ٦. لَى بِالدف رافسي امرفََأخَذَ َأب
يمي شَكةَ فورلُّوطَةُ مب يهي فكَانِ الَّذَل ِإلَى الْمصحتَّى و الْبِالد . ونيانالْكَنْع كَان قْتالْو ي ذَِلكف

الْبِالد لْكي تف ينودجوم.  
فَبنَى َأبرام منَصةَ قُربانٍ ِهللا الَّذي ." سُأعطي هذه اَألرض ِلنَسلك: "ُهللا َألبرام وقَاَل لَهوظَهر ا٧

لَه ربِ ٨. ظَهي الْغَرتَ ِإيَل فيب نيب تَهمخَي بنَصتَ ِإيَل، ويب قِل شَربِإلَى الْج نَاكه نانْتَقََل مو
  .ثُم تَابع َأبرام سفَره نَحو النَّقَب٩ِ. وبنَى هنَاك منَصةَ قُربانٍ ِهللا وابتَهَل ِإلَيه. ي في الشَّرقوعا

  أبرام في مصر

١٠َألن قْتالْو ضعا بيهيشَ فعِلي رصِإلَى م امرَل َأبفَنَز ،ي الْبِالدةٌ فاعجثَتْ مدحةَ كَانَتْ واعجالْم 
لَما يراك ١٢. َأنَا عارِفٌ َأنَّك امرأةٌ جميلَةٌ: "ولَما قَرب من مصر قَاَل ِلساراي زوجته١١. شَديدةً

قُولُوني ونرِيصالْم :َأنْت قُونَكبيي وقْتُلُونفَي ،تُهجوز يه هذقُوِل١٣. ه ِلذَِلك نُونسحي، فَيُأخْت ي ِإنَّك
فَلَما وصَل َأبرام ِإلَى مصر، رَأى الْمصرِيون َأن ساراي جميلَةٌ ١٤. معاملَتي بِسببِك وَأنْجو بِحياتي

. خذَت الْمرَأةُ ِإلَى قَصرِهورآها َأيضا بعض حاشية فرعون، ومدحوها ِلفرعون، فَُأ١٥. جِدا
. وحصَل َأبرام علَى غَنَمٍ وبقَرٍ وحميرٍ وعبِيد وجوارٍ وُأتُنٍ وجِماٍل. فََأحسن ِإلَى َأبرام بِسببِها١٦
١٧ اياربِ سببِس ةيراضٍ خَطربَِأم اِئلَتَهعو نوعرف براَهللا ض نلَكامرَأب ةجوى ١٨. زعتَدفَاس

قَاَل لَهو امرَأب نوعر؟ : "فتُكجوا زي َأنَّهنتُخْبِر اذَا لَمِلمي؟ وعذَا ملْتَ هاذَا فَعا ١٩ِلماذَا قُلْتَ ِإنَّهِلم
جوز يه هذه ،اآلنةً ِلي؟ وجوز ا ِلتَكُونتَّى َأخَذْتُهح نَاُأخْتُكه نم باذْها وخُذْه ،٢٠." تُك رفََأم

لَه ا كَانكُلَّ مو تَهجوزو امروا َأبعفَشَي ،الَهرِج نوعرف.  
  

 افتراق أبرام ولوط

١٣ 

١ِإلَى النَّقَبِ، و لَه ا كَانكُلُّ مو تُهجوزو وه هجتَوو رصم نم امرَل َأبحفَرهعلُوطٌ م ٢. كَان كَانو
بالذَّهةَ وضالْفو ياشوالْم كلما يا جِديغَن حبَأص قَد امركَانٍ ٣. َأبكَانٍ ِإلَى مم نالنَّقَبِ تَنَقََّل م نمو



 وعاي، حيثُ كَان قَد نَصب خَيمتَه في اتِّجاه بيتَ ِإيَل حتَّى وصَل ِإلَى الْمكَانِ الَّذي بين بيتَ ِإيَل
  .هنَاك دعا َأبرام بِاسمِ اِهللا. وحيثُ كَان قَد بنَى منَصةَ الْقُربانِ َأوال٤من قَبُل، 

٥خو قَربو غَنَم هنْدع ا كَانضَأي وه ،امرَأب عا مرافسم ي كَانلُوطُ الَّذواما ٦. يهِملَياقَتْ عفَض
ونَشَب نزاع بين رعاة مواشي ٧. اَألرض،َألن َأمالكَهما كَانَتْ كَثيرةً، فَلَم يمكنْهما َأن يسكُنَا معا

فَقَاَل َأبرام ٨. قيمون في تلْك الْبِالدوكَان الْكَنْعانيون والْفرِزيون َأيضا ي. َأبرام ورعاة مواشي لُوطَ
َألَيست اَألرض كُلُّها ٩. ال يكُن نزاع بيني وبينَك، وال بين رعاتي ورعاتك، َألنَّنَا َأخَوانِ: "ِللُوطَ

َأنَا ي باال فََأذْهمش با تَذْهنِّي، ِإمتَزِْل عع؟ اكاماالَأممَأنَا ش بينًا فََأذْهمي بتَذْه ينًا، َأوم".  
وتَلَفَّتَ لُوطٌ حولَه فَرَأى َأن سهَل اُألردن يمتَد ِإلَى مدينَة صوغَر وكُلَّه ريان، وكََأنَّه جنَّةُ اِهللا ١٠

رصم اُهللا . كَبِالد با َأخْرَل مقَب ذَِلك ةَكَانورمعو ومد١١. س كُلَّه ندَل اُألرهس هفََأخَذَ لُوطٌ ِلنَفْس
َأبرام سكَن في بِالد كَنْعان، ولُوطُ سكَن في مدنِ ١٢. فَاعتَزَل َأحدهما عنِ اآلخَرِ. ورحَل شَرقًا

ومدارِ سبِجِو هاميخ بنَصِل، وه١٣. السكَانو دض يَئةالْخَط فَظَاِئع ونبتَكرا يارَأشْر ومدُل سَأه 
  .اِهللا
تَطَلَّع من الْمكَانِ الَّذي َأنْتَ فيه، وانْظُر شَماال وجنُوبا : "وقَاَل اُهللا َألبرام بعدما اعتَزَل عن لُوط١٤َ

وَأجعُل نَسلَك ١٦. ضِ الَّتي تَراها سُأعطيها لَك وِلنَسلك ِإلَى اَألبدكُلُّ هذه اَألر١٥. وشَرقًا وغَربا
دعا يضَأي لَكنَس ضِ، فَِإناَألر ابتُر دعي َأن دَأح تَطَاعضِ فَِإنِ اسابِ اَألري ١٧. كَتُرشِ فامو قُم

فَنَقََل َأبرام خيامه وذَهب وسكَن عنْد بلُّوطَات ١٨." ي ُأعطيها لَكاَألرضِ بِطُوِلها وعرضها َألنِّ
ونربي حا فرمانٍ ِهللا. مبةَ قُرنَصنَى مب نَاكهو.  

  
 أبرام ينقذ لوط

١٤  

١ كلم وكيَأرابَِل، وب كلَل مافرَأم َأن قْتالْو ي ذَِلكثَ فدحو ،يالمع كلم روملَعركَدو ،ارَأالس
 ،مويج كلاَل معدت٢و يبِرشَمةَ، ومَأد كلم نْآبشةَ، وورمع كلم شَاعربو ،ومدس كلم عاروا ببارح

وغَرص َأي الَعب كلمو ،مويبص كل٣. موا قُوعمج ُؤالءرِ كُلُّ هحيمِ َأيِ الْبدي السادي وف هِمات
تي٤. الْمهلَيوا عدرةَ تَمشْرالثَّالثَةَ ع نَةي السفنَةً، وةَ سشَرع اثْنَتَي مهدبتَعاس قَد روملَعركَد كَانو .

فَاُؤه الْملُوك، وهزموا الرفَاِئيين في عشْتَروتَ وفي السنَة الرابِعةَ عشْرةَ ذَهب كَدرلَعومر وحل٥َ



 ،ماتيِل قَرهي سف ينياِإليمو ،امي هف ينوزِيالزو ،منَايتَّى ِإيَل ٦قَرح يرعس هِملبي جف ينورِيالْحو
اءرحالص وددلَى حع ان٧. فَارجوا وعجر شَثُمقَاد شْفَاطَ َأيم نياءوا ِإلَى ع . وا كُلَّ بِالدمزفَه

ارتَام وناززي حف ينناكالس ينورِيا اَألمضَأيو اِلقَةم٨. الْع كلمةَ وورمع كلمو ومدس كلم جفَخَر
ضد كَدرلَعومر ٩ر، وبدُأوا الْحرب في وادي السديمِ، َأدمةَ وملك صبويم وملك باِلع، َأي صوغَ

 دض لُوكةَ معبفَكَانُوا َأر ارَأالس كلم وكيَأرابَِل، وب كلَل مافرَأمو ،مويج كلاَل معدتو ،يالمع كلم
ةس١٠. خَمءلُومم يمدي السادو كَانو ،برةَ الهورمع كلمو ومدس كلَل ماوا حفَلَم ،فْتارِ الزا بِآب

فََأخَذَ الْملُوك اَألربعةُ الْمَنْتَصرون كُلَّ ١١. سقَطَا في تلْك اآلبارِ، وَأما اآلخَرون فَهربوا ِإلَى الْجِباِل
  .مالك وطَعامٍ وذَهبواما في سدوم وعمورةَ من َأ

١٢هتَلَكَاتمَأخَذُوا مو ،ومدي سف كُنسي كَان ثُ إَِنَّهيح امري َأبنِ َأخبوا لُوطًا ارَأس١٣. و نم اءفَج
وممرا اَألمورِي هو . طَات ممراوكَان َأبرام ساكنًا عنْد بلُّو. نَجا وَأخْبر َأبرام الْعبراني بِما حدثَ

امرَأب لَفَاءح مكُلُّهو ،رانعَأخُو َأشْكُوَل و.  
 ،٣١٨وكَانُوا دارِه  فَلَما سمع َأبرام َأن ابن َأخيه ُأسر، جمع رِجالَه الْمدربِين الَّذين وِلدوا في١٤

 عتْبَأخَذَ يواند ينَةدَل ِإلَى مصتَّى وح ود١٥. الْع هِملَيع مجهو الَهرِج امرَأب مِل، قَساللَّي ي َأثْنَاءفو
واستَرد كُلَّ اَألمالك والنِّساء وباقي ١٦. وهزمهم، وَأخَذَ يطَارِدهم حتَّى حوبةَ شَماَل دمشْقَ

راَألسهتَلَكَاتممو يهَأخ نلُوطًا اب عجَأرى، و.  
  الملك صادق يبارك أبرام

١٧هلَفَاءح لُوكالْمو روملَعركَد كلالْم مزا همدعب امرَأب عجري . وف اِلهقْبتالس ومدس كلم جفَخَر
كلي الْمادو ى َأيي شَوادو .  

: بارك َأبرام وقَاَلو١٩فَقَدم خُبزا وخَمرا، . ، حبرا ِهللا الْعلي.ن الْملك صادقُ، ملك ساِليموكَا١٨
وتَبارك اُهللا الْعلي الَّذي نَصرك علَى ٢٠. مبارك َأبرام من اِهللا الْعلي، خَالق السماء واَألرضِ"
  . فََأعطَاه َأبرام العشْر من كُلِّ الْغَنيمة." عداِئكَأ

٢١امرألب ومدس كلقَاَل مو" :الكخُذْ َأنْتَ اَألمو ،ي النَّاسنط٢٢." َأعومدس كلِلم امرفَقَاَل َأب" : فَعَأر
و اءمالس خَاِلق ،يلا بِاِهللا الْعمي قَسدضِ، ي٢٣اَألر طًا َأوخَي كَان لَوو ،لَك وا همًئا مال آخُذُ شَي

َأما الرجاُل الَّذين . فَلَن َأقْبَل شَيًئا غَير ما َأكَلَه رِجاِلي٢٤. َأنَا َأغْنَيتُ َأبرام: "رِباطَ حذَاء، ِلَئال تَقُوَل
مَأشْكُوُل وو راني، ععوا مبذَهمهيبنَص ْأخُذُوني ما، فَهرم".  

  



 عهد اهللا مع أبرام

١٥  

فَقَاَل ٢." َأنَا حاميك، َأجرك عظيم جِدا. ال تَخَفْ يا َأبرام: "بعد ذَِلك قَاَل اُهللا َألبرام في رْؤيا١
امرَأب" :طا تُعي مف ةنْفَعم ي، َأيبا ري ماللَّه رازَأِليع وي هتيرِثُ بي يالَّذا، ويمقع بَأنَا ذَاهي، وين

: فَقَاَل اُهللا لَه٤." َأنْتَ لَم تُعطني نَسال، فَالْعبد الَّذي في دارِي يرِثُني: "وقَاَل َأبرام َأيضا٣" الدمشْقي؟
الَّذ نُكِل ابذَا، به رِثَكي لَنرِثُكي لْبِكص نم جخْر٥." ي يقَاَل لَهاُهللا ِإلَى الْخَارِجِ و هجَأخْرو" : اُنْظُر

فَآمن َأبرام بِاِهللا فَاعتَبره لَه ٦." هكَذَا يكُون نَسلُك: "ثُم قَاَل لَه." ِإلَى السماء وعد النُّجوم ِإنِ استَطَعتَ
." َأنَا اُهللا الَّذي َأخْرجك من ُأور الْكَلْدانيين ُألعطيك هذه اَألرض ِلتَملكَها: "قَاَل اُهللا لَهو٧. صالحا

٨امرا؟: "فَقَاَل َأبكُهلَأمَأنِّي س لَمفَ َأعي، كَيبا ري ماُهللا٩" اللَّه هابنْ: "فََأجعةً وقَرِلي ب رضشًا َأحكَبةً وز
فََأحضرها َأبرام لَه، وشَقَّها من الْوسط ِإلَى ١٠." عمر كُلٍّ منْها ثَالثُ سنين، ويمامةً وحمامةً

لَت الطُّيور فَنَز١١. َأما الطَّير فَلَم يشُقَّه. نصفَينِ، ورتَّب كُلَّ نصف منْها مقَابَِل النِّصف اآلخَرِ
ولَما مالَت الشَّمس ِإلَى الْمغيبِ، وقَع َأبرام ١٢. الْجارِحةُ علَى الْجـثَث، لَكن َأبرام كَان يزجرها
 َأن نَسلَك سيتَغَرب اعلَم بِكُلِّ يقينٍ: "فَقَاَل اُهللا لَه١٣. في نَومٍ عميق، وجاء علَيه ظَالم كَثيفٌ مخيفٌ

ولَكنِّي سُأعاقب تلْك اُألمةَ الَّتي ١٤.  سنَة٤٠٠ويذلُّونَهم في بِالد لَيستْ لَهم، فَيستَعبِدهم َأهلُها 
زِيلَةج الكبَِأم ونجخْري ذَِلك دعب م، ثُمهبِدتَعا َأنْتَ ف١٥َ. تَسَأم باِلحٍ تَذْهرٍ طَوِيٍل صمع دعب ِإنَّك

فَنتُدالمٍ وبِس اِئكنَا١٦. ِإلَى آبِإلَى ه لُكنَس جِعرابِعِ يي الْجِيِل الرفو ! شَر كُوني قْتالْو ي ذَِلكف
هدلَغَ حب قَد ينورِياَألم".  

. الم، ظَهر كَانُون بِه دخَان ومشْعُل نَارٍ يسيرانِ بين تلْك القطَعِولَما غَابت الشَّمس وحلَّ الظ١٧َّ
سُأعطي ِلنَسلك هذه اَألرض، من نَهرِ مصر ِإلَى : "في ذَِلك الْيومِ عقَد اُهللا عهدا مع َأبرام وقَاَل١٨

والْحثِّيين والْفرِزِيين ٢٠بِالد الْقينيين والْقنْزِيين والْقَدمونيين، ١٩ت، النَّهرِ الْعظيمِ، نَهرِ الفُرا
 ينفَاِئيالر٢١وينيوسبالْيو ينياشجالْجِرو ينيانالْكَنْعو ينورِياَألمو".  

  



 هاجر وإسماعيل

١٦  

١ةُ َأبجوز ايارا سَأمَأطْفَاالو لَه دتَل فَلَم امر .اجِرا ههمسةٌ ارِيصةٌ مارِيا جكَانَتْ لَهفَقَالَتْ ٢. و
امرَألب ايارس" :ةالْوِالد ني منمرلَى حولَى. الْمخُْل عاُد يننا بنْهقُ مزلِّي ُأري لَعتارِيج ". عمفَس
بعدما سكَن َأبرام في بِالد كَنْعان عشْر سنين، َأخَذَتْ ساراي . وفعال تَم هذَا٣. سارايَأبرام ِلكَالمِ 

ةً لَهجوز ِلتَكُون امرا َأبجِهوا ِلزطَتْهَأعو ،اجِرةَ هرِيصا الْمتَهارِيبِلَت٤ْ. جفَح اجِره امرَأب اشَرفَع .
َأنَا مظْلُومةٌ وَأنْتَ الْمسُئوُل : "فَقَالَتْ ساراي َألبرام٥. ما رَأتْ َأنَّها حبلَى، بدَأتْ تَحتَقر سيدتَهاولَ

ضي اُهللا بيني يقْ. فَلَما رَأتْ َأنَّها حبِلَتْ، بدَأتْ تَحتَقرني. َأنَا َأعطَيتُك جارِيتي في حضنك. عن هذَا
نَكيب٦." وامرا َأبفَقَاَل لَه" :كفرتَ تَصتَح تُكارِيج .ْئتا شا مي بِهلتْ ." افْعبرتَّى هح ايارا سفََأذَلَّتْه
. تي تَُؤدي ِإلَى شُورفَوجدها مالك بِالقُربِ من عينِ ماء في الصحراء، عنْد الطَّرِيق ال٧َّ. منْها
َأنَا هارِبةٌ من : "فَقَالَتْ" يا هاجِر جارِيةَ ساراي، من َأين جِْئت وِإلَى َأين تَذْهبِين؟: "فَقَاَل لَها٨

اياري ستدي٩." سالكا الْما: "فَقَاَل لَهي لَهعاخْضو كتديي ِإلَى سجِعر١٠." ااوضا َأيَأنَا : "قَاَل لَه
ةالْكَثْر نم دعفَال ي ،لَكنَس ُأكَثِّر١١". سالكقَاَل الْم ثُم" : ينَهمتُسابنًا، و يندفَ تَلوسلَى وبح اآلن َأنْت

شَقَاِئك نع عماَهللا س يَل، َألناعمسان١٢ً. ايُل ِإنْساعمِإس كُونيسو يعمالْجو يعمي الْجادعا، ييشحا و
هتخْوكُلِّ ا عم الفي خيشُ فعيو ،ونَهادعا ١٣." يهي كَلَّماِهللا الَّذ مستْ اعي"فَدانري يَأنْتَ اُهللا الَّذ "

وهي . ببِ سميت الْبِْئر بِْئر الْحي الَّذي يرانيوِلهذَا الس١٤. َأنَا اآلن رَأيتُ الَّذي يراني: َألنَّها قَالَتْ
دربشَ وقَاد نيب نَاكالَتْ هازم.  

وكَان عمر ١٦. ثُم ولَدتْ هاجِر َألبرام ابنًا، فَهذَا االبن الَّذي ولَدتْه هاجِر سماه َأبرام ِإسماعيل١٥
امريَلَأباعمِإس اجِره تْ لَهلَدا ونَةً لَمس ينانثَما وتس .  

  
  الختان ميثاق

١٧  

سر في محضرِي . َأنَا اُهللا القَدير: "ولَما كَان عمر َأبرام تسعا وتسعين سنَةً، ظَهر اُهللا لَه وقَاَل١
: فَقَاَل اُهللا لَه. فَسجد َأبرام ِهللا٣." ي بيني وبينَك، وُأكَثِّر نَسلَك جِدافَُأعطيك عهد٢. وكُن كَامال



٤"ةيرمٍ كَثا ُألمَأب تَكُونس ،كعي مدهع وذَا ه٥. هيماهرْل ِإبب ،امرَأب اآلن دعب كمسا كُونفَال ي .
. وَأجعلُك مثْمرا جِدا، فََأصنَع منْك ُأمما، ويْأتي منْك ملُوك٦. ممٍ كَثيرةَألنِّي َأجعلُك َأبا ُأل

فََأكُون . وُأعطيك عهدي الَّذي يدوم ِإلَى اَألبد بيني وبينَك َأنْتَ ونَسلك من بعدك، جِيال بعد جِيٍل٧
نَس ِإلَهو كِإلَهكدعب نم ك٨. ل كلِلنَسو لَك ،ا اآلنيهف ي َأنْتَ غَرِيبالَّت ،انكَنْع كُلَّ بِالد يكطُأعو

  ."وَأكُون ِإلَههم. من بعدك ملْكًا َأبديا
٩يماهرقَاَل اُهللا ِإلب ثُم" :نَسي، َأنْتَ ودهفَظَ عتَح َأن جِبَأنْتَ يجِيٍلو دعجِيال ب كدعب نم ذَا ١٠. لُكه

َأن ،فَظُوهتَح َأن جِبي يالَّذ دهالْع ،كدعب نم كلنَسَأنْتَ و كعي مدهع وه نْكُمكُلُّ ذَكَرٍ م خْتَني .
١١ي ونيب دهةَ الْعالمذَا عه كُونفَي ،كُممي جِسف تُخْتَنُوننَكُميكُلُّ ذَكَرٍ ١٢. ب خْتَنجِيٍل ي دعجِيال ب

 نم اِلكبِم تَهيَأيِ اشْتَر ،كلرِ نَسغَي نم َأو ،كتيي با فلُودوم كَان اءوامٍ، سَأي ةيانثَم ناب وهو نْكُمم
وِ الَّذي اشْتَريتَه بِماِلك فَيكُون عهدي في جِسمكُم عهدا الكُلُّ يخْتَن، الْمولُود في بيتك َأ١٣. غَرِيبٍ

دِإلَى اَألب ومدي١٤. يدهع نَقَض َألنَّه ،بِهشَع نم ادبخْتُونِ َأيِ اَألغْلَفُ، يالْم رغَي ا الذَّكَرَأم ".
١٥يماهرا ِإلبضقَاَل اُهللا َأيو" :ارا سَأم كُونْل يب ،اآلن دعب ايارا سهمو اسعفَال تَد ،تُكجوز اي

وُأبارِكُها وُأعطيك ابنًا منْها، وُأبارِكُها فَتَكُون ُأما ُألممٍ، ويْأتي منْها ملُوك ١٦. اسمها سارةَ
  ."شُعوبٍ

١٧يماهرِإب دجفَس و كحضُهللا وهي نَفْسةُ : "قَاَل فارس دْل تَله؟ ونَةَئةُ سرِي ممَأنَا عنًا واب ْل ُأنْجِبه
فَقَاَل لَه ١٩." لَيتَ ِإسماعيَل يحيا في رِضاك: "وقَاَل إبراهيم ِهللا١٨؟ "ابنًا وهي قَد بلَغَتْ تسعين سنَةً

وُأعطيه عهدي الَّذي يدوم ِإلَى اَألبد لَه وِلنَسله من . ك ابنًا وَأنْتَ تُسميه ِإسحاقَسارةُ ستَلد لَ: "اُهللا
هدع٢٠. بكُونا، فَيجِد هُأكَثِّرا ورثْمم لُهعَأجو ارِكُهُأبس ،هلَأج نم َؤالَكتُ سعمس يُل فَقَداعما ِإسا َأمَأب 

ولَكن عهدي َأعقده مع ِإسحاقَ الَّذي تَلده لَك سارةُ في ٢١. ِإلثْنَي عشَر رِئيسا، ويصبِح ُأمةً كَبِيرةً
في نَفْسِ ٢٣. هولَما َأنْهى اُهللا كَالمه مع ِإبراهيم، ذَهب من عنْد٢٢." هذَا الْوقْت من الْعامِ القَادمِ

ذَِلك الْيومِ، َأخَذَ ِإبراهيم ابنَه ِإسماعيَل وكُلَّ الْمولُودين في بيته وكُلَّ منِ اشْتَراهم بِماِله كُلَّ ذَكَرٍ في 
وكَان عمر ٢٥. ين سنَةً لَما خُتنوكَان عمر ِإبراهيم تسعا وتسع٢٤. دارِه، وخَتَنَهم كَما َأمره اُهللا

وكذَِلك ٢٧. فَخُتن ِإبراهيم وِإسماعيُل ابنُه في نَفْسِ ذَِلك الْيوم٢٦ِ. ِإسماعيَل ابنه ثَالثَ عشْرةَ سنَةً
  . بيته َأوِ الَّذين اشْتَراهم من غَرِيبٍخُتن معه كُلُّ ذَكَرٍ في دارِ ِإبراهيم سواء الْمولُودون في

  



 الضيوف الثالثة

١٨  

. وظَهر اُهللا ِإلبراهيم عنْد بلُّوطَات ممرا، وهو جاِلس في مدخَِل خَيمته في َأحر ساعة من النَّهار١ِ
فَلَما رآهم، قَام بِسرعة من مدخَِل خَيمته . قفين عنْدهفَنَظَر ِإبراهيم ورَأى ثَالثَةَ رِجاٍل وا٢

اِلهِمقْبتضِ . السِإلَى اَألر دجسقَاَل٣وو" : كدبع نع بنِّي، فَال تَذْهى عضكُنْتَ تَر ِإن ،اليوا مي
قَدم لَكُم قَليلًا من الْماء تَغْسلُون بِه َأرجلَكُم، ثُم تَستَرِيحون بِل اسمح ِلي َأن ُأ٤. من غَيرِ َأن تَزورني
فَُأقَدم لَكُم لُقْمةَ خُبزٍ تَسندون بِها قُلُوبكُم، وبعد ذَِلك تُواصلُون رِحلَتَكُم الَّتي ٥تَحتَ هذَا الشَّجرِ، 
ع ونرتَم لَتْكُمعجكُمدبلَى ع ".وهابا قُلْتَ: "فََأجْل كَمفْعنًا، اسِإلَى ٦." ح ةمِإلَى الْخَي مياهرِإب عرفََأس

ثُم جرى ِإبراهيم ٧." َأسرِعي واعجِني ثَالثَ كَيالت من َأفْضِل الدقيق واخْبِزِيها: "سارةَ وقَاَل لَها
ثُم َأحضر ٨. عِ، واخْتَار عجال غَضا وجيدا، وَأعطَاه ِلواحد من الْخَدمِ، فََأسرع ِليجهزهِإلَى القَطي

مهاما قُدهعضوو ،هزهي جَل الَّذجالْعيبِ ولالحو دبالز ضعفًا. باقو وه كَان ،ْأكُلُوني ما هنَميبو 
ةرتَ الشَّجتَح مهمخْد٩. يَألُوهس ةُ؟: "ثُمارس تُكجوز نفَقَاَل" َأي" :ةمي الْخَيفَقَاَل اُهللا١٠." ف" : جِعَأرس

نا ابهعم كُوني تُكجوةُ زارسمِ، وامِ الْقَادالْع نم قْتذَا الْوي نَفْسِ هف كِإلَي ".كَانَتْ ستُ وةُ تُنْصار
هاءرو ةمخَِل الْخَيدي مف يهو يثد١١. ِللْح ،اما اَأليتْ بِهِممنِ، تَقَديوزجةُ عارسو يماهرِإب كَانو

فَنيتْ َأيامي وسيدي هْل َأتَنَعم وقَد : "فَضحكَتْ في نَفْسها وقَالَت١٢ْ. وقَد تَجاوزتْ سارةُ سن الْحمِل
هْل يستَحيُل ١٤هْل َأِلد وَأنَا عجوز؟ : ِلماذَا ضحكَتْ سارةُ وقَالَتْ: "فَقَاَل اُهللا ِإلبراهيم١٣" عجوز؟

ارسمِ، وامِ الْقَادي الْعف قْتذَا الْوي نَفْسِ هف كِإلَي جِعَأر؟ سءلَى اِهللا شَيعنا ابهعم كُونةُ ي ".
  !"ال، بْل ضحكْت: "فَقَاَل." لَم َأضحك: "فَخَافَتْ سارةُ وَأنْكَرتْ وقَالَت١٥ْ

  سدوم إبراهيم يتضرع من أجل

١٦ومدس ورِفُوا نَحنْصاُل ِليجالر قَام ثُم .مهعدوِلي مهعا مياشم يماهرِإب كَانَأنَا ال : "فَقَاَل اُهللا١٧. و
 ،لُهَأفْعا سم يماهرِإب ني عوبِ ١٨ُأخْفكُلَّ شُع ارِكُأب هطَتاسبِوةً، وقَوِيةً ويمظةً عُأم كُونيس فَِإنَّه

ظُوا طَرِيقَ اِهللا فَيعملُوا َألنِّي اخْتَرتُه ِلكَي يوصي بنيه وعاِئلَتَه من بعده َأن يحف١٩َ. اَألرضِ
  ".حتَّى يحقِّقَ اُهللا لَه ما وعده بِه. الصالح والْعدَل

فَاآلن َأنْزُِل ٢١. ِإن شَرهم رهيب جِدا. تُوجد شَكْوى مرةٌ ضد سدوم وعمورةَ: "ثُم قَاَل اُهللا٢٠
وانْصرفَ ٢٢." ال بد َأن َأعلَم. هم هي فعال حسب الشَّكْوى الَّتي بلَغَتْنيَألرى ِإن كَانَتْ َأعمالُ



ومدس ووا نَحبذَهو نَاكه ناُل مجلَى. الروالْم امفًا َأماقو يقفَب يماهرا إبَأم٢٣. و يماهرإب باقْتَرو
لَو كَان في الْمدينَة خَمسون شَخْصا صاِلحا، ٢٤هْل تُهلك الصاِلح مع الشِّريرِ؟  ":من الْمولَى وقَاَل

منَزه َأنْتَ عن فعِل مثِْل ٢٥هْل تُهلك الْمكَان وال تَصفَح عنْه من َأجِل الْخَمسين صاِلحا الَّذين فيها؟ 
هْل ديان ! منَزه َأنْتَ عن هذَا. تَ الصاِلح مع الشَّريرِ، فَتُعامَل الصاِلح كَالشِّريرِهذَا، َأن تُمي

ِإن وجدتُ خَمسين شَخْصا صاِلحا في سدوم فَِإنِّي : "فَقَاَل اُهللا٢٦" اَألرضِ كُلِّها ال يعمُل بِالْعدِل؟
نِ الْمع فَحَأصهِملَأج نم ٢٧." كَانِ كُلِّهيماهرفَقَاَل إب" : درجَأنِّي م علَى، موالْم فَُأكَلِّم راسِإنِّي َأتَج
ادمرابٍ و؟٢٨. تُرةسبِ الْخَمبا بِسنَةَ كُلَّهيدالْم كلْل تُهةً؟ هسا خَماِلحص ونسالْخَم نَقَص اذَا لَوم "

ِلنَفْرِض َأنَّك وجدتَ : "فَقَاَل إبراهيم٢٩." ِإن وجدتُ خَمسةً وَأربعين صاِلحا ال ُأهلكُها: "جابهفََأ
ن فَقَاَل ال يغْضبِ الْمولَى، بِل اسمح ِلي َأ٣٠." ال ُأهلكُها من َأجِل اَألربعين: "فََأجابه!" َأربعين فَقَطْ

: فَقَاَل ِإبراهيم٣١." ال ُأهلكُها من َأجِل الثَّالثين: "فََأجاب!" َأتَكَلَّم، ِلنَفْرِض َأنَّك وجدتَ ثَالثين فَقَطْ
ها من َأجِل ال ُأهلكُ: "فََأجاب!" ِلنَفْرِض َأنَّك وجدتَ عشْرِين فَقَطْ! ِإنِّي َأتَجاسر فَُأكَلِّم الْمولَى"

شْرِينةَ فَقَطْ: "فَقَاَل٣٢." الْعرالْم هذه َأتَكَلَّم ِلي َأن حمِل اسلَى، بوبِ الْمغْضال ي . َأنَّك ِلنَفْرِض
كَالمه مع ِإبراهيم ولَما َأنْهى الْمولَى ٣٣." ال ُأهلكُها من َأجِل الْعشْرة: "فََأجاب!" وجدتَ عشْرةً فَقَطْ

ارِهِإلَى د يماهرِإب عجرى، وضم.  
    

 وعموره خراب سدوم

١٩  

١ينَةدالْم ةابوب نْدا علسالُوطٌ ج كَانو ،اءسي الْمف ومدالكَانِ ِإلَى سالْم اءجو . ا، قَاممآها رفَلَم
و دجسا، واِلهِمقْبتضِالساَألر ونَح ههجقَاَل٢. وا، : "وكُمدبع تيي بتَنْزِال ف و َأنجَأر ،يديا سي

: لَكنَّهما قَاال." حيثُ تَغْسالنِ َأرجلَكُما، وتَقْضيانِ اللَّيلَةَ وفي الصباحِ الْباكرِ تَمضيانِ في طَرِيقكُما
فَعمَل لَهما وِليمةً وخَبز . فََأصر لُوطٌ جِدا حتَّى ذَهبا معه ودخَال ِإلَى دارِه٣." لساحةبْل نَبِيتُ في ا"

وقَبَل َأن ينَاما، جاء كُلُّ رِجاِل سدوم من كُلِّ نَاحية في الْمدينَة، من شَبابٍ وشُيوخٍ، ٤. فَطيرا فََأكَال
َأين الرجالنِ اللَّذَانِ جاءا عنْدك اللَّيلَةَ؟ َأخْرِجهما ِإلَينَا ِلكَي : "ونَادوا لُوطًا٥حاطُوا بِالدارِ، وَأ

. ا الشَّرال يا اخْوتي، ال تَرتَكبوا هذَ: "وقَاَل٧فَخَرج لُوطٌ ِإلَيهِم، وَأغْلَقَ الْباب وراءه، ٦." نُعاشرهما



٨ونا تَشَاءا ملُوا بِهِمفَافْع ،ا لَكُممهنِ، ُأخْرِجياوذْرنِ عِلي بِنْتَي وا ِإنالنِ فَال . اُنْظُرجذَانِ الرا هَأم
  ."تَفْعلُوا بِهِما شَيًئا، َألنَّهما اآلن في حمايتي

٩وهابنَا: "فََأجه نم دعبا "!ينَا: " قَالُواثُمف كَّمتَحي اآلن وهنَنَا، ويا باجِرهم اءج ذَا الشَّخْصه . اآلن
فَمد الرجالنِ َأيديهِما ١٠. وانْدفَعوا ِإلَى لُوطَ، وتَقَدموا ِليكْسروا الْباب." نَفْعُل بِك شَرا َأكْثَر منْهما

ِل الْباخد نمابَأغْلَقَا الْبارِ وخَال لُوطًا ِإلَى الدَأدا ١١. ابِ وابابِ شَبالْب نْدع يناَل الَّذجا الربرض ثُم
ابوا الْبجِدي َأن منْهكمي ى، فَلَمموخًا بِالْعشُيالنِ ِللُوط١٢َ. وجي : "فَقَاَل الرنَا فه اءَأقْرِب ْل لَكه

نَا، الْمه نم مه؟ َأخْرِجلَةبِص كتُّ ِإلَيمي شَخْصٍ آخَر َأي نَاتٌ َأوبو نَاءَأبو اره؟ َأصينَةَألنَّنَا ١٣د
كَانالْم نُخْرِبس .هلَنَا ِلنُخْرِبسكَانِ فََأرذَا الْمِل هَأه دةٌ ضرى ماَهللا شَكْو لَغَتب ١٤." فَقَدلُوطٌ فَر اح

تَعالَوا بِسرعة واخْرجوا من هذَا الْمكَانِ، َألن اَهللا : "ِإلَى َأصهارِه َأزواجِ بنَاته وكَلَّمهم وقَاَل
: لَى لُوطَ وقَاالفَلَما طَلَع الفَجر، َألَح الْمالكَانِ ع١٥. فَظَن َأصهاره َأنَّه يمزح." سيخْرِب الْمدينَةَ

"ينَةدلَى الْمع قَابلُّ الْعحا يمنْدع كلنَا، ِلَئال تَهنِ هاللَّتَي كبِنْتَيو تَكجوخُذْ زو رِعطََأ ١٦." َأسا َأبفَلَم
س ماهجَأخْرو ،هبِنْتَيو هتجوي زدَأيو هدالنِ بِيجالر كساَهللا َأشْفَقَ لُوطُ، َأم َألن ،ينَةدالْم نم يناِلم

هِملَيا١٧. عمنْهم داحقَاَل و ماهجا َأخْرمدعبي : "وقَّفُوا فال تَتَوو كُماءروا ووا، ال تَنْظُرانْجوا وبراه
َأنْتَ رضيتَ ١٩. ال يا سيدي: "فَقَاَل لُوط١٨ٌ." وااُهربوا ِإلَى الْجبِل ِلَئال تَهلكُ. كُلِّ منْطَقَة السهِل

وَأنَا ال َأقْدر َأن َأهرب ِإلَى الْجبِل، فَقَد . عن عبدك وعملْتَ معي معروفًا عظيما فََأنْقَذْتَ حياتي
ي قَرِيبةٌ، ويمكنُني َأن َأهرب ِإلَيها وهي َأيضا اُنْظُر هذه الْمدينَةَ، فَه٢٠ِ. يصيبني مكْروه فََأموتُ

حسنًا، : "فَقَاَل لَه الْمالك٢١." صغيرةٌ فَاسمح ِلي َأن َأهرب ِإلَى هذَا الْمكَانِ الصغيرِ وَأنْجو بِحياتي
ينَةَ الَّتدالْم رمفَال َأد كطَلَب كنَحَأماستَه٢٢. ي ذَكَر رَألنِّي ال َأقْد ةعرا بِسِإلَيه برتَه َأن كلَيع نلَك

ولَما وصَل لُوطٌ ٢٣. هذَا هو السبب َأن الْمدينَةَ دعيتْ صوغَر". َأن َأفْعَل شَيًئا حتَّى تَصَل ِإلَيها
فََأمطَر اُهللا من عنْده، من السماء، كبرِيتًا ٢٤. شْرقَتْ علَى اَألرضِِإلَى صوغَر، كَانَت الشَّمس قَد َأ

. وَأهلَك تلْك الْمدن وكُلَّ سكَّانها، والسهَل ونَباتَات اَألرض٢٥ِ. ونَارا علَى سدوم وعمورةَ
٢٦ا، فَتَحهاءرةُ لُوطَ وجوتْ زنَظَرلْحٍوم ودملَتْ ِإلَى عو.  
ونَظَر نَحو ٢٨. وقَام ِإبراهيم في الصباحِ الْباكرِ، وراح ِإلَى المكَانِ الَّذي وقَفَ فيه َأمام الْمولَى٢٧

. ها مثَْل دخَانِ الْكَانُونِسدوم وعمورةَ، وباقي َأرضِ السهِل، فَرَأى الدخَان الْكَثيفَ يتَصاعد منْ
فَالَّذي حدثَ هو َأنَّه لَما َأخْرب اُهللا مدن السهِل، استَجاب ِلطَلَبِ ِإبراهيم، وَأخْرج لُوطًا قَبَل ٢٩

  .حلُوِل الْكَارِثَة الَّتي َأهلَكَت الْمدن الَّتي سكَن فيها



  لوط وبنتاه

.  لُوطٌ َأن يقيم في صوغَر، فَتَركَها هو وبِنْتَاه وذَهبوا ِإلَى الْجبِل وسكَنُوا في كَهفوخَاف٣٠َ
َأبونَا عجوز، ولَيس حولَنَا هنَا رجٌل : "وذَاتَ يومٍ قَالَت الْبِنْتُ الكُبرى ُألخْتها الصغْرى٣١

ةادنَا، كَعجوتَزَأبِينَا٣٢.  كُلِّ النَّاسِي نٌل ملَنَا نَس كُونفَي هراشنُعا، ورخَم يهقنَس الَيقَتَا ٣٣." تَعفَس
تْهاشَرعى ورالْبِنْتُ الكُب خَلَتدلَةَ، واللَّي لْكا ترا خَمماها قَ. َأبلَمو هعتْ مقَدا رلَم لَمعي لَم نَّهتْلَكام .

تَعالَي نَسقيه . لَيلَةَ َأمسِ عاشَرتُ َأبِي: "وفي الْيومِ التَّاِلي قَالَت الْبِنْتُ الكُبرى ُألخْتها الصغْرى٣٤
 خَمرا تلْك اللَّيلَةَ فَسقَتَا َأباهما٣٥. خَمرا اللَّيلَةَ َأيضا ثُم ادخُلي وعاشرِيه، فَيكُون لَنَا نَسٌل من َأبِينَا

وبِهذَا حبِلَت ٣٦. َأيضا ودخَلَت الْبِنْتُ الصغْرى وعاشَرتْه، لَكنَّه لَم يعلَم لَما رقَدتْ معه ولَما قَامتْ
بو الْموآبِيين الْموجودين في الْوقْت فَولَدت الكُبرى ابنًا وسمتْه موآب، وهو َأ٣٧. الْبِنْتَانِ من َأبِيهِما

اِليي ٣٨. الْحف ينودجوالْم ونمي عنو بَأب وهي، ومع بِن تْهمسنًا، واب تلدا وضةُ َأييرغالصو
اِليالْح قْتالْو. 

  
 إبراهيم وأبيملك

٢٠  

١نَاكه نم يماهرَل ِإبحروشُورشَ وقَاد نيب كَنسالنَّقَبِ، و نْطَقَةفي .  ِإلى م قْتالْو ضعى بقَضو
ارجر َينَةد٢. ما ُأخْتُهِإنَّه هتجوةَ زارس نقَاَل ع نَاكهةَ. وارَأخَذَ سو اررج كلم كلَل َأبِيمسفََأر .

٣كلَألبِيم اءاَهللا ج نلَكقَاَل لَهِل ولْمٍ في اللَّيا، ِلَأنَّها : " في حي َأخَذْتَهالَّت رَأةبِ الْمبوتُ بِستَمَأنْتَ س
هو قَاَل ِلي ِإنَّها ُأخْتُه، وهي ٥هْل تُميتُ ُأمةً برِيَئةً؟ : "ولَم يكُن َأبِيملك قَد مسها، فَقَاَل٤." متَزوجةٌ

انَفْسَأخُوه ا قَالَتْ ِإنَّهه !ةاءربِكُلِّ بيمٍ وليرٍ سمذَا بِضلْتُ هلْم٦ِ." َأنَا فَعاُهللا في الْح هابَأنَا : "فََأج ،منَع
تَم كعَأد فَلَم ،َئ ِإلَيتُخْط َأن نم تُكنَعم يمٍ، ِلذَِلكليرٍ سمذَا بِضلْتَ هفَع ارِفٌ َأنَّكاعه٧. س در اآلنو

َأما ِإن كُنْتَ ال تَردها، فَعقَابك الْموتُ، . ِللرجِل زوجتَه، فَهو نَبِي، فَيبتَهَِل من َأجلك ِلكَي ال تَموتَ
لَك نكُلُّ مَأنْتَ و".  

ثُم استَدعى ٩. فَخَافُوا جِدا. ، وَأخْبرهم بِكُلِّ ما حدثَحاشيته وفي الصباحِ الْباكرِ نَادى َأبِيملك كُل٨َّ
قَاَل لَهو يماهرِإب كلي : "َأبِيملَكَتملَى معو لَيتَ علَبتَّى جح ءفي شَي كْأتُ ِإلَيْل َأسلْتَ بِنَا؟ هاذَا فَعم

ِلماذَا ارتَكَبتَ : "وسَأَل َأبِيملك ِإبراهيم١٠."  بِي ُأمورا ال يصح فعلُهاهذَا الذَّنْب الْعظيم؟ َأنْتَ فَعلْتَ



النَّاس هنَا ال يخَافُون اَهللا، فَال بد َأن يقْتُلُوني 'َأنَا قُلْتُ في نَفْسي، : "فََأجابه ِإبراهيم١١" هذَا الْفعَل؟
فَلَما ١٣. وفي الْحقيقَة هي ُأخْتي بِنْتُ َأبِي، لَكنَّها لَيستْ بِنْتَ ُأمي فَتَزوجتُها١٢' .ألنَّها زوجتي

اعملي معي هذَا الْمعروفَ، 'َأمرني اُهللا بَِأن َأتْرك بيتَ َأبِي َألكُون غَرِيبا هنَا وهنَاك، قُلْتُ لَها، 
ا نَذْهثُميحقُوِلي ِإنِّي َأخُوك ب.' "  

١٤يماهرا ِإلبطَاهَأعو ارِيوجا وبِيدعا وقَربا وغَنَم كلَأبِيم رضفََأح .تَهجوةَ زارس لَه درو .
١٥كلقَاَل َأبِيمو" :ثُ تَشَاءيح كُناس ،كامي قُدلَدة١٦َ." بارقَاَل ِلس َأنَ: "ثُم لَةمَألْفَ ع تُ َأخَاكطَيا َأع

فَدعا ِإبراهيم اَهللا، فَشَفَى َأبِيملك ١٧." فََأنْت برِيَئةٌ. من الْفضة، تَعوِيضا لَك عما َأصابك َأمام الْجميعِ
نلَدفَو هارِيوجو تَهجوزكُل١٨َّ. و ابَأص قَد اَهللا كَان ةَ َألناربِ سبقْمِ، بِسبِالع كلَأبِيم تيب اءسن 

يماهرِإب ةجوز.  
  

 والدة إسحاق

٢١ 

فَحبِلَتْ سارةُ وولَدت ابنًا ِإلبراهيم وهو كَبِير ٢. وَأنْعم اُهللا علَى سارةَ كَما قَاَل، وحقَّقَ وعده لَها١
نذَ. السه تَماُهللاو هي ذَكَرالَّذ قْتي الْواق٣َ. ا فحةُ ِإسارس لَه تْهلَدي والَّذ نَهاب يماهرى ِإبمفَس .

. وكَان عمر ِإبراهيم مَئةَ سنَة لَما وِلد لَه ِإسحاق٥ُ. وخَتَنَه ِإبراهيم في الْيومِ الثَّامنِ كَما َأمره اُهللا٤
: وقَالَتْ َأيضا٧." وكُلُّ من يسمع عن هذَا يضحك معي. الْمولَى جعلَني َأضحك: "وقَالَتْ سارة٦ُ
ر من كَان يستَطيع َأن يقُوَل ِإلبراهيم ِإن سارةَ ستُرضع بنين؟ ومع ذَِلك ولَدتُ لَه ابنًا وهو كَبِي"

ن٨." السوهفَطَمو لَدالْو كَبِرةً. ويمظةً عِليمو هطَاممِ فوي يف يماهرَل ِإبمعو.  
  وإسماعيل طرد هاجر

لَتْ فَقَا١٠ورَأتْ سارةُ َأن ابن هاجِر الْمصرِية الَّذي ولَدتْه ِإلبراهيم يسخَر منِ ابنها ِإسحاقَ، ٩
يماهراقَ: "ِإلبحي ِإسناب عرِثَ مي لَن ةارِيالْج ناب ا، َألننَهابةَ وارِيالْج هذه د١١." اُطْر جعفَانْز

نِ الْولَد وبِشَْأنِ ال تَنْزعج بِشَْأ: "فَقَاَل لَه اُهللا١٢. ِإبراهيم جِدا من هذَا الْكَالمِ من َأجِل ابنه ِإسماعيَل
كتارِيج .لُكنَس كُوناقَ يحِإس طَرِيق نع ةُ، َألنَّهارا تَقُوُل سْل كَممعا ١٣. اضَأي ةارِيالْج نابو

نُكاب ةً َألنَّهُأم لُهعَأج١٤." سبرقا وزخُب يماهررِ َأخَذَ ِإباكاحِ الْببي الصفو ،اجِرا ِلهمطَاهَأعو اءةَ م
لَدالْوو يا هفَهرصا وهفلَى كَتا عمهعضوو .عببِْئرِ س ةيري بتْ فتَاهتْ وبغَ ١٥. فَذَها فَرمنْدعو



 ،ةرتَ شَجتَح لَدالْو كَتتَر ،ةبرالق نم اءق١٦َالْمتْ ملَسجتْ واحرتْرٍ، وم َئةم الَيوح دعلَى بع ابِلَه
وجلَستْ مقَابِلَه وَأخَذَتْ تَبكي ." ال َأستَطيع َأن ُأراقب الْولَد وهو يموتُ: "َألنَّها قَالَتْ في نَفْسها

قَةر١٧. بِح نم الكم اجِرى هفَنَاد ،لَدالْو كَاءاُهللا ب عمساوقَاَل لَهو اءم؟ ال : "الساجِرا هي ا لَكم
نَاكه لَدالْو كَاءب عماَهللا س ي، َألنةً ١٨. تَخَافُأم لَهعَأجَألنِّي س ،هدي بِيدشو ،لَدي الْوخُذي وقُوم

وكَان اُهللا ٢٠. ذَهبتْ ومَألت القربةَ وسقَت الْولَدثُم فَتَح اُهللا عينَيها، فَرَأتْ بِْئر ماء، ف١٩َ." عظيمةً
وَأخَذَتْ لَه ُأمه زوجةً من ٢١. مع الْولَد وهو يكْبر، وسكَن في صحراء فَاران وتَعلَّم رمي القَوسِ

رصم.  
  معاهدة بئر سبع

فَاحلفْ ٢٣. اُهللا معك في كُلِّ ما تَعمُل: "ملك وفيكُوُل قَاِئد جيشه ِإلبراهيمفي ذَِلك الْوقْت قَاَل َأبِي٢٢
ِلي بِاِهللا هنَا واآلن َأنَّك ال تَغْدر بِي وال بَِأوالدي وذُريتي، بْل تَعمُل معي معروفًا ومع الْبلَد الَّتي 

كَالْم ،افَتْكَأضكعم تُهنَعي صالَّذ وفر٢٤." عيماهرفَقَاَل ِإب" :فُ لَكل٢٥." َأح قَد كلَأبِيم بِيدع كَانو
كلَأبِيم يماهرِإب اتَبفَع ،يماهرا ِإلبوا بِْئرب٢٦. اغْتَصكلذَا: "فَقَاَل َأبِيمه تَكَبنِ ارم لَمَأنْتَ . َأنَا ال َأع

. فََأعطَى ِإبراهيم َألبِيملك غَنَما وبقَرا وعقَدا معاهدةً معا٢٧." م تُخْبِرني، ولَم َأسمع ِإلَّا اآلنلَ
عاج السبع ِلماذَا فَرزتَ هذه النِّ: "فَقَاَل لَه َأبِيملك٢٩. وفَرز ِإبراهيم سبع نعاجٍ من الْغَنَمِ وحدها٢٨

ِلهذَا دعي ٣١." اقْبْل منِّي هذه النِّعاج السبع كَشَهادة ِلي َأنِّي حفَرتُ هذه الْبِْئر: "َأجاب٣٠" وحدها؟
نَاكا همالهلَفَا كح كلَأبِيمو يماهرِإب عٍ َألنبس بِْئر كَانالْم ٣٢. ذَِلكدعبي بِْئرِ وةَ فداهعا الْمقَدا عم

ينيطسلالْف ِإلَى بِالد هشيج يكُوُل قَاِئدفو كلَأبِيم عجر ،عبي بِْئرِ ٣٣. سف ةَ َأثَلَةرشَج يماهرِإب سغَرو
ِليمِ اِهللا اَألزبِاس نَاكا هعدو ،عبكَغ٣٤َ. س يماهرِإب كَنسةً طَوِيلَةًوفَتْر ينيطسلالْف ي بِالدرِيبٍ ف.  

  
 اهللا يختبر إبراهيم

٢٢  

١اهفَنَاد يماهراُهللا ِإب راخْتَب ،قْتالْو نم ةفَتْر دعبو" :يماهرا ِإبي ".هابَأج" :كي٢!" لَبفَقَاَل لَه" : نَكاب خُذ
 تُحبه، واذْهب ِإلَى منْطَقَة الْمريا، وقَدمه ضحيةً علَى َأحد الْجِباِل الَّذي َأقُوُل وحيدك، ِإسحاقَ الَّذي

نْهع اق٣َ." لَكحِإس نَهابو هامخُد ننِ مَأخَذَ اثْنَيو ،هارمح جرَأسرِ واكاحِ الْببي الصف يماهرِإب فَقَام .
ونْهاُهللا ع ي قَاَل لَهكَانِ الَّذِإلَى الْم بذَه ،ةيحالض اقرا ِإلحطَبح ا قَطَعمدع٤. ب ،مِ الثَّاِلثوي الْيفو



يدعب نم كَانَأى الْمفَر يماهرِإب ٥. تَطَلَّعهيمنَ: "فَقَاَل ِلخَاديارِ، بمالْح عنَا ما هرَأنَا انْتَظ با َأذْهم
وَأخَذَ ِإبراهيم الْحطَب ِللضحيةَ ووضعه علَى كَتف ٦." والْولَد ِإلَى هنَاك ِلنَعبد اَهللا ثُم نَرجِع ِإلَيكُما
كِّينالسو َل النَّارمفَح وا هاقَ، َأمحِإس هنانِ . اببا ذَاهما هنَميبا، وع٧م قَاَل َألبِيهاقُ وحِإس تَكَلَّم

يماهرا َأبِي: "ِإبي "!يماهرِإب هابي: "فََأجنا ابي ماقُ!" نَعحقَاَل ِإس" : نَأي نلَكو ،طَبالْحو نَا النَّارعم
وتَابع االثْنَانِ سيرهما ." سه الْحمَل ِللضحية يا ابنياُهللا يدبر ِلنَفْ: "َأجابه ِإبراهيم٨" الْحمُل ِللضحية؟

ولَما وصال ِإلَى الْمكَانِ الَّذي قَاَل لَه اُهللا عنْه، بنَى ِإبراهيم هنَاك منَصةً ِلتَقْديمِ الضحية، ٩. معا
ومد ِإبراهيم يده وَأخَذَ ١٠. ابنَه ووضعه علَى الْمنَصة فَوقَ الْحطَبِورتَّب الْحطَب ثُم ربطَ ِإسحاقَ 

نَهاب حذْبِلي كِّينقَاَل١١. السو اءمالس نم الكم اهفَنَاد" :يماهرِإب !يماهرِإب "!ابفََأج" :كيفَقَاَل١٢!" لَب :
" كدي دًئاال تَمشَي ْل بِهال تَفْعو ،لَدنِّي! ِإلَى الْوع كيدحو نَكنَعِ ابتَم ي اَهللا، فَلَمتَتَّق تُ َأنَّكملع اآلن ".

١٣ةرِ الْغَابي شَجف هنَيبِقَر كشًا اشْتَبَأى كَبفَر يماهرِإب نَظَرو .ةً بيحض همقَدو َأخَذَهو بفَذَههنَل ابد .
في جبِل اِهللا، هو : "وحتَّى الْيومِ يوجد مثٌَل يقُوُل. اُهللا يدبر: فَدعا ِإبراهيم اسم ذَاك الْمكَان١٤ِ
ربدة١٥ً." ييةً ثَانرم اءمالس نم يماهرِإب الكى الْمنَادقَاَل١٦. وُأقْ'قَاَل اُهللا، : "و ي َألنَّكبِذَات مس

سُأبارِكُك وَأجعُل نَسلَك كَنُجومِ السماء وكَرمِل الْبحرِ ١٧عملْتَ هذَا، ولَم تَمنَعِ ابنَك وحيدك عنِّي، 
 ،اِئهِمدَأع ندم لُكنَس كلميو ،ةي الْكَثْرك١٨ُف ارِكُأب كلنَس طَةاسبِوو ضِ، َألنَّكوبِ اَألرلَّ شُع

  .ثُم رجعَ ِإبراهيم ِإلَى خَادميه، وعادوا كُلُّهم ِإلَى بِْئرِ سبع، حيثُ سكَن ِإبراهيم١٩" '.َأطَعتَني
  ناحور أوالد

٢٠ا وضلْكَةَ َأيم َأن يماهرِإلَى ِإب اراَألخْب لَتصذَا وه دعبوورنَاح يهَألخ يننتْ ب٢١. لَد وه الْبِكْر
 ،امو َأرَأب وهوِئيُل وقَم ثُم ،وزب َأخُوهو ،وصتُوِئيُل٢٢عبالفُ ودياشُ ولْدفو وزحو دكَاسو .

وكَان ِلنَاحور ٢٤. نَاحور َأخي ِإبراهيمفَهُؤالء الثَّمانيةُ ولَدتْهم ملْكَةُ ِل. وَأنْجب بتُوِئيُل رِفْقَة٢٣َ
يننا بضَأي تْ لَهلَدةُ وُؤوما رهمةٌ اسيركَةَ: سعمشَ وتَاحو ماحجو حطَاب.  

  
 موت سارة

٢٣  

ودخََل ِإبراهيم . نْعانفي بِالد كَ. وماتَتْ في قَرية َأربع، َأي حبرون٢.  سنَة١٢٧ًسارةُ وعاشَتْ ١
َأنَا غَرِيب "٤: ثُم قَام من عنْد زوجته الْميتَة، وذَهب ِليكَلِّم الْحثِّيين فَقَاَل٣. ِلينُوح ويبكي علَى سارةَ



فا َألدرنَكُم قَبيب كتَلَأم وا ِلي َأنحمسا ،كُمنْدفٌ عيضاتَتْوي مي الَّتتجوز ٥." نونثِّيالْح هابَفََأج :
ال يمنَع َأحد منَّا قَبره . اسمع يا سيد، الْمولَى جعلَك زعيما بينَنَا، ادفن زوجتَك في َأحسنِ قُبورِنَا"٦

تَكجوز نفِلتَد نْك٧." عيماهرِإب فَقَام ،ِل الْبِالدَأه ينثِّيالْح امنَى َأمانْح٨ ومقَاَل لَهو" : َأن يتُمضر ِإن
روحنِ صب ونفْرع نوا ِلي مسالتَموا ِلي وعماتَتْ فَاسي مي الَّتتجوز نفةَ ٩. َأدغَاري منبِيعي ِلكَي

ا، وكُهلمي ييلَةَ الَّتكْفالْمهضَأر في طَرف يي . هفَنًا ِلي فدم ٍل، فَتَكُوننٍ كَاما ِلي بِثَمهبِيعي
كُمطس١٠." و ينالَّذ ينثِّيكُلِّ الْح نعٍ ممسبِم يماهرفَقَاَل ِإلب ،ينثِّيي الْحاقب عا ماِلسج ونفْرع كَانو

ابِ الْمب نْدوا ععتَماجينَة١١: د" يهي فةَ الَّتغَارالْمقَْل والْح يكطِلي، فَِإنِّي ُأع عمِل اسي، بدياسال ي
فَانْحنَى ِإبراهيم َأمام َأهِل الْبِالد ١٢." فَادفن زوجتَك. هديةً منِّي، وذَِلك علَى مشْهد من بني شَعبِي

من فَضلك اسمع ِلي، َأنَا َأدفَع ثَمن الْحقِْل، فَاقْبْل منِّي : "وقَاَل ِلعفْرون بِمسمعٍ منْهم١٣ مرةً ُأخْرى،
نَاكي هتجوز نفَأد قَاَل١٤." ِلكَيو ونفْرع هابةَ "١٥: فََأجساوِي خَمتُس ضي، اَألرديا سِلي ي عمسا

يلُوجكتَكجوز نفاد ،نَكيبي ونيب ةَ لَهيملَغًا ال قبم ،ةضالْف نم اتام١٦." ر ضرع يماهرفَقَبَِل ِإب
عفْرون، ووزن لَه الْفضةَ الَّتي ذَكَرها بِمسمعٍ من الْحثِّيين خَمسةَ كيلُوجرامات، حسب الْوزنِ 

فََأصبح حقُْل عفْرون الَّذي في الْمكْفيلَةَ بِالقُربِ من ممرا، والْمغَارةُ ١٧. متَعارف علَيه بين التُّجارِالْ
من كُلِّ ملْكًا ِإلبراهيم، وذَِلك علَى مشْهد ١٨الَّتي فيه، وكُلُّ الشَّجرِ الْموجود في حدود الْحقِْل، 

ينَةدابِ الْمب نْدوا ععتَماج ينالَّذ ،ينثِّي١٩. الْح ةغَاري مةَ فارس تَهجوز يماهرِإب فَند ذَِلك دعبو
انكَنْع ي بِالدف ونربح يي ها الَّترمم نبِ ميلَةَ، بِالقُركْفي٢٠. الْماهرِإب تَلَكقَْل فَامالْح ينثِّيالْح نم م

فَنًا لَهدكُونَا مِلي يهي فةَ الَّتغَارالْمو.  
  

 عن زوجة إلسحاق البحث

٢٤  

١ءي كُلِّ شَياُهللا ف كَهاربو ،رمالع بِه متَقَدو يماهرشَاخَ ِإب٢. و وهو ،هامِئيسِ خُدِلر يماهرفَقَاَل ِإب
كالْوهالكلَى كُلِّ َأمفْ ِلي : "يُل علحةً ٣اجوي زنال تَْأخُذَ الب ضِ، َأناَألرو اءمالس با بِاِهللا رمقَس

منَهيب ناكَأنَا س ينالَّذ ينيانالْكَنْع نَاتب ن٤. مجوتَْأخُذَ زِإلَى َأقَارِبِي، وي ولَدِإلَى ب بْل تَذْهي بنةً الب
هْل في هذه الْحالَة . ربما ال تَشَاء الْمرَأةُ َأن تَْأتي معي ِإلَى هذه الْبِالد: "فَقَاَل لَه الْخَادم٥." ِإسحاقَ

اُهللا ٧. ن تَرجِع بِابني ِإلَى هنَاكِإياك َأ: "فَقَاَل لَه ِإبراهيم٦" َأرجِع بِابنك ِإلَى الْبلَد الَّتي خَرجتَ منْها؟



سُأعطي هذه الْبِالد : رب السماء الَّذي َأخَذَني من دارِ َأبِي ومن وطَني، وكَلَّمني وحلَفَ ِلي وقَاَل
فَِإن رفَضت الْمرَأةُ َأن تَْأتي معك، ٨. اكِلنَسلك، هو يرسُل مالكَه قُدامك ِلتَْأخُذَ زوجةً البني من هنَ

نَاكي ِإلَى هنبِاب جِعال تَر نذَا، لَكي همقَس نلٍّ مي حَأنْتَ ف ٩." تَكُون يماهرينًا ِإلبمي ملَفَ الْخَادفَح
من جِماِل سيده، وَأخَذَ َأيضا معه من جميعِ خَيرات ثُم َأخَذَ الْخَادم عشْرةً ١٠. سيده علَى هذَا اَألمرِ

ورا نَاحيهي فالَّت ينَةدنِ ِإلَى الْميرالنَّه امِإلَى آر افَرسو ،هدي١١. س نْدع ينَةدالْم اَل خَارِجَأنَاخَ الْجِمو
اءا. بِْئرِ الْم قَد اءسالْم كَانواءالْم ْأخُذْنِلي اءوجِ النِّسقْتُ خُرو انحو ،بقَاَل١٢. قْتَرا : "وي ماللَّه

يماهري ِإبديس عوفًا مرعْل مماعو ،موالْي رِيِلي َأم رسي ،يماهري ِإبديس ب١٣. ر نْدفٌ عاقَأنَا و
َأميلي جرتَك : "فَالفَتَاةُ الَّتي َأقُوُل لَها١٤. هِل الْمدينَة يخْرجن ِليْأخُذْن الْماءعينِ الْماء، وبنَاتُ َأ

باقَ: "فَتَقُوُل." َألشْرحِإس كدبا ِلعتَهي اخْتَرالَّت يه ا، تَكُونضَأي الَكي جِمقَأنَا َأسو ،بشْرذَا . ابِهو
وقَبَل َأن ينْتَهِي من هذَا الدعاء، جاءتْ رِفْقَةُ بِنْتُ ١٥." ك عملْتَ معروفًا مع سيديَأعرِفُ َأنَّ

وكَانَتْ فَتَاةً جميلَةً جِدا، ١٦. بتُوِئيَل ابنِ ملْكَةَ زوجة نَاحور َأخي ِإبراهيم، وجرتُها علَى كَتفها
اءذْرعٌلوجا رهسمي تْ.  لَمطَلَعا وتَهرَألتْ جمنِ ويلَتْ ِإلَى الْع١٧. فَنَز يماهرِإب مخَاد عرفََأس

ة وَأنْزلَتْ جرتَها بِسرع." اشْرب يا سيدي: "فَقَالَت١٨ْ." اسقيني قَليَل ماء من جرتك: "ِليقَابِلَها، وقَاَل
قَتْهسا وهيدلَى يقَالَت١٩ْ. ع ،ا شَرِبمدعبتَوِي: "وا حتَّى تَرضَأي اِلكِلجِم ماء رضُأحس ".

وَأفْرغَتْ جرتَها بِسرعة في حوضِ الْماء وجرتْ ِإلَى الْبِْئرِ وَأخَذَتْ تُحضر الْماء حتَّى شَرِبتْ ٢٠
. وظَلَّ الرجُل يراقبها وهو صامتٌ، ِليعلَم ِإن كَان اُهللا قَد وفَّقَه في مهِمته َأم ال٢١. ِلهكُلُّ جِما

فَلَما شَرِبت الْجِماُل، َأخْرج الرجُل خُزامةً من الذَّهبِ وزنُها حوالَي ستَّةُ جرامات، وسوارينِ ٢٢
نا ممنَهزبِ والذَّه  الَيوا١٢٠حامرا٢٣،  جألَهسو" : ارِ َأبِيكي دْل في، ه؟ َأخْبِرِينَأنْت نبِنْتُ م

 عنْدنَا تبن وعلَفٌ: "ثُم قَالَت٢٥ْ." َأنَا بِنْتُ بتُوِئيَل ابنِ ملْكَةَ ونَاحور: "فََأجابتْه٢٤" مكَان نَبِيتُ فيه؟
تَبارك اُهللا رب سيدي ِإبراهيم : "وقَاَل٢٧. فَركَع الرجُل وسجد ِهللا٢٦." كَثير، ومكَان ِلتَبِيتُوا َأيضا

  ."ديالْمولَى هداني في الطَّرِيق ِإلَى دارِ اخْوة سي. الَّذي لَم يمنَع معروفَه ووفَاءه عن سيدي
وكَان ِلرِفْقَةَ َأخٌ اسمه البان، فَخَرج البان ٢٩. وجرت الفَتَاةُ ِإلَى دارِ ُأمها وَأخْبرتْ بِهذه اُألمور٢٨ِ

ديثَ رِفْقَةَ عن َألنَّه رَأى الْخُزامةَ، والسوارينِ علَى يد ُأخْته، وسمع ح٣٠. ِإلَى الرجِل عنْد الْعينِ
تَفَضْل يا من باركَه اُهللا، : "فَقَاَل٣١. فَوجده واقفًا عنْد الْجِماِل بِالقُربِ من الْعينِ. كَالمِ الرجِل معها

 ِإلَى الدارِ، وَأنْزلُوا اَألحماَل فَذَهب الرجُل٣٢." ِلماذَا تَقفُ خَارِجا؟ ِإنِّي َأعددتُ الدار ومكَانًا ِللْجِماِل
. ثُم قَدموا ِللْجِماِل تبنًا وعلَفًا، وَأحضروا ماء لَه وِللرجاِل الَّذين معه ِليغْسلُوا َأرجلَهم. عنِ الْجِماِل



فَقَاَل ."  آكُُل حتَّى ُأخْبِركُم بِالْكَالمِ الَّذي عنْديال: "ثُم وضعوا قُدامه طَعاما ِليْأكَُل لَكنَّه قَاَل٣٣
انالب" :تَكَلَّم".  
والْمولَى بارك سيدي جِدا فَصار عظيما، فَِإنَّه َأعطَاه غَنَما وبقَرا ٣٥. َأنَا خَادم ِإبراهيم: "فَقَاَل٣٤

ا وبِيدعا وبذَهةً وضفاويرمحاال وجِمو ارِيوا ٣٦. جمدعي بدينًا ِلسي ابديةُ سجوةُ زارتْ سلَدوو
ال تَْأخُذْ زوجةً البني من بنَات : ثُم حلَّفَني سيدي وقَاَل٣٧. وَأعطَاه َأبوه كُلَّ ما يملك. شَاخَتْ

ينالَّذ ينانِّيالْكَنْعمهي بِالدف ناكي٣٨.  َأنَا سنةً البجوخُذْ زي، واِئلَتِإلَى عِل َأبِي وِإلَى َأه بِل اذْهب .
الْمولَى الَّذي سرتُ في محضرِه، يرسُل : فَقَاَل٤٠! ربما ال تَْأتي الْمرَأةُ معي: فَقُلْتُ ِلسيدي٣٩

فِّقُكويو الكَهِل َأبِيمَأه نمي واِئلَتع ني منةً البجوِلتَْأخُذَ ز ،كتهِمي متَ ِإلَى ٤١.  فبذَه فَِإن
فَلَما وصلْتُ الْيوم ِإلَى الْعينِ وقُلْتُ، ٤٢. عاِئلَتي، ورفَضوا َأن يعطُوك، تَكُون في حلِّ من قَسمي

س با ري ماللَّهيماهري ِإبدا. يهلَأج ني جِْئتُ مالَّت ةهِمي الْمي ففِّقَنتُو َأن وكج٤٣. َأر نْدفٌ عاقَأنَا و
: فَتَقُوُل ِلي٤٤. اسقيني قَليَل ماء من جرتك: عينِ الْماء، فَِإن جاءتْ فَتَاةٌ ِلتَْأخُذَ الْماء وقُلْتُ لَها

يادينِ سا اُهللا البهي اخْتَارالَّت ا، فَهِيضَأي اِلكِلجِم اءم رضَأنَا ُأحو ب٤٥. شْر نم َأنْتَهِي َل َأنقَبو
رالْج َألتمنِ ويلَتْ ِإلَى الْعنَزا، وهفلَى كَتا عتُهرجتْ رِفْقَةُ واءي قَلْبِي، جف اءعذَا الدا . ةَهفَقُلْتُ لَه

فَشَرِبتُ . اشْرب، وَأنَا َأسقي جِمالَك َأيضا: فََأنْزلَتْ جرتَها بِسرعة عن كَتفها، وقَالَت٤٦ْ. اسقيني
.  ملْكَةَ ونَاحوربِنْتُ بتُوِئيَل ابنِ: بِنْتُ من َأنْت؟ فَقَالَتْ: فَسَألْتُها٤٧. وسقَتْ هي الْجِماَل َأيضا

ثُم ركَعتُ وسجدتُ ِهللا، وباركْتُ اَهللا رب ٤٨. فَوضعتُ الْخُزامةَ في َأنْفها والسوارينِ علَى يديها
هني البديي سةَ َأخيدفآلخُذَ ح وِيالس ي الطَّرِيقي فاندي هالَّذ يماهري ِإبديي ٤٩. سونَأخْبِر فَاآلن

فَاءالْو لَه ونتُظْهِرو يماهري ِإبديس عوفًا مرعم لُونمتَع كُنْتُم ِإن . بي َألذْهونال، فََأخْبِر كَان ِإنو
كَانٍ آخَرتُوِئيُل٥٠." ِإلَى مبو انالب ابنَ: "فََأجاِهللا، و نم وه رذَا اَألمه َأو منَقُوَل نَع َأن رال نَقْد نح

فَلَما سمع خَادم ٥٢." هذه رِفْقَةُ قُدامك، خُذْها واذْهب ِلتَكُون زوجةً البنِ سيدك كَما َأمر اُهللا٥١. ال
من ذَهبٍ وفضة وثيابا وَأعطَاها ثُم َأخْرج جواهر ٥٣. ِإبراهيم كَالمهم سجد ِهللا ِإلَى اَألرضِ

وَأكََل وشَرِب هو والرجاُل الَّذين معه وقَضوا ٥٤ِلرِفْقَةَ، وَأعطَى َأخَاها وُأمها َأيضا هدايا ثَمينَةً 
نَاكه ملَتَهاحِ قَاَل. لَيبي الصوا فا قَاموا ِلي: "فَلَمحمسياديِإلَى س جِعَأر ا ٥٥."  بَِأنَأخُوه هابَأج

ال تَُؤخِّروني والْمولَى : فَقَاَل لَهم٥٦." خَلِّ الفَتَاةَ تَنْتَظر معنَا ولَو عشْرةَ َأيامٍ، ثُم تَذْهب: "وُأمها
." نَدعو الفَتَاةَ ونَسَألُها عن رْأيها: "فَقَالُوا٥٧." سيدياسمحوا ِلي َأن َأرجِع ِإلَى . وفَّقَني في مهِمتي

فََأرسلُوا رِفْقَةَ ُأخْتَهم ٥٩." َأذْهب: "فَقَالَتْ" هْل تَذْهبِين مع هذَا الرجِل؟: "فَدعوا رِفْقَةَ وسَألُوها٥٨



يا ُأخْتَنَا، زِيدي وصيرِي ُألُوفًا : "وباركُوا رِفْقَةَ وقَالُوا لَها٦٠. هومربيتَها وخَادم ِإبراهيم ورِجالَ
اِئهدابِ َأعلَى بِلي عتَوسي لَكتَ نَسلَيَؤلَّفَةً، و٦١." م نبذَهاَل، والْجِم نبكرا، واتُهمخَادتْ رِفْقَةُ وفَقَام

  .ادم رِفْقَةَ وذَهبفََأخَذَ الْخَ. مع الرجِل
. وكَان ِإسحاقُ قَد رجِع من عنْد بِْئرِ الْحي الَّذي يراني، َألنَّه كَان مقيما في منْطَقَة النَّقَب٦٢ِ
ةُ َأيضا نَظَرتْ فَرَأتْ ورِفْق٦٤َ. وذَاتَ مساء خَرج ِإلَى الْحقِْل ِليتََأمَل، فَنَظَر ورَأى جِماال مقْبِلَة٦٣ً

فَقَاَل " من هذَا الرجُل القَادم في الْحقِْل ِليستَقْبِلَنَا؟: "وسَألَت الْخَادم٦٥. فَنَزِلَتْ عنِ الْجمِل. ِإسحاقَ
مي: "الْخَادديس وتَغَطَّتْ." هو ابجالْح ٦٦. فََأخَذَتالْخَاد رَأخْب َلثُمما عاقَ بِكُلِّ محِإس فََأخَذَ ٦٧. م

هُأم توم دعا بى بِهزتَعا وهبَأحا وهجوتَزةَ، وارس هُأم ةماقُ رِفْقَةَ ِإلَى خَيحِإس.  
  

 إبراهيم قطورة زوجة

٢٥  

لَه زِمران ويقْشَان ومدان ومديان ويشْباقَ فَولَدتْ ٢. وتَزوج ِإبراهيم بِامرَأة اسمها قَطُورة١ُ
وبنُو مديان هم ٤. وبنُو ددان هم َأشُورِيم ولَطُوشيم وُألميم. ويقْشَان َأنْجب شَبا وددان٣. وشُوحا

. وَأعطَى ِإبراهيم كُلَّ ما لَه ِإلسحاق٥َ. الء بنُو قَطُورةَعيفَةُ وعفْر وحنُوك وَأبِيداع وَألْدعةُ، كُلُّ هُؤ
َأما َأوالده من جوارِيه، فََأعطَاهم ِإبراهيم هدايا وهو مازاَل حيا وَأرسلَهم، ِإلَى بِالد الشَّرق بعيدا ٦

  .عنِ ابنه ِإسحاقَ
  موت إبراهيم

٧عحتَّى و يماهرلَغَ اشَ ِإبنَة١٧٥ًب٨.  س نم شَبِـع قَدخًا واِلحٍ، شَيرٍ طَوِيٍل صمع دعاتَ بمو
هالفِإلَى َأس مانْضو ،اةي٩. الْحةغَاري مُل فاعيمِإساقُ وحِإس نَاهاب فَنَها،  فَدرمم نبِ ميلَةَ بِالقُركْفالْم

فهنَاك دفن . وهو الْحقُْل الَّذي اشْتَراه ِإبراهيم من الْحثِّيين١٠حقِْل عفْرون بنِ صوغَر الْحثِّي، في 
هتجوةَ زارس عم يماهر١١. ِإبنَهاقَ ابحاُهللا ِإس كارب ،يماهرِإب توم دعباقُ بِا. وحِإس كَنسبِ ولقُر
  .من بِْئرِ الْحي الَّذي يراني

  أوالد إسماعيل

١٢يماهرةَ ِإلبارةُ سارِيةُ جرِيصالْم اجِره تْهلَدي والَّذ يماهرنِ ِإبيَل باعمِإس اِليدوجِلُّ مذَا سه .
نَبايوتُ بِكْر ِإسماعيَل وقيدار وَأدبِئيُل ومبسام : دتهِمهذه َأسماء َأبنَاء ِإسماعيَل حسب تَرتيبِ وِال١٣



كَانُوا بني  كُلُّ هُؤالء١٦. وحداد وتَيماء ويطُور ونَافيشُ وقدمة١٥ُومشْماع ودومةُ ومسا ١٤
وعاشَ ١٧. م، فَكَانُوا اثْنَي عشَر رِئيسا ِلاثْنَتَي عشْرةَ قَبِيلَةًِإسماعيَل، وُأطْلقَتْ َأسماُؤهم علَى قَباِئلهِ

وسكَن نَسلُه في الْمنْطَقَة الَّتي بين ١٨. ، ثُم ماتَ وانْضم ِإلَى َأسالفه سنَة١٣٧ًبلَغَ ِإسماعيُل حتَّى 
و رصم وددلَى حع شُوروِيلَةَ وحهِممع الدَأو عم اءدلَى عكَانُوا عو ،قًا ِإلَى َأشُورشَر بَأنْتَ ذَاه.  

  ويعقوب والدة العيص

١٩يماهرنِ ِإباقَ بحِإس اِليدوجِلُّ مذَا ساقَ: هحِإس بَأنْج يماهر٢٠. ِإب ينعباقَ َأرحِإس رمع كَانو
جوا تَزنَةً لَمسياماَألر انُأخْتَ البو ،امِل آرهس نةَ ميامتُوِئيَل اَألراقُ ٢١.  رِفْقَةَ بِنْتَ بحلَّى ِإسصو

تُهجوبِلَتْ رِفْقَةُ زحاُهللا و لَه ابتَجا، فَاسراقا كَانَتْ عَألنَّه هتجوِل زَأج ن٢٢. ِإلَى اِهللا م عارتَصو
في بطْنك : فَقَاَل لَها اُهللا٢٣. وذَهبتْ ِلتَسَأَل اَهللا" ِلماذَا يحدثُ هذَا ِلي؟: "دانِ في بطْنها فَقَالَتْالْولَ

وقْتُها فلَما حان ٢٤. ُأمتَانِ، ومنْك يتَفَرع شَعبانِ، شَعب يقْوى علَى اآلخَرِ، والْكَبِير يستَعبد ِللصغيرِ
. فَخَرج اَألوُل َأحمر، وكُلُّ جِسمه كَفَروة شَعرٍ، فَسموه الْعيص٢٥. ِلتَلد، كَان في بطْنها تَوَأمانِ

٢٦اقَ سحِإس رمع كَانو ،قُوبعي هوميصِ، فَسبِ الْعلَى كَعةٌ عقَابِض هديو َأخُوه جخَر نَةً ثُمس تِّين
  .لَما ولَدتْهما رِفْقَةُ

  العيص يبيع حقه كاالبن البكر

٢٧قُوبعيو ،الْخَالء بحا يراها ماديص يصالْع كَانانِ، ولَدالْو ركَبامِ ويي الْخف يمقًئا يادال هجر .
. ان يْأتي ِإلَيه بِما يصيد، َأما رِفْقَةُ فَكَانَتْ تُفَضُل يعقُوبوكَان ِإسحاقُ يفَضُل الْعيص َألنَّه ك٢٨َ
فَقَاَل الْعيص ٣٠. وذَاتَ مرة كَان يعقُوب يطْبخُ طَعاما، وجاء الْعيص من الْخَالء جاِئعا٢٩

قُوبعرِ، : "ِليمذَا الطَّبِيخِ اَألحه ني منمَأطْعاِئعَألنِّي ج ".ومَأد يمس َأنَّه ببالس وذَا هفَقَاَل ٣١. ه
قُوبعذَا الطَّبِيخِ: "يه نم يكطنِ الْبِكْرِ، ُأعكَاالب قَّكِلي ح كُنْتَ تَبِيع ٣٢." ِإنيصلَى : "فَقَاَل الْعَأنَا ع

قُّ االبي حننْفَعاذَا يبِم ،توالْم شْك٣٣." نِ الْبِكْرِوقُوبعال: "فَقَاَل يفْ ِلي َأولحا ". اعبو ،لَفَ لَهفَح
قُوبعنِ الْبِكْرِ ِليقَّ االب٣٤. ح قَام ثُم شَرِبسٍ، فََأكََل ودطَبِيخَ عا وزخُب يصالْع قُوبعطَى يفََأع

  .كْرِفَاحتَقَر الْعيص حقَّ االبنِ الْبِ. ومضى
  



 إسحاق وأبيملك

٢٦ 

١يماهرامِ ِإبي َأيثَتْ فدي حاُألولَى الَّت ةاعجالْم رغَي ،ي الْبِالدةٌ فاعجثَتْ مدحاقُ ِإلَى . وحِإس احفَر
اررج ينَةدي مف ينيطسلالْف كلم كل٢. َأبِيمقَاَل لَهاقَ وحاُهللا ِإلس رظَهو" :رصال تَنْزِْل ِإلَى م . كُناس

َأقم في هذه الْبلَد بعض الْوقْت، فََأكُون معك وُأبارِكَك، َألنِّي ٣. في الْبِالد الَّتي َأقُوُل لَك عنْها
مي َأقْسمِ الَّذبِالقَس فَاءو الْبِالد هذكُلَّ ه لَكنَسَأنْتَ و يكطُأعسَأبِيك يماهر٤. تُ ِإلب لَكُل نَسعَأجو

. كَنُجومِ السماء في الْكَثْرة، وُأعطيهِم كُلَّ هذه الْبِالد، وبِواسطَة نَسلك ُأبارِك كُلَّ شُعوبِ اَألرضِ
  .فََأقَام ِإسحاقُ في جرار٦." امي وشَراِئعيَألن ِإبراهيم َأطَاعني وعمَل بِوصاياي وَأوامرِي وَأحك٥َ
٧ قْتُلَهِلَئال ي ،تُهجوا زقُوَل ِإنَّهي خَافَ َأن َألنَّه ،ا ُأخْتُهقَاَل ِإنَّه هتجوز نع ينَةدُل الْمَأه َألَها سلَمو

وحدثَ بعدما َأقَام ِإسحاقُ هنَاك وقْتًا طَوِيال، َأن ٨.  جميلَةًَأهُل الْمدينَة بِسببِ رِفْقَةَ، َألنَّها كَانَتْ
: فَاستَدعاه ِإلَيه وقَاَل٩. َأبِيملك ملك الْفلسطيين َأطَلَّ من النَّافذَة فَرَأى ِإسحاقَ يداعب زوجتَه رِفْقَةَ

"جوز قَيقَةي الْحف ي؟ها ُأخْتُكاذَا قُلْتَ ِإنَّهمفَل ،اقُ" تُكحِإس ابا: "فََأجبِهبي بِسقْتُلُونَألنِّي قُلْتُ ِلَئال ي ".
١٠كلفَقَاَل َأبِيم" : راشعي بِ َأنالشَّع نم داحو لَى َأيِل عهالس نم بِنَا؟ كَان لْتَهي فَعذَا الَّذا هم

تَكجوزنَا الذَّنْبلَيع بلقَاَل١١." ، فَتَجبِ وكُلَّ الشَّع كلَأبِيم رَأمو" : تَهجوز َل َأوجذَا الره سمي نم
  ."يقْتَْل
١٢كَهاراَهللا ب َألن فعَئةَ ضم نَةي نَفْسِ السف دصفَح ،الْبِالد لْكي تاقُ فحِإس عرز١٣. وعو ظُم

فَكَان عنْده الْكَثير من الْغَنَمِ والْبقَرِ والْعبِيد ١٤. شَْأن الرجِل وزادتْ ثَروتُه حتَّى صار غَنيا جِدا
ونيطسلالْف هدستَّى ح١٥. حيماهرامِ ِإبي َأيف َأبِيه بِيدا عهفَري حارِ الَّتا فَكُلُّ اآلبهمدر ،َأبِيه 

." ارحْل عنَّا َألنَّك َأصبحتَ َأقْوى منَّا جِدا: "وقَاَل َأبِيملك ِإلسحاق١٦َ. الْفلسطيون ومُألوها بِالتُّرابِ
١٧نَاكه َأقَامو ارري جادي وَل فنَزو نَاكه ناقُ محى ِإسض١٨. فَمِإس ادَأعو اهيالْم ارآب فْراقُ حح

الَّتي تَم حفْرها في َأيامِ ِإبراهيم َأبِيه وردمها الْفلسطيون بعد موت َأبِيه، ودعاها بِاَألسماء الَّتي 
وها َأبهلَيا عي١٩. َأطْلَقَهادي الْوا فاقَ بِْئرحِإس بِيدع فَرحاوذْبع اءوا مدجاةُ ٢٠.  فَوعر مفَخَاص

. َألنَّهم نَازعوه علَيها' النِّزاع'فَسمى ِإسحاقُ الْبِْئر ." الْماء لَنَا: "مدينَة جرار رعاةَ ِإسحاقَ وقَالُوا
٢١ا، فَسضا َأيهلَيوا عمتَخَاصى وا ُأخْروا بِْئرفَرح ا ثُماهةَ'ماود٢٢. 'الْع فَرحو ،نَاكه نَل محفَر

  ."َأرحب اُهللا لَنَا، فَنُثْمر في اَألرضِ: "َألنَّه قَاَل' الرحبةَ'بِْئرا ُأخْرى، ولَم يتَنَازعوا علَيها، فَسماها 



َأنَا رب : "فَظَهر لَه اُهللا في تلْك اللَّيلَة وقَاَل٢٤. ْئرِ سبعٍثُم ذَهب ِإسحاقُ من هنَاك ِإلَى منْطَقَة ب٢٣ِ
يماهري ِإبدبِل عَأج نم لَكنَس ُُأكَثِّرو ارِكُكُأبس ،كعال تَخَفْ َألنِّي م ،َأبِيك يماهراقُ ٢٥. ِإبحنَى ِإسفَب

بيمِ الْقُرةً ِلتَقْدنَصم نَاكاهبِْئر هبِيدع فَرحو ،نَاكه تَهمخَي بنَص َل ِإلَى اِهللا، ثُمتَهاب٢٦. انِ، و اءجو
هشيج يكُوُل قَاِئدفو ،الْخَاص هتَشَارساتُ مزَأحو ،كلَأبِيم اررج نم هاق٢٧ُ. ِإلَيحِإس مفَقَاَل لَه :

"ِإلَي اذَا جِْئتُم؟ِلمنْكُمي عتُموندعَأبي وونتُمكَرِه َأنْتُمفَقَالُوا٢٨"  و" : جِبفَقُلْنَا ي ،كعاَهللا م لَنَا َأن نيتَب
بِشَر، ِإنَّما فال تَصنَع بِنَا سوءا كَما لَم نَمسك ٢٩َأن تَكُون بينَنَا وبينَك اتِّفَاقيةٌ، فَنَعقد معك معاهدةً، 

فَعمَل لَهم ِإسحاقُ وِليمةً، ٣٠." عاملْنَاك داِئما بِالْحسنَى، وصرفْنَاك بِسالمٍ، َأنْتَ اآلن مبارك من اِهللا
اقُ، فَمضوا من عنْده وفي الصباحِ الْباكرِ، حلَفُوا بعضهم ِلبعضٍ، وودعهم ِإسح٣١. فََأكَلُوا وشَرِبوا

وفي نَفْسِ ذَِلك الْيومِ جاء عبِيد ِإسحاقَ وَأخْبروه عنِ الْبِْئرِ الَّتي حفَروها وقَالُوا وجدنَا ٣٢. بِسالمٍ
اءا ٣٣. ماهمفَس'عالشَّب. ' ينَةدالْم مسا فَِإن عٍ'ِلذَِلكبس مِِإلَى' بِْئروذَا الْي٣٤.  ه يصلَغَ الْعا بلَمو

ثِّيالْح لُونَأي ةَ بِنْتمسب نمو ،ثِّيبِيرِي الْح يتَ بِنْتودهي نم جونَةً، تَزس ينعب٣٥. َأر ببفَكَانَتَا س
  .تَعاسة ِإلسحاقَ ورِفْقَةَ

  
 يعقوب إسحاق يبارك

٢٧ 

." نَعم: "فَقَاَل" يا ابني: "سحاقُ وضعفَ نَظَره، استَدعى ابنَه اَألكْبر الْعيص وقَاَل لَهولَما شَاخَ ِإ١
خُذْ َأدوات الصيد؛ سهامك وقَوسك، ٣. َأنَا شخْتُ، وال َأعرِفُ متَى يحين يوم وفَاتي: "فَقَاَل٢

ِإلَى الْخَالء جاخْراوديِلي ص دص٤.  و هرضَأحو ،هبي ُأحالَّذ امِ الشَّهِيالطَّع نا ماعْل ِلي َأنْوماعو
  ."آلكَُل، فَُأبارِكَك قَبَل ما َأموتُ

٥يصالْع هناب عاقَ محتُ ِلكَالمِ ِإسكَانَتْ رِفْقَةُ تُنْصِإلَى الْخَ. و يصالْع احا را فَلَمديص يدصِلي الء
 ،بِه يْأتي٦و ،يصالْع يكقُوُل َألخي اكتُ َأبعمس قُوبعا يهنْل ٧قَالَتْ رِفْقَةُ البماعا وديِلي ص رضَأح

فَاآلن يا ابني اسمع ٨. ِلي َأنْواعا من الطَّعامِ الشَّهِي آلكَُل فَُأبارِكَك في محضرِ اِهللا قَبَل ما َأموتُ
ا َأقُوُل لَكْل كَمماعامِ ٩. ِلي والطَّع نا ماعَأنْو َل َألبِيكمنِ، َألعييدِلي ج رضَأحِإلَى الْغَنَمِ و بذْها

هبحي يالَّذ ١٠. الشَّهِيما يَل مقَب ارِكَكبْأكَُل فَيِلي َألبِيك همتُقَد١١." وتُوهِلرِفْقَةَ ُأم قُوبعفَقَاَل ي :
"لَسٌل َأمجَأنَا رو رٌل َأشْعجي رَأخ يص١٢. الْع ،هعَأخْد اوُِل َأنرِفُ َأنِّي ُأحعي َأبِي، فَينجِسا يمبر



 اللَّعنَةَ تَحلُّ علَي َأنَا يا ابني، ِإنَّما اعمْل خَلِّ: "فَقَالَتْ لَه ُأمه١٣." فََأجلب علَى نَفْسي لَعنَةً ال بركَةً
فَعملَتْ رِفْقَةُ . فَذَهب وَأخَذَهما وَأحضرهما ِإلَى ُأمه١٤." كَما َأقُوُل، اذْهب وَأحضر ِلي الْجديينِ

وهَأب هبحي يالَّذ الشَّهِي امَأ١٥. الطَّع ي ثُما الْبِكْرِ، الَّتهناب يصالْع نْدي عابِ الَّتالثِّي خَذَتْ رِفْقَةُ َأفْخَر
غَرا اَألصنَهاب قُوبعتْ يسَألْبارِ، وي الدا فهنْد١٦. كَانَتْ ع بِجِلْد اءلْسالْم تَهقَبرو هيدا غَطَّتْ يضَأيو

يا : "فَدخََل ِإلَى َأبِيه وقَاَل١٨.  ما عملَتْه من َأنْواعِ الطَّعامِ الشَّهِي والْخُبزِوَأعطَتْه١٧. الْجديينِ
َأنَا الْعيص بِكْرك، وقَد فَعلْتُ كَما : "قَاَل يعقُوب َألبِيه١٩" نَعم يا ابني، من َأنْتَ؟: "فََأجابه." َأبِي

لتَ، قُمِ اجيطَلَبارِكَنتُب ي ِلكَيديص نكُْل مو اق٢٠ُ." سحفَقَاَل ِإس" : هذا بِهديتَ صدجفَ وكَي
تَعاَل، اقْتَرِب منِّي : "فَقَاَل ِإسحاقُ ِليعقُوب٢١." الْمولَى ِإلَهك يسر ِلي: "َأجابه" السرعة يا ابني؟

فَاقْتَرب يعقُوب من َأبِيه ِإسحاقَ، ٢٢." َأعرِفَ ِإن كُنْتَ فعلًا الْعيص ابني َأم الَألجِسك يا ابني، فَ
قَاَل لَهو هسفَج" :يصا الْعدنِ ييدالْي نلَك ،قُوبعتُ يوتُ صوكَانَتَا ٢٣." الص هيدي َألن رِفْهعي لَمو

نِ متَيرشْعمكَهارفَب ،يصالْع يهَأخ يدقَاَل٢٤. ثَْل يي؟: "وناب يصا الْعقْل َأنْتَ حه "ابفََأج" :منَع ".
. فَقَدم لَه فََأكََل، وَأعطَاه خَمرا فَشَرِب." ِإذَن قَدم ِلي يا ابني من صيدك آلكَُل فَُأبارِكَك: "ثُم قَاَل٢٥
فَشَم ِإسحاقُ راِئحةَ ثيابِه وباركَه . فَراح وقَبلَه٢٧." تَعاَل قَبلْني يا ابني: "اَل لَه ِإسحاقُ َأبوهفَق٢٦َ

 اَألرضِ يعطيك اُهللا من نَدى السماء ومن خَير٢٨ِ. ِإن راِئحةَ ابني كَراِئحة حقٍْل باركَه اُهللا: "وقَاَل
ةا بِكَثْررخَما وح٢٩. قَم يننْحفَي ،كتخْولَى اا عديس كُن ،كامي َأمناِئُل تَنْحقَبو ،كمتَخْد وبشُع

  ."َأمامك بنُو ُأمك، من يلْعنُك يكُون ملْعونًا، ومن يبارِكُك يكُون مباركًا
. ثُم رجع الْعيص من صيده. تَهى ِإسحاقُ من مباركَة يعقُوب، خَرج يعقُوب من عنْد َأبِيهولَما ان٣٠ْ
يا َأبِي، قُم وكُْل من : "وعمَل هو َأيضا َأنْواعا من الطَّعامِ الشَّهِي، وَأحضره ِإلَى َأبِيه، وقَاَل٣١

فَارتَعشَ ٣٣." َأنَا الْعيص بِكْرك: "فَقَاَل" من َأنْتَ؟: "فَقَاَل لَه ِإسحاقُ َأبوه٣٢." ِلكَي تُبارِكَنيصيدي 
من هو ِإذَنِ الَّذي صاد صيدا، وَأحضر ِلي، فََأكَلْتُ من الْكُلِّ : "ِإسحاقُ ارتعاشًا شَديدا جِدا وقَاَل

فَلَما سمع الْعيص كَالم َأبِيه، صرخَ صرخَةً ٣٤." وحقا يكُون مباركًا!  ما تَجِيء؟ لَقَد باركْتُهقَبَل
قَاَل َألبِيها وةً جِدرمةً واِليا َأبِي: "عا يضي َأنَا َأيارِكْنقَاَل٣٥" ب نَّهَأ: "لَكبِي و كَرمو َأخُوك اءخَذَ ج

كَتَكر٣٦." بيصفَقَاَل الْع" :قُوبعى! يمسلَى مع ماس ونِ! هتَيراعِ مدي بِالْخكَانال َأخَذَ . َأخَذَ مَأو
ِإنِّي : "سحاقُفََأجابه ِإ٣٧" هْل َأبقَيتَ ِلي َأي بركَة؟: "ثُم قَاَل." حقِّي كَاالبنِ الْبِكْرِ، واآلن َأخَذَ بركَتي

جعلْتُه سيدا لَك، وصيرتُ كُلَّ اخْوته عبِيدا لَه، وَأمددتُه بِالْقَمحِ والْخَمرِ، فَماذَا َأفْعُل لَك اآلن يا 
وبكَى !" ي َأنَا َأيضا يا َأبِيَأعنْدك بركَةٌ واحدةٌ فَقَطْ يا َأبِي؟ بارِكْن: "فَقَاَل الْعيص َألبِيه٣٨" ابني؟



يكُون مسكَنُك في َأرضٍ مجدبة ال يْأتي علَيها نَدى : "فَقَاَل ِإسحاقُ َأبوه٣٩. الْعيص بِصوت عاٍل
 علَيه تَكْسر نيره عن وتَعيشُ بِسيفك، وتَكُون عبدا َألخيك، ولَكن حين تَثُور٤٠. السماء من فَوقُ

كتقَبر".  
  إلى البان يعقوب يهرب

قَرِيبا : "وقَاَل الْعيص في نَفْسه. فَحقَد الْعيص علَى يعقُوب، بِسببِ الْبركَة الَّتي باركَه َأبوه بِها٤١
قُوبعي يوتُ َأبِي، فََأقْتُُل َأخملَغَ ر٤٢ِ." يتْ  فَبعتَداسلَتْ وسرِ، فََأرا اَألكْبهناب يصالْع فْقَةَ كَالم

قَالَتْ لَهو ،غَرا اَألصنَهاب قُوبعي" :قْتُلَكي نْوِي َأني يصالْع ي، ٤٣. َأخُوككَالم عمي اسنا ابي فَالْآن
 ،اناري حي فَأخ اناال ِإلَى البح بر٤٤اُهَأقويكَأخ بَأ غَضدهتَّى يح قْتالْو ضعب هنْدع م .

٤٥نَاكه نم جِعِلتَر كثُ ِإلَيعَأب ،بِه لْتَها فَعم ينَسو هبغَض كَنتَى سمنِ . وا االثْنَيا َأنْتُمكُمداذَا َأفْقمفَل
كَرِهتُ حياتي بِسببِ الْبنَات الْحثِّيات، ِإن كَان يعقُوب : "اقَوقَالَتْ رِفْقَةُ ِإلسح٤٦" في يومٍ واحد؟

  ."يْأخُذُ زوجةً من بنَات هذه الْبِالد، حثِّيةً مثَْل امرَأتَيِ الْعيص، فََأحسن ِلي َأن َأموتَ
  

 يذهب إلى خاله يعقوب

٢٨  

بِل اذْهب ٢. ال تَْأخُذْ زوجةً من بنَات كَنْعان: "ب وباركَه وَأوصاه فَقَاَل لَهيعقُو فَاستَدعى ِإسحاق١ُ
انالب خَاِلك نَاتب نم ،نَاكه نةً مجوخُذْ زتُوِئيَل، وب كدارِ جِإلَى د امِل آره٣. ِإلَى س يراُهللا القَد

م لُكعجيو ارِكُكبوبٍيةَ شُعاعمج فَتَكُون ككَثِّريا وري ٤. ثْمكَةَ الَّترالْب لَكنَسَأنْتَ و يكطعيو
يماهرا اُهللا ِإلبطَاهي َأعالَّت لَدكَغَرِيبٍ، الْب ا الْآنيهيشُ في تَعالَّت الْبِالد كلِلتَم ،يماهرتْ ِإلبيطُأع ".

سحاقُ يعقُوب، فَذَهب ِإلَى سهِل آرام ِإلَى البان بنِ بتُوِئيَل اَألرامي، َأخي رِفْقَةَ ُأم وَأرسَل ِإ٥
يصالْعو قُوبع٦. ي نةً مجوْأخُذَ زِلي امِل آرهِإلَى س لَهسَأرو قُوبعي كاراقَ بحِإس َأن يصلَغَ الْعبو

و ،نَاكهقَاَل لَهو اهصَأو كَهارا بلَم َأنَّه" :انكَنْع نَاتب نةً مجو٧." ال تَْأخُذْ ز َأطَاع قُوبعي َأنو
امِل آرهِإلَى س بذَهو هياِلد٨. وانكَنْع نَاتب نم تَاءساقَ يحِإس اهَأب َأن يصَأى الْعا ر٩. فَلَمبذَه 

ِإلَى ِإسماعيَل عمه، وَأخَذَ زوجةً ُأخْرى علَى نساِئه، وهي محلَةُ بِنْتُ ِإسماعيَل بنِ ِإبراهيم وُأخْتُ 
  .نَبايوتَ



  بيت إيل حلم يعقوب في

١٠انارِإلَى ح هاتَّجعٍ، وببِْئرِ س نم قُوبعي جخَركَانًا١١. وفَ مادفَص َألن لَتَهلَي يهى فقَض ،
فَرَأى حلْما، ١٢. فََأخَذَ حجرا من هنَاك، ووضعه تَحتَ رْأسه ورقَد ِلينَام. الشَّمس كَانَتْ قَد غَابتْ

.  تَصعد وتَنْزُِل علَيهاوفيه سلَّم قَاِئمةٌ علَى اَألرضِ، ورْأسها يصُل ِإلَى السماء، ومالِئكَةُ اُهللا
اَألرض الَّتي َأنْتَ . َأنَا الْمولَى رب َأبِيك ِإبراهيم ورب ِإسحاقَ : "والْمولَى واقفٌ فَوقَها يقُوُل١٣

كلِلنَسو ا لَكيهطُأعا سلَيهع داق١٤. رضِ، يابِ اَألركَتُر لُكنَس كُونياال وشَمقًا وشَرا وبغَر تَدم
َأنَا معك َأحرسك في كُلِّ مكَانٍ ١٥. وبِواسطَتك َأنْتَ ونَسلك َأبارِك كُلَّ شُعوبِ اَألرضِ. وجنُوبا

بِه تُكدعا وَل كُلَّ متَّى َأفْعح كَكَأتْر لَنضِ واَألر هذِإلَى ه كدَأرسو ،هِإلَي بَأفَاقَ ١٦." تَذْه ثُم
هذَا مكَان : "وخَافَ وقَاَل١٧!" ا لَم َأعلَمحقا ِإن اَهللا في هذَا الْمكَانِ، وَأنَ: "يعقُوب من نَومه وقَاَل

بيهر !اءمالس ابب وهتُ اِهللا ويذَا ب١٨." ه هعضي والَّذ رجالْح قُوبعرِ َأخَذَ ياكاحِ الْببي الصفو
وكَان اسم الْمدينَة َأولًا ' بيتَ ِإيَل'لْمكَان وسمى ا١٩تَحتَ رْأسه، وَأقَامه عمودا وصب علَيه زيتًا 

'قَاَل٢٠. 'لُوزا ونَذْر قُوبعي نَذَرا، : "ويهي َأنَا فالَّت لَةحالر هذي هي فنسرحي وعاُهللا م كَان ِإن
 ،هسا َألْببثَوو ا آكُلُهزي خُبقَنزر٢١وبِالس ودا ِليفََأعلَى ِإلَهوالْم كُونارِ َأبِي يِإلَى د ةذَا ٢٢. المهو

  ."وُأعطيك عشْر كُلِّ ما تَرزقُني بِه. الْحجر الَّذي َأقَمتُه عمودا يكُون بيتَ اِهللا
  

 رحلته يعقوب يتابع

٢٩  

١َل ِإلَى بِالدصتَّى وح لَتَهرِح قُوبعي عتَابوةيقاِئِل الشَّرثَالثَةَ ٢.  القَبو ،ي الْخَالءا فَأى بِْئرفَر نَظَرو
وكَان علَى فَمِ الْبِْئرِ حجر . َألنَّهم كَانُوا يسقُون القُطْعان من تلْك الْبِْئرِ. قُطْعانِ غَنَمٍ رابِضة عنْدها

تْ كُلُّ ٣. كَبِيرعتَمتَى اجفَم وندري ثُم ،الْغَنَم قُونسيفَمِ الْبِْئرِ و نع رجاةُ الْحعالر رِجحدانِ، يالْقُطْع
من : "فَقَالُوا" من َأين َأنْتُم يا اخْوتي؟: "فَسَأَل يعقُوب الرعاةَ وقَاَل٤. الْحجر ِإلَى مكَانه علَى فَمِ الْبِْئرِ

انار؟٥." حورنَاح يدفح انالب رِفُونْل تَعه مفَقَالُوا" فَقَاَل لَه" :رِفُهنَع ،م٦." نَعمفَقَاَل لَه" : وْل هه
، ولَن مازاَل الْوقْتُ نَهارا: "فَقَاَل٧." نَعم، بِخَيرٍ، وهذه راحيُل بِنْتُه آتيةٌ مع الْغَنَمِ: "فَقَالُوا" بِخَيرٍ؟

ال نَقْدر حتَّى تَجتَمع كُلُّ الْقُطْعانِ : "فَقَالُوا لَه٨." تَجتَمع القُطْعان اآلن، اسقُوا الْغَنَم وخُذُوها ِلتَرعى
الْغَنَم يقنَسفَمِ الْبِْئرِ و نع رجالْح رِجحلَتْ ٩." فَنُدصو ،مهكَلِّمي وا هنَميبا، وغَنَمِ َأبِيه عيُل ماحر



فَلَما رَأى يعقُوب راحيَل بِنْتَ خَاِله البان ومعها غَنَم خَاِله، ذَهب ودحرج ١٠. َألنَّها كَانَتْ راعيةً
خاِله قَى غَنَمسفَمِ الْبِْئرِ و نع رجَأخ١١َ. الْحيَل واحر قُوبعَل يقَب اٍل، ثُمع توي بِصكبذَ ي

ولَما سمع البان خَبر ١٣. فَجرتْ وَأخْبرتْ َأباها. بعدما َأخْبرها َأنَّه قَرِيب َأبِيها وَأنَّه ابن رِفْقَة١٢َ
َأحو لَهقَبو انَقَهعو ،قَابِلَهِلي ةعربِس بذَه ،هنِ ُأخْتاب قُوبعيارِهِإلَى د هرض . هذبِكُلِّ ه قُوبعي هرَأخْبو

  .وَأقَام يعقُوب عنْده شَهرا." َأنْتَ من لَحمي ودمي: "وقَاَل البان ِليعقُوب١٤. اُألمورِ
  زواج يعقوب

١٥قُوبعِلي انقَاَل الب ثُم" :ي منمقَرِيبِي تَخْد ْل َألنَّك؟هتُكرا ُأجي منانًا؟ َأخْبِر١٦" ج انِلالب كَانو
وكَانَتْ ِليَئةُ ضعيفَةَ النَّظَرِ، وَأما راحيُل ١٧. بِنْتَانِ، الْكُبرى اسمها ِليَئةُ والصغْرى اسمها راحيُل

نَاءسحيلَةَ الشَّكِْل وم١٨. فَكَانَتْ جر قُوبعي بَأحويَل، فَقَاَل ِلخَاِلهكُنْتَ : "اح ِإن يننس عبس كمَأخْد
. َأن ُأعطيها لَك خَير من َأن ُأعطيها ِلرجٍل آخَر: "فَقَاَل البان١٩." تُزوجني راحيَل بِنْتَك الصغْرى

. خُذَ راحيَل، لَكنَّها بدتْ لَه كََأيامٍ قَليلَة من محبته لَهافَخَدم يعقُوب سبع سنين لَيْأ٢٠." َأقم عنْدي
٢١انِلالب قُوبعقَاَل ي ي: "ثُمتمدلْتُ خا َألنِّي َأكْمهلَيخَُل عي ِلَأدتجوي زنطكُلَّ ٢٢." َأع انالب عمفَج

. وفي الْمساء َأخَذَ ِليَئةَ بِنْتَه، وَأعطَاها ِليعقُوب فَدخََل علَيها٢٣. يمةًَأهِل الْمكَانِ، وعمَل لَهم وِل
فَلَما طَلَع الصبح، اكْتَشَفَ يعقُوب َأنَّها ٢٥. وَأعطَى البان زِلْفَةَ جارِيتَه ِلتَكُون جارِيةً ِلبِنْته ِليَئة٢٤َ
: فَقَاَل البان٢٦" ماذَا فَعلْتَ بِي؟ َأنَا خَدمتُك َألتَزوج راحيَل، ِلماذَا خَدعتَني؟: "بانفَقَاَل ِلال! ِليَئةُ

"ةَل الْكَبِيرةَ قَبيرغالص جونُز نَا َأنبِالد ةادع نم س٢٧. لَي كجونُز ذَا، ثُمسِ هرالع وعبْل ُأسَأكْم
يرغالصُأخَر يننس عبي سنمتَخْد َأن طا بِشَرض٢٨." ةَ َأي عم هسرع وعبَل ُأسَأكْمو ،قُوبعافَقَ يفَو

. وَأعطَى البان بِلْهةَ جارِيتَه ِلتَكُون جارِيةً ِلبِنْته راحيَل٢٩. فََأعطَاه البان بِنْتَه راحيَل زوجةً. ِليَئةَ
  .وخَدم خَالَه سبع سنين ُأخَر. فَدخََل يعقُوب علَى راحيَل َأيضا، وَأحبها َأكْثَر من ِليَئة٣٠َ

  أوالد يعقوب

٣١ا تُنْجِبلَهعج ،ةوببحم رِليَئةَ غَي َأى اُهللا َأنا رلَما. وراقيُل فَكَانَتْ عاحا رب٣٢ِ. َأملَتْ ِليَئةُ فَح
ثُم حبِلَتْ مرةً ٣٣." رَأى اُهللا ذُلِّي، فَاآلن سيحبني زوجِي: "وولَدت ابنًا وسمتْه رُأوبِين، َألنَّها قَالَتْ

. وسمتْه شَمعون." يضاسمع اُهللا َأنِّي غَير محبوبة، فَرزقَني هذَا االبن َأ: "ُأخْرى وولَدت ابنًا وقَالَتْ
اآلن َأخيرا يقْتَرِن بِي زوجِي، َألنِّي ولَدتُ لَه ثَالثةَ : "ثُم حبِلَتْ مرةً ثَاِلثَةً وولَدت ابنًا فَقَالَت٣٤ْ
يننب ".الوِي تْهمسنًا فَقَال٣٥َ. واب تلَدوةً وابِعةً رربِلَتْ مح اَهللا: "تْثُم دمةَ َأحرالْم هذه ". تْهمسو
 .ثُم تَوقَّفَتْ عنِ الْوِالدة. يهوذَا



٣٠ 

١قُوبعقَالَتْ ِليا، وهُأخْت نتْ مغَار قُوبعِلي دتَل ا لَميُل َأنَّهاحَأتْ را رِإال : "فَلَما والدي َأونطَأع
هذه : "فَقَالَتْ لَه٣" هْل َأنَا مكَان اِهللا الَّذي حرمك من الْوِالدة؟" :عقُوب منْها وقَاَلفَغَضب ي٢." َأموتُ

الدا َأوضِلي َأنَا َأي كُونا يهطَرِيق نعِلي، و دا فَتَلهراشي، عتارِيةُ جبِلْه يةَ ٤." هبِلْه طَتْهفََأع
ةجوفَ. كَز ،قُوبعا يهاشَرنًا٥عاب تْ لَهلَدوبِلَتْ ويُل٦. فَحاحي: "فَقَالَتْ راِلحاُهللا ِلص كَمح . عمس ِإنَّه

نًا ثُم حبِلَتْ بِلْهةُ جارِيةُ راحيَل مرةً ُأخْرى، وولَدتْ ِليعقُوب اب٧. وسمتْه دان." طَلَبِي وَأعطَاني ابنًا
  .وسمتْه نَفْتَاِلي." صارعتُ ُأخْتي صراعا عنيفًا وغَلَبتُ: "فَقَالَتْ راحيُل٨. ثَانيا
٩ةجوكَز قُوبعا ِليطَتْهَأعا وتَهارِيَأخَذَتْ زِلْفَةَ ج ،ةنِ الْوِالدقَّفَتْ عا تَوَأتْ ِليَئةُ َأنَّها رفَلَم .

وولَدتْ زِلْفَةُ ١٢. وسمتْه جاد." حظٌّ سعيد: "فَقَالَتْ ِليَئة١١ُ. زِلْفَةُ جارِيةُ ِليَئةَ ِليعقُوب ابنًافَولَدتْ ١٠
  .ه َأشيروسمتْ." َأنَا سعيدةٌ، وتَدعوني النِّساء سعيدةً: "فَقَالَتْ ِليَئة١٣ُ. جارِيةُ ِليَئةَ ِليعقُوب ابنًا ثَانيا

وفي موسمِ حصاد الْقَمحِ خَرج رُأوبِين ِإلَى الْحقُوِل، فَوجد بعض نَبات اللُّفَّاحِ، وَأحضره ِإلَى ١٤
ك َأخَذْت زوجِي كَفَاك َأنَّ: "فَقَالَتْ ِليَئة١٥ُ." َأعطيني من لُفَّاحِ ابنك: "فَقَالَتَْ لَها راحيُل. ُأمه ِليَئةَ

فَلَما ١٦." ِإذَن ينَام عنْدك اللَّيلَةَ بدَل لُفَّاحِ ابنك: "فَقَالَتْ راحيُل" هْل تَْأخُذين َأيضا لُفَّاح ابني؟! منِّي
قَالَتْ لَهو قَاِئهتْ ِليَئةُ ِللجخَر ،اءسي الْمقِْل فالْح نم قُوبعي عجلَةَ، َألنِّي : "ري اللَّينْدع تَنَام

واستَجاب اُهللا ِلليَئةَ فَحبِلَتْ وولَدتْ ِليعقُوب ابنًا ١٧. فَنَام عنْدها تلْك اللَّيلَةَ." استَْأجرتُك بِلُفَّاحِ ابني
. وسمتْه يساكَر." عطَيتُ جارِيتي ِلزوجِيَأعطَاني اُهللا ُأجرتي، َألنِّي َأ: "فَقَالَتْ ِليَئة١٨ُ. خَامسا

اآلن . َأهداني اُهللا هديةً ثَمينَةً: "فَقَالَت٢٠ْوحبِلَتْ ِليَئةُ مرةً ُأخْرى وولَدتْ ِليعقُوب ابنًا سادسا، ١٩
يننتَّةَ بس تُ لَهلَدجِي َألنِّي ووي زنكْرِمي .مسوولُونبز ينَة٢١َ. تْها دتْهمستْ بِنْتًا ولَدو ثُم.  

٢٢ا تُنْجِبلَهعجا ولَه ابتَجاسيَل، واحاُهللا ر ذَكَرقَالَت٢٣ْ. ونًا واب تلَدوبِلَتْ وفَح" : اراُهللا الْع دعَأب
  ."زِيدني ابنًا آخَرالْمولَى ي: "وسمتْه يوسفَ وقَالَت٢٤ْ." عنِّي

  بحقوقه يعقوب يطالب

٢٥ِلالبان قُوبعفَ، قَاَل يوسيُل ياحتْ رلَدا ولَمي: "ولَدبي وطَنِإلَى و جِعَأرنَا وه نم بي َأذْهخَلِّن .
٢٦َألنَّك ،بفََأذْه بِهِم تُكمخَد يني الَّذالدَأوي واتجوي زنطَأعي لَكتمدخ عنَو لَم٢٧."  تَع فَقَاَل لَه

انالب" : بِ َأنلْمِ بِالْغَيالْع طَرِيق نفْتُ عري، ألنِّي عنْدع يمتُق َأن وكجنِّي، فََأرى عضكُنْتَ تَر ِإن
بِكبي بِسكَنارقَاَل٢٨." اَهللا بو" :كيطفَُأع تَكرِلي ُأج ني٢٩." عقُوبعي فَ : "فَقَاَل لَهكَي لَمَأنْتَ تَع



فَالْقَليُل الَّذي كَان لَك لَما جِْئتُ صار كَثيرا ٣٠. خَدمتُك وكَيفَ َأصبحتْ مواشيك تَحتَ رِعايتي
ماذَا : "فَقَاَل البان٣١." ًئا ِلعاِئلَتيواآلن حان الْوقْتُ َألعمَل شَي. جِدا، والْمولَى باركَك بِسببِي

ال تُعطني شَيًئا، ولَكن ِإن صنَعتَ ِلي هذَا اَألمر، َأذْهبُ وَأرعى غَنَمك : "فََأجابه يعقُوب" ُأعطيك؟
ا كُلَّ ما فيه نُقَطٌ َأو بقَع َأو َأسود من َأمر الْيوم بين مواشيك كُلِّها، وَأعزُِل منْه٣٢: وَأحرسها

وفي الْمستَقْبِل يمكنُك َأن ٣٣. الْخرفَانِ، وكُلَّ ما فيه بقَع َأو نُقَطٌ من الْمعزِ، فَتَكُون هذه ُأجرتي
تي َأعطَيتَني، ووجدتَ عنْدي ما لَيس فيه نُقَطٌ َأو تَعرِفَ َأنِّي َأمين، فَمتَى جِْئتَ ِلتَفْحص ُأجرتي الَّ
  ."اتَّفَقْنَا، ِليكُن كَما قُلْتَ: "فَقَاَل البان٣٤." بقَع من الْمعزِ وَأسود من الْخرفَانِ، فَهو مسروقٌ

تي فيها خُطُوطٌ َأو بقَع، وكُلَّ عنْزٍ فيها نُقَطٌ َأو بقَع، ولَكن في نَفْسِ الْيومِِ عزَل البان التُّيوس ال٣٥َّ
يهنا ِلبطَاهَأعو ،دوَأس وفكُلَّ خَرو ،اضيب يها فكُلَّ م افَةَ ٣٦. َأيسم قُوبعي نيبو نَهيَل بعجو

  .رعى بقيةَ مواشي البانواستَمر يعقُوب ي. ثَالثَة َأيامِ سفَرٍ
فََأخَذَ يعقُوب َأغْصانًا خَضراء من شَجرِ لُبنَى ولَوزٍ ودلَّبٍ، وقَشَّر فيها خُطُوطًا بيضاء، فَكَشَفَ ٣٧

في مساقي الْماء، ِلتَكُون ثُم َأوقَفَ هذه اَألغْصان الَّتي قَشَّرها ٣٨. عما تَحتَ القشْرة من بياضٍ
بي ِلتَشْرا تَْأتمنْدالْغَنَمِ ع امقُد . ،بي ِلتَشْرا تَْأتمنْدع جاوتَتَز الْغَنَم كَانَت٣٩و امقُد جاوفَكَانَتْ تَتَز

قَعبنُقَطٌ وا خُطُوطٌ ويها فغَنَم دتَلانِ، وق٤٠ُ. اَألغْصعي كَانو انيعِ البقَط نع هذزُِل هعي وب
هيعا ِإلَى قَطيفُهضيغَنَمِ . و عم جاوتَزي دوَأس خُطُوطٌ َأو يها فُل معجي جِ كَاناوالتَّز قْتي وف ثُم

انا. البيعقَط هِلنَفْس نذَا كَوبِه٤١. والقَو الْغَنَم ا كَانَتلَمو انفُ اَألغْصوقي قُوبعي كَان ،جاوةُ تَتَزي
. وِإذَا كَانَت الْغَنَم ضعيفَةً، ال يضع اَألغْصان قُدامها٤٢. في الْمساقي قُدام الْغَنَمِ، ِلتَتَزاوج عنْدها

قُوبعةُ ِلييالقَوو انيفَةُ ِلالبعالض تارف٤٣َ. فَص هبِيدعو ارِيهوجو هتْ غَنَمكَثُرا، وجِد قُوبعاغْتَنَى ي
هيرمحو الُهجِمو.  

  
 من البان يعقوب يهرب

٣١  

١قُولُوني اني البنب َأن قُوبعي عمسال: "وَأم نم ةوالثَّر هذكُلَّ ه عمجا َألبِينَا، وكُلَّ م قُوبعَأخَذَ ي ك
: فَقَاَل اُهللا ِليعقُوب٣. والحظَ يعقُوب َأن معاملَةَ البان لَه تَغَيرتْ ولَيستْ كَما كَانَتْ من قَبُل٢." َأبِينَا

"كعم َأنَا َأكُونو كلِإلَى َأهو اِئكآب لَدِإلَى ب جِعرا٤." اى رعتَداسو قُوبعَل يسِليَئةَ ِإلَى فََأريَل وح



الحظْتُ َأن معاملَةَ َأبِيكُما ِلي تَغَيرتْ، ولَيستْ كَما كَانَتْ : "وقَاَل لَهما٥. الْحقِْل حيثُ يرعى الْماشيةَ
َأما هو فَغَدر بِي ٧. لِّ قُوتيَأنْتُما تَعلَمانِ َأنِّي خَدمتُ َأباكُما بِك٦ُ. ولَكن ِإلَه َأبِي معي. من قَبُل

اترم شْري عترُأج رغَيو .ِإلَي يءسي بَِأن لَه ْحمسي اَهللا لَم نقَاَل، ٨. لَك فَِإن' الْغَنَم يه تُكرُأج
ولَدتْ ' ُأجرتُك هي الْغَنَم الَّتي فيها خُطُوطٌ'وِإن قَاَل، . ولَدتْ كُلُّها غَنَما فيها نُقَطٌ' الَّتي فيها نُقَطٌ

وفي وقْت تَزاوجِ الْغَنَمِ، رَأيتُ ١٠. َأخَذَ اُهللا مواشي َأبِيكُما وَأعطَاها ِلي٩. كُلُّها غَنَما فيها خُطُوطٌ
وقَاَل ِلي مالك في ١١. مِ فيها خُطُوطٌ ونُقَطٌ وبقَعفي حلْمٍ َأن كُلَّ الذُّكُورِ الَّتي تَتَزاوج مع الْغَنَ

اُنْظُر فَتَرى َأن كُلَّ الذُّكُورِ الَّتي تَتَزاوج مع الْغَنَمِ فيها 'فَقَاَل، ١٢' !لَبيك'فَقُلْتُ، ' !يا يعقُوب'الْحلْمِ، 
َأنَا اُهللا الَّذي ظَهر لَك في بيتَ ِإيَل، ١٣.  ما عملَه البان معكخُطُوطٌ ونُقَطٌ وبقَع، َألنِّي رَأيتُ كُلَّ

  "'.اآلن قُم واذْهب من هذه الْبلَد وارجِع ِإلَى بلَدك. حيثُ مسحتَ الْعمود ونَذَرتَ ِلي نَذْرا
وهو يعاملُنَا كَغَرِيبتَينِ، باعنَا ١٥. ا ميراثٌ في َأمالك َأبِينَانَحن لَيس لَنَ: "فَقَالَتْ راحيُل وِليَئة١٤ُ

ِإذَن اعمْل كُلَّ ما قَالَه اُهللا . كُلُّ الثَّروة الَّتي َأخَذَها اُهللا من َأبِينَا هي لَنَا وَألوالدنَا١٦. وَأكََل ثَمنَنَا
لَك".  
وساقَ كُلَّ مواشيه َأمامه، وكُلَّ اَألشْياء الَّتي ١٨والده وزوجاته علَى الْجِماِل، فَوضع يعقُوب َأ١٧

انكَنْع ي بِالداقَ فحِإس ِإلَى َأبِيه هاتَّجو ،امِل َأرهي سا فاقْتَنَاه.  
وَأيضا خَدع يعقُوب البان ٢٠.  راحيُل َأصنَام َأبِيهاوكَان البان قَد ذَهب ِليجز غَنَمه، فَسرقَت١٩ْ

  .فَهرب بِكُلِّ ما لَه، وعبر نَهر الْفُرات واتَّجه نَحو جبِل جِلْعاد٢١. اَألرامي فَلَم يخْبِره بَِأنَّه راحٌل
  البان يطارد يعقوب

٢٢مِ الثَّاِلثوي الْيفوبره قُوبعي بَِأن انالب ٢٣. ، ُأخْبِر ةعبةَ سدم قُوبعي عتَابو ،هعم هفََأخَذَ َأقَارِب
ادِل جِلْعبي جف قَ بِهتَّى لَحامٍ ح٢٤. َأيقَاَل لَهِل وي اللَّيلْمٍ في حف ياماَألر اناُهللا ِإلَى الب اءفَج :

  ."ن تُكَلِّم يعقُوب بِخَيرٍ َأو شَرِإياك َأ"
٢٥انالب بِل، فَنَصبي الْجف تَهمخَي بنَص قَد قُوبعي كَانو ،قُوبعبِي انقَ البلَحو  متَهمخَي هَأقَارِبو

. تَني وسقْتَ بِنْتَي مثَْل َأسرى الْحربِماذَا فَعلْتَ؟ َأنْتَ خَدع: "وقَاَل البان ِليعقُوب٢٦. هنَاك َأيضا
ِلماذَا هربتَ سرا وخَدعتَني؟ ِلماذَا لَم تُخْبِرني، فَكُنْتُ ُأودعك في احتفَاٍل بَِأغَانٍ وموسيقَى ٢٧

في ِإمكَاني َأن ٢٩. َأنْتَ تَصرفْتَ بِغَباوة. نْتَيثُم ِإنَّك لَم تَدعني ُأقَبُل َأحفَادي وب٢٨ِبِالدفِّ والْعود؟ 
واآلن، َأنْتَ ٣٠. ِإياك َأن تُكَلِّم يعقُوب بِخَيرٍ َأو شَر: ُأسيء ِإلَيك، ولَكن ِإلَه َأبِيك قَاَل ِلي لَيلَةَ َأمسِ

،َأبِيك تياشْتَقْتَ ِإلَى ب تَ َألنَّكبي؟ذَهتقْتَ آِلهراذَا سِلم نلَك "  



٣١انِلالب قُوبعا: "فَقَاَل يبنِّي غَصم كتَْأخُذَ بِنْتَي فْتُ َأن٣٢. ِإنِّي خ َأي عا متَهدجو فَِإن تُكا آِلهَأم
ولَم يكُن يعقُوب ." عنْدي شَيًئا لَك خُذْهفَتِّشْ َأمام َأقَارِبِنَا، فَِإن وجدتَ . واحد، يكُون عقَابه الْموتَ

  .يعلَم َأن راحيَل سرقَت اآلِلهةَ
وخَرج من خَيمة ِليَئةَ . فَدخََل البان خَيمةَ يعقُوب وخَيمةَ ِليَئةَ وخَيمةَ الْجارِيتَينِ فَلَم يجِد شَيًئا٣٣

ةَ رمخََل خَيديَلوتْ ٣٤. احلَسجِل ومجِ الْجري سا فَأخْفَتْهو نَاماَألص َأخَذَت يُل قَداحكَانَتْ رو
ال تَغْضب منَّي يا َأبِي فَِإنِّي ال : "فَقَالَتْ َألبِيها٣٥. وفَتَّشَ البان كُلَّ الْخَيمة فَلَم يجِد شَيًئا. علَيها

  .وبعدما فَتَّشَ البان كُلَّ شَيء، لَم يجِد اَألصنَام." م َأمامك، َألن الْعادةَ الشَّهرِيةَ جاءتْنيَأقْدر َأن َأقُو
ا َأنْتَ فَتَّشْتَ كُلَّ م٣٧ما ذَنْبِي، وما خَطيَئتي حتَّى تَابعتَني؟ : "فَاغْتَاظَ يعقُوب ووبخَ البان وقَاَل٣٦

طُوَل الْعشْرِين ٣٨. عنْدي، فَماذَا وجدتَ مما هو لَك؟ ضعه هنَا َأمام َأقَارِبِي وَأقَارِبِك فَيحكُموا بينَنَا
اشِ غَنَمبك نآكُْل م لَمةً، ورال مو كنَازعو كاجعطْ نقتُس لَم ،كنْدا عتُهي َأقَمنَةً الَّتا، سدَأب ال ٣٩كو

وكُنْتَ داِئما تَطْلُب منِّي تَعوِيضا . َأنَا كُنْتُ َأتَحمُل الْخَسارةَ. َأحضرتُ لَك فَرِيسةً مزقَتْها الْوحوشُ
ي الْحر وفي اللَّيِل الْجليد، كُنْتُ في النَّهارِ يْأكُلُن٤٠. عن َأي شَيء يسرقُ بِالنَّهارِ َأو يسرقُ بِاللَّيِل

نَييع نع مالنَّو برهنَة٤١ً. وس شْرِينع كنْدتُ عَأقَم . ،كقَابَِل بِنْتَينَةً مةَ سشْرع عبَأر تُكمخَد
كقَابَِل غَنَمم يننتَّ سسو .اترم شْري عترتَ ُأجرَأنْتَ غَي٤٢. وو اِإللَه ،يماهرَأبِي ِإب بر ال َأنلَو

لَكن اَهللا رَأى تَعبِي وعنَاِئي فَوبخَك لَيلَةَ . الَّذي يتَّقيه ِإسحاقُ كَان معي، لَكُنْتَ َأرسلْتَني فَارغَ الْيدينِ
  ."َأمسِ
٤٣قُوبعِلي اني،: "فَقَاَل البنَاتنَاتُ بيالْبغَنَم الْغَنَمي، والدَأو الداَألوِلي.  و وه اها تَركُلُّ م . نلَكو

  ."تَعاَل اآلن نَعقد معاهدةً َأنَا وَأنْتَ، فَتَكُون كَشَاهد بينَنَا٤٤ماذَا َأعمُل الْيوم بِبنَاتي َأو بَِأوالدهن؟ 
٤٥ا ورجح قُوبعافََأخَذَ يودمع هب٤٦. نَصقَاَل َألقَارِبِهةً: "وارجوا حعمجةً، ." اارجوا حعمفَج

ةمالْكَو نبِ مبِالقُر نَاكَأكَلُوا ه ةً، ثُمما كَولُوهعجكُلٌّ ٤٧. و ،ةادةَ الشَّهمكَو قُوبعيو انا الباهمسو
هلُغَت بسقَاَل ال٤٨. حوانب" :نَكيبي ونيب موالْي دةُ تَشْهمالْكَو هذه ".ةادةُ الشَّهما كَوهماس ذَا فَِإنِله .

ِليكُنِ اُهللا رقيبا بيني وبينَك، حين نَكُون بعيدينِ الواحد : "وسميتْ َأيضا الْمصفَاةَ َألن البان قَاَل٤٩
٥٠. نِ اآلخَرِع انِإنْس نَاكه كُني لَم تَّى لَوا، حهِملَيع اءستَ نجوتَز َأو ،بِنْتَي لَةامعْأتَ مَأس ِإن

نَكيبي ونيب دالشَّاه واُهللا ه كُوني ،دشْهِلي".  
تَكُون الْكَومةُ ٥٢. و الْعمود الَّذي نَصبتُ بيني وبينَكهذه هي الْكَومةُ وهذَا ه: "وقَاَل البان َأيضا٥١

 هذه زاوَأنْتَ ال تَتَجو ،كِإلَي يءةَ ِلُأسمالْكَو هذه زاوا، َأنِّي ال َأتَجدشَاه ودمالْع كُونيا، ودشَاه



ِإلَي يءِلتُس ودمذَا الْعهةَ ومنَنَا٥٣. الْكَويا بماكا حَأبِيهِم برو ورنَاح ُبرو يماهرِإب ُبر كُنليو ".
. وقَدم هنَاك ضحيةً في الْجبِل ودعا َأقَارِبه ِليْأكُلُوا٥٤فَحلَفَ يعقُوب بِاِإللَه الَّذي يتَّقيه َأبوه ِإسحاقُ، 

  . في الْجبِلفََأكَلُوا وباتُوا
٥٥مكَهاربو هبِنْتَيو هفَادَل َأحقَبرِ، واكاحِ الْببي الصف انالب قَامو .ارِهفَ ِإلَى درانْص ثُم.  
  

 للقاء العيص يعقوب يستعد

٣٢ 

، وسمى ذَِلك "هذَا جيشُ اِهللا: "اَلفَلَما رآهم ق٢َ. وذَهب يعقُوب في طَرِيقه، فَقَابلَتْه مالِئكَةُ اِهللا١
 كَاننِ"الْمقَتَيرف".  

٣ومَأد نْطَقَةم َأي يرعس ي بِالدف يصالْع يهِإلَى َأخ هاملًا قُدسر قُوبعَل يسَأرقَاَل٤. وو ماهصَأوو :
"يصي الْعديقُ: قُولُوا ِلسي قُوبعي كدبعاآلن دِلح هنْدتُ عَأقَمو انتُ ِإلَى الببي ٥. وُل، َأنَا ذَهنْدعو

  ."وَأرسلْتُ ِلُأعرفَ سيدي لَعلَّك تَرضى عنِّي. بقَر وحمير وغَنَم وعبِيد وجوارٍ
 الْعيص، وهو اآلن قَادم ِليقَابِلَك ومعه َأربع رحنَا ِإلَى َأخيك: "ورجع الرسُل ِإلَى يعقُوب وقَالُوا٦

فَخَافَ يعقُوب جِدا وتَضايقَ، وقَسم القَوم الَّذين معه والْغَنَم والْبقَر والْجِماَل ِإلَى ٧." مَئة رجٍل
  ."ى فرقَة، ربما تَنْجو الْفرقَةُ اُألخْرىِإن جاء الْعيص وهجم علَ: "وقَاَل٨. فرقَتَينِ

: يا رب َأبِي ِإبراهيم، ورب َأبِي ِإسحاقَ، َأيها الْمولَى يا من قُلْتَ ِلي: "وصلَّى يعقُوب وقَاَل٩
 ،كِإلَي نسفَُأح كلَأهو كلَدِإلَى ب جِعق١٠ُّارتَحَأنَا ال َأس فَاءالْوي وعم لْتَهمي عالَّذ وفرعكُلَّ الْم 

كدبِلي َأنَا ع تَهري َأظْهالَّذ . ا اآلنَأم ،ايصع ري غَيعم كُني ذَا، لَمه نداُألر رتُ نَهربا علَم
يص، َألنِّي خَاِئفٌ َأن يْأتي ويقْتُلَني وال يبقي منَ فضلك نَجني من يد َأخي الْع١١. فَصرتُ فرقَتَينِ

ِإنِّي ُأحسن ِإلَيك، وَأجعُل نَسلَك كَرمِل الْبحرِ فَال يعد من ': بينَما َأنْتَ قُلْت١٢َ. ُأما وال طفْلًا
ةالْكَثْر.'"  

مَئتَي عنْزٍ وعشْرِين تَيسا، ١٤. ار مما معه هديةً َألخيه الْعيصوباتَ هنَاك تلْك اللَّيلَةَ، واخْت١٣َ
ثَالثين نَاقَةً مرضعةً مع َأوالدها، َأربعين بقَرةً وعشَرةَ ثيرانٍ، ١٥مَئتَي نَعجة وعشْرِين كَبشًا، 
اذْهبوا : "وقَاَل لَهم. وعهد بِها ِإلَى عبِيده، كُلِّ قَطيعٍ علَى حدة١٦. عشْرِين َأتَانًا وعشَرةَ حميرٍ

عنْدما يالقيك الْعيص : "وَأوصى اَألوَل وقَاَل١٧." قُدامي، واجعلُوا مسافَةً بين كُلِّ قَطيعٍ وقَطيعٍ



َألُكسيي وِإلَى: َأخَأنْتَ و ن؟ ِلمكامي َأميعِ الَّذالقَط باحص وه نم؟ وبَأنْتَ ذَاه ن١٨ َأيفَتَقُوُل لَه :
." عبدك يعقُوب هو صاحب هذَا، وقَد َأرسلَه هديةً ِلسيدي الْعيص، وهو نَفْسه قَادم وراءنَا"

١٩بالثَّاِلثَ وو يى الثَّانصَأوومقَاَل لَهو ءانِ بِنَفْسِ الشَّيالقُطْع اءرو اِئرِينالس يذَا : "اقه قُولُوا نَفْس
يص٢٠. الْكَالمِ ِللْعتَقُولُوا لَه وا َأنال تَنْسنَا: واءرو مقَاد قُوبعي كدبع ".هي نَفْسقَاَل ف قُوبعي َألن :

"ايدبِاله ُئهدنِّيُأهى عضري لَّهُل لَعا نَتَقَابمنْدي، فَعامقُد بي تَذْهلًا، ٢١." ا الَّتَأو قُوبعا يايدتْ هبفَذَه
  .َأما هو فَقَضى لَيلَتَه في الْمخَيمِ

  يعقوب في فنيئيل

٢٢وز هعَأخَذَ مو ،لَةاللَّي لْكي تف قُوبعي قَام ثُم رنَه ربعو شَرع داَألح هالدَأوو هتَيارِيجو هتَيج
بقي يعقُوب وحده، ٢٤وبعدما َأرسلَهم هم وكُلَّ ما لَه ِإلَى الضفَّة اُألخْرى من النَّهرِ، ٢٣. يبوقَ

رالفَج تَّى طَلَعح نَاكٌل هجر هعار٢٥. فَصلَى وع هبرض ،قُوبعي بغْلي لَم ُل َأنَّهجَأى الرا رلَم
اتْركْني َأذْهب : "فَقَاَل لَه الرجُل٢٦. فَخْذه، فَانْخَلَع مفْصُل فَخْذ يعقُوب في مصارعته مع الرجِل

رالفَج طَلَع فَقَد ".قُوبعي يال َأ: "فَقَاَل لَهارِكَنتَّى تُبح بتَذْه كُكُل٢٧." تْرجالر َألَه؟: "فَسكما اسم "
ال يكُون اسمك يعقُوب في ما بعد، بْل ِإسراِئيَل، َألنَّك جاهدتَ : "فَقَاَل الرجُل٢٨." يعقُوب: "فَقَاَل

ِلماذَا تَسَأُل عنِ : "فَقَاَل" من فَضلك، قُْل ِلي ما اسمك؟: "وبفَقَاَل يعق٢٩ُ." مع اِهللا والنَّاسِ وغَلَبتَ
  .وباركَه هنَاك" اسمي؟

." َألنِّي رَأيتُ اَهللا وجها ِلوجه، ومع ذَِلك نَجوتُ بِحياتي: "وقَاَل' فَنيِئيَل'فَدعا يعقُوب اسم الْمكَانِ ٣٠
ِلذَِلك ِلحد الْيومِ ال يْأكُُل ٣٢. رقَتْ علَيه الشَّمس وهو يعبر فَنيِئيَل، وكَان يعرج بِسببِ فَخْذهثُم َأش٣١ْ

  .بنُو ِإسراِئيَل الْعصب الَّذي علَى مفْصِل الفَخْذ، َألن الرجَل ضرب يعقُوب علَى ذَِلك الْعصبِ
  

 ء يعقوب والعيصلقا

٣٣ 

ونَظَر يعقُوب فَرَأى الْعيص آتيا ومعه َأربع مَئة رجٍل، فَقَسم اَألوالد علَى ِليَئةَ وراحيَل ١
. ا راحيُل ويوسفُووضع الْجارِيتَينِ وَأوالدهما َأوال، وبعدهم ِليَئةُ وَأوالدها، وَأخير٢. والْجارِيتَينِ

٣يهَأخ نم بتَّى اقْتَرح اترم عبضِ سنَى ِإلَى اَألرانْحو ،مهامقُد بفَذَه وا ه٤. َأم يصى الْعرفَج
  .ِللقَاِئه وعانَقَه وضمه ِإلَى صدرِه وقَبلَه، وبكَى االثْنَانِ



٥يصَأى الْعا رلَمقَاَلو الداَألوو اء؟: " النِّسكعم ينالَّذ ُؤالءه نم "قُوبعي ابفََأج" : الداَألو مه
كدبلَى عع اُهللا بِهِم مَأنْع ينا٦." الَّذنَوانْحا ومهالدَأوتَانِ وارِيالْج تاءا ٧. فَجهالدَأوتْ ِليَئةُ واءج ثُم

  .وَأخيرا جاء يوسفُ وراحيُل وانْحنَيا. واوانْحنَ
٨يصالْع قَاَل لَه؟: "ولْتُهي قَابشِ الَّذيذَا الْجكُلِّ ه نم كدقَص وا هم "قُوبعى : "فَقَاَل يضتَر ِلكَي

ال، بْل : "فََأجاب يعقُوب١٠." لَك يبقَى لَكعنْدي كَثير يا َأخي، فَما: "فَقَاَل الْعيص٩." عنِّي يا سيدي
ِإن كُنْتَ تَرضى عنِّي، فَمن فَضلك اقْبْل هذه الهديةَ منِّي، َألنِّي رَأيتُ وجهك وكََأنِّي رَأيتُ وجه اِهللا 

الْبركَةَ الَّتي جِْئتُ بِها ِإلَيك، َألن اَهللا قَد رزقَني َأرجوك َأن تَقْبَل منِّي هذه ١١. وَأنْتَ رضيتَ عنِّي
ءي كُلُّ شَينْدعيرِ، وتَّى قَبَِل." بِالْكَثح هلَيع َألَحو.  

١٢يصقَاَل الْع ثُم" :كعَأنَا م بَأذْهُل وحاَل نَر١٣." تَعقُوبعفَقَاَل ي" :ا سي لَمَأنْتَ تَع الداَألو ي َأندي
اذْهب ١٤. صغَار، والْغَنَم والْبقَر الِّتي عنْدي مرضعةٌ، فَِإن َأجهدنَاها يوما واحدا تَموتُ كُلُّ الْغَنَمِ

سحو ةياشالْم طَاقَة بسي حلهلَى مع مَأنَا َأتَقَدي، وديا سي يامتَّى َأنْتَ َأما، حضَأي الداَألو طَاقَة ب
فََأجابه ." ِإذَن َأتْرك معك بعض رِجاِلي: "فَقَاَل الْعيص١٥." َأصَل عنْدك في سعير يا سيدي

قُوبعي: "يديا سنِّي يى عضتَر َأن وْل كُلُّ طَلَبِي هاذَا؟ بِلم".  
١٦ يصى الْعضفَميرعِإلَى س جِعرمِ ِليوالْي ي ذَِلك١٧. ف هنَى ِلنَفْسبكُّوتَ، وِإلَى س بفَذَه قُوبعا يَأم

ظَالتم يهاشوِلم نَعصا واركُّوتُ. دكَانِ سالْم مذَا اسِله.  
كيم في كَنْعان، ونَصب خيامه بِالقُربِ من فَوصَل يعقُوب بِالسالمة منَ سهِل آرام ِإلَى مدينَة ش١٨َ

ينَةد١٩. الْم لَةمع َئةبِم يمَأبِي شَك ورمح الدَأو نم ،تَهما خَييهف بي نَصضِ الَّتةَ اَألرطْعى قاشْتَرو
ةضالْف ن٢٠. مبيمِ الْقُرةً ِلتَقْدنَصم نَاكه َأقَاما واهمساِئيَل"انِ ورِإس بر واُهللا ه".  

  
 دينة

٣٤ 

١لَدالْب نَاتب ورِلتَز ،قُوبعا ِليَئةُ ِليتْهلَدي وينَةُ، الْبِنْتُ الَّتتْ دجخَر٢. و ورمح نب يما شَكآهفَر
. وُأغْرِم قَلْبه بِدينَةَ بِنْت يعقُوب، وَأحب الفَتَاةَ والطَفَها٣. الْحوي، حاكمِ الْمنْطَقَة، فََأخَذَها واغْتَصبها

٤َأبِيه ورمِلح يمقَاَل شَكةً: "وجوالفَتَاةَ ز هذينَة٥َ." خُذْ ِلي هد هفَ بِنْتثَ شَرلَو َأنَّه قُوبعي عمسو .



فَخَرج حمور َأبو شَكيم ِإلَى ٦. ِل مع مواشيه، فَسكَتَ حتَّى رجعواوكَان َأوالده وقْتَها في الْحقْ
  .يعقُوب ِليكَلِّمه في الْموضوعِ

٧ يمشَك َألن ،مظُهغَيو مهبغَض ثَار قَدقِْل والْح نوا معجثَ، ردا حبِم قُوبعي الدَأو عما سلَمو
  .كَب قَباحةً في حقِّ ِإسراِئيَل بَِأن عاشَر بِنْتَ يعقُوب، وهو ما ال يصح عملُهارتَ
٨ورمح مفَقَاَل لَه" :كُمنَتبِاب مغْرم هقَلْب يمي شَكناب .ا لَهوهجوتُز َأن وكُمجطُونَا ٩. فََأرونَا؛ َأعراهص

و كُمنَاتنَابنَاتاقْتَنُوا ١٠. خُذُوا بوا وتَاجِرا ووا بِهيمَأق ،كُمفرتَ تَصا تَحكُلُّه ضنَا؛ اَألرعكُنُوا ماسو
 ".فيها َأمالكًا

ما كَان الْمهر مه١٢. لَيتَكُم تَرضون عنِّي وكُلُّ ما تَطْلُبونَه ُأعطيه: "وقَاَل شَكيم َألبِيها وِإخْوتها١١
ونَها تَطْلُبي كُلَّ مطا، َأنَا ُأعايدالها وةً. غَاِليجوي الفَتَاةَ زطُونا َأع١٣." ِإنَّم قُوبعي الدتَاَل َأوفَاح

 ،هِمفَ ُأخْتثَ شَرلَو يمشَك َألن ،ورمح َأبِيهو يملَى شَكا١٤عمقَالُوا لَهال : "و ذَا، َأنَل همنَع َأن نكمي
غَير َأنَّنَا نُوافقُ علَى طَلَبِكُم بِشَرط واحد، ١٥. هذَا عيب عنْدنَا. نُعطِي ُأخْتَنَا ِلرجٍل غَيرِ مخْتُونٍ

نْكُمكُلُّ ذَكَرٍ م خْتَنثْلَنَا فَيوا ميرتَص َأن وه١٦. ونُع ذَِلك نْدعو كُننَسو ،كُمنَاتنَْأخُذُ بنَا، ونَاتب يكُمط
  ."وِإن لَم تُوافقُوا علَى َأن تُخْتَنُوا، نَْأخُذُ بِنْتَنَا ونَمضي١٧. معكُم، ونُصبِح شَعبا واحدا

َأخَّرِ الشَّاب عن تَنْفيذ كَالمهِم، َألنَّه كَان ولَم يت١٩َ. فَرَأى حمور وابنُه شَكيم َأن اقْتراحهم معقُوٌل١٨
َأبِيه اِئلَةي عا فا جِدمكَرم كَانو ،قُوبعي انًا بِبِنْتحابِ ٢٠. فَرِإلَى ب يمشَك نُهابو ورمح اءفَج

 النَّاس مساِلمون لَنَا، فَلْيسكُنُوا في َأرضنَا ويتَاجِروا هُؤالء"٢١: مدينَتهِما ِليكَلِّما َأهَل الْمدينَة وقَاال
مهامَأم افةُ اَألطْرعاسو ضا، اَألريهنَا. فنَاتب ونجوتَزي مهو هِمنَاتب جونَتَز بِذَِلك٢٢. و منَّهلَك
نَصنَا وعكُنُوا مسي طًا ِلكَيوا شَرعضومثْلَهنَّا مكُلَّ ذَكَرٍ م ننَخْت َأن وها، وداحا وبشَع ٢٣. ير بِذَِلكو

فَوافَقَ كُلُّ ٢٤." تَعالَوا نَتَّفقُ معهم فَيقيموا عنْدنَا. تَصير مواشيهِم وَأمالكُهم وكُلُّ بهاِئمهِم لَنَا
  .لْمدينَة علَى كَالمِ حمور وابنه شَكيم، وخَتَنُوا كُلَّ ذَكَرٍ في الْمدينَةالْموجودين عنْد بابِ ا

وفي الْيومِ الثَّاِلث بينَما هم متَوجعون، قَام اثْنَانِ من َأوالد يعقُوب، هما شمعون والوِي َأخَوا ٢٥
حتَّى حمور وابنَه شَكيم ٢٦. ما وهجما علَى الْمدينَة اآلمنَة وقَتَال كُلَّ ذَكَرٍ فيهادينَةَ، وَأخَذَا سيفَيهِ

فيا بِالسما. قَتَالهجخَرو يمشَك تيب نينَةَ مَأخَذَا دوا ٢٧. وبنَهلَى القَتْلَى وع قُوبعي الدَأو اءج ثُم
واستَولَوا علَى غَنَمهِم وبقَرِهم وحميرِهم، وعلَى كُلِّ ما في ٢٨لَّتي لَوثَتْ شَرفَ ُأخْتهِم، الْمدينَةَ ا

  . وَأسروا كُلَّ َأطْفَاِلهِم ونساِئهِم، ونَهبوا كُلَّ ما في الديارِ. كُلِّ ثَروتهِم٢٩الْمدينَة وفي الْحقُوِل، 



جلَبتُما علَي الشَّقَاء وجعلْتُماني مكْروها عنْد الْكَنْعانيين : "فَقَاَل يعقُوب ِلشمعون والوي٣٠
الْبِالد هذكَّانِ هس ينيرِزالْفَأنَا . و كلَأه ،لَيوا عمجهي ودوا ضعتَميٌل، فَِإنِ اجقَل ددع نينَحتيبو ".

  "هْل من حقِّه َأن يعامَل ُأخْتَنَا كَعاهرة؟: "فَقَاال٣١
  

 يعقوب يرجع إلى بيت إيل

٣٥  

١قُوبعقَاَل اُهللا ِلي تَ: "ثُميِإلَى ب بانٍ قُمِ اذْهبةَ قُرنَصم نَاكنِ هابو ،نَاكه كُناسي  ِإيَل وِهللا الَّذ
لَم لَك رظَهيصالْع يكَأخ نا مارِب٢." ا كُنْتَ ههعم ينكُلِّ الَّذو هتيِل بَأله قُوبعَأزِيلُوا : "فَقَاَل ي

كُمالبِسوا مرغَيوا ورتَطَهو ،كُمنْدي عةَ الَّتةَ الْغَرِيب٣. اآلِلهينتَ ِإيَل، فََأبيِإلَى ب با نَذْهالَوتَع ثُم 
هتُ ِإلَيبكَانٍ ذَهي كُلِّ مي فعم كَاني، ويقض قْتي وِلي ف ابتَجي اسانٍ ِهللا الَّذبةَ قُرنَصم نَاكه ".

٤هِمي آذَاني فاطَ الَّتاَألقْرو ،مهنْدي كَانَتْ عالَّت ةالْغَرِيب ةكُلَّ اآلِله قُوبعا يطَوفََأع .هرفَطَم قُوبعا ي
يمي شَكي فالَّت لُّوطَةتَ الْبلُوا٥. تَححر ثُم .مهقْتَفُوا َأثَري فَلَم ،ملَهوي حنِ الَّتدالْم اِلياُهللا َأه بعَأرو.  

٦كَنْع ي بِالدتَ ِإيَل، فيب َأي ،ِإلَى لُوز هعم ينكُلُّ الَّذو وه قُوبعي اءجوةَ ٧. اننَصم نَاكنَى هفَب
 كَانا الْمعدانٍ، وبتَ ِإيَل"قُريب ِإلَه "يهَأخ نا مارِبه ا كَانلَم نَاكه لَه هنَفْس راَهللا َأظْه َألن.  

٨ي فالَّت لُّوطَةتَ الْبنَتْ تَحفدو ،نَاكةُ رِفْقَةَ هعضرةُ مورباتَتْ دمتَ ِإيَلوينْخَفَضِ بتْ . ي ميمفَس
كَاءلُّوطَةَ البب. 

٩ ،كَهاربى وةً ُأخْررم اُهللا لَه رظَه ،امِل َأرهس نم قُوبعي عجا رمدعب١٠وقَاَل لَهو" : كماس
َأنَا اُهللا : "وقَاَل اُهللا لَه١١. فَسماه ِإسراِئيَل." يَليعقُوب، لَكنَّه ال يكُون يعقُوب في ما بعد، بْل ِإسراِئ

لُوكي مْأتي لْبِكص نممٍ، وةُ ُأماعمجةٌ وُأم نْكم يفَتَْأت ،اكْثُرو رَأثْم ،يري ١٢. القَدالَّت ضاَألرو
ثُم ذَهب اُهللا من عنْده ١٣." نْتَ َأيضا، وِلنَسلك من بعدكَأعطَيتُها ِإلبراهيم وِإسحاقَ، ُأعطيها لَك َأ

يهف هي كَلَّمكَانِ الَّذي الْمف.  
. فََأقَام يعقُوب عمودا من حجرٍ في الْمكَان الَّذي كَلَّمه اُهللا فيه، وصب علَيه قُربان شَرابٍ وزيتًا١٤
  .ودعا يعقُوب الْمكَان الَّذي كَلَّمه اُهللا فيه بيتَ ِإيَل١٥
  



  موت راحيل

. ولَما كَانُوا علَى مسافَة من َأفْراتَةَ، بدَأتْ راحيُل تَلد وتَعسرتْ وِالدتُها. ثُم رحلُوا من بيتَ ِإيَل١٦
وبينَما هي تَلْفظُ َأنْفَاسها ١٨." ال تَخَافي، هذَا ولَد آخَر: " قَالَتْ لَها الْمولِّدةُوبينَما هي متَعسرةٌ،١٧

ينمبِنْي اهعفَد وها َأبي، َأمُأون بِن هماس تعاتَتْ، دا مةَ ِلَأنَّهيراَألخ.  
وَأقَام يعقُوب عمودا علَى ٢٠. ى َأفْراتَةَ َأي بيتَ لَحمفَماتَتْ راحيُل ودفنَتْ في الطَّرِيق ِإل١٩َ

  ' .عمود قَبرِ راحيَل'قَبرِها، وهو الْمعروفُ ِلحد الْيومِ بِاسمِ 
ولَما كَان ِإسراِئيُل ٢٢. وتَابع ِإسراِئيُل رِحلَتَه ونَصب خَيمتَه في النَّاحية اُألخْرى من برجِ عدر٢١ٍ

  .ساكنًا في تلْك الْمنْطَقَة، ذَهب رُأوبِين وعاشَر بِلْهةَ سريةَ َأبِيه، وسمع ِإسراِئيُل بِاَألمرِ
  أوالد يعقوب

: ِإبنَا راحيَل٢٤. اكَر وزبولُونرُأوبِين بِكْر يعقُوب، وشمعون والوي ويهوذَا ويس: َأبنَاء ِليَئة٢٣َ
ينمبِنْيفُ ووسيَل٢٥. ياحر ةارِيةَ جنَا بِلْهبنَفْتَاِلي: او انِليَئة٢٦َ. د ةارِينَا زِلْفَةَ جبا :يرَأشو ادج .

امِل َأرهي سف وا لَهِلدو ينالَّذ قُوبعي نَاءَأب مه ُؤالءفَه.  
 موت إسحاق

٢٧ كَنثُ سيح ،ونربح َأي ،عبَأر ةيقَر نبِ ما بِالقُررمي ماقَ فحِإس ِإلَى َأبِيه قُوبعي اءجو
. ةوانْضم ِإلَى َأسالفه شَيخًا وقَد شَبِع من الْحيا٢٩،  سنَة١٨٠ًِإسحاقُ وعاشَ ٢٨. ِإبراهيم وِإسحاقُ

قُوبعيو يصالْع نَاهاب فَنَهدو .  
  

 نسل العيص

٣٦  

١ومَأد َأي ،يصالْع اِليدوجِلُّ مذَا س٢. هانكَنْع نَاتب نم هاتجوز يصَأخَذَ الْع : لُونةَ بِنْتَ َأيدع
ونعبةَ صيدفحنَّةَ وةَ بِنْتَ عاموِليبَأهو ،ثِّيالْحيوُأخْتَ ٣.  الْحيَل واعمةَ بِنْتَ ِإسمسا بضَأيو

  .نَبايوتَ
. وولَدتْ َأهوِليبامةُ يعوشَ ويعالم وقُورح٥وولَدتْ عدةُ ِللْعيص َأليفَاز، وولَدتْ بسمةُ رعوِئيَل، ٤

  .ه في كَنْعانفَهؤالء هم بنُو الْعيص الَّذين وِلدوا لَ



وَأخَذَ الْعيص زوجاته وبنيه وبنَاته وكُلَّ َأهِل بيته، ومواشيه وكُلَّ بهاِئمه وكُلَّ اَألشْياء الَّتي ٦
قُوبعي يهَأخ نا عيدعى بضٍ ُأخْرَل ِإلَى َأرحرو ،اني كَنْعا ف٧. اقْتَنَاه ةً فَقَديرا كَثمالكُهكَانَتْ َأم

فَسكَن ٨. َألن اَألرض الَّتي كَانَا فيها، لَم تَكُن كَافيةً ِلِإعالَة مواشيهِما. جِدا، ولَم يمكن َأن يسكُنَا معا
يرعِل سبيِ جف ،ومَأد َأي ،يصالْع.  

٩ يصالْع اِليدوجِلُّ مذَا سهيرعِل سبي جي فالَّذ ينيوم١٠. َأبِي اَألديصالْع نَاءَأب اءمَأس هذه : َأِليفَاز
وكَان َأِليفَاز ١٢. تَيمان وُأومار وصفُو وجعثَام وقَنَاز: بنُو َأليفَاز١١. بن عدةَ، ورعوِئيُل بن بسمةَ

َأي لَه يصالْع ناِليقَبمع تْ لَهلَدفَو نَاعما تهمةٌ اسيرا سض .يصالْع ةجوةَ زدع فَادَأح مه ُؤالءفَه .
بنُو َأهوِليبامةَ ١٤. فَهم َأحفَاد بسمةَ زوجة الْعيص. نَحتُ وزارح وشَمةُ ومزةُ: بنُو رعوِئيَل١٣

  .يعوشُ ويعالم وقُورح:  وحفيدة صبعون الَّذين ولَدتْهم ِللْعيص همبِنْت عنَّةَ
١٥يصبِكْرِ الْع َأِليفَاز نَاءَأب ،يصي الْعناِئِل بقَب اءَؤسر مه ُؤالءهو : ارُأومو انمتَي مه اءَؤسالر

 قَنَازفُو وص١٦وو حقُوراِليقُومعو ثَامعج .ومَأد ي بِالدف ِل َأِليفَازنَس ناِئِل مالقَب اءَؤسر مهو . مهو
وهم رَؤساء . الرَؤساء هم نَحثُ وزارح وشَمةُ ومزةُ: وَأبنَاء رعوِئيَل بنِ الْعيص١٧. َأحفَاد عدةَ

نَس ناِئِل مالقَبومَأد ي بِالدوِئيَل فعةَ. ِل رمسب فَادَأح مه١٨. ويصالْع ةجوةَ زاموِليبَأه نَاءَأبو :
حقُورو المعيوشُ وعي مه اءَؤسالر . ةجونَّةَ زع ةَ بِنْتاموِليبِل َأهنَس َناِئِل مالقَب اءَؤسر مهو

يصفَهُؤ١٩. الْعهِماِئلقَب اءَؤسر مه ُؤالءهو ،ومَأد َأي ،يصالْع نَاءَأب مكُلُّه الء.  
٢٠نْطَقَةي الْمكَنُوا فس ينالَّذ ،ورِيالْح يرعس نَاءَأب مه ُؤالءهنَى: وعو ونعبصاُل وشُوبو لُوطَان .
٢١يشَاندو رِإيصو يشُوندو .هومَأد ي بِالدف يرعي سنب نم ينورِياِئِل الْحقَب اءَؤسر مه ُؤالء .
٢٢نَا لُوطَانبا :اممهو ورِيح .ُأخْتُ لُوطَان يه نَاعمتاَل٢٣. ونُو شُوباُل : بيبعةُ ونَاحمو انلْوع

ُأونَامشَفُو و٢٤. وونعبنُو صةُ: بنَىَأيعي .  وف ةارالْح اهينَابِيعِ الْملَى يع ثَري عنَى الَّذع وذَا هه
ونعبص َأبِيه يرمى حعري ا كَانلَم اءرحة٢٥َ. الصاموِليبَأه نَتَهابو يشُوند نَهنَى ِإبع بَأنْجو .

٢٦يشُوننُو دب :و انَأشْبو اندمحانكَرو انثْر٢٧. يرنُو ِإيصب :قَانعو انوعزو اننَا ٢٨. بِلْهِإب
يشَاند :انَأرو وص٢٩. عينورِياِئِل الْحقَب اءَؤسر مه ُؤالءنَى : فَهعو ونعبصاُل وشُوبو لُوطَان

٣٠يشَاندو رِإيصو يشُوندو .قَب اءَؤسر مهيرعضِ سي َأرف هِمامَأقْس بسح ينورِياِئِل الْح.  
  ملوك أدوم

بالَع ٣٢. هُؤالء هم الْملُوك الَّذين حكَموا في بِالد َأدوم قَبَل َأن يحكُم َأي ملك في بِالد ِإسراِئيَل٣١
ولَما ماتَ بالَع، ملَك مكَانَه يوباب بن زارح من ٣٣. ة دنْهابةَبن بعور كَان ملكًا في َأدوم، في مدينَ



ولَما ماتَ حوشَام، ملَك ٣٥. ولَما ماتَ يوباب، ملَك مكَانَه حوشَام من َأرضِ التِّيمانيين٣٤. بصرةَ
مزي هالَّذ ددب نب دده كَانَهوِيتُمع هينَتدم ماسو ،وآبم ي بِالدف انيد٣٦.  م لَكم ،دداتَ ها ملَمو

. ولَما ماتَ سملَةُ، ملَك مكَانَه شَُأوُل من رحوبوتَ الَّتي علَى النَّهر٣٧ِ. مكَانَه سملَةُ من مسرِيقَةَ
٣٨م لَكاتَ شَُأوُل، ما ملَمووركْبع نب انَانُل حعب ٣٩. كَانَه كَانَهم لَكم ،انَانُل حعاتَ با ملَمو

  .وزوجتُه هي مهطَبِيُل بِنْتُ مطْرِد بِنْت ماء ذَهبٍ. هدر، واسم مدينَته فَاعو
تمنَاع وعلْوةُ : لْعيص، حسب عشَاِئرِهم ومنَاطقهِموهُؤالء هم رَؤساء القَباِئِل الَّتي من نَسِل ا٤٠

فَهُؤالء هم . ومجديُل وعيرام٤٣وقَنَاز وتَيمان ومبصار ٤٢وَأهوِليبامةُ وِإيلَةُ وفينُون ٤١ويتيتُ 
فَهذَا هو الْعيص َأبو . فيها في الْبِالد الَّتي امتَلَكُوهارَؤساء َأدوم حسب اَألماكنِ الَّتي استَوطَنُوا 

ينيوماَألد.  
  

 حلم يوسف

٣٧ 

لَما كَان : وهذه هي قصةُ يعقُوب٢. وسكَن يعقُوب في بِالد كَنْعان، حيثُ عاشَ َأبوه من قَبُل١
ع عبس نا ابفُ شَابوسي ،َأبِيه تَيجوزِلْفَةَ زةَ وبِلْه نَاءَأب ،هتخْوا عم ى الْغَنَمعري نَةً، كَانةَ سشْر

َئةياِلهِمِ السمَأع نع كَى َألبِيهحو.  
٣هخُوخَتشَي ناب كَان َألنَّه،هتخْوي ااقب نم فَ َأكْثَروسي بحي قُوبعي كَاننًا. ولَوم اءرِد لَه نَعفَص .
  .فَلَما رَأى اخْوتُه َأن َأباهم يحبه َأكْثَر منْهم، كَرِهوا يوسفَ ولَم يقْدروا َأن يقُولُوا لَه كَلمةً طَيبة٤ً
: اسمعوا هذَا الْحلْم الَّذي حلَمتُه: "قَاَل لَهم٦. روحلَم يوسفُ حلْما، ولَما حكَاه الخْوته، كَرِهوه َأكْث٥َ
٧ كُممزا حلَهوتْ، فَالتَفَّتْ حبانْتَصي وتمزتْ حَأةً قَامفَجقِْل، وي الْحا فمزح زِمكُنَّا نَحتُ وَأير

وكَرِهوه َأكْثَر بِسببِ َأحالمه " نَّك ستَملك علَينَا وتَحكُمنَا؟هْل تَظُن َأ: "فَقَاَل لَه اخْوتُه٨." وانْحنَتْ لَها
هكَالمو.  

٩هتالخْو كَاهحو ،ا آخَرلْمح لَمح ثُم .مقَاَل لَه" :ا آخَرلْمتُ حلَموا، حعماس : رالقَمو ستُ الشَّمَأير
ا سكَبكَو شَرع دَأحةً ِليوقَاَل١٠." اجِدو وهَأب خَهبو ،هتالخْو كَاها حكَم َألبِيه كَاها حذَا : "فَلَمه وا هم

وغَار منْه ١١" الْحلْم الَّذي حلَمتَه؟ هْل نَْأتي َأنَا وُأمك واخْوتُك فعلًا ونَنْحني لَك ِإلَى اَألرضِ؟
تُهخْوَأ. اكْرِهي فرِ فتَفَظَ بِاَألمفَاح وها َأبم.  



  غدر اخوة يوسف

١٢يمشَك نبِ مبِالقُر َأبِيهِم ا غَنَموعرِلي تُهخْوا بذَهف١٣َ. ووسِلي قُوبعقَاَل يو" : ارِفٌ َأنَأنْتَ ع
يمشَك نْدع الْغَنَم نوعري تَكخْولُ. اساَل ُأرتَعملَه فُ." كوسي ابا َأبِي: "فََأجنًا يس١٤." حفَقَاَل لَه :

فَلَما جاء ِإلَى . وَأرسلَه من حبرون." اذْهب واطْمِئن علَى اخْوتك وعلَى الْغَنَمِ وارجِع وَأخْبِرني"
 ،يمقُو١٥شَكي الْحف تَاِئه وهٌل وجر هدجوَألَهثُ؟: "ِل فَسحتَب م١٦" عابَأجي: "وتخْوا نثُ عحَأب .

: ِإنَّهم رحلُوا من هنَا، وسمعتُهم يقُولُون: "فَقَاَل الرجُل١٧" َأرجوك َأن تُخْبِرني َأين يرعون غَنَمهم؟
وثَانِإلَى د با نَذْهالَوتَع ". بفَذَهوثَاند نبِ مبِالقُر مهدجوو ،هتخْوا نثُ عحبفُ يوس١٨. ي هَأوفَر

قْتُلُوهِلي هلَيوا عرتَآم ،هِمَل ِإلَيصي َل َأنقَبو ،يدعب نض١٩ٍ. معِلب مهضعقَاَل بو" : باحص وذَا هه
مالمِ قَادا نَقْت٢٠ُ. اَألحالَوتَعهسا افْتَرارِيشًا ضحو نَقُوُل ِإنارِ، وى اآلبدي ِإحف يهمنَرو لُه . ى ِإنفَنَر

هتَنْفَع هالمكَانتْ َأح".  
في هذه ارموه . ال تَسفكُوا دما٢٢ال نَقْتُلُه، : "فَلَما سمع رُأوبِين هذَا، َأراد َأن ينْقذَه منْهم فَقَاَل٢١

ال تُْؤذُوهو اءرحي الصالْبِْئرِ ف ".َألبِيه هجِعريو منْهم ذَهنْقي ذَا َأنبِه ُأوبِينر دقَصو.  
٢٣ ،هسلْبي ي كَانالَّذ نلَوالْم هاءرِد نْهوا ععنَز ،هتخْوا نْدفُ عوسَل يصا و٢٤فَلَمو َأخَذُوهو هومر

  .وكَانَت الْبِْئر فَارِغَةً من الْماء. في الْبِْئرِ
٢٥ مالُهجِمو ،ادجِلْع نم ينمقَاد ينييلاعماِإلس نلَةً ما قَافَأووا فَرنَظَر ،مهامْأكُلُوا طَعوا ِليلَسا جلَمو

ماذَا نَربح ِإن : "فَقَاَل يهوذَا الخْوته٢٦. لْمر، وهم في طَرِيقهِم ِإلَى مصرمحملَةٌ بِالتَّوابِِل والْبلْسمِ وا
." تَعالَوا نَبِيعه ِلِإلسماعيليين، وال نُْؤذيه َألنَّه َأخُونَا من لَحمنَا ودمنَا٢٧قَتَلْنَا َأخَانَا وَأخْفَينَا موتَه؟ 

  . اخْوتُهفَوافَقَ
٢٨ نلَةً ممع شْرِينبِع وهاعبالْبِْئرِ، و نفَ موسةُ ياِإلخْو بحس ،ونيانيدالْم ارَل التُّجصا وفَلَم

رصِإلَى م فََأخَذُوه ،ينييلاعمِلِإلس ةضالْف. 
٢٩ جِدي ِإلَى الْبِْئرِ، فَلَم ُأوبِينر عجرو ،هالبِسفَشَقَّ م ،نَاكفَ هوسقَاَل٣٠يو هتخْوِإلَى ا بذَهو :

  "الْولَد لَيس هنَاك، وَأنَا َأين َأذْهب اآلن؟"
 وَأخَذُوا الْقَميص ِإلَى َأبِيهِم٣٢. فََأخَذُوا قَميص يوسفَ، وذَبحوا جديا وغَمسوا الْقَميص في الدم٣١ِ

هو قَميص : "فَعرفَه يعقُوب وقَاَل٣٣" وجدنَا هذَا، تَحقَّقْ منْه، هْل هو قَميص ابنك َأم ال؟: "وقَالُوا
  ."ِإنَّه مزقَ يوسفَ تَمزِيقًا. وحشٌ ضارٍ افْتَرسه. ابني



وجاء كُلُّ َأوالده وبنَاته ٣٥. ح علَى ابنه َأياما كَثيرةًفَشَقَّ يعقُوب مالبِسه ولَبِس الْخَيشَ، ونَا٣٤
  .وبكَى علَيه َأبوه." سَأموتُ من الْبكَاء علَى ابني: "ِليعزوه، ولَكنَّه رفَض َأن يتَعزى وقَاَل

 .طيفَار، وهو َأحد َأعوانِ فرعون وقَاِئد الْحرسِوباع الْمديانيون يوسفَ في مصر ِلفُو٣٦
  

 يهوذا وتامار

٣٨  

ورَأى هنَاك ٢. في ذَِلك الْوقْت افْتَرقَ يهوذَا عن اخْوته، وَأقَام عنْد رجٍل عدالمي اسمه حيرة١ُ
ثُم حبِلَتْ مرةً ٤. فَحبِلَتْ وولَدت ابنًا فَسماه عير٣خَذَها وتَزوجها، بِنْتَ واحد كَنْعاني اسمه شُوع فََأ
ُأونَان تْهمسنًا واب تلَدوى ويلَة٥َ. ُأخْرش تْهمسو ي كَزِيبف نًا آخَراب تلَدو ثُم.  

٦مةً اسجوز بِكْرِه يروذَا ِلعهَأخَذَ يوارا تَام٧. ه اتَهي نَظَرِ اِهللا، فََأما فيرروذَا شهي بِكْر يرع كَانو
وعرفَ ُأونَان َأن ٩." خُذْ زوجةَ َأخيك وتَزوجها، وَأقم نَسلًا َألخيك: "فَقَاَل يهوذَا ُألونَان٨. اُهللا

 عاشَر زوجةَ َأخيه، يفْرِغُ زرعه علَى اَألرضِ ِلكَي ال يقيم نَسلًا النَّسَل ال يكُون لَه، فَكَان كُلَّما
يها١٠. َألخضَأي وه اتَهي نَظَرِ اِهللا، فََأميًئا فدفُ ررذَا التَّصه كَانو.  
١١هناب ةجوز اروذَا ِلتَامهارِ : "فَقَاَل يي دلَةً فمي َأريميَأقنيلَةُ ابش ركْبتَّى يح َأبِيك ". خَافَ َأن َألنَّه

اهاتَ َأخَوا ميلَةُ كَموتَ شما. يارِ َأبِيهي دتْ فَأقَامو ارتْ تَامبفَذَه. 
هب يهوذَا ِإلَى ولَما انْتَهتْ َأيام الجنَازة، ذَ. ومضى الْوقْتُ، وماتَتْ بِنْتُ شُوع زوجةُ يهوذَا١٢

يالمدالْع هباحةُ صيرح هعم بذَهنَةَ، ومي تف هغَنَم ونزجكَانُوا ي ين١٣. الَّذارو : "فَقَالُوا ِلتَامَأب
هغَنَم زجنَةَ ِليمِإلَى ت بذَاه جِكوغَط١٤َّ." زو ،لَةماَألر البِسا منْهتْ عقُعٍ فَخَلَعرا بِبههجتْ و

َألنَّها رَأتْ َأن شيلَةَ . ِلتُخْفي مالمحها، ثُم جلَستْ عنْد مدخَِل عينَايم الَّتي علَى الطَّرِيق ِإلَى تمنَةَ
ا لَهوهجوزي لَمو ركَب.  

ولَم يعرِفْ َأنَّها زوجةُ ابنه، ١٦. ها كَانَتْ تُغَطِّي وجههافَلَما رآها يهوذَا، ظَن َأنَّها عاهرةٌ َألن١٥َّ
" ماذَا تُعطيني ِلتُعاشرني؟: "فَقَالَتْ." تَعالَي ُأعاشرك: "فَذَهب ِإلَيها علَى جانبِ الطَّرِيق وقَاَل لَها

" هْل تُعطيني رهنًا ِلحد ما تُرسلُه؟: "فَقَالَتْ." زِ من غَنَميُأرسُل لَك جديا من الْمع: "فَقَاَل١٧
فََأعطَاها لَها، ." خَاتمك وعصابتَك وعصاك الَّتي في يدك: "َأجابتْ" ماذَا ُأعطيك كَرهنٍ؟: "فَقَاَل١٨



نْهبِلَتْ ما فَحهاشَرعت١٩ْ. وا قَاملَمو لَةماَألر البِستْ ملَبِسا وهقُعرتْ با، خَلَعارِهتْ ِإلَى دعجرو 
  .مرةً ُأخْرى

فَسَأَل ٢١. وَأرسَل يهوذَا الْجدي مع صاحبِه الْعدالمي، ِليستَرِد الرهن من الْمرَأة، لَكنَّه لَم يجِدها٢٠
ال تُوجد عاهرةٌ : "فَقَالُوا" َأين العاهرةُ الَّتي كَانَتْ تَجلس علَى الطَّرِيق في عينَايم؟: "نَِأهَل الْمكَا

ال تُوجد عاهرةٌ : زِد علَى ذَِلك َأن َأهَل الْمكَانِ قَالُوا. لَم َأجِدها: "فَرجع ِإلَى يهوذَا وقَاَل٢٢!" هنَا
َأنَا َأرسلْتُ الْجدي وَأنْتَ لَم ! نَحن لَسنَا ُأضحوكَةً! ِلتَذْهب هي والرهن: "فَقَاَل يهوذَا٢٣ !"هنَا

  ."تَجِدها
قَاَل فَ." تَامار زوجةُ ابنك زنَتْ، وحبِلَتْ من زِنَاها: "وبعد حوالَي ثَالثَة َأشْهرٍ، قَالُوا ِليهوذَا٢٤

َأنَا حبلَى من : "فلَما ذَهبوا ِإلَيها، َأرسلَتْ ِإلَى َأبِي زوجِها تَقُوُل٢٥." هاتُوها واحرِقُوها: "يهوذَا
اءاَألشْي هذبِ هاحا. صصالْعو ةابصالْعمِ وذَا الْخَاته باحص نرِفُ مكُنْتَ تَع ِإن ،اُنْظُر"!  

ولَم ." َألنِّي لَم ُأزوجها ِلابني شيلَةَ. هي صاِلحةٌ َأكْثَر منِّي: "تَعرفَ يهوذَا علَى اَألشْياء وقَاَلف٢٦َ
ذَِلك دعا بهراشعي.  

 تَلد َأخْرج َأحدهما يده، وبينَما هي٢٨. ولَما حان وقْتُها ِلتَلد، وجدوا َأن في بطْنها تَوَأمين٢٧ِ
ولَكنَّه سحب يده، فَخَرج َأخُوه، ٢٩." هذَا خَرج َأولًا: "فَربطَت الْمَولِّدةُ خَيطًا َأحمر علَى يده وقَالَتْ

الْخَيطُ اَألحمر مربوطٌ علَى يده، ثُم خَرج َأخُوه و٣٠. وسموه فَارص!" َأنْتَ اقْتَحمتَ: "فَقَالَتْ
حارز هومفَس. 

  
 وزوجة فوطيفار يوسف

٣٩ 

١رصِإلَى م ونييلاعماالس فُ فََأخَذَهوسا يَأم . دَأح وهو ،يفَارفُوط هماس رِيصم منْهم اهاشْتَرو
. وكَان اُهللا مع يوسفَ فَنَجح، وكَان مقيما في دارِ سيده الْمصرِي٢. َأعوانِ فرعون وقَاِئد الْحرسِ

٣لُهمعا يي كُلِّ مف احالنَّج طَاهَأع َأنَّهو ،هعاَهللا م َأن هديَأى سر٤. و ،هديى سفُ رِضوسفَـنَاَل ي
و ،الْخَاص يلَهكو لَهعفَجكلما يلَى كُلِّ مع نَهتَْأماسو ،ارِهبِيرِ شُُؤونِ دبِتَد هِإلَي ده٥. ع هِإلَي دهنْذُ عمو

فَحلَّتْ بركَةُ اِهللا علَى كُلِّ . بِتَدبِيرِ شُُؤونِ دارِه وكُلِّ ما يملك، بارك اُهللا دار الْمصرِي بِسببِ يوسفَ



فَتَرك كُلَّ ما عنْده تَحتَ تَصرف يوسفَ، ولَم يشْغْل ٦. ِلفُوطيفَار سواء في الدارِ َأو في الْحقِْلما 
  .وكَان يوسفُ حسن الهيَئة وجميَل الْوجه. نَفْسه بِشَيء ِإال بَِأن يْأكَُل

. صبحتْ زوجةُ فُوطيفَار مغْرمةً بِيوسفَ، وطَلَبتْ منْه َأن يعاشرهاوبعد فَتْرة من الْوقْت َأ٧
وال ٩. سيدي لَم يشْغْل نَفْسه بِشَيء في الدارِ، بِل استَْأمنَني علَى كُلِّ ما يملك: "فَرفَض وقَاَل لَها٨

 نارِ مالد هذي هف دوجنِّييم ظَمَأع وه .تُهجوز َألنَّك ،كرًئا غَينِّي شَيع نَعمي ي لَمديسفَ . وكَي ِإذَن
وكَانَتْ تُحاوُِل معه يوما بعد يومٍ، لَكنَّه رفَض َأن ١٠" َأرتَكب هذَا الشَّر الْعظيم وُأخْطُئ ِإلَى اِهللا؟

  .َأو َأن يكُون معهايعاشرها 
١١هلمبِع قُومِلي ارفُ الدوسخََل يمٍ، دوذَاتَ ينْزِِل. وي الْممِ فالْخَد نم دَأح كُني لَم١٢. و نم كَتْهسفََأم

فَلَما رَأتْ َأنَّه ١٣. لَى خَارِجِ الدارِفَتَرك رِداءه في يدها، وهرب ِإ. رِداِئه وطَلَبتْ منْه َأن يعاشرها
هذَا الْعبراني الَّذي ! انْظُروا: "نَادت الْخَدم وقَالَت١٤ْتَرك رِداءه في يدها وهرب ِإلَى خَارِج الدارِ، 

حاوَل َأن يغْتَصبني، فَصرخْتُ بَِأعلَى دخََل ِإلَى غُرفَتي و! َأحضره زوجِي لَنَا تَعدى علَى شَرفي
  ."ولَما سمعني َأصرخُ، تَرك رِداءه هنَا وهرب ِإلَى خَارِجِ الدار١٥ِ. صوتي

١٦هديس اءتَّى جا حارِهبِجِو اِئهتَفَظَتْ بِرِداحقَالَت١٧ْ. وو ةكَايالْح نَفْس كَتْ لَهحو" : يانربالْع دبالْع
فَلَما صرخْتُ، تَرك رِداءه هنَا ١٨! الَّذي َأحضرتَه لَنَا، دخََل ِإلَى غُرفَتي وتَعدى علَى شَرفي

  ."وهرب ِإلَى خَارِجِ الدارِ
. ن الْعبد عاملَها بِهذه الطَّرِيقَة، غَضب جِدافَلَما سمع سيده حكَايةَ زوجته وكَالمها وكَيفَ َأ١٩
٢٠يهف ينوسبحم كلى الْمرَأس ي كَاننِ الَّذجي السف هعضوو ،هلَيع ضقَبفُ . ووسي حبفََأص

  .مسجونًا
وعهد قَاِئد ٢٢. ا، فَجعَل قَاِئد السجنِ يرضى عنْهولَكن اَهللا كَان مع يوسفَ، وعمَل معه معروف٢١ً

ولَم يهتَم قَاِئد ٢٣. بِكُلِّ الْمسجونين، وجعلَه مسُئولًا عن كُلِّ ما يجرِي هنَاك السجنِ ِإلَى يوسفَ
فَ، َألنوسي فرتَ تَصتَح كَان شَيء نِ بَِأيجا السي كُلِّ مف احالنَّج طَاهَأعفَ، ووسي عم اَهللا كَان 

لَهمع. 
  



 والخباز في السجن الساقي

٤٠  

١رصم كلا ممهديقِّ سي حف ازالْخَبو رصم كلي ماقَأخْطََأ س ثُم ،قْتالْو ضعى بضم٢. و بفَغَض
واعتَقَلَهما في دارِ قَاِئد الْحرسِ، ٣لْموظَّفَينِ، رِئيسِ السقَاة ورئيسِ الْخَبازِين، فرعون علَى هذَينِ ا

يها فوسبحفُ موسي نِ الِّذي كَانجي نَفْسِ الس٤. ف ا، فَقَاممُنْهُئولًا عسفَ موسسِ يرالْح َل قَاِئدعفَج
  .انَا في الْمعتَقَِل فَتْرةً من الْوقْتوكَ. بِخدمتهِما

٥ةداحو ي لَيلَةا فلْمنِ حيوسبحازِ الْمالْخَبو رصم كلي ماقس نكُلٌّ م لَمحنِ . ويلْمالْح نِلكُلٍّ م كَانو
الْخَاص نَاهعا٦. مبي الصا فهِمفُ ِإلَيوسي اءا جلَمنِويكْتَِئبا ممهدجنِ ٧. حِ، وذَيفُ هوسَأَل يفَس

هديارِ سي دف هعنِ ميوسبحنِ الْمظَّفَيو؟: "الْمموزِينَانِ الْيا حاكُمهجاذَا و٨" ِلماهابفََأج" : لَمنَّا حكُلٌّ م
  ."اٌهللا قَادر َأن يفَسر لَكُما الْحلْمينِ، فََأخْبِراني بِهِما: "َل يوسفُفَقَا." حلْما، ولَا يوجد من يفَسره لَنَا

فيها ثَلَاثَةُ ١٠رَأيتُ في حلْمي شَجرةَ عنَبٍ قُدامي، : "فَحكَى رِئيس السقَاة حلْمه ِليوسفَ، وقَاَل٩
وكَانَتْ كَْأس فرعون في يدي، ١١. رت الْبراعم، ونَضجت الْعنَاقيدولَما طَلَع ورقُها، ظَه. َأغْصانٍ

هدي يف الْكََأس نوعرتُ فطَيأعا، ويهف تُهرصعو نَبفََأخَذْتُ الْع".  
بعد ثَلَاثَة َأيامٍ، يكْرِمك ١٣. لَاثَةُ َأيامٍاَألغْصان الثَّلَاثَةُ هي ثَ: هذَا هو تَفْسيره: "فَقَاَل لَه يوسف١٢ُ

هياقا كُنْتَ سُل لَمقَب نُل ما كُنْتَ تَفْعكَم ،هدي يف هكَْأس يهطفَتُع ،كيفَتظِإلَى و كدريو نوعرف .
رني وتَعمَل معي معروفًا، فَتَذْكُرني ِلفرعون، فَعنْدما يْأتيك هذَا الْخَير، َأرجوك َأن تَتَذَك١٤َّ

ِلَأنَّهم َأخَذُوني غَصبا من َأرضِ الْعبرانيين، وهنَا َأيضا لَم َأعمْل َأي ١٥. وتُخْرِجني من هذَا السجنِ
بِهببِس نجُأس قُّ َأنتَحسي ءشَي".  

١٦فَفَلَموسقَاَل ِلي ،رالْخَي يها فبِم لْمالْح رفَ فَسوسي َأن ازِينالْخَب ِئيسَأى رتُ : "ا رلَما حضَأنَا َأيو
زا خُبيهلَاٍل في ثَلَاثَةُ سْأسلَى رع ا، كَانلْم١٧. حمعي يالَّت نَافكُلِّ اَألص نم يهلَى فلُّ اَألعالسا ولُه

هذَا هو : "فَقَاَل يوسف١٨ُ. الْخَباز ِلفرعون، لَكن كَانَت الطُّيور تَْأكُلُها من السلِّ الَّذي علَى رْأسي
هيرامٍ: تَفْسثَلَاثَةُ َأي يلَاُل الثَلَاثَةُ ه١٩. السكْأسر نوعرف قْطَعامٍ، يَأي ثَلَاثَة دعب ،ةلَى خَشَبع لِّقُكعيو ،

كملَح ورفَتَْأكُُل الطُّي".  



٢٠ قَاةِئيسِ السارِ رضبِِإح رَأمو ،هانوةً ِلكُلِّ َأعِليمَل ومفَع ،نوعرف يلَادم يدع امٍ كَانَأي ثَلَاثَة دعبو
امنِ َأمجالس نم ازِينِئيسِ الْخَبرورِيناض٢١.  كُلِّ الْح حبفََأص ،هيفَتظِإلَى و قَاةالس ئيسر درو

هدي يف هكَْأس نوعري فطع٢٢. ييرِهي تَفْسا فمفُ لَهوسا قَاَل يكَم ،ازِينِئيسِ الْخَبر مدَأعو.  
 .، بْل نَسيهَأما رِئيس السقَاة فَلَم يتَذَكَّر يوسف٢٣َ
  

 حلم فرعون

٤١  

فَطَلَعتْ من النَّهرِ سبع ٢كَان يقفُ عنْد نَهرِ النِّيِل، : وبعد سنَتَينِ كَاملَتَينِ، رَأى فرعون حلْما١
ةضوي الرى فعَأخَذَتْ تَرينَةٌ، ومسنَةٌ وسح اتقَرت٣ْ. با طَلَعهدعب ثُمعبرِ سالنَّه نم   اتقَرب

وهذه الْبقَراتُ الْقَبِيحةُ ٤. ُأخْرى قَبِيحةٌ وهزِيلَةٌ، ووقَفَتْ بِجِوارِ الْبقَرات اُألولَى علَى ضفَّة النَّهرِ
ثُم نَعس مرةً ُأخْرى، ٥. ن من نَومهوصحا فرعو. الهزِيلَةُ التَهمت الْبقَرات السبع الْحسنَةَ السمينَةَ

وبعدها نَبتَتْ سبع سنَابَِل ٦. سبع سنَابَِل نَاضجةٌ وجيدةٌ ونَابِتَةٌ من ساق واحدة: ورَأى حلْما ثَانيا
لسنَابُِل الضامرةُ ابتَلَعت السنَابَِل السبع النَّاضجةَ وهذه ا٧. ُأخْرى ضامرةٌ َأحرقَتْها الريح الشَّرقيةُ

  .وَأفَاقَ فرعون من نَومه، وَأدرك َأنَّه حلْم. الْممتَلَئةَ
٨ا، واِئهكَمحو رصم ةرحى كُلَّ سعتَداسَل وسفََأر ،نوعرف جعاحِ انْزبي الصفو ،هلْمح مكَى لَهح

لَه هرفَسي َأن دَألح نكمي ٩. فَلَمنوعرة ِلفقَاالس ِئيسوبِي: "فَقَاَل ريع َأتَذَكَّر مو١٠. الْي نوعرف
وحلَم كُلٌّ منَّا حلْما في ١١. غَضب علَى عبديه، فَحبسني َأنَا ورِئيس الْخَبازِين في دارِ قَاِئد الْحرسِ

الْخَاص نَاهعنِ ميلْمالْح نِلكُلٍّ م كَانو ،ةداحو لَة١٢. لَي ِلقَاِئد دبع ،يانربع شَاب نَاكنَا هعم كَانو
وفعلًا تَم ما قَالَه في ١٣. تَّفْسير الْخَاص بِحلْمهالْحرسِ، فَحكَينَا حلْمينَا لَه، فَفَسرهما لَنَا، ِلكُلٍّ منَّا ال

مدُأع ُل اآلخَرجالري، ويفَتظتُ َأنَا ِإلَى وجِعلَنَا، ر يرِهتَفْس.  
قَ وغَير وبعدما حلَ. فََأرسَل فرعون واستَدعى يوسفَ، فََأحضروه علَى الفَورِ من السجن١٤ِ

نوعرف امثََل َأمم ،هالبِسف١٥َ. موسِلي نوعفَقَاَل فَر" :هريفَس ُنم دوجال يا، ولْمتُ حلَمح . قَدو
هعملْمٍ تَسح َأي رتُفَس ِإنَّك نْكع قُولُونَها يتُ معمقَاَل١٦." سو نوعرفُ فوسي ابَل : "فََأجَأنَا ال فَض

ِئنُهطَما يابوج نوعري فطعي يالَّذ واُهللا ه ،ي ذَِلكِلي ف".  



فَطَلَعتْ من النَّهرِ سبع بقَرات ١٨في حلْمي كُنْتُ واقفًا علَى ضفَّة النِّيِل، : "فَقَاَل فرعون ِليوسف١٧َ
ثُم بعدها طَلَعتْ سبع بقَرات ُأخْرى هزِيلَةٌ وقَبِيحةٌ ١٩. تْ تَرعى في الروضةوَأخَذَ سمينَةٌ وحسنَةٌ،

ةاحي القَبا فثْلَهم رصي كُلِّ مف َأر لَةٌ، لَمنَاحا و٢٠. جِد تمةُ التَهلَةُ القَبِيحاتُ النَّاحقَرالْب هذهو
بالس اتقَرينَةَالْبماُألولَى الس ا كَانَت٢١ْ. عةً كَمْل ظَلَّتْ قَبِيحا، بهنْظَرم رتَغَيي ا، لَما َأكَلَتْهَأنَّه عمو .

  .ثُم صحوتُ من نَومي
٢٢داحو اقس ننَابِتَةً مةً وديجَئةً وتَلمنَابَِل مس عبي سلْمي حتُ فَأير ثُم٢٣. ة عبتَتْ سا نَبهدعبو

وهذه السنَابُِل الضامرةُ، ابتَلَعت السنَابَِل ٢٤. سنَابَِل ُأخْرى ذَابِلَةٌ وضامرةٌ َأحرقَتْها الريح الشَّرقيةُ
  .فَسره ِليوقَد حكَيتُ هذَا ِللسحرة، ولَم َأجِد من ي. السبع الْجيدةَ

٢٥نوعرفُ ِلفوسفَقَاَل ي" :داحا ومه نوعرا فلْمح .لُهمعيا سم نوعراتُ ٢٦. كَشَفَ اُهللا ِلفقَرالْب
يننس عبس يةُ هديالْج عبنَابُِل السالسو ،يننس عبس ينَةُ هسالْح عبانِ. السلْمالْحداحاتُ ٢٧.  وقَرالْبو

السبع النَّاحلَةُ القَبِيحةُ الَّتي خَرجتْ بعدها هي سبع سنين، وكَذَِلك السنَابُِل السبع الفَارِغَةُ الَّتي 
  .َأحرقَتْها الريح الشَّرقيةُ، هي سبع سني جوعٍ

٢٨نوعرا قُلْتُ ِلففَكَملُهمعيا سم نوعراُهللا ِلف ر٢٩. ، َأظْه خَاءي رنس عبا سكُلِّه رصي مي فتَْأتس
. ثُم تَْأتي بعدها سبع سني مجاعة، فَينْسى النَّاس كُلَّ رخَاء مصر، ويتْلفُ الْجوع الْبِالد٣٠عظيمٍ، 

٣١َأح تَذَكَّرافَال يةٌ جِديدشَد هدعي بي تَْأتةَ الَّتاعجالْم َألن ،الْبِالد خَاءر ارِ ٣٢. دكْري تف ببالسو
  .الْحلْمِ ِلفرعون مرتَينِ، هو َأن اَألمر تَقَرر من عنْد اِهللا واُهللا سوفَ ينَفِّذُه علَى الفَورِ

٣٣"بِلي ،ِإذَنرصبِيرِ شُُؤونِ مبِتَد هِإلَي دهعيمٍ يكيرٍ حصٍل بجر نع نوعرثْ ف٣٤. ح نوعرف نيعيو
ويجمعوا كُلَّ طَعامِ ٣٥وكَالء علَى مصر ِليْأخُذُوا خُمس محصوِل الْبِالد في سنَوات الرخَاء السبعِ، 

. يرِ الْمقْبِلَة، ويخْزِنُوا القَمح تَحتَ سلْطَة فرعون، فَيكُون في الْمدنِ طَعام محفُوظٌسنَوات الْخَ
٣٦ الْبِالد كلفَال تَه ،رصلَى مي عتَْأتي سالَّت ةاعجالْم اتنَوي سف ُؤونَةً ِللْبِالدم كُوني امذَا الطَّعه

  ."عِمن الْجو
هْل نَجِد من هو مثُْل هذَا : "فَقَاَل لَهم فرعون٣٨. فَرَأى فرعون وكُلُّ َأعوانه َأن الْفكْرةَ طَيبة٣٧ٌ

اك بصير بِما َأن اَهللا عرفَك كُلَّ هذَا، فَلَيس هنَ: "وقَاَل فرعون ِليوسف٣٩َ" الرجِل فيه روح اِهللا؟
ثْلُكم يمكح٤٠. ورِكامبِي َألوكُلُّ شَع عخْضيرِي، وا ِلشُُؤونَِ قصربدم َأنْتَ تَكُون . نم كُونال يو

  ."هو َأعظَم منْك غَيرِي َأنَا صاحبِ الْعرشِ



  يوسف يصبح والي مصر

ثُم خَلَع فرعون خَاتمه من يده ٤٢." علْتُك واِليا علَى كُلِّ مصرإنِّي ج: "ثُم قَاَل فرعون ِليوسف٤١َ
 ،هتقَبَل روبٍ حذَه نلَةً ملْسس عضوةً، وركَتَّانٍ فَاخ ابيث هسَألْبفَ، ووسي دي يف هعضوو

٤٣ ،نوعرةً كَنَاِئبِ فكَبرم هكَبَأرقُوُلويو هامي قُدنَادي ينَادالْم كَانوا الطَّرِيقَ: "وحَأفْس "! لَهعفَج
رصلَى كُلِّ ما علياف٤٤َ. ووسِلي نوعرقَاَل في : "وف دَأح رقْدَأنْتَ، ال ي كرِ ِإذْنغَي نمو نوعرَأنَا ف

  ."و رِجلًاكُلِّ مصر َأن يحرك يدا َأ
. ودعا فرعون اسم يوسفَ صفْنَاتَ فَعنيح، وَأعطَاه َأسنَاتَ بِنْتَ فُوطي فَارع كَاهنِ ُأون زوجة٤٥ً

رصي كُلِّ مفَ فوسلْطَةُ يتْ ستَدامو. 
٤٦رف ةمدي خخََل فا دنَةً لَمس ينثَالث نفُ ابوسي كَانورصم كلم نوع . نفُ موسي جخَرو

رصم اءيعِ َأنْحمي جف رافسَأخَذَ يو نوعررِ فضح٤٧. م ي َأثْنَاءةً فيرفيَل واصحم ضاَألر تَأنْتَجو
تْه مصر في تلْك السنين السبعِ، فَجمع يوسفُ كُلَّ الطَّعامِ الَّذي َأنْتَج٤٨. سنَوات الرخَاء السبعِ

فَخَزن يوسفُ كَميات ٤٩. فَوضع في كُلِّ مدينَة محاصيَل الْحقُوِل الَّتي حولَها. وخَزنَه في الْمدنِ
  .نَّها كَانَتْ َأكْثَر من َأن تُحسبضخْمةً من القَمحِ، كَرمِل الْبحرِ، حتَّى ِإنَّه كَفَّ عن حسابِها، َأل

٥٠ةاعجالْم اتنَولُوِل سَل حفَ قَبوسنِ ِلينَياب ،نِ ُأونكَاه عي فَارنَاتُ بِنْتُ فُوطتْ َأسلَدوو .
ودعا ٥٢." وكُلَّ عاِئلَة َأبِيجعلَني اُهللا َأنْسى كُلَّ تَعبِي : "فَدعا يوسفُ بِكْره منَسى، َألنَّه قَاَل٥١

  ."جعلَني اُهللا مثْمرا في الْبلَد الَّتي تََألَّمتُ فيها: "الثَّاني َأفْرايم، َألنَّه قَاَل
٥٣ ،رصي مف عبالس خَاءاتُ الرنَوتْ سانْتَه٥٤ووسا قَاَل يكَم ،ةاعجاتُ الْمنَوَأتْ سدبكَانَتْ . فُوو

فَلَما بدَأتْ مصر تُحس بِالْمجاعة، ٥٥. َأما مصر فَكَان فيها طَعام. مجاعةٌ في كُلِّ الْبِالد اُألخْرى
ينرِيصِلكُلِّ الْم نوعرا، فَقَاَل فاما طَعطَاِلب نوعرِإلَى ف بخَ الشَّعروا ِإلَ: "صبفَ، اذْهوسى ي

قُوُل لَكُما يلُوا كَمماع٥٦." و حالقَم اعبو خَازِنفُ الْموسي فَتَح ،لَدي كُلِّ الْبةُ فاعجالْم تا انْتَشَرلَمو
ِإلَى مصر ِليشْتَروا وجاء النَّاس من كُلِّ الْبِالد اُألخْرى ٥٧. ِللْمصرِيين، َألن الْمجاعةَ كَانَتْ شَديدةً

  .قَمحا من يوسفَ، َألن الْمجاعةَ كَانتْ شَديدةً في كُلِّ مكَانٍ
  



 في مصر اخوة يوسف

٤٢ 

١نَاِئهقَاَل َألب ،حا قَميهف رصم َأن قُوبعفَ يرا علَمضٍ؟ : "وعِإلَى ب كُمضعب وناذَا تَنْظُرَأنَا ٢ِلم
سحا قَميهف رصم تُ َأنعوتَ. مال نَما ويا، فَنَححوا لَنَا قَماشْتَرو نَاكةٌ ٣." انْزِلوا ِإلَى هشَرَل عفَنَز

رصم نا محوا قَمشْتَرفَ ِليوسي ةخْوا نخ٤ْ. ما عم قُوبعي لْهسري فَ، فَلَموسَأخُو ي ينما بِنْيَأم هتو
فَذَهب َأبنَاء ِإسراِئيَل ِإلَى مصر مع الذَّاهبِين ِليشْتَروا قَمحا، َألن بِالد ٥. َألنَّه خَافَ َأن يصيبه َأذًى

  .كَنْعان َأيضا كَانَتْ فيها مجاعةٌ
فَلَما جاء اخْوةُ يوسفَ، .  القَمحِ ِلكُلِّ َأهلهاوكَان يوسفُ هو حاكم الْبِالد، والْمشْرِفَ علَى بيع٦ِ

فَلَما رَأى يوسفُ اخْوتَه عرفَهم، لَكنَّه تَظَاهر بَِأنَّه ال يعرِفُهم ٧. انْحنَوا لَه ووجوههم نَحو اَألرضِ
مَألَهسو بِخُشُونَة مهكَلَّمو" : نَأي ن؟متُما: "فَقَالُوا" َأتَيامطَع جِْئنَا ِلنَشْتَرِي ،انكَنْع ن٨." م َأن عمو

رِفُوهعي لَم مِإلَّا َأنَّه ،تَهخْوفَ ارفَ عوسي.  
٩مفَقَاَل لَه ،هِمبِشَْأن هالمفُ َأحوسي تَذَكَّر ثُم" :يساسوج ِل! َأنْتُم جِْئتُم َأنْتُم ةيمحالْم رغَي ناكا اَألموتَر

. نَحن كُلُّنَا َأبنَاء رجٍل واحد١١. ال يا سيد، بْل عبِيدك جِْئنَا ِلنَشْتَرِي طَعاما: "فَقَالُوا١٠." في بِالدنَا
يساسوج كبِيدع سلَيو نَاءُأم ن١٢." نَحمْل ! ال: "فَقَاَل لَهي بف ةيمحالْم رغَي ناكا اَألموِلتَر جِْئتُم

وَأصغَر . نَحن عبِيدك اثْنَا عشَر َأخًا، َأبنَاء رجٍل واحد ساكنٍ في بِالد كَنْعان: "فَقَالُوا١٣." بِالدنَا
فْقُودم داحوَأبِينَا، و عينَا مف داحف١٤ُ." ووسفَقَاَل يملَه " :يساسوج َأنْتُم ،يححص لَكُم ا قُلْتُهم .

١٥كُمذَا َأخْتَبِربِهو :غَراَألص َأخُوكُم يْأتتَّى ينَا حه نوا مجتَخْر لَن ،ونعرف اةيحلُوا ١٦. وسَأر
جي السف فَظُونحي اقُونالْبو ،هرضحِلي نْكُما مداحوينقادص كُنْتُم ِإن كُمةَ كَالمحص نِ، فََأخْتَبِر . فَِإن

يساسوج َأنْتُم ونعرف اةيحو ِإذَن ،ينقادص رغَي ام١٧ٍ." كُنْتُمسِ ثَالثَةَ َأيبي الْحف مكُلَّه مهعضوو.  
١٨مفُ لَهوسقَاَل ي مِ الثَّاِلثوي الْيفي اَهللا: "وألنِّي َأتَّق ،كُماتيوا بِحفَتَنْج ،نْكُمم ها َأطْلُبلُوا مماع .
١٩ مهعم ْأخُذُونيو ونبذْهي اقُونالْبنِ، وجي السنَا فقَى هبي نْكُما مداحخَلُّوا و ،نَاءلًا ُأمعف كُنْتُم ِإن

ولَكن يجِب َأن تُحضروا ِلي َأخَاكُم اَألصغَر، فََأتَحقَّقَ من صدق ٢٠. عةالقَمح ِلعاِئالتكُم الْجاِئ
  .فَوافَقُوا علَى ذَِلك." كَالمكُم، فَال تَموتُوا

ضيق وهو يتَوسُل فَقَد رَأينَاه في . ال شَك َأن هذَا عقَاب لَنَا بِسببِ َأخينَا: "وقَاَل بعضهم ِلبعض٢١ٍ
يقي ضف اآلن نذَا نَحِله ،لَه عمنَس لَمو ،هاتيِل حَأج ننَا م٢٢." ِإلَيُأوبِينال : "فَقَاَل ر َأنَا قُلْتُ لَكُم



ولَم يعلَموا ٢٣." فَع الْحسابنَحن مسُئولُون عن قَتْله، واآلن نَد. تُخْطُئوا في حقِّ الْولَد، فَلَم تَسمعوا
فَخَرج من عنْدهم وَأخَذَ يبكي، ثُم ٢٤. َأن يوسفَ فَهِم حديثَهم، َألنَّه كَان يكَلِّمهم عن طَرِيق متَرجِمٍ

ع امَأم هدقَيو ونعشَم منْهَأخَذَ مو ،مهعم تَكَلَّمو عجرهِموني.  
وَأمر يوسفُ عبِيده َأن يملَُأوا َأوعيةَ اخْوته بِالْقَمحِ، وَأن يردوا ِلكُلِّ واحد منْهم فضتَه في ٢٥

ا ِللطَّرِيقادز مطُوهعي َأنو ،هيسك .لُوا ذَِلكلَى ٢٦. فَفَعع حةُ القَماِإلخْو عضو واثُمبذَهو ميرِهمح .
٢٧هيسي فَمِ كف تَهضَأى ففَر ،هارمفَ حلعِلي هيسك منْهم داحو بِيتُوا، فَتَحقَفُوا ِليا ولَمفَقَاَل ٢٨. و

هتي: "ِلِإخْويسي كا في، ِإنَّهتضوا ِلي فدر ".ضعوا بنَظَرو ،مهتْ قُلُوبفَغَاص مهضٍ وعِلب مه
  "ماذَا فَعَل اُهللا بِنَا؟: "مرتَعدون وقَالُوا

٢٩مهعى مرا جكُلَّ م ا لَهكَوح ،انكَنْع ي بِالدف قُوبعي وا ِإلَى َأبِيهِمعجا رلَمقَالُوا. وُل "٣٠: وجالر
نَحن ُأمنَاء : فَقُلْنَا لَه٣١. ة واتَّهمنَا بَِأنَّنَا جواسيس علَى الْبِالدالَّذي هو سيد الْبِالد كَلَّمنَا بِخُشُونَ

يساسونَا جلَسي ٣٢. وَأبِينَا ف عينَا مف داحو غَرَأصو ،فْقُودم داحَأبِينَا، و نَاءَأخًا َأب شَراثْنَا ع ننَح
انُل٣٣. كَنْعجفَقَاَل الرالْبِالد ديس وي هي :  الَّذنْدع نْكُما مداحكُوا واتْر ،نَاءُأم كُنْتُم رِفُ ِإنذَا َأعبِه

ثُم َأحضروا ِلي َأخَاكُم اَألصغَر، فََأعرِفَ َأنَّكُم ٣٤. هنَا، وخُذُوا الطَّعام ِلعاِئالتكُم الْجاِئعة واذْهبوا
 نَاءُأميساسوج تُملَسو .ةيربِح ي الْبِالدف ونرافتُسو َأخَاكُم يكُمطُأع ثُم".  

فَلَما رَأوا هم وَأبوهم . ولَما َأخَذُوا يفْرِغُون َأكْياسهم، وجد كُلُّ واحد منْهم محفَظَتَه والْفضةَ فيها٣٥
يوسفُ مفْقُود، وشَمعون . حرمتُموني من َأوالدي: "فَقَاَل لَهم َأبوهم٣٦. ود، خَافُوا جِدامحافظَ النُّقُ

ينمتَْأخُذُوا بِنْي َأن ونتُرِيد اآلنو ،فْقُودلَّتْ بِي. ماِئبِ حص٣٧!" كُلُّ الْمُأوبِينر فَقَاَل لَه" : يلَداُقْتُْل و
لَن ينْزَِل ابني معكُم ِإلَى : "فَقَاَل يعقُوب٣٨." سلِّمه ِلي، وَأنَا ُأرجِعه ِإلَيك. نَينِ ِإن لَم ُأرجِعه ِإلَيكاالثْ

نَاكه .يقي بالَّذ يدحالْو وهاتَ، وم َأخُوه .لُكُونَهي تَسالَّت ي الطَّرِيقَأذًى ف هابَأص ي ِإنلُونَنعا، تَج
ةرسي بِحتبي شَيوتُ فَأم".  

  
 الرحلة الثانية إلى مصر

٤٣  

١كَانَتو ي الْبِالدةً فيدةُ شَداعج٢. الْم مقَاَل لَه ،رصم نم وهرضي َأحالَّذ حا َأكَلُوا كُلَّ القَمفَلَم
موهَأب" :اموا لَنَا طَعاشْتَروا وجِعوذَا٣." اارهقَاَل: "فَقَاَل يو ةدنَا بِشذَّرُل حجالر : هِي ِإنجا ووتَر لَن



كُمعم َأخُوكُم كُني ا٤. لَمامطَع نَشْتَرِي لَكنَا، نَنْزُِل وعُل َأخَانَا مسكُنْتَ تُر كُنْتَ ال ٥. فَِإن ِإنو
الر َألن بنَذْه لَن ،لُهسَل قَاَل لَنَاتُرج :كُمعم َأخُوكُم كُني لَم هِي ِإنجا ووتَر اِئيُل٦." لَنرفَقَاَل ِإس :

الرجُل سَألَنَا بِالتَّدقيق عن : "فََأجابوا٧" ِلماذَا سببتُم ِلي هذه الْمشْكلَةَ وقُلْتُم ِللرجِل ِإن لَكُم َأخًا آخَر؟"
هْل َأبوكُم مازاَل حيا؟ هْل لَكُم َأخٌ آخَر؟ ونَحن جاوبنَاه بِبساطَة علَى : فُسنَا وعن عاِئلَتنَا وقَاَلَأنْ

هِئلَتقُوُل. َأسيس َأنَّه لَمْل كُنَّا نَعنَا؟: هِإلَى ه وا َأخَاكُمرض٨" َأحَقُوبعوذَا ِليهقَاَل ي ثُمِل : " َأبِيهسَأر
َأنَا َأضمنَه وَأكُون ٩. الْولَد معي، فَنَذْهب علَى الفَورِ فَنَحيا نَحن وَأنْتَ وَأوالدنَا كُلُّنَا وال نَموتُ

. ا في حقِّك طُوَل عمرِيوِإن لَم ُأرجِعه ِإلَيك، وُأوقفْه َأمامك، َأكُون مذْنب. مسُئولًا عنْه شَخْصيا
  ."فَلَو لَم نَتََأخَّر في الذَّهابِ لَكُنَّا سافَرنَا مرتَين١٠ِ
١١موهَأب مذَا: "فَقَاَل لَهلُوا هوا فَافْعبتَذْه َأن دال ب كَان ي : ِإنوا فعِل، ضجةً ِللريده كُمعخُذُوا م

نم كُمتيعَأو تُقالفُسو رالْمابِِل والتَّو ضعبِل، وسالْعمِ ولْسالْب نيلًا منَا، قَلضَأر هجا تُنْتم نسَأح 
ه لَعلَّ. وخُذُوا معكُمْ ضعفَ الْفضة، فَتَردون لَهم الْفضةَ الَّتي كَانَتْ في َأفْواه َأكْياسكُم١٢. واللَّوزِ

لَيتَ اَهللا القَدير يجعلُه ١٤. وخُذُوا َأخَاكُم َأيضا معكُم، وارجِعوا ِإلَى الرجِل بِسرعة١٣. كَان خَطًَأ
كُمعا مجِعري َأن ينمبِنْياآلخَرِ و يكُمَألخ حمسفَي ،ا بِكُميمحر .َأفْق َأن دال ب كَان َأنَا ِإني، والدَأو د

مهدَأفْق".  
. فََأخَذَ الرجاُل الهدايا وضعفَ الْفضة وبِنْيمين، ونَزلُوا بِسرعة ِإلَى مصر ومثَلُوا َأمام يوسف١٥َ
١٦ارِهيِل دكقَاَل ِلو ،مهعم ينمفُ بِنْيوسَأى يا را: "فَلَمجالر ُؤالءةً خُذْ هذَبِيح حاذْبارِي، وَل ِإلَى د

اءي الْغَدي فعم ْأكُلُونيس مَألنَّه ،امالطَّع دَأعاَل ِإلَى ١٧." وجَأخَذَ الرفُ، ووسا قَاَل يُل كَمجَل الرفَفَع
  .دارِ يوسفَ

َأحضرونَا ِإلَى هنَا بِسببِ الْفضة الَّتي : " َأنْفُسهِمفَلَما َأخَذَهم ِإلَى الدارِ، خَافُوا جِدا وقَالُوا في١٨
ِإنَّه سيهجِم علَينَا ويغْلبنَا ويْأخُذُنَا عبِيدا ويستَوِلي علَى . رجعتْ في َأكْياسنَا في الْمرة اُألولَى

من فَضلك يا سيد، "٢٠: كَلَّموه عنْد مدخَِل الدارِ وقَالُوافَذَهبوا ِإلَى وكيِل يوسفَ و١٩." حميرِنَا
ولَكن لَما وقَفْنَا ِلنَبِيتَ، وفَتَحنَا َأكْياسنَا، ٢١نَحن نَزلْنَا ِإلَى هنَا في الْمرة األولَى ِلنَشْتَرِي طَعاما، 

وَأحضرنَا معنَا ٢٢. كَامِل وزنها في فَمِ كيسه، فََأحضرنَاها معنَا هنَاوجد كُلُّ واحد منَّا فضتَه بِ
. اطْمِئنُّوا: "فَقَاَل٢٣." وال نَعرِفُ من وضع فضتَنَا في َأكْياسنَا. َأيضا فضةً ُأخْرى ِلنَشْتَرِي طَعاما

  .ثُم َأخْرج شَمعون لَهم." فَضتُكُم وصلَتْني. َأبِيكُم َأعطَاكُم كَنْزا في َأكْياسكُمِإلَهكُم وِإلَه . ال تَخَافُوا



٢٤ميرِهملَفًا ِلحعو ،ملَهجلُوا َأرغْسِلي اءم ملَه مقَدفَ، ووسارِ ياَل ِإلَى دجيُل الركخََل الْوفََأد .
٢٥دوا هدَأعونَاكه ْأكُلُونيس موا َأنَّهعمس مرِ، َألنَّهالظُّه نْدفَ عوسي جِيءظَارِ مي انْتف ماهاي.  
فَلَما جاء يوسفُ ِإلَى الدارِ، قَدموا لَه الهدايا الَّتي َأحضروها ِإلَى الدارِ، وانْحنَوا لَه ِإلَى ٢٦

َأبوكُم الشَّيخُ الَّذي قُلْتُم ِلي عنْه، كَيفَ حالُه؟ هْل مازاَل : "َألَهم عن َأحواِلهِم، ثُم قَاَلفَس٢٧. اَألرضِ
  .وانْحنَوا احتراما لَه." عبدك َأبونَا مازاَل علَى قَيد الْحياة، وهو بِخَيرٍ: "فَقَالُوا٢٨" حيا؟
: ثُم قَاَل" هْل هذَا هو َأخُوكُم اَألصغَر الَّذي قُلْتُم ِلي عنْه؟: "تَ فَرَأى َأخَاه شَقيقَه بِنْيمين فَقَاَلوتَلَف٢٩َّ

 رَأى وَأسرع يوسفُ ِإلَى مكَانٍ يبكي فيه َألن مشَاعره تَحركَتْ فيه لَما٣٠." اُهللا يبارِكُك يا ابني"
َأخَاه .نَاككَى هبو ةالْخَاص هفَتِإلَى غُر بفَذَه.  
فَقَدموا لَه وحده، ٣٢." هاتُوا اَألكَْل: "ثُم غَسَل وجهه، وخَرج وَأمسك نَفْسه عنِ البكَاء وقَاَل٣١

وعدالْم ينرِيصِللْمو ،مهدحو هتِلِإخْوو امرح َأنَّه ونتَبِرعكَانُوا ي ينرِيصالْم َألن ،مهدحو ةِليمِللْو ين
ينيانربالْع عْأكُلُوا مي غَرِ ٣٣. َأنالْبِكْرِ ِإلَى َأص نم ،مارِهمَأع بسح هامفَ قُدوسةُ يخْوا سلُأجو

داحو . مهضعوا بفَنَظَربِينجتَعضٍ مع٣٤. ِإلَى ب يبنَص فَ، فَكَانوسي ةاِئدم نةً مبَأنْص موا لَهمقَدو
يهِمف داحو َأي افعةَ َأضسخَم ينمبِنْي .هعوا مشَرِبفََأكَلُوا و.  

  
 كأس الفضة

٤٤  

١قَاَل لَهو ارِهيَل دكفُ ووسي رَأملَْأ : "وام داحةَ كُلِّ وضف عضا، ورِها ِإلَى آخاماِل طَعجالر اسَأكْي
هيسي فَمِ كح٢ِ. فنِ القَمثَم هتضف عيرِ مغيسِ الصي فَمِ كةَ فيضي الْفكَْأس عضا قَاَل ." وَل كَمفَفَع

ولَكن بِمجرد ما ٤. اِل َأن يْأخُذُوا حميرهم ويذْهبواولَما طَلَع الصبح، سمحوا ِللرج٣. يوسفُ
هلكيفُ ِلووسقَاَل ي ،ينَةدالْم نوا مجخَر" :مقُْل لَه قُ بِهِما تَلْحمنْدعو ،ةعراِل بِسجالر اءرو بذْها :

اذَا سرقَتُم الْكَْأس الَّتي يشْرب فيها سيدي والَّتي يستَعملُها في الْعلْمِ ِلم٥ِلماذَا كَافَْأتُم الْخَير بِالشَّر؟ 
وهتُمتَكَبار ذَا شَربِ؟ هبِالْغَي".  

الْكَالمِ؟ ال سمح   هذَاِلماذَا يقُوُل سيدي مثَْل: "فَقَالُوا لَه٧. فَلَما لَحقَ بِهِم، قَاَل لَهم نَفْس هذَا الْكَالم٦ِ
بْل ِإن الْفضةَ الَّتي وجدنَاها في َأفْواه َأكْياسنَا، َأرجعنَاها لَك من بِالد ٨! اُهللا َأن يفْعَل عبِيدك هذَا

ان؟ . كَنْعكديارِ سد نا مبذَه ةً َأوضرِقُ فاذَا نَسم٩فَلداحو َأي ننَحوتُ، ومي الْكَْأس هعم نَّا تَجِدم 



الَّذي َأجِد الْكَْأس معه يصبِح عبدا ِلي، . ِليكُن كَما قُلْتُم! اتَّفَقْنَا: "فَقَاَل١٠." َأيضا نُصبِح عبِيدا ِلسيدي
اءرِيَأب كُونُوني اقُونالْبو".  

١١احَل كُلُّ وفََأنْزهفَتَحضِ ولَى اَألرع ةعربِس هيسك منْهم يسِ ١٢. دَأ بِكتَدابفَتِّشُ، ويُل يكفََأخَذَ الْو
ينميسِ بِنْيي كف الْكَْأس دجيرِ، فَوغيسِ الصى بِكانْتَهوا ١٣. الْكَبِيرِ وعضوو ،مهالبِسفَشَقُّوا م

ملَى حع مهاسَأكْيينَةدوا ِإلَى الْمجِعرو موذَا ١٤. يرِههي عجا رارِ لَمي الداَل فازفُ موسي كَانو
ما هذَا الَّذي فَعلْتُم؟ َأال تَعلَمون : "فَقَاَل لَهم يوسف١٥ُ. واخْوتُه، فَرموا َأنْفُسهم َأمامه علَى اَألرضِ

ماذَا نَقُوُل : "فَقَاَل يهوذَا١٦" لي يمكنُه َأن يكْتَشفَ ما حدثَ عن طَرِيق الْعلْمِ بِالْغَيبِ؟َأن رجال مثْ
فَنَحن اآلن ومن وجدتُم الْكَْأس . ِلسيدي؟ وكَيفَ نَتَكَلَّم؟ وكَيفَ نُبرُِئ َأنْفُسنَا؟ اُهللا فَضح جرِيمتَنَا

هعيمديِلس بِيدف١٧ُ." ، عوسذَا: "فَقَاَل يَل هَأفْع اُهللا َأن حمال س ! نَا الْكَْأسدجي وُل الَّذجِل الرب
  ."َأما َأنْتُم، فَاذْهبوا ِإلَى َأبِيكُم بِسالمٍ. معه، هو وحده يكُون عبدا ِلي

١٨هِإلَي مفَتَقَد وذَا وهقَاَلي" : َأن كدبِلع حمنِ اسلَك ،هنَفْس نوعرثُْل فم َأنَّك عي، مديا سي كلفَض نم
كدبلَى عع بال تَغْضي، وديا سي ةً لَكمقُوَل كَل١٩. يهبِيدَأَل عي سديَأخٌ؟ : س َأو َأب ْل لَكُمه

يخٌ، عنْده ابن صغير َأنْجبه في شَيخُوخَته، وقَد ماتَ َأخُوه، فَهو الْوحيد الَّذي لَنَا َأب شَ: فَقُلْنَا٢٠
هبحي وهَأبو ،هُأم نم يق٢١. بكبِيدقُلْتَ ِلع ثُم :نَييبِع اهَألر وهرضي ٢٢. َأحديفَقُلْنَا ِلس : رقْدال ي

ِإن لَم يحضر َأخُوكُم اَألصغَر معكُم، : فَقُلْتَ ِلعبِيدك٢٣. ِإن تَركَه يموتُ َأبوه. د َأن يتْرك َأباهالْولَ
: بونَافَقَاَل َأ٢٥. فَلَما رجِعنَا إلَى عبدك َأبِي، َأخْبرنَاه بِكَالمِ سيدي٢٤. لَن تَروا وجهِي مرةً ُأخْرى

ال نَقْدر َأن نَذْهب إلَى هنَاك ِإال ِإذَا كَان َأخُونَا : فَقُلْنَا لَه٢٦. ارجعوا واشْتَروا بعض الطَّعامِ
: بدك َأبونَافَقَاَل لَنَا ع٢٧. َألنَّنَا ال نَقْدر َأن نَرى وجه الرجِل ِإال ِإذَا كَان َأخُونَا معنَا. اَألصغَر معنَا

ِإنَّه مزقَ تَمزِيقًا، : فَخَرج َأحدهما من عنْدي، وقُلْت٢٨َُأنْتُم تَعلَمون َأن زوجتي ولَدتْ ِلي ابنَينِ، 
اآلن دِلح هَأر لَموت٢٩ُ. وي َأملُونَنعَأذًى، تَج هابَأصنِّي وذَا مه َأخَذْتُم افَِإنيسي تَعتبي شَيف  ".

٣٠ ،لَدذَا الْواةُ َأبِينَا بِهيطَتْ حتَبار قَدنَا، وعم سلَي لَدالْوَأبِي و كدبإلَى ع تُ اآلنجِعر ى ٣١فَِإنريو
. ا يموتُ في شَيبتهِ بحسرةفَنَحن عبِيدك نَجعُل عبدك َأبانَ. َأبِي َأن الْولَد غَير موجود، يموتُ

٣٢قُلْتُ لَهَألبِي و لَدالْو نمض كدبع ا : َألنرِي يمطُوَل ع قِّكي حا فبذْنم َأكُن ،كِإلَي هجِعُأر لَم ِإن
كُون عبدا ِلسيدي بدَل الْولَد، واسمح فََأرجو من سيدي َأن يسمح ِلي َأن َأنْتَظر َأنَا هنَا وَأ٣٣. َأبِي

هتخْوا عم جِعري َأن ى َأبِي ٣٤. لَهَأر ُل َأنتَمي؟ َأنَا ال َأحعم سلَي لَدالْوإلَى َأبِي و جِعفَ َأرفَكَي
  ."تَعيسا



 بنفسه يوسف يعرفهم

٤٥  

َأخْرِجوا كُلَّ واحد من : "فْسه عنِ البكَاء َأمام كُلِّ خُدامه، فَصرخَفَلَم يقْدر يوسفُ َأن يمسك ن١َ
وبكَى بِصوت عاٍل، فَسمعه ٢. فَلَم يكُن مع يوسفَ َأي واحد لَما عرفَ اخْوتَه بِنَفْسه!" هنَا

هْل َأبِي ما زاَل ! َأنَا يوسفُ: "وقَاَل يوسفُ ِلِإخْوته٣. رِ فرعونالْمصرِيون ووصَل الْخَبر ِإلَى دا
. فَارتَعبوا َألنَّهم وجدوا َأنْفُسهم وجها ِلوجه مع يوسفَ، حتَّى ِإنَّهم لَم يقْدروا َأن يردوا علَيه" حيا؟

َأنَا َأخُوكُم يوسفُ الَّذي بِعتُموه : "، فَاقْتَربوا منْه، فَقَاَل لَهم"الَوا، اقْتَرِبوا منِّيتَع: "فَقَاَل يوسفُ لَهم٤
رصذ٥َ! ِإلَى مِلُأنْق كُمامي قُدلَنساَهللا َأر نَا، َألني ِإلَى هونتُمبِع َأنَّكُم كُموا َأنْفُسال تَلُومفُوا وال تَتََأس 
فَالْمجاعةُ لَها سنَتَانِ في الْبِالد، وبقيتْ خَمس سنَوات ال يكُون فيها فالحةٌ وال ٦. حياةَ النَّاسِ

ادص٧. حيمظع اةبِنَج اتَكُميذَ حنْقيضِ، وي اَألرةً فيقب فَظَ لَكُمحِلي ،كُمامي اُهللا قُدلَنسَأر قَدو٨. ة ،ِإذَن
لَستُم َأنْتُم الَّذين َأرسلْتُموني ِإلَى هنَا بِل اُهللا، وهو جعلَني َأكْبر مستَشَارٍ ِلفرعون، وسيدا علَى كُلِّ 

رصلَى كُلِّ ما عاِليوو ،ارِه٩. دقُولُوا لَهِإلَى َأبِي و ةعربِس وا اآلنبقُوُل: فَاذْهفُ يوسي نُكاب :
ال تَتََأخَّري ونْداَل عتَع ،رصلَى كُلِّ ما عديي اُهللا سلَنعا ١٠. جقَرِيب ِلتَكُون اناسج نْطَقَةي مف كُنفَتَس
ا لَككُلُّ مو كقَربو كغَنَمو كفَادَأحو كالدَأونِّي، َأنْتَ و١١. مَأنَا َأعةَ واعجالْم َألن ،نَاكه ولُك

لَك نكُلُّ مو اِئلَتُكعَأنْتَ و رى، ِلَئال تَفْتَقُأخْر اتنَوس سخَم رتَمتَس١٢. س ،كُمونيبِع نوتَر َأنْتُم
كُمي ُأكَلِّمي الَّذى َأنِّي َأنَا نَفْسرا يضَأي ينمي بِنْيَأخقُولُوا ١٣. و بِه تَّعي َأتَمالَّذ دجكُلِّ الْم نَألبِي ع

ةعرنَا بِسوا َأبِي ِإلَى هرضَأحو ،وهتُمَأير ءكُلِّ شَي نعو ،رصي منَا ف١٤." ه فُ َأخَاهوسي مض ثُم
وقَبَل يوسفُ كُلَّ اخْوته وبكَوا كُلُّهم، وعنْد ١٥. بِنْيمين ِإلَى صدرِه وبكَى، وضمه بِنْيمين وهو يبكي

هعوا متَكَلَّمي َأن هتالخْو كَنَأم وا، ١٦. ذَِلكاءفَ جوسةَ يخْوا َأن نوعررِ فِإلَى قَص رَل الْخَبصوو
هانوكُلُّ َأعو نوعرف ١٧. فَفَرِحنوعرقَاَل ففَووسوا : " ِليجِعريو مهابولُوا دمحي َأن كتقُْل ِلِإخْو

انكَنْع ١٨. ِإلَى بِالد ،رصي مضٍ فَأر نسَأح كُميطفَُأع ،ْأتُوا ِإلَييو كُماِئالتعو اكُموا َأبرضحيو
لَدرِ الْبوا بِخَيتَّعتَمي١٩. وتُكرَأم قَدومتَقُوَل لَه ا َأنضا :  َأيهلَيِلتَنْقُلُوا ع رصم نم اتكَبرخُذُوا م

وال يهمكُم َأن تَتْركُوا َأمالكَكُم هنَاك، َألن َأحسن ٢٠. َأوالدكُم وزوجاتكُم، وَأحضروا َأباكُم وتَعالَوا
كُونا يكُلِّه رصي ما فم٢١."  لَكُم را َأمكَم اتكَبرفُ موسي مطَاهَأعا قَاَل، واِئيَل كَمرنُو ِإسَل بمفَع

ا ِللطَّرِيقا زادضَأي مطَاهَأعو ،نوعر٢٢. ف طَاهفََأع ينما بِنْيا، َأميددا جبثَو منْهم داحطَى كُلَّ وَأعو



وَأرسَل َألبِيه عشْرةَ حميرٍ محملَة بَأحسن ما ٢٣. ة من الْفضة وخَمس ثيابٍ جديدةثَالثَ مَئة عملَ
ِللطَّرِيق امِ الالزِمِ َألبِيهالطَّعزِ والْخُبحِ وبِالقَم لَةمحَأتُنٍ م شْرعو ،رصي م٢٤. ف تَهخْوفَ ارصو

فَذَهبوا من مصر، وجاءوا ِإلَى َأبِيهِم يعقُوب في ٢٥." ال تَتَخَاصموا في الطَّرِيق: " لَهموهو يقُوُل
انكَنْع ٢٦. بِالدقَالُوا لَها: "وياَل حازفُ موسا! يكُلِّه رصاِلي مو وهو" قُوبعلَى قَلْبِ يع يفَغَش ،

مقْهدصي لَما ٢٧. ولَهسي َأرالَّت اتكَبرَأى الْمرو ،بِه مهي كَلَّمفَ الَّذوسكُلَّ كَالمِ ي ا قَالُوا لَهلَم نلَك
َأبِيهِم قُوبعي وحشَتْ رانْتَع ،فُ ِلتَنْقُلَهوسقَاَل ٢٨. يَكَفَى: "و ! اهَأرو با، َأذْهياَل حازي منفُ ابوسي

  ."بَل ما َأموتُقَ
  

  يعقوب في مصر

٤٦  

ونَادى اُهللا ٢. ِهللا ِإلَه َأبِيه ِإسحاقَ ورحَل يعقُوب وكُلُّ ما لَه، ولَما وصَل ِإلَى بِْئرِ سبع قَدم ضحايا١
فَقَاَل َأنَا اُهللا ِإلَه َأبِيك، ال ٣!" بيكلَ: "فََأجاب." يعقُوب، يعقُوب: "يعقُوب في رْؤيا في اللَّيِل وقَاَل

نَاكةً هيمظةً عُأم لُكعَألنِّي َأج ،رصابِ ِإلَى مالذَّه نَأنَا ٤. تَخَفْ مو رصِإلَى م كعم بَأنَا َأذْه
يدبِي كنَييفُ عوسي ضغْموتُ يتَم ينحا، ونْهم لَكنَس جِعُأرَأخَذَ ٥." هو ،عببِْئرِ س نم قُوبعي جفَخَر

هِلنَقْل نوعرا فلَهسي َأرالَّت اتكَبري الْمف هِماتجوزو مهالدَأوو ماهاِئيَل َأبرنُو إس٦. ب مهعَأخَذُوا مو
بنُوه وَأحفَاده ٧. نْعان، فَذَهب يعقُوب وكُلُّ نَسله ِإلَى مصرمواشيهِم والْممتَلَكَات الَّتي اقْتَنَوها في كَ

رصِإلَى م هعم هلَأخَذَ كُلَّ نَس ،اتُهيدفحو نَاتُهبوا ِإلَى ٨. وبذَه يناِئيَل الَّذري ِإسنب اءمَأس هذهو
رصم .نَاُؤهَأبو قُوبعُأوبِ: يرقُوبعي بِكْر ٩. ينُأوبِيننُو ري: بمكَرو راصحفَلُّو وو نُوكنُو ١٠. حب

ونعشَم :ةيانالْكَنْع نشَُأوُل ابو روحصو يناكيو دُأوهو يناميوِئيُل ومنُو الوِي١١. يب : شُونرج
وماتَ عير وُأونَان في بِالد .  وُأونَان وشيلَةُ وفَارص وزارحعير: بنُو يهوذَا١٢. وقَهاتُ ومرارِي

. تُوالع وفَوةُ ويوب وشَمرون: بنُو يساكر١٣. كَنْعان، وَأما ابنَا فَارص فَهما حاصر وحاموُل
١٤ولُونبنُو زلِْئيُل: باحيو لُونَأيو دارِل ١٥. سهي سف قُوبعِلي متْهلَدو ينِليَئةَ الَّذ نَاءَأب مه ُؤالءهو

هينَةَ بِنْتِإلَى د افَةبِاِإلض ،امَأر .ينثَالثِليَئةَ ثَالثَةً و نم هنَاتبو يهنب ددع ١٦. فَكَانادنُو جب : ونفْيص
 ونبَأصي وشُوني وجحيوِئيلَأري وودَأريرِي وع١٧. ويرنُو َأشةُ : برِيعبشْوِي ويةُ وشْوينَةُ ومي

هُؤالء هم َأوالد يعقُوب من زِلْفَةَ الَّتي ١٨. وُأخْتُهم سارح، َأما ابنَا برِيعةَ فَهما حابر وملْكيُل



. ابنَا راحيَل زوجة يعقُوب هما يوسفُ وبِنْيمين١٩. يَئةَ، وعددهم ستَّةَ عشَرَأعطَاها البان ِلبِنْته ِل
٢٠نِ ُأونكَاه عي فَارفُوط نَاتَ بِنْتَأس نم مايَأفْرى ونَسم رصي مفُ فوسي بَأنْجنُو ٢١. وب

ينمشَبِيُل: بِنْيو اكربو الَعبدَأرو يمفَدصو يمفموشُ وري وحِإيو انمنُعا وجِيرنُو ٢٢.  وب مه ُؤالءه
شَرةَ ععبَأر مهددعو ،قُوبعِلي متْهلَدو ينيَل الَّذاح٢٣. ريموشح وه اند نابنُو نَفْتَاِلي٢٤. وب :

شو رصيي وونجِئيُل وصحييَل ٢٥. لِّيماحر هِلبِنْت انا البطَاهي َأعةَ الَّتبِلْه نم قُوبعنُو يب مه ُؤالءه
فَكَان عدد الْخَارِجِين من صلْبِ يعقُوب الَّذين ذَهبوا معه ِإلَى مصر ستَّةً وستِّين ٢٦. وعددهم سبعةٌ

وا زداعا مشَخْصنَاِئهَأب ات٢٧. ج كُونفَي ،رصي مفُ فوسا يمهبنِ َأنْجنَينِ اللَّذَيِإلَى االب افَةبِاِإلض
  .عدد َأفْراد ُأسرةُ يعقُوب الَّذين ذَهبوا ِإلَى مصر سبعين شَخْصا

٢٨رفَ ِليوسِإلَى ي هاموذَا َأمهي قُوبعَل يسَأرلُوا ِإلَى وصا وفَلَم ،اناسِإلَى ج ِإلَى الطَّرِيق هدش
 ،اناسج نْطَقَة٢٩م همض آها رفَلَم ،هاِئيَل َأبِيراِل ِإسقْبتالس اناسِإلَى ج بذَهو تَهكَبرفُ موسي دَأع

اَل إسراِئيُل ِليوسفَ َأنَا اآلن مستَعد َأن َأموتَ بعدما وق٣٠َ. يوسفُ ِإلَى صدرِه، وبكَى وقْتًا طَوِيال
يح ي َأنَّكتُ بِنَفْسَأي٣١. رَأبِيه اِئلَةعو ،هتفُ ِلِإخْووسقَاَل ي ثُم" : نوعرف ُأخْبِرو اآلن بَأذْهس

َأقُوُل لَهو :يناِئلَةُ َأبِي الَّذعي وتخْواوا ِإلَياءج انكَنْع ي بِالدف ينيمقاةُ ٣٢.  كَانُوا معاُل رجالرو
ما لَهكُلَّ مو مهقَربو مهغَنَم مهعوا مرضَأحاشٍ وواةُ معر٣٣. غَنَمٍ و نوعرف وكُمعدا يمنْدفَع

َألُكُمسي؟ : وفَتُكُمرا حقُولُوا٣٤م :ي عكُنُوا فتَس اُؤنَا ِلكَيآب ا كَانغَرِنَا، كَمص ناشٍ مواةُ معر كبِيد
  ."منْطَقَة جاسان، َألن الْمصرِيين يكْرهون رعاةَ الْغَنَمِ

 

٤٧ 

١نوعرقَاَل ِلففُ ووسي بذَهو" :ه انكَنْع بِالد نوا ماءي جتخْواا َأبِي وكُلُّ مو مهقَربو مهغَنَمو م
اناسي جف اآلن مهو ،م٢." لَهنوعرِإلَى ف مهمقَدو هتخْوا نةً مسخَم اخْتَار٣. ونوعرف مَألَها : "فَسم

قَد جِْئنَا ِلنُقيم هنَا بعض الْوقْت، َألن و٤. عبِيدك رعاةُ غَنَمٍ كَما كَان آباُؤنَا: "فََأجابوا" حرفَتُكُم؟
الْمجاعةَ قَاسيةٌ في كَنْعان، وال يوجد مرعى ِلغَنَمِ عبِيدك، فَمن فَضلك اسمح ِلعبِيدك َأن نَسكُن في 

اناسف٥َ." جوسِلي نوعرفَقَاَل ف" :اءج تُكخْواو وكَأبك٦. وا ِإلَيكفرتَ تَصتَح رصضِ مكُلُّ َأر .
اناسي جف منْهككَانٍ، َأسنِ مسي َأحف منْهكَأس . هِمِإلَي هِدفَاع ةارهذَوِي م منَهيب رِفُ َأنكُنْتَ تَع ِإنو

ياشو٧." بِمقَدو قُوبعي اهفُ َأبوسي رضَأح ثُمنوعرف قُوبعي كارفَب ،نوعرِلف ه٨. م نوعرَأَل فسو



قُوبع؟: "يكرمع ٩" كَمنوعرِلف قُوبعي : "فَقَاَل ينس ددي عتاحينَة١٣٠ًسس  لَمشَاقَّةٌ ويلَةٌ وقَل ،
فََأسكَن ١١. ارك يعقُوب فرعون وخَرج من عنْدهثُم ب١٠." يصْل ِإلَى عدد سني سياحة آباِئي

 را َأمكَم يسسمر نْطَقَةي مكَانٍ، فنِ مسي َأحالكًا فَأم مطَاهَأعو ،رصي مف تَهِإخْوو اهفُ َأبوسي
نوعرِل١٢. فكُلَّ َأهو تَهخْواو اهفُ َأبوسي دَأمومهالدَأو ددع بسامِ حبِالطَّع َأبِيه تيب .  

  يوسف والمجاعة

وَأصبحتْ مصر وكَنْعان قَاحلَةً بِسببِ . ونَفَد الْخُبز في كُلِّ الْبِالد، َألن الْمجاعةَ كَانَتْ شَديدة١٣ً
ةاعج١٤. الْماِل الْمفُ كُلَّ الْموسي عمجو ،النَّاس اهي اشْتَرحِ الَّذقَابَِل القَمم انكَنْعو رصي مف ودجو

نوعرف ي خَزِينَةاَل فالْم عضوكُلُّ ١٥. و اءج ،انكَنْعو رصي مالنَّاسِ ف ناُل مالْم ا نَفَدفَلَم
." زا، ِلماذَا نَموتُ قُدام عينَيك؟ فَقَد نَفَد الْماُل من عنْدنَاَأعطنَا خُب: "الْمصرِيين ِإلَى يوسفَ وقَالُوا

." ِإن كَان الْماُل نَفَد من عنْدكُم هاتُوا مواشيكُم، فََأبِيع لَكُم طَعاما مقَابَِل مواشيكُم: "فَقَاَل يوسف١٦ُ
١٧ِإلَى ي مهياشووا مرضيرِفََأحمالْحقَرِ والْبالْغَنَمِ وِل وقَابَِل الْخَيا مامطَع مطَاهفَ، فََأعوس . مهدفََأم

يهِماشوقَابَِل كُلِّ منَةَ مالس لْكامِ تقَالُوا١٨. بِالطَّعو ةالتَّاِلي نَةي السف هوا ِإلَياءنَةُ، جالس تا انْقَضلَمو :
"نَا يا ساندَأب رنَا غَيديقَ ِلسبي لَمو ،تْ لَكحبنَا َأصياشوم َأنو ،الَنَا نَفَدم َأن نْكي عنَا، ال نُخْفدي

 الْخُبزِ ِلماذَا نَهلَك قُدام عينَيك، نَحن وَأرضنَا َأيضا؟ اشْتَرِنَا نَحن وَأرضنَا مقَابَِل١٩وَأرضنَا، 
فَنُصبِح نَحن وَأرضنَا عبِيدا ِلفرعون، وَأعطنَا بزورا ِلنَزرعها ونَحيا وال نَموتَ وال تُصبِح َأرضنَا 

حقُوِلهِم، فَاشْتَرى يوسفُ ِلفرعون كُلَّ اَألرضِ في مصر ، َألن الْمصرِيين باعوا كُلَّ ٢٠." قَفْرا
نوعرلْكًا ِلفم ضاَألر تحبفََأص ،هِملَيةً عيدةَ كَانَتْ شَداعجالْم ا ٢١. َألنبِيدع فُ النَّاسوسَل يعجو

صلُون علَى دخٍْل لَكنَّه لَم يشْتَرِ َأرض الْكَهنَة َألن الْكَهنَةَ كَانُوا يح٢٢. من َأوِل مصر ِإلَى آخرِها
ثُم قَاَل يوسفُ ٢٣. وِلهذَا لَم يبِيعوا َأرضهم. معينٍ من فرعون، فَكَانَوا يعيشُون علَى هذَا الدخِْل

وعنْدما ٢٤. عوا اَألرضبِما َأنِّي اشْتَريتُكُم َأنْتُم وَأرضكُم ِلفرعون، فَخُذُوا البزور ِلتَزر: "ِللشَّعبِ
يخْرج الْمحصوُل تَعطُون الْخُمس ِلفرعون، وتَحتَفظُون بِاَألربعة اَألخْماسِ ِلتَكُون بزورا ِللْحقُوِل 

كُمالدَأوو كُملَألهو ا لَكُمامطَعاتَنَا: "فَقَالُوا٢٥." ويتَ! َأنْقَذْتَ ح تَكا لَيبِيدع نَكُوننَا، وديا سنَّا يى عضر
نوعر٢٦." ِلف كُوني الْغَلَّة سخُم مِ، َأنوتَّى الْيرِي حسي رصي مذَا قَانُونًا ففُ هوسَل يعفَج

وعرلْكًا ِلفم بِحتُص ا لَمَألنَّه نَةالْكَه ضا َأردا عيمف ،نوعرِلفن.  
٢٧ مهددع كَثُروا ورَأثْمالكًا، وا َأميها فاقْتَنَوو ،اناسج نْطَقَةي مف رصي ماِئيَل فرنُو ِإسب كَنفَس
ولَما قَرب ٢٩.  سنَة١٤٧ًالعمرِ وعاشَ يعقُوب في مصر سبع عشْرةَ سنَةً، وبلَغَ من ٢٨. جِدا



احلفْ ِلي َأنَّك تَعمُل معي معروفًا . ِلي طَلَب عنْدك: " وفَاته، استَدعى ابنَه يوسفَ وقَاَل لَهوقْتُ
فَاءالْو ِلي تُظْهِرو : ،رصي منِّي ففاِئي٣٠ال تَدآب عم قُدْل َأري . بنِّي ففادو ،رصم ني مخُذْن

مورِهفُ." قُبوسا قُلْتَ: "فَقَاَل يُل كَمَأفْع٣١." سقُوبعفْ ِلي: "فَقَاَل يلحا ". دجفَس ،فُ لَهوسلَفَ يفَح
رِيرِهْأسِ سر نْدا عدبتَعم قُوبعي. 

  
 منسى وأفرايم

٤٨  

ولَما بلَغَ ٢. ذَ معه ابنَيه منَسى وَأفْرايمفََأخَ." َأبوك مرِيض: "وبعد فَتْرة من الْوقْت قَالُوا ِليوسف١َ
: وقَاَل يعقُوب ليوسف٣َ. يعقُوب الْخَبر َأن ابنَه يوسفَ قَادم ِإلَيه، استَجمع قُواه وجلَس علَى السرِيرِ

" انكَنْع ي بِالدف ي لُوزِلي ف رظَه يرياُهللا القَدكَناربقَاَل ِلي٤. وو : ،كُأكَثِّرا ورثْمم لُكعَأجس
دلْكًا ِإلَى الَْأبم كدعب نم كلِلنَس ضاَألر هذي هطُأعوبِ، والشُّع نا مورهمج لُكعَأج٥. و ،اآلنو

فَيكُون َأفْرايم ومنَسى ِلي . تُ ِإلَيك هنَا يحسبانِ ابنَيفَابنَاك اللَّذَانِ َأنْجبتَهما في مصر قَبَل ما جِْئ
ونعشَمو ُأوبِين٦. كَر ا تَكُونرِثُونَهي يالَّت مهضَأرو ،لَك كُونُونا يمهدعب ا آخَرِينالدتَ َأوبَأنْج ِإنو
نَا فَلَما كُنْتُ راجِعا من سهِل آرام، ِلَألسف ماتَتْ راحيُل في بِالد َأما َأ٧. بِاسمِ َأفْرايم ومنَسى

كَنْعان ونَحن في الطَّرِيق بِالقُربِ من َأفْراتَةَ، فَدفَنْتُها هنَاك علَى جانبِ الطَّرِيق ِإلَى َأفْراتَةَ َأي بيتَ 
ملَح".  
هما االبنَانِ اللَّذَانِ رزقَني : "فَقَاَل يوسفُ َألبِيه٩" من هذَانِ؟: " ابنَي يوسفَ، فَسَأَلورَأى إسراِئيُل٨

وكَان نَظَر ِإسراِئيَل قَد ضعفَ من ١٠." قَربهما ِلي ِلكَي ُأبارِكَهما: "فَقَاَل ِإسراِئيُل." اُهللا بِهِما هنَا
خُوخَةاالشَّيمنَهضحا وملَهفَقَب لَه هنَيفُ ابوسي بف١١َ. ، فَقَروساِئيُل ِليرقَاَل إسَأنِّي : "و َأظُن َأكُن لَم

نَى ثُم َأخْرجهما يوسفُ من بينِ ركْبتَي َأبِيه وانْح١٢." سَأرى وجهك لَكن اَهللا َأراني َأوالدك َأيضا
وَأخَذَ يوسفُ َأفْرايم بِيمينه وَأوقَفَه ِإلَى شماِل ِإسراِئيَل، وَأخَذَ منَسى ١٣. ووجهه نَحو اَألرضِ

رايم، مع َأنَّه فَمد ِإسراِئيُل يده اليمنَى ووضعها علَى رْأسِ َأف١٤ْ. بِشماِله وَأوقَفَه ِإلَى يمينِ ِإسراِئيَل
الْبِكْر وى هنَسم َأن عى، منَسْأسِ ملَى راَل عالشِّم هدي عضوو ،يرغالص .اهاعرتْ ذتَقَاطَع َأي .

لَيتَ اَهللا الَّذي لَيتَ اَهللا الَّذي سار في محضرِه َأبواي ِإبراهيم وِإسحاقُ، : "وبارك يوسفَ وقَاَل١٥



لَيتَ الْمالك الَّذي َأنْقَذَني من كُلِّ شَر، يبارِك هذَينِ ١٦رعاني منْذُ وجودي ِلحد هذَا الْيومِ، 
  ."َألرضِالْولَدينِ، فَيدعيانِ بِاسمي وبِاسمِ َأبوي ِإبراهيم وِإسحاقَ، ويكْثُرانِ جِدا في ا

فَلَما رَأى يوسفُ َأن َأباه وضع يده اليمنَى علَى رْأسِ َأفْرايم ساءه ذَِلك، فََأمسك بِيد َأبِيه ِلينْقُلَها ١٧
و الْبِكْر، ضع ال يا َأبِي، بْل هذَا ه: "وقَاَل يوسفُ َألبِيه١٨. من رْأسِ َأفْرايم ِإلَى رْأسِ منَسى

هْأسلَى رع ينَكمقَاَل١٩." يو وهَأب فَضارِفٌ: "فَري، َأنَا عنا ابارِفٌ يا، . َأنَا عبشَع كُونا يضَأي وه
." ةَ ُأممٍِإنَّما َأخُوه الصغير يكُون َأعظَم منْه، ويكُون نَسلُه جماع. هو َأيضا يكُون عظيما

يجعلُك اُهللا : "يستَعمُل بنُو ِإسراِئيَل اسميكُما ِللْبركَة فَيقُولُون: "وباركَهما في ذَِلك الْيومِ وقَاَل٢٠
رِيبا سَأموتُ، ولَكن اَهللا قَ: "ثُم قَاَل ِإسراِئيُل ليوسف٢١َ. فَقَدم َأفْرايم علَى منَسى" كََأفْرايم وكَمنَسى

اِئكُمضِ آبِإلَى َأر كُمجِعريو كُمعم كُونينْطَقَةَ ٢٢. سم يكطفَِإنِّي ُأع ،كتخْوقَ افَو ارِ َأنَّكبتبِاعو
  .شَكيم الْخصبةَ الَّتي َأخَذْتُها من اَألمورِيين بِسيفي وقَوسي

  
  يبارك أبناءهيعقوب

٤٩  

. التَفُّوا حوِلي ِلكَي ُأخْبِركُم بِما سيحدثُ لَكُم في اَأليامِ الْمقْبِلَة: "ثُم استَدعى يعقُوب َأبنَاءه وقَاَل١
٢اكُماِئيَل َأبروا ِإسعماس ،قُوبعي ينا بوا يعماسوا وعتَمَأنْت٣َ. اج ُأوبِينارِ رمُل ثَأوي وتقُوبِكْرِي و 

ةفَاِئقُ القُوو ةامي، َأنْتَ فَاِئقُ الْكَراننْفُوي ٤. عتَ فقَدر تَظَلَّ فَاِئقًا، َألنَّك اجِ، فَلَنوكَاَألم تَهِيج نَّكلَك
تَهسرِيرِي فَنَجتَ ِإلَى سطَلَع ،اشِ َأبِيكرالو٥ِ. فو ونعا آالتُ ظُلْمٍشَمموفُهيانِ، سال ٦. ي َأخَو

َأدخُُل في مجلسهِما، وال َأنْضم ِإلَى مجمعهِما، َألنَّهما يغْضبانِ فَيقْتُالنِ النَّاس، ويعبثَانِ فَيكَسرانِ 
هما فَِإنَّه شَديد، ُأبددهما في يعقُوب، ملْعون غَضبهما فَِإنَّه عنيفٌ، وغَيظ٧ُ. مفَاصَل الثِّيرانِ

يدك تَكُون علَى رقَبة َأعداِئك، ينْحني لَك بنُو . يهوذَا، اخْوتُك يحمدونَك٨. وُأشَتِّتُهما في ِإسراِئيَل
٩. َأبِيكدُل َأسبوذَا شهي .ي ةفَرِيس نتَ عَأنْتَ قُم نفَم ،ةوكَلَب َأو دكََأس بِضريو ددتَمي ي، ِإنَّهنا اب

من يهوذَا يكُون الْملُوك ، من يهوذَا يكُون الْحكَّام، حتَّى يْأتي من لَه الْحقُّ ١٠يجرُؤ علَى ِإثَارته؟ 
ماُألم هيعشِ، فَتُطري الْعبِط١١ُ. فرايهانَل َأغْصبَِأفْض هارمحو ،ةمبِالْكَر شَهحج  . هابيُل ثغْسي

. عينَاه َأكْثَر سوادا من الْخَمرِ، وَأسنَانُه َأكْثَر بياضا من الحليب١٢ِ. بِالْخَمرِ، ومالبِسه بِدمِ الْعنَبِ
١٣حالْب نْدع كُنسي ولُونبازديِإلَى ص الكُهَأم تَدتَمفُنِ، وِللس ينَاءم ُئهشَاط كُوني١٤. رِ، و راكسي



حين يرى َأن مكَانَه حسن وَأرضه طَيبةٌ، يحني كَتفَه ِللْحمِل، ١٥. حمار قَوِي رابِض بين الْحظَاِئرِ
دان يكُون ثُعبانًا علَى ١٧. دان يحكُم شَعبه كَباقي قَباِئِل ِإسراِئيَل١٦. اقِّويخْضع ِللْعمِل الشَّ

اءرِإلَى الْو هباكقُطُ رسسِ فَييِ الفَربغُ كَعلْدبِيِل، يلَى السوانًا عُأفْعو ا ١٨. الطَّرِيقي اتَكنَج رَأنْتَظ
ب١٩. رجِمهي ادجمهعتْبيو مهطَارِدي نَّهلَكاةُ، والْغُز هلَي٢٠.  ع اتبطَي مقَدي وهو ،مسد يرَأش امطَع

كلالْم ةاِئدِلم لُح٢١. تَصانسا حهغَاريقَةٌ صالَةٌ طَلةٌ ٢٢. نَفْتَاِلي غَزرةٌ، شَجرثْمةٌ مرفُ شَجوسي
ةٌ عرثْماِئطَما الْحانُهلَّقَتْ َأغْصنٍ، فَتَسي٢٣. لَى ع هلَيع امهَأطْلَقُوا الس ،ةيشحاةُ بِومالر هلَيع مجه
ةاورب٢٤ِ. بِض ،قُوبعي بيرِِ رالقَد ةِل قُوةً، بِفَضيدشَد اهديو هاعرذثَابِتَةً، و هسظَلَّتْ قَو نِل لَكفَض

بِفَضِل ِإلَه َأبِيك الَّذي يعينُك، بِفَضِل القَديرِ الَّذي يبارِكُك بِبركَات ٢٥. الراعي حامي ِإسراِئيَل
ةغَنَمٍ بِكَثْرو الدَأو كَاتربضِ، واَألر تتَح نم اقماَألع اءم كَاتربقُ، وفَو نطَرِ م٢٦. الْمكَاتُ بر

يقَةتالتِّالِل الْع ودج نم ظَمَأعو ،ةيماِل القَدالْجِب كَاترب نم ظَمَأع ْأسِ . َأبِيكلَى رع هذلَّ كُلُّ هِلتَح
هتخْوا نييرِ ببِينِ اَألملَى جفَ، عوس٢٧. يلْتَهِماحِ يبي الصف ،فْتَرِسم ْئبذ ينمي بِنْيفةَ، والفَرِيس 

  ."الْمساء يوزع الْغَنيمةَ
٢٨ منْهم داحكُلَّ و ،مكَهارا بلَم ملَه َأبِيهِم كَالم وذَا ههةَ، وشْراِئيَل االثْنَتَا عراِئُل ِإسقَب مه ُؤالءكُلُّ ه

ةً لَهبنَاسكَةً مرب.  
  موت يعقوب

٢٩اهصَأو قَاَلثُمو قِْل : "مي حي فالَّت ةغَاري الْماِئي فآب عي منُونفي، فَادالفِإلَى َأس ما َأنْضقَرِيب
 ،ثِّيالْح ونفْر٣٠ع يماهرا ِإباهي اشْتَرالَّت ،اني كَنْعا فرمم نبِ مبِالْقُر يلَةكْفقِْل الْمي حي فَأيِ الَّت

فيها دفن ِإبراهيم وزوجتُه سارةُ، وفيها دفن ِإسحاقُ ٣١. حقِْل من عفْرون الْحثِّي ِلتَكُون مدفَنًامع الْ
ولَما ٣٣. نوتَم شراء الْحقِْل والْمغَارة الَّتي فيه من الْحثِّيي٣٢. وزوجتُه رِفْقَةُ وفيها دفَنْتُ ِليَئةَ

انْتَهى يعقُوب من تَوصية َأبنَاِئه، رفَع رِجلَيه ِإلَى السرِيرِ، ولَفَظَ َأنْفَاسه اَألخيرةَ، وانْضم ِإلَى 
هالفَأس.  

  
  
 



٥٠ 

١لَهقَبو هلَيكَى عبو لَى َأبِيهع هفُ نَفْسوسى يم٢. فَروسي رَأم ثُم َأن هتمدي خف ينالَّذ اءبفُ اَألط
قُوبعي اءبنَّطَ اَألطفَح ،اهنِّطُوا َأبحامِ ٣. يةُ ِإلتْمطْلُوبالْم اماَألي يها، وموي ينعبَأر قَ ذَِلكتَغْراسو

يطنالتَّح ةيلمع .ا ساددح لَه ونرِيصَل الْممعاوموي ينعفُ ٤. بوسقَاَل ي اددالْح امتْ َأيا انْتَهلَمو
نوعررِ في قَصف ينِللَّذ" :قُولُوا لَهو نوعروا فكَلِّم ،كُمنْدع قَاَل ِلي٥: ِلي طَلَبي ولَّفَنا : َأبِي حقَرِيب

فَري حرِ الَّذي القَبنِّي ففوتُ، فَادَأمسانكَنْع ي بِالدي فِلنَفْس تُه . َأبِي ثُم نفَأدو بَأذْه ِلي َأن حمفَاس
جِع٦." َأرنوعرفَقَاَل ف" :لَّفَكا حكَم اكَأب نفادو بكُلُّ ٧." اذْه افَقَتْهرو اهَأب نفدفُ ِليوسي بفَذَه

اءهجو نم نوعرف ةياشح رصانِ ميَأعرِ و٨.  القَص ،تُ َأبِيهيبو تُهخْوفَ، وِاوسي تيا كُلُّ بضَأيو
مقَرِهبو هِمغَنَمو َأطْفَاِلهِم رغَي اناسي جكُوا فتْري ٩. فَلَم فَكَان ،انسفُراتٌ وكَبرا مضَأي هعتْ مبذَهو

  .جِداالْموكب كَبِيرا 
 ولَما وصلُوا ِإلَى بيدرِ َأطَاد بِالقُربِ من نَهرِ اَألردن نَاحوا علَيه نَوحا عظيما بِمرارة، وعمَل١٠

ةَ في بيدرِ َأطَاد، فَلَما رَأى الْكَنْعانيون الساكنُون هنَاك الْجِنَاز١١. يوسفُ َألبِيه جِنَازةً سبعةَ َأيامٍ
. 'جِنَازةَ الْمصرِيين'وسموا ذَِلك الْمكَان بِالقُربِ من اَألردن ." هذه جِنَازةٌ كَبِيرةٌ ِللْمصرِيين: "قَالُوا
١٢ةَ َأبِيهِميصو قُوبعنُو يف١٣َ: فَنَفَّذَ بدو انكَنْع ِإلَى بِالد قِْل َأخَذُوهي حي فالَّت ةغَاري الْمف نُوه

. الْمكْفيلَة بِالقُربِ من ممرا، الَّتي اشْتَراها ِإبراهيم مع الْحقِْل من عفْرون الْحثِّي ِلتَكُون مدفَنًا
١٤و تُهخْواو وه رصِإلَى م عجر اهفُ َأبوسي فَنا دمدعبوفْنِ َأبِيهِلد هعوا مبذَه ينكُلُّ الَّذ.  

  يوسف يطمئن اخوته

ربما يوسفُ يحقد اآلن علَينَا وينْتَقم منَّا علَى : "ولَما رَأى اخْوةُ يوسفَ َأن َأباهم ماتَ، قَالُوا١٥
بِه لْنَاهمي عالَّذ لُوا ِإل١٦َ. الشَّرسقَالُوافََأرو هقَاَل: يو هتوَل مى قَبصَأو وك١٧: َأب ذَا الْكَالملِّغُوا هب

فَاآلن نَرجو َأن . من فَضلك سامح اخْوتَك علَى ذَنْبِهِم وخَطيَئتهِم، فَِإنَّهم َأساءوا ِإلَيك جِدا: ِليوسفَ
ثُم جاء اخْوتُه ورموا ١٨. فَلَما بلَغَه هذَا الْكَالم بكَى." حن عبِيد رب َأبِيكتُسامحنَا علَى ذَنْبِنَا، فنَ

َأنْتُم قَصدتُم ٢٠ال تَخَافُوا، هْل َأنَا مكَان اِهللا؟ : "فَقَاَل يوسف١٩ُ." نَحن عبِيدك: "َأنْفُسهم قُدامه وقَالُوا
فَال تَخَافُوا، َأنَا ٢١. كن اَهللا قَصد بِه خَيرا، ِلكَي يعمَل ما يتم الْيوم ِإلنْقَاذ نُفُوسٍ كَثيرةِلي شَرا، لَ

كُمالدَأوو َأنْتُم ولُكُمَأع ".مهَأ قُلُوبدهو مَأنَهفَطَم.  



  موت يوسف

٢٢كُلُّ عو وه رصي مفُ فوسي َأقَاموَأبِيه اِئلَة .يننس شْرعَئةً وفُ موساشَ يعَأى الْجِيَل ٢٣. ورو
مايِل َأفْرنَس نالثَّاِلثَ م . مهو هتَيكْبلَى رع ونسلجى كَانَوا ينَسنِ مب يراكم هيدفح الدا َأوضَأيو

غَار٢٤. صهتفُ ِلِإخْووسقَاَل ي ثُم :" هذه نم كُمخْرِجيو ،كُمنوي ِلعْأتياَهللا س نوتُ، لَكا َأمقَرِيب
وحلَّفَ يوسفُ َأبنَاء ٢٥." اَألرضِ ِإلَى اَألرضِ الَّتي وعد بِها ِإبراهيم وِإسحاقَ ويعقُوب بِقَسمٍ

 ١١٠وهو ابن وماتَ يوسفُ ٢٦." م، فَانْقُلُوا عظَامي من هنَااُهللا سيْأتي ِلعونكُ: "ِإسراِئيَل وقَاَل
رصي مف وتي تَابف وهعضوو نَّطُوهفَح ،يننس. 


