
  البدء
1 
1 اُهللا السماواِت واألرض لَقدِء خ2. يف الب ِرفاِهللا ي ةٌ، وروحمِر ظُلمةً، وعلَى وجِه الغةً وخاليِربخ وكانِت األرض

. ِر والظُّلمِةوفَصلَ اُهللا بني النو. ورأَى اُهللا النور أنه حسن4. ، فكانَ نور"ليكُن نور:"وقالَ اُهللا3. علَى وجِه املياِه
  .وكانَ مساٌء وكانَ صباح يوما واِحدا. ودعا اُهللا النور ارا، والظُّلمةُ دعاها ليال5ً
فعِملَ اُهللا اجلَلَد، وفَصلَ بني املياِه اليت حتت 7". وليكُن فاِصالً بني مياٍه ومياٍه. ليكُن جلَد يف وسِط املياِه:"وقالَ اُهللا6
  .وكانَ مساٌء وكانَ صباح يوما ثانيا. ودعا اُهللا اجلَلَد مساًء8. وكانَ كذلك. ِد واملياِه اليت فوق اجلَلَِداجلَلَ
ودعا اُهللا الياِبسةَ أرضا، 10. وكانَ كذلك". لتجتِمِع املياه حتت السماِء إلَى مكاٍن واِحٍد، ولتظهِر الياِبسةُ:"وقالَ اُهللا9

عمجتاومحبار عاهاملياِه د  .نسح هأن ا ذا : "وقالَ اُهللا11. ورأَى اُهللا ذلكرجا، وشبزر بِزرقالً يا وبشبع نِبِت األرضلت
فأخرجِت األرض عشبا وبقالً يبِزر بزرا 12. وكانَ كذلك". ثَمٍر يعملُ ثَمرا كِجنِسِه، بزره فيِه علَى األرِض

  .وكانَ مساٌء وكانَ صباح يوما ثاِلثًا13. ورأَى اُهللا ذلك أنه حسن. ِه، وشجرا يعملُ ثَمرا بزره فيِه كِجنِسِهكِجنِس
 وتكون15َ. لتكُن أنوار يف جلَِد السماِء لتفِصلَ بني النهاِر واللَّيِل، وتكونَ آلياٍت وأوقاٍت وأياٍم وِسنٍني:"وقالَ اُهللا14

النور األكبر حلُكِم النهاِر، : فعِملَ اُهللا النوريِن العظيمِني16. وكانَ كذلك". أنوارا يف جلَِد السماِء لتنري علَى األرِض
جومحلُكِم اللَّيِل، والن راألصغ ورعلَى األرِض، 17. والن نريلَِد السماِء لتلها اُهللا يف جععلَى18وج حكُمهاِر ولتالن 
  .وكانَ مساٌء وكانَ صباح يوما راِبعا19. ورأَى اُهللا ذلك أنه حسن. واللَّيِل، ولتفِصلَ بني النوِر والظُّلمِة

 اُهللا فخلَق21". لتِفِض املياه زحافاٍت ذات نفٍس حيٍة، وليِطر طَري فوق األرِض علَى وجِه جلَِد السماِء:"وقالَ اُهللا20
. التنانني الِعظام، وكُلَّ ذَواِت األنفُِس احليِة الدبابِة اليت فاضت ا املياه كأجناِسها، وكُلَّ طائٍر ذي جناٍح كِجنِسِه

نسح هأن كَها اُهللا قائال22ً. ورأَى اُهللا ذلكيف الِبحاِر:"وبار كثُِر ال. أِمثري واكثُري وامَإلي املياهعلَى ولي طَّري
  .وكانَ مساٌء وكانَ صباح يوما خاِمسا23". األرِض

وكانَ ". بهائم، ودباباٍت، ووحوش أرٍض كأجناِسها: لتخِرِج األرض ذَواِت أنفٍُس حيٍة كِجنِسها:"وقالَ اُهللا24
25. كذلكد كأجناِسها، ومجيع هائماألرِض كأجناِسها، والب حوشِملَ اُهللا واباِت األرِض كأجناِسهافعورأَى اُهللا . ب

نسح هأن ِك البحِر وعلَى طَِري السماِء :"وقالَ اُهللا26. ذلكلَّطونَ علَى مسستِهنا، فيبِتنا كشلُ اإلنسانَ علَى صورعمن
فخلَق اُهللا اإلنسانَ علَى 27". وعلَى البهائِم، وعلَى كُلِّ األرِض، وعلَى مجيِع الدباباِت اليت تِدب علَى األرِض

أِمثروا واكثُروا وامألَُوا األرض، :"وباركَهم اُهللا وقالَ هلُم28. ذَكَرا وأُنثَى خلَقَهم. علَى صورِة اِهللا خلَقَه. صورِتِه
إني :"وقالَ اُهللا29".  األرِضوأخِضعوها، وتسلَّطوا علَى مسِك البحِر وعلَى طَِري السماِء وعلَى كُلِّ حيواٍن يِدب علَى

. قد أعطَيتكُم كُلَّ بقٍل يبِزر بزرا علَى وجِه كُلِّ األرِض، وكُلَّ شجٍر فيِه ثَمر شجٍر يبِزر بزرا لكُم يكونُ طَعاما
، أعطَيت كُلَّ عشٍب أخضر ولكُلِّ حيواِن األرِض وكُلِّ طَِري السماِء وكُلِّ دبابٍة علَى األرِض فيها نفس حية30ٌ
  .وكانَ كذلك". طَعاما
 .وكانَ مساٌء وكانَ صباح يوما ساِدسا. ورأَى اُهللا كُلَّ ما عِمله فإذا هو حسن ِجدا31
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 فاستراح يف اليوِم .وفَرغَ اُهللا يف اليوِم الساِبِع ِمن عمِلِه الذي عِمل2َ. فأُكِملَِت السماوات واألرض وكُلُّ جنِدها1

وبارك اُهللا اليوم الساِبع وقَدسه، ألنه فيِه استراح ِمن مجيِع عمِلِه الذي عِملَ اُهللا 3. الساِبِع ِمن مجيِع عمِلِه الذي عِملَ
  .خاِلقًا

  آدم وحواء
كُلُّ شجِر البريِة مل يكُن 5. إللَه األرض والسماواِتهِذِه مباِدئ السماواِت واألرِض حني خِلقَت، يوم عِملَ الرب ا4

  بعد يف األرِض، وكُلُّ عشِب  البريِة مل ينبت بعد، ألنَّ الرب اإللَه مل يكُن قد أمطَر علَى األرِض، وال
لَ األرضعم6. كانَ إنسانٌ لياألرِض وي ِمن  طلَعي بابكانَ  ض  7. سقي كُلَّ وجِه األرِضثُم  اإللَه لَ الرببوج

وغَرس الرب  اإللَه  جنةً  يف عدٍن  شرقًا، 8. فصار آدم نفسا حيةً. آدم  ترابا ِمن األرِض، ونفَخ يف أنِفِه نسمةَ حياٍة
لهبالذي ج مآد هناك عضا9. وو ِمن اإللَه الرب تةَ وأنبرجٍة لألكِل، وشديظَِر وجٍة  للنهيٍة  شرجألرِض كُلَّ ش

رعِرفَِة اخلَِري والشةَ مرجِة، وش10. احلياِة يف وسِط اجلَن نقَِسمي هناك ةَ، وِمناجلَن سقيدٍن ليع ِمن  جخري ر َوكان
وذَهب ِتلك 12. ، وهو املُحيطُ جبميِع أرِض احلَويلَِة حيثُ الذَّهباسم الواِحِد فيشون11ُ: فيصري أربعةَ رؤوٍس

دياجلَزِع. األرِض ج رجاملُقلُ وح هِر الثّاين جيحونُ، وهو املُحيطُ جبميِع أرِض كوٍش13. هناكالن 14. واسم واسم
ورأش رقياِقلُ، وهو اجلاري شهِر الثّاِلِث ِحدالن .هروالنالفُرات اِبعالر .  

ِمن مجيِع شجِر :"وأوصى الرب اإللَه آدم قائال16ً. وأخذَ الرب اإللَه آدم ووضعه يف جنِة عدٍن ليعملها ويحفَظَها15
 وأما شجرةُ معِرفَِة اخلَِري والشر فال17اجلَنِة تأكُلُ أكالً، 

يوم كتأكُلْ ِمنها، ألنا متوت18".  تأكُلُ ِمنها موتاإللَه ا :"وقالَ الربعينم له عفأصن ،هوحد ما أنْ يكونَ آدديليس ج
هظريى ماذا 19". نرلي مها إلَى آدرِة وكُلَّ طُيوِر السماِء، فأحضيرواناِت البياألرِض كُلَّ ح ِمن اإللَه لَ الرببوج

فدعا آدم بأمساٍء مجيع البهائِم وطُيور السماِء ومجيع 20.  ما دعا بِه آدم ذات نفٍس حيٍة فهو امسهايدعوها، وكُلُّ
فأوقَع الرب اإللَه سباتا علَى آدم فنام، فأخذَ واِحدةً ِمن 21. وأما لنفِسِه فلم يِجد معينا نظريه. حيواناِت البريِة

  :فقالَ آدم23. وبنى الرب اإللَه الضلع اليت أخذَها ِمن آدم امرأةً وأحضرها إلَى آدم22. الِعِه ومأل مكانها لَحماأض
  هِذِه اآلنَ عظم ِمن ِعظامي"

  .ولَحم ِمن لَحمي 

  هِذِه تدعى امرأةً

 ها ِمِن امِرٍء أُِخذَتألن".  

24الر كيتر الذلكا واِحددسبامرأِتِه ويكوناِن ج ِصقلتوي هوأُم لُ أباه25. ج ،هوامرأت مِني، آدريانما عوكانا ِكاله
  وهما ال
  .يخجالِن



  سقوط اإلنسان
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 ا قالَ اُهللا الأحق":وكانِت احلَيةُ أحيلَ مجيِع حيواناِت البريِة اليت عِملها الرب اإللَه، فقالَت للمرأِة1

 تأكُال

وأما ثَمر الشجرِة اليت يف وسِط اجلَنِة فقالَ 3ِمن ثَمِر شجِر اجلَنِة نأكُلُ، :"فقالَِت املَرأةُ للحيِة2" ِمن كُلِّ شجِر اجلَنِة؟
 ال: اُهللا

 تأكُال ِمنه وال

 متَساه لئال

بل اُهللا عاِلم أنه يوم تأكُالِن ِمنه تنفَِتح  أعينكُما وتكوناِن كاِهللا عاِرفَِني 5! ن متوتال:"فقالَِت احلَيةُ للمرأِة4". متوتا 
روالش ظَِر6". اخلَريةٌ للنهيةَ شرجيوِن، وأنَّ الشةٌ للعِهجها بةٌ لألكِل، وأنديةَ جرجفرأِت املَرأةُ أنَّ الش . ِمن ذَتفأخ

فخاطا أوراق تٍني . فانفَتحت أعينهما وعِلما أنهما عرياناِن7. ها وأكَلَت، وأعطَت رجلها أيضا معها فأكَلَثَمِر
عا ألنفُِسِهما مآِزرنوص.  

 الرب اإللَـِه يف وِمسعا صوت الرب اإللَِه ماشيا يف اجلَنِة ِعند هبوب ريِح النهاِر، فاختبأ آدم وامرأته ِمن وجـِه8
ِمسعت صوتك يف اجلَنِة فخشيت، ألني :"فقال10َ". أين أنت؟:"فنادى الرب اإللَه آدم وقالَ له9. وسِط شجِر اجلَنِة
بأتريانٌ فاختأنْ ال: "فقال11َ". ع كيتِة اليت أوصرجالش ِمن ريانٌ؟ هل أكَلتع كأن كأعلَم نم  

فقالَ الرب اإللَه 13". املَرأةُ اليت جعلتها معي هي أعطَتين ِمن الشجرِة فأكَلت: "فقالَ آدم12" كُلَ ِمنها؟تأ
  :فقالَ الرب اإللَه للحيِة14". احلَيةُ غَرتين فأكَلت:"فقالَِت املَرأةُ". ما هذا الذي فعلِت؟:"للمرأِة

 ،ألنِك فعلِت هذا"

 هائِمممجيِع الب ةٌ أنِت ِمنلعون  
 .وِمن مجيِع وحوِش البريِة  

نيطِنِك تسععلَى ب  
 .وترابا تأكُلني كُلَّ أياِم حياِتِك 

 ،وأضع عداوةً بينِك وبني املَرأِة15

 .وبني نسِلِك ونسِلها 

 ،هو يسحق رأسِك

 هِقبع قنيوأنِت تسح". 

 :لمرأِةوقالَ ل16

 ،تكثريا أُكَثِّر أتعاب حبِلِك" 

 .بالوجِع تِلدين أوالدا



  وإلَى رجِلِك يكونُ اشتياقُِك 
 ."وهو يسود علَيِك  

17موقالَ آلد: 

"لقَول امرأِتك ِمسعت كألن  
  وأكَلت ِمن الشجرِة 

 :اليت أوصيتك قائالً

 ال 
  تأكُلْ ِمنها،
 .ض بسبِبكملعونةٌ األر

  بالتعِب تأكُلُ ِمنها 

  ياِتكاِم حكُلَّ أي. 

18لك نِبتكًا تسوكًا وحوش، 

 .وتأكُلُ عشب احلَقِل  

  بعرِق وجِهك تأكُلُ خبزا19
  حتى تعود إلَى األرِض 

 .اليت أُِخذت ِمنها

 رابت كألن، 

  راٍب تعودوإلَى ت."  
وصنع الرب اإللَه آلدم وامرأِتِه أقِمصةً ِمن ِجلٍد 21. ألنها أُم كُلِّ حيِِّ" حواَء"م  امرأِتِه  ودعا  آدم  اس20

 .وألبسهما

22اإللَه وقالَ الرب":روالش ا عاِرفًا اخلَريكواِحٍد ِمن ذُ . هوذا اإلنسانُ قد صارويأخ هدي دمي لَّهِة واآلنَ لَعرجش ِمن
فطَرد 24. فأخرجه الرب اإللَه ِمن جنِة عدٍن ليعملَ األرض اليت أُِخذَ ِمنها23". احلياِة أيضا ويأكُلُ ويحيا إلَى األبِد

  .اإلنسانَ، وأقام شرقي جنِة عدٍن الكَروبيم، وهليب سيٍف متقَلٍِّب ِحلراسِة طريِق شجرِة احلياِة
  قايني وهابيل

4 
1قايني تلَدوو ِبلَتفح هاَء امرأتوح مآد فروقالَِت. وع":ِعنِد الرب الً ِمنجر يتن2". اقت  أخاه تلَدفو تعاد ثُم

قايني قَدم ِمن أمثاِر األرِض وحدثَ ِمن بعِد أياٍم أنَّ 3. وكانَ هابيلُ راعيا للغنِم، وكانَ قايني عاِمالً يف األرِض. هابيلَ
 ،ا للربِسماِنها4قُربان ِمِه وِمنأبكاِر غَن ا ِمنهابيلُ أيض مإلَى هابيلَ وقُرباِنِه، . وقَد الرب ظَر5فن ولكن إلَى قايني
نظُروقُرباِنِه مل ي .ها وسقَطَ وجهِجد 6. فاغتاظَ قاينيلقايني ؟ ملاذا:"فقالَ الربك؟ وملاذا سقَطَ وجهظتإنْ 7 اغت



  أحسنت أفَال
  ".رفع؟ وإنْ مل تحِسن فِعند الباِب خطيةٌ راِبضةٌ، وإلَيك اشتياقُها وأنت تسود علَيها

8هابيلَ أخاه قايني علَى هابيلَ. وكلَّم قام ثَ إذ كانا يف احلَقِل أنَّ قاينيدوح لهفقالَ ال9. أخيِه وقَتلقايني أين :"رب
 ال:"فقالَ". هابيلُ أخوك؟

أنا ألخي؟! أعلَم األرِض:"فقال10َ". أحاِرس ِمن إلَي صاِرخ ِم أخيكد ؟ صوتلت11. ماذا فع لعونٌ أنتفاآلنَ م
ِدكي ِمن أخيك ملَ دقبفاها لت تاألرِض اليت فتح ال12. ِمن األرض ِملتى عتم  

إنك قد 14. ذَنيب أعظَم ِمن أنْ يحتملَ:"فقالَ قايني للرب13". تائها وهاِربا تكونُ يف األرِض. يك قوتهاتعود تعط
". طَردتين اليوم عن وجِه األرِض، وِمن وجِهك أختفي وأكونُ تائها وهاِربا يف األرِض، فيكونُ كُلُّ من وجدين يقتلُين

وجعلَ الرب لقايني عالمةً لكَي ال يقتله كُلُّ ". لذلك كُلُّ من قَتلَ قايني فسبعةَ أضعاٍف ينتقَم ِمنه: "بفقالَ له الر15
هدوج ندٍن16. مع رقييف أرِض نوٍد ش وسكَن ،ِن الربلَد ِمن قايني فخرج.  

17تلَدوو ِبلَتفح هامرأت قايني فرنوكوعنوك.  حاملدينِة كاسِم ابِنِه ح عا اسمبين مدينةً، فد18. وكانَ ي ِلدوو
حويائيلَ. حلَنوك عريادم لَدو توشائيلَ. وعريادم لَدحويائيلُ ووم .كالم لَدتوشائيلُ وفِسِه 19. وملن كذَ المخوات

فولَدت عادةُ يابالَ الذي كانَ أبا لساِكين اخلياِم ورعاِة 20. ِصلَّةُاسم الواِحدِة عادةُ، واسم اُألخرى : امرأتِني
وِصلَّةُ أيضا ولَدت توبالَ قايني 22. واسم أخيِه يوبالُ الذي كانَ أبا لكُلِّ ضاِرٍب بالعوِد واِملزماِر21. املَواشي

  :وقالَ المك المرأتيِه عادةَ وِصلَّة23َ.  نعمةُوأُخت توبالَ قايني. الضاِرب كُلَّ آلٍَة ِمن نحاٍس وحديٍد
"كالم يعا قَويل يا امرأتامس،  

  .وأصغيا لكالمي 

  ،فإني قَتلت رجالً جلُرحي

 .وفَىت لشدخي 

  ،إنه ينتقَم لقايني سبعةَ أضعاٍف24

 ةً وسبعنيبعفس كا لالموأم". 

". ألنَّ اَهللا قد وضع يل نسالً آخر ِعوضا عن هابيلَ:"يضا، فولَدِت ابنا ودعِت امسه شيثًا، قائلَةًوعرف آدم امرأته أ25
لهكانَ قد قَت 26. ألنَّ قاينيأنوش هعا امسفد ابن ِلدا وى باسِم الرب. ولشيثَ أيضدعأنْ ي ِدئئٍذ ابتِّحين. 

  من آدم إىل نوح
 (4-1:1أخ 1)
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ذَكَرا وأُنثَى خلَقَه، وباركَه ودعا امسه آدم يوم 2. علَى شبِه اِهللا عِمله. هذا ِكتاب مواليِد آدم، يوم خلَق اُهللا اإلنسان1َ

ِلقشيثًا3. خ هعا امسِتِه ودِهِه كصوربا علَى شولَد لَدةً، ووسن ِمئَةً وثَالثني مآد 4. وعاشوكانت لَدما و عدب مآد امأي 
  .فكانت كُلُّ أياِم آدم اليت عاشها ِتسع ِمئٍَة وثَالثني سنةً، ومات5. شيثًا ثَماينَ ِمئَِة سنٍة، وولَد بنني وبناٍت



6أنوش لَدوو ،ِسنني مسشيثُ ِمئَةً وخ ثَماينَ ِمئٍَة7. وعاش أنوش لَدما و عدشيثُ ب وعاش ننيب لَدوو ،ِسنني وسبع 
  .فكانت كُلُّ أياِم شيثَ ِتسع ِمئٍَة واثنيت عشرةَ سنةً، ومات8. وبناٍت

وعاش أنوش بعد ما ولَد قينانَ ثَماينَ ِمئٍَة وخمس عشرةَ سنةً، وولَد بنني 10. وعاش أنوش ِتسعني سنةً، وولَد قينان9َ
  .ت كُلُّ أياِم أنوش ِتسع ِمئٍَة وخمس ِسنني، وماتفكان11. وبناٍت

وعاش قينانُ بعد ما ولَد مهلَلئيلَ ثَماينَ ِمئٍَة وأربعني سنةً، وولَد بنني 13. وعاش قينانُ سبعني سنةً، وولَد مهلَلئيل12َ
  .ني، وماتفكانت كُلُّ أياِم قينانَ ِتسع ِمئٍَة وعشر ِسن14. وبناٍت

15ديار لَدةً، ووسن نيا وِستمسهلَلئيلُ خم 16. وعاش لَدةً، ووسن ثَماينَ ِمئٍَة وثَالثني ديار لَدما و عدهلَلئيلُ بم وعاش
  .فكانت كُلُّ أياِم مهلَلئيلَ ثَماينَ ِمئٍَة وخمسا وِتسعني سنةً، ومات17. بنني وبناٍت

18 وعاشأخنوخ لَدةً، ووسن نيِمئَةً واثنتِني وِست د19. يار ننيب لَدٍة، ووثَماينَ ِمئَِة سن أخنوخ لَدما و عدب ديار وعاش
 .فكانت كُلُّ أياِم يارد ِتسع ِمئٍَة واثنتِني وِستني سنةً، ومات20. وبناٍت

21ةً، ووسن نيا وِستمسخ أخنوخ وعاشتوشالَحم ٍة، 22. لَدثَالثَ ِمئَِة سن توشالَحم لَدما و عدمع اِهللا ب أخنوخ وسار
وسار أخنوخ مع اِهللا، ومل يوجد 24. فكانت كُلُّ أياِم أخنوخ ثَالثَ ِمئٍَة وخمسا وِستني سنة23ً. وولَد بنني وبناٍت
ذَهألنَّ اَهللا أخ.  

25توشالَحم وعاشكالم لَدةً، ووسن ا وثَماننيِمئٍَة واثنتِني 26.  ِمئَةً وسبع سبع كالم لَدما و عدب توشالَحم وعاش
 .ومات ،فكانت كُلُّ أياِم متوشالَح ِتسع ِمئٍَة وِتسعا وِستني سنة27ً. وثَمانني سنةً، وولَد بنني وبناٍت

هذا يعزينا عن عمِلنا وتعِب أيدينا :"ودعا امسه نوحا، قائال29ً. نتِني وثَمانني سنةً، وولَد ابناوعاش المك ِمئَةً واث28
ها الربنِل األرِض اليت لَعِقب 30". ِمن ننيب لَدةً، ووسن ا وِتسعنيمسِمئٍَة وخ مسا خنوح لَدما و عدب كالم وعاش

  . كُلُّ أياِم المك سبع ِمئٍَة وسبعا وسبعني سنةً، وماتفكانت31. وبناٍت
 .ساما، وحاما، ويافَثَ: وولَد نوح. وكانَ نوح ابن خمِس ِمئَِة سنٍة32

  الطوفان
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1 ،ناتهلُم ب ِلدكثُرونَ علَى األرِض، ووي دأ الناسا ابتثَ لَمدناِت 2وحا بْأنَّ أبناَء اِهللا رأَو نـَّـه الناِس أنــ

ناتسكُلِّ ما اختاروا. ح ِنساًء ِمن ذوا ألنفُِسِهمخ3. فاتال:"فقالَ الرب  
رشغاِنِه، هو بيروحي يف اإلنساِن إلَى األبِد، لز دينةً. يسن ِمئَةً وِعشرين هامكانَ يف األرِض طُغاةٌ يف 4". وتكونُ أي

 أيضا إذ دخلَ بنو اِهللا علَى بناِت الناِس وولَدنَ هلُم أوالدا، هؤالِء هم اجلَباِبرةُ الذين منذُ الدهِر وبعد ذلك. ِتلك األياِم
  .ذَوو اسٍم

 الرب فحِزن6َ. ورأَى الرب أنَّ شر اإلنساِن قد كثُر يف األرِض، وأنَّ كُلَّ تصوِر أفكاِر قَلِبِه إنما هو ِشرير كُلَّ يوٍم5
أحمو عن وجِه األرِض اإلنسانَ الذي خلَقته، اإلنسانَ :"فقالَ الرب7. أنه عِملَ اإلنسانَ يف األرِض، وتأسف يف قَلِبِه

مهِملتي عأن ِزنتي حاباٍت وطُيوِر السماِء، ألنبود هائم8". مع بِي الربينةً يف عِنعم دجفو ا نوحوأم.  



ساما، : وولَد نوح ثَالثَةَ بنني10. وسار نوح مع اِهللا. كانَ نوح رجالً بارا كاِمالً يف أجياِلِه: ِه مواليد نوٍحهِذ9
ورأَى اُهللا األرض فإذا هي قد فسدت، 12. وفَسدِت األرض أمام اِهللا، وامتألِت األرض ظُلما11. وحاما، ويافَثَ
علَى األرِضإذ كانَ كُلُّ ب طريقَه دٍر قد أفسش.  

. فها أنا مهِلكُهم مع األرِض. ِنهايةُ كُلِّ بشٍر قد أتت أمامي، ألنَّ األرض امتألت ظُلما ِمنهم:"فقالَ اُهللا لنوٍح13
وهكذا 15. ن خاِرٍج بالقاِرجتعلُ الفُلك مساِكن، وتطليِه ِمن داِخٍل وِم. ِاصنع لنفِسك فُلكًا ِمن خشِب جفٍر14
هعتصن :ها ارِتفاعِذراع وثَالثني ،هرضا عِذراع مسنيا للفُلِك، 16. ثَالثَ ِمئَِة ِذراٍع يكونُ طولُ الفُلِك، وخكو عصنوت

فوق ِذراٍع ِمن دإلَى ح لُهكَمالفُلِك يف جاِنِبِه. وت باب عةً و. وتضفليس ساِكنملُهةً جتعلويطَةً وعسوتفها أنا 17. م
. كُلُّ ما يف األرِض يموت. آٍت بطوفاِن املاِء علَى األرِض ُألهِلك كُلَّ جسٍد فيِه روح حياٍة ِمن حتِت السماِء

18معك نيكوِنساُء ب كنوك وامرأتوب أنت لُ الفُلكفتدخ ،هدي معكع كُل19ِّ. ولكن أُقيم كُلِّ ذي وِمن ِمن ِِّيح 
دِخلُ إلَى الفُلِك السِتبقائها معككُلِِِّّ ت ِني ِمنٍد، اثنسا وأُنثَى. جهائِم 20. تكونُ ذَكَرالب الطُّيوِر كأجناِسها، وِمن ِمن

وأنت، فخذْ لنفِسك ِمن 21. قائهااثنِني ِمن كُلِِِّّ تدِخلُ إلَيك السِتب. كأجناِسها، وِمن كُلِّ دباباِت األرِض كأجناِسها
  .هكذا فعلَ. ففَعلَ نوح حسب كُلِّ ما أمره بِه اُهللا22". كُلِّ طَعاٍم يؤكَلُ وامجعه ِعندك، فيكونَ لك وهلا طَعاما

 
7 
ِمن مجيِع البهائِم 2. دي يف هذا اجليِلادخلْ أنت ومجيع بيِتك إلَى الفُلِك، ألني إياك رأيت بارا لَ:"وقالَ الرب لنوٍح1

وِمن طُيوِر السماِء 3. ذَكَرا وأُنثَى: وِمن البهائِم اليت لَيست بطاِهرٍة اثنِني. الطّاِهرِة تأخذُ معك سبعةً سبعةً ذَكَرا وأُنثَى
ألني بعد سبعِة أياٍم أيضا أُمِطر علَى األرِض 4. األرِضالسِتبقاِء نسٍل علَى وجِه كُلِّ . ذَكَرا وأُنثَى: أيضا سبعةً سبعةً

  .ففَعلَ نوح حسب كُلِّ ما أمره بِه الرب5". وأحمو عن وجِه األرِض كُلَّ قائٍم عِملته. أربعني يوما وأربعني ليلَةً
فدخلَ نوح وبنوه وامرأته وِنساُء بنيِه معه إلَى 7األرِض، ولَما كانَ نوح ابن ِست ِمئَِة سنٍة صار طوفانُ املاِء علَى 6

وِمن البهائِم الطّاِهرِة والبهائِم اليت لَيست بطاِهرٍة، وِمن الطُّيوِر وكُلِّ ما يِدب علَى 8. الفُلِك ِمن وجِه مياِه الطّوفاِن
  . ذَكَرا وأُنثَى، كما أمر اُهللا نوحادخلَ اثناِن اثناِن إلَى نوٍح إلَى الفُلِك،9: األرِض

 يف سنِة ِست ِمئٍَة ِمن حياِة نوٍح، يف الشهِر 11. وحدثَ بعد السبعِة األياِم أنَّ مياه الطّوفاِن صارت علَى األرِض10
كُلُّ ي تراليوِم، انفَج هِر يف ذلكالش ِمن رعش اِبعالسماِءالثّاين، يف اليوِم الس طاقات تحمِر العظيِم، وانفَتنابيِع الغ .

 يف ذلك اليوِم عيِنِه دخلَ نوح، وسام وحام ويافَثُ بنو 13. وكانَ املَطَر علَى األرِض أربعني يوما وأربعني ليلَة12ً
لوحوِش كأجناِسها، وكُلُّ البهائِم كأجناِسها، هم وكُلُّ ا14. نوٍح، وامرأةُ نوٍح، وثَالثُ ِنساِء بنيِه معهم إلَى الفُلِك

. كُلُّ عصفوٍر، كُلُّ ذي جناٍح: وكُلُّ الدباباِت اليت تِدب علَى األرِض كأجناِسها، وكُلُّ الطُّيوِر كأجناِسها
اِخالت دخلَت ذَكَرا وأُنثَى، ِمن والد16. ودخلَت إلَى نوٍح إلَى الفُلِك، اثنِني اثنِني ِمن كُلِّ جسٍد فيِه روح حياٍة15

  .وأغلَق الرب علَيِه. كُلِّ ذي جسٍد، كما أمره اُهللا



وتعاظَمِت املياه 18. وتكاثَرِت املياه ورفَعِت الفُلك، فارتفَع عن األرِض. وكانَ الطّوفانُ أربعني يوما علَى األرِض17
وتعاظَمِت املياه كثريا ِجدا علَى األرِض، فتغطَّت 19. فكانَ الفُلك يسري علَى وجِه املياِهوتكاثَرت ِجدا علَى األرِض، 

. خمس عشرةَ ِذراعا يف اِلارِتفاِع تعاظَمِت املياه، فتغطَِّت اِجلبال20ُ. مجيع اِجلباِل الشاِمخِة اليت حتت كُلِّ السماِء
 يِدب علَى األرِض ِمن الطُّيوِر والبهائِم والوحوِش، وكُلُّ الزحافاِت اليت كانت تزحف فمات كُلُّ ذي جسٍد كان21َ

فمحا اُهللا كُلَّ قائٍم 23. كُلُّ ما يف أنِفِه نسمةُ روِح حياٍة ِمن كُلِّ ما يف الياِبسِة مات22. علَى األرِض، ومجيع الناِس
وتبقَّى نوح والذين معه يف . فامنَحت ِمن األرِض.  والبهائم، والدباباِت، وطُيور السماِءالناس،: كانَ علَى وجِه األرِض

  .وتعاظَمِت املياه علَى األرِض ِمئَةً وخمسني يوما24. الفُلِك فقط
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.  اُهللا رحيا علَى األرِض فهدأِت املياهوأجاز. ثُم ذَكَر اُهللا نوحا وكُلَّ الوحوِش وكُلَّ البهائِم اليت معه يف الفُلِك1
وبعد . ورجعِت املياه عن األرِض رجوعا متواليا3. وانسدت ينابيع الغمِر وطاقات السماِء، فامتنع املَطَر ِمن السماِء2

 ،ِت املياهقَصا نيوم مسنياِب4ِمئٍَة وخهِر السيف الش الفُلك قَرهِر، علَى ِجباِل واستالش ِمن رعش اِبعِع، يف اليوِم الس
  .ويف العاِشِر يف أوِل الشهِر، ظَهرت رؤوس اِجلباِل. وكانِت املياه تنقُص نقصا متواليا إلَى الشهِر العاِشِر5. أراراطَ

وأرسلَ الغراب، فخرج مترددا حتى 7اليت كانَ قد عِملها، وحدثَ ِمن بعِد أربعني يوما أنَّ نوحا فتح طاقَةَ الفُلِك 6
فلَم ِجتِد احلَمامةُ مقَرا 9ثُم أرسلَ احلَمامةَ ِمن ِعنِدِه ليرى هل قَلَِّت املياه عن وجِه األرِض، 8. نِشفَِت املياه عن األرِض

إليِه إلَى الفُلِك ألنَّ مياه تعجعلَى وجِه كُلِّ األرِضلِرجِلها، فر إلَى . ا كانت هلها ِعندذَها وأدخوأخ هدي دفم
فأتت إليِه احلَمامةُ ِعند املساِء، وإذا ورقَةُ 11فلَِبثَ أيضا سبعةَ أياٍم أُخر وعاد فأرسلَ احلَمامةَ ِمن الفُلِك، 10. الفُلِك

فلَِبثَ أيضا سبعةَ أياٍم أُخر وأرسلَ احلَمامةَ فلم 12. أنَّ املياه قد قَلَّت عن األرِضفعِلم نوح . زيتوٍن خضراُء يف فِمها
  .تعد ترِجع إليِه أيضا

 فكشف نوح. وكانَ يف السنِة الواِحدِة والست ِمئٍَة، يف الشهِر األوِل يف أوِل الشهِر، أنَّ املياه نِشفَت عن األرِض13
ِشفاألرِض قد ن فإذا وجه ،ظَرهِر، 14. الِغطاَء عن الفُلِك ونالش ِمن اِبِع والِعشرينهِر الثّاين، يف اليوِم السويف الش

فَِّت األرضج.  
اناِت اليت وكُلَّ احلَيو17. اخرج ِمن الفُلِك أنت وامرأتك وبنوك وِنساُء بنيك معك"16: وكلَّم اُهللا نوحا قائال15ً

ولتتوالَد يف . الطُّيوِر، والبهائِم، وكُلَّ الدباباِت اليت تِدب علَى األرِض، أخِرجها معك: معك ِمن كُلِّ ذي جسٍد
وكُلُّ احلَيواناِت، كُلُّ 19. فخرج نوح وبنوه وامرأته وِنساُء بنيِه معه18". األرِض وتثِمر وتكثُر علَى األرِض

الفُلِكالد ِمن تعلَى األرِض، كأنواِعها خرج ِدباباِت، وكُلُّ الطُّيوِر، كُلُّ ما يب.  
20ا للربحذبم ى نوحنِح، . وبقاٍت علَى املَذبحرم دِة وأصعكُلِّ الطُّيوِر الطّاِهر ِة وِمنهائِم الطّاِهركُلِّ الب ذَ ِمنوأخ
21الرب مسنةَ فتضارائحيف قَلِبِه.  الر ال:"وقالَ الرب 

 وال. أعود ألعن األرض أيضا ِمن أجِل اإلنساِن، ألنَّ تصور قَلِب اإلنساِن ِشرير منذُ حداثَِتِه

يكُلَّ ح ا أُميتأيض أعودلتاِم األرِض22.  كما فعةَ كُلِّ أيدم: 



صادوح رعز، 

 روح ردوب، 

 يفوِشتاٌء،وص  
 وار وليلٌ، ال 

 ."تزالُ

  عهد اهللا مع نوح
9 
ولتكُن خشيتكُم ورهبتكُم علَى كُلِّ حيواناِت 2. أِمثروا واكثُروا وامألَُوا األرض:"وبارك اُهللا نوحا وبنيِه وقالَ هلُم1

كُلُّ دابٍة 3. قد دِفعت إلَى أيديكُم. أمساِك البحِروكُلِّ  ،األرِض وكُلِّ طُيوِر السماِء، مع كُلِّ ما يِدب علَى األرِض
 غَري أنَّ لَحما حبياِتِه، دِمِه، ال4. كالعشِب األخضِر دفَعت إلَيكُم اجلميع. حيٍة تكونُ لكُم طَعاما

فقط5. تأكُلوه ألنفُِسكُم كُممأنا د وأطلُب .هواٍن أطلُبيِد كُلِّ حي ِد وِم. ِمني اإلنساِن، ِمن فسن ِد اإلنساِن أطلُبي ن
  .اإلنساِن أخيِه

  ساِفك دِم اإلنساِن6
 همد سفَكباإلنساِن ي. 

  ألنَّ اَهللا علَى صورِتِه

 .عِملَ اإلنسانَ 

  فأِمثروا أنتم واكثُروا7
  وتوالَدوا يف األرِض 

 ."وتكاثَروا فيها  

ومع كُلِّ ذَواِت 10وها أنا مقيم ميثاقي معكُم ومع نسِلكُم ِمن بعِدكُم، "9: معه قائالًوكلَّم اُهللا نوحا وبنيِه 8
الطُّيوِر والبهائِم وكُلِّ وحوِش األرِض اليت معكُم، ِمن مجيِع اخلاِرجني ِمن الفُلِك حتى كُلُّ : األنفُِس احلَيِة اليت معكُِم

  ثاقي معكُم فالأُقيم مي11. حيواِن األرِض
  وال. ينقَِرض كُلُّ ذي جسٍد أيضا مبياِه الطّوفاِن

األرض خِربا طوفانٌ ليكُلِّ ذَواِت :"وقالَ اُهللا12". يكونُ أيض نيوب ،كُمينيين وبب هةُ امليثاِق الذي أنا واِضعالمهِذِه ع
. وضعت قَوسي يف السحاِب فتكونُ عالمةَ ميثاٍق بيين وبني األرِض13: األنفُِس احلَيِة اليت معكُم إلَى أجياِل الدهِر

أني أذكُر ميثاقي الذي بيين وبينكُم وبني 15فيكونُ متى أنشر سحابا علَى األرِض، وتظهِر القَوس يف السحاِب، 14
  فال. كُلِّ نفٍس حيٍة يف كُلِّ جسٍد

فمتى كانِت القَوس يف السحاِب، أُبِصرها ألذكُر ميثاقًا أبديا بني 16. وفانا لتهِلك كُلَّ ذي جسٍدتكونُ أيضا املياه ط



هِذِه عالمةُ امليثاِق الذي أنا أقَمته بيين وبني : "وقالَ اُهللا لنوٍح17". اِهللا وبني كُلِّ نفٍس حيٍة يف كُلِّ جسٍد علَى األرِض
  ".ذي جسٍد علَى األرِضكُلِّ 

  أوالد نوح
هؤالِء الثَّالثَةُ هم بنو 19. وحام هو أبو كنعانَ. وكانَ بنو نوٍح الذين خرجوا ِمن الفُلِك ساما وحاما ويافَث18َ
 .وِمن هؤالِء تشعبت كُلُّ األرِض. نوٍح

فأبصر حام أبو 22. خلمِر فسِكر وتعرى داِخلَ ِخبائِهوشِرب ِمن ا21. وابتدأَ نوح يكونُ فالّحا وغَرس كرما20
فأخذَ سام ويافَثُ الرداَء ووضعاه علَى أكتاِفِهما ومشيا إلَى الوراِء، 23. كنعانَ عورةَ أبيِه، وأخبر أخويِه خاِرجا
فلَما استيقَظَ نوح ِمن مخِرِه، عِلم ما فعلَ بِه 24. بيِهمافلم يبِصرا عورةَ أ. وسترا عورةَ أبيِهما ووجهاهما إلَى الوراِء

 ،غريالص هفقال25َابن:  
 !ملعونٌ كنعانُ"

 ."عبد العبيِد يكونُ إلخوِتِه 

 :وقال26َ

 .مبارك الرب إلَه ساٍم"

 .وليكُن كنعانُ عبدا هلُم 

  ليفتِح اُهللا ليافَث27َ
   ساٍم،فيسكُن يف مساِكِن 
 ."وليكُن كنعانُ عبدا هلُم  

 .فكانت كُلُّ أياِم نوٍح ِتسع ِمئٍَة وخمسني سنةً، ومات29. وعاش نوح بعد الطّوفاِن ثَالثَ ِمئٍَة وخمسني سنة28ً

  سالالت أبناء نوح
 (23-1:5أخ 1)
10 
  . بنونَ بعد الطّوفاِنووِلد هلُم . سام وحام ويافَثُ: وهِذِه مواليد بين نوٍح1

  بنو يافث
. أشكَناز وريفاثُ وتوجرمةُ: وبنو جومر3. جومر وماجوج وماداي وياوانُ وتوبالُ وماِشك وترياس: بنو يافَث2َ
 إنساٍن كِلساِنِه ِمن هؤالِء تفَرقَت جزائر اُألمِم بأراضيِهم، كُل5ُّ. أليشةُ وترشيش وِكتيم ودودانيم: وبنو ياوان4َ

ِمِهمبأُم قَبائِلِهم بسح.  
  بنو حام

شبا : وبنو رعمةَ. سبا وحويلَةُ وسبتةُ ورعمةُ وسبتكا: وبنو كوش7. كوش وِمصراِيم وفوطُ وكنعانُ: وبنو حاٍم6
لذلك . جبار صيٍد أمام الربالذي كانَ 9يف األرِض،  وكوش ولَد ِنمرود الذي ابتدأ يكونُ جبارا8. وددانُ



ِمن 11. وكانَ ابِتداُء مملكَِتِه باِبلَ وأرك وأكَّد وكلنةَ، يف أرِض ِشنعار10". كِنمرود جبار صيٍد أمام الرب:"يقالُ
 وكالَح ريع حوبوتى وروى نيننوب ورأش األرِض خرج ى وكال12َِتلكونين نيب ،نسةُورهي املدينةُ الكَبري ،ح .

13ولَد وِمصراِيم : فتوحيمون وهلابيم ناميموع 14لودميوكسلوحيم وفَتروسيم . ِفِلشتيم مِمنه خرج الذين
15. وكفتورميا : وكنعانُ ولَدوِحث ،ه16صيدونَ بكر واِجلرجاشي واألموري بوسي17والي رقيوالع يواِحلو

وكانت تخوم الكَنعاينِّ ِمن 19. وبعد ذلك تفَرقَت قَبائلُ الكَنعاينِّ. واألروادي والصماري واحلَمايت18َّلسيين وا
عإلَى الش بوييمةَ وصةَ وأدمموروع سدوم حوما جتيُء نةَ، وحينإلَى غَز رارج حوما جتيُء نيدونَ، حينهؤالِء 20. ص

  . حاٍم حسب قَبائِلِهم كألِسنِتِهم بأراضيِهم وأُمِمِهمبنو
  بنو سام

. عيالم وأشور وأرفَكشاد ولود وأرام: بنو ساٍم22. وسام أبو كُلِّ بين عاِبر، أخو يافَثَ الكَبري، وِلد له أيضا بنون21َ
23نو أراموب :وماش وحولُ وجاثَر 24. عوصو وأرفَكشادعاِبر لَدو وشالَح ،شالَح ابناِن25. لَد ِلدو ولعاِبر : اسم

ِت األرضاِمِه قُِسمألنَّ يف أي قطانُ. الواِحِد فالَجأخيِه ي 26. واسمقطانُ ولَدوي : حويار رموتضوح وشالَف أملوداد
. مجيع هؤالِء بنو يقطانَ.  وحويلَةَ ويوبابوأوفري29وعوبالَ وأبيماِيلَ وشبا 28وهدورام وأوزالَ وِدقلَةَ 27
هؤالِء بنو ساٍم حسب قَبائِلِهم كألِسنِتِهم 31. وكانَ مسكَنهم ِمن ميشا حينما جتيُء نحو سفار جبِل املَشِرِق30

ِمِهمأُم بسح بأراضيِهم.  
  .وِمن هؤالِء تفَرقَِت اُألمم يف األرِض بعد الطّوفاِن. ِهمهؤالِء قَبائلُ بين نوٍح حسب مواليِدِهم بأُمِم32

  برج بابل
11 
وحدثَ يف ارِتحاِلِهم شرقًا أُم وجدوا بقعةً يف أرِض ِشنعار 2. وكانِت األرض كُلُّها لسانا واِحدا ولُغةً واِحدة1ً

عٍض3. وسكَنوا هناكلب مهعضوقالَ ب":صنن لُماهيشويِه شا ونلبن ع ." راحلُم ِر، وكانَ هلُمكانَ احلَجم اللِّنب فكانَ هلُم
ونصنع ألنفُِسنا امسا لئال نتبدد علَى وجِه كُلِّ . هلُم نِنب ألنفُِسنا مدينةً وبرجا رأسه بالسماِء:"وقالوا4. مكانَ الطِِّني

هوذا شعب واِحد ولسانٌ :"وقالَ الرب6. ر املدينةَ والبرج اللذَيِن كانَ بنو آدم يبنونهمافنزلَ الرب لينظ5ُ". األرِض
  واآلنَ ال. واِحد جلميِعِهم، وهذا ابِتداؤهم بالعمِل
لوهعمنوونَ أنْ يكُلُّ ما ي علَيِهم ِنعمت7. يحت مهلسان لِبلْ هناكبِرتلْ ونن لُمى اله  

لذلك دعي 9فبددهم الرب ِمن هناك علَى وجِه كُلِّ األرِض، فكفّوا عن بنياِن املدينِة، 8". يسمع بعضهم لسانَ بعٍض
  .وِمن هناك بددهم الرب علَى وجِه كُلِّ األرِض. ، ألنَّ الرب هناك بلبلَ لسانَ كُلِّ األرِض"باِبلَ"امسها 

  سام إىل إبراهيممن 
 (27-1:24أخ1)

وعاش سام بعد ما ولَد 11. لَما كانَ سام ابن ِمئَِة سنٍة ولَد أرفَكشاد، بعد الطّوفاِن بسنتِني: هِذِه مواليد ساٍم10
وعاش 13. لَد شالَحوثَالثني سنةً وو وعاش أرفَكشاد خمسا12. أرفَكشاد خمس ِمئَِة سنٍة، وولَد بنني وبناٍت



. وعاش شالَح ثَالثني سنةً وولَد عاِبر14. أرفَكشاد بعد ما ولَد شالَح أربع ِمئٍَة وثَالثَ ِسنني، وولَد بنني وبناٍت
15ننيب لَدوو ،ِمئٍَة وثَالثَ ِسنني عأرب عاِبر لَدما و عدب شالَح ناٍت وعاشع16. وب ةً وعاشسن ا وثَالثنيعأرب اِبر

فالَج لَدناٍت17. وووب ننيب لَدةً، ووسن ِمئٍَة وثَالثني عأرب فالَج لَدما و عدب عاِبر ةً 18. وعاشسن ثَالثني فالَج وعاش
عور لَد19. ووِني وِتسعِمئَت عور لَدما و عدب فالَج وعاش ب لَدوو ،ناٍتِسننيوب 20. نني عو اثنتِني وثَالثنير وعاش

سروج لَدةً ووناٍت21. سنوب ننيب لَدوو ،ِسنني ِني وسبعِمئَت سروج لَدما و عدعو بر 22. وعاش سروج وعاش
ناحور لَدةً ووسن 23. ثَالثنيب لَدٍة، ووسن يِمئَت ناحور لَدما و عدب سروج ناٍتوعاشوب 24. نني ناحور وعاش

حتار لَدةً ووسن ا وِعشرينناٍت25. ِتسعوب ننيب لَدةً، ووةَ سنرعش ِمئَةً وِتسع حتار لَدما و عدب ناحور وعاش .
  .وعاش تارح سبعني سنةً، وولَد أبرام وناحور وهاران26َ
27حتار واليدوهِذِه م :تار لَدوهارانَو وناحور أبرام هارانُ لوطًا. ح لَدأبيِه يف أرِض 28. وو حهارانُ قَبلَ تار ومات

نيِني29. ميالِدِه يف أوِر الكَلدانيألنفُِسِهما امرأت وناحور ذَ أبرامخوات : امرأِة ناحور واسم ،ساراي امرأِة أبرام اسم
وأخذَ تارح أبرام ابنه، ولوطًا 31. وكانت ساراي عاِقرا ليس هلا ولَد30. أيب ِيسكَةَِملكَةُ بنت هارانَ، أيب ِملكَةَ و

فأتوا . بن هارانَ، ابن ابِنِه، وساراي كنته امرأةَ أبرام ابِنِه، فخرجوا معا ِمن أوِر الكَلدانيني ليذهبوا إلَى أرِض كنعانَ
32. إلَى حارانَ وأقاموا هناكِسنني مسِني وخِمئَت حتار امأي يف حارانَ. وكانت حتار ومات.  

  دعوة إبراهيم
12 
1ألبرام وقالَ الرب":إلَى األرِض اليت أُريك يِت أبيكب وِمن ِتكشريع وِمن أرِضك ِمن بةً 2. اذهةً عظيمأُم لكفأجع

روتكونَ ب ،كامس ظِّموأُع 3. كَةًوأُباِركَكهنألع كوالِعن ،باِركيكم قَبائِل األرِض. وأُباِرك مجيع فيك كوتتبار ."
. وكانَ أبرام ابن خمٍس وسبعني سنةً لَما خرج ِمن حارانَ. فذَهب أبرام كما قالَ له الرب وذَهب معه لوط4ٌ
وخرجوا . وكُلَّ مقتنياِتِهما اليت اقتنيا والنفوس اليت امتلكا يف حارانَفأخذَ أبرام ساراي امرأته، ولوطًا ابن أخيِه، 5

  .فأتوا إلَى أرِض كنعانَ. ليذهبوا إلَى أرِض كنعانَ
ألبرام وظَهر الرب 7. وكانَ الكَنعانيونَ حينئٍذ يف األرِض. واجتاز أبرام يف األرِض إلَى مكاِن شكيم إلَى بلّوطَِة مورة6َ

ثُم نقَلَ ِمن هناك إلَى اجلَبِل شرقي بيِت 8. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظَهر له". لنسِلك أُعطي هِذِه األرض:"وقالَ
هتيمخ بصاملَشِرِق. إيٍل ون ِمن املَغِرِب وعاي إيلَ ِمن يتب عا . ولهود ا للربحذبم ى هناكنفب9. باسِم الرب ثُم

  .ارتحلَ أبرام ارِتحاالً متواليا نحو اجلَنوِب
  إبراهيم يف مصر

وحدثَ 11. وحدثَ جوع يف األرِض، فاحنَدر أبرام إلَى ِمصر ليتغرب هناك، ألنَّ اجلوع يف األرِض كانَ شديدا10
فيكونُ إذا رآِك 12. إني قد عِلمت أنِك امرأةٌ حسنةُ املَنظَِر:"راي امرأِتِهلَما قَرب أنْ يدخلَ ِمصر أنه قالَ لسا

قويل إنِك أُخيت، ليكونَ يل خري بسبِبِك وحتيا نفسي 13. فيقتلونين ويستبقونِك. هِذِه امرأته: اِملصريونَ أُم يقولونَ
  ".ِمن أجِلِك



14لَ أبرامخا دثَ لَمدافحةٌ ِجدنسها حا املَرأةَ أنرأَو نيأنَّ اِملصري حوها 15.  إلَى ِمصردونَ ومساُء ِفرعورآها رؤ
فصنع إلَى أبرام خريا بسبِبها، وصار له غَنم وبقَر وحمري وعبيد 16لَدى ِفرعونَ، فأُِخذَِت املَرأةُ إلَى بيِت ِفرعونَ، 

ن17.  وِجمالٌوإماٌء وأُتامرأِة أبرام ِب سارايبةً بسباٍت عظيمرض هيتونَ وبِفرع الرب برونُ 18. فضعا ِفرعفد
هي أُخيت، حتى أخذتها يل لتكونَ : ِلماذا قُلت19ما هذا الذي صنعت يب؟ ملاذا مل تخِبرين أنها امرأتك؟ :"أبرام وقالَ

  .فأوصى علَيِه ِفرعونُ ِرجاالً فشيعوه وامرأته وكُلَّ ما كانَ له20!". خذها واذهب! امرأتكزوجيت؟ واآلنَ هوذا 
  انفصال إبراهيم عن لوط

13 
وكانَ أبرام غَنيا ِجدا يف املَواشي 2. فصِعد أبرام ِمن ِمصر هو وامرأته وكُلُّ ما كانَ له، ولوطٌ معه إلَى اجلَنوِب1
وسار يف ِرحالِتِه ِمن اجلَنوِب إلَى بيِت إيلَ، إلَى املَكاِن الذي كانت خيمته فيِه يف البداَءِة، بني 3. ِفضِة والذَّهِبوال

 ،يِت إيلَ وعايال4ًبأو هناك ِملهِح الذي عكاِن املَذبإلَى م .باسِم الرب أبرام عا هناكود.  
ولَم حتتِملهما األرض أنْ يسكُنا معا، إذ كانت أمالكُهما 6. ام، كانَ له أيضا غَنم وبقَر وخيامولوطٌ السائر مع أبر5

وكانَ الكَنعانيونَ . فحدثَت مخاصمةٌ بني رعاِة مواشي أبرام ورعاِة مواشي لوٍط7. كثريةً، فلم يقِدرا أنْ يسكُنا معا
  ال:"فقالَ أبرام للوٍط8. نئٍذ ساِكنني يف األرِضوالفَِرزيونَ حي

إنْ . ألَيست كُلُّ األرِض أمامك؟ اعتِزلْ عني9. تكُن مخاصمةٌ بيين وبينك، وبني رعايت ورعاِتك، ألننا نحن أخواِن
  ".ذَهبت ِشماالً فأنا يمينا، وإنْ يمينا فأنا ِشماالً

 عينيِه ورأَى كُلَّ دائرِة اُألردنِّ أنَّ مجيعها سقي، قَبلَما أخرب الرب سدوم وعمورةَ، كجنِة الرب، فرفَع لوط10ٌ
كأرِض ِمصر .ما جتيُء إلَى صوغَررقًا11. حينلَ لوطٌ شحنِّ، وارتِة اُألردفِسِه كُلَّ دائرلوطٌ لن لَ . فاختارزفاعت

. أبرام سكَن يف أرِض كنعانَ، ولوطٌ سكَن يف مدِن الدائرِة، ونقَلَ خيامه إلَى سدوم12. الواِحد عن اآلخِر
  .وكانَ أهلُ سدوم أشرارا وخطاةً لَدى الرب ِجدا13
14اعِتزاِل لوٍط عنه عدب ،ألبرام فيِه :"وقالَ الرب املَوِضِع الذي أنت ِمن وانظُر يكينع رقًا ارفَعا وشنوبِشماالً وج

وأجعلُ نسلك كتراِب األرِض، 16. ألنَّ مجيع األرِض اليت أنت ترى لك أُعطيها ولنسِلك إلَى األبِد15وغَربا، 
دعا يأيض سلُكاألرِض فن رابت دعأنْ ي دأح طاعى إذا است17. حتها، ألنرضقُِم امِش يف األرِض طوهلا وع ي لك

  .فنقَلَ أبرام خيامه وأتى وأقام ِعند بلّوطاِت ممرا اليت يف حربونَ، وبنى هناك مذبحا للرب18". أُعطيها
  إبراهيم ينقذ لوطًا

14 
1وِتدعالَ م ،ِلِك عيالمم رمورلَعوكد ،ِلِك أالَّساروأريوك م ،ِلِك ِشنعاراِم أمرافَلَ مثَ يف أيدوح ،أنَّ 2ِلِك جوييم

هؤالِء صنعوا حربا مع بارع مِلِك سدوم، وبرشاع مِلِك عمورةَ، وِشنآب مِلِك أدمةَ، وِشمئيبر مِلِك صبوييم، ومِلِك 
اليت هي صوغَر اِمللِح3. بالَع ِمي الذي هو حبردمِق السإلَى ع عاِهدينتعوا ممهؤالِء اجت ةً ِا4. مجيعةَ سنرعش ثنيت

ويف السنِة الراِبعةَ عشرةَ أتى كدرلَعومر واملُلوك الذين معه 5. استعِبدوا لكَدرلَعومر، والسنةَ الثّاِلثَةَ عشرةَ عصوا علَيِه
نيواإلميي ،يف هام نيوزيوالز ،شتاروثَ قَرناِيميف ع نيفائيبوا الرروض ،تاِيمى قَريو6 يف ش سعري ِلِهمبيف ج نيواحلوري



وضربوا كُلَّ بالِد العماِلقَِة، . ثُم رجعوا وجاءوا إلَى عِني ِمشفاطَ اليت هي قاِدش7. إلَى بطمِة فارانَ اليت ِعند البريِة
ونَ تامارصيف ح اِكننيالس نيا األموريوأيض.  

ك سدوم، ومِلك عمورةَ، ومِلك أدمةَ، ومِلك صبوييم، ومِلك بالَع، اليت هي صوغَر، ونظَموا حربا معهم فخرج مِل8
 .مع كدرلَعومر مِلِك عيالم، وِتدعالَ مِلِك جوييم، وأمرافَلَ مِلِك ِشنعار، وأريوك مِلِك أالَّسار9. يف عمِق السدِمي

فهرب مِلكا سدوم وعمورةَ وسقَطا هناك، . وعمق السدِمي كانَ فيِه آبار حمٍر كثرية10ٌ.  ملوٍك مع خمسٍةأربعةُ
وأخذوا لوطاً ابن 12. فأخذوا مجيع أمالِك سدوم وعمورةَ ومجيع أطِعمِتِهم ومضوا11. والباقونَ هربوا إلَى اجلَبِل

  .كَه ومضوا، إذ كانَ ساِكنا يف سدومأخي أبرام وأمال
وكانوا . وكانَ ساِكنا ِعند بلّوطاِت ممرا األموري، أخي أشكولَ وأخي عاِنر. فأتى من نجا وأخبر أبرام الِعرباين13َّ

هٍد مع أبرامع 14. أصحابرماملُت هِغلمان رج يبس أنَّ أخاه ،أبرام ا ِمسعفلَم ،رةَ عشيِتِه، ثَالثَ ِمئٍَة وثَمانيِولدانَ ب ،نني
. وانقَسم علَيِهم ليالً هو وعبيده فكسرهم وتِبعهم إلَى حوبةَ اليت عن شِماِل ِدمشق15. وتِبعهم إلَى دانَ

  . أيضا والشعبواسترجع كُلَّ األمالِك، واسترجع لوطًا أخاه أيضا وأمالكَه، والنساَء16
فخرج مِلك سدوم السِتقباِلِه، بعد رجوِعِه ِمن كسرِة كدرلَعومر واملُلوِك الذين معه إلَى عمِق شوى، الذي هو 17

  :قالَوباركَه و19. وكانَ كاِهنا ِهللا العلي. وملكي صاِدق، مِلك شاليم، أخرج خبزا ومخرا18. عمق املَِلِك
 ِّمبارك أبرام ِمن اِهللا العلي"

 ،ماِلِك السماواِت واألرِض 

20لياُهللا الع كباروم  
 ِدكيف ي أعداَءك الذي أسلَم". 

فقالَ 22". أعِطين النفوس، وأما األمالك فخذها لنفِسك:"وقالَ مِلك سدوم ألبرام21. فأعطاه عشرا ِمن كُلِّ شيٍء
  ال23رفَعت يدي إلَى الرب اإللَِه العلي ماِلِك السماِء واألرِض، :"ام ملَِلِك سدومأبر

  آخذَنَّ ال
  خيطًا وال

  ِشراك نعٍل وال
  ِمن كُلِّ ما هو لك، فال

عاِنر وأشكولَ : بوا معيلَيس يل غَري الذي أكَله الِغلمانُ، وأما نصيب الرجاِل الذين ذَه24. أنا أغنيت أبرام: تقولُ
مهصيبذونَ نم يأخمرا، فهوم."  

  عهد اهللا مع إبراهيم
15 
 ال: "بعد هِذِه اُألموِر صار كالم الرب إلَى أبرام يف الرؤيا قائال1ً

يا أبرام ختَف .لك رسا. أنا تِجد كثري ك2". أجرما:"فقالَ أبرام ،الرب ديها السأي ا، وماِلكقيمعطيين وأنا ماٍض عذا ت



فإذا كالم الرب 4". إنك مل تعِطين نسالً، وهوذا ابن بييت واِرثٌ يل:"وقالَ أبرام أيضا3". بييت هو أليعازر الدمشقي؟
  ال:"إليِه قائالً

ِرثُكهو ي أحشائك ِمن جخرهذا، بل الذي ي ِرثُك5". يهجأخر إلَى خاِرٍج وقالَثُم ": جومالن دإلَى السماِء وع انظُر
أنا الرب الذي :"وقالَ له7. فآمن بالرب فحِسبه له برا6". هكذا يكونُ نسلُك:"وقالَ له". إِن استطَعت أنْ تعدها

فقالَ 9". أيها السيد الرب، مباذا أعلَم أني أِرثُها؟:"الَفق8". أخرجك ِمن أوِر الكَلدانيني ليعطيك هِذِه األرض لتِرثَها
ةً:"لهمامةً وحماما، ويا ثُالثيةً، وكبشرتَةً ثُالثيةً، وعذْ يل ِعجلَةً ثُالثيِط، 10". خسالو قَّها ِمنذَ هِذِه كُلَّها وشفأخ

  .فنزلَِت اجلَواِرح علَى اجلُثَِث، وكانَ أبرام يزجرها11. أما الطَّري فلم يشقَّهو. وجعلَ ِشق كُلِّ واِحٍد مقاِبلَ صاِحِبِه
فقالَ 13. ولَما صارِت الشمس إلَى املَغيِب، وقَع علَى أبرام سبات، وإذا رعبةٌ مظِلمةٌ عظيمةٌ واِقعةٌ علَيِه12

سيكونُ غَ:"ألبرام سلكا أنَّ نقيني دونَ هلُماعلَمعبستهلُم، وي تا يف أرٍض لَيسٍة. ريبِمئَِة سن عأرب مهِذلّون14. في ثُم
وأما أنت فتمضي إلَى آبائك بسالٍم 15. اُألمةُ اليت يستعبدونَ هلا أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجونَ بأمالٍك جزيلٍَة

ثُم 17".  الراِبِع يرِجعونَ إلَى ههنا، ألنَّ ذَنب األموريني ليس إلَى اآلنَ كاِمالًويف اجليِل16. وتدفَن بشيبٍة صاِلحٍة
  .غابِت الشمس فصارِت العتمةُ، وإذا تنور دخاٍن وِمصباح ناٍر يجوز بني ِتلك الِقطَِع

طي هِذِه األرض، ِمن ِر ِمصر إلَى النهِر الكَبِري، ِر لنسِلك أُع:"يف ذلك اليوِم قَطَع الرب مع أبرام ميثاقًا قائالً 18
واألموريني والكَنعانيني 21واِحلثِّيني والفَِرزيني والرفائيني 20القينيني والقَِنزيني والقَدمونيني 19. الفُراِت

نيبوسيوالي نيواِجلرجاشي."  
  هاجر وإمساعيل

16 
1وأمله فلم تِلد امرأةُ أبرام ا ساراي . ،رها هاجةٌ امسةٌ ِمصريهلا جاري 2وكانتألبرام ساراي قد : "فقالَت هوذا الرب

فأخذَت ساراي امرأةُ 3. فسِمع أبرام لقَول ساراي". ادخلْ علَى جارييت لَعلِّي أُرزق ِمنها بنني. أمسكَين عن الِوالدِة
. م هاجر اِملصريةَ جاريتها، ِمن بعِد عشِر ِسنني إلقامِة أبرام يف أرِض كنعانَ، وأعطَتها ألبرام رجِلها زوجةً لهأبرا
4ِبلَتفح رلَ علَى هاجخيها. فدينها يف عوالتم ترغص ِبلَتها حأن ا رأت5. ولَمألبرام ساراي ظُلمي :"فقالَت

يها! علَيكينيف ع رتغص ِبلَتها حأن ا رأتفلَم ،يت إلَى ِحضِنكجاري فَعتأنا د .كينيين وبب قضي الربفقالَ 6". ي
لساراي ِدِك:"أبرامِك يف يتيِك. هوذا جاريينيف ع نحسا ما ي ليوجِهها". افع ِمن تبرفه ،فأذَلَّتها ساراي.  

7ها مدجالربفو ِّالك ِني اليت يف طريِق شورِة، علَى العيرِني املاِء يف البوقال8َ. علَى ع": ِمن ،ةَ سارايجاري ريا هاج
ارِجعي إلَى :"فقالَ هلا مالك الرب9". أنا هاِربةٌ ِمن وجِه مواليت ساراي: "فقالَت". أين أتيِت؟ وإلَى أين تذهبني؟

والِتِك واخضيهامدي 10". عي حتتالرب الكسلِك فال:"وقالَ هلا من ا أُكَثِّرتكثري  
  :وقالَ هلا مالك الرب11". يعد ِمن الكَثرِة

 ،ها أنِت حبلَى"

 ،فتِلدين ابنا وتدعني امسه إمساعيلَ      



 .ألنَّ الرب قد ِمسع ملَذَلَِّتِك  

12ا وحشييكونُ إنسان هاوإن، 
 هدعلَى كُلِّ واِحٍد ي، 

 ،ويد كُلِّ واِحٍد علَيِه

 سكُنِتِه يمجيِع إخو وأمام". 

لذلك دعيِت 14". أههنا أيضا رأيت بعد رؤيٍة؟:"ألنها قالَت". أنت إيلُ رئي:"فدعِت اسم الرب الذي تكلَّم معها13
 ئي"الِبئرر يلَح ق". بئر نيها هي بدوبار اِدش.  
كانَ أبرام ابن ِستِِّ وثَمانني سنةً 16". إمساعيلَ"ودعا أبرام اسم ابِنِه الذي ولَدته هاجر . فولَدت هاجر ألبرام ابنا15

إمساعيلَ ألبرام رهاج تا ولَدلَم. 

  عهد اخلتان
17 
1رةً ظَهسن ِتسٍع وِتسعني ابن ا كانَ أبرامولَموقالَ له ألبرام الرب " :كاِمالً، . أنا اُهللا القدير أمامي وكُن لَ 2ِسرفأجع

أما أنا فهوذا عهدي "4: وتكلَّم اُهللا معه قائالً. فسقَطَ أبرام علَى وجِهِه3". عهدي بيين وبينك، وأُكَثِّرك كثريا ِجدا
  فال5معك، وتكونُ أبا جلُمهوٍر ِمن اُألمِم، 

وأُِمثرك كثريا ِجدا، وأجعلُك 6. يدعى امسك بعد أبرام بل يكونُ امسك إبراهيم، ألني أجعلُك أبا جلُمهوٍر ِمن اُألمِم
ديا، ألكونَ وأُقيم عهدي بيين وبينك، وبني نسِلك ِمن بعِدك يف أجياِلِهم، عهدا أب7. أُمما، وملوك ِمنك يخرجونَ
عِدكب ِمن سِلكولن ا لكا8. إلَهلكًا أبديكُلَّ أرِض كنعانَ م ،ِتكغُرب أرض عِدكب ِمن سِلكولن وأكونُ . وأُعطي لك

مهإلَه."  
9وقالَ اُهللا إلبراهيم":يف أجياِلِهم عِدكب ِمن سلُكون هدي، أنتفتحفَظُ ع ا أنت10. وأمهدي الذي هذا هو ع

عِدكب ِمن سِلكن نيوب ،كُمينيين وبب هكُلُّ ذَكٍَر، : حتفَظون ِمنكُم نختةَ 11يالمفيكونُ ع ،نونَ يف لَحِم غُرلَِتكُمختفت
كُمينيين وبهٍد ب12. عكُلُّ ذَكٍَر يف أجياِلكُم ِمنكُم نختاٍم يِة أيثَماني يِت، : ِابنالب كُلِّ ابِن وليد ٍة ِمنبِفض واملُبتاع

سِلكن ا13. غَريٍب ليس ِمنا أبديهدع هدي يف لَحِمكُمفيكونُ ع ،ِتكبِفض واملُبتاع يِتكب ا وليدِختان نختي .
  وأما الذَّكَر األغلَف الذي ال14

  ".إنه قد نكَثَ عهدي. يختن يف لَحِم غُرلَِتِه فتقطَع ِتلك النفس ِمن شعِبها
15ال:"وقالَ اُهللا إلبراهيم كامرأت ساراي 

أُباِركُها فتكونُ أُمما، وملوك شعوٍب . وأُباِركُها وأُعطيك أيضا ِمنها ابنا16. تدعو امسها ساراي، بل امسها سارةُ
هل يولَد البِن ِمئَِة سنٍة؟ وهلْ تِلد سارةُ وهي :" قَلِبِهفسقَطَ إبراهيم علَى وجِهِه وضِحك، وقالَ يف17". ِمنها يكونونَ

  ".بنت ِتسعني سنةً؟



. بلْ سارةُ امرأتك تِلد لك ابنا وتدعو امسه إسحاق:"فقالَ اُهللا19!". لَيت إمساعيلَ يعيش أمامك:"وقالَ إبراهيم ِهللا18
ها أنا أُباِركُه وأُِمثره وأُكَثِّره كثريا . وأما إمساعيلُ فقد ِمسعت لك فيِه20.  ِمن بعِدِهوأُقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسِلِه

ولكن عهدي أُقيمه مع إسحاق الذي تِلده لك سارةُ يف هذا 21. ِاثني عشر رئيسا يِلد، وأجعلُه أُمةً كبريةً. ِجدا
ِة اآلتين22". ِةالوقِت يف الساُهللا عن إبراهيم ِعدص الكالِم معه غَ ِمنا فرفلَم.  

23 لَحم نتوخ ،يِت إبراهيمأهِل ب ِتِه، كُلَّ ذَكٍَر ِمنبِفض املُبتاعني يِتِه، ومجيعِولداِن ب ومجيع ،هإمساعيلَ ابن ذَ إبراهيمفأخ
 هيِنِه كما كلَّماليوِم ع يف ذلك يف لَحِم غُرلَِتِه، 24. اُهللاغُرلَِتِهم ِتنخ ةً حنيسن ِتسٍع وِتسعني ابن وكانَ إبراهيم

 يف ذلك اليوِم عيِنِه خِتن إبراهيم 26. وكانَ إمساعيلُ ابنه ابن ثَالثَ عشرةَ سنةً حني خِتن يف لَحِم غُرلَِتِه25
هيِتِه ِولداِن 27. وإمساعيلُ ابنوكُلُّ ِرجاِل بِتنوا معهريِب خِة ِمِن ابِن الغبالِفض يِت واملُبتاعنيالب.  
  الزوار الثالثة

18 
فرفَع عينيِه ونظَر وإذا ثَالثَةُ ِرجاٍل 2وظَهر له الرب ِعند بلّوطاِت ممرا وهو جاِلس يف باِب اخلَيمِة وقت حر النهاِر، 1

يا سيد، إنْ كُنت قد :"وقال3َكَض السِتقباِلِهم ِمن باِب اخلَيمِة وسجد إلَى األرِض، فلَما نظَر ر. واِقفونَ لَديِه
  وجدت ِنعمةً يف عينيك فال

كبدع زِة، 4. تتجاورجالش ِكئوا حتتوات لكُمذْ قَليلُ ماٍء واغِسلوا أرج5ليؤخ كُمسِندونَ قُلوببٍز، فتةَ خذَ ِكسرفآخ
بِدكُمعلَى ع مرترقد م كُمجتتازونَ، ألن فقالوا". ثُم":لُ كما تكلَّمتهكذا تفع."  

ثُم 7". اعِجين واصنعي خبز ملٍَّة. أسِرعي بثَالِث كيالٍت دقيقًا مسيذًا:"فأسرع إبراهيم إلَى اخلَيمِة إلَى سارةَ، وقال6َ
ثُم أخذَ زبدا ولَبنا، والِعجلَ 8.  ِعجالً رخصا وجيدا وأعطاه للغالِم فأسرع ليعملهركَض إبراهيم إلَى البقَِر وأخذَ
مهامها قُدعضوو ،ِملهِة أكَلوا. الذي عرجالش حتت يِهموإذ كانَ هو واِقفًا لَد.  

9؟:"وقالوا لهكةُ امرأتِة:"فقالَ". أين سارماِن احلياِة ويكونُ ": فقال10َ". ها هي يف اخلَيمز حون إلَيك ي أرِجعإن
ابن ةَ امرأِتكلسار ."ِة وهو وراَءهةً يف باِب اخلَيمةُ ساِمعسار ِني يف 11. وكانتمقَدتِني ميخةُ شوسار وكانَ إبراهيم

أبعد فنائي يكونُ يل تنعم، : "ت سارةُ يف باِطِنها قائلَةًفضِحك12َ. األياِم، وقد انقَطَع أنْ يكونَ لسارةَ عادةٌ كالنساِء
هلْ 14أفباحلَقيقَِة أِلد وأنا قد ِشخت؟ : ملاذا ضِحكَت سارةُ قائلَةً:"فقالَ الرب إلبراهيم13". وسيدي قد شاخ؟

مل :"فأنكَرت سارةُ قائلَة15ً". ِة ويكونُ لسارةَ ابنيستحيلُ علَى الرب شيٌء؟ يف امليعاِد أرِجع إلَيك نحو زماِن احليا
كأضح ."ها خافَتِحكِت! ال:"فقالَ. ألنبل ض."  

  صالة إبراهيم من أجل سدوم
16سدوم حووتطَلَّعوا ن هناك جالُ ِمنالر قام ثُم .مهعيشلي ما معهماشي 17. وكانَ إبراهيمي هل أُخف:"فقالَ الرب

 ،ما أنا فاِعلُه ِم األرِض؟ 18عن إبراهيمأُم بِه مجيع كةً، ويتبارةً وقَويةً كبرييكونُ أُم 19وإبراهيم لكَي هفتري عألن
". تكلَّم بِهيوصي بنيِه وبيته ِمن بعِدِه أنْ يحفَظوا طريق الرب، ليعملوا برا وعدالً، لكَي يأيتَ الرب إلبراهيم مبا 

20ا:"وقالَ الربِجد تظُمقد ع مهتطيوخ ،ةَ قد كثُرموروع سدوم راخماِم 21. إنَّ صلوا بالتى هل فعأنِزلُ وأر



  حسب صراِخها اآليت إلَي، وإال
فكا22". فأعلَم ا إبراهيموأم ،سدوم حوبوا نوذَه هناك جالُ ِمنالر فروانصالرب ا أماملْ قائمزنَ مل ي.  
 أفَتهِلك املَكانَ وال. عسى أنْ يكونَ خمسونَ بارا يف املدينِة24أفَتهِلك البار مع األثيِم؟ :"فتقَدم إبراهيم وقال23َ

أنْ تميت البار مع األثيِم، حاشا لك أنْ تفعلَ ِمثلَ هذا األمِر، 25تصفَح عنه ِمن أجِل اخلَمسني بارا الذين فيِه؟ 
  أديانُ كُلِّ األرِض ال! حاشا لك. فيكونُ البار كاألثيِم

إنْ وجدت يف سدوم خمسني بارا يف املدينِة، فإني أصفَح عن املَكاِن كُلِِّه ِمن :"فقالَ الرب26". يصنع عدالً؟
وقال27َ". أجِلِهم إبراهيم ي قد:"فأجابإنمادور راباملَولَى وأنا ت أُكَلِّم عترا 28.  شاخلَمسونَ بار قَصما نبر
  ال:"فقالَ". أتهِلك كُلَّ املدينِة باخلَمسِة؟. خمسةً

عنيةً وأربمسخ هناك دتإنْ وج ا وقال29َ". أُهِلكأيض هكَلِّمي عونَ: "فعادأرب هناك دى أنْ يوجسلَفقا". ع :
"عنيأجِل األرب لُ ِمنفقال30َ". الأفع" :ِط املَولَى فأتكلَّمسخثَالثونَ. الي هناك دى أنْ يوجسال:"فقالَ". ع  

ثَالثني هناك دتلُ إنْ وجاملَولَى:"فقال31َ". أفع أُكَلِّم عتري قد شِعشرونَ. إن هناك دى أنْ يوجسال:"فقالَ". ع  
ِمن أُهِلكال:"فقال32َ".  أجِل الِعشرين  

  ال:"فقالَ". عسى أنْ يوجد هناك عشرةٌ. يسخِط املَولَى فأتكلَّم هِذِه املَرةَ فقط
  .وذَهب الرب عندما فرغَ ِمن الكالِم مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلَى مكاِنِه33". أُهِلك ِمن أجِل العشرِة
  خراب سدوم وعمورة

19 
1ا يف باِب سدوممساًء، وكانَ لوطٌ جاِلس فجاَء املَالكاِن إلَى سدوم . دالسِتقباِلِهما، وسج ما لوطٌ قاما رآهفلَم

  ياسيدي، ميال: "وقال2َ. بوجِهِه إلَى األرِض
  إلَى بيِت عبِدكُما وبيتا واغِسال

  فألَح علَيِهما ِجدا، فماال3". ال، بل يف الساحِة نبيت:"فقاال. "أرجلكُما، ثُم تبكِّراِن وتذهباِن يف طريِقكُما
  إليِه ودخال

  .بيته، فصنع هلُما ضيافَةً وخبز فطريا فأكَال
. هاوقَبلَما اضطَجعا أحاطَ بالبيِت ِرجالُ املدينِة، ِرجالُ سدوم، ِمن احلَدِث إلَى الشيِخ، كُلُّ الشعِب ِمن أقصا4
5ا لوطًا وقالوا لهوال:"فنادخالِن اللذاِن دجأين الر  

  ال:"وقال7َفخرج إليِهم لوطٌ إلَى الباِب وأغلَق الباب وراَءه 6". إلَيك اللَّيلَةَ؟ أخِرجهما إلَينا لنعِرفَهما
وأما  . يكُم فافعلوا ِما كما يحسن يف عيوِنكُمأُخِرجهما إلَ. هوذا يل ابنتاِن مل تعِرفا رجال8ً. تفعلوا شرا يا إخويت
  هذاِن الرجالِن فال

  تفعلوا ِما شيئًا، ألنهما قد دخال
اآلنَ نفعلُ . جاَء هذا اإلنسانُ ليتغرب، وهو يحكُم حكما:"ثُم قالوا". ابعد إلَى هناك: "فقالوا9". حتت ِظلِّ سقفي



رش مابكِمنه ا أكثَر ." ،روا البابكَسموا ليا وتقَدِل لوٍط ِجدجوا علَى الرال10فألَحما وأدخهالِن أيديجالر دفم  
يِت وأغلَقا البابغِري إلَى 11. لوطًا إليِهما إلَى البالص ى، ِمنمبالع مباهريِت فضعلَى باِب الب جالُ الذينا الروأم

  .بِري، فعِجزوا عن أنْ يِجدوا البابالكَ
من لك أيضا ههنا؟ أصهارك وبنيك وبناِتك وكُلَّ من لك يف املدينِة، أخِرج ِمن املَكاِن، :"وقالَ الرجالِن للوٍط12
13لن لَنا الربفأرس ،الرب أمام مهراخص ظُمهِلكاِن هذا املَكانَ، إذ قد عنا مألن14". هِلكَه لوطٌ وكلَّم فخرج

فكانَ كماِزٍح يف أعيِن ". قوموا اخرجوا ِمن هذا املَكاِن، ألنَّ الرب مهِلك املدينةَ:"أصهاره اآلِخذين بناِتِه وقالَ
  يك املَوجودتِني لئالقُم خِذ امرأتك وابنت:"ولَما طَلَع الفَجر كانَ املَالكاِن يعجالِن لوطًا قائلَِني15. أصهاِرِه

ولَما توانى، أمسك الرجالِن بيِدِه وبيِد امرأِتِه وبيِد ابنتيِه، لشفَقَِة الرب علَيِه، وأخرجاه ."16 لَِك بإِمث املدينِة
  ال. اهرب حلَياِتك:"وكانَ لَما أخرجاهم إلَى خاِرٍج أنه قال17َ. ووضعاه خاِرج املدينِة
  تنظُر إلَى ورائك، وال
  اهرب إلَى اجلَبِل لئال. تِقف يف كُلِّ الدائرِة

لَِك ."18ٌال: "فقالَ هلُما لوط  
دفسي، وأنا ال19. يا سيباسِتبقاِء ن إلَي عتنالذي ص لُطفَك ظَّمتوع ،يكينةً يف عِنعم دقد وج كبدهوذا ع  

أهرب إلَى . هوذا املدينةُ هِذِه قريبةٌ للهرِب إليها وهي صغرية20ٌ. اجلَبِل لَعلَّ الشر يدِركُين فأموتأقِدر أنْ أهرب إلَى 
فسي. هناكةً؟ فتحيا نغريهي ص 21". أليستا، أنْ ال:"فقالَ لهيف هذا األمِر أيض كوجه فَعتي قد رإن  

  أسِرِع اهرب إلَى هناك ألني ال22 .أقِلب املدينةَ اليت تكلَّمت عنها
ى جتيَء إلَى هناكيئًا حتلَ شأنْ أفع طيعاملدينِة ". أست اسم عيد لذلك"صوغَر."  

23 ،لَ لوطٌ إلَى صوغَرخعلَى األرِض د قَِت الشمس24وإذ أشر ا ِمنا ونارةَ ِكربيتموروع علَى سدوم الرب فأمطَر
السماِءِعنِد الرب األرِض25.  ِمن ِباتِن، ونكّاِن املُدس ِة، ومجيعائرنَ، وكُلَّ الداملُد ِتلك 26. وقَلَب هِت امرأتظَرون

  .ِمن ورائِه فصارت عمود ِملٍح
27 ،الرب فيِه أمام ِد إلَى املَكاِن الذي وقَفيف الغ إبراهيم كَّر28وب سدوم حون طَلَّعكُلِّ أرِض وت حوةَ، ونموروع

وحدثَ لَما أخرب اُهللا مدنَ الدائرِة أنَّ اَهللا ذَكَر 29. الدائرِة، ونظَر وإذا دخانُ األرِض يصعد كدخاِن األتوِن
  .حني قَلَب املُدنَ اليت سكَن فيها لوطٌ. إبراهيم، وأرسلَ لوطًا ِمن وسِط اِلانِقالِب

  تاهلوط وابن
30يف صوغَر سكُنأنْ ي خاف هألن ،معه ِل، وابنتاهيف اجلَب وسكَن صوغَر لوطٌ ِمن ِعدِة هو . وصيف املَغار كَنفس

ِة31. وابنتاهغريللص ِة كُلِّ األرِض:"وقالَِت الِبكرلَ علَينا كعاددخلٌ ليجوليس يف األرِض ر ،32. أبونا قد شاخ لُمه
فسقَتا أباهما مخرا يف ِتلك اللَّيلَِة، ودخلَِت الِبكر 33". قي أبانا مخرا ونضطَِجع معه، فنحيي ِمن أبينا نسالًنس

  واضطَجعت مع أبيها، ومل يعلَم باضِطجاِعها وال
نسقيِه مخرا اللَّيلَةَ أيضا . باِرحةَ مع أيبإني قد اضطَجعت ال:"وحدثَ يف الغِد أنَّ الِبكر قالَت للصغريِة34. بقياِمها



فسقَتا أباهما مخرا يف ِتلك اللَّيلَِة أيضا، وقامِت الصغريةُ 35". فادخلي اضطَِجعي معه، فنحيي ِمن أبينا نسالً
  واضطَجعت معه، ومل يعلَم باضِطجاِعها وال

. ، وهو أبو املوآبيني إلَى اليوِم"موآب"فولَدِت الِبكر ابنا ودعِت امسه 37. يِهمافحِبلَِت ابنتا لوٍط ِمن أب36بقياِمها، 
38 هِت امسعا ودِت ابنا ولَدةُ أيضغريي"والصمع ونَ إلَى اليوِم"بنمين عوهو أبو ب ،.  

  إبراهيم وأبيمالك
20 
وقالَ إبراهيم عن سارةَ 2. ِب، وسكَن بني قاِدش وشور، وتغرب يف جراروانتقَلَ إبراهيم ِمن هناك إلَى أرِض اجلَنو1

ها أنت :"فجاَء اُهللا إلَى أبيماِلك يف حلِم اللَّيِل وقالَ له3. فأرسلَ أبيماِلك مِلك جرار وأخذَ سارةَ". هي أُخيت:"امرأِتِه
ها، فإنذتأجِل املَرأِة اليت أخ ِمن تيعٍلمةٌ ببجوزتإليها، فقال4َ". ها م برقد اقت أبيماِلك كُنةً :"ولكن مل يأأُم ،ديا سي

". هو أخي؟ بسالمِة قَليب ونقاوِة يدي فعلت هذا: إنها أُخيت، وهي أيضا نفسها قالَت: ألَم يقُلْ هو يل5بارةً تقتلُ؟ 
وأنا أيضا أمسكتك عن أنْ تخِطئَ إلَي، لذلك . أنا أيضا عِلمت أنك بسالمِة قَلِبك فعلت هذا:"لِمفقالَ له اُهللا يف احل6ُ

وإنْ كُنت لَست تردها، فاعلَم أنك موتا . فاآلنَ رد امرأةَ الرجِل، فإنه نيب، فيصلِّي ألجِلك فتحيا7. مل أدعك متَسها
متوتلك نوكُلُّ م أنت ،."  

8كَّرا فبجالُ ِجدالر فخاف ،ساِمِعِهمبكُلِّ هذا الكالِم يف م بيِدِه، وتكلَّمع عا مجيعِد وديف الغ عا 9. أبيماِلكد ثُم
وقالَ له إبراهيم أبيماِلك":وعلَى م علَي لَبتى جحت إلَيك بنا؟ ومباذا أخطأت لتةً؟ أعماالً ماذا فعةً عظيمطيملكَيت خ

 ال
: إني قُلت:"فقالَ إبراهيم11". ماذا رأيت حتى عِملت هذا الشيَء؟: "وقالَ أبيماِلك إلبراهيم10". تعملُ عِملت يب

خيت ابنةُ أيب، غَري أنها لَيسِت وباحلَقيقَِة أيضا هي أ12ُ. ليس يف هذا املَوِضِع خوف اِهللا البتةَ، فيقتلونين ألجِل امرأيت
: هذا معروفُِك الذي تصنعني إلَي: وحدثَ لَما أتاهين اُهللا ِمن بيِت أيب أني قُلت هلا13. ابنةَ أُمي، فصارت يل زوجةً

  ".هو أخي: يف كُلِّ مكاٍن نأيت إليِه قويل عني
هوذا أرضي :"وقالَ أبيماِلك15. عبيدا وإماًء وأعطاها إلبراهيم، ورد إليِه سارةَ امرأتهفأخذَ أبيماِلك غَنما وبقَرا و14

كامقُد .يكينيف ع نسيف ما ح ة16َ". اسكُنِة:"وقالَ لسارالِفض أخاِك ألفًا ِمن ي قد أعطَيتها هو لِك ِغطاُء . إن
فصلَّى إبراهيم إلَى اِهللا، فشفَى اُهللا أبيماِلك وامرأته 17". د كُلِّ واِحٍد، فأُنِصفِتعٍني ِمن ِجهِة كُلِّ ما ِعندِك وِعن

  .ألنَّ الرب كانَ قد أغلَق كُلَّ رِحٍم لبيِت أبيماِلك بسبِب سارةَ امرأِة إبراهيم18. وجواريه فولَدنَ
  مولد إسحاق

21 
فحِبلَت سارةُ وولَدت إلبراهيم ابنا يف شيخوخِتِه، 2. فَعلَ الرب لسارةَ كما تكلَّموافتقَد الرب سارةَ كما قالَ، و1

اُهللا عنه ةُ 3. يف الوقِت الذي تكلَّمسار له تهالذي ولَد ،ابِنِه املَولوِد له اسم عا إبراهيمود"4". إسحاق إبراهيم نتوخ
ثَماني وهو ابن هابن اُهللاإسحاق هراٍم كما أم5. ِة أيهابن إسحاق له ِلدو ٍة حنيِمئَِة سن ابن 6. وكانَ إبراهيم وقالَت



سارةُ ترِضع بنني؟ حتى : من قالَ إلبراهيم:"وقالَت7". كُلُّ من يسمع يضحك يل. قد صنع إلَي اُهللا ِضحكًا:"سارةُ
يخوخا يف شابن 8!". ِتِهولَدتوفُِطم لَدالو فكِبر .ِفطاِم إسحاق ةً يومةً عظيموليم إبراهيم عنوص.  
  طرد هاجر وإمساعيل

9 ،حمزي إلبراهيم تهِة الذي ولَداِملصري رهاج ةُ ابنسار 10ورأتإلبراهيم فقالَت": ها، ألنَّ ابنةَ وابنهِذِه اجلاري داطر
  الهِذِه اجلاريِة

ِرثُ مع ابين إسحاقِب ابِنِه11". يبلس إبراهيم يينا يف عِجد الكالم ح12. فقَبيف : "فقالَ اُهللا إلبراهيم حقبال ي
ِتكأجِل جاري الِم وِمنأجِل الغ ِمن يكينسلٌ. عن ى لكدعي بإسحاق هلقَوهلا، ألن عةُ امسسار يف كُلِّ ما تقولُ لك .

13سلُكن هةً ألنأُم لُها سأجعِة أيضاجلاري وابن."  
فمضت . فبكَّر إبراهيم صباحا وأخذَ خبزا وِقربةَ ماٍء وأعطاهما هلاجر، واِضعا إياهما علَى كِتِفها، والولَد، وصرفَها14

ومضت وجلَست 16 الِقربِة طَرحِت الولَد حتت إحدى األشجاِر، ولَما فرغَ املاُء ِمن15. وتاهت يف بريِة بئِر سبٍع
ها قالَتِة قَوٍس، ألنمير حوا نعيدب قاِبلهلَِد:"مالو موت الأنظُر ."كَتها وبصوت تفَعور قاِبلهم تلَس17. فج ِمعفس

  ما لِك ياهاجر؟ ال:"ن السماِء وقالَ هلااُهللا صوت الغالِم، ونادى مالك اِهللا هاجر ِم
". قومي اِمحلي الغالم وشدي يدِك بِه، ألني سأجعلُه أُمةً عظيمة18ً. ختايف، ألنَّ اَهللا قد ِمسع لصوِت الغالِم حيثُ هو

وكانَ اُهللا مع الغالِم فكِبر، 20. ِت الغالموفَتح اُهللا عينيها فأبصرت بئر ماٍء، فذَهبت ومألِت الِقربةَ ماًء وسق19َ
  .وسكَن يف بريِة فارانَ، وأخذَت له أُمه زوجةً ِمن أرِض ِمصر21. وسكَن يف البريِة، وكانَ ينمو رامي قَوٍس

  ميثاق بئر سبع
. اُهللا معك يف كُلِّ ما أنت صاِنع:"ما إبراهيم قائلَِنيوحدثَ يف ذلك الزماِن أنَّ أبيماِلك وفيكولَ رئيس جيِشِه كل22َّ
  فاآلنَ احِلف يل باِهللا ههنا أنك ال23

  تغدر يب وال
أنا :"فقالَ إبراهيم24". بنسلي وذُرييت، كاملَعروِف الذي صنعت إلَيك تصنع إلَي وإلَى األرِض اليت تغربت فيها

إ25". أحِلف بوعاتأبيماِلك بيدها عبصِب بئِر املاِء اليت اغتبلس أبيماِلك 26. براهيمفقالَ أبيماِلك": نم مل أعلَم
لَ هذا األمرخِبرين، وال. فعمل ت أنت  

  .فأخذَ إبراهيم غَنما وبقَرا وأعطَى أبيماِلك، فقَطَعا ِكالهما ميثاقًا27". أنا ِمسعت ِسوى اليوِم
ما هي هِذِه السبع النعاِج اليت أقَمتها :"فقالَ أبيماِلك إلبراهيم29. ام إبراهيم سبع ِنعاٍج ِمن الغنِم وحدهاوأق28

لذلك دعا 31". إنك سبع ِنعاٍج تأخذُ ِمن يدي، لكَي تكونَ يل شهادةً بأني حفَرت هِذِه الِبئر:"فقال30َ". وحدها؟
  .، ألنهما هناك حلَفا ِكالهما"بئر سبٍع"ع ذلك املَوِض

32نيعا إلَى أرِض الِفِلسطينيجيِشِه ورج ئيسوفيكولُ ر أبيماِلك قام 33. فقَطَعا ميثاقًا يف بئِر سبٍع، ثُم إبراهيم سوغَر
ديرماإللَِه الس باسِم الرب عا هناك34. أثالً يف بئِر سبٍع، ودرغةًوتا كثريامأي نييف أرِض الِفِلسطيني إبراهيم ب.  

  امتحان إبراهيم
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1فقالَ له ،إبراهيم نحهِذِه اُألموِر أنَّ اَهللا امت عدثَ بدوح" :فقال2َ". هأنذا:"فقالَ!". ياإبراهيم": ،كوحيد كِذ ابنخ

فبكَّر 3". وأصِعده هناك محرقَةً علَى أحِد اِجلباِل الذي أقولُ لكالذي تِحبه، إسحاق، واذهب إلَى أرِض املُريا، 
إبراهيم صباحا وشد علَى ِحماِرِه، وأخذَ اثنِني ِمن ِغلماِنِه معه، وإسحاق ابنه، وشقَّق حطَبا ملُحرقٍَة، وقام وذَهب إلَى 

فقالَ إبراهيم 5اِلِث رفَع إبراهيم عينيِه وأبصر املَوِضع ِمن بعيٍد، ويف اليوِم الث4ّ. املَوِضِع الذي قالَ له اُهللا
فأخذَ إبراهيم 6". اجِلسا أنتما ههنا مع اِحلماِر، وأما أنا والغالم فنذهب إلَى هناك ونسجد، ثُم نرِجع إلَيكُما:"لغالميِه

 علَى إسحاق هعضقَِة وواملُحر طَبحكِّنيوالس ارِدِه النذَ بيا. ابِنِه، وأخعما مبا ِكاله7. فذَه إبراهيم إسحاق وكلَّم
فقالَ 8". هوذا النار واحلَطَب، ولكن أين اخلَروف للمحرقَِة؟:"فقالَ". هأنذا يا ابين:"فقالَ!". ياأيب: "أباه وقالَ
قَ: "إبراهيمحرللم اخلَروف ى لهرا". ِة ياابيناُهللا يعما مبا ِكالهفذَه.  

فلَما أتيا إلَى املَوِضِع الذي قالَ له اُهللا، بنى هناك إبراهيم املَذبح ورتب احلَطَب وربطَ إسحاق ابنه ووضعه علَى 9
فناداه مالك الرب ِمن السماِء 11. بنهثُم مد إبراهيم يده وأخذَ السكِّني ليذبح ا10. املَذبِح فوق احلَطَِب

  ال:"فقال12َ". هأنذا:"فقالَ!". إبراهيم! إبراهيم:"وقالَ
  متُد يدك إلَى الغالِم وال

ونظَر وإذا فرفَع إبراهيم عينيِه 13". تفعلْ بِه شيئًا، ألني اآلنَ عِلمت أنك خائف اَهللا، فلم تمِسِك ابنك وحيدك عني
فدعا إبراهيم 14. كبش وراَءه ممسكًا يف الغابِة بقَرنيِه، فذَهب إبراهيم وأخذَ الكَبش وأصعده محرقَةً ِعوضا عن ابِنِه

  ".يف جبِل الرب يرى:"حتى إنه يقالُ اليوم". يهوه ِيرأه"اسم ذلك املَوِضِع 
15الرب الكى مالسماِء وناد ةً ِمنثاني هذا :"وقال16َ إبراهيم لتفع كأجِل أن ي ِمنأن ،يقولُ الرب ،متبذايت أقس

 ،كوحيد كمِسِك ابنومل ت ،مِل الذي علَى 17األمرجوِم السماِء وكالرا كنتكثري سلكن كَةً، وأُكَثِّربارم أُباِركُك
". ويتبارك يف نسِلك مجيع أُمِم األرِض، ِمن أجِل أنك ِمسعت لقَويل18ك باب أعدائِه، شاِطئ البحِر، ويِرثُ نسلُ

  .وسكَن إبراهيم يف بئِر سبٍع. ثُم رجع إبراهيم إلَى غُالميِه، فقاموا وذَهبوا معا إلَى بئِر سبٍع19
  أبناء ناحور

عوصا 21: هوذا ِملكَةُ قد ولَدت هي أيضا بنني لناحور أخيك:"هيم أُخِبر وقيلَ لهوحدثَ بعد هِذِه اُألموِر أنَّ إبرا20
 ،وقَموئيلَ أبا أرام ،ا أخاهوبوز ،هتوئيل22َبكروب وِيدالف ا وِفلداشزووح دتوئيلُ ِرفقَة23َ". وكاسب لَدهؤالِء . وو
طابح وجاحم وتاحش : وأما سريته، وامسها رؤومةُ، فولَدت هي أيضا24.  إبراهيمالثَّمانيةُ ولَدُم ِملكَةُ لناحور أخي

  .ومعكَةَ
  موت سارة
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وماتت سارةُ يف قريِة أربع، اليت هي حربونُ، يف 2. وكانت حياةُ سارةَ ِمئَةً وسبعا وِعشرين سنةً، ِسين حياِة سارة1َ

أنا "4: وقام إبراهيم ِمن أماِم ميِتِه وكلَّم بين ِحثَّ قائال3ً. ى إبراهيم ليندب سارةَ ويبكي علَيهافأت. أرِض كنعانَ
كُمزيلٌ ِعندون أمامي. غَريب ييت ِمنم ألدِفن قٍَرب معكُم لك5". أعطوين مله قائلني نو ِحثَّ إبراهيمب فأجاب :



  يف أفضِل قُبوِرنا ادِفن ميتك، ال. ت رئيس ِمن اِهللا بينناأن. ِامسعنا ياسيدي"6
  يمنع أحد ِمنا قَربه عنك حتى ال

إنْ كانَ يف نفوِسكُم أنْ أدِفن مييت :"وكلَّمهم قائال8ًفقام إبراهيم وسجد لشعِب األرِض، لبين ِحثَّ، 7". تدِفن ميتك
. أنْ يعطيين مغارةَ املَكفيلَِة اليت له، اليت يف طَرِف حقِلِه9 والتِمسوا يل ِمن ِعفرونَ بِن صوحر ِمن أمامي، فامسعوين

وكانَ ِعفرونُ جاِلسا بني بين ِحثَّ، فأجاب ِعفرونُ اِحلثِّي 10". بثَمٍن كاِمٍل يعطيين إياها يف وسِطكُم ملك قٍَرب
  ال"11:  ِحثَّ، لَدى مجيِع الداِخلني باب مدينِتِه قائالًإبراهيم يف مساِمِع بين
". ادِفن ميتك. لَدى عيوِن بين شعيب وهبتك إياها. احلَقلُ وهبتك إياه، واملَغارةُ اليت فيِه لك وهبتها. يا سيدي، امسعين

بلْ إنْ كُنت أنت إياه :"يف مساِمِع شعِب األرِض قائالًوكلَّم ِعفرونَ 13فسجد إبراهيم أمام شعِب األرِض، 12
يا "15: فأجاب ِعفرونُ إبراهيم قائالً له14". خذْ ِمني فأدِفن مييت هناك. أُعطيك ثَمن احلَقِل. فلَيتك تسمعين
فسِمع إبراهيم لِعفرونَ، ووزنَ 16". دِفن ميتكأرض بأربِع ِمئَِة شاِقِل ِفضٍة، ما هي بيين وبينك؟ فا. سيدي، امسعين

  .أربع ِمئَِة شاِقِل ِفضٍة جائزٍة ِعند التجاِر. إبراهيم لِعفرونَ الِفضةَ اليت ذَكَرها يف مساِمِع بين ِحثَّ
يت فيِه، ومجيع الشجِر الذي يف احلَقِل الذي فوجب حقلُ ِعفرونَ الذي يف املَكفيلَِة اليت أمام ممرا، احلَقلُ واملَغارةُ ال17

وبعد ذلك 19. إلبراهيم ملكًا لَدى عيوِن بين ِحثَّ، بني مجيِع الداِخلني باب مدينِتِه18حدوِدِه حوالَيِه،  يف مجيِع
فوجب احلَقلُ 20 حربونُ، يف أرِض كنعانَ، دفَن إبراهيم سارةَ امرأته يف مغارِة حقِل املَكفيلَِة أمام ممرا، اليت هي

 .اليت فيِه إلبراهيم ملك قٍَرب ِمن ِعنِد بين ِحثَّ واملَغارةُ

  إسحاق ورفقة
24 
لَى وقالَ إبراهيم لعبِدِه كبِري بيِتِه املُستويل ع2. وبارك الرب إبراهيم يف كُلِّ شيٍء. وشاخ إبراهيم وتقَدم يف األياِم1

فخذي، :"كُلِّ ما كانَ له حتت كدي عإلَِه السماِء وإلَِه األرِض أنْ ال3ض بالرب حِلفَكفأست  
 ،مهينب أنا ساِكن الذين نيناِت الكَنعانيب ةً البين ِمنوجذَ زةً 4تأخوجذُ زوتأخ بيت تذهشريبل إلَى أرضي وإلَى ع

5". البين إسحاقفقالَ لهبدما ال:" العبر  
احتِرز :"فقالَ له إبراهيم6" هل أرِجـع بابِنك إلَى األرِض اليت خرجت ِمنها؟. تشاُء املَرأةُ أنْ تتبعين إلَى هِذِه األرِض

أنْ ترِجـِع بابين إلَى هناك أرِض ميالدي، 7. ِمن يِت أيب وِمنب ذَين ِمنالسماِء الذي أخ إلَه بين اَلروالذي كلَّم
وإنْ مل 8. لنسِلك أُعطي هِذِه األرض، هو يرِسلُ مالكَه أمامك، فتأخذُ زوجةً البين ِمن هناك: والذي أقسم يل قائالً

  أما ابين فال. تشإ املَرأةُ أنْ تتبعك، تبرأت ِمن حلفي هذا
بِه إلَى هناك حت9". ترِجع هدي بدالع عضعلَى هذا األمِرفو له لَفوح ،والهم فخِذ إبراهيم ت.  

فقام وذَهب إلَى أراِم النهريِن . ثُم أخذَ العبد عشرةَ ِجماٍل ِمن ِجماِل مواله، ومضى ومجيع خرياِت مواله يف يِدِه10
بئِر 11. إلَى مدينِة ناحور املدينِة ِعند اِجلمالَ خاِرج قياِتوأناخروِج املُستخ املساِء، وقت املاِء وقت .

ها أنا واِقف علَى عِني 13. أيها الرب إلَه سيدي إبراهيم، يسر يل اليوم واصنع لُطفًا إلَى سيدي إبراهيم":وقال12َ



: أميلي جرتِك ألشرب، فتقولَ: اليت أقولُ هلافليكُن أنَّ الفَتاةَ 14. املاِء، وبنات أهِل املدينِة خاِرجات ليستقني ماًء
إسحاق بِدكها لعنتيا، هي اليت عأيض وأنا أسقي ِجمالك بدي. اشرلُطفًا إلَى سي عتنص كأن ا أعلَمو."  

امرأِة ناحور أخي إبراهيم، خاِرجةٌ وإذ كانَ مل يفرغْ بعد ِمن الكالِم، إذا ِرفقَةُ اليت وِلدت لبتوئيلَ ابِن ِملكَةَ 15
فنزلَت إلَى العِني ومألت جرتها . وكانِت الفَتاةُ حسنةَ املَنظَِر ِجدا، وعذراَء مل يعِرفها رجل16ٌ. وجرتها علَى كِتِفها

تلِلقائها وقال17َ. وطَلَع بدالع كَضِتِك:"فررج دي:"فقالَِت18. "اسقيين قَليلَ ماٍء ِمنيا سي باشر ." تعوأسر
ِدها وسقَتهها علَى يترج لَت19. وأنزسقِيِه قالَت ِمن غَتا فررِب:"ولَمالش غَ ِمنى تفرا حتأيض قي ِجلماِلكأست ."

20قيستا إلَى الِبئِر لتأيض تكَضها يف املَسقاِة، ورترج غَتوأفر تعلكُلِّ ِجماِلِهفأسر قَتلُ 21. ، فاستجوالر
علَما ليفيها صاِمت سال: يتفَر أم طريقَه الرب ذَ 22. أأجنَحلَ أخجرِب أنَّ الرالش غَِت اِجلمالُ ِمنثَ عندما فردوح

بنت من أنِت؟ :"وقال23َ. ِل ذَهٍبِخزامةَ ذَهٍب وزنها ِنصف شاِقٍل وِسواريِن علَى يديها وزنهما عشرةُ شواِق
". أنا بنت بتوئيلَ ابِن ِملكَةَ الذي ولَدته لناحور:"فقالَت له24". هل يف بيِت أبيِك مكانٌ لنا لنبيت؟: أخِبريين
25له ا:"وقالَتبيتوا أيضكانٌ لتوم ،كثري لَفوع نا ِتنبندِللر26". ع دلُ وسججالر رفخ ،وقال27َب": كبارم

إذ كُنت أنا يف الطريِق، هداين الرب إلَى بيِت إخوِة . الرب إلَه سيدي إبراهيم الذي مل يمنع لُطفَه وحقَّه عن سيدي
  .فركَضِت الفَتاةُ وأخبرت بيت أُمها حبسِب هِذِه اُألموِر28". سيدي

29امس ِنيوكانَ لِرفقَةَ أخا إلَى العِل خاِرججالبانُ إلَى الر كَضالبانُ، فر ةَ 30. هإذ رأَى اِخلزام هثَ أندوح
، جاَء إلَى الرجِل، وإذا هو واِقف "هكذا كلَّمين الرجلُ:"والسواريِن علَى يدي أُخِتِه، وإذ ِمسع كالم ِرفقَةَ أُخِتِه قائلَةً

". ادخلْ يامبارك الرب، ملاذا تِقف خاِرجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للِجماِل؟:"فقال31َ.  العِنيِعند اِجلماِل علَى
32 جاِل الذينِل الرسِل ِرجلَيِه وأرجلَفًا للِجماِل، وماًء لغا وعلَّ عن اِجلماِل، فأعطَى ِتبنيِت وحلُ إلَى البجلَ الرخفد
ِض33. معهليأكُلَوو هامقُد ال:"فقالَ. ع  

  ".تكلَّم:"فقالَ". آكُلُ حتى أتكلَّم كالمي
والرب قد بارك موالي ِجدا فصار عظيما، وأعطاه غَنما وبقَرا وِفضةً وذَهبا وعبيدا 35أنا عبد إبراهيم، :"فقال34َ

. أةُ سيدي ابنا لسيدي بعد ماشاخت، فقد أعطاه كُلَّ ما لهوولَدت سارةُ امر36. وإماًء وِجماالً وحمريا
  ال: واستحلَفَين سيدي قائال37ً

 ،يف أرِضِهم أنا ساِكن الذين نيناِت الكَنعانيب ةً البين ِمنوجذْ زذُ 38تأخيت، وتأخشريوإلَى ع بيِت أيب تذهبل إلَى ب
  ربما ال: يديفقُلت لس39. زوجةً البين
إنَّ الرب الذي ِسرت أمامه يرِسلُ مالكَه معك وينِجح طريقَك، فتأخذُ زوجةً البين ِمن : فقالَ يل40. تتبعين املَرأةُ

. ريئًا ِمن حلفيوإنْ مل يعطوك فتكونُ ب. حينئٍذ تتبرأُ ِمن حلفي حينما جتيُء إلَى عشرييت41. عشرييت وِمن بيِت أيب
42ِني، وقُلتإلَى الع اليوم فِجئت : طَريقي الذي أنا ساِلك نِجحت إنْ كُنت ،ـدي إبـراهيمسي إلَـه هـا الـربأي
 ِمن جرِتِك، اسقيين قَليلَ ماٍء: فها أنا واِقف علَى عِني املاِء، وليكُن أنَّ الفَتاةَ اليت خترج لتستقي وأقولُ هلا43فيِه، 
وإذ كُنت أنا مل 45. اشرب أنت، وأنا أستقي ِجلماِلك أيضا، هي املَرأةُ اليت عينها الرب البِن سيدي: فتقولَ يل44َ



قَتِني واستإلَى الع لَتزها علَى كِتِفها، فنترةٌ وجالكالِم يف قَليب، إذا ِرفقَةُ خاِرج ِمن عدغْ بهلا.أفر اسقيين:  فقُلت .
. فشِربت، وسقَِت اِجلمالَ أيضا. اشرب وأنا أسقي ِجمالك أيضا: فأسرعت وأنزلَت جرتها عنها وقالَِت46
47ها وقُلتفسألت :أنِت؟ فقالَت نم ِملكَةُ: بنت له تهالذي ولَد توئيلَ بِن ناحورب ةَ يف أنِفه. بنتاِخلزام عتضا فو

وخررت وسجدت للرب، وباركت الرب إلَه سيدي إبراهيم الذي هداين يف طَريٍق أمٍني 48. والسواريِن علَى يديها
واآلنَ إنْ كنتم تصنعونَ معروفًا وأمانةً إلَى سيدي فأخِبروين، وإالفأخِبروين 49. آلخذَ ابنةَ أخي سيدي البِنِه

ميني ِرفا أو ِشماالًألنص."  
  ال. ِمن ِعنِد الرب خرج األمر:"فأجاب  البانُ  وبتوئيلُ  وقاال50

". فلتكُن زوجةً البِن سيِدك، كما تكلَّم الرب. خذها واذهب. هوذا ِرفقَةُ قُدامك51. نقِدر أنْ نكَلِّمك بشرِِّ أو خٍري
وأخرج العبد آنيةَ ِفضٍة وآنيةَ ذَهٍب 53. م كالمهم أنه سجد للرب إلَى األرِضوكانَ عندما ِمسع عبد إبراهي52

ثُم قاموا . فأكَلَ وشِرب هو والرجالُ الذين معه وباتوا54. وثيابا وأعطاها لِرفقَةَ، وأعطَى تحفًا ألخيها وُألمها
". لتمكُِث الفَتاةُ ِعندنا أياما أو عشرةً، بعد ذلك متضي:"قالَ أخوها وأُمهاف55". اصِرفوين إلَى سيدي:"صباحا فقالَ

  ال: "فقالَ هلُم56
". ندعو الفَتاةَ ونسألُها ِشفاها: "فقالوا57". ِاصِرفوين ألذهب إلَى سيدي. تعوقوين والرب قد أجنَح طَريقي

فصرفوا ِرفقَةَ أُختهم ومرِضعتها وعبد 59". أذهب:"فقالَت". بني مع هذا الرجِل؟هل تذه:"فدعوا ِرفقَةَ وقالوا هلا58
وِرجاله كوا ِرفقَةَ  وقالوا  هلا60. إبراهيموبار:  

 .أنِت أُختنا"

 ،صريي أُلوف ِربواٍت 

 ."وليِرثْ نسلُِك باب مبِغضيِه         

قد أتى ِمن  وكانَ إسحاق62. فأخذَ العبد ِرفقَةَ ومضى. رِكنب علَى اِجلماِل وتِبعن الرجلَفقامت ِرفقَةُ وفَتياتها و61
وخرج إسحاق ليتأملَ يف احلَقِل ِعند إقباِل املساِء، فرفَع 63. وروِد بئِر لَحي رئي، إذ كانَ ساِكنا يف أرِض اجلَنوِب

وإذا ِجمالٌ م ظَريِه ونينِل64. قِبلَةٌععن اجلَم لَتزفن إسحاق يها فرأتينِرفقَةُ ع تفَعبِد65. ورللع هذا :"وقالَت نم
ثُم حدثَ العبد إسحاق 66. فأخذَِت البرقُع وتغطَّت". هو سيدي: "فقالَ العبد". الرجلُ املاشي يف احلَقِل لِلقائنا؟

نبكُلِّ اُألموِر اليت ص ،ها67عبةً وأحوجز له تذَ ِرفقَةَ فصارِه، وأخةَ أُمإلَى ِخباِء سار لها إسحاقى . فأدخزفتع
  .إسحاق بعد موِت أُمِه

  موت إبراهيم
 (33-1:32أخ 1)
25 
وولَد 3. انَ وِيشباق وشوحاِزمرانَ ويقشانَ ومدانَ وِمدي: فولَدت له2وعاد إبراهيم فأخذَ زوجةً امسها قَطورةُ، 1

. عيفَةُ وِعفر وحنوك وأبيداع وألدعةُ: وبنو ِمديان4َ. أشورمي ولَطوشيم وألَُميم: وكانَ بنو ددانَ. شبا وددانَ: يقشانُ



 اللوايت كانت إلبراهيم وأما بنو السراري6. وأعطَى إبراهيم إسحاق كُلَّ ما كانَ له5. مجيع هؤالِء بنو قَطورةَ
يح عدرقًا إلَى أرِض املَشِرِق، وهو بابِنِه ش عن إسحاق مفَهرطايا، وصع إبراهيم مفأعطاه.  

وأسلَم إبراهيم روحه ومات بشيبٍة صاِلحٍة، 8. ِمئَةٌ وخمس وسبعونَ سنةً: وهِذِه أيام ِسين حياِة إبراهيم اليت عاشها7
إلَى قَوِمِهش ما، وانضامبعانَ أيا وش9. يخ رقِل ِعفرونَ بِن صوحِة املَكفيلَِة يف حغاريف م وإمساعيلُ ابناه إسحاق هفَنود

وكانَ 11. هناك دِفن إبراهيم وسارةُ امرأته. احلَقِل الذي اشتراه إبراهيم ِمن بين ِحث10ِِِّّاِحلثِّي الذي أمام ممرا، 
هابن إسحاق كأنَّ اَهللا بار موِت إبراهيم عدئي. بر يبئِر لَح ِعند إسحاق وسكَن.  

  بنو إمساعيل
 (31-1:28أخ1)

12ةَ إلبراهيمةُ سارةُ جارياِملصري رهاج تهالذي ولَد ،إمساعيلَ بِن إبراهيم واليدين إمساعيلَ 13. وهِذِه موهِذِه أمساُء ب
وحدار 15وِمشماع ودومةُ ومسا 14نبايوت بكر إمساعيلَ، وقيدار، وأدبئيلُ وِمبسام : ائِهم حسب مواليِدِهمبأمس

اثنا عشر رئيسا . هؤالِء هم بنو إمساعيلَ، وهِذِه أمساؤهم بدياِرِهم وحصوِنِهم16. وتيما ويطور ونافيش وِقدمةُ
قَبائِلِهم بسإلَى قَوِمِه: وهِذِه ِسنو حياِة إمساعيل17َ. ح موانض ومات هروح ةً، وأسلَموثَالثونَ سن ِمئَةٌ وسبع .

18ورأش حوما جتيُء نحين ِمصر اليت أمام ويلَةَ إلَى شورح لَ. وسكَنوا ِمنزِتِه نمجيِع إخو أمام.  
  يعقوب وعيسو

وكانَ إسحاق ابن أربعني سنةً لَما اتخذَ لنفِسِه 20. ولَد إبراهيم إسحاق: راهيموهِذِه مواليد إسحاق بِن إب19
انَِ أرامفد ِمن البانَ األرامي أُخت ،توئيلَ األراميب ةً، ِرفقَةَ بنتوجألجِل امرأِتِه 21. ز إلَى الرب لَّى إسحاقوص

له جابا، فاستعاِقر ها كانتألنهِرفقَةُ امرأت ِبلَتفح ،22.  الربطِنها، فقالَتلَداِن يف بالو مزاحإنْ كانَ هكذا :"وت
  :فقالَ هلا الرب23. فمضت لتسألَ الرب". فلماذا أنا؟

 ،يف بطِنِك أُمتاِن"

 :وِمن أحشائِك يفتِرق شعباِن 

 ،شعب يقوى علَى شعٍب

 لص دعبستي غٍريوكبري". 

". عيسو"فخرج األولُ أمحر، كُلُّه كفَروِة شعٍر، فدعوا امسه 25. فلَما كملَت أيامها لتِلد إذا يف بطِنها توأماِن24
26 هامس عيِقِب عيسو، فدةٌ بعقاِبض هدوي أخوه خرج ذلك عدوب"يعقوب ."ةً لَمسن نيِست ابن ا وكانَ إسحاق

  .ولَدُما
27اخليام سكُنا كاِمالً يإنسان ِة، ويعقوبيرإنسانَ الب ،يدالص عِرفا يالماِن، وكانَ عيسو إنسانالغ 28. فكِبر بفأح

يعقوب ِحبت ا ِرفقَةُ فكانتا، وأميدألنَّ يف فِمِه ص عيسو ى عيسو ِم29. إسحاقا، فأتطَبيخ يعقوب خاحلَقِل وطَب ن
فقالَ 31". أدوم"لذلك دعي امسه ". أطِعمين ِمن هذا األمحِر ألني قد أعييت:"فقالَ عيسو ليعقوب30. وهو قد أعيا

تك:"يعقوبكوريب ةٌ؟:"فقالَ عيسو32". بعين اليومكوري33". ها أنا ماٍض إلَى املوِت، فلماذا يل بفقالَ يعقوب :



فأعطَى يعقوب عيسو خبزا وطَبيخ عدٍس، فأكَلَ وشِرب 34. فحلَف له، فباع بكوريته ليعقوب". وماحِلف يلَ الي"
  .فاحتقَر عيسو البكوريةَ. وقام ومضى

  إسحاق وأبيمالك
26 
1إسحاق بفذَه ،اِم إبراهيمِل الذي كانَ يف أياجلوِع األو غَري وكانَ يف األرِض جوع ،نيِلِك الِفِلسطينيم إلَى أبيماِلك 

راروقال2َ. إلَى ج الرب له رال:"وظَه 
تِرتلْ إلَى ِمصر .يف األرِض اليت أقولُ لك 3. اسكُن سِلكولن ي لكألن ،وأُباِركَك يف هِذِه األرِض فأكونَ معك برغت

وأُكَثِّر نسلك كنجوِم السماِء، وأُعطي نسلك 4.  أقسمت إلبراهيم أبيكأُعطي مجيع هِذِه الِبالِد، وأيف بالقَسِم الذي
: ِمن أجِل أنَّ إبراهيم ِمسع لقَويل وحِفظَ ما يحفَظُ يل5مجيع هِذِه الِبالِد، وتتبارك يف نسِلك مجيع أُمِم األرِض، 

  .فأقام إسحاق يف جرار6". أواِمري وفَرائضي وشرائعي
يقتلونين ِمن أجِل : "، لَعلَّ أهلَ املَكاِن"امرأيت:"ألنه خاف أنْ يقولَ". هي أُخيت:"وسأله أهلُ املَكاِن عن امرأِتِه، فقال7َ

ف ِمن الكوِة وحدثَ إذ طالَت له األيام هناك أنَّ أبيماِلك مِلك الِفِلسطينيني أشر8. ألنها كانت حسنةَ املَنظَِر". ِرفقَةَ
هِرفقَةَ امرأت الِعبي وإذا إسحاق ،ظَروقال9َ. ون إسحاق عا أبيماِلكفد":كما هي امرأتإن !قُلت هي أُخيت؟: فكيف ."

إسحاق فقالَ له":ي قُلتِبها: ألنببس لِّي أموت10". لَعبنا؟ لوال:"فقالَ أبيماِلك عتنما هذا الذي ص  
الذي يمس :"فأوصى أبيماِلك مجيع الشعِب قائال11ً". الضطَجع أحد الشعِب مع امرأِتك فجلَبت علَينا ذَنباقَليلٌ 

موتا يموت هلَ أو امرأتجهذا الر."  
12الرب كَهِة ِمئَةَ ِضعٍف، وبارنالس يف ِتلك األرِض فأصاب يف ِتلك إسحاق عرعا13. وزفت دلُ وكانَ يتزايجالر ظَم

فحسده . ِمن الغنِم ومواٍش ِمن البقَِر وعبيد كثريونَ فكانَ له مواٍش14. يف التعاظُِم حتى صار عظيما ِجدا
. طينيونَ ومألَُوها تراباومجيع اآلباِر، اليت حفَرها عبيد أبيِه يف أياِم إبراهيم أبيِه، طَمها الِفِلس15. الِفِلسطينيونَ

16إلسحاق وقالَ أبيماِلك":ِصرت كِعنِدنا ألن ِمن با اذها ِجدى ِمنلَ يف 17". أقوزون ،هناك ِمن ى إسحاقضفم
هناك وأقام راروادي ج. 

18أبيِه، وطَم اِم إبراهيمفَروها يف أياملاِء اليت ح آبار شبون إسحاق عاها بأمساٍء فعادموِت أبيِه، ود عدونَ بها الِفِلسطيني
ا أبوه عاها19ِِّ. كاألمساِء اليت ديماٍء ح بئر دوا هناكجيف الوادي فو إسحاق بيدع فَر20. وح رارعاةُ جر مفخاص

قائلني عاةَ إسحاقالِبئِر ". لنا املاُء:"ر عا اسمفد"ن" ِعِسق مهألنعوهموا علَيها 21. ازى وختاصا أُخرفَروا بئرح ثُم
، "رحوبوت"ثُم نقَلَ ِمن هناك وحفَر بئرا أُخرى ومل يتخاصموا علَيها، فدعا امسها 22". ِسطنةَ"أيضا، فدعا امسها 

فظَهر له الرب يف 24.  ِمن هناك إلَى بئِر سبٍعثُم صِعد23". إنه اآلنَ قد أرحب لنا الرب وأمثَرنا يف األرِض:"وقالَ
  ال. أنا إلَه إبراهيم أبيك:"ِتلك اللَّيلَِة وقالَ

ونصب . فبنى هناك مذبحا ودعا باسِم الرب25". ختَف ألني معك، وأُباِركُك وأُكَثِّر نسلك ِمن أجِل إبراهيم عبدي
فَروح ،هتيمخ اهناكبئر إسحاق بيدع هناك .  



ما بالُكُم أتيتم :"فقالَ هلُم إسحاق27. وذَهب إليِه ِمن جرار أبيماِلك وأحزات ِمن أصحاِبِه وفيكولُ رئيس جيِشِه26
ليكُن بيننا : انَ معك، فقُلناإننا قد رأينا أنَّ الرب ك:"فقالوا28". إلَي وأنتم قد أبغضتموين وصرفتموين ِمن ِعنِدكُم؟

  أنْ ال29: حلف، بيننا وبينك، ونقطَع معك عهدا
  تصنع بنا شرا، كما مل نمسك وكما مل نصنع بك إال

بكَّروا يف الغِد ثُم 31. فصنع هلُم ضيافَةً، فأكَلوا وشِربوا30". أنت اآلنَ مبارك الرب. خريا وصرفناك بسالٍم
إسحاق مفَهرعٍض، وصلب مهعضلَفوا بالٍم. وحِعنِدِه بس ا ِمنوض32. فم إسحاق بيداليوِم أنَّ ع ثَ يف ذلكدوح

فَروا، وقالوا لهعن الِبئِر اليت ح روهدنا ماًء:"جاءوا وأخبعاها 33". قد وجةَ"فدِشبع"املدينِة بئر اسم سبٍع إلَى ، لذلك 
  .هذا اليوِم

فكانتا 35. يهوديت ابنةَ بريي اِحلثِّي، وبسمةَ ابنةَ إيلونَ اِحلثِّي: ولَما كانَ عيسو ابن أربعني سنةً اتخذَ زوجة34ً
  .مرارةَ نفٍس إلسحاق وِرفقَةَ

  إسحاق يبارك يعقوب
27 
". هأنذا:"فقالَ له". يا ابين:" النظَِر، أنه دعا عيسو ابنه األكبر وقالَ لهوحدثَ لَما شاخ إسحاق وكلَّت عيناه عن1
جعبتك وقَوسك، واخرج إلَى البريِة وتصيد : فاآلنَ خذْ عدتك3. إنين قد ِشخت ولَست أعِرف يوم وفايت:"فقال2َ

  ".وأِتين ا آلكُلَ حتى تباِركَك نفسي قَبلَ أنْ أموتواصنع يل أطِعمةً كما أُِحب، 4يل صيدا، 
وأما 6. فذَهب عيسو إلَى البريِة كي يصطاد صيدا ليأيتَ بِه. وكانت ِرفقَةُ ساِمعةً إذ تكلَّم إسحاق مع عيسو ابِنِه5

ائِتين بصيٍد واصنع يل أطِعمةً آلكُلَ 7: عيسو أخاك قائالًإني قد ِمسعت أباك يكَلِّم :"ِرفقَةُ فكلمت يعقوب ابِنها قائلةً
ِاذهب إلَى الغنِم وخذْ يل ِمن هناك 9: فاآلنَ يا ابين امسع لقَويل يف ما أنا آمرك بِه8. وأُباِركَك أمام الرب قَبلَ وفايت

فتحِضرها إلَى أبيك ليأكُلَ حتى يباِركَك قَبلَ 10ك كما يِحب، جديِني جيديِن ِمن اِملعزى، فأصنعهما أطِعمةً ألبي
ربما يجسين أيب فأكونُ يف 12. هوذا عيسو أخي رجلٌ أشعر وأنا رجلٌ أملَس:"فقالَ يعقوب لِرفقَةَ أُمِه11". وفاِتِه

  عينيِه كمتهاِوٍن، وأجِلب علَى نفسي لَعنةً ال
فذَهب وأخذَ وأحضر ُألمِه، 14". ِامسع لقَويل فقط واذهب خذْ يل. لَعنتك علَي ياابين:"فقالَت له أُمه13". بركَةً

ِحبي ةً كما كانَ أبوهأطِعم هأُم تعنها يف 15. فصِعند ةَ اليت كانتِر الفاِخرعيسو ابِنها األكب ِرفقَةُ ثياب ذَتوأخ
الب ،رها األصغابن يعقوب تسى16يِت وألبـــِي اِملعزديج لودِقِه جنةَ عالسيِه ومدي تسوأعطَِت 17. وألب

  .األطِعمةَ واخلُبز اليت صنعت يف يِد يعقوب ابِنها
قد . أنا عيسو بكرك:"وب ألبيِهفقالَ يعق19". من أنت يا ابين؟. هأنذا: "فقالَ". يا أيب:"فدخلَ إلَى أبيِه وقال18َ

ما هذا الذي :"فقالَ إسحاق البِنِه20". قُِم اجِلس وكُلْ ِمن صيدي لكَي تباِركَين نفسك. فعلت كما كلَّمتين
أأنت .  يا ابينتقَدم ألجسك:"فقالَ إسحاق ليعقوب21". إنَّ الرب إلَهك قد يسر يل:"فقالَ". أسرعت لتِجد ياابين؟
الصوت صوت يعقوب، ولكن اليديِن يدا :"فتقَدم يعقوب إلَى إسحاق أبيِه، فجسه وقال22َ". هو ابين عيسو أم ال؟



". ؟هل أنت هو ابين عيسو:"وقال24َ. ولَم يعِرفه ألنَّ يديِه كانتا مشِعرتِني كيدي عيسو أخيِه، فباركَه23". عيسو
فقَدم له فأكَلَ، وأحضر له مخرا ". قَدم يل آلكُلَ ِمن صيِد ابين حتى تباِركَك نفسي:"فقال25َ". أنا هو:"فقالَ
ِرب26. فشأبوه إسحاق لين يا ابين:"فقالَ لهوقَب موقال27َ". تقَد ،كَهةَ ثياِبِه وباررائح مفش ،لهوقَب مقَدفت:  

"ةُ ابين! انظُررائح  

 الرب كَهقٍل قد بارِة حكرائح. 

  فليعِطك اُهللا ِمن ندى السماِء28
  .وِمن دسِم األرِض 
 .وكثرةَ ِحنطٍَة ومخٍر  

29عوبش لك دعبستلي، 

 .وتسجد لك قَبائلُ 

ِتكا إلخودسي كُن، 

 كنو أُمب لك دسجولي. 

 ،نوك ملعوننيليكُن الِع

 كنيبارباِركوك موم". 

30 ى ِمنأت أخاه أبيِه، أنَّ عيسو نْ إسحاقلَد ِمن قد خرج ويعقوب ،كَِة يعقوبرب ِمن غَ إسحاقثَ عندما فردوح
ن صيِد ابِنِه حتى تباِركَين ليقُم أيب ويأكُلْ ِم:"فصنع هو أيضا أطِعمةً ودخلَ ا إلَى أبيِه وقالَ ألبيِه31صيِدِه، 
كفس32". نأبوه إسحاق ؟:"فقالَ لهأنت نعيسو:"فقالَ". م كبكر كا 33". أنا ابنا عظيمارِتعاد إسحاق دعفارت

ه؟ نعم، ويكونُ فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى  بِه إلَي فأكَلت  ِمن الكُلِّ قَبلَ أنْ جتيَء، وباركت:"ِجدا وقالَ
". باِركين أنا أيضا ياأيب:"فعندما ِمسع عيسو كالم أبيِه صرخ صرخةً عظيمةً ومرةً ِجدا، وقالَ ألبيِه34". مباركًا
  أال:"فقال36َ". قد جاَء أخوك مبكٍر وأخذَ بركَتك: "فقال35َ

رين اآلنَ مقَّبفقد تع ،يعقوب عيد هِنيإنَّ امسكَيت! ترذَ بيت، وهوذا اآلنَ قد أخكوريذَ بقالَ". أخ يل :"ثُم أما أبقَيت
إني قد جعلته سيدا لك، ودفَعت إليِه مجيع إخوِتِه عبيدا، وعضدته ِحبنطٍَة :"فأجاب إسحاق وقالَ لعيسو37". بركَةً؟
ورفَع ". ألك بركَةٌ واِحدةٌ فقط يا أيب؟ باِركين أنا أيضا ياأيب:"فقالَ عيسو ألبيِه38". فماذا أصنع إلَيك ياابين؟. ومخٍر

  :فأجاب  إسحاق  أبوه  وقالَ  له39. عيسو صوته وبكَى
 هوذا بال"

كسكَنِم األرِض يكونُ مسد، 

 فوق ى السماِء ِمندوبال ن. 

40تعيش يِفكوبس، 

 دعبستت وألخيك، 



حما جتمولكن يكونُ حين  
 ِقكنعن ع هنري ركَست كأن". 

  يعقوب يهرب إىل البان
41ا أبوه كَهكَِة اليت باررأجِل الب ِمن عيسو علَى يعقوب قَدلُ :"وقالَ عيسو يف قَلِبِه. فحِة أيب، فأقتناحم امأي تبقَر

هوذا :"الِم عيسو ابِنها األكبِر، فأرسلَت ودعت يعقوب ابنها األصغر وقالَت لهفأُخِبرت ِرفقَةُ بك42َ". يعقوب أخي
لُكقتي هبأن ِتكِجه لِِِّّ ِمنستإلَى أخي البانَ إلَى حارانَ، 43. عيسو أخوك م بلقَويل، وقُِم اهر عفاآلنَ ياابين امس

ثُم .  حتى يرتد غَضب أخيك عنك، وينسى ما صنعت بِه45.  يرتد سخطُ أخيكوأِقم ِعنده أياما قَليلَةً حتى44
هناك ِمن ذُكيكُما يف يوٍم واِحٍد؟. أُرِسلُ فآخاثن مملاذا أُعد."  

46ِرفقَةُ إلسحاق ناِت ِحثَّ:"وقالَتأجِل ب يايت ِمنح ِللتةً. موجذُ زيأخ ناِت ِحثَّ ِمثلَ هؤالِء إنْ كانَ يعقوبب ِمن 
 ."ِمن بناِت األرِض، فلماذا يل حياةٌ؟

 
28 
1عا إسحاقفد وقالَ له وأوصاه ،كَهوبار ال:"يعقوب 

ن هناك، قُِم اذهب إلَى فدانَِ أرام، إلَى بيِت بتوئيلَ أيب أُمك، وخذْ لنفِسك زوجةً ِم2. تأخذْ زوجةً ِمن بناِت كنعانَ
كناِت البانَ أخي أُمب عوِب3. ِمنالش ا ِمنمهورفتكونُ ج ككَثِّرا، ويثِمرم لُكجعوي ،باِركُكي واُهللا القدير .

4اليت أعطاها اُهللا إلبراهيم ِتكغُرب ِرثَ أرضلت ،معك سِلكولن لك كَةَ إبراهيمرب عطيك5". وي إسحاق فرفص
  .وب فذَهب إلَى فدانَِ أرام، إلَى البانَ بِن بتوئيلَ األرامي، أخي ِرفقَةَ أُم يعقوب وعيسويعق
6 وأوصاه كَهةً، إذ باروجز هناك فِسِه ِمنذَ لنليأخ انَِ أرامإلَى فد لهوأرس يعقوب كبار ا رأَى عيسو أنَّ إسحاقفلَم

 ال:"قائالً
رأَى عيسو أنَّ بناِت كنعانَ 8. وأنَّ يعقوب ِمسع ألبيِه وأُمِه وذَهب إلَى فدانَِ أرام،7". ِمن بناِت كنعانَتأخذْ زوجةً 

فذَهب عيسو إلَى إمساعيلَ وأخذَ محلَةَ بنت إمساعيلَ بِن إبراهيم، أُخت نبايوت، 9ِشريرات يف عيني إسحاق أبيِه، 
  .ِنسائِهزوجةً له علَى 

  حلم يعقوب يف بيت إيل
وصادف مكانا وبات هناك ألنَّ الشمس كانت قد غابت، 11. فخرج يعقوب ِمن بئِر سبٍع وذَهب نحو حاران10َ

وبةٌ علَى ورأَى حلما، وإذا سلَّم منص12. وأخذَ ِمن ِحجارِة املَكاِن ووضعه حتت رأِسِه، فاضطَجع يف ذلك املَكاِن
أنا :"وهوذا الرب واِقف علَيها، فقال13َ. األرِض ورأسها يمس السماَء، وهوذا مالئكَةُ اِهللا صاِعدةٌ وناِزلَةٌ علَيها

إسحاق وإلَه أبيك إبراهيم إلَه الرب .سِلكولن علَيها أُعطيها لك ضطَِجعم اليت أنت 14. األرض سلُكويكونُ ن
وها أنا معك، 15.  األرِض، ومتتد غَربا وشرقًا وشماالً وجنوبا، ويتبارك فيك ويف نسِلك مجيع قَبائِل األرِضكتراِب



  وأحفَظُك حيثُما تذهب، وأردك إلَى هِذِه األرِض، ألني ال
  ".أتركُك حتى أفعلَ ما كلَّمتك بِه

ما أرهب هذا :"وخاف وقال17َ!". حقا إنَّ الرب يف هذا املَكاِن وأنا مل أعلَم:" وقالَفاستيقَظَ يعقوب ِمن نوِمِه16
  ما هذا إال! املَكانَ

وبكَّر يعقوب يف الصباِح وأخذَ احلَجر الذي وضعه حتت رأِسِه وأقامه عمودا، 18". بيت اِهللا، وهذا باب السماِء
ونذَر يعقوب 20. ، ولكن اسم املدينِة أوالً كانَ لوز"بيت إيلَ"ودعا اسم ذلك املَكاِن 19. ِهوصب زيتا علَى رأِس

إنْ كانَ اُهللا معي، وحِفظَين يف هذا الطريِق الذي أنا سائر فيِه، وأعطاين خبزا آلكُلَ وثيابا أللبس، :"نذرا قائالً
وهذا احلَجر الذي أقَمته عمودا يكونُ بيت اِهللا، وكُلُّ ما 22يكونُ الرب يل إلَها، ورجعت بسالٍم إلَى بيِت أيب، 21

لك هرشي أُععطيين فإنت."  
  يعقوب يصل إىل فدان أرام

29 
ثَةُ قُطعاِن غَنٍم راِبضةٌ ونظَر وإذا يف احلَقِل بئر وهناك ثَال2. ثُم رفَع يعقوب ِرجلَيِه وذَهب إلَى أرِض بين املَشِرِق1

فكانَ يجتِمع إلَى هناك مجيع 3. ِعندها، ألنهم كانوا ِمن ِتلك الِبئِر يسقونَ القُطعانَ، واحلَجر علَى فِم الِبئِر كانَ كبريا
رونَ احلَجدري ثُم ،منسقونَ الغعن فِم الِبئِر وي رحِرجونَ احلَجدكاِنِهالقُطعاِن فيفقالَ هلُم 4.  علَى فِم الِبئِر إلَى م

؟: "يعقوبمأين أنت يت، ِمنحارانَ:"فقالوا". ياإخو ِمن حن؟:"فقالَ هلُم5". نناحور هل تعِرفونَ البانَ ابن ."
هوذا : "فقال7َ".  مع الغنِموهوذا راحيلُ ابنته آتيةٌ. له سالمةٌ:"فقالوا". هل له سالمةٌ؟:"فقالَ هلُم6". نعِرفُه:"فقالوا

  ال:"فقالوا8". ِاسقوا الغنم واذهبوا ارعوا. ليس وقت اجِتماِع املَواشي. النهار بعد طَويلٌ
منسقي الغن عن فِم الِبئِر، ثُم رحِرجوا احلَجدالقُطعاِن وي مجيع ِمعى جتتحت قِدرن."  

9ممعه يتكلَّم عدىوإذ هو بترع ها كانتِم أبيها، ألنراحيلُ مع غَن ت10.  أت راحيلَ بنت يعقوب را أبصفكانَ لَم
وقَبلَ 11. البانَ خاِلِه، وغَنم البانَ خاِلِه، أنَّ يعقوب تقَدم ودحرج احلَجر عن فِم الِبئِر وسقَى غَنم البانَ خاِلِه

وب هصوت فَعراحيلَ ور أباها12. كَىيعقوب تروأخب تكَضِرفقَةَ، فر ابن هأخو أبيها، وأن هراحيلَ أن يعقوب روأخب .
فحدثَ البانَ جبميِع . فكانَ حني ِمسع البانُ خبر يعقوب ابِن أُخِتِه أنه ركَض لِلقائِه وعانقَه وقَبله وأتى بِه إلَى بيِتِه13

  .فأقام ِعنده شهرا ِمن الزماِن". إنما أنت عظمي ولَحمي:"فقالَ له البان14ُ. هِذِه اُألموِر
  زواج يعقوب من ليئة وراحيل

15قالَ البانُ ليعقوب ثُم":كتا؟ أخِبرين ما أُجرانجين مأخي ختِدم كى لَيئَةُ 16". أألنالكُرب وكانَ لالبانَ ابنتاِن، اسم
. وكانت عينا لَيئَةَ ضعيفَتِني، وأما راحيلُ فكانت حسنةَ الصورِة وحسنةَ املَنظَِر17.  راحيلُواسم الصغرى

أنْ أُعطيك إياها :"فقالَ البان19ُ". أخِدمك سبع ِسنٍني براحيلَ ابنِتك الصغرى:"وأحب يعقوب راحيلَ، فقال18َ
فخدم يعقوب براحيلَ سبع ِسنٍني، وكانت يف عينيِه كأياٍم قَليلٍَة 20". أِقم ِعندي. خرأحسن ِمن أنْ أُعطيها لرجٍل آ

  .بسبِب محبِتِه هلا



فجمع البانُ مجيع أهِل املَكاِن 22". أعِطين امرأيت ألنَّ أيامي قد كملَت، فأدخلَ علَيها:"ثُم قالَ يعقوب لالبان21َ
وأعطَى البانُ ِزلفَةَ جاريته للَيئَةَ 24. وكانَ يف املساِء أنه أخذَ لَيئَةَ ابنته وأتى ا إليِه، فدخلَ علَيها23. وصنع وليمةً
ما هذا الذي صنعت يب؟ أليس براحيلَ خدمت ِعندك؟ :"ويف الصباِح إذا هي لَيئَةُ، فقالَ لالبان25َ. ابنِتِه جاريةً
عتدال:"فقالَ البان26ُ". ين؟فلماذا خ  

أكِملْ أُسبوع هِذِه، فنعطيك ِتلك أيضا، باِخلدمِة اليت ختِدمين 27. يفعلُ هكذا يف مكاِننا أنْ تعطَى الصغريةُ قَبلَ الِبكِر
رِسنٍني أُخ ا سبعهكذا28". أيض لَ يعقوبففَع .ز راحيلَ ابنته هِذِه، فأعطاه لَ أُسبوعفأكمةً لهوأعطَى 29. وج

وعاد . فدخلَ علَى راحيلَ أيضا، وأحب أيضا راحيلَ أكثَر ِمن لَيئَة30َ. البانُ راحيلَ ابنته بلهةَ جاريته جاريةً هلا
رِسنٍني أُخ سبع هِعند مدفخ.  

  بنو يعقوب
فحِبلَت لَيئَةُ وولَدِت ابنا ودعِت امسه 32.  راحيلُ فكانت عاِقراورأَى الرب أنَّ لَيئَةَ مكروهةٌ ففَتح رِحمها، وأما31
"نيبْرأَو"ها قالَتذَلَّيت:"، ألنإلَى م ظَرقد ن لي. إنَّ الربجين رِحباآلنَ ي ها، 33". إنِت ابنلَدا ووأيض ِبلَتوح

ةٌ:"وقالَتكروهي مأن قد ِمسع اإنَّ الربفأعطاين هذا أيض  ." هِت امسعا، 34". ِشمعونَ"فدِت ابنلَدا ووأيض ِبلَتوح
وحِبلَت أيضا 35". الوي"لذلك دعي امسه ". اآلنَ هِذِه املَرةَ يقتِرنُ يب رجلي، ألني ولَدت له ثَالثَةَ بنني:"وقالَِت

ا وقالَتِت ابنلَدةَ:"ووهِذِه املَرالرب دأمح  ." هِت امسعد هوذا"لذلكِة". يعن الِوالد قَّفَتتو ثُم.  
 
30 
1ليعقوب أُخِتها، وقالَت راحيلُ ِمن تغار ،ليعقوب ها مل تِلدراحيلُ أن ا رأتوإال:"فلَم ،ننييل ب به  

علَى راحيلَ وقال2َ!". فأنا أموت يعقوب بغَض ميلِّ:"فحطِن؟ألَعةَ البعنِك ثَمر عنكانَ اِهللا الذي مي م ."
3فقالَت":ننيا ِمنها بأنا أيض قوأُرز ،يتكبعلَى ر لْ علَيها فتِلدةُ، ادخيت بلهها 4". هوذا جاريتةَ جاريبله فأعطَته

 ،لَ علَيها يعقوبخةً، فدوجا،5زابن ليعقوب تلَدةُ ووبله ِبلَتراحيل6ُ فح ا :"فقالَتأيض ى يلَ اُهللا وِمسعقد قَض
وحِبلَت أيضا بلهةُ جاريةُ راحيلَ وولَدِت ابنا ثانيا ليعقوب، 7". دانا"لذلك دعِت امسه ". لصويت وأعطاينَ ابنا

  ".ايلنفت"فدعِت امسه ". مصارعاِت اِهللا قد صارعت أُخيت وغَلَبت: "فقالَت راحيل8ُ
فولَدت ِزلفَةُ جاريةُ لَيئَةَ 10وأعطَتها ليعقوب زوجةً،  ولَما رأت لَيئَةُ أنها توقَّفَت عن الِوالدِة، أخذَت ِزلفَةَ جاريتها9

 ثانيا ليعقوب، وولَدت ِزلفَةُ جاريةُ لَيئَةَ ابنا12". جادا"فدعِت امسه ". بسعٍد:"فقالَت لَيئَة11ُ. ليعقوب ابنا
  ".أشري"فدعِت امسه ". بِغبطَيت، ألنه تغبطُين بنات:"فقالَت لَيئَة13ُ
أعطيين ِمن :"فقالَت راحيلُ للَيئَةَ. ومضى رأَوْبني يف أياِم حصاِد اِحلنطَِة فوجد لُفّاحا يف احلَقِل وجاَء بِه إلَى لَيئَةَ أُمِه14

إذًا يضطَِجع معِك :"فقالَت راحيلُ". أقَليلٌ أنِك أخذِت رجلي فتأخذين لُفّاح ابين أيضا؟:"فقالَت هلا15". ِكلُفّاِح ابِن
ي إلَي جتيُء ألن:"فلَما أتى يعقوب ِمن احلَقِل يف املساِء، خرجت لَيئَةُ ملُالقاِتِه وقالَت16". اللَّيلَةَ ِعوضا عن لُفّاِح ابِنِك
. وِمسع اُهللا للَيئَةَ فحِبلَت وولَدت ليعقوب ابنا خاِمسا17. فاضطَجع معها ِتلك اللَّيلَةَ". قد استأجرتك بلُفّاِح ابين



لَيئَةُ وحِبلَت أيضا 19". يساكَر"فدعِت امسه ". قد أعطاين اُهللا أُجريت، ألني أعطَيت جارييت لرجلي:"فقالَت لَيئَة18ُ
 ،ا ليعقوبا ساِدسِت ابنلَدلَيئَة20ُوو ةً: "فقالَتنسةً حين اُهللا ِهببةَ . قد وهِست له ي ولَدتلي، ألنجين رساِكناآلنَ ي

ننيب ." هِت امسعبولونَ"فدها 21". زِت امسعةً ودِت ابنولَد ةَ"ثُمدين."  
ودعِت 24". قد نزع اُهللا عاري:"فحِبلَت وولَدِت ابنا فقالَت23ع هلا اُهللا وفَتح رِحمها، وذَكَر اُهللا راحيلَ، وِمس22

 هامس"فقائلَةً" يوس" :را آخابن ين الربزيدي."  
  تكاثر قطعان يعقوب

أعِطين 26.  إلَى مكاين وإلَى أرضياصِرفين ألذهب:"وحدثَ لَما ولَدت راحيلُ يوسف أنَّ يعقوب قالَ لالبان25َ
كمتديت اليت خِخدم تعلَم أنت كألن ،بفأذه مِ كمتدخ البان27ُ". ِنسائي وأوالدي الذين فقالَ له": ين أِجدلَيت

يكينةً يف عِنعم .ِبكببس كَين الربفبار وقال28َ". قد تفاَءلت":تك فأُعطييل أُجر نيع29". كفقالَ له": تعلَم أنت
ألنَّ ما كانَ لك قَبلي قَليلٌ فقد اتسع إلَى كثٍري، وباركَك الرب يف 30ماذا خدمتك، وماذا صارت مواشيك معي، 

إنْ صنعت يل . التعطيين شيئًا: "فقالَ يعقوب". ماذا أُعطيك؟:"فقال31َ". واآلنَ متى أعملُ أنا أيضا لبييت؟. أثَري
أجتاز بني غَنِمك كُلِّها اليوم، واعِزلْ أنت ِمنها كُلَّ شاٍة رقطاَء وبلقاَء، 32: هذا األمر أعود أرعى غَنمك وأحفَظُها

 بري يوم غٍَد إذا ويشهد يف33َّ. فيكونَ مثل ذلك أُجريت. وكُلَّ شاٍة سوداَء بني اِخلرفاِن، وبلقاَء ورقطاَء بني اِملعزى
كاميت قُدأجِل أُجر ِمن ِعندي. ِجئت سروقاِخلرفاِن فهو م نيب دى وأسواِملعز نيب كُلُّ ما ليس أرقَطَ أو أبلَق ."

كُلَّ الِعناِز الرقطاِء فعزلَ يف ذلك اليوِم التيوس املُخطَّطَةَ والبلقاَء، و35". هوذا ليكُن حبسِب كالِمك:"فقالَ البان34ُ
وجعلَ مسريةَ ثَالثَِة أياٍم بينه وبني 36. والبلقاِء، كُلَّ ما فيِه بياض وكُلَّ أسود بني اِخلرفاِن، ودفَعها إلَى أيدي بنيِه

  .يعقوب، وكانَ يعقوب يرعى غَنم البانَ الباقيةَ
37ا خفِسِه قُضبانلن ذَ يعقوبياِض الذي علَى فأخا، كاِشطًا عن البطوطًا بيضفيها خ رلٍب، وقَشى ولَوٍز ودلُبن ا ِمنضر

وأوقَف القُضبانَ اليت قَشرها يف األجراِن يف مساقي املاِء حيثُ كانِت الغنم جتيُء لتشرب، تجاه الغنِم، 38. القُضباِن
بشرجيئها لتم ِعند محلقًا39. لتتوقطًا وبطَّطاٍت ورخم منِت الغلَدالقُضباِن، وو ِعند منِت الغمحو40. فت زوأفر

وجعلَ له قُطعانا وحده ومل يجعلها مع . يعقوب اِخلرفانَ وجعلَ وجوه الغنِم إلَى املُخطَِّط وكُلِّ أسود بني غَنِم البانَ
دثَ كُلَّما توحمِت الغنم القَويةُ أنَّ يعقوب وضع القُضبانَ أمام عيوِن الغنِم يف األجراِن لتتوحم وح41. غَنِم البانَ

فاتسع الرجلُ 43. وحني استضعفَِت الغنم مل يضعها، فصارِت الضعيفَةُ لالبانَ والقَويةُ ليعقوب42. بني القُضباِن
ا ِجدكثريمريوِجمالٌ وح بيدواٍر وعوج كثري مغَن ا، وكانَ له.  

  يعقوب يهرب من البان
31 
1ين البانَ قائلنيب كالم ِمعكُلَّ هذا املَجِد: "فس عنا ألبينا صكُلَّ ما كانَ ألبينا، وِمم ذَ يعقوب2". أخ يعقوب ظَرون

ارِجع إلَى أرِض آبائك وإلَى عشريِتك، : "وقالَ الرب ليعقوب3. ِمن أمِسوجه البانَ وإذا هو ليس معه كأمِس وأولَ 
فأكونَ معك."  



أنا أرى وجه أبيكُما أنه ليس نحوي كأمِس :"وقالَ هلُما5فأرسلَ يعقوب ودعا راحيلَ ولَيئَةَ إلَى احلَقِل إلَى غَنِمِه، 4
وأما أبوكُما فغدر يب 7وأنتما تعلَماِن أني بكُلِّ قويت خدمت أباكُما، 6. عيولكن إلَه أيب كانَ م. وأولَ ِمن أمِس

الرقطُ تكونُ أُجرتك، ولَدت كُلُّ : إنْ قالَ هكذا8. لكن اَهللا مل يسمح له أنْ يصنع يب شرا. وغَير أُجريت عشر مراٍت
فقَد سلَب اُهللا مواشي أبيكُما 9. ملُخطَّطَةُ تكونُ أُجرتك، ولَدت كُلُّ الغنِم مخطَّطَةًا: وإنْ قالَ هكذا. الغنِم رقطًا
وحدثَ يف وقِت توحِم الغنِم أني رفَعت عيني ونظَرت يف حلٍم، وإذا الفُحولُ الصاِعدةُ علَى الغنِم 10. وأعطاين

رمنقطاُء ومطَّطَةٌ ورخاِهللا يف احلُلِم11. ةٌم الكوقالَ يل م :يايعقوب .فقال12َ. هأنذا: فقُلت :وانظُر  يكينع  ارفَع  .
أنا 13. مجيع  الفُحوِل  الصاِعدِة علَى  الغنِم  مخطَّطَةٌ  ورقطاُء  ومنمرةٌ،  ألني    قد رأيت كُلَّ مايصنع بك البانُ

اآلنَ قُِم اخرج ِمن هِذِه األرِض وارِجع إلَى أرِض . حيثُ مسحت عمودا، حيثُ نذَرت يل نذراإلَه بيِت إيلَ 
ميالِدك."  

14راحيلُ ولَيئَةُ وقالتا له تيِت أبينا؟ :"فأجابومرياثٌ يف ب صيبا ننا 15ألَنا أيضباع هِني، ألنتبيأجن ِمنه بحسن ألَم
فاآلنَ  كُلَّ  ما    قالَ لك اُهللا  ،إنَّ كُلَّ الِغنى الذي سلَبه اُهللا ِمن  أبينا  هو  لنا وألوالِدنا16 أيضا ثَمننا؟ وقد أكَلَ

 ."افعلْ

: وساق كُلَّ مواشيِه ومجيع مقتناه الذي كانَ قد اقتنى18فقام يعقوب وحملَ أوالده وِنساَءه علَى اِجلماِل، 17
أبيِه إلَى أرِض كنعانَم جيَء إلَى إسحاقلي ،انَِ أرامى يف فدناقِتنائِه اليت اقت 19. واشي زجى ليضا البانُ فكانَ قد موأم

فهرب هو 21. وخدع يعقوب قَلب البانَ األرامي إذ مل يخِبره بأنه هاِرب20. غَنمه، فسرقَت راحيلُ أصنام أبيها
  .كُلُّ ما كانَ له، وقام وعبر النهر وجعلَ وجهه نحو جبِل ِجلعادو

  البان يطارد يعقوب
22برقد ه البانُ يف اليوِم الثّاِلِث بأنَّ يعقوب 23. فأُخِبر كَهاٍم، فأدرِة أيةَ سبعسريم ى وراَءهوسع معه هتذَ إخوفأخ

ِل ِجلعادبى24. يف جوأتلِم اللَّيِل وقالَ لهيف ح اُهللا إلَى البانَ األرامي ":ِِّرٍري أو شخب يعقوب كَلِّمأنْ ت ِمن ِرزاحت ."
  .فضرب البانُ مع إخوِتِه يف جبِل ِجلعاد. فلَِحق البانُ يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته يف اجلَبِل25
26يِف؟ ماذا ف:"وقالَ البانُ ليعقوببايا السنايت كسب قتقَليب، وس عتدوقد خ ،لتةً 27عفيخ بترِلماذا ه

ولَم تدعين أُقَبلُ بين وبنايت؟ اآلنَ بغباوٍة 28وخدعتين ومل تخِبرين حتى أُشيعك بالفَرِح واألغاينِّ، بالدف والعوِد، 
لتدي أنْ أص29! فعِة يةَ قائالً يف قُدرالباِرح ينكلَّم أبيكُم ا، ولكن إلَهرش بكُم عٍري : نخب يعقوب كَلِّمأنْ ت ِمن ِرزاحت
ِِّريت؟30. أو شآِله قتولكن ملاذا سر ،يِت أبيكإلَى ب قتقد اشت كألن بتذَه واآلنَ أنت."  

 الذي ِجتد آِلهتك معه ال32. لَعلَّك تغتِصب ابنتيك ِمني: ني قُلتإني ِخفت، أل:"فأجاب يعقوب وقالَ لالبان31َ

عيشي .فِسكلن ذهعي وخماذا م ِتنا انظُرإخو امقَتها". قُدأنَّ راحيلَ سر علَمي يعقوب كُنومل ي.  
. وخرج ِمن ِخباِء لَيئَةَ ودخلَ ِخباَء راحيلَ. يِجدفدخلَ البانُ ِخباَء يعقوب وِخباَء لَيئَةَ وِخباَء اجلاريتِني ومل 33
فجس البانُ كُلَّ اِخلباِء ومل . وكانت راحيلُ قد أخذَِت األصنام ووضعتها يف ِحداجِة اجلَمِل وجلَست علَيها34
ِجدألبيها35. ي ال:"وقالَت  



  يغتظْ سيدي أني ال
 كأمام أنْ أقوم طيعساِءأستةَ النعاد ألنَّ علَي ."ِجِد األصنامومل ي شففَت.  

إنك 37ما جرمي؟ ما خطييت حتى حميت ورائي؟ :"وأجاب يعقوب وقالَ لالبانَ. فاغتاظَ يعقوب وخاصم البان36َ
. يت وإخوِتك، فلينِصفوا بيننا اِلاثنِنيماذا وجدت ِمن مجيِع أثاِث بيِتك؟ ضعه ههنا قُدام إخو. جسست مجيع أثاثي

38ةً أنا معكسن مل آكُلْ. اَآلنَ ِعشرين ِمكغَن سِقطْ، وِكباشمل ت كوِعناز ك39. ِنعاجإلَيك ةً مل أُحِضرأنا . فريس
كُنت يف النهاِر يأكُلُين احلَر ويف اللَّيِل 40. مسروقَةَ النهاِر أو مسروقَةَ اللَّيِل. ِمن يدي كُنت تطلُبها. كُنت أخسرها

يينع ومي ِمنن وطار ،41. اجلَليديِتكةً يف بِسنٍني . اَآلنَ يل ِعشرونَ سن وِست ،ةً بابنتيكةَ سنرعش عأرب كمتدخ
ِمكناٍت. بغرم ريت عشأُجر رتلوال42. وقد غَي  

مشقَّيت وتعب يدي قد نظَر اُهللا، . براهيم وهيبةَ إسحاق كانَ معي، لكُنت اآلنَ قد صرفتين فاِرغًاأنَّ إلَه أيب إلَه إ
  ".فوبخك الباِرحةَ

43عقوبالبانُ وقالَ لي ى فهو يل:"فأجابتر مي، وكُلُّ ما أنتغَن منوالغ ،يننونَ بنايت، والبب ناتنايت. البفب عماذا أصن 
  ".فاآلنَ هلُم نقطَع عهدا أنا وأنت، فيكونُ شاِهدا بيين وبينكِ44ن اليوم أو بأوالِدِهن الذين ولَدنَ؟ 

 فأخذوا ِحجارةً وعِملوا رمجةً". التِقطوا ِحجارةً:"وقالَ يعقوب إلخوِتِه46فأخذَ يعقوب حجرا وأوقَفَه عمودا، 45
هِذِه :"وقالَ البان48ُ". جلعيد"وأما يعقوب فدعاها " يجر سهدوثا"ودعاها البانُ 47. وأكَلوا هناك علَى الرمجِة

اليوم كينيين وبةٌ بةُ هي شاِهدمجها ". الرامس عيد لذلك"لعيدقالَ"اِملصفاةَ"و 49". ج هيين : "، ألنب راِقِب الربلي
ينعٍضوبنا عن بعضى بما نتوارحين ال50. ك كإن  

هوذا :"وقالَ البانُ ليعقوب51". اُنظُر، اَُهللا شاِهد بيين وبينك. ليس إنسانٌ معنا. تِذلُّ بنايت، والتأخذُ ِنساًء علَى بنايت
كينيين وبب عتالذي وض مودةُ، وهوذا العمجةٌ هِذ52. هِذِه الري الشاِهدأن مودالع ةُ وشاِهدمجِه الر  

  أتجاوز هِذِه الرمجةَ إلَيك، وأنك ال
رللش إلَي مودةَ وهذا العمجهِذِه الر زنا53. تتجاوينقضونَ بةُ أبيِهما، يآِله ،ةُ ناحوروآِله إبراهيم إلَه ." يعقوب لَفوح

ِة أبيِه إسحاقيب .54ِلوذَبا وباتوا يف اجلَبا، فأكَلوا طَعامليأكُلوا طَعام هتعا إخوِل ودةً يف اجلَبذَبيح يعقوب ح.  
 .ورجع البانُ إلَى مكاِنِه. ثُم بكَّر البانُ صباحا وقَبلَ بنيِه وبناِتِه وباركَهم ومضى55

  يعقوب يستعد ملالقاة عيسو
32 
فدعا اسم ذلك املَكاِن !". هذا جيش اِهللا:"وقالَ يعقوب إذ رآهم2. يف طريِقِه والقاه مالئكَةُ اِهللاوأما يعقوب فمضى 1
"ناِيمحم."  
3 ،بالِد أدوم أخيِه إلَى أرِض سعري إلَى عيسو هامالً قُدسر لَ يعقوبقائال4ًوأرس مهردي :"وأميهكذا تقولونَ لس

هكذا قالَ: عيسويعقوب كبدإلَى اآلنَ:  ع البانَ ولَِبثت ِعند بتروإماٌء5. تغ بيدوع موغَن مريوح قَريل ب وقد صار .
يكينةً يف عِنعم أِجد دي لكَيسي ُألخِبر لتوأرس."  



6قائلني لُ إلَى يعقوبسالر عجا قاِد:"فرإلَى عيسو، وهو أيض ،ينا إلَى أخيكأتٍل معهجِمئَِة ر عوأرب ،لِلقائك م ."
إنْ جاَء :"وقال8َ. فخاف يعقوب ِجدا وضاق بِه األمر، فقَسم القَوم الذين معه والغنم والبقَر واِجلمالَ إلَى جيشِني7

  ".عيسو إلَى اجلَيِش الواِحِد وضربه، يكونُ اجلَيش الباقي ناجيا
9الذي قالَ يلَي:"وقالَ يعقوب الرب ،أيب إسحاق وإلَه أيب إبراهيم ا إلَه : فأُحِسن ِتكشريوإلَى ع إلَى أرِضك ارِجع

10. إلَيكبِدكإلَى ع عتنِة اليت صومجيِع األمان أنا عن مجيِع ألطاِفك غرينَّ، . صهذا اُألرد رتبع  صايي  بعفإن
. نجين ِمن يِد أخي، ِمن يِد عيسو، ألني خائف ِمنه أنْ يأيتَ ويضِربين اُألم مع البنني11 .واآلنَ قد ِصرت جيشِني

12قد قُلت ِة: وأنتللكَثر دعمِل البحِر الذي ال يكر سلكلُ نوأجع إلَيك ي  أُحِسنإن."  
13ى بيا أتذَ  ِمماللَّيلَةَ  وأخ ِتلك  هناك  ةً لعيسو أخيِهوباتديٍة 14: ِدِه هعجن يا، ِمئَتتيس عٍرت وِعشرين يِمئَت

ثَالثني ناقَةً مرِضعةً وأوالدها، أربعني بقَرةً وعشرةَ ثرياٍن، ِعشرين أتانا وعشرةَ حمٍري، 15وِعشرين كبشا، 
". اجتازوا قُدامي واجعلوا فُسحةً بني قَطيٍع وقَطيٍع:"وقالَ لعبيِدِه. ودفَعها إلَى يِد عبيِدِه قَطيعا قَطيعا علَى ِحدٍة16
ملَن أنت؟ وإلَى أين تذهب؟ وملَن هذا الذي قُدامك؟ : إذا صادفَك عيسو أخي وسألك قائالً:"وأمر األولَ قائال17ً
وأمر أيضا الثاين والثّاِلثَ 19". و، وها هو أيضا وراَءناهو هديةٌ مرسلَةٌ لسيدي عيس. لعبِدك يعقوب: تقول18ُ

هوذا عبدك : وتقولون20َِمبثِل هذا الكالِم تكَلِّمونَ عيسو حينما ِجتدونه، :"ومجيع السائرين وراَء القُطعاِن قائالً
ِة أمامي، وبعد ذلك أنظُر وجهه، عسى أنْ يرفَع أستعِطف وجهه باهلَديِة السائر:"ألنه قالَ". يعقوب أيضا وراَءنا

  .فاجتازِت اهلَديةُ قُدامه، وأما هو فبات ِتلك اللَّيلَةَ يف املَحلَِّة21". وجهي
  يعقوب يصارع مع اهللا

22عش داألح  هيِه  وأوالدتيِه وجاريذَ  امرأتاللَّيلَِة  وأخ  يف  ِتلك  قام  ثُموقبةَ يخاضم ربوع 23. ر مهجاز مذَهأخ
ما كانَ له وأجاز ،24. الواديهوحد يعقوب قيى طُلوِع الفَجِر ،فبإنسانٌ حت هعال25. وصار ها رأَى أنولَم 

ِتِه معهعصاريف م فخِذ  يعقوب قح فخِذِه،  فاخنَلَع  قح  برعلَيِه،  ض  قِدروقال26َ. ي" : قد طَلَع هأطِلقين، ألن
باِركين:فقالَ". الفَجرإنْ مل ت 27". ال أُطِلقُك؟:فقالَ لهكفقالَ". ما امس":يف ما : "فقال28َ". يعقوب كى امسدعالي

رتمع اِهللا والناِس وقَد دتجاه كبل إسرائيلَ، ألن يعقوب عدوقال29َ". ب أخ: "وسألَ يعقوبِبرين باِمسك ."
  .وباركَه هناك". ملاذا تسألُ عن امسي؟:"فقالَ
وأشرقَت له 31". ألني نظَرت اَهللا وجها لوجٍه، ونجيت نفسي: "قائالً "فنيئيلَ"فدعا يعقوب اسم املَكاِن 30

 لذلك ال32. الشمس إذ عبر فنوئيلَ وهو يخمع علَى فخِذِه

  .رائيلَ ِعرق النسا الذي علَى حق الفَِخِذ إلَى هذا اليوِم، ألنه ضرب حق فخِذ يعقوب علَى ِعرِق النسايأكُلُ بنو إس
  لقاء يعقوب وعيسو

33 
 وعلَى ورفَع يعقوب عينيِه ونظَر وإذا عيسو مقِبلٌ ومعه أربع ِمئَِة رجٍل، فقَسم األوالد علَى لَيئَةَ وعلَى راحيل1َ

وأما هو فاجتاز 3. ووضع اجلاريتِني وأوالدهما أوالً، ولَيئَةَ وأوالدها وراَءهم، وراحيلَ ويوسف أخريا2. اجلاريتِني



نِقِه وقَبله، فركَض عيسو لِلقائِه وعانقَه ووقَع علَى ع4. قُدامهم وسجد إلَى األرِض سبع مراٍت حتى اقترب إلَى أخيِه
  .وبكَيا

". األوالد الذين أنعم اُهللا ِم علَى عبِدك:"فقالَ". ما هؤالِء ِمنك؟: "ثُم رفَع عينيِه وأبصر النساَء واألوالد وقال5َ
وبعد ذلك اقترب يوسف . وسجدواثُم اقتربت لَيئَةُ أيضا وأوالدها 7. فاقتربِت اجلاريتاِن هما وأوالدهما وسجدتا6

فقالَ 9". ألِجد ِنعمةً يف عيني سيدي:"فقالَ". ماذا ِمنك كُلُّ هذا اجلَيِش الذي صادفته؟:"فقال8َ. وراحيلُ وسجدا
خذْ هدييت ِمن إنْ وجدت ِنعمةً يف عينيك تأ. ال:"فقالَ يعقوب10". ليكُن لك الذي لك. يل كثري، ياأخي:"عيسو

علَي ضيتاِهللا، فر ى وجهركما ي كوجه ي رأيتدي، ألن11. ي علَي مألنَّ اَهللا قد أنع ،ا إلَيك َكَيت اليت أُيترذْ بخ
  .وألَح علَيِه فأخذَ". ويل كُلُّ شيٍء

سيدي عاِلم أنَّ األوالد رخصةٌ، والغنم والبقَر اليت :" لهفقال13َ". لنرحلْ ونذهب، وأذهب أنا قُدامك:"ثُم قال12َ
ليجتز سيدي قُدام عبِدِه، وأنا أستاق علَى مهلي يف 14. ِعندي مرِضعةٌ، فإِن استكدوها يوما واِحدا ماتت كُلُّ الغنِم

أترك ِعندك ِمن القَوِم : "فقالَ عيسو15".  إلَى سيدي إلَى سعريإثِر األمالِك اليت قُدامي، ويف إثِر األوالِد، حتى أجيَء
  .فرجع عيسو ذلك اليوم يف طريِقِه إلَى سعري16". ملاذا؟ دعين أِجد ِنعمةً يف عيني سيدي:"فقالَ". الذين معي

17نا، وصيتفِسِه بى لننوب ،كّوتلَ إلَى سحفارت ا يعقوبملَواشيِه ِمظَّالٍتوأم املَكاِن . ع عا اسمد لذلك"كّوتس ."
18اِن أرامفد جاَء ِمن اليت يف أرِض كنعانَ، حني كيما إلَى مدينِة شساِلم ى يعقوبأت املدينِة. ثُم لَ أمامزون .
19 مورين حِد بي ِمن هتيمفيها خ بصةَ احلَقِل اليت نِقطع ِمبئَِة قَسيطٍَةوابتاع كيم20. أيب ش عاها ودحذبم هناك وأقام

  ".إيلَ إلَه إسرائيلَ"
  دينة وشكيم محور

34 
 
فرآها شكيم ابن حمور اِحلوي رئيِس األرِض، 2وخرجت دينةُ ابنةُ لَيئَةَ اليت ولَدا ليعقوب لتنظُر بناِت األرِض، 1

فكلَّم شكيم 4. وتعلَّقَت نفسه بدينةَ ابنِة يعقوب، وأحب الفَتاةَ والطَف الفَتاة3َ.  وأذَلَّهاوأخذَها واضطَجع معها
وأما بنوه فكانوا مع مواشيِه يف . وِمسع يعقوب أنه نجس دينةَ ابنته5". خذْ يل هِذِه الصبيةَ زوجةً:"حمور أباه قائالً

ى جاءوااحلَقِل، فسحت يعقوب كَت.  
6معه ليتكلَّم إلَى يعقوب كيمأبو ش مورح ِمسعوا7. فخرج احلَقِل حني ِمن نو يعقوبى بجالُ . وأتالر وغَِضب

  واغتاظوا ِجدا ألنه صنع قَباحةً يف إسرائيلَ مبضاجعِة ابنِة يعقوب، وهكذا ال
عصن8. ي مورح قائالًوتكلَّم ممعه":بابنِتكُم هفسن لَّقَتابين قد تع كيمةً . شوجاها زإي نا . وصاِهرونا9أعطوهعطونت

". اسكُنوا واتِجروا فيها ومتَلَّكوا ا. وتسكُنونَ معنا، وتكونُ األرض قُدامكُم10. بناِتكُم، وتأخذونَ لكُم بناِتنا
كَثِّروا علَي ِجدا 12. فالذي تقولونَ يل أُعطي. دعوين أِجد ِنعمةً يف أعيِنكُم: "وإلخوِتهاثُم قالَ شكيم ألبيها 11

  ".وأعطوين الفَتاةَ زوجةً. مهرا وعطيةً، فأُعطي كما تقولونَ يل



 ال:"فقالوا هلُما14 أُختهم، ألنه كانَ قد نجس دينةَ. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه مبكٍر وتكلَّموا13
إنْ ِصرتم ِمثلَنا : غَري أننا ذا نواتيكُم15. نستطيع أنْ نفعلَ هذا األمر أنْ نعطي أُختنا لرجٍل أغلَف، ألنه عار لنا

وإنْ مل تسمعوا لنا، 17. نصري شعبا واِحدانعطيكُم بناِتنا ونأخذُ لنا بناِتكُم، ونسكُن معكُم و16. خبتِنكُم كُلَّ ذَكٍَر
  ".أنْ ختتِتنوا، نأخذُ ابنتنا ونمضي

18مهكالم نسفح موربِن ح كيمش يينويف ع مورح يينكانَ 19. يف ع هألن ،لَ األمرفعأنْ ي المِر الغيتأخ ولَم
ِة يعقوبا بابنسرورمجيِع . م ميِت أبيِهوكانَ أكرما، وكلَّما أهلَ 20. بِدينِتهإلَى باِب م هابن كيموش مورى حفأت

وهوذا األرض واِسعةُ الطَّرفَِني . فليسكُنوا يف األرِض ويتِجروا فيها. هؤالِء القَوم مساِلمونَ لنا"21: مدينِتهِما قائلِني
مهعطي. أماموجاٍت ونز ناِتِهمذُ لنا بناِتنانأخب ا 22. ِهمعبش صريكَِن معنا لنعلَى الس ذا فقط يواتينا القَوم هأن غَري
  أال23. خبتِننا كُلَّ ذَكٍَر كما هم مختونونَ: واِحدا

 ابِنِه مجيع فسِمع حلَمور وشكيم24". تكونُ مواشيِهم ومقتناهم وكُلُّ بهائِمِهم لنا؟ نواتيِهم فقط فيسكُنونَ معنا
  .كُلُّ اخلاِرجني ِمن باِب املدينِة. اخلاِرجني ِمن باِب املدينِة، واختنت كُلُّ ذَكٍَر

25 ذا كُلُّ واِحٍد سيفَهةَ، أخدين يوأخ ِشمعونَ والوي ،يعقوب يأنَّ ابن عنيجوتثَ يف اليوِم الثّاِلِث إذ كانوا مدفح
 بأمٍن وقَتالوأتيا علَى املدينِة 

 وقَتال26. كُلَّ ذَكٍَر

ثُم أتى بنو يعقوب علَى القَتلَى ونهبوا 27. حمور وشكيم ابنه حبد السيِف، وأخذا دينةَ ِمن بيِت شكيم وخرجا
مهسوا أُختجن مهوكُلَُّ ما يف ا28. املدينةَ، ألن مهمريوح مهقَروب مهمغَنذوها 29. ملدينِة وما يف احلَقِل أخووسب

  .ونهبوا كُلَّ ثَروِتِهم وكُلَّ أطفاِلِهم، وِنساَءهم وكُلَّ ما يف البيوِت
كدرتماين بتكريِهكُما إياي ِعند سكّاِن األرِض الكَنعانيني والِفِرزيني، وأنا نفَر : "فقالَ يعقوب لشمعونَ والوي30
 ."أنظري زانيٍة يفعلُ بأُخِتنا؟:"فقاال31". فيجتِمعونَ علَي ويضِربونين، فأبيد أنا وبييت. قَليلٌ

  عودة يعقوب إىل بيت إيل
35 
1قالَ اُهللا ليعقوب ِم:"ثُم بتره حني لك را ِهللا الذي ظَهحذبم هناك عواصن ،هناك إيلَ وأِقم ِيتإلَى ب دقُِم اصع ن

2". وجِه عيسو أخيككانَ معه نيِتِه ولكُلِّ ملب روا وأبِدلوا :"فقالَ يعقوبوتطَه كُمينةَ اليت بريبةَ الغاعِزلوا اآلِله
كُمعي يف 3. ثيابيل يف يوِم ضيقَيت، وكانَ م جابا ِهللا الذي استحذبم هناك عيِت إيلَ، فأصنإلَى ب دصعون قُمولن

فأعطَوا يعقوب كُلَّ اآلِلهِة الغريبِة اليت يف أيديِهم واألقراطَِ اليت يف آذاِنِهم، فطَمرها 4". طريِق الذي ذَهبت فيِهال
كيمش ِة اليت ِعندطمالب حتت يعقوب.  

فأتى يعقوب إلَى لوز اليت يف 6. عقوبثُم رحلوا، وكانَ خوف اِهللا علَى املُدِن اليت حوهلُم، فلم يسعوا وراَء بين ي5
ألنه " إيلَ بيِت إيلَ"وبنى هناك مذبحا، ودعا املَكانَ 7. هو ومجيع القَوِم الذين معه. أرِض كنعانَ، وهي بيت إيلَ



نت حتت بيت إيلَ حتت البلّوطَِة، فدعا وماتت دبورةُ مرِضعةُ ِرفقَةَ ودِف8. هناك ظَهر له اُهللا حني هرب ِمن وجِه أخيِه
  ".ألّونَ باكوت"امسها 

9كَهوبار انَِ أرامفد جاَء ِمن ا حنيأيض اُهللا ليعقوب راُهللا10. وظَه وقالَ له":يعقوب كال. امس  
أِمثر . أنا اُهللا القدير: "وقالَ له اُهللا11". إسرائيلَ"فدعا امسه ". يدعى امسك فيما بعد يعقوب، بل يكونُ امسك إسرائيلَ

واكثُر .لِبكص جونَ ِمنخرسي لوكوم ،ٍم تكونُ ِمنكةُ أُمماعةٌ وج12. أُم ،وإسحاق إبراهيم اليت أعطَيت واألرض
أُعطي األرض عِدكب ِمن سِلكأُعطيها، ولن يف املَك13". لك اُهللا عنه ِعدص ثُممعه 14. اِن الذي فيِه تكلَّم بصفن

ودعا 15. يعقوب عمودا يف املَكاِن الذي فيِه تكلَّم معه، عمودا ِمن حجٍر، وسكَب علَيِه سكيبا، وصب علَيِه زيتا
 اُهللا معه املَكاِن الذي فيِه تكلَّم اسم إيلَ"يعقوب يتب."  

  موت راحيل وإسحاق
. ولَما كانَ مسافَةٌ ِمن األرِض بعد حتى يأتوا إلَى أفراتةَ، ولَدت راحيلُ وتعسرت ِوالدتها. وا ِمن بيِت إيلَثُم رحل16
  ال:"وحدثَ حني تعسرت ِوالدتِها أنَّ القاِبلَةَ قالَِت هلا17

وأما أبوه ". بن أوين" ألنها ماتت، أنها دعِت امسه وكانَ ِعند خروِج نفِسها،18". ختايف، ألنَّ هذا أيضا ابن لِك
 عاهفد"نيامنيلَحٍم19". ب يتةَ، اليت هي بيف طريِق أفرات ِفنتراحيلُ ود تا علَى 20. فماتمودع يعقوب بصفن

  .إلَى اليوِم" عمود قَِرب راحيلَ"قَِربها، وهو 
21صلَ إسرائيلُ ونحر لَ ِعدٍرثُمجدوراَء م هتيمخ األرِض، أنَّ 22. ب ا يف ِتلكثَ إذ كانَ إسرائيلُ ساِكندوح

  .رأَوْبني ذَهب واضطَجع مع بلهةَ سريِة أبيِه، وِمسع إسرائيلُ
رعش ياثن نو يعقوبنو لَيئَة23َ: وكانَ بب :وِشمعونُ والوي وي ،يعقوب بكر نيبْبولونُرأَووز اكَرسهوذا وي .

جاد : وابنا ِزلفَةَ جاريِة لَيئَة26َ. ونفتايل دانُ: وابنا بلهةَ جاريِة راحيل25َ. يوسف وبنيامني: وابنا راحيل24َ
وأشري .انَِ أراميف فد ِلدوا لهو الذين نو يعقوبهؤالِء ب. 

وكانت 28. قَِريِة أربع، اليت هي حربونُ، حيثُ تغرب إبراهيم وإسحاقوجاَء يعقوب إلَى إسحاق أبيِه إلَى ممرا، 27
ودفَنه عيسو . فأسلَم إسحاق روحه ومات وانضم إلَى قَوِمِه، شيخا وشبعانَ أياما29. أيام إسحاق ِمئَةً وثَمانني سنةً

ابناه ويعقوب.  
  ذرية عيسو

 (42-1:34أخ 1)
36 
عدا بنت إيلونَ اِحلثِّي، وأُهوليبامةَ بنت : أخذَ عيسو ِنساَءه ِمن بناِت كنعان2َ.  مواليد عيسو، الذي هو أدوموهِذِه1

 ،يى بنِت ِصبعونَ اِحلون3عبايوتن إمساعيلَ أُخت ةَ بنتسمةُ 4. وبسمب تلَدوو ،دا لعيسو أليفازع تلَدفو
  .هؤالِء بنو عيسو الذين وِلدوا له يف أرِض كنعانَ. يعوش ويعالم وقورح: لَدت أُهوليبامةُوو5رعوئيلَ، 

  



ثُم أخذَ عيسو ِنساَءه وبنيِه وبناِتِه ومجيع نفوِس بيِتِه ومواشيه وكُلَّ بهائِمِه وكُلَّ مقتناه الذي اقتنى يف أرِض كنعانَ، 6
ألنَّ أمالكَهما كانت كثريةً علَى السكنى معا، ومل تستِطع أرض 7 أُخرى ِمن وجِه يعقوب أخيِه، ومضى إلَى أرٍض

  .وعيسو هو أدوم. فسكَن عيسو يف جبِل سعري8. غُربِتِهما أنْ حتِملهما ِمن أجِل مواشيِهما
9ِل سعريبيف ج عيسو أيب أدوم واليدين عيسوهِذِه 10. وهِذِه مأمساُء ب : عوئيلُ ابندا امرأِة عيسو، ورع ابن أليفاز

وكانت ِتمناع سريةً ألليفاز بِن 12. تيمانَ وأومار وصفوا وجعثام وقَناز: وكانَ بنو أليفاز11. بسمةَ امرأِة عيسو
ماليقع ألليفاز تلَددا امرأِة عيسو. عيسو، فونو ععوئيل13َ. هؤالِء بنو رةُ: وهؤالِء بةُ وِمزموش حثُ وزارحن .

وهؤالِء كانوا بين أُهوليبامةَ بنِت عنى بنِت ِصبعونَ امرأِة عيسو، ولَدت 14. هؤالِء كانوا بين بسمةَ امرأِة عيسو
  .يعوش ويعالم وقورح: لعيسو

وأمري قورح وأمري 16أمري تيمانَ وأمري أومار وأمري صفٍو وأمري قَناز : سوبنو أليفاز بكِر عي: هؤالِء أُمراُء بين عيسو15
ماليقع وأمري عثامج .يف أرِض أدوم راُء أليفازدا. هؤالِء أُمنو ععوئيلَ بِن عيسو17. هؤالِء بنو روهؤالِء ب : أمري

. هؤالِء بنو بسمةَ امرأِة عيسو. ؤالِء أُمراُء رعوئيلَ يف أرِض أدومه. نحثَ وأمري زارح وأمري شمةَ وأمري ِمزةَ
هؤالِء أُمراُء أُهوليبامةَ بنِت عنى امرأِة . أمري يعوش وأمري يعالم وأمري قورح: وهؤالِء بنو أُهوليبامةَ امرأِة عيسو18
  .اؤهمهؤالِء بنو عيسو الذي هو أدوم، وهؤالِء أُمر19. عيسو
هؤالِء . وديشونُ وإيصر وديشان21ُلوطانُ وشوبالُ وِصبعونُ وعنى : هؤالِء بنو سعري احلوري سكّانُ األرِض20

يف أرِض أدوم نو سعريب نيراُء احلوريوكانَ ابنا لوطان22َ. أُم :يماموه لوطانَ. حوري أُخت ِتمناع وكانت .
هذا هو عنى الذي . أيةُ وعنى: وهذاِن ابنا ِصبعون24َ. لوانُ ومناحةُ وعيبالُ وشفو وأونامع: وهؤالِء بنو شوبال23َ

. وأُهوليبامةُ  هي  بنت عنى. ديشونُ: وهذا ابن عنى25. وجد احلَمائم  يف  البريِة إذ كانَ يرعى حمري ِصبعونَ أبيِه
هذاِن ابنا 28. بلهانُ وزعوانُ وعقانُ: هؤالِء بنو إيصر27.  وأشبانُ وِيثرانُ وكرانُحمدانُ: وهؤالِء بنو ديشان26َ
وأمري 30أمري لوطانَ وأمري شوبالَ وأمري ِصبعونَ وأمري عنى : هؤالِء أُمراُء احلوريني29. عوص وأرانُ: ديشانَ

  .حلوريني بأُمرائِهم يف أرِض سعريهؤالِء أُمراُء ا. ديشونَ وأمري إيصر وأمري ديشانَ
  ملوك أدوم

 (54-1:43أخ 1)

ملك يف أدوم بالَع بن بعور، 32. وهؤالِء هم املُلوك الذين ملكوا يف أرِض أدوم، قَبلَما ملك مِلك لبين إسرائيل31َ
ومات يوباب، فملك مكانه 34. اب بن زارح ِمن بصرةَومات بالَع، فملك مكانه يوب33. وكانَ اسم مدينِتِه ِدابةَ
ومات حوشام، فملك مكانه هداد بن بداد الذي كسر ِمديانَ يف بالِد موآب، وكانَ 35. حوشام ِمن أرِض التيماينِّ

ويتدينِتِه عم سري36. اسمم مسلَةُ ِمن هكانم لكفم ،داده 37. قَةَومات شأولُ ِمن هكانم لكمسلَةُ، فم ومات
ومات بعلُ حانانَ بن عكبور، فملك 39. ومات شأولُ، فملك مكانه بعلُ حانانَ بن عكبور38. رحوبوِت النهِر

  .اِء ذَهٍبمكانه هدار وكانَ اسم مدينِتِه فاعو، واسم امرأِتِه مهيطَبئيلُ بنت مطِرد بنِت م



40بأمسائِهم وأماِكِنِهم قَبائِلِهم بسراِء عيسو، حوهِذِه أمساُء أُم : يتيت ةَ وأمريلوع وأمري ِتمناع 41أمري وأمري
هؤالِء . وأمري مجديئيلَ وأمري عريام43وأمري قَناز وأمري تيمانَ وأمري ِمبصار 42أُهوليبامةَ وأمري إَيلَةَ وأمري فينونَ 

لِكِهميف أرِض م ساِكِنِهمم بسح راُء أدومأُم .هذا هو عيسو أبو أدوم.  
  أحالم يوسف

37 
يوسف إذ كانَ ابن سبع عشرةَ سنةً، : هِذِه مواليد يعقوب2. وسكَن يعقوب يف أرِض غُربِة أبيِه، يف أرِض كنعان1َ

. غُالم ِعند بين بلهةَ وبين ِزلفَةَ امرأتي أبيِه، وأتى يوسف بنميمِتِهِم الرديئَِة إلَى أبيِهمكانَ يرعى مع إخوِتِه الغنم وهو 
فلَما رأَى إخوته أنَّ 4. وأما إسرائيلُ فأحب يوسف أكثَر ِمن سائِر بنيِه ألنه ابن شيخوخِتِه، فصنع له قَميصا ملَونا3

مالٍمأباهبس كَلِّموهومل يستطيعوا أنْ ي ،ضوهِتِه أبغمجيِع إخو ِمن أكثَر هبأح .  
5ا لهغضا بفازدادوا أيض ،هتإخو را وأخبلمح فيوس لُم6. وحفقالَ هلُم" :لُمتالذي ح عوا هذا احلُلمفها 7: امس

فقالَ له 8". امت وانتصبت، فاحتاطَت حزمكُم وسجدت حلُزميتنحن حاِزمونَ حزما يف احلَقِل، وإذا حزميت ق
هتلُّطًا؟:"إخولَّطُ علَينا تستتس لكًا أمعلَينا م متِلك لَّكأجِل كالِمِه". ألَع أجِل أحالِمِه وِمن ِمن ا لهغضا بوازدادوا أيض .
إني قد حلُمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقَمر وأحد عشر :"ى إخوِتِه، فقالَثُم حلُم أيضا حلما آخر وقَصه عل9َ

ما هذا احلُلم الذي حلُمت؟ هل نأيت أنا :"وقَصه علَى أبيِه وعلَى إخوِتِه، فانتهره أبوه وقالَ له10". كوكبا ساِجدةٌ يل
  .فحسده إخوته، وأما أبوه فحِفظَ األمر11". ِض؟وأُمك وإخوتك لنسجد لك إلَى األر

  يوسف يباع من إخوته
12كيمش ِعند أبيِهم ما غَنورعلي هتى إخوض13. ومف؟ تعالَ :"فقالَ إسرائيلُ ليوسكيمش نَ ِعندورعي كتأليس إخو

إليِهم فأُرِسلك ."14". هأنذا:"فقالَ لهاا: "فقالَ لهربيل خ دِم ورنةَ الغوسالم ِتكةَ إخوسالم ِب انظُرذه ." لهفأرس
كيمى إلَى شربونَ فأتوطاِء ح لٌ وإذا هو ضالٌّ يف احلَقِل15. ِمنجر هدجلُ قائالً. فوجالر ؟:"فسألهماذا تطلُب ."

: قد ارتحلوا ِمن هنا، ألني ِمسعتهم يقولونَ:"قالَ الرجلُف17". أين يرعونَ؟:أخِبرين. أنا طاِلب إخويت:"فقال16َ
  .فذَهب يوسف وراَء إخوِتِه فوجدهم يف دوثانَ". لنذهب إلَى دوثانَ

18ميتوهلي إليِهِم، احتالوا له برعيٍد، قَبلَما اقتب ِمن روها أبصعٍض19. فلَملب مهعضهوذا هذا:"فقالَ ب صاِحب 
قول20ُ. األحالِم قاِدمى اآلباِر ونيف إحد حهطرون لهقتن لُمفاآلنَ ه :ديٌء أكَلهر وحش .هى ماذا تكونُ أحالمرفن ."

  ال:"فسِمع رأَوْبني وأنقَذَه ِمن أيديِهم، وقال21َ
لُهقت22". ننيبْال:"وقالَ هلُم رأَو  

  ه يف هِذِه الِبئِر اليت يف البريِة والِاطرحو. تسِفكوا دما
فكانَ لَما جاَء يوسف إلَى إخوِتِه أُم خلَعوا عن يوسف 23. لكَي ينِقذَه ِمن أيديِهم ليرده إلَى أبيِه". متُدوا إليِه يدا

  .وأما الِبئر فكانت فاِرغَةً ليس فيها ماٌء. ئِروأخذوه وطَرحوه يف الِب24قَميصه، القَميص املُلَونَ الذي علَيِه، 



فرفَعوا عيونهم ونظَروا وإذا قاِفلَةُ إمساعيليني مقِبلَةٌ ِمن ِجلعاد، وِجمالُهم حاِملَةٌ كثرياَء . ثُم جلَسوا ليأكُلوا طَعاما25
ا إلَى ِمصر ِرتلوالي ا، ذاِهبنيا والذَنلَسانِتِهفقال26َ. وبهوذا إلخو؟ : " يهمد خفيلَ أخانا ونقتةُ أنْ نما الفائد

  تعالَوا فنبيعه لإلمساعيليني، وال27
واجتاز ِرجالٌ ِمديانيونَ تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه 28. فسِمع له إخوته". تكُن أيدينا علَيِه ألنه أخونا ولَحمنا

ورجع رأَوْبني إلَى الِبئِر، وإذا 29. فأتوا بيوسف إلَى ِمصر. وباعوا يوسف لإلمساعيليني بِعشرين ِمن الِفضِةِمن الِبئِر، 
هثياب قزليس يف الِبئِر، فم فِتِه وقال30َ. يوسإلَى إخو عجر ؟:"ثُمبا، وأنا إلَى أين أذهوجودليس م لَدالو."  

وأرسلوا القَميص املُلَونَ وأحضروه 32. ا قَميص يوسف وذَبحوا تيسا ِمن اِملعزى وغَمسوا القَميص يف الدِمفأخذو31
وحش رديٌء أكَله، ! قَميص ابين:"فتحقَّقَه وقال33َ". حقِّق أقَميص ابِنك هو أم ال؟. وجدنا هذا: "إلَى أبيِهم وقالوا
فيوس ِرساافتة34ً".  افِتراسا كثريامعلَى ابِنِه أي يِه، وناحقَوا علَى حِمسح عضوو ،هثياب يعقوب قز35. فم فقام

  .وبكَى علَيِه أبوه". إني أنِزلُ إلَى ابين نائحا إلَى اهلاويِة:"مجيع بنيِه ومجيع بناِتِه ليعزوه، فأبى أنْ يتعزى وقالَ
36ِطوأمرئيِس الشونَ، رِفرع صيخ لفوطيفار يف ِمصر ونَ فباعوها اِملدياني. 

  يهوذا وثامار
38 
ونظَر يهوذا هناك ابنةَ 2. وحدثَ يف ذلك الزماِن أنَّ يهوذا نزلَ ِمن ِعنِد إخوِتِه، ومالَ إلَى رجٍل عدّالميِِّ امسه حرية1ُ

ثُم حِبلَت أيضا وولَدِت 4". عريا"فحِبلَت وولَدِت ابنا ودعا امسه 3 امسه شوع، فأخذَها ودخلَ علَيها، رجٍل كنعاينِِِّّ
 هِت امسعا ود5". أونانَ"ابن هِت امسعا ودا ابنأيض تلَدفو تعاد شيلَةَ"ثُم ."تهولَد حني وكانَ يف كزيب.  

فقالَ يهوذا 8. وكانَ عري بكر يهوذا ِشريرا يف عينِي الرب، فأماته الرب7.  زوجةً لعٍري بكِرِه امسها ثاماروأخذَ يهوذا6
  فعِلم أونانُ أنَّ النسلَ ال9". ادخلْ علَى امرأِة أخيك وتزوج ا، وأِقم نسالً ألخيك:"ألونانَ

  ى امرأِة أخيِه أنه أفسد علَى األرِض، لكَي اليكونُ له، فكانَ إذ دخلَ علَ
اقعدي أرملَةً يف بيِت :"فقالَ يهوذا لثامار كنِتِه11. فقَبح يف عينِي الرب ما فعله، فأماته أيضا10. يعطي نسالً ألخيِه

  .فمضت ثامار وقَعدت يف بيِت أبيها". ضا كأخويِهلَعلَّه يموت هو أي:"ألنه قالَ". أبيِك حتى يكبر شيلَةُ ابين
ثُم تعزى يهوذا فصِعد إلَى جزاِز غَنِمِه إلَى ِتمنةَ، هو وحريةُ صاِحبه . ولَما طالَ  الزمانُ ماتِت ابنةُ شوٍع امرأةُ يهوذا12

الميّدوقيلَ هلا13. الع ثامار تمو:"فأُخِبرهوذا حهمغَن زجةَ ليإلَى ِتمن ِلها، 14". ِك صاِعدمتر عنها ثياب تلَعفخ
وتغطَّت ببرقٍُع  وتلَفَّفَت، وجلَست يف مدخِل عيناِيم اليت علَى طريِق ِتمنةَ، ألنها رأت أنَّ شيلَةَ قد كبر وهي مل تعطَ 

هايت :"فمالَ إليها علَى الطريِق وقال16َ. زانيةً، ألنها كانت قد غَطَّت وجههافنظَرها يهوذا وحِسبها 15. له زوجةً
إني أُرِسلُ جدي ِمعزى :"فقال17َ". ماذا تعطيين لكَي تدخلَ علَي؟:"فقالَت. ألنه مل يعلَم أنها كنته". أدخلْ علَيِك
خاِتمك :"فقالَت". ما الرهن الذي أُعطيِك؟:"فقال18َ".  حتى ترِسله؟هل تعطيين رهنا:"فقالَت". ِمن الغنِم

ِدكاليت يف ي صاكوع كتوِعصاب ."ِمنه ِبلَتلَ علَيها، فحخها 19. فأعطاها ودرقُععنها ب تلَعوخ تضوم تقام ثُم
  .ولَِبست ثياب ترمِلها



 فسألَ أهلَ مكاِنها21. زى بيِد صاِحِبِه العدّالمي ليأخذَ الرهن ِمن يِد املَرأِة، فلم يِجدهافأرسلَ يهوذا جدي اِملع20

مل :"فرجع إلَى يهوذا وقال22َ". مل تكُن ههنا زانيةٌ:"فقالوا". أين الزانيةُ اليت كانت يف عيناِيم علَى الطريِق؟:"قائالً
 لتأخذْ لنفِسها، لئال:"فقالَ يهوذا23". مل تكُن ههنا زانيةٌ: يضا قالواوأهلُ املَكاِن أ. أِجدها

  ".إني قد أرسلت هذا اجلَدي وأنت مل ِجتدها. نصري إهانةً
24هوذا وقيلَ لهي ٍر، أُخِبرثَالثَِة أشه حوا كانَ نولَم":الز ا ِمنبلَى أيضوها هي ح ،كتكن ثامار نتفقالَ ". ناقد ز

ِمن الرجِل الذي هِذِه له أنا : "أما هي فلَما أُخِرجت أرسلَت إلَى حميها قائلَة25ً". أخِرجوها فتحرق:"يهوذا
مل أُعِطها هي أبر ِمني، ألني :"فتحقَّقَها يهوذا وقال26َ". حقِّق ملَِن اخلاِتم والِعصابةُ والعصا هِذِه:"وقالَت!". حبلَى

  .فلم يعد يعِرفُها أيضا". لشيلَةَ ابين
يف ِوالدِتها أنَّ أحدهما أخرج يدا فأخذَِت القاِبلَةُ وربطَت علَى  وكان28َ. ويف وقِت ِوالدِتها إذا يف بطِنها توأماِن27

ملاذا اقتحمت؟ علَيك :"فقالَت. إذا أخوه قد خرجولكن حني رد يده، 29". هذا خرج أوالً:"يِدِه ِقرِمزا، قائلَةً
اقِتحام ."! هامس عيفد"30". فاِرصِدِه الِقرِمزالذي علَى ي أخوه خرج ذلك عدوب . هامس عيفد"حزار."  

  يوسف وامرأة فوطيفار
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 رئيس الشرِط، رجلٌ ِمصري، ِمن يِد اإلمساعيليني وأما يوسف فأُنِزلَ إلَى ِمصر، واشتراه فوطيفار خصي ِفرعون1َ

إلَى هناك لوهأنز 2. الذينِدِه اِملصرييِت سيا، وكانَ يف بالً ناِجحجفكانَ ر فمع يوس وكانَ الرب.  
فوجد يوسف ِنعمةً يف عينيِه، وخدمه، 4. ِهورأَى سيده أنَّ الرب معه، وأنَّ كُلَّ ما يصنع كانَ الرب ينِجحه بيِد3

ِدِه كُلَّ ما كانَ لهإلَى ي فَعيِتِه ودعلَى ب كَّله5. فو أنَّ الرب ،يِتِه، وعلَى كُلِّ ما كانَ لهعلَى ب حِني وكَّله وكانَ ِمن
فِب يوسببس اِملصري يتب كعلَى. بار كَةُ الربرب يِت ويف احلَقِل، وكانتيف الب كُلَّ ما كانَ 6 كُلِّ ما كانَ له كرفت

فِد يوسيف ي يئًا إال. لهش عِرفي معه كُنومل ي  
  .وكانَ يوسف حسن الصورِة وحسن املَنظَِر. اخلُبز الذي يأكُلُ

7ينع تفَعِدِه رهِذِه اُألموِر أنَّ امرأةَ سي عدثَ بدوقالَِتوح فعي:"يها إلَى يوسم ى وقالَ المرأِة 8". اضطَِجعفأب
 هوذا سيدي ال:"سيِدِه

ومل يمِسك عني شيئًا . لَيس هو يف هذا البيِت أعظَم ِمني9. وكُلُّ ما له قد دفَعه إلَى يدي ،يعِرف معي ما يف البيِت
هِك امرأتِك، ألنغَري .عأصن وأُخِطئُ إلَى اِهللا؟فكيف العظيم رمل 10".  هذا الش ها أنا فيوميوم فيوس توكانَ إذ كلَّم

  .يسمع هلا أنْ يضطَجعِ جباِنِبها ليكونَ معها
. ك يف البيِتثُم حدثَ نحو هذا الوقِت أنه دخلَ البيت ليعملَ عمله، ومل يكُن إنسانٌ ِمن أهِل البيِت هنا11
وكانَ لَما رأت أنه 13 .فترك ثَوبه يف يِدها وهرب وخرج إلَى خاِرٍج!". اضطَِجع معي: "فأمسكَته بثَوِبِه قائلَة12ً

لَينا برجٍل ِعرباينِِِّّ قد جاَء إ! انظُروا:"أنها نادت أهلَ بيِتها، وكلَّمتهم قائلة14ًترك ثَوبه يف يِدها وهرب إلَى خاِرٍج، 



وكانَ لَما ِمسع أني رفَعت صويت وصرخت، أنه 15. دخلَ إلَي ليضطَجعِ معي، فصرخت بصوٍت عظيٍم! ليداِعبنا
  ".ترك ثَوبه جباِنيب وهرب وخرج إلَى خاِرٍج

16إلَى ب هدى جاَء سيجباِنِبها حت هثَوب تعضِمبثِل هذا الكالِم قائلَة17ً. يِتِهفو تهالِعرباينُّ الذي :"فكلَّم بدالع لَ إلَيخد
  ".وكانَ لَما رفَعت صويت وصرخت، أنه ترك ثَوبه جباِنيب وهرب إلَى خاِرٍج18. ِجئت بِه إلَينا ليداِعبين

. ، أنَّ غَضبه حمي"حبسِب هذا الكالِم صنع يب عبدك:"مته بِه قائلَةًفكانَ لَما ِمسع سيده كالم امرأِتِه الذي كل19َّ
وكانَ هناك يف بيِت . فأخذَ يوسف سيده ووضعه يف بيِت السجِن، املَكاِن الذي كانَ أسرى املَِلِك محبوسني فيِه20

  .السجِن
فدفَع رئيس بيِت 22.  إليِه لُطفًا، وجعلَ ِنعمةً له يف عيني رئيِس بيِت السجِنولكن الرب كانَ مع يوسف، وبسط21َ

مجيع فِد يوسجِن إلَى يجِن السيِت السيف ب ى الذينكانَ هو العاِملَ. األسر لونَ هناكعم23. وكُلُّ ما كانوا ي ولَم
 .ئًا البتةَ ِمما يف يِدِه، ألنَّ الرب كانَ معه، ومهما صنع كانَ الرب ينِجحهيكُن رئيس بيِت السجِن ينظُر شي

  الساقي واخلباز
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1ِلِك ِمصرِدِهما مبا إلَى سيأذن ازواخلَب ِلِك ِمصرم هِذِه اُألموِر أنَّ ساقي عدثَ بديِه2. وحصيونُ علَى خطَ ِفرعخفس :

ئيِس السر ،ازينئيِس اخلَب3قاِة ور فجِن، املَكاِن الذي كانَ يوسيِت السِط، يف برئيِس الشيِت ربِس بما يف حهعضفو
  .وكانا أياما يف احلَبِس. فأقام رئيس الشرِط يوسف ِعندهما فخدمهما4. محبوسا فيِه

5ا يف ليلٍَة واِحدلمما حلُما ِكالهوح ،هازبوخ ِلِك ِمصرلِمِه، ساقي مِب تعبِري حسكُلُّ واِحٍد حب ،هلمٍة، كُلُّ واِحٍد ح
فسألَ خصيي ِفرعونَ 7. فدخلَ يوسف إليِهما يف الصباِح ونظَرهما، وإذا هما مغتماِن6. املَحبوساِن يف بيِت السجِن

  فقاال8". ملاذا وجهاكُما مكمداِن اليوم؟:" قائالًاللذَيِن معه يف حبِس بيِت سيِدِه
له" :هربعي نا وليس ململُمنا حح ."ففقالَ هلُما يوس" :ا علَي؟ قُصعابريِهللا الت  تألَيس."  
9وقالَ له فعلَى يوس هلمقاِة حالس ئيسر ةٌ أمامي:"فقَصلمي وإذا كرميف ح ِة ثَالثَةُ قُضباٍن، ويف10. كُنتالكَرم 

وكانت كأس ِفرعونَ يف يدي، فأخذت الِعنب وعصرته 11. وهي إذ أفرخت طَلَع زهرها، وأنضجت عناقيدها ِعنبا
. باِن هي ثَالثَةُ أياٍمالثَّالثَةُ القُض: هذا تعبريه:"فقالَ له يوسف12". يف كأِس ِفرعونَ، وأعطَيت الكأس يف يِد ِفرعونَ

13 ِة األولَى حنيِدِه كالعادونَ يف يِفرع عطي كأسفت ،قاِمكإلَى م كدروي كونُ رأسِفرع رفَعا ياٍم أيضيف ثَالثَِة أي 
هساقي ا وتذك14ُ. كُنتإحسان إلَي عتصن ،ريخ لك صريما يحين كين ِعندما إذا ذَكَرتوإن ين ِمنخِرجونَ، وتين لِفرعر
  ".ألني قد سِرقت ِمن أرِض الِعربانيني، وهنا أيضا مل أفعلْ شيئًا حتى وضعوين يف السجِن15. هذا البيِت

16فا، قالَ ليوسديج ربع هأن ازيناخلَب ئيسا رأَى رلمي وإذا ثَالثَةُ:"فلَما يف حأنا أيض ى علَى كُنتارِسالِل حو 
". والطُّيور تأكُلُه ِمن السلِّ عن رأسي. ويف السلِّ األعلَى ِمن مجيِع طَعاِم ِفرعونَ ِمن صنعِة اخلَباِز17. رأسي
فَع ِفرعونُ رأسك  يف ثَالثَِة أياٍم أيضا ير19. الثَّالثَةُ السالِل هي ثَالثَةُ أياٍم: هذا تعبريه:"فأجاب يوسف وقال18َ

عنك كلَحم ٍة، وتأكُلُ الطُّيوربشعلَى خ لِّقُكعوي ،عنك."  



فحدثَ يف اليوِم الثّاِلِث، يوِم ميالِد ِفرعونَ، أنه صنع وليمةً جلميِع عبيِدِه، ورفَع رأس رئيِس السقاِة ورأس رئيِس 20
وأما رئيس اخلَبازين فعلَّقَه، 22. د رئيس السقاِة إلَى سقِيِه، فأعطَى الكأس يف يِد ِفرعونَور21. اخلَبازين بني عبيِدِه

فهلُما يوس رب23. كما عهسيبل ن فقاِة يوسالس ئيسر ذكُرولكن مل ي.  
  حلم فرعون

41 
وهوذا سبع بقَراٍت طاِلعٍة ِمن 2وإذا هو واِقف ِعند النهِر، : ى حلماوحدثَ ِمن بعِد سنتِني ِمن الزماِن أنَّ ِفرعونَ رأ1َ

ثُم هوذا سبع بقَراٍت أُخرى طاِلعٍة وراَءها ِمن النهِر قَبيحِة 3. النهِر حسنِة املَنظَِر ومسينِة اللَّحِم، فارتعت يف روضٍة
فأكَلَِت البقَرات القَبيحةُ املَنظَِر والرقيقَةُ 4ت جباِنِب البقَراِت األولَى علَى شاِطئ النهِر، املَنظَِر ورقيقَِة اللَّحِم، فوقَفَ

  .واستيقَظَ ِفرعونُ. اللَّحِم البقَراِت السبع احلَسنةَ املَنظَِر والسمينةَ
ثُم هوذا سبع سناِبلَ رقيقٍَة وملفوحٍة 6. واِحٍد مسينٍة وحسنٍةوهوذا سبع سناِبلَ طاِلعٍة يف ساٍق : ثُم نام فحلُم ثانية5ً

واستيقَظَ ِفرعونُ، وإذا هو . فابتلَعِت السناِبلُ الرقيقَةُ السناِبلَ السبع السمينةَ املُمتِلئَة7َ. بالريِح الشرقيِة ناِبتٍة وراَءها
لمباِح أن8َّ. حكَمائهاوكانَ يف الصح ومجيع ِة ِمصررسح عا مجيعلَ ودفأرس ،تجعانز هفسونُ .  نِفرع علَيِهم وقَص

  .حلمه، فلم يكُن من يعبره لِفرعونَ
 فجعلَين يف حبِس بيِت ِفرعونُ سخطَ علَى عبديِه،10. أنا أتذَكَّر اليوم خطاياي:"ثُم كلَّم رئيس السقاِة ِفرعونَ قائال9ً

ازيناخلَب ئيسِط أنا وررئيِس الشٍة أنا وهو11. را يف ليلٍَة واِحدلملُمنا حلِمِه. فحِب تعبِري حسلُمنا كُلُّ واِحٍد حبح .
. عبر لكُلِّ واِحٍد حبسِب حلِمِه. ناوكانَ هناك معنا غُالم ِعرباينٌّ عبد لرئيِس الشرِط، فقَصصنا علَيِه، فعبر لنا حلمي12
  ".ردين أنا إلَى مقامي، وأما هو فعلَّقَه. وكما عبر لنا هكذا حدث13َ
فقالَ  15. فحلَق  وأبدلَ  ثيابه  ودخلَ  علَى ِفرعونَ. فأرسلَ ِفرعونُ ودعا يوسف، فأسرعوا بِه ِمن السجِن14

". وأنا  ِمسعت  عنك قَوالً، إنك تسمع أحالما لتعبرها. حلُمت حلما  وليس  من  يعبره: "سفِفرعونُ  ليو
  ".اَُهللا يجيب بسالمٍة ِفرعونَ. ليس يل: "فأجاب يوسف ِفرعونَ قائال16ً
17فونُ ليوسلمي واِقفًا علَى شاِطئ ا:"فقالَ ِفرعيف ح ي كُنتهِر، إنِة 18لنهِر مسينالن ٍة ِمنقَراٍت طاِلعب وهوذا سبع

بقَراٍت أُخرى طاِلعٍة وراَءها مهزولَةً وقَبيحةَ  الصورِة   ثُم هوذا سبع19. اللَّحِم وحسنةَ الصورِة، فارتعت يف روضٍة
فأكَلَِت البقَرات الرقيقَةُ والقَبيحةُ البقَراِت 20.  ِمثلها يف القَباحِةمل  أنظُر يف كُلِّ أرِض ِمصر.  ِجدا  ورقيقَةَ  اللَّحِم
. ومل يعلَم أنها دخلَت يف أجواِفها، فكانَ منظَرها قَبيحا كما يف األوِل ،فدخلَت أجوافَها21. السبع األولَى السمينةَ

يقَظتلمي وهوذا22. واستيف ح رأيت ةًثُمنسِلئَةً وحمتةٌ يف ساٍق واِحٍد مسناِبلَ طاِلع 23.  سبع هوذا سبع ثُم
فقُلت . فابتلَعِت السناِبلُ الرقيقَةُ السناِبلَ السبع احلَسنة24َ. سناِبلَ ياِبسةً رقيقَةً ملفوحةً بالريِح الشرقيِة ناِبتةٌ وراَءها

كُنِة، ومل يرحينللسخِبري نم ."  
البقَرات السبع احلَسنةُ هي سبع 26. قد أخبر اُهللا ِفرعونَ مبا هو صاِنع. حلم ِفرعونَ واِحد:"فقالَ يوسف لِفرعون25َ

ِسنني ةُ هي سبعناحلَس بعناِبلُ السوالس ،ِسنني .واِحد لمقيقَة27ُ. هو حالر بعالس قَراتوالب تةُ اليت طَلَعالقَبيح 



هو األمر الذي 28. وراَءها هي سبع ِسنني، والسناِبلُ السبع الفاِرغَةُ املَلفوحةُ بالريِح الشرقيِة تكونُ سبع ِسنني جوعا
.  عظيما يف كُلِّ أرِض ِمصرهوذا سبع ِسنني قاِدمةٌ ِشبعا29. قد أظهر اُهللا لِفرعونَ ما هو صاِنع. كلَّمت بِه ِفرعونَ

30األرض اجلوع تِلفوي يف أرِض ِمصر عبى كُلُّ الشنسا، فيجوع ِسنني ها سبععدب تقوم وال31. ثُم  
ى ِفرعونَ وأما عن تكراِر احلُلِم عل32َ. يعرف الشبع يف األرِض ِمن أجِل ذلك اجلوِع بعده، ألنه يكونُ شديدا ِجدا

هعصنلي سِرعِل اِهللا، واُهللا مِقب ِمن رقَرم ِني، فألنَّ األمرترم.  
33"علَى أرِض ِمصر لهجعا ويكيما وحصريالً بجونُ رِفرع نظُرا علَى األرِض، 34. فاآلنَ ليظّاركِّلْ نونُ فيولْ ِفرعفعي

غَلَِّة أرِض ِمصر مسذْ خِع، ويأخبخِزنونَ 35 يف سبِع ِسين الشِة، ويِة القاِدمداجلَي ننيطَعاِم هِذِه الس عونَ مجيعجمفي
هحفَظونِن ويا يف املُدونَ طَعامِد ِفرعي ا حتتبِع ِسين اجلوِع اليت تكونُ يف 36. قمحةً لألرِض لسذَخري فيكونُ الطَّعام

  أرِض ِمصر، فال
  ".رض باجلوِعتنقَِرض األ

هل نِجد ِمثلَ هذا رجالً فيِه روح :"فقالَ ِفرعونُ لعبيِدِه38. فحسن الكالم يف عيني ِفرعونَ ويف عيوِن مجيِع عبيِدِه37
كونُ علَى أنت ت40. بعد ما أعلَمك اُهللا كُلَّ هذا، ليس بصري وحكيم ِمثلك:"ثُم قالَ ِفرعونُ ليوسف39". اِهللا؟

  بييت، وعلَى فِمك يقَبلُ مجيع شعيب إال
ِمنك أكونُ فيِه أعظَم إنَّ الكُرسي."  
  يوسف يتوىل السلطة يف مصر

 41فونُ ليوسقالَ ِفرع ثُم":علَى كُلِّ أرِض ِمصر كلتعقد ج ،ِد 42". انظُريف ي لهعِدِه وجي ِمن هونُ خاِتمِفرع لَعوخ
". اركَعوا"وأركَبه يف مركَبِتِه الثّانيِة، ونادوا أمامه 43وسف، وألبسه ثياب بوٍص، ووضع طَوق ذَهٍب يف عنِقِه، ي

علَى كُلِّ أرِض ِمصر لهع44. وجفونُ ليوسونُ:"وقالَ ِفرعال. أنا ِفرع فبدوِنك  
  يرفَع إنسانٌ يده وال

  ".رِض ِمصرِرجله يف كُلِّ أ
45 فيوس ونُ اسمعا ِفرعود"فعنيح فناتةً"صوجكاِهِن أونَ ز عفوطي فار بنت أسنات وأعطاه ، . فيوس فخرج

46. علَى أرِض ِمصرِلِك ِمصرونَ مِفرع امقُد ا وقَفةً لَمسن ثَالثني ابن فنْ . وكانَ يوسلَد ِمن فيوس فخرج
  .جتاز يف كُلِّ أرِض ِمصرِفرعونَ وا

فجمع كُلَّ طَعاِم السبِع ِسنني اليت كانت يف أرِض ِمصر، وجعلَ 48. وأمثَرِت األرض يف سبِع ِسين الشبِع حبزٍم47
حِر، كثريا ِجدا حتى وخزنَ يوسف قمحا كرمِل الب49. طَعام حقِل املدينِة الذي حوالَيها جعله فيها. طَعاما يف املُدِن

ددع له كُنإذ مل ي ،ددالع كتر.  
ودعا يوسف 51. ووِلد ليوسف ابناِن قَبلَ أنْ تأيتَ سنةُ اجلوِع، ولَدُما له أسنات بنت فوطي فارع كاِهِن أون50َ

ألنَّ اَهللا :"قائالً" أفراِيم"ودعا اسم الثّاين 52".  بيِت أيبألنَّ اَهللا أنساين كُلَّ تعيب وكُلَّ:"قائالً" منسى"اسم الِبكِر 
  ".جعلَين مثِمرا يف أرِض مذَلَّيت



وابتدأت سبع ِسين اجلوِع تأيت كما قالَ يوسف، فكانَ 54. الذي كانَ يف أرِض ِمصر ثُم كِملَت سبع ِسين الشبِع53
ولَما جاعت مجيع أرِض ِمصر وصرخ الشعب إلَى 55. ع أرِض ِمصر فكانَ فيها خبزوأما مجي. جوع يف مجيِع البلداِن

نيونُ لكُلِّ اِملصريونَ ألجِل اخلُبِز، قالَ ِفرعلوا:"ِفرعافع والذي يقولُ لكُم ،فبوا إلَى يوسعلَى 56". اذه وكانَ اجلوع
وجاءت كُلُّ 57. واشتد اجلوع يف أرِض ِمصر. ا فيِه طَعام وباع للِمصرينيكُلِّ وجِه األرِض، وفَتح يوسف مجيع م

  .األرِض إلَى ِمصر إلَى يوسف لتشتري قمحا، ألنَّ اجلوع كانَ شديدا يف كُلِّ األرِض
  إخوة يوسف يذهبون إىل مصر

42 
إني قد "وقالَ 2". ملاذا تنظُرونَ بعضكُم إلَى بعٍض؟: "ب لبنيِهفلَما رأَى يعقوب أنه يوجد قمح يف ِمصر، قالَ يعقو1

يف ِمصر قمح ديوج هأن حيا وال. ِمسعتلن هناك روا لنا ِمنواشت انِزلوا إلَى هناك  
موت3". نِمصر ا ِمنروا قمحشتلي فِة يوسإخو ةٌ ِمنرلَ عشز4. فنأخو يوس نيامنيا بمع وأم يعقوب رِسلهفلم ي ف

  ".لَعلَّه تصيبه أذيةٌ:"إخوِتِه، ألنه قالَ
وكانَ يوسف هو املُسلَّطَ علَى 6. فأتى بنو إسرائيلَ ليشتروا بني الذين أتوا، ألنَّ اجلوع كانَ يف أرِض كنعان5َ

ولَما نظَر يوسف 7. سف وسجدوا له بوجوِهِهم إلَى األرِضفأتى إخوةُ يو. األرِض، وهو البائع لكُلِّ شعِب األرِض
". ِمن أرِض كنعانَ لنشتري طَعاما:"فقالوا". ِمن أين ِجئتم؟:"إخوته عرفَهم، فتنكَّر هلُم وتكلَّم معهم جبفاٍء، وقالَ هلُم

8عِرفوهم فلم يا هوأم ،هتإخو فيوس فروع.  
9وقالَ هلُمفت ،معنه لُماليت ح األحالم فيوس ذَكَّر":مأنت واسيسج !مةَ األرِض ِجئتورا عور10". لتال:"فقالوا له 

". نحن أُمناُء، ليس عبيدك جواسيس. نحن مجيعنا بنو رجٍل واِحٍد11. يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طَعاما
نحن بنو رجٍل واِحٍد يف أرِض . عبيدك اثنا عشر أخا: "فقالوا13". بل لتروا عورةَ األرِض ِجئتم! كالَّ:" هلُمفقال12َّ
جواسيس : ذلك ما كلَّمتكُم بِه قائالً:"فقالَ هلُم يوسف14". وهوذا الصغري ِعند أبينا اليوم، والواِحد مفقود. كنعانَ
منون15َ! أنتحمتذا ت .ونَ الوحياِة ِفرع  

  خترجونَ ِمن هنا إال
أرِسلوا ِمنكُم واِحدا ليجيَء بأخيكُم، وأنتم تحبسونَ، فيمتحن كالمكُم هل 16. مبجيِء أخيكُم الصغِري إلَى هنا

ِصدق كُموإال. ِعند  
واسيسلَج كُمونَ إنحياِة ِفرع17!". فوهعماٍمفجبٍس ثَالثَةَ أيإلَى ح م.  

إنْ كنتم أُمناَء فليحبس أخ واِحد 19. أنا خائف اِهللا. افعلوا هذا واحيوا: "ثُم قالَ هلُم يوسف يف اليوِم الثّاِلِث18
يوِتكُمِة با ملَجاعذوا قمحم وخوانطَِلقوا أنت ،بِسكُميِت حيف ب وأحِضروا أخاك20ُ. ِمنكُم قَّقحتفي ،إلَي غريالص م

  كالمكُم وال
حقا إننا مذِنبونَ إلَى أخينا الذي رأينا ضيقَةَ نفِسِه لَما استرحمنا :"وقالوا بعضهم لبعٍض 21. ففَعلوا هكذا". متوتوا

عسميقَةُ. ومل نعلَينا هِذِه الض جاءت ق22". لذلك نيبْرأَو مهقائالً:"ائالًفأجاب أُكَلِّمكُم م مل : ألَملَِد، وأنتالتأثَموا بالو



طلَبي همعوا؟ فهوذا د23". تسممهينمانَ كانَ برج؛ ألنَّ التفاِهم فعلَموا أنَّ يوسمل ي م24. وه ملَ عنهوحفت
  . وقَيده أمام عيوِنِهموبكَى، ثُم رجع إليِهم وكلَّمهم، وأخذَ ِمنهم ِشمعونَ

ففُِعلَ هلُم . ثُم أمر  يوسف  أنْ تمأل أوعيتهم قمحا، وترد ِفضةُ  كُلِّ  واِحٍد إلَى ِعدِلِه، وأنْ يعطَوا زادا للطريِق25
 ِعدله ليعطي عليقًا ِحلماِرِه يف فلَما فتح أحدهم27. فحملوا قمحهم علَى حمِريِهم ومضوا ِمن هناك26. هكذا

فطارت قُلوبهم ". ردت ِفضيت وها هي يف ِعديل: "فقالَ إلخوِتِه28. املَِرتِل، رأَى ِفضته وإذا هي يف فِم ِعدِلِه
عٍض قائلنييف ب مهعضدوا بعاُهللا بنا؟:"وارت هعنما هذا الذي ص."  

تكلَّم  معنا الرجلُ سيد "30: يِهم إلَى أرِض كنعانَ، وأخبروه  بكُلِّ  ما أصابهم  قائلنيفجاءوا إلَى يعقوب أب29
نحن   اثنا  عشر  أخا 32. نحن أُمناُء،   لَسنا  جواسيس: فقُلنا له31. األرِض جبفاٍء، وحِسبنا جواسيس األرِض

ذا أعِرف أنكُم : فقالَ لنا الرجلُ سيد األرِض33. ري اليوم ِعند أبينا يف أرِض كنعانَالواِحد مفقود والصغ. بنو أبينا
وأحِضروا أخاكُم الصغري إلَي فأعِرف 34. دعوا أخا واِحدا ِمنكُم ِعندي، وخذوا ملَجاعِة بيوِتكُم وانطَِلقوا. أُمناُء

وإذ كانوا يفَرغونَ ِعداهلُم إذا 35". نكُم أُمناُء، فأُعطيكُم أخاكُم وتتِجرونَ يف األرِضأنكُم لَستم جواسيس، بل أ
  .فلَما رأَوْا صرر ِفضِتِهم هم وأبوهم خافوا. صرةُ ِفضِة كُلِّ واِحٍد يف ِعدِلِه

36فقالَ هلُم يعقوب":موين األوالدمتوِش. أعد ،فقودم فيوسهذونتأخ نيامنيوب ،فقودمعونُ م .كُلُّ هذا علَي صار ."
  ال:"فقال38َ". سلِّمه بيدي وأنا أرده إلَيك. اقتِل ابني إنْ مل أِجئْ بِه إلَيك:"وكلَّم رأَوْبني أباه قائال37ً

ته أذيةٌ يف الطريِق اليت تذهبونَ فيها تِرتلونَ شيبيت حبزٍن فإنْ أصاب. يِرتلُ ابين معكُم، ألنَّ أخاه قد مات، وهو وحده باٍق
  ".إلَى اهلاويِة

  الرحلة الثانية إىل مصر
43 
وحدثَ لَما فرغوا ِمن أكِل القمِح الذي جاءوا بِه ِمن ِمصر، أنَّ أباهم قالَ 2. وكانَ اجلوع شديدا يف األرِض1
روا لنا قَ:"هلُمالطَّعاِمارِجعوا اشت هوذا قائال3ً". ليالً ِمني هعلَينا قائالً:"فكلَّم دلَ قد أشهجال: إنَّ الر  

معكُم نَ وجهي بدوِن أنْ يكونَ أخوكُموا، 4. ترطَعام ري لكشتِرتلُ ونرِسلُ أخانا معنا، نت ولكن إنْ 5إنْ كُنت
  كُنت ال
  ترِسلُه ال
  ال: قالَ لناألنَّ الرجلَ . نِرتلُ

معكُم نَ وجهي بدوِن أنْ يكونَ أخوكُموتر."  
إنَّ الرجلَ قد سألَ عنا وعن :"فقالوا7". ملاذا أسأتم إلَي حتى أخبرتم الرجلَ أنَّ لكُم أخا أيضا؟:"فقالَ إسرائيل6ُ

انِزلوا : هل كُنا نعلَم أنه يقولُ. ه حبسِب هذا الكالِمهل أبوكُم حي بعد؟ هل لكُم أخ؟ فأخبرنا: عشريِتنا، قائالً
  ".بأخيكُم؟



  أرِسِل الغالم معي لنقوم ونذهب ونحيا وال:"وقالَ يهوذا إلسرائيلَ أبيِه8
فه قُدامك، أِصر مذِنبا إنْ مل أِجئْ بِه إلَيك وأوِق. ِمن يدي تطلُبه. أنا أضمنه9. نموت، نحن وأنت وأوالدنا مجيعا

  ".ألننا لو مل  نتوانَ  لكُنا  قد  رجعنا  اآلنَ مرتِني10. إلَيك كُلَّ األياِم
11ملوا هذا:"فقالَ هلُم إسرائيلُ أبوهِل : إنْ كانَ هكذا فافعجوأنِزلوا للر ،ِتكُمى األرِض يف أوعينِر جأفخ ذوا ِمنخ
. وخذوا ِفضةً أُخرى يف أياديكُم12. ليالً ِمن البلَساِن، وقَليالً ِمن العسِل، وكثرياَء والذَنا وفُستقًا ولَوزاقَ. هديةً

وخذوا أخاكُم وقوموا ارِجعوا إلَى 13. والِفضةَ املَردودةَ يف أفواِه ِعداِلكُم ردوها يف أياديكُم، لَعلَّه كانَ سهوا
وأنا إذا عِدمت األوالد . واُهللا القدير يعطيكُم رمحةً أمام الرجِل حتى يطِلق لكُم أخاكُم اآلخر وبنيامني14. الرجِل
مهِدمتع."  

15وو لوا إلَى ِمصرزوقاموا ون ،نيامنيوب ،ِة يف أياديِهمالِفض ذوا ِضعفةَ، وأخجالُ هِذِه اهلَديذَ الرفأخ قَفوا أمام
فيِتِه16. يوسقالَ للذي علَى ب ،ممعه نيامنيب فا رأَى يوسئْ، ألنَّ :"فلَميةً وهذَبيح حيِت واذبجالَ إلَى البأدِخِل الر

  .ى بيِت يوسفوأدخلَ الرجلُ الرجالَ إلَ. ففَعلَ الرجلُ كما قالَ يوسف17". الرجالَ يأكُلونَ معي عِند الظُّهِر
لسبِب الِفضِة اليت رجعت أوالً يف ِعداِلنا نحن قد أُدِخلنا :"فخاف الرجالُ إذ أُدِخلوا إلَى بيِت يوسف، وقالوا18

كلَّموه يف باِب فتقَدموا إلَى الرجِل الذي علَى بيِت يوسف، و19". ليهِجم علَينا ويقَع بنا ويأخذَنا عبيدا وحمرينا
وكانَ لَما أتينا إلَى املَِرتِل أننا فتحنا ِعدالَنا، 21. استِمع يا سيدي، إننا قد نزلنا أوالً لنشتري طَعاما:"وقالوا20البيِت 

ا ِفضةً أُخرى يف أيادينا لنشتري وأنزلن22. فقد رددناها يف أيادينا. ِفضتنا بوزِنها. وإذا ِفضةُ كُلِّ واِحٍد يف فِم ِعدِلِه
  ال. طَعاما

  ".نعلَم من وضع ِفضتنا يف ِعداِلنا
 سالم لكُم، ال:"فقال23َ

وأدخلَ 24. ثُم أخرج إليِهم ِشمعونَ". ِفضتكُم وصلَت إلَي. إلَهكُم وإلَه أبيكُم أعطاكُم كرتًا يف ِعداِلكُم. ختافوا
جالرليقًا حلَمِريِهموأعطَى ع ،ملهغِسلوا أرجماًء لي موأعطاه فيِت يوسجالَ إلَى بةَ إلَى أنْ 25. لُ الرأوا اهلَدييوه

  .يجيَء يوسف عِند الظُّهِر، ألنهم ِمسعوا أُم هناك يأكُلونَ طَعاما
فسألَ عن 27. ديةَ اليت يف أياديِهم إلَى البيِت، وسجدوا له إلَى األرِضفلَما جاَء يوسف إلَى البيِت أحضروا إليِه اهل26َ

". هو حي بعد. عبدك أبونا ساِلم: "فقالوا28". أساِلم أبوكُم الشيخ الذي قُلتم عنه؟ أحي هو بعد؟:"سالمِتِهم، وقالَ
  .وخروا وسجدوا

اُهللا ينِعم علَيك :"ثُم قالَ" أهذا أخوكُم الصغري الذي قُلتم يل عنه؟:"امني أخاه ابن أُمِه، وقالَفرفَع عينيِه ونظَر بني29
 .أحشاَءه حنت إلَى أخيِه وطَلَب مكانا ليبكي، فدخلَ املَخدع وبكَى هناك واستعجلَ يوسف ألن30َّ". ياابين

فقَدموا له وحده، وهلُم وحدهم، وللِمصريني اآلِكلني 32". قَدموا طَعاما: "رج وجتَلَّد، وقالَثُم غَسلَ وجهه وخ31
 ِعنده وحدهم، ألنَّ اِملصريني ال

نياِملصري ِعند ِرجس هألن ،نيا مع الِعربانيقِدرونَ أنْ يأكُلوا طَعام33. يهاملَسوا قُدِتِه، الِب: فجكوريِب بسحب كر



ورفَع ِحصصا ِمن قُداِمِه إليِهم، فكانت ِحصةُ بنيامني 34. والصغري حبسِب ِصغِرِه، فبِهت الرجالُ بعضهم إلَى بعٍض
  .وشِربوا ورووا معه. أكثَر ِمن ِحصِص مجيِعِهم خمسةَ أضعاٍف

  كأس الفضة املفقودة
44 
1يِتِه قائالًثُمالذي علَى ب رةَ كُلِّ واِحٍد يف فِم : " أمِفض عوض ،طيقونَ ِحملهما ي بسا حجاِل طَعامامأل ِعدالَ الر

. ففَعلَ حبسِب كالِم يوسف الذي تكلَّم بِه". وطاسي، طاس الِفضِة، تضع يف فِم ِعدِل الصغِري، وثَمن قمِحِه2. ِعدِلِه
ولَما كانوا قد خرجوا ِمن املدينِة ومل يبتِعدوا، قالَ يوسف 4. ما أضاَء الصبح انصرف الرجالُ هم وحمريهمفل3َ

أليس هذا هو 5ملاذا جازيتم شرا ِعوضا عن خٍري؟ : قُِم اسع وراَء الرجاِل، ومتى أدركتهم فقُلْ هلُم:"للذي علَى بيِتِه
  ".أسأتم يف ما صنعتم.  يشرب سيدي فيِه؟ وهو يتفاَءلُ بِهالذي

6وقالَ هلُم هذا الكالم مكَه7. فأدرلوا ِمثلَ هذا :"فـقالوا لهفعأنْ ي بيِدكدي ِمثلَ هذا الكالِم؟ حاشا لعسي ملاذا يتكلَّم
فكيف نسِرق ِمن بيِت سيِدك ِفضةً . ناها إلَيك ِمن أرِض كنعانَهوذا الِفضةُ اليت وجدنا يف أفواِه ِعداِلنا ردد8! األمِر

نعِم، اآلنَ حبسِب :"فقال10َ". الذي يوجد معه ِمن عبيِدك يموت، ونحن أيضا نكونُ عبيدا لسيدي9أو ذَهبا؟ 
فاستعجلوا وأنزلوا كُلُّ واِحٍد 11". تم فتكونونَ أبرياَءالذي يوجد معه يكونُ يل عبدا، وأما أن. كالِمكُم هكذا يكونُ

حوا كُلُّ واِحٍد ِعدلهإلَى األرِض، وفَت يف 12. ِعدله الطّاس ِجدغِري، فوى إلَى الصهى انتالكَبِري حت ِدئًا ِمنبتم شففَت
نيامنيلَ كُلُّ واِحٍد ع13. ِعدِل بموح مهقوا ثيابزعوا إلَى املدينِةفمجلَى ِحماِرِه ور.  

ما هذا :"فقالَ هلُم يوسف15. فدخلَ يهوذا وإخوته إلَى بيِت يوسف وهو بعد هناك، ووقَعوا أمامه علَى األرِض14
يدي؟ ماذا نتكلَّم؟ ومباذا ماذا نقولُ لس:"فقالَ يهوذا16". الفَِعلُ الذي فعلتم؟ ألَم تعلَموا أنَّ رجالً ِمثلي يتفاَءلُ؟

بيِدكإمثَ ع د؟ اُهللا قد وجررا. نتبِدِه مجيعيف ي الطّاس ِجدوالذي و حندي، نيلس بيدع حنحاشا يل :"فقال17َ". ها ن
  ". بسالٍم إلَى أبيكُمالرجلُ الذي وِجد الطّاس يف يِدِه هو يكونُ يل عبدا، وأما أنتم فاصعدوا! أنْ أفعلَ هذا

 ليتكلَّم عبدك كِلمةً يف أُذُني سيدي وال. استِمع ياسيدي:"ثُم تقَدم إليِه يهوذا وقال18َ

بِدكعلَى ع كبغَض حمونَ ،يمثل ِفرع كقائال19ً. ألن هبيددي سألَ ع؟ : سيأخأو دي20هل لكُم أبيفقُلنا لس :
لنا أبهِحبي ِه، وأبوهُألم ههو وحد قيوب أخوه مات ،غريٍة صيخوخش وابن ،يخ21.  شبيِدكلع فقُلت : انِزلوا بِه إلَي

مل إنْ : فقُلت لعبيِدك23. اليقِدر الغالم أنْ يترك أباه، وإنْ ترك أباه يموت: فقُلنا لسيدي22. فأجعلَ نظَري علَيِه
  يِرتلْ أخوكُم الصغري معكُم ال

ارِجعوا : ثُم قالَ أبونا25. فكانَ لَما صِعدنا إلَى عبِدك أيب أننا أخبرناه بكالِم سيدي24. تعودوا تنظُرونَ وجهي
  ال: فقُلنا26. اشتروا لنا قَليالً ِمن الطَّعاِم

ما إذا كانَ أخونا الصِرتلَ، وإنأنْ ن قِدرنا النِرتلُ، ألنمعنا ن غري  
أنتم تعلَمونَ أنَّ امرأيت ولَدت يل اثنِني، : فقالَ لنا عبدك أيب27. نقِدر أنْ ننظُر وجه الرجِل وأخونا الصغري ليس معنا

28ِعندي، وقُلت ِمن الواِحد إلَى اآل: فخرج ا، ومل أنظُرهافِتراس ِرسما هو قد افت29. نَإن ا ِمنهذا أيض مذتفإذا أخ



فاآلنَ متى ِجئت إلَى عبِدك أيب، والغالم ليس معنا، 30. أماِم وجهي وأصابته أذيةٌ، تِرتلونَ شيبيت بشرِِّ إلَى اهلاويِة
فيِرتلُ عبيدك شيبةَ عبِدك أبينا حبزٍن إلَى يكونُ متى رأَى أنَّ الغالم مفقود، أنه يموت، 31ونفسه مرتِبطَةٌ بنفِسِه، 

فاآلنَ ليمكُثْ 33. إنْ مل أِجئْ بِه إلَيك أِصر مذِنبا إلَى أيب كُلَّ األياِم: ألنَّ عبدك ضِمن الغالم أليب قائال32ًاهلاويِة، 
ألني كيف أصعد إلَى أيب والغالم ليس معي؟ 34.  إخوِتِهعبدك ِعوضا عن الغالِم، عبدا لسيدي، ويصعِد الغالم مع

  لئال
  ".أنظُر الشر الذي يصيب أيب

  يوسف يكشف عن شخصيته
45 
1خرفص هِعند ى مجيِع الواِقفنيلَد هفسضِبطَ نأنْ ي فيوس ِطعستي ي:"فلَمنأخِرجوا كُلَّ إنساٍن ع ." دأح ِقففلم ي
وقالَ يوسف 3. فأطلَق صوته بالبكاِء، فسِمع اِملصريونَ وِمسع بيت ِفرعون2َ. نده حني عرف يوسف إخوته بنفِسِهِع

  .فلم يستِطع إخوته أنْ يجيبوه، ألنهم ارتاعوا ِمنه". أحي أيب بعد؟. أنا يوسف:"إلخوِتِه
 واآلنَ ال5. أنا يوسف أخوكُم الذي بعتموه إلَى ِمصر:"فقالَ. فتقَدموا". تقَدموا إلَي:"فقالَ يوسف إلخوِتِه4

 تتأسفوا وال

كُماماُهللا قُد لَينالسِتبقاِء حياٍة أرس هموين إلَى هنا، ألنبعت كُمألنَّ للجوِع يف األرِض اآلنَ سنتِني6. تغتاظوا ألن .
  ضا الوخمس ِسنني أي

  تكونُ فيها فالحةٌ وال
صادة7ً. حجاةً عظيملكُم ن بقيستةً يف األرِض وليقيلَ لكُم بجعلي كُماملَين اُهللا قُدأرس م 8. فقَدفاآلنَ ليس أنت

أسِرعوا 9. علَى كُلِّ أرِض ِمصروهو قد جعلَين أبا لِفرعونَ وسيدا لكُلِّ بيِتِه ومتسلِّطًا . أرسلتموين إلَى هنا بل اُهللا
دوا إلَى أيب وقولوا لهواصع :فيوس كهكذا يقولُ ابن :ا لكُلِّ ِمصرداُهللا سي لَينعقد ج .ال. ِانِزلْ إلَي  

وكُلُّ م10. تِقف كقَروب كموغَن نيكنو بنوك وبوب ي، أنتا ِمنيف أرِض جاسانَ وتكونَ قريب سكُنفتالك .
  لئال. وأعولُك هناك، ألنه يكونُ أيضا خمس ِسنني جوعا11

وكُلُّ ما لك كيتوب أنت ِقر12.  تفتكُمكَلِّمأنَّ فمي هو الذي ي ،نيامنيينا أخي بى، وعتر كُميونوهوذا ع .
  ". وتِرتلونَ بأيب إلَى هناوتخِبرونَ أيب بكُلِّ مجدي يف ِمصر وبكُلِّ مارأيتم، وتستعِجلون13َ
وبعد ذلك . وقَبلَ مجيع إخوِتِه وبكَى علَيِهم15. ثُم وقَع علَى عنِق بنيامني أخيِه وبكَى، وبكَى بنيامني علَى عنِقِه14

معه هتإخو تكلَّم.  
فقالَ 17. سن يف عيني ِفرعونَ ويف عيوِن عبيِدِهفح". جاَء إخوةُ يوسف:"وسِمع اخلَبر يف بيِت ِفرعونَ، وقيل16َ

فونُ ليوسِفرع":ِتكلوا هذا: قُلْ إلخوبوا إلَى أرِض كنعانَ: افعوانطَِلقوا، اذه كُموابلوا دم18. ح ذوا أباكُموخ
  مسوتأكُلوا د رياِت أرِض ِمصرخ كُمفأُعطي ،ا إلَيوتعالَو كُميوتلوا هذا19.  األرِضوبافع ،قد  أُِمرت  فأنت :



  وال20. خذوا لكُم ِمن أرِض ِمصر عجالٍت ألوالِدكُم وِنسائكُم، واِمحلوا أباكُم وتعالَوا
  ".حتزنْ عيونكُم علَى أثاِثكُم، ألنَّ خرياِت مجيِع أرِض ِمصر لكُم

وأعطَى كُلَّ 22.  عجالٍت حبسِب أمِر ِفرعونَ، وأعطاهم زادا للطريِقوأعطاهم يوسف. ففَعلَ بنو إسرائيلَ هكذا21
: وأرسلَ ألبيِه هكذا23. واِحٍد ِمنهم حلَلَ ثياٍب، وأما بنيامني فأعطاه ثَالثَ ِمئٍَة ِمن الِفضِة وخمس حلَِل ثياٍب

ثُم صرف 24.  حاِملَةً ِحنطَةً، وخبزا وطَعاما ألبيِه ألجِل الطريِقعشرةَ حمٍري حاِملَةً ِمن خرياِت ِمصر، وعشر أُتٍن
  ال:"إخوته فانطَلَقوا، وقالَ هلُم

  ".تتغاضبوا يف الطريِق
25أبيِهم وجاءوا إلَى أرِض كنعانَ، إلَى يعقوب ِمصر ِعدوا ِمن26. فصقائلني روهوهو :"وأخب ،عدب يح فيوس

ثُم كلَّموه بكُلِّ كالِم يوسف الذي كلَّمهم بِه، 27. فجمد قَلبه ألنه مل يصدقهم".  علَى كُلِّ أرِض ِمصرمتسلِّطٌ
حِملهلت فلها يوسالِت اليت أرسجالع روأبص .أبيِهم يعقوب روح تابين ! كفَى:"فقالَ إسرائيل28ُ. فعاش فيوس

عدب يح .أذهقَبلَ أنْ أموت وأراه ب."  
  يعقوب يذهب إىل مصر

46 
1إللَِه أبيِه إسحاق ذَبائح حى إلَى بئِر سبٍع، وذَبوأت لَ إسرائيلُ وكُلُّ ما كانَ لهحى 2. فارتاُهللا إسرائيلَ يف رؤ فكلَّم

  ال. يكأنا اُهللا، إلَه أب:"فقال3َ". هأنذا:"فقالَ!". يعقوب، يعقوب:"اللَّيِل وقالَ
ةً هناكةً عظيمأُم لُكي أجعألن ،زول إلَى ِمصرالن ِمن ا4. ختَفأيض كوأنا أُصِعد ،إلَى ِمصر أنا أنِزلُ معك . عضوي

يكينعلَى ع هدي فيوس."  
5وِنساَءه مهوأوالد مأباه نو إسرائيلَ يعقوبلَ بمبئِر سبٍع، وح ِمن يعقوب ونُ فقاملَ ِفرعالِت اليت أرسجيف الع م

بنوه 7. يعقوب وكُلُّ نسِلِه معه. وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا يف أرِض كنعانَ، وجاءوا إلَى ِمصر6. حلَمِلِه
إلَى ِمصر معه مِ سِلِه، جاَءنيِه وكُلُّ نب ناتوب هناتوب ،نيِه معهنو بوب.  

8جاءوا إلَى ِمصر ين إسرائيلَ الذينوهِذِه أمساُء ب :نوهوب يعقوب .نيبْرأَو يعقوب 9. بكرنيبْنو رأَووفَلّو : وب نوكح
وبنو 11. يموئيلُ ويامني وأوهد وياكني وصوحر وشأولُ ابن الكَنعانيِة: وبنو ِشمعون10َ. وحصرونُ وكرمي

وأما عري وأونانُ فماتا يف . عري وأونانُ وشيلَةُ وفارص وزارح: وبنو يهوذا12. ات ومراريِجرشونُ وقَه: الوي
وبنو 14. توالع وفَوةُ ويوب وِشمرونُ: وبنو يساكَر13. حصرونَ وحامولَ: وكانَ ابنا فارص. أرِض كنعانَ

مجيع نفوِس . يئَةَ الذين ولَدُم ليعقوب يف فدانَ أرام مع دينةَ ابنِتِههؤالِء بنو ل15َ. سارد وإيلونُ وياحلئيلُ: زبولونَ
  .بنيِه وبناِتِه ثَالثٌ وثَالثونَ

16نو جادي وشوين وأصبونُ وعريي وأرودي وأرئيلي: وبج17. ِصفيونُ وحنو أشريةُ وِيشوي : وبةُ وِيشوِيمن
مههي أُخت حةُ، وسارريعةَواب. وبريعلكيئيلُ: نا بوم 18. حاِبر تلَدنو ِزلفَةَ اليت أعطاها البانُ للَيئَةَ ابنِتِه، فوهؤالِء ب

  .هؤالِء ليعقوب، ِست عشرةَ نفسا



19ِابنا راحيلَ امرأِة يعقوب :نيامنيوب ف20. يوسيف أرِض ِمصر فليوس ِلدوو :ُاللذاِن ولَد ،ى وأفراِيمسنم ما له
بالَع  وباكَر  وأشبيلُ  وجريا ونعمانُ وإحيي وروش ومفِّيم : وبنو بنيامني21. أسنات بنت فوطي فارع كاِهِن أوٍن

وأرد فِّيم22. وحِلدوا ليعقوبو نو راحيلَ الذينةَ. هؤالِء برعش عفوِس أربالن مجيع.  
هؤالِء بنو بلهةَ اليت أعطاها البانُ 25. ياحصئيلُ وجوين وِيصر وِشلِّيم: يلوبنو نفتا24. حوشيم: وابن دان23َ

 .مجيع األنفُِس سبع. فولَدت هؤالِء ليعقوب. لراحيلَ ابنِتِه

وِس ِست وِستونَ أتت إلَى ِمصر، اخلاِرجِة ِمن صلِبِه، ما عدا ِنساَء بين يعقوب، مجيع النف مجيع النفوِس ليعقوب اليت26
 .مجيع نفوِس بيِت يعقوب اليت جاءت إلَى ِمصر سبعونَ. وابنا يوسف اللذاِن وِلدا له يف ِمصر نفساِن27. نفسا

28فإلَى يوس ههوذا أماملَ يجاءوا إلَى أرِض جاسانَ فأرس إلَى جاسانَ، ثُم هأمام الطريق ري29. لي فيوس دفش
السِتقباِل إسرائيلَ أبيِه إلَى جاسانَم ِعدوص هتا. ركَبمانِقِه زنكَى علَى عِقِه وبنعلَى ع وقَع له را ظَهفقالَ 30. ولَم

فما:"إسرائيلُ ليوس عداآلنَ ب أموت عدب يح كأن كوجه رأيت". 

إخويت وبيت أيب الذين يف أرِض كنعانَ جاءوا :  وأُخِبر ِفرعونَ وأقولُ لهأصعد:"ثُم قالَ يوسف إلخوِتِه ولبيِت أبيِه31
وكُلِّ ما هلُم32. إلَي قَِرِهموب ِمِهمنواٍش، وقد جاءوا بغكانوا أهلَ م مهٍم، فإنعاةُ غَنجالُ رفيكونُ إذا 33. والر

لكَي . عبيدك أهلُ مواٍش منذُ ِصبانا إلَى اآلنَ، نحن وآباؤنا مجيعا: ولواأنْ تق34ما ِصناعتكُم؟ : دعاكُم ِفرعونُ وقالَ
  ".ألنَّ كُلَّ راعي غَنٍم ِرجس للِمصريني. تسكُنوا يف أرِض جاسانَ
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اءوا ِمن أرِض كنعانَ، وهوذا هم يف أيب وإخويت وغَنمهم وبقَرهم وكُلُّ ما هلُم ج:"فأتى يوسف وأخبر ِفرعونَ وقال1َ

ما :"فقالَ ِفرعونُ إلخوِتِه3. وأخذَ ِمن جملَِة إخوِتِه خمسةَ ِرجاٍل وأوقَفَهم أمام ِفرعون2َ". أرِض جاسانَ
ئنا لنتغرب يف األرِض، إذ ِج:"وقالوا لِفرعون4َ". عبيدك رعاةُ غَنٍم نحن وآباؤنا مجيعا: "فقالوا لِفرعونَ". ِصناعتكُم؟

  ".فاآلنَ ليسكُن عبيدك يف أرِض جاسانَ. ليس لغنِم عبيِدك مرعى، ألنَّ اجلوع شديد يف أرِض كنعانَ
يف أفضِل األرِض أسِكن أباك . أرض ِمصر قُدامك6. أبوك وإخوتك جاءوا إلَيك:"فكلَّم ِفرعونُ يوسف قائال5ً

سكُنوا يف أرِض جاسانَوإخوواٍش علَى اليت يل. تك، ليساَء مرؤ ملهٍة، فاجعذَوو قُدر مهينب ديوج هأن ِلمتوإنْ ع."  
كم هي أيام :"فقالَ ِفرعونُ ليعقوب8. وبارك يعقوب ِفرعونَ. ثُم أدخلَ يوسف يعقوب أباه وأوقَفَه أمام ِفرعون7َ

قَليلَةً و رديةً كانت أيام ِسين حيايت، ومل . أيام ِسين غُربيت ِمئَةٌ وثَالثونَ سنةً:"فقالَ يعقوب لِفرعون9َ". ك؟ِسين حياِت
ِتِهماِم غُرباِم ِسين حياِة آبائي يف أيون10َ". تبلُغْ إلَى أينْ ِفرعلَد ِمن ونَ وخرجِفرع يعقوب كوبار.  

11فيوس فأسكَن ركما أم مسيسعِل األرِض، يف أرِض ريف أفض ،لكًا يف أرِض ِمصرم موأعطاه هتوإخو أباه 
 .حسِب األوالِد وعالَ يوسف أباه وإخوته وكُلَّ بيِت أبيِه بطَعاٍم علَى12. ِفرعونُ

.  فخورت أرض ِمصر وأرض كنعانَ ِمن أجِل اجلوِع.ولَم يكُن خبز يف كُلِّ األرِض، ألنَّ اجلوع كانَ شديدا ِجدا13
فجمع يوسف كُلَّ الِفضِة املَوجودِة يف أرِض ِمصر ويف أرِض كنعانَ بالقمِح الذي اشتروا، وجاَء يوسف بالِفضِة 14



 أتى مجيع اِملصريني إلَى يوسف فلَما فرغَِت الِفضةُ ِمن أرِض ِمصر وِمن أرِض كنعان15َ. إلَى بيِت ِفرعونَ
ا:"قائلنيةٌ أيض؟ ألنْ ليس ِفضكامقُد موتا، فلماذا نبز16". أعِطنا خففقالَ يوس": كُمفأُعطي كُمواشيهاتوا م

ا باخلَيِل ومبواشي الغنِم فجاءوا مبواشيِهم إلَى يوسف، فأعطاهم يوسف خبز17". مبواشيكُم، إنْ مل يكُن ِفضةٌ أيضا
  .فقاتهم باخلُبِز ِتلك السنةَ بدلَ مجيِع مواشيِهم. والبقَِر وباحلَمِري

18ِة وقالوا لهِة الثّانينا إليِه يف السوةُ أتنالس ِتلك ا متَّتال:"ولَم  
  ائِم عِند سيدي، مل يبق قُدام سيدي إالنخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغَِت الِفضةُ، ومواشي البه

ِلماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا مجيعا؟ ِاشتِرنا وأرضنا باخلُبِز، فنصري نحن وأرضنا عبيدا 19. أجسادنا وأرضنا
  لِفرعونَ، وأعِط بذارا لنحيا وال

  نموت وال
  ".تصري أرضنا قَفرا

فصارِت . يوسف كُلَّ أرِض ِمصر لِفرعونَ، إذ باع اِملصريونَ كُلُّ واِحٍد حقله، ألنَّ اجلوع اشتد علَيِهمفاشترى 20
  إال22. وأما الشعب فنقَلهم إلَى املُدِن ِمن أقصى حد ِمصر إلَى أقصاه21. األرض لِفرعونَ

ِرها، إذ كانتشتالكهنِة مل ي مل إنَّ أرض ونُ، لذلكِفرع ماليت أعطاه مهتونَ، فأكَلوا فريضِل ِفرعِقب ةٌ ِمنللكهنِة فريض 
مهبيعوا أرضي.  

ويكونُ 24. هوذا لكُم بذار فتزرعونَ األرض. إني قد اشتريتكُم اليوم وأرضكُم لِفرعونَ:"فقالَ يوسف للشعِب23
كُملَِّة  أنالغ ندِع ،يوِتكُميف ب ا لكُم وملَنقِل، وطَعاما للحةُ األجزاُء تكونُ لكُم بذارعونَ، واألربا لِفرعمسعطونَ  خت  
ا ألوالِدكُمنا:"فقالوا25". وطَعاميتونَ. أحيا لِفرعبيدكونَ عدي فنسي يينةً يف عِنعم ِجدنا ن26". لَيت فلها يوسعفج

  إال. لِفرعونَ اخلُمس: رِض ِمصر إلَى هذا اليوِمفرضا علَى أ
  .إنَّ أرض الكهنِة وحدهم مل تِصر لِفرعونَ

وعاش يعقوب يف أرِض 28. وكثُروا ِجدا وسكَن إسرائيلُ يف أرِض ِمصر، يف أرِض جاسانَ، ومتَلَّكوا فيها وأمثَروا27
ولَما قَربت أيام إسرائيلَ أنْ 29. ، ِسنو حياِتِه ِمئَةً وسبعا وأربعني سنةًفكانت أيام يعقوب. ِمصر سبع عشرةَ سنةً

وقالَ له فيوس هعا ابند موتعروفًا :"يعي مم عفخذي واصن حتت كدي عفض يكينةً يف عِنعم دتقد وج إنْ كُنت
  ال: وأمانةً

 ،ي يف ِمصرمع 30تدِفن بل أضطَِجعِتِهمرقبين يف موتدِفن ِمصر فقالَ". آبائي، فتحِملُين ِمن" :ِب قَولكسلُ حبأنا أفع ."
  .فسجد إسرائيلُ علَى رأِس السريِر. فحلَف له". احِلف يل:"فقال31َ
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1فقيلَ ليوس ههِذِه اُألموِر أن عدثَ بدوح":ريضذَ". هوذا أبوك مفأخى وأفراِيمسنيِه مابن وقيلَ 2.  معه يعقوب فأُخِبر
له":إلَيك قاِدم فيوس كريِر". هوذا ابنعلَى الس لَسإسرائيلُ وج ددفتش. 



3فليوس كَين:"وقالَ يعقوبيف أرِض كنعانَ، وبار ،يل يف لوز ريٍء ظَهعلَى كُلِّ ش أنا ها : وقالَ يل4. اُهللا القاِدر
واآلنَ ابناك 5. أجعلُك مثِمرا وأُكَثِّرك، وأجعلُك جمهورا ِمن اُألمِم، وأُعطي نسلك هِذِه األرض ِمن بعِدك ملكًا أبديا

. كوناِن يلأفراِيم ومنسى كرأَوْبني وِشمعونَ ي. املَولوداِن لك يف أرِض ِمصر، قَبلَما أتيت إلَيك إلَى ِمصر هما يل
6ما فيكونونَ لكهعدب تِلد الذين كا أوالدوأم .صيِبِهمونَ يف نمسي يِهموانَ 7. علَى اسِم أخفد ِمن ِجئت وأنا حني

هناك يف ماتت ِعندي راحيلُ يف أرِض كنعانَ يف الطريِق، إذ بقيت مسافَةٌ ِمن األرِض حتى آيتَ إلَى أفراتةَ، فدفَنتها 
  ".طريِق أفراتةَ، اليت هي بيت لَحٍم

". هما ابناي اللذاِن أعطاينَ اُهللا ههنا:"فقالَ يوسف ألبيِه9". من هذاِن؟:"ورأَى إسرائيلُ ابني يوسف فقال8َ
  وخِة، الوأما عينا إسرائيلَ فكانتا قد ثَقُلَتا ِمن الشيخ10". قَدمهما إلَي ُألباِركَهما:"فقالَ

مل أكُن أظُن أني أرى وجهك، : "وقالَ إسرائيلُ ليوسف11. يقدِر أنْ يبِصر، فقَربهما إليِه فقَبلهما واحتضنهما
  .ثُم أخرجهما يوسف ِمن بني ركبتيِه وسجد أمام وجِهِه إلَى األرِض12". وهوذا اُهللا قد أراين نسلك أيضا

فمد 14. وأخذَ يوسف اِلاثنِني أفراِيم بيميِنِه عن يساِر إسرائيلَ، ومنسى بيساِرِه عن يمِني إسرائيلَ وقَربهما إليِه13
منسى كانَ وضع يديِه بِفطنٍة فإنَّ . إسرائيلُ يمينه ووضعها علَى رأِس أفراِيم وهو الصغري، ويساره علَى رأِس منسى

وقال15َ. الِبكر فيوس كوبار:  
"هأمام اُهللا الذي سار  

 وإسحاق إبراهيم وايأب،  

  اُهللا الذي رعاين

  ،منذُ وجودي إلَى هذا اليوِم 

16،ِِّركُلِّ ش ين ِمنلَّصالذي خ املَالك  
 .يباِرك الغالمِني 

  وليدع علَيِهما امسي
 يوأب واسموإسحاق إبراهيم ، 

 ."وليكثُرا كثريا يف األرِض  

فلَما رأَى يوسف أنَّ أباه وضع يده اليمنى علَى رأِس أفراِيم، ساَء ذلك يف عينيِه، فأمسك بيِد أبيِه لينقُلها عن رأِس 17
". ضع يمينك علَى رأِسِه. ألنَّ هذا هو الِبكرليس هكذا يا أيب، :"وقالَ يوسف ألبيِه18. أفراِيم إلَى رأِس منسى

ولكن أخاه الصغري يكونُ . هو أيضا يكونُ شعبا، وهو أيضا يصري كبريا. عِلمت يا ابين، عِلمت:"فأبى أبوه وقال19َ
يجعلُك : بك يباِرك إسرائيلُ قائالً:" قائالًوباركَهما يف ذلك اليوِم20". أكبر ِمنه، ونسلُه يكونُ جمهورا ِمن اُألمِم

  .فقَدم أفراِيم علَى منسى". اُهللا كأفراِيم وكمنسى
21فاَهللا:"وقالَ إسرائيلُ ليوس ولكن ،ها أنا أموت إلَى أرِض آبائكُم كُمدروي 22. سيكونُ معكُم بتوأنا قد وه

 ."ك، أخذته ِمن يِد األموريني بسيفي وقَوسيلك سهما واِحدا فوق إخوِت
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  اجتِمعوا ُألنِبئَكُم: "ودعا يعقوب بنيِه وقال1َ

 .مبا يصيبكُم يف آِخِر األياِم  
 
2ين يعقوبعوا يا بِمعوا وامساجت،  

 ا إلَى إسرائيلَ أبيكُموواصغ: 

 ،رأَوْبني، أنت بكري3

  ،قويت وأولُ قُدريت 

 .ِّفضلُ الرفعِة وفَضلُ الِعز  

 فائرا كاملاِء ال4

 ،تتفَضلُ

     ِع أبيكضجعلَى م ِعدتص كألن. 

        هستنئٍذ دحين .ِعدعلَى ِفراشي ص .  
  ،ِشمعونُ والوي أخواِن5

  .آالت ظُلٍم سيوفُهما 

 يف مجِلِسِهما ال 6

فسيتدخلُ ن.  

 مبجمِعِهما ال 

 .تتِحد كراميت

 ألنهما يف غَضِبِهما قَتال

  ،إنسانا

 .ويف ِرضاهما عرقَبا ثَورا 

7 ،ديدش هما فإنهبلعونٌ غَضم  
  .وسخطُهما فإنه قاٍس 

ما يف يعقوبهمأُقَس،  

 .وأُفَرقُهما يف إسرائيلَ 

8حمي اكهوذا، إييكتإخو د،  

 علَى قَفا أعدائك كدي،  



  نو أبيكب لك دسجي.  

  ،يهوذا جرو أسٍد9

  ،ِمن فريسٍة صِعدت يا ابين 

  . جثا وربض كأسٍد وكلَبوٍة
  من ينِهضه؟ 

 ال10
  يزولُ قَضيب ِمن يهوذا

  ومشتِرع ِمن بِني ِرجلَيِه 

  حتى يأيتَ شيلونُ

  .وله يكونُ خضوع شعوٍب 

11هحشِة جراِبطًا بالكَرم،  

  ،وباجلَفنِة ابن أتاِنِه 

هلَ باخلمِر لباسغَس،  

 هِب ثَوبِم الِعنوبد .  
  ،مسود العينِني ِمن اخلمِر12

 .ومبيض األسناِن ِمن اللَّبِن 

13سكُنساِحِل البحِر ي بولونُ، ِعندز،  

  ،وهو ِعند ساِحِل السفُِن 

  .وجاِنبه ِعند صيدونَ  

14سيمج ِحمار ،اكَرسي  

  .راِبض بني احلَظائِر 

15 ،نسح هلَّ أنفرأَى املَح  
  ،واألرض أنها نِزهةٌ 

  فأحنى كِتفَه للِحمِل

  .وصار للِجزيِة عبدا 

16هعبش ديندانُ، ي  

  .سباِط إسرائيلَكأحِد أ 

  ،يكونُ دانُ حيةً علَى الطريِق17

  ،أُفعوانا علَى السبيِل 



  يلسع عِقبِي الفَرِس

  . فيسقُطُ راِكبه إلَى الوراِء 
18خلَالِصك  

 بيار ظَرتانت. 

19يشج همزحي ،جاد،  

 هرخمؤ مزحي هولكن.  

20مسني هبزخ ،أشري  

  .وهو يعطي لَذّاِت ملوٍك 

  نفتايل، أيلَةٌ مسيبة21ٌ

  .يعطي أقواالً حسنةً 

  يوسف، غُصن شجرٍة مثِمرٍة، 22
  .غُصن شجرٍة مثِمرٍة علَى عٍني 

تفَعأغصانٌ قد ارت  

  .فوق حائٍط 

23تهمور تهررفم  

  .واضطَهدته أرباب السهاِم 

24هٍة قَوستانمب تتولكن ثَب،  

  .وتشددت سواِعد يديِه 

زيِز يعقوبع يدي ِمن،  

  ِمن هناك، ِمن الراعي صخِر إسرائيلَ،   
25كعينالذي ي إلَِه أبيك ِمن،  

  وِمن القاِدِر علَى كُلِّ شيٍء 

باِركُكالذي ي،  

  ،وقتأيت بركات السماِء ِمن ف 

اِبِض حتتمِر الرالغ كاتروب.  

 .بركات الثَّديِني والرِحِم 

26 فاقَت أبيك كاترب  
 يوكاِت أبرعلَى ب.  

  إلَى منيِة اآلكاِم الدهريِة



 فتكونُ علَى رأِس يوس،  

  .وعلَى ِقمِة نذيِر إخوِتِه  

27ِرسفتي ِذئب نيامنيب.  

  ،لصباِح يأكُلُ غَنيمةًيف ا 

 ."وِعند املساِء يقَسم نهبا  

28رم أسباطُ إسرائيلَ اِلاثنا عشهؤالِء ه مجيع .مكَهوبار مبِه أبوه مهوهذا ما كلَّم .مكَهكَِتِه باررِب بسكُلُّ واِحٍد حب .  
  موت يعقوب

 يف املَغارِة 30. ِادِفنوين ِعند آبائي يف املَغارِة اليت يف حقِل ِعفرونَ اِحلثِّي. يأنا أنضم إلَى قَوم:"وأوصاهم وقالَ هلُم29
. اليت يف حقِل املَكفيلَِة، اليت أمام ممرا يف أرِض كنعانَ، اليت اشتراها إبراهيم مع احلَقِل ِمن ِعفرونَ اِحلثِّي ملك قٍَرب

ِشراُء احلَقِل واملَغارِة 32. هناك دفَنوا إسحاق وِرفقَةَ امرأته، وهناك دفَنت لَيئَةَ. رأتههناك دفَنوا إبراهيم وسارةَ ام31
ولَما فرغَ يعقوب ِمن توصيِة بنيِه ضم ِرجلَيِه إلَى السريِر، وأسلَم الروح وانضم إلَى 33". اليت فيِه كانَ ِمن بين ِحثَّ

  .قَوِمِه
 
50 
فحنطَ األِطباُء . أنْ يحنطوا أباه وأمر يوسف عبيده األِطباَء2. ع يوسف علَى وجِه أبيِه وبكَى علَيِه وقَبلهفوق1َ

 ما وبعد4. وبكَى علَيِه اِملصريونَ سبعني يوما. وكملَ له أربعونَ يوما، ألنه  هكذا تكملُ أيام املُحنطني3. إسرائيلَ
إنْ كُنت قد وجدت ِنعمةً يف عيوِنكُم، فتكلَّموا يف مساِمِع :"مضت أيام  بكائِه كلَّم  يوسف بيت  ِفرعونَ قائالً

ونَ قائلنيحلَفَين قائال5ً: ِفرعأيب است :ين، . ها أنا أموتتدِفن فسي يف أرِض كنعانَ هناكلن فَرتالذي ح يف قَربي
  ".اصعد وادِفن أباك كما استحلَفَك: "فقالَ ِفرعون6ُ". أصعد ألدِفن أيب وأرِجعفاآلنَ 

7 ،يوِخ أرِض ِمصرش يِتِه ومجيعب يوخونَ، شبيِد ِفرعع مجيع معه ِعدوص ،أباه دِفنلي فيوس ِعد8فص فيِت يوسوكُلُّ ب
وصِعد معه مركَبات وفُرسانٌ، 9. وا أوالدهم وغَنمهم وبقَرهم يف أرِض جاسانَوإخوته وبيت أبيِه، غَري أُم ترك

فأتوا إلَى بيدِر أطاد الذي يف عِرب اُألردنِّ وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا ِجدا، 10. فكانَ اجلَيش كثريا ِجدا
هِذِه مناحةٌ ثَقيلَةٌ :"فلَما رأَى أهلُ الِبالِد الكَنعانيونَ املَناحةَ يف بيدِر أطاد قالوا11. وصنع ألبيِه مناحةً سبعةَ أياٍم

نيللِمصري ." هامس عيد لذلك"لَ ِمصراِيمنِّ". آبِرب اُألرد12. الذي يف عمهكذا كما أوصاه نوهب لَ له13: وفَع لهمح
نوه يف مغارِة حقِل املَكفيلَِة، اليت اشتراها إبراهيم مع احلَقِل ملك قٍَرب ِمن ِعفرونَ اِحلثِِّي أمام بنوه إلَى أرِض كنعانَ ودفَ

  .ممرا
14أباه فَنما د عدفِن أبيِه بلد ِعدوا معهص الذين ومجيع هتهو وإخو إلَى ِمصر فيوس عجر ثُم.  

  يوسف يطمئن إخوته



". لَعلَّ يوسف يضطَِهدنا ويرد علَينا مجيع الشر الذي صنعنا بِه:"رأَى إخوةُ يوسف أنَّ أباهم قد مات، قالواولَما 15
16قائلني فا إلَى يوسوصى قَبلَ موِتِه قائالً:"فأو17: أبوك أوصفعن ذَنِب ! آِه: هكذا تقولونَ ليوس اصفَح

ِتِهمطيوخ ِتكاإخورش عوا بكنص مهفإن ، .بيِد إلَِه أبيكعن ذَنِب ع فاآلنَ اصفَح ."كلَّموه حني فكَى يوسفب .
  ال: "فقالَ هلُم يوسف19". ها نحن عبيدك:"وأتى إخوته أيضا ووقَعوا أمامه وقالوا18
 شرا، أما اُهللا فقَصد بِه خريا، لكَي يفعلَ كما اليوم، ليحيي شعبا أنتم قَصدتم يل20ألنه هل أنا مكانَ اِهللا؟ . ختافوا
  .فعزاهم وطَيب قُلوبهم". أنا أعولُكُم وأوالدكُم. فاآلنَ التخافوا21. كثريا

  موت يوسف
22ِسنني رِمئَةً وعش فيوس أبيِه، وعاش يتهو وب يف ِمصر فيوس  اجليِل 23 .وسكَن أوالد ألفراِيم فورأَى يوس

أنا أموت، ولكن اَهللا :"وقالَ يوسف إلخوِتِه24. وأوالد ماكري بِن منسى أيضا وِلدوا علَى ركبتي يوسف. الثّاِلِث
واستحلَف يوسف 25". عقوبسيفتِقدكُم ويصِعدكُم ِمن هِذِه األرِض إلَى األرِض اليت حلَف إلبراهيم وإسحاق وي

ثُم مات يوسف وهو ابن ِمئٍَة وعشِر ِسنني، 26". اُهللا سيفتِقدكُم فتصِعدونَ ِعظامي ِمن هنا:"بين إسرائيلَ قائالً
يف تابوٍت يف ِمصر ِضعوو طوهنفح.  


