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 مقدمة
 

بل أكثر من ذلك  ،القصص التي ُذكرت في الكتاب المقدس هي من أجمل القصص وأمتعها

�كثیر، إنها إعالن هللا، إنها توضح أفكاره وُخططه، فهي توضح أسلو�ه في التعامل مع ال�شر 

 ه وغض�ه ورحمته وعنایته.ح�ّ  –وتكشف عن شخصه 

 في الواقع، إن الغرض الرئ�سي من �ل قصة �تاب�ة هو أن ُتظهر لنا هللا.

ا، لكن في هذا الكتاب، تم اخت�ار وت�س�ط قصص الكتاب ال مقدس لتقد�مها للطفل الصغیر جد�

ا وُمخِلًصا في الغرض من الكتاب المقدس، وأن �كون هللا  في �ل قصة سعى المؤلف ل�كون جاد�

 هو المر�ز، لُیرِ�ِه لألطفال.

 قصص العهد القد�م ُتخبرنا ��ف �ان هللا یرشد شع�ه و�حبهم و�ختبرهم وأح�اًنا �عاقبهم.

 تكشف عن أش�اء إلهّ�ة �ستط�ع الِصغار فهمها. أ�ًضا ألنها وأستیر، بأیو  قصص الكتاب ضمَّ  قد

منذ سنوات طو�لة، و�ذلك  هللانطق �ه العهد الجدید مرت�ط �العهد القد�م �تحقیق للوعد الذي 

إعالن هللا في ابنه مخلًصا، عن رحمته على المرضى والفقراء، وتحذیره ضد الخطّ�ة، وقدرته 

 .ل، الحب الذي جعله فادیناعلى الطب�عة، وفوق الك

ى هذا الكتاب إلى أن تعرف هللا وُتح�ه �عض ذي القلوب والعقول الصغیرة، س�كون هذا إذا أدَّ 

  .ى الغرض من �تابتهالكتاب قد أدَّ 

    

         Marian M. Schoolland 

 مار�ان م. سكولالند          
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 الفصل األول

 من الخلق إلى الطوفان
 

 ك�ف ابتدأ العالم  .1
 )1(تكو�ن 
 

قد�ًما، منذ عهد �عید، حیث لم �كن هناك أي �شر على اإلطالق، ولم �كن هناك أ�ًضا  
َعاَلم، ولم تكن هناك أي شمس في السماء، ولم �كن هناك أي قمر، ولم �كن هناك أي  
نجوم. في �ل الفضاء المفتوح على مداه، لم �كن هناك أي شيء. لقد �ان هناك هللا فقط.  

  كان هللا في �ل مكان.  
 

حینئذ وضع هللا ُخّطة. إنه قال: "نعمل اإلنسان، وسوف نصنع أرًضا جمیلة ل�ع�شوا 
 علیها. سوف نعمل شمًسا وقمًرا ونجوًما �ثیرة لتضيء لهم." 

 
من أجل هذا صنع هللا �رة �بیرة عظ�مة. إننا ندعو هذه الكرة �و�ب األرض أو العالم. 

 لى األرض. إننا نع�ش على هذه الكرة الكبیرة. إننا نع�ش ع 
 

في البدا�ة �انت األرض �لها مظلمة، و�انت ُمَغّطاة �الض�اب، لكن روح هللا �ان هناك. 
إن روح هللا �ان یتحرك في الظالم وفي الض�اب، ثم قال هللا عندئذ: "ل�كن نور" وأتى  

  النور، وأضاء النور على األرض. لقد �ان هذا أول ص�اح، ص�اح الیوم األول.
 أخرى، لكن مرة مظلمة األرض  كل و�انت المساء، وأتى �عیًدا، النور واختفى األول، الیوم وَمرَّ 

 الُمَغطَّاة �الض�اب.  األرض على  أخرى  مرة النور وأضاء الثاني، الص�اح – ثان�ةً   أتى الص�اح
 

في ذلك الص�اح الثاني، تكلَّم هللا إلى الض�اب، وعندما تكلَّم، صعد �عٌض منه إلى السماء  
(الَجَلد) وأص�ح ُسحً�ا، واستقرَّ ال�عض اآلخر على األرض وأص�ح م�اًها. وهكذا فإنه  
حب، و�انت هناك م�اه في �ل مكان على  كانت هناك م�اه فوق في السماء، في السُّ

نور �عیًدا مرة أخرى، و�انت لیلة مظلمة مرة أخرى، ثم أتى الص�اح  األرض، ثم اختفى ال



الثالث، واألرض ما تزال ُمَغطَّاة �الم�اه، وتكلَّم هللا إلى الم�اه. أخبر هللا الم�اه أن تجتمع  
ا. عندما تكلَّم هللا، جرت الم�اه مًعا، ومألت األماكن  مًعا في أماكن عم�قة �بیرة جد�

و�ان ف�ما بین المح�طات   واألنهار،  وال�حیرات المح�طات لعم�قة أص�حتاألماكن ا العم�قة.
 وال�حیرات واألنهار، أرٌض �ا�سة. 

 
حینذاك تكلَّم هللا مرة أخرى، وخرجت الن�اتات من األرض ال�ا�سة، و�برت األشجار 

األرض. �انت ال�ا�سة خضراء ف�ما بین المح�طات واألنهار وال�حیرات   وغطت  والشجیرات،
الزرقاء، و�عد ذلك َحلَّ مساء على األرض الجمیلة، و�ان ص�اح مرة أخرى، ص�اح الیوم 
الرا�ع. في هذا الیوم وضع هللا أضواًء عظ�مة في السماء. صنع الشمس لتضيء في  

 ، عندما تغرب الشمس. النهار، وصنع القمر والنجوم لتضيء في اللیل 
 

في الیوم الخامس، أشرقت الشمس لتضيء على الن�اتات الخضراء الناضرة وعلى الزهور  
وعلى الم�اه الزرقاء، لكن لم �كن هناك طائر واحد ل�غرد بین األشجار، ولم تكن هناك 

 سمكة واحدة تلعب في الم�اه. 
 

ُتوجد، فكانت األسماك والطیور!  حینئذ أصدر هللا أمًرا لألسماك أن ُتوجد، وللطیور أن
كانت األسماك تس�ح في الم�اه، و�انت الطیور تطیر في الهواء، وعندما غر�ت الشمس  
في ذلك الیوم، �ان هناك الكثیر من األسماك. �انت هناك أسماٌك �بیرة وأسماٌك صغیرة،  

ألزرق واألصفر. وا األحمر الزاهي،  الملون  ذات الر�ش الجمیلة الطیور من الكثیر هناك  و�ان
 كانت الطیور تغني ُمَس�َِّحًة هللا. 

 
في الیوم السادس، عمل هللا الحیوانات. �انت هناك حیوانات صغیرة ذات فراء، وأخرى  
كبیرة طو�لة األقدام، وال�عض أعناقه طو�لة وال�عض أذ�اله طو�لة. �ان هناك جم�ع أنواع  

و�انت تتسلق إلى أعلى األشجار.  الحیوانات، إنها �انت تلهو في الحشائش الخضراء،
 كانت تجري في �ل مكان في َعاَلم هللا الجمیل. 

 
 التي صنعها علیها، رأى أنها   كل األش�اء و�لى  األرض هللا إلى هكذا بدأ العالم. عندما نظر

ا.  ا وجیدة جد�  جم�عها �انت جمیلة جد�
 لكن عمله لم �كن قد اكتمل �عد.     



 الناسك�ف صنع هللا   .2
 )2(تكو�ن 

 
عندما انتهى هللا من َعَمل الحیوانات، قال: "لنصنع اآلن إنسانا، حتى �عتني �كل هذه 

 األش�اء التي عملناها على األرض."
 

هذه المرة لم �كتِف هللا فقط �أن یتكلم، �ما فعل عندما خلق األسماك والطیور والحیوانات، 
له على شكل إنسالكنه بدًال من هذا، أخذ �عًضا من تراب  ن. صنع جسًما،  األرض، وَشكَّ

ن و�دان وقدمان، وخلق رأًسا �عینین وُأُذنین، وأنف وفم و�لها رائعة. له ذراعان وِرجال
َل اإلنسان، نفخ هللا من أنفه نسمة داخل هذا اإلنسان، فأص�ح روًحا ح�َّة  عندما َشكَّ

 ا، ودعا هللا اإلنسان آدم.ونهض واقًفا أمام هللا. لقد �ان َح��ا و�بیًرا وقو�� 
 

�عد ذلك صنع هللا حد�قًة جمیلة، �انت ُتْدَعى َجنَّة َعْدن. �انت فیها جم�ع أنواع الزهور، 
و�ثیر من األشجار المثمرة الجمیلة، وأحضر هللا آدم إلى هذه الجنة، وأخبر آدم �أن �عتني  

ا بهذه الجنة   �كل تأكید.  بها. لقد �انت مكاًنا حیث �ان آدم سعیًدا جد�
 

�عد ذلك أحضر هللا �ل الحیوانات إلى آدم. لم �كن للحیوانات أسماء، لذلك أخبر هللا آدم  
ا. الحیوانات لم  �أن ُ�ْطِلق علیها أسماًء. رأى آدم الحیوانات آت�ة إل�ه. رأى إنها جمیلة جد�

محت له �أن تكن خائفة من آدم، ولم �كن آدم خائًفا من الحیوانات، فقد أتت إلى آدم، وس
 �ضع ید�ه علیها وُ�الطفها.

 
عرف آدم االسم المناسب تماًما الذي ُ�ْطلقه على �ل حیوان لمَّا �حضر إل�ه. �عد ذلك 

  السنجاب الصغیر –  األشجار والحقول مرة أخرى �أسمائها الجدیدة الحیوانات إلى انصرفت

�عنقها   والزرافة الضخم، والفیل الُمَجعَّد، �صوفه والخروف ِ�ُأذن�ه الطو�لتین،  واألرنب ال�ارع،
 الطو�لة. 

 
لكن لم �مكن أليٍّ من الحیوانات أن یتحدث إلى آدم. إن هللا عرف أن آدم س�كون وحیًدا  
دون أن �كون هناك شخص ما یتحدث معه، لذلك فإن هللا جعل آدم ینام، و�ینما �ان آدم  

ْلع. �عد وقت قصیر، است�قظ آدم،  نائًما، أخذ هللا ِضْلَعا من جن�ه، وعمل امرأةً   من الضِّ



فوجد أن هللا أحضر امرأة جمیلة إل�ه، لتكون زوجته ولتع�ش معه في جنة عدن. إن اسم  
 المرأة �ان َحوَّاء. (كانت ُمِعیًنا آلدم.) 

 
وَحلَّ اللیل مع نها�ة الیوم السادس، وأضاء القمر والنجوم على آدم وحواء النائمْین في  

 لة. الجنة الجمی
 

َدْت، واست�قظ آدم وحواء. نظر هللا إلى  ثم أتى الص�اح، فأضاءت الشمس، والطیور َغرَّ
ا، وأن   ا وجیٌد جد� أسفل إلى األرض و�لى �ل ما �ان علیها، فرأى أن �ل شيء جمیل جد�

 كل شيء قد ُأْكِمل.  
 

 واستراح هللا في ذلك الیوم. لقد �ان الیوم السا�ع.
 
 
 



حضر إلى الجنةمخلوق قب�ح   
 )3و  2(تكو�ن 

 
كان آدم وحواء سعیدْین في الجنة. �انت هناك زهوٌر جمیلة، و�انت هناك جم�ع أنواع  

ا لألكل.   الثمار، وهي جیدة جد�
 

أخبر هللا آدم قائال: "إن الثمر الذي ینمو في الجنة هو لك لتأكله، لكن هناك شجرة واحدة  
الخیر والشر، التي في وسط الجنة، لو أكلَت من  �جب أال تأكل منها، إنها شجرة معرفة
 ثمر تلك الشجرة، سوف تموت حتًما." 

 
إن هللا �ثیرا ما �ان �حضر إلى الجنة. أح�اًنا �ان �حضر في المساء، و�مشي و�تحدث  

 مع آدم وحواء، �ما نمشي ونتحدث مع أصدقائنا.  
 

ان الش�طان �كره هللا.  لكن �ان هناك شخٌص آخر قد حضر إلى الجنة. إنه الش�طان. �
ا، فإنه �ان یرغب في أن ُ�فِسد األرض  ا، وألنه �ان �كره هللا جد� كان �كره هللا �ثیًرا جد�

 الجمیلة التي صنعها هللا. 
 

في أحد األ�ام �انت حواء تسیر �مفردها في الجنة، فأتى الش�طان إلیها، مختبًئا داخل  
  َح�َّة، وتحدَّث إلى حواء من داخل الح�ة.

 
قال الش�طان: "�ا لها ِمْن جنة جمیلة! �ا لروعة ثمارها! هل أخبرِك هللا �أن ال تأكلي من  

 ثمر الجنة؟"  
 

قالت حواء: "ُأوه، �الط�ع ال"، إنه أعطانا أن نأكل من �ل هذه الثمار الجمیلة. �إمكاننا أن  
والشر. نأكل من �ل ما نرغب. هناك فقط شجرة �جب أال نلمسها، شجرة معرفة الخیر 

 �قول هللا إنه إذا أكلنا من هذه الشجرة، فإننا حتًما سنموت. 
 

فقال الش�طان: "هذا ل�س صح�ًحا، لن تموتا إذا أكلتما من تلك الشجرة. سوف تص�حان 
 مثل هللا إذا أكلتما من هذه الشجرة!"



ْیر وذهبت ِلُتْلقي ن ظرة على  سنص�ح مثل هللا؟ �م س�كون هذا رائًعا! استمرت حواء في السَّ
شجرة معرفة الخیر والشر. �ان ثمرها جمیًال. �انت حواء متأكدة �أن طعمها س�كون لذیًذا 

ا.   جد�
 

 لكن هللا قال: "�جب أال تأكال منها." 
ْت یدها لتلمس ثمرة من ثمارها، ثم قطفتها.   نظرت حواء إلى الشجرة مرة أخرى، ثم َمدَّ

ا.   كانت تبدو جیدة جد�
 كان هللا قد قال: "ین�غي أال تأكال منها. إنكما ستموتان حتما لو أكلتما منها." 

وأعطته  لكن الح�ة قالت: "ال، لن تموتا"، فأكلت حواء قطعة صغیرة، ثم نادت على آدم 
 جزًءا منها، فأكل من الثمرة أ�ًضا. 

 في ذلك الوقت �ان الش�طان سعیًدا. 
 

لكن آدم وحواء نظر �ل منهما إلى اآلخر، وشعرا �الخجل. لقد �انا خائفْین أ�ًضا. لقد 
 عص�ا هللا. ماذا س�حدث لهما اآلن؟ �ان هللا قد قال إنهما �كل تأكید س�موتا! 

 مضى الش�طان �عیدا وهو �ضحك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األرض الجمیلة فسدت  .3
 ) 3(تكو�ن 
 

لم �كن آدم وحواء سعیدْین طوال ذلك الیوم. عندما حلَّ المساء �انا �شعران �الخوف. �انا  
�عرفان أن هللا سوف �حضر لز�ارتهما، فهر�ا ل�ختبئا بین الشجیرات، إلنهما لم یر�دا أن  

 "أین أنتما؟" َیَرَ�ا هللا، لكن هللا ناداهما قائًال: 
 

كانا �عرفان أنهما ال �قدران أن �ختبئا من هللا، لذلك خرجا من مخبئهما ووقفا أمام هللا، 
 وقاال: "نحن خائفان."  
 ثم أخبرا هللا �ما فعاله. 

 لم َ�ُقْل آدم إنه �ان آسًفا. قال إنها غلطة حواء. 
 ة. �َّ ولم تقل حواء إنها آسفة. قالت إنها غلطة الحَ 

 وعندما أخبرا هللا �كل ما حدث، فإن هللا استدعى الَح�َّة. 
 

ة: "من هذا الیوم فصاعًدا، سوف تزحفین على �طنِك. أنِت و�ل الَح�َّات التي  �َّ قال هللا للحَ 
ستأتي، ستأكلون تراً�ا. نسل هذه المرأة سوف �كونون أعداءِك، وواحٌد منهم سوف �سحق  

 رأسِك." 
 

ان �فكر في الوقت الذي سوف �أتي ف�ه �سوع ل�كون ُمَخلَِّصنا  عندما قال هللا ذلك، � 
 و�سحق رأس الش�طان. 

 
ثم قال هللا لحواء: "سعادتِك انتهت. سوف تلدین أوالًدا، لكنِك سوف تتعرضین لكثیر من  

 األلم والُحْزن."
 

ثم قال هللا آلدم: "ألنَك عصیتني، فإن األرض سُتنبت لك شوً�ا وحشائش، وعل�ك أن  
 عب في عملك، وأخیًرا سوف تموت وتص�ح جزًءا من األرض مرة أخرى." تت
 

�عد ذلك أخرجهما هللا من الجنة، ووضع مالكا على �اب الجنة. �ان مع المالك س�ٌف  
 ملتهً�ا، فلم �قدر أحد أن یدخل إلى الجنة.  



 ذ�ح هللا حیوانات وصنع من ِجْلدها أقمصة آلدم وحواء.  
ا. لقد خرجا من الجنة �قلوب حز�نة.كان آدم وحواء ُمْغَتمَّ   ْین جد�

 
اآلن علیهما أن �صنعا َجنََّتهما الخاصة. لقد �انت مهمة شاقة. الحشائش َنَمْت �سرعة  
واألشواك الحادة ظهرت على �ثیر من الن�اتات. �ان على آدم أن �عمل �اجتهاد ل�حصل  

 على ما �كف�ه من الطعام. 
 

�انت ُتَزْمِجر كانت الحیوانات صد�قة آلدم، لكنها اآلن أص�حت متوحشة، فاُألُسود والنُّمور 
 ضد آدم وحواء، و�انت الحیوانات الصغیرة َتِفرُّ منها.  

 وهكذا بواسطة خط�ة آدم وحواء، فسد َعاَلم هللا الجمیل. 
 

 



 



لكن األسوأ من �ل هذا، أن هللا لم َ�ُعْد �أتي ل�سیر و�تحدث مع آدم وحواء �ما اعتاد أن  
صارت فاصلة بینهما و�ین هللا. طردهما هللا �عیًدا عنه. خطیتهما فصلتهما   خطیتهما  �فعل.

 عن هللا. الموت هو أن تكون منفصًال عن هللا. 
 

ا،  كل أنواع الموت أتت على العالم �سبب الخط�ة، لكن ومع ذلك، فإنه منذ زمن �عید جد�
 ن الخط�ة ولكي ُ�ِعیدنا إلى هللا.  هللا �خطط ألن ُیْرِسل ابنه ل�كون ُمَخلَِّصنا، ل�خلِّصنا م كان
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استمر هللا في ُح�ِّه آلدم وحواء. �ان ما یزال �سهر على حفظهما. لقد سمح لهما �أن  

 ُ�َصلِّ�ا إل�ه. أوضح لهما ��ف �صنعان مذ�ًحا من حجارة.  
 

كان علیهما أن �حرقا أفضل ما لدیهما من حیوانات على المذ�ح، �ذب�حة وُقْرَ�ان � عن  
 الخط�ة. لقد سمع هللا صلواتهما، عندما قاال إنهما آسفان على خطا�اهما.  

 
�عد فترة من الوقت، أعطى هللا أطفاًال آلدم وحواء. الطفل األول �ان ولًدا. �ان آدم وحواء  

ا �أن  �كون لهما طفل. لقد أطلقا عل�ه اسم قایین، و�ان الطفل التالي ولًدا سعیدْین جد�
 أوالًدا   من األطفال اآلخر�ن،  هابیل، و�عد ذلك �ان هناك الكثیر اسم عل�ه  وقد أطلقا أ�ًضا،

 و�نات على َحدٍّ سواء. 
عندما َ�ِبَر قایین، َعِمل حد�قة، فكان عنده ثمار فاكهة وخضروات، أما هابیل فأص�ح راٍع  

 لألغنام. �ان عنده الكثیر من الخراف والِحْمالن. 
 

 ذات یوم �ان قایین وهابیل مًعا في الحقل. 
ار  فقال قایین لنفسه: "الیوم َسُأْحِضر هد�ة � على مذ�حي"، فأخذ �عًضا من الُحُبوب وثم 

 حد�قته ووضعها على المذ�ح وأحرقها �.  
 

لكن قایین لم �كن �حب هللا، و�ینما هو یراقب الهد�ة المحترقة على المذ�ح، لم �كن  
 لم یرغب في هدیته. إن هللا یر�دنا أن نح�ه أوًال، هللا قل�ه، أن في أعماق  لقد َعِلَم، سعیًدا.

 و�عد ذلك س�أخذ هدا�انا. 
 

رفع قایین عین�ه فرأى هابیل. لقد أحضر هابیل أ�ًضا هد�ًة �، فقد أخذ حمًال من قط�عه، 
وقدمه على مذ�حه �. �ان قایین یراق�ه. رأى هابیل �ضع الحمل على المذ�ح وُ�ْحِرُقُه، 

 ورأى أن وجه هابیل �ان َفِرًحا.  
 

 �سوع وهو �موت ألجل خطا�انا. كان الَحَمل على المذ�ح صورًة ل



 لكن قایین قال: "إن هللا �أخذ هد�ة هابیل، ولم یرَض بهدیتي"، و�ان قایین غاضً�ا.  
ثم سمع قایین صوًتا یناد�ه. لقد �ان صوت هللا. قال هللا: "قایین، لماذا أنت غاضب؟ إن  

 تصرفت �طر�قة حسنة، ستكون مقبوال و�ال، فإن خط�ة تقف على �اب قل�ك."
 

ا. َثَنى ق�ضة یده وذهب إلى هابیل، ثم تحدَّث   لكن قایین لم یهتم �األمر. �ان غاضً�ا جد�
الغضب �مأل قل�ه أكثر وأكثر، وأخیًرا هاجم هابیل. لقد أصاب هابیل �قسوة حتى   كان  إل�ه.

 أن هابیل سقط على األرض ومات.
 

 رأى قایین هابیل وقد سقط، لكنه استدار وانصرف �عیًدا.  
 نادى صوت هللا قایین ثان�ًة، وسأله: "قایین، أین هابیل أخوك؟"  عندئذ

 لم �جرؤ قایین أن �قول ما قد فعله، فأجاب قایین: "هل عليَّ أن أحرس أخي؟" 
 لكن هللا َعَرف ما �ان قایین قد فعله. هللا �عرف �ل شيء. 

 فقال هللا لقایین: "ألنك فعلَت هذه الخط�ة العظ�مة، فإن حد�قتك لن ُتْثِمر لك مرة أخرى. 
سوف َتُتوه �عیًدا عن البیت. ست�حث عن طعامك هنا وهناك. سوف تكون تائًها"، فخاف  
قایین وقال: "ماذا س�حدث لي؟ إذا ُتْهُت هنا أو هناك، فإن �ل َمْن �جدني س�قتلني"، لكن  

رح�ًما �قایین، إذ قال له: "لن أسمح ألحد �أن �قتلك"، ووضع هللا عالمة على  هللا �ان 
 قایین، حتى ال �قتله أحد.

 وهكذا فإن قایین ترك بیته، وأخذ زوجته معه، وذه�ا �عیًدا إلى بلد �عید. 
 كان آدم وحواء حز�نْین لخسارتهما ولدْیهما، وَعِلَما أن خطیتهما قد أصابت نسلهما.  
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لقد ُرِزَق آدم وحواء �الكثیر من األطفال. هؤالء األطفال �بروا وتزوجوا وُرِزقوا �أوالد.  
ا من األطفال   وعندما سنة، 930 بلغ أن إلى آدم عاش مات آدم، �ان قد ُرِزق �عدد �بیر جد�

 الكثیر من الناس على األرض، �ع�شون في مدن وقرى.   هناك   كان األحفاد.  وأحفاد  واألحفاد
 

 في تلك األ�ام، ماذا رأى هللا، عندما نظر من أعلى سماه إلى األرض؟ 
رأى أن أرضه الجمیلة لم تعد �ما �انت في البدء. �ان هناك الكثیر من األشواك 

ت تقاتل  والحشائش بدال من الزهور الجمیلة، والكثیر من الحیوانات �انت متوحشة، �ان
 �عضها ال�عض وتأكل �عضها ال�عض.  

 
ا، مثل قایین، وال�عض اآلخر �ان یلهو، متناس��ا   وماذا عن ال�شر؟ �ان ال�عض شر�ًرا جد�
كل ما یتعلق �ا�. لم �كونوا ُ�َصلُّون، ولم ُ�ْحِضروا هدا�ا �. �انوا یلعبون و�رقصون  

�عتنوا �الن�اتات والحیوانات التي صنعها هللا. لم  و�فعلون فقط ما �انوا یرغبون في فعله. لم 
 �فكروا في هللا، لكن �ان ما یزال هناك عدد قلیٌل من الصالحین. 

 كان هناك أخنوخ. لقد عاش أخنوخ ملتصقا �ا�. لقد سار مع هللا وتحدَّث مع هللا �ل یوم،  
 حتى لو �ان الناس �ضحكون عل�ه.  

 �جدوه. �حثوا عنه، لم �كن في بیته. ولم  أ�اهم، لكنهم لملیروا   أخنوخ ذهب أوالد یوم ذات
 فإن  و�التالي  هللا إلى السماء،  من العالم. أخذه لقد رفعه هللا اختفى. لقد  �كن في الحقل.

 أخنوخ لم �ُمت، ألن هللا أخذه.
 

�عد ذلك جاء نوح. �ان عند نوح مذ�ح. أحضَر هدا�ا � على المذ�ح، وَصلَّى إلى هللا، 
 ه.عبدُسرَّ هللا �أن یرى نوًحا �وقد 

ا ألنه رأى �ل ال�شر اآلخر�ن �ع�شون في الخط�ة. لقد أحب ال�شر  كان هللا حز�ًنا جد�
 و�ان یرغب أنهم �حبونه، لكنهم لم �حبوه.  

 
 عندئذ قال هللا: "إنني سأرسل طوفاًنا عظ�ًما ل�محو �ل هؤالء الناس األشرار من األرض. 



 ط، نوًحا وعائلته." سُأْ�ِقي الصالحین فق
 ُفْلك.   –وضع هللا ُخطَّته، وأخبر نوًحا بها. أخبر نوًحا �أن یبني سفینًة �بیرة، �بیرة 

سفینة �بیرة. تكون �ارتفاع ثالثة طوابق. هذه السفینة ین�غي أن   –قال هللا: "اصنع سفینًة 
واحد، و�جب أن  �كون لها سطح، و�كون لها نافذة واحدة عل�ا، وال بد أن �كون لها َ�اٌب 

تحتوي على حجرات صغیرة، وأن تطلیها �القار من �ل االتجاهات، من الداخل والخارج، 
ا،   حتى ال یدخلها الماء، وعندما تكون السفینة جاهزة، فإنني سوف أرسل أمطاًرا غز�رة جد�
ستغطي األمطار �ل األرض �طوفان. إنك وعائلتك سوف تكونون �أمان داخل الُفْلك 

 سل المطر."عندما أر 
 

 أصغى نوح إلى هللا، وأخبره هللا ��ف �صنع الُفْلك، ثم ذهب نوح إلى العمل. 
لقد عمل نوح �اجتهاد، فقام �قطع األخشاب، وَنشِرها وَتسمیِرها، وساعده أبناؤه الثالثة،  

 سام، وحام، و�افث. 
 

ثهم عن  الطوفان الذي س�أتي. أح�اًنا �ان الناس �حضرون لیروا ماذا �ان �فعل نوح، ف�حدِّ
�عتقدوا أن   لم سخروا منه. �، لكنهم �حیوا الخط�ة، وأن ح�اة عن �أن یتوقفوا أخبرهم

 الطوفان  
 سوف �أتي أبًدا.  

ا. أعطاهم یراقب من السماء. لقد منح كان هللا  سنة. �ان حنوًنا   120 الناس وقًتا طو�ًال جد�
ما یزالون �ع�شون في طر�قهم الشر�رة، واستمر  اأن �ستمعوا له. �انو  لم یر�دوا علیهم، لكنهم

 نوح في بناء الُفْلك.   
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ا في بناء الُفْلك، ومرَّت الـ  لقد سنة والُفْلك قد اكتمل.  120اشتغل نوح و�نوه لفترة طو�لة جد�
ا. �ان له سطح، و�ان ف�ه حجرات، و�ان هناك َ�اٌب ونافذة.    لقد �ان سفینة �بیرة جد�

 لكن السفینة �انت على أرض ناشفة. 

عد س�عة أ�ام سوف یبدأ المطر في  ثم نزل هللا ذات یوم وتكلَّم إلى نوح مرة أخرى قائال: "�
 السقوط، فعل�ك اآلن أن تجعل �ل شيء مه�ًَّأ." 

أراد هللا أن تع�ش الحیوانات أ�ًضا، فأخبر نوًحا �أن �أخذ اثنین من �ل نوع خلقه، وأن 
 �حضرهم إلى الُفْلك مع نوح وعائلته. 

ا �حاجة إلى طعام  إن نوًحا وأبناءه َحملوا ما �كفي من الطعام إلى داخل الُفْلك. �انو 
 ألنفسهم، و�حاجة لطعام للحیوانات. أخیًرا تمَّ االنتهاء من هذه المهمة. 

أب وأم من األرانب،   –ثم حضرت الحیوانات. لقد أرسلها هللا إلى نوح. أتوا اثنین اثنین 
ومن الِفَیلة، ومن �ل نوع من الحیوانات التي خلقها هللا، لكن هللا أرسل س�عة من �عض  

 ع، فأخذ نوح هذه أ�ًضا إلى داخل الُفْلك. األنوا 

 عندما صارت الحیوانات جم�عها في الُفْلك، أخبر هللا نوًحا �أن یدخل.

قال هللا: "ُخْذ زوجتك، وأبناءك، وزوجات أبنائك، وادخلوا جم�ًعا إلى الُفْلك. أنا سوف أُْغِلق 
 ال�اب وُأْرِسُل المطر."

 



 

 

 

 



 

 

 



لم تكن هناك أ�ة عالمة على سقوط األمطار، لكن نوح دخل إلى الُفْلك مع زوجته وأبنائه  
 وزوجات بن�ه، وعند ذلك أغلق هللا ال�اب.  

ُحب، ُسُحٌب �بیرة سوداء انتشرت على وجه السماء الزرقاء.   �عد فترة من الوقت أتت السُّ
 ع و�سرع، وحاًال صار �سقط �غزارة.  وابتدأ �سر  السقوط، في المطر الشمس، ثم بدأ َأْخَفت لقد

كانت األمطار تسقط طوال الیوم بال توقُّف، و�انت تسقط طوال اللیل بال توقُّف. �انت  
 األمطار تسقط طوال الیوم التالي بال توقُّف وطوال الیوم التالي. 

صعدت الم�اه أ�ًضا من جوف األرض، �انت تندفع إلى أعلى، و�عد قلیل بدأت الم�اه  
األرض. لقد فاضت على �ل األرض، ورفعت الُفْلك، فصار �طفو على وجه تغطي 

 الم�اه، واستمرت األمطار تسقط �غزارة.  

لمدة أر�عین نهاًرا وأر�عین لیلة �انت الم�اه تسقط من السماء وتطلع من داخل األرض، 
ُفْلك فرفعت الُفْلك ألعلى فأعلى، حتى غطَّت أسطح المنازل، وغطت قمم األشجار. �ان ال

 �طفو فوق المنازل واألشجار، و�ل الناس والحیوانات التي �قیت على األرض قد غرقت.  

�عدئذ توقََّف المطر أخیًرا، ثم نظر نوح من النافذة ولم �مكنه أن یرى شیًئا غیر الم�اه. لقد  
ا،  غطت الم�اه �ل األرض. غطت أ�ًضا أعلى التالل. �ل شيء قد صار �حًرا �بیًرا جد�

 الُفْلك على ال�حر العظ�م الكبیر.  وطفا 

لقد غرق �ل الناس األشرار، لكن نوًحا وعائلته والحیوانات داخل الُفْلك �انوا �أمان. �ان  
 الُفْلك صورة للُمَخلِّص الموعود �ه.

 



 



 َوْعد هللا   .2
 )9و  8(تكو�ن  

 
الُفْلك �عتنون كان الُفْلك �طفو على وجه الم�اه أل�ام �ثیرة. �ان نوح وأبناؤه داخل 

�الحیوانات �ل یوم، لكن الم�اه �انت مثل �حر عظ�م. عندما نظر نوح وَمْن معه من  
 نافذة الُفْلك، لم یروا إال الم�اه فقط، من �ل ناح�ة.

�عیًدا إلى ال�سار، و�عیًدا إلى ال�مین، و�عیًدا إلى أقصى ما �مكن أن یروا، لم �كن هناك  
إال الم�اه فقط. لم �كن هناك منزٌل واحٌد، وال شجرة واحدة، وال تلَّة خضراء واحدة. لقد  

 كانت في �ل ناح�ة م�اه فقط. �ان الُفْلك منفرًدا على الم�اه.  

ك، �انت هناك السماء الزرقاء. �انت النجوم تتألأل في السماء،  لكن فوق الم�اه، وفوق الُفلْ 
 وعالً�ا فوق النجوم، �ان هللا �عتني �الجم�ع.   الغرب، إلى الشرق  من ب�طء  یتحرك القمر و�ان

لم ینَس هللا نوًحا. لقد رأى الُفْلك �طفو على الم�اه العم�قة، وأرسل ر�ًحا لتجفف الم�اه،  
لم�اه تجف، وابتدأ الُفْلك یه�ط ألسفل فأسفل �ل یوم. في ص�اح یوم  فَهبَّت الر�اح، و�دأت ا

من األ�ام نظر نوح من النافذة ونادى على أبنائه قائال: "تعالوا وانظروا! إن الم�اه قد  
 انخفضت! �إمكاننا أن نرى قمم التالل الصخر�ة!"

 نساه.  كان نوح سعیًدا أن یرى الم�اه قد انخفضت. لقد عرف اآلن أن هللا لم ی
 �عد فترة من الوقت استقر الُفْلك على قمة أحد الج�ال. 

وانتظر نوح �عض الشيء، وفي أحد األ�ام أخذ حمامة من حجرة الطیور. لقد سمح 
للحمامة أن تطیر خارًجا من النافذة. لقد اعتقد أن الحمامة ر�ما تجد شجرة لتستقر علیها،  

حمامة ترفرف �جناحیها �جوار النافذة، ففتح وأن ال تعود مرة أخرى، لكنه سرعان ما رأى ال
 النافذة وَمدَّ یده خارًجا، وطارت الحمامة إلى نوح، وأخذها إلى الداخل. 

 اآلن َعِلَم نوح أن األشجار ما تزال مغطَّاة �الم�اه. 
 ثم  المساء، حتى المرة الحمامة غابت هذه  لكن ثان�ًة، الحمامة نوح فأرسل آخر، أسبوع وَمرَّ 



 ورقة ز�تون في منقارها.   تحمل الُفْلك فدخلت ففتح النافذة،  الحمامة نوح رأى أخرى. مرة  عادت

اآلن عرف نوح أن قمم األشجار قد صارت غیر مغطاة �الم�اه، فقد وجدت الحمامة ورقة 
شجر، وَمرَّ أسبوع آخر، فأرسل نوح الحمامة خارًجا مرة أخرى، لكن الحمامة لم تعد هذه  

 ًقا. أخیًرا َجفَّت الم�اه عن األرض. المرة إطال

ثم فتح نوح سطح الفلك، ونظر هو وأبناؤه إلى األرض. لقد �انت نظ�فة وجمیلة. �انت  
الن�اتات الجدیدة تنمو في �ل مكان. َ�ْم �ان المنظر جمیًال! لقد �انوا جم�عهم مشتاقین  

لم �خرجوا خارًجا. لقد للخروج من الُفْلك. لقد �انوا في الُفْلك ألكثر من سنة! لكنهم 
 انتظروا، انتظروا هللا أن �فتح ال�اب. 

وأخیًرا تكلَّم هللا إلى نوح. قال هللا لنوح أن �خرج من الُفْلك. �م �ان یوًما سعیًدا! لقد مشى  
نوح وزوجته على األرض الجدیدة النظ�فة، �ما أن أبناء نوح وزوجاتهم خرجوا خارًجا،  

افات و�عد ذلك الحیوانات! الحیوان خرجت  –ات الضخمة الكبیرة، والصغیرة، و�ل الزحَّ
لتلعب على األرض الخضراء. و�سطت الطیور أجنحتها وطارت نحو السماء الزرقاء وهي  

 تغرد. َ�ا له من یوم سعید.

�مجرد أن صاروا جم�عا خارج الُفْلك، أخذ نوح حجارة و�نى مذ�ًحا، وقدم � هد�ة شكر 
من الحیوانات التي �ان هللا قد أرسلها إلى الُفْلك س�عة من �ل على المذ�ح، إذ أخذ �عًضا 

 نوع، وقدمها �ذب�حة � على المذ�ح.  

لقد ُسرَّ هللا بهد�ة نوح، وأتى لیتحدث مع نوح مرة أخرى، فقال: "أنا أَِعُدَك �أنني لن أرسل  
نوح، فرأى  طوفاًنا مرة أخرى ل�قتل �ل حي على األرض"، ثم أشار هللا إلى السماء، ونظر 

ا. ا. لقد �انت ألوانه زاه�ة جد�  قوس ُقَزح �بیًرا وجمیًال. لقد �ان جمیًال جد�
 وقال هللا: "إن قوس ُقَزح هو عالمة على عهدي. إنني عندما أرى قوس قزح، سوف أتذ�ر

 عهدي." 
 ولم یرسل هللا طوفاًنا رهیً�ا مثل هذا مرة أخرى. 
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نوح وزوجته، وأبناء نوح الثالثة وزوجاتهم،   –ثمان�ة أشخاص فقط هم َمْن خرجوا من الُفْلك 

وسرعان ما ُرِزَق أبناء نوح �أطفال، ثم �بر هؤالء األطفال، ورزقوا بدورهم �أطفال، و�عد  
ا من الناس على األرض مرة أخرى. قال لهم هللا أن   فترة من الوقت �ان هناك الكثیر جد�

 األرض.  �مألوا
 

 عاش هؤالء الناس جم�ًعا �القرب من �عضهم، في جزء واحد صغیر من األرض. 
ذات یوم قال أحدهم: "هلم نبِن ألنفسنا مدینة �بیرة وُ�ْرًجا �بیًرا. لنبِن برًجا �بیًرا عظ�ًما  

 �صل إلى السماء، ل�كون طر�ًقا إلى السماء!" 
 

جم�عنا حول الُبْرج، ونبني مدینة   قال آخر: "إن ذلك سوف �كون رائًعا، وسوف نع�ش
 حول البرج." سنكون عظماء. سنمكث هنا وال نمأل األرض.

 
وهكذا ابتدأوا في البناء، فصنعوا طوً�ا من الطین، وَشَوْوا الطوب في أفران حرار�ة �بیرة،  
ا، ثم وضعوا الطوب في صفوف، واحًدا فوق اآلخر، وهكذا بدأ بناء   حتى أص�ح صلً�ا جد�

 مدینة الكبیرة. سور ال
 

ورأى هللا ما �انوا �عملون فقال: "إننا لن نسمح لهم �أن یبنوا ُبْرًجا یبلغ إلى السماء. سوف 
 نوقفهم، وسوف نشتِّتهم في �ل مكان، حتى �مكنهم أن �ع�شوا في �ل األرض."

 
في ذلك الزمان �ان الناس جم�عا یتحدثون لغًة واحدة. لم �كن أحد یتحدث األلمان�ة أو 

 الفرنس�ة أو اإلنجلیز�ة. �انوا جم�ًعا یتحدثون لغة آدم. 
 أخرى. لم   لغات  یتحدثون  بدأوا  الص�اح وفي  ألسنتهم،  من الل�الي َمسَّ هللا لیلة في  لكن

 �عودوا یتحدثون لغة واحدة �عد ذلك.  
  �عضهم بدأوا في أن �عملوا في الص�اح، لیبنوا الُبْرج، وعندما تحدثوا مع �عض، لم �فهم 

  ال�عض! عندما �ان أحدهم �طلب شیًئا، لم �عرفوا ماذا �طلب. إذا قال أحدهم شیًئا، 
فاآلخرون لم �عرفوا ماذا قال. تحدثوا وتحدثوا، �صوت أعلى وأعلى، فأص�حوا �غضبون  



من �عضهم ال�عض، وأخیًرا هزوا رؤوسهم واستسلموا. لم �مكنهم أن �عملوا بهذه الطر�قة، 
 فوا عن بناء البرج ألنهم لم �مكنهم التحدث بلغة واحدة. فاضطروا أن یتوق

و�عد ذلك لم یر�دوا أن �ع�شوا مًعا، فارتحل �عض الناس نحو الشمال، وال�عض ارتحل 
نحو الجنوب. ال�عض تحرك نحو الغرب، وال�عض اآلخر نحو الشرق. ذهبوا ل�ع�شوا في  

 أماكن متعددة. شتتهم هللا في �ل ناح�ة من أرضه.
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ا من الناس على األرض. بنوا منازل وعاشوا في   وَمرَّت السنین، و�ان هناك الكثیر جد�
 مدن �بیرة. �ان للكثیر منهم مزارع �بیرة. �ان هناك أغن�اء وفقراء. 

 لكْن قلیلون هم َمْن تذ�َّروا هللا. قلیلون �انوا ُ�َصلُّون إلى هللا. 

م   كان رجل اسمه أبرام، �ع�ش في بلدة ُتْدَعى ُأور الكلدانیین. �ان أبرام �صلي إلى هللا، وقدَّ
 هدا�ا إلى هللا على مذ�حه. ودعا هللا أبرام صد�قه. 

ْج من البلد التي تع�ش فیها، وارحل إلى البلد في یوم من األ�ام قال هللا ألبرام: "أبرام، ُاخرُ 
التي سوف ُأِر�َك. أنا سُأَ�اِرُ�َك، وأصنع منك ُأمَّة عظ�مة. �ل ق�ائل األرض سوف تت�ارك 

 ف�ك."

ماذا �ان �عني هللا عندما قال: "كل ق�ائل األرض سوف تت�ارك ف�ك؟" �ان �عني أنه  
. هؤالء سُیْرَزقون �كثیر من األطفال وأحفاد  سوف �عطي أبرام طفًال وأحفاًدا وأحفاد األحفاد 

األحفاد، إلى أن تكون أخیًرا واحدة منهم هي العذراء مر�م، وابن مر�م هو �سوع، الذي جاء  
 ل�خلِّصنا من الخط�ة. 

 لم �فهم أبرام شیئا من ذلك، لكنه أحبَّ هللا، وأراد أن ی�ار�ه هللا.

ر زوجته، ساراي، أن تستعد، وأخذ �ل الذهب  فأخبر أبرام عبیده ل�ستعدوا لالرتحال، وأخب
 والفضة التي �انت عنده، وأخذ جم�ع خرافه وأ�قاره وِجَماله. �ان أبرام رجًال غن��ا.  

وأخبر أبرام لوًطا، ابن أخ�ه، أنه مزمع أن یرحل، فقال لوط إنه یر�د أن یذهب معه، وأخذ 
 لوط �ل خرافه وأ�قاره وِجَماله.



 



 



فروا ب�طء، فالخراف ال �مكنها أن تمشي �سرعة، وقادهم هللا إلى أرض  كان علیهم أن �سا
 كنعان. 

نصب أبرام ولوط خ�امهما في أرض �نعان، وعمل أبرام مذ�ًحا جدیًدا ل�شكر هللا، وأحضر 
 هدا�اه � على المذ�ح. لقد عاشا في خ�ام في أرض �نعان الجمیلة. 

 م، فذهب لوط ل�ع�ش في مدینة سدوم الكبیرة. من الوقت انفصل لوط �عیًدا عن أبرا  فترة �عد

في لیلة من الل�الي �ان أبرام جالًسا �مفرده، و�ان �فكر في هللا. �فكر في وعد هللا. ��ف  
 �مكن أن �كون له أحفاد؟ لم �كن عنده أي أطفال.

 ثم أتى هللا إلى أبرام، وقال له: "تعاَل معي تحت السماء." 

 ظالم اللیل.فذهب أبرام مع هللا في  

 قال هللا له: "انظر اآلن إلى السموات، وانظر إن �ان �مكنك أن تعد النجوم."

ا وجمیًال، وال�عض   ونظر أبرام إلى فوق ورأى النجوم تلمع ساطعة، �عضها �ان �بیًرا جد�
كان أصغر. ال�عض �ان �عیًدا حتى أن أبرام �ان یراه �صعو�ة. �ان هناك الكثیر والكثیر  

ا من   النجوم.جد�

  فسأله هللا: "هل �مكن أن تعدها؟" 

ها؟ ��ف �مكن أن �عد �ل هذه النجوم؟ لقد �ان هناك الكثیر   َهزَّ أبرام رأسه �النفي. أُعدُّ
ا منها. هللا فقط �ان �عرف عددها.    والكثیر جد�

ا  عدد ثم قال هللا: "إن أوالد أوالدك سوف �كون مثل هذا. سوف �كون هناك الكثیر جد�
وا."   منهم، حتى أنه ال �مكن أن ُ�َعدُّ

م وساراي قد تزوجا منذ فترة طو�لة، ومع ذلك لم �كن عندهم وال طفل واحد، لكن  كان أبرا
 . له أبرام آمن �ا�، وانتظر أن �حقق هللا وعده



 



ثم تحدَّث هللا إلى أبرام مرة أخرى وقال: "�عد هذا سوف �كون اسمك إبراه�م. هذا �عني  
"أمیرة"، وعندما �حضر طفلك، "أب ألمم �ثیرة"، واسم ساراي سوف �كون سارة، وهذا �عني 

 �جب أن تسم�ه إسحق." 
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ا. في الظهر، عندما �انت الشمس عال�ة في السماء، �ان إبراه�م جالًسا   كان یوًما دافًئا جد�
عند مدخل خ�مته، ینظر إلى التالل الخضراء، والخراف واأل�قار �انت تستر�ح هناك. �عد  

 قلیل رأى إبراه�م ثالثة رجال قادمین.  

 لم �كن إبراه�م �عرف هؤالء الرجال، لكنه ذهب للقائهم. 

لِّ تحت األشجار. استر�حوا قلیال،  قال إبراه�م للرجال: "تعالوا واجلسوا. اجلسوا في الظِّ
 وسوف ُأْحِضر لكم شیًئا لتأكلوا وتشر�وا." 

 جلس الرجال الثالثة، وذهب إبراه�م ل�خبر سارة لتصنع غداًء لهم.  

 الطیب. صنعت سارة الغداء، وأحضره إبراه�م للرجال تحت األشجار، وأكلوا الغداء 

 ثم قال واحد من الرجال إلبراه�م: "�عد فترة من الوقت س�كون لسارة ابن." 

عندئذ عرف إبراه�م أن هذا الرجل ال بد أن �كون هللا نفسه، َفَمْن غیره �مكنه أن �عطي  
 سارة ابًنا؟ لقد �ان هللا قد نزل من السماء في ِشْ�ه إنسان، والرجالن اآلخران �انا مالكْین. 

 ل مستعدین للرحیل، ومشى إبراه�م معهم ب�طء. كان الرجا 
 قال هللا: "إبراه�م صد�قي، ال بد أن أخبره �ما سنفعله." 

  وقال هللا إلبراه�م: "هناك مدینتان شر�رتان في السهل، ونحن سندمِّر هاتین المدینتْین 
 الشر�رتْین. سندمِّر سدوم وعمورة." 

إبراه�م �فكر في لوط. ماذا �مكن أن �حدث سدوم! هي المكان الذي �ع�ش ف�ه لوط! �ان 
 للوط لو دمر هللا سدوم؟ �ان إبراه�م خائًفا أن یهلك لوط مع المدینة.

 سار المالكان في طر�قهما، و�ان إبراه�م ما یزال واقًفا، یتحدث مع هللا. 



نة  قال إبراه�م �: "قد �كون هناك �عض الناس الصالحین في المدینة، فهل َسُتْهِلك المدی
 لو �ان بها �عض الناس الصالحین؟" 

 قال هللا إلبراه�م: "إذا وجدُت عشرة صالحین في المدینة، فإنني لن ُأبید المدینة." 
 �عد ذلك عاد إبراه�م إلى البیت، ورجع هللا إلى السماء.
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ذهب المالكان إلى سدوم، و�ان لوط جالًسا عند �اب المدینة، فرأى رجلْین قادمْین. لم 
 �كن �علم أنهما مالكان. 

المغیب، وال  وشك على أق�ما معي هذه اللیلة. النهار "تعال�ا إلى بیتي. لهما: لوط  قال
 �مكنكما السفر أكثر من ذلك اآلن."

 وهكذا ذهب المالكان مع لوط، وأقاما مع لوط. 

في المساء �انت هناك َجَلَ�ة عند بیت لوط. سمع لوط شخًصا ما �قرع على ال�اب، فذهب 
 لیرى َمْن هناك، فوجد جمًعا من رجال أشرار.

الرجلْین اللذْین أت�ا إلى بیتك هذه   –قال األشرار للوط: "أحضر هذْین الرجلْین خارًجا إلینا 
 یلة"، ثم قرعوا �قوة على ال�اب. الل

فتح لوط ال�اب وطلب من الرجال األشرار �أن یذهبوا �عیًدا، لكنهم لم یر�دوا أن یذهبوا  
 وحاولوا أن ُ�ْمِسكوا بلوط، و�ان لوط خائًفا.  

 عندئذ جذب أحد المالكْین لوًطا إلى داخل البیت، وأغلق ال�اب.  

حاول األشرار أن یدخلوا، لكنهم لم �قدروا أن  وضرب المالكان الرجال األشرار �الَعَمى.
 َ�ِصلوا إلى ال�اب، وأخیًرا انصرفوا.

وقال المالكان للوط: "اذهب إلى أبنائك المتزوجین، وأخبرهم �أنه ین�غي أن �خرجوا من  
 المدینة، ألن هللا سُیِبید المدینة." 

 اله المالكان.  ذهب لوط ل�خبرهم، لكنهم سخروا منه، ولم �صدقوه. لم �صدقوا ما ق

في الص�اح ال�اكر نادى المالكان لوًطا، وقاال: "قم سر�ًعا اْخُرج من المدینة �أسرع ما  
 �مكن!" 



لوط لم �كن �حب أن یترك بیته، فاضطر المالكان أن ُ�ْمِسكا بیده، و�جذ�اه �عیًدا، وأمسكا  
وابنت�ه أن ُ�ْسِرعوا. لقد بید زوجته أ�ًضا. لقد أخبرا ابنتْ�ه �أن تحُضرا، وجعال لوًطا وزوجته 

 أحضرا لوًطا وزوجته وابنت�ه إلى �اب المدینة.  

 قال المالكان: "اهر�وا اآلن!" "ال تقفوا. ال تنظروا خلفكم. اهر�وا إلى الج�ال!" 
  م، وَ�ُشمُّون رائحة الدخان. لقد ما أصعب هذا الَهَرب! �انوا �سمعون صوت النیران خلفه

 ناًرا من السماء، وأن المدینة �انت تحترق. �ان منزلهم �حترق. عرفوا أن هللا أرسل 

توقفت زوجة لوط، ونظرت خلفها. أرادت أن ترى ما الذي �حدث، وفي الحال تحولَّت إلى  
 عمود ملح. لقد َعَصت هللا.

لكن لوًطا وابنتْ�ه لم ینظروا للخلف بل هر�وا إلى أن وصلوا إلى الج�ال، وهناك وجدوا  
 فاختبؤا في الكهف، أما المدن الشر�رة فتحولت إلى رماد.كهًفا. 
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 َسمُّوُه  صغیر،  ولد  –  أخیًرا أص�ح إلبراه�م وسارة طفل طو�لة،  لسنوات  نتظاراال �عد

 إسحق. �ان هذا هو االسم الذي أعطاه إ�َّاه هللا. 

ا، ثم �بر وصار ولًدا جمیًال، جعلهما سعیدْین، وعرفا   أحب إبراه�م وسارة إسحق �ثیًرا جد�
 ُأمَّة عددها مثل النجوم.  –أنه بدا�ة اُألمَّة العظ�مة التي وعد بها هللا 

ُصَنا من هذه اُألمَّة العظ�مة، التي وعد  و�عد الكثیر والكثیر من السنوات، ُوِلَد �سوع ُمَخلِّ 
 هللا بها إبراه�م.  

 نذا."  إبراه�م، فأجاب إبراه�م: "هاوفي یوم من األ�ام نادى هللا

أین   سأر�ك وأنا الج�ال، أحد إلى كثیًرا، واذهب تح�ه "ُخْذ ابنك، ابنك إسحق، الذي هللا: له قال
 هناك، وتحرق ابنك على المذ�ح َ�ذب�حة لي." ین�غي أن تذهب. أر�دك أن تصنع مذ�ًحا 

كان إبراه�م قد بنى مذا�ح �ثیرة، وذ�ح الكثیر من الخراف ل�حرقها �ذب�حة �، لكن هذه  
لقد أحبَّ ابنه �ثیًرا،  هذا؟  ك�ف �مكن إلبراه�م أن �فعل  ابنه. �قدم أن  طلب هللا منه المرة

ا، لكن هللا قال له أن �فعل ذلك.  كثیًرا جد�

 �عض األخشاب لیوقد ناًرا، ووضع �عض  وقطع م�كًرا ص�اح الیوم التالي، إبراه�م است�قظ
الفحم في ��س، وأخذ سكینا �بیًرا ور�ط �ل هذا على حمار، و�عد ذلك نادى اثنین من  

 خدامه، ونادى إسحق، أ�ًضا، وقال لهما أن �ستعدا للسفر معه. 

ي اللیل، وسافروا طوال الیوم التالي، وفي  سافروا طوال النهار، ثم ناموا تحت النجوم ف 
 الیوم الثالث أظهر هللا الجبل إلبراه�م. 

عندئذ أخذ إبراه�م الحطب عن الحمار، وأعطاه إلسحق ل�حمله على ظهره، �ما أخذ النار  
 والسكین الكبیر في ید�ه. 



د إلى أعلى  ثم قال إبراه�م للخادمْین: "امكثا أنتما ههنا مع الحمار، أما أنا وابني سنصع
 الجبل لنسجد �، ونعود ثان�ة." 

وقال إسحق: "أبي، معنا الحطب والنار، لكن أین   صعد إبراه�م و�سحق إلى أعلى الجبل،
 الَحَمل الذي سوف نقدمه إلى هللا؟" 

 قال إبراه�م: "إن هللا نفسه س�عطینا َحَمًال �ا ابني." 

على المذ�ح، و�عد ذلك ر�ط   بنى إبراه�م مذ�ًحا من حجارة على الجبل، ووضع الحطب
إسحق �الح�ال، �ما �ان یر�ط الخراف والحمالن، ثم وضع إسحق على المذ�ح. �ل شيء 

 كان جاهًزا، فأخذ إبراه�م السكین الكبیر في یده، ورفعه أعلى رأس إسحق. 

 ثم ناداه صوت من السماء: "إبراه�م، إبراه�م!" 

 لقد �ان صوت هللا. 

 نذا!" قال إبراه�م: "ها

 قال هللا: "ال تمد یدك إلى الغالم."

 فوضع إبراه�م السكین �عیًدا.

ا حتى أنك أعطیتني   وقال هللا: "اآلن َعِلْمُت أنك تحبني. أنا علمُت أنك تحبني �ثیًرا جد�
 ابنك وحیدك." 

ا! فأسرع وقطع الح�ال، وأخذ إسحق عن المذ�ح.  كان إبراه�م سعیًدا جد�

ثم نظر إبراه�م حوله لیرى شیًئا �قدمه إلى هللا على المذ�ح، فرأى خروًفا في وسط 
 الشجیرات، فأخذ الخروف ووضعه على المذ�ح، ثم أحرق الخروف �ذب�حة �.  

 �عد ذلك نزل إبراه�م و�سحق من الجبل مًعا. 

ب إبراه�م هللا وهكذا أعطى إبراه�م إسحق �، وأعطى هللا إسحق إلبراه�م مرَّة ثان�ة، وأح
 أكثر من �ل الماضي. 
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سنة، وعندما ماتت، صار إبراه�م و�سحق �مفردهما، ولم  127عاشت سارة حتى بلغت 
 �كن إسحق قد تزوَّج �عد. 

 ذات یوم استدعى إبراه�م أكبر عبیده ِسن�ا، وتكلم معه عن إسحق.  

قال إبراه�م: "إن إسحق �جب أن تكون له زوجة، لكنني ال أر�ده أن یتزوج واحدة من بنات 
هذا البلد، فهؤالء البنات ال �عبدن هللا. أر�دك أن تذهب إلى البلد التي جئُت منها. اذهب 

 إلى أهلي هناك، وهات عروس من هناك إلسحق."  

ا، والعرو  ا فقال العبد العجوز: "ذلك البلد �عید جد� س ر�ما ال تر�د أن تأتي معي، �عیًدا جد�
 عن أهلها." 

قال إبراه�م: "هللا سیرشدك. سوف ُ�ْظِهر لك التي ستكون زوجة إلسحق، و�ذا َرَفَضت 
 العروس أن تأتي فارجع �مفردك."

استَعدَّ العبد العجوز للسفر، فأخذ ماًال، وأخذ هدا�ا لألهل في ذلك البلد ال�عید، وَحمَّل �ل  
 ى الِجَمال. ذهب ومعه عشرة ِجَمال ُمَحمََّلة.شيء عل

ا. أخیًرا وصل العبد العجوز إلى البلد التي عاش فیها إبراه�م قلیًال.    كانت الرحلة طو�لة جد�
وجد بئًرا في الساحة، فجعل ِجَماله َتْبُرك �جوار البئر، وجلس وانتظر. لقد َعِلَم أن الناس  

 ماء.   س�أتون إلى البئر ل�شر�وا و �حملوا

أحنى العبد العجوز رأسه ل�صلِّي وقال: "�ا هللا، أظِهْر لي الفتاة التي ستكون زوجة  
إلسحق. إن الفت�ات س�أتین إلى البئر، وسوف أطلب من إحداهن أن تسقیني. لو قالت: 

 "سأسقي ِجَمالك أ�ًضا، تكون هي الفتاة المناس�ة."

وَجرَّتها على  جاءت كانت جمیلة. العجوز. العبد الوقت، ورآها ذلك في فتاه فحضرت
 كتفها، ثم نزلت الدرجات إلى البئر العم�قة. �عد ذلك صعدت وَجرَّتها مآلنة ماء. 



 فذهب العبد العجوز لیتعَّرف علیها. 

 فقال لها: "من فضلك هل �مكن أن تعطیني قلیل ماء من َجرَّتِك ألشرب؟" 

 تفها وأعطته ل�شرب.فقالت: "نعم، �الط�ع،" ثم أنزلت الَجرَّة من على �

 ثم قالت: "سأسقي ِجَمالك أ�ًضا." 

 هذا هو ما �ان یر�د العبد العجوز أن �سمعها تقوله!

ونزلت الفتاه إلى البئر مرة أخرى، ورفعت الماء وسكبته في الحوض للِجَمال. �ان العبد 
 العجوز �قف و�راقبها. لقد َعِلَم أنها �انت الفتاة المناس�ة، وعلم أن هللا قد سمع صالته.   

أخیًرا �ان هناك ماء �اٍف للِجَمال، ففتح العبد العجوز ��ًسا �ان على أحد الِجَمال، وأخرج 
 خاتًما ذهب��ا وُسَواَرْ�ن.

 كانت الفتاة سعیدة �السواَرْ�ن والخاتم.

 فقال الرجل العجوز: "قولى لي َمْن أنِت." 

 قالت: "أنا رفقة بنت ناحور."

 كان العبد العجوز مسروًرا أن �سمع هذا. �ان �عرف أن ناحور هو أخو إبراه�م.

 بیِتكم؟"   فقال لرفقة: "أنا عبد إبراه�م، هل عند�م مكان لي في

قالت رفقة: "نعم، �الط�ع". "أنا واثقة أنه ُیوَجد مكان لك، ومكان لكل ِجَماِلَك أ�ًضا. سُأْسِرع  
 إلى البیت، وسأخبرهم أنك موجود هنا!" 

َجَرت رفقة إلى البیت، والعبد العجوز �ان یالحظها، وأحنى رأسه وشكر هللا الستماعه 
 لصالته. 
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 أخبرت رفقة ُأّمها وأ�اها وأخاها عن العبد العجوز فقالت: 

طلب مني أن �شرب، فأعطیُته ل�شرب، وأعطیت ماًء ِلِجَماله  "هناك رجل عجوز عند البئر
نا إبراه�م. انظروا، لقد   أعطاني هذه األش�اء!" أ�ًضا. لقد أتى من عند َعمِّ

َوارْ�ن.  عرضت لهم الخاتم والسُّ

كان ال�ان أخوها �ستمع، وأعجبته الهدا�ا الجمیلة، فقال: "لماذا لم ُتْحِضري الرجل معِك 
 إلى البیت؟" ثم جرى ال�ان إلى البئر. 

ا م ع  قال ال�ان للعبد العجوز: "تعاَل إلى البیت معي! تعاَل إلى بیتنا!" و�ان لط�ًفا جد�
 العبد العجوز.

وهكذا أحضر ال�ان العبد العجوز إلى البیت، وأعطاه ماًء ل�غتسل، واعتنى ِ�ِجَماله، وأخبر 
وا عشاء لعبد إبراه�م.   عبیده �أن ُ�ِعدُّ

لكن العبد العجوز الصالح لم یرغب أن �أكل، بل قال: "ال بد أوًال أن أخبر�م لماذا أتیُت 
 تمعوا. إلى هنا"، فجلسوا جم�ًعا حوله ل�س

فابتدأ �خبرهم عن إبراه�م، و��ف �ان ِغَنى إبراه�م، وأخبرهم عن إسحق، �أنه شاب رائع،  
وأخبرهم ��ف أنه صلَّى إلى هللا �جانب البئر، و��ف قالت رفقة نفس الكلمات التي طلب 

 من هللا أن تقولها.  

 "  وقال: "هل تصنعون معروفا لسیدي؟ هل ترسلون رفقة معي لتكون زوجة إلسحق؟



 نظر ال�ان وأمه وأبوه الواحد إلى اآلخر. 

و�عد دق�قة قالوا: "لقد أرشدك هللا. اآلن ال �مكننا أن نقول ال. �مكنك أن تأخذ رفقة لتكون  
 زوجة إلسحق."

ا ل�أكل غداءه.   عندما سمع العبد العجوز هذا، شكر هللا مرة أخرى، و�ان مستعد�

یرجع عائًدا إلى إبراه�م، لكن أم رفقة قالت: "ال في الص�اح التالي، أراد العبد العجوز أن 
 تتعجل هكذا. َدْع رفقة تمكث معنا �عض الوقت. انتظر عشرة أ�ام أخرى."

َهزَّ العبد العجوز رأسه �الرفض، وقال: "أرجو�م ال ُتَعّوقوني، سیدي ینتظرني. أر�د أن  
 اًال. أر�د أن آخذ رفقة إلسحق." أعود ح

 نسأل رفقة."فقال ال�ان: "سوف  

 قالت رفقة: "نعم، سأذهب حاًال." 
كان على رفقة أن تستعد �سرعة، وخادماتها ُ�نَّ �ساعدونها، ثم قالت وداًعا ألمها وأبیها  
وأخیها ور�بت على َجَمِلها في طر�قها مع وص�فاتها. ت�عت العبد العجوز إلى البلد ال�عید 

 حیث �ع�ش إبراه�م.  
ز أن یرجع. �ان یتمشى في الحقل، وعندما رفع عین�ه، رأى  كان إسحق ینتظر العبد العجو 

 ِجَماًال آت�ة. 
 ذهب إسحق نحو الِجَمال، ولما رأته رفقة آتً�ا وضعت برقعها على وجهها. 

 سمع هللا صلواته. أخبر العبد العجوز إسحق ��ف
 

أخذ إسحق بید رفقة، ونزلت عن الَجَمل، ثم سار معها إلى الخ�مة. عندئذ رفعت رفقة 
ا. أحبَّ إسحق رفقة، فأص�حت زوجته.   برقعها، فرأى إسحق أنها جمیلة جد�
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 ولدْین توأمْین.  –أعطى هللا إسحق ورفقة طفلْین 

ا.   عندما ُولد الطفالن، �ان إسحق ورفقة سعداء جد�

 كان األكبر قلیال عن �عقوب.  الِ�ْكر. هو ع�سو  كان و�عقوب. ع�سو  اسما التوأمْین  أَعطوا لقد

بر�ات   عندما �بر الصب�ان، تمنَّى �عقوب لو أنه �ان الِ�ْكر. �ان الِ�ْكر �حصل على
 ُمتَمیَِّزة. َتمنَّي �عقوب هذه البر�ات المُتَمیَِّزة، لكنها �انت حق�ا لع�سو.  

في یوم من األ�ام ذهب ع�سو ل�صطاد. �ان ع�سو �حب أن یذهب للصید ومعه قوسه 
 وسهامه، لكن هذه المرة لم �صطد ع�سو شیًئا. 

ا وجوعاًنا.  �ان �عقوب �ط�خ عدسا أحمر.  عندما عاد ع�سو إلى البیت، �ان ُمْتَعً�ا جد�
ا لع�سو.    كان مرق العدس یبدو شه��ا جد�

ا."   قال ع�سو: "أرجوك أعطني �عًضا من هذا األحمر. أنا جوعان جد�

كان �عقوب �فكر في البر�ات الُمتَمیَِّزة. اعتقد أنه ر�ما أمكنه أن �شتري �كور�ة ع�سو، 
 �كور�تك."    فقال لع�سو: "سأعط�ك �عًضا من هذا العدس مقابل

ا فال تهمني ال�كور�ة."  قال ع�سو: "�مكنك أن تأخذ ال�كور�ة. أنا جوعان جد�

 قال �عقوب: "هل أنت متأكد؟" 

 قال ع�سو: "نعم، أنا أعني هذا. فقط أعطني �عًضا من العدس." 

 وهكذا �اع ع�سو �كور�ته والبر�ات الُمتَمیَِّزة. أعطى �عقوب ع�سو �ل العدس الذي أراده. 

 ع�سو یهتم بهذه البر�ة في ذلك الوقت.  �كنلم 
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ا. َعِلَم أنه س�موت قر�ً�ا، و�ان �فكر في بر�ة  صار إسحق أعمى. �ان رجًال عجوًزا جد�
 ال�كور�ة، لذلك نادى ع�سو،  فجاء ع�سو إل�ه. 

قال إسحق: "أنا عجوز �ا ابني، وأر�د أن أعط�ك بر�تي قبل أن أموت. ُخْذ قوسك 
 فآكله وأ�ار�ك."  وسهامك، واصطْد غزاًال، ثم اط�خ لي �عًضا من اللحم الطیِّب،

 فأسرع ع�سو في طر�قه ومعه قوسه وسهامه.  

لكن رفقة سمعت ما قاله إسحق، و�انت تر�د أن تكون البر�ة من نصیب �عقوب، فنادت  
 �عقوب.

قالت رفقة ل�عقوب: "اسمع �ا �عقوب، أبوك نَوى أن �منح ع�سو البر�ة، وخرج ع�سو 
 وعندئذ سی�ار�ه أبوك."للصید. سوف ُ�ْحِضر لحًما ألب�ك،  

عل�ه أن �فعل، فقالت: "اذهب ِاحِضر لي َجْدَیْي ماعز صغیرْ�ن.   ما ین�غي ل�عقوب ثم قالت
ز اللحم ألب�ك، وأنت تقدُمه له قبل أن �عود ع�سو، وعندئذ س�منحك   أحضرهما لي، وسأجهِّ

 البر�ة."

أنني �عقوب. أنا أملس،  فقال �عقوب: "لكن �ا أمي أبي ر�ما یلمسني، وعندئذ س�عرف 
 وع�سو أشعر."

".  فقالت رفقة: "ال تخف، اترك هذا األمر عليَّ

فذهب �عقوب ل�حضر الَجْدَیْین من القط�ع، وأحضرهما إلى أمه فط�خت اللحم �الطر�قة 
 التي �حبها إسحق. 

 



 



،  ثم أخذت رفقة ِجْلد الَجْدَیْین ووضعت ِجْلدهما األشعر حول ُعُنق �عقوب وحول ید�ه
 وأخبرت �عقوب �أن یرتدي مال�س ع�سو، ثم أعطت �عقوب ط�ًقا �بیًرا من اللحم. 

 ذهب �عقوب إلى خ�مة أب�ه، وناَدى وهو على ال�اب: "أبي!" 

 سحق:"َمْن أنت، �ا ابني؟"  إفسأل 

 قال �عقوب: "أنا ع�سو، ابُنَك الِ�ْكر. لقد أحضرُت لك اللحم، �ما قلَت لي." 

ا؟" قال إسحق: "لقد رجعت �س  رعة! ��ف رجعَت سر�ًعا جد�

 قال �عقوب: "إن هللا ساعدني في الصید." 

 فقال إسحق: "اقترب إليَّ �ا ابني، حتى ألمسك."

 كان �عقوب خائًفا، لكنه ذهب إلى سر�ر أب�ه.

حاول إسحق أن یرى ما إذا �ان هذا هو ع�سو حق�ا، لكنه لم �كن �ستط�ع أن یرى، لذلك 
 ب. أحسَّ �شعر الماعز على ید �عقوب.َمدَّ یده ولمس ید �عقو 

 ثم قال إسحق: "إن الصوت مثل صوت �عقوب، لكن الِجْلد أشعر مثل ِجْلد ع�سو." 

 أخذ إسحق طبق اللحم الكبیر وأكل، و�ان �عقوب واقًفا �جواره.  

 عندما انتهى إسحق من األكل قال: "اقترب مني اآلن وَقبِّْلني �ا ابني."

العجوز وَقبََّلُه، فَشمَّ إسحق رائحة الغا�ات في مال�س ع�سو، فانحنى �عقوب نحو أب�ه 
 فاعتقد أنها ال بد أن تكون رائحة ع�سو. 

قال إسحق: "رائحة مال�سك مثل رائحة الحقل، وسوف ی�ارك هللا الحقل لك"، وأكمل إسحق 
 في منح �عقوب البر�ة المُتَمیَِّزة، فَوَعَد �أن هللا سوف �منح �عقوب �ل الخیرات. 

 وهكذا أخذ �عقوب البر�ة، لكنه أسرع مبتعدا، فقد �ان خائًفا أن �أتي ع�سو.

  �عقوب. �ان مع ع�سو طبق �بیر من اللحم أحضره إلى خ�مة أتى ع�سو �مجرد أن خرج 
 إسحق.



وعلى �اب الخ�مة نادى ع�سو: "أبي! أحضرت لك اللحم الذي طلبته مني. إنه جاهز  
 لكي تأكله، حتى �مكنك أن ت�ار�ني." 

 فتح إسحق عین�ه المكفوفتین �اتَِّساع وسأل: "َمْن أنت، �ا ابني؟" 
 ِ�ْكر."قال ع�سو: "أنا ع�سو، ابنك ال

َعِلَم إسحق أن هذا �ان صوت ع�سو، فبدأت یدا إسحق العجوزتان في االرتعاش وقال: 
 "َفَمن إًذا الذي �ان هنا؟ لقد أتى شخٌص ما وأحضر لي اللحم، وأكلُته و�ار�ُته." 

 ظنَّ ع�سو "أن �كون ذلك �عقوب!" وعرف أن �عقوب قد سرق البر�ة. 

 ر�ة أ�ًضا."ثم قال ع�سو: "آه، �ا أبي، امنحني ب

فَهزَّ إسحق رأسه األب�ض �الرفض وقال: "إنني قد منحُت �عقوب البر�ة الُمتَمیَِّزة العظ�مة، 
 وال �مكنني أن أعطیها لك"، وَ�ِقَیت بر�ة صغیرة لع�سو. 

ا وقال: "إن أبي عجوز، وس�موت قر�ً�ا، و�عد ذلك أقتل �عقوب."    غضب ع�سو جد�
 رفقة بذلك. شخٌص سمع ما قاله ع�سو، وأخبر 

قالت رفقة ل�عقوب: "ع�سو غاضب ألنك سرقَت البر�ة، �جب أن تسافر �عیًدا. اذهب إلى 
 البلد التي �ع�ش فیها خالك ال�ان. ِإبَق هناك حتى یزول غضب أخ�ك."

ع أ�اه إسحق، وأمه رفقة، ثم سافر �عیًدا.   كان �عقوب خائًفا من ع�سو فذهب لیودِّ
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ا عن البیت. عندما َحلَّ المساء، �ان قد وصل إلى بلد   سار �عقوب طر�ًقا طو�ًال �عیًدا جد�

 غر��ة و�ان ُمْتَعً�ا و�ان وحیًدا تماًما، ولم �جد مكانا لیذهب إل�ه.  

وازداد الظالم، ولم �جد �عقوب موضًعا لینام ف�ه. أخیًرا أخذ حجًرا َ�ِوَساَدة، واستلقى تحت  
ا، لكنه �عد فترة قصیرة َغَلَ�ُه النوم. النجوم. �ان وح  یًدا جد�

بدأ �عقوب َ�ْحُلم، فرأى في ُحْلمه ُسلًَّما. �ان ُسلًَّما �بیًرا عجیً�ا، واقًفا على األرض، وقمته  
لَّم مالئكة تتألق المعًة. �انت المالئكة تصعد   تصل إلى السماء. رأى �عقوب على السُّ

 من السماء یلمع علیهم.  وتنزل على السلم، و�ان ضوء ساطعٌ 

لكن َمْن الذي �ان على قمة السلم العجیب؟ لقد �ان شخًصا أكثر لمعاًنا من المالئكة. لقد 
 كان هو الرب اإلله نفسه. 

 إبراه�م، و�له أب�ك إسحق،  َجدِّك من قمة السلم وقال ل�عقوب: "أنا إله إلى �عقوب هللا تكلَّم

�ك هذا البلد الذي أنت تنام ف�ه اآلن. سوف �كون  وسوف أكون إلهك أ�ًضا. قر�ً�ا سأعط
 ِمْلُكَك. أنت ونسلك سوف تع�شون هنا."  

 وقال هللا: "سأسیر معك أینما تمضي." 

ثم است�قظ �عقوب، وَفَرَك عین�ه. نظر حوله وَوَجَد أنه لم �كن هناك َأيُّ ُسلَّم، ولم تكن  
 هناك أ�َُّة مالئكة. �ان ُحْلًما فقط. 

 َم أن هللا قد حضر حق�ا إل�ه في الُحْلم. عرف أن هللا قد تحدث إل�ه حق�ا.  لكن �عقوب َعلِ 

 كان �عقوب خائًفا، لكنه أص�ح سعیًدا أ�ًضا. 

قال �عقوب: "إن هللا هنا. �نت أفتكر أنني �مفردي هنا، لكن هللا �ان معي �ل الوقت. هو 
 یراني، وسوف یذهب معي." 



دة ونص�ه على طرفه. �ان الحجر هو مذ�حه، أخذ �عقوب الحجر الذي استعمله �وسا
 فسكب ز�ًتا على الحجر. �ان الز�ت هدیَّته �. 

وقال �عقوب: "إذا ذهب هللا معي واعتنى بي، فإنني سوف أعبده، وسوف أعط�ه الُعْشر 
 من �ل ما �عط�ه لي." 
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فترة من الوقت وصل إلى البلد ال�عید حیث اعتادت  واصل �عقوب السفر مرة أخرى. �عد 
 رفقة أمه أن تع�ش. 

رأى �عقوب قط�ًعا من الغنم راقدة على الُعْشب، �الُقرب من بئر، و�ان الرعاة جالسین  
 �جوار الغنم.

 ذهب �عقوب إلى الرعاة، وجلس معهم وابتدأ یتكلم. 

 سألهم �عقوب: "هل تعرفون رجًال ُیْدَعى ال�ان؟"

لرعاة: "نعم، نعرف ال�ان، فهو �سكن �القرب من هنا. انظر ها هي ابنته راحیل، أجاب ا
 قادمة ومعها الخراف إلى البئر." 

أشاروا إلیها، ورآها �عقوب. رأى فتاًة آت�ة نحو البئر تقود قط�ًعا من الخراف. �انت فتاًة  
 جمیلة.

 ة أخرى إلى المرعى؟" قال �عقوب للرعاة: "لماذا ال تعطون خرافكم ماًء، وتأخذونهم مر 

قال الرعاة: "إن هناك حجًرا �بیًرا على البئر. إننا ننتظر إلى أن تكون �ل الخراف هنا، ثم  
 نرفع الحجر عن البئر." 

عندما أتت راحیل، رفع �عقوب الحجر الكبیر عن البئر، ثم أعطى خرافها ماًء. نظرت 
 راحیل إل�ه، وتساءلت َمْن �كون هذا الشخص. 

ْرب، تحدَّث �عقوب مع راحیل، وقال: "هل تعرفین َمْن   عندما انتهت �ل الخراف من الشُّ
 أنا؟ أنا �عقوب ابن عمتك. أنا ابن رفقة، عمتك."

 غي أن ُأسرع إلى البیت ُألخبر أبي �أنك هنا!"، ثم أسرعت في طر�قها.  فقالت: " ین� 
كان �عقوب یالحظها وهي تسرع بین الحقول، و�عد فتره من الوقت رأى رجًال ُمسرًعا  

 خلفها. �ان هذا الرجل ال�ان، خاله.



ا أن یرى �عقوب، فعانقه وَقبََّلُه، وقال له: "ال بد أن تأتي معي،   كان ال�ان مسروًرا جد�
 وُتِق�م معي في بیتي. إن بیتي س�كون بیتك." 

 وهكذا ذهب �عقوب مع خاله ال�ان. إن هللا أحضره إلى بیت جدید. 
 عمل �عقوب عند ال�ان، وعاش معه لسنوات �ثیرة.  
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م لها عمل �عقوب �اجتهاد عند ال�ان. اعتنى  �خراف ال�ان فوجد َمَراٍع خضراء لها، وَقدَّ

�ان ال�ان عنده ابنتان، َلْیَئة   الماء من البئر. �ان �سهر ل�حافظ على الِحْمالن الصغیرة.
 للبر�ة  أخاه حیل، لكن �ما خدع �عقوبا وراحیل. عمل �عقوب شغًال شاًقا لیتزوج ر 

یدفع أ�ًضا ل�عقوب  كان ال�ان  كزوجتْین. ابنتْ�ه لیتزوج ال�ان �عقوب خدع الخاصة
 الخراف والِجداء �أجرة لعمله.

عاش �عقوب مع ال�ان لسنوات �ثیرة، وأعطى هللا ل�عقوب اثني عشر ولًدا وجعل �عقوب 
ا. �ان هللا مع �عقوب، �ما وعده.  رجًال غن��ا جد�

یرجع إلى وطنه إلى أب�ه  في یوم من األ�ام تكلَّم هللا مع �عقوب وقال له: "إنه حان الوقت ل
 إسحق، فأخبر �عقوب لیئة وراحیل بذلك." 

الخراف والجداء،  –لم �كن من السهل أن یرحل، فقد �ان هناك الكثیر المطلوب إعداده 
ا إلى �نعان حیث �ع�ش إسحق،    واألطفال، و�ل أمتعة البیت. لقد �ان الطر�ق طو�ًال جد�

العبید الخراف والجداء، ور�بت لیئة وراحیل   لكنهم أخیًرا �انوا مستعدین للرحیل. ساق
 واألطفال على الِجَمال. 

كان الر�وب متعة لألطفال، لكن �عقوب �ان �فكر في ع�سو. عندما �ان �فكر في  
 ع�سو، �ان �شعر �الخوف. هل ع�سو ما یزال غاضً�ا؟ 

"اذهبوا   كان �عقوب �فكر و�فكر في هذا األمر، وأخیًرا نادى على �عض عبیده، وقال لهم: 
 أنتم في المقدمة وانظروا إذا �ان ع�سو قادًما، أخبروه �أنني قادم للقائه." 

 كان �عقوب �أمل أن ال �كون ع�سو غاضً�ا.

مضى العبید في طر�قهم، و�عد فترة من الوقت رجعوا وقالوا: "إن ع�سو قادم للقائنا، ومعه  
 أر�عمائة رجل!" 

 أر�عمائة رجل! إنه ج�ش تقر�ً�ا! عندئذ ارتعد �عقوب من الخوف. 



مضى �عقوب �صلي إلى هللا وقال: "�ا إلهي، أنا خائف. ع�سو آٍت للقائنا ومعه أر�عمائة  
ا معي. أعطیتني   رجل. ر�ما �قتلني، و�قتل لیئة، وراحیل، واألطفال. لقد �نَت صالًحا جد�

 جم�ًعا."  كل ما أملك ووعدتني أن تذهب معي. اآلن أنا أصلي إل�ك لتعتني بنا 

 ثم قال �عقوب لعبیده أن �أخذوا �عًضا من أفضل الخراف والجَداء والِجَمال، وقال �عقوب:
هد�ة له، ر�ما ذلك   هي  والجَداء والِجمال الخراف هذه  أن ع�سو. أخبروه "اذهبوا للقاء

 �صرف غض�ه." 

 رحل العبید مع الخراف والجَداء والِجمال. 

 تحت النجوم ل�صلي، وأتى مالٌك من هللا إل�ه هناك.  في تلك اللیلة خرج �عقوب �مفرده 

كان �عقوب ومالك هللا یتصارعان مًعا طوال اللیل، فخذ �عقوب �ان ضع�ًفا لكنه تعلَّق  
�المالك وعندما ظهر نور الص�اح في السماء من جهة الشرق، �ارَك المالك �عقوب 

 سرائیل)، ثم انصرف. إعطاه اسًما جدیًدا (أ و 

 و الحقول فرأى عن ُ�ْعد سحا�ة من التراب. �ان ع�سو قادًما. نظر �عقوب نح

 ذهب �عقوب للقاء ع�سو وسجد إلى األرض قدام ع�سو.  

 قفز ع�سو عن َجَمِلِه، وجرى نحو �عقوب واحتضن �عقوب وَقبََّلُه. لم �ُعد غاضً�ا. 

 وهكذا فإن هللا اعتنى ب�عقوب مرة أخرى.

رجع ع�سو إلى وطنه، و�عده ذهب �عقوب تحدث �عقوب مع ع�سو لوقت طو�ل، ثم 
  ب�طء، ألن خرافه وِحْمالنه لم �كن �إمكانها أن ُتْسِرع.
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نصب �عقوب خ�امه في أرض �نعان، وعاش هناك مع عائلته الكبیرة. لقد �بر أبناء  

 �الخراف.�عقوب االثنا عشر، وساعدوه في العنا�ة  

ا. بن�امین �ان   أحب �عقوب یوسف أكثر من �ل أبنائه، وأحبَّ أ�ًضا بن�امین �ثیًرا جد�
  األصغر، لكنه أحب یوسف أكثر من الكل.

في یوم من األ�ام أعطى �عقوب لیوسف قم�ًصا جمیًال. قم�ًصا �ه ألوان زاه�ة. �ان 
 یوسف سعیًدا �القم�ص، وأحب أن یل�سه.

�انوا غاضبین، فقالوا: "أبونا لم �قدم لنا مثل هذه األش�اء الجمیلة"، و�دأوا  لكن إخوة یوسف 
�كرهون یوسف. في لیلة من الل�الي َحُلَم یوسف ُحْلًما. �ان في حلمه خارًجا في الحقل، 
و�ان إخوته هناك أ�ًضا. �انوا جم�ًعا �حصدون القمح، و�انوا یر�طون القمح في ُحَزم 

احد منهم ُحْزَمة من القمح، وعندما ر�طوا ُحَزمهم، سجدت حزمهم لونها مثل الذهب لكل و 
 لحزمة یوسف.

أخبر یوسف إخوته عن هذا الُحْلم، فزاد غضبهم منه، وقالوا: "ما معنى أحالمك هذه؟ هل  
 تظن أننا جم�ًعا سوف نسجد لك؟" 

 ن له. �عد فترة َحُلَم یوسف ُحْلًما آخر، فرأى الشمس والقمر، وأحد عشر �و�ً�ا �سجدو 

فأخبر یوسف إخوته عن هذا الحلم أ�ًضا، فكانوا أكثر غضً�ا عن ذي قبل، وقالوا له: "هل 
تظن أن أب�ك وأمك و�خوتك األحد عشر سوف �سجدون أمامك؟" و�رهه إخوته أكثر 

 فأكثر. 

وأخبر یوسف أ�اه �عقوب �األحالم، فو�َّخ �عقوب یوسف، وقال لیوسف: "ال تفكر أن أمك  
 سوف نسجد لك أبًدا." وأنا و�خوتك 



 



لكن �عقوب حفظ في قل�ه األحالم التي حلم بها یوسف، وأح�اًنا �ان یتساءل عن معنى  
 هذه األحالم. 
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الحشائش للخراف. في أحد األ�ام  كان إخوة یوسف أح�اًنا یذهبون �عیًدا عن البیت ل�جدوا 
 ذهبوا إلى شك�م، ولم �عودوا عند المساء، بل �قوا هناك لعدة أ�ام. 

استدعى �عقوب یوسف، وقال له: "إخوتك ذهبوا إلى شك�م، وسأرسلك إلى شك�م لتطمئن  
 علیهم."  

ن الجمیل، وذهب إلى الطر�ق المهجور.  كانت شك�م �عیدة. ل�س یوسف قم�صه الملوَّ

ا وصل یوسف إلى شك�م، لكن إخوته لم �كونوا هناك. �حث عنهم في الحقول وعلى  أخیرً 
 التالل، ولم �جدهم. 

لم �عرف یوسف ماذا �فعل. لم ُیِرْد أن یرجع إلى البیت، ألنه �جب أن �طمئن على  
 إخوته.

 لكنَّ رجًال �ان ماشً�ا على الطر�ق، ورأى یوسف، فقال لیوسف: "ما الذي ت�حث عنه؟" 

 وسف: "أ�حث عن إخوتي. أبي قال إنهم في شك�م، وأرسلني ألطمئن علیهم." قال ی

 كانوا هنا، لكنهم رحلوا. سمعتهم �قولون إنهم سیذهبون إلى دوثان."    أعرفهم. "أنا  الرجل: قال

 وأشار الرجل إلى یوسف عن الطر�ق، وذهب یوسف إلى دوثان. 

الخضراء، ورأى إخوته �جلسون �القرب من هناك رأى یوسف الخراف ترعى بین الحشائش 
 الخراف.

 



 



إخوة یوسف رَأْوه آتً�ا، فقالوا: "انظروا، قد أتى صاحب األحالم." �انوا ما یزالون �كرهون  
 یوسف.

ن، وذلك ما �غضبهم.   عندما اقترب یوسف، رأوا قم�صه الملوَّ

 مفترًسا قد قتله." قال واحد من اإلخوة: "لنقتله. لنقتله ولنُقل ألبینا إن حیواًنا

 وقال آخر: "نعم لنقتله، وسنرى إذا �انت أحالمه ستتحقق!"  

لكن رأو�ْین، األخ األكبر، لم یردهم یؤذون یوسف، فقال رأو�ْین: "ال �جب أن نقتل أخانا،  
 لنطرحه في البئر الفارغ بدًال من ذلك." 

وُأْرسله إلى البیت إلى رأو�ْین قال لنفسه: "عندما ال ینت�ه أحد، سوف أخرجه من البئر 
 أبینا." 

أتى یوسف �جري، و�دأ �خبر إخوته ��ف أنه َفتَّش وَفتَّش علیهم، لكن قبل أن �قول هذا 
ن وألقوا یوسف داخل البئر.   كله، أمسك �ه إخوته وق�ضوا عل�ه، وخلعوا قم�صه الملوَّ

 لم �كن هناك أي ماء في البئر، لكنه �ان عم�ًقا وُمْظِلًما.  

اهم أن ُ�ْخرجوه.  كان یوس  ف خائًفا وهو في البئر العمیق المظلم، فناَدى على إخوته وترجَّ

لكن إخوة یوسف لم �ستمعوا إل�ه، بل جلسوا �أكلون، فوق في نور الشمس، و�ان یوسف  
اهم.   ی�كي تحت في البئر المظلم  و�ترجَّ

�عض الرجال الغر�اء  �عد الغداء انصرف رأو�ْین ل�عض الوقت، و�ینما �ان �عیًدا، أتى 
راكبین ِجمالهم. رأى إخوة یوسف الرجال الغر�اء قادمین، وقد اقتر�وا واقتر�وا وهم راكبین  

 على ِجَمالهم. 

فجأًة قال یهوذا: "أنا أعرف ماذا نعمل مع یوسف. ال �جب أن نقتله، لَنِ�ْعُه إلى هؤالء  
 الرجال."  

 قال اآلخرون: "نعم، نعم. ِلَنِ�ْعُه." 



 أو�ْین موجوًدا هناك.  لم �كن ر 

وه   عندما اقترب الرجال الراكبون على الِجَمال، سحب إخوة یوسف، یوسف من البئر، وَجرُّ
إلى الطر�ق، ثم أوقفوا الرجال الراكبین على الِجَمال، وقالوا: "انظروا، إننا نر�د أن نب�ع هذا  

 الصبي. هل تشترونه؟" 

 نظر الرجال إلى یوسف، لكن یوسف ترجَّى إخوته أن ال یب�عوه.  

 قال الرجال: "نعم، إننا سنشتر�ه."  

 عدَّ الرجال �عًضا من المال وأعطوه إلى إخوة یوسف، ثم أخذوا یوسف وسافروا. 

�عد فترة من الوقت عاد رأو�ْین، وذهب م�اشرة إلى البئر ونادى على یوسف، لكن یوسف  
 سف لم �كن في البئر. لم ُ�ِجْب. یو 

 أسرع رأو�ْین إلى إخوته، وسألهم: "ماذا فعلتم بیوسف؟" 

 فأخبروه �ما فعلوه. 

 حینذاك �ان رأو�ْین حز�ًنا، وقال لهم: "ك�ف �مكن أن نذهب إلى البیت وُنْخِبر أ�انا؟" 

 فقال إخوته: "إننا نعرف ماذا نفعل." 

ص یوسف ووضعوا دم الجدي على  فأمسكوا ِ�َجْدي صغیر من الماعز وذ�حوه وأخذوا قم�
القم�ص، وقالوا: "سنرسل هذا إلى أبینا. س�عرف أنه قم�ص یوسف، وس�ظن أن حیواًنا 

 مفترًسا قد قتله." 

 وهكذا أرسلوا القم�ص إلى �عقوب، ونظر �عقوب إلى القم�ص، وتأكد أنه قم�ص یوسف.

ا، واعتقد  قال �عقوب: "�التأكید وحش مفترس قتل یوسف"، ثم حزن �عقوب أل�ام �ثیرة جد�
 أن یوسف قد مات. 
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أخذ الرجال الغر�اء یوسف �عیًدا عن وطنه. أخذوه إلى أرض مصر وهناك �اعوه، واشتراه  

 رجٌل اسمه فوط�فار، وأص�ح یوسف عبًدا لفوط�فار. 

ا عن وطنه، لكنه �ان یثق �ا�. �ان عبًدا صالًحا،   كان یوسف حز�ًنا ألنه �ان �عیًدا جد�
و�ارك هللا فوط�فار أ�ًضا، ألنه �ان  و�ارك هللا یوسف. �ان فوط�فار لط�ًفا مع یوسف، 

 لط�ًفا مع یوسف.  

لكن في أحد األ�ام غضبت زوجة فوط�فار من یوسف، واشتكت لفوط�فار من یوسف  
 �الكذب. َصدَّق فوط�فار �ذبتها، وغضب من یوسف، فوضع یوسف في السجن. 

سجن، كان یوسف ما یزال یثق في هللا، حتى وهو في السجن، و�ارك هللا یوسف في ال
فكان حافظ السجن لط�ًفا مع یوسف، لقد سمح لیوسف �أن یتحرك �حر�ة داخل السجن، 

 وسمح له �أن �ساعده في العمل.

في یوم من األ�ام أرسل فرعون الملك رجلْین إلى السجن، �ان غاضً�ا من هذْین الرجلْین.  
 كانا رئ�س السقاة ورئ�س الخ�از�ن. 

 �ن في السجن، و�ان یتحدث معهما أح�اًنا.  رأى یوسف رئ�س السقاة ورئ�س الخ�از 

في ص�اح أحد األ�ام أتى یوسف إلى غرفة رئ�س السقاة ورئ�س الخ�از�ن، ووجدهما �ظهر  
   علیهما الُحْزن.

 سألهما یوسف: "لماذا أنتما حز�نان هذا الص�اح؟" 



تعني شیًئا  قال رئ�س السقاة: "َحُلْمنا ُحلمْین غر�بْین لیلة أمس، ونخشى أن تكون األحالم 
 سیًئا." 

 فقال یوسف: "هللا فقط هو الذي �عرف ما تعن�ه أحالمكما. أخبراني �أحالمكما." 

 عرف یوسف أن هللا سوف ُ�ْظِهر له معنى الُحْلَمْین. 

قال رئ�س السقاة: "رأیت في حلمي �رمة من العنب، �ان لها ثالثة أغصان، وَنَمْت على  
الزهور الصغیرة إلى عناقید من العنب، وعندما  األغصان أوراٌق وزهوٌر صغیرة. �ِبرت 

 نضجت العناقید، قطفُتها وعصرُت العنب في �أس فرعون، وأعطیُت الكأس إلى فرعون."  

قال یوسف: "إنك رأیَت ثالثة أغصان في حلمك. الثالثة أغصان تعني ثالثة أ�ام. �عد 
السقاة مرة أخرى. ثالثة أ�ام، سوف ُ�ْخِرُجَك فرعون من السجن، وسوف �جعلك رئ�س 

 سوف تقدم له �أسه من الخمر ثان�ًة." 

 كان رئ�س السقاة سعیًدا أن �سمع هذا! سوف �خرج قر�ً�ا من السجن! 

قال له یوسف: "عندما تخرج من السجن تذ�َّرني. أخِبر فرعون عني، ر�ما �خرجني فرعون  
 أ�ًضا من السجن." 

�انت هناك ثالث ِسالل على رأسي،   ثم أخبر رئ�س الخ�از�ن �ُحلمه، فقال: "في ُحْلمي
الل خبز و�عك لفرعون، لكن الطیور أتت وأخذت  الواحدة فوق األخرى، و�ان في السِّ

 تلتقط من الخبز والكعك، ثم عندئذ است�قظُت من النوم."

َحِزن یوسف عندما سمع ُحْلم رئ�س الخ�از�ن وقال له: "الثالث ِسالل هي ثالثة أ�ام. �عد  
سوف ُ�خرجك فرعون من السجن، لكنه لن �جعلك رئ�س الخ�از�ن مرة أخرى،  ثالثة أ�ام 

ا.، "لُِّقَك، وسوف تأكل الطیور لحمكبل سوف �قتلك وُ�عَ   فحزن رئ�س الخ�از�ن جد�

مضْت الثالثة أ�ام، وأرسل فرعون �طلب رئ�س السقاة ورئ�س الخ�از�ن، وأخرجهما من  
 د رئ�س السقاة إلى القصر ل�عمل عنده مرة أخرى.السجن، لكنه َعلَّق رئ�س الخ�از�ن، وأعا

 كان رئ�س السقاة سعیًدا ألنه خرج من السجن، لكنه نسي یوسف تماًما. 
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كان رئ�س السقاة ُ�ْحِضر إلى فرعون خمره �ل یوم، لكنه لم ُ�ْخِبر فرعون عن یوسف، 

 السجن. ومرت سنتان و�وسف �ان ما یزال في 

لكن في لیلة من الل�الي، َحُلَم فرعون ُحْلًما غر�ً�ا. في حلمه �ان �قف إلى جوار نهر 
النیل، ورأى س�ع �قرات ِسمان خارجة من الماء ثم رأى س�ع �قرات نح�فة خارجة من 
الماء، فأكلت ال�قرات الس�ع النح�فة الس�ع �قرات السمینة، والس�ع �قرات النح�فة �انت ما  

 �فة. تزال نح

 است�قظ فرعون من النوم، وأخذ �فكر: "ما هذا الحلم الغر�ب!"

 ثم نام فرعون ثان�ًة، و�دأ �حلم مرة أخرى.

هذه المرة رأى ن�اًتا طو�ًال من القمح ف�ه س�ع سنابل ممتلئة من القمح، ثم نبتت س�ع  
 بل الممتلئة. رف�عة �جوار السنابل الممتلئة، وابتلعت الس�ع سنابل الرف�عة الس�ع سنا  بلاسن

 است�قظ فرعون مرة أخرى و�ان �فكر: "هذه األحالم الغر��ة ال بد أن لها معنًى خاص." 

 في تلك األ�ام غالً�ا ما �ان هللا یتكلم إلى الناس �األحالم. 

 عندئذ استدعى فرعون حكماءه وأخبرهم �األحالم، وقال: "أخبروني ماذا تعني األحالم." 

إنهم ال �مكنهم أن �خبروا �معنى األحالم، وعندئذ أتى رئ�س   لكن الرجال الحكماء قالوا،
 السقاة ل�حضر لفرعون خمره وسمع عن األحالم، وعندها افتكر یوسف. 

 أشعر �الخجل. هناك شيءٌ   فرعون، أنا "�ا  وقال: �سرعة إلى فرعون  السقاه  رئ�س  ذهب

�نَت غاضً�ا مني ومن  كان �جب عليَّ أن أخبرك �ه منذ فترة طو�لة، ففي أحد األ�ام أنت 
رئ�س الخ�از�ن، ووضعتنا في السجن، و�ان هناك رجل في السجن اسمه یوسف. في لیلة 
 من الل�الي حلمنا أنا ورئ�س الخ�از�ن ُحْلًما. ُحْلمانا �انا غر�بْین، لكن یوسف أخبرنا �معنى 



 الُحلَمْین، و�ا للعجب، �ل شيء حدث تماًما �ما قال یوسف." 

فرعون: "أحضروا یوسف هذا"، فأرسلوا ل�حضروا یوسف من السجن، واستحم عندئذ قال 
یوسف ول�س ث�اً�ا نظ�فة، وعندما �ان جاهًزا ت�ع عبد فرعون، فذه�ا إلى القصر إلى 

 القاعة التي فیها فرعون العظ�م. 
 انحنى یوسف أمام فرعون.

 األحالم."قال فرعون لیوسف: "أنا سمعُت أنك تستط�ع أن ُتْخِبر �معنى 

 یوسف قال: "إنني ال أستط�ع أن ُأْخِبر �معنى األحالم. هللا فقط �مكنه أن �فعل ذلك." لكن
ثم أخبر فرعون یوسف �األحالم. أخبره عن الس�ع �قرات النح�فة التي ابتلعت الس�ع �قرات 

 السمینة، وأخبره عن الس�ع سنابل الرف�عة التي ابتلعت الس�ع سنابل الممتلئة.  

یوسف: "هللا هو الذي أرسل األحالم إلى فرعون. األحالم تخبر �ما س�حدث في  قال  
المستقبل. الحلمان �عن�ان نفس الشيء. ستكون س�ع سنوات ش�ع. األمطار ستسقط،  
والقمح والثمار سوف تنمو. س�كون هناك �ثیر من الطعام، و�عد ذلك ستكون س�ع سنوات 

 لن تنمو. لن �كون هناك طعاٌم �اٍف." جوع. األمطار لن تسقط، والقمح والثمار 

كان فرعون �ستمع �حرص واهتمام، ثم قال یوسف: "ین�غي أن �ختار فرعون رجًال حك�ًما  
ألها �الطعام، فعندما تأتي  ل�خزن الطعام في سنوات الش�ع، وأن یبني مخازن للحبوب، و�م

 سنوات الجوع، وال ینمو شيء، س�كون هناك طعاٌم في المخازن." س�ع 

  أى فرعون أنها ُخطَّة جیدة.ر 

 قال فرعون: "یوسف هو أحكم رجل في �ل مصر، لیهتم یوسف �الطعام ولیبني المخازن." 
 وهكذا جعل فرعون یوسف حاكًما في مصر. 

أخذ فرعون خاتًما من إص�عه ووضعه في إص�ع یوسف، ووضع سلسلة من الذهب حول 
 ن یر�ب مر��ة فرعون الحر��ة.  عنق یوسف، وث�اً�ا جمیلة لیل�سها، وسمح لیوسف أ

 



 



 وأمر فرعون �ل شعب مصر �أن ینفِّذوا �ل ما �قوله یوسف. 
 وهكذا فإن یوسف العبد، أص�ح حاكًما لمصر. 

 سنوات الش�ع، و�نى یوسف مخازن �بیرة للحبوب ومألها �الطعام. أتت س�ع 

وسف فتح مخازن  شيٌء في الحقول وال�ساتین، لكن ی ثم أتت س�ع سنوات الجوع. لم ینمُ 
 الحبوب، و�ان هناك طعاٌم �اٍف للجم�ع.  
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هناك �عیًدا في أرض �نعان، �ان أبو یوسف و�خوته �حاجة إلى الطعام. لم ینبت شيء  

 في حقولهم و�ساتینهم. �انت األطفال الصغیرة جائعة.  

في یوم من األ�ام سمع �عقوب أن مصر بها طعام،  قال لبن�ه: "لماذا نموت من الجوع 
 ومصر فیها قمح، اذهبوا إلى مصر واشتروا لنا قمًحا." 

ة من إخوة یوسف قالوا إنهم یر�دون أن یذهبوا، فأخذوا أك�اًسا فارغة للقمح، وسافروا عشر 
 �عیًدا على حمیرهم، وتر�وا بن�امین في البیت. لم ُیرد �عقوب أن یذهب بن�امین �عیًدا.  

�عد فترة طو�لة من السفر، وصل اإلخوة العشرة إلى مصر. هناك سمعوا عن حاكم مصر  
 العظ�م. سمعوا أنه �ان مثل َمِلك تقر�ً�ا.  

كان علیهم أن یذهبوا ل�طلبوا من الحاكم أن �سمح لهم �أن �شتروا قمًحا. وهكذا ذهب إخوة  
 لحاكم العظ�م.  یوسف لیروا یوسف، لكنهم لم �عرفوا أنه یوسف. انحنوا أمام ا

تظاهر   یوسف لكن إخوته.  �كونون. علم أنهم َمنْ  وَعِلمَ  إلى الرجال العشرة، نظر یوسف
 �أنه لم �عرفهم، وفي صوت عن�ف قال: "من أین أتیتم؟ َمْن أنتم؟" 

 قالوا: "إننا أتینا من �نعان لنشتري طعاًما. إننا جم�عنا إخوة." 

 فغضب یوسف وقال: "أنتم جواس�س. أتیتم لتتجسسوا األرض." 

فقال اإلخوة: "ال لسنا جواس�س. نحن رجال أمناء. لنا أب �بیر السن في البیت، وأخ ثاٍن، 
 و�ان لنا أخ آخر أ�ًضا، لكنه مات." 

قهم، فقال: "أنتم جواس�س"، ووضعهم جم�ًعا في السجن.   كان لو كما یوسف تصرَّفَ   لم �صدِّ

اك جلسوا في السجن، وابتدأوا �فكرون في أبیهم العجوز، وفكروا في یوسف أ�ًضا،  هن
 وتساءلوا إن �ان عبًدا في مكان ما في هذا البلد الغر�ب. 



تر�هم یوسف في السجن لمدة ثالثة أ�ام، ثم قال: "�مكنكم أن تذهبوا إلى البیت اآلن،  
أتیتم مرة أخرى لطلب القمح،  جم�عكم ما عدا واحًدا. سأحتفظ بواحد في السجن. إذا

فعل�كم أن ُتْحضروا أخاكم األصغر معكم، عندئذ سأعرف أنكم رجال أمناء. ال تحاولوا أن  
 تعودوا بدون أخ�كم األصغر!" 

أخبر یوسف عبیده أن �مألوا األك�اس �القمح، وقال لهم �أن ُ�ِعیدوا ثمن القمح ثان�ة في  
 ، واحتفظ �شمعون في السجن. األك�اس، ثم أرسل تسعة إخوة إلى البیت

وضع التسعة إخوة أك�اس القمح على حمیرهم، وسافروا �عیًدا إلى البیت، لكنهم �انوا  
 حزانى. قالوا ل�عضهم هذا حدث لنا ألننا ِ�ْعنا یوسف. 

في المساء توقفوا لیناموا في فندق. �ان علیهم أن ُ�طعموا حمیرهم. فتح أحد الرجال ��س  
 القمح، رأى نقوده. قمحه، وهناك، أعلى

 فنادى على إخوته: "انظروا ما في ��سي!" 

فنظروا، وعندما وجدوا النقود خافوا. ال بد إن ذلك الحاكم القاسي س�قول �التأكید إننا سرقنا  
 النقود!

مضوا إلى البیت، وأخبروا أ�اهم �عقوب �كل شيء عن حاكم مصر. قالوا: "إنه رجل قاٍس.  
 قال لنا أن ال نأتي مرة أخرى بدون أن نأخذ بن�امین معنا."  

رفض �عقوب وقال: "یوسف قد مات، وشمعون غیر موجود وتر�دون أخذ بن�امین! لو  
 حدث شيء لبن�امین، سأموت من الحزن."  

 

 



 



وا أك�اسهم لألكل، وجدوا �ل واحد نقوده في ��سه، عندئذ زاد خوفهم من أن  عندما فتح 
 یرجعوا مرة أخرى إلى مصر. 
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كانوا �أكلون �ل یوم من قمح مصر. �انوا عائالت �ثیرة وأطفاًال �ثیر�ن، وسر�ًعا ما نفد  

 القمح. 

 عندئذ قال �عقوب ألبنائه: "�جب أن تذهبوا إلى مصر لتشتروا قمحا." 

قال یهوذا: "�جب أن نأخذ بن�امین معنا، فالحاكم شخص قاٍس، لن �سمح لنا �شراء القمح  
 بن�امین معنا." إن لم نأخذ  

 الطعام قد نفد، واإلخوة وعدوا �أن �عتنوا ببن�امین.  بن�امین، لكن یذهب  أن �عقوب  یرغب لم

أخیًرا قال �عقوب: "اذهبوا إًذا، وخذوا للحاكم هد�ة معكم. ُأصلِّي أن یرعاكم هللا، ر�ما یترك 
 الحاكم شمعون و�ن�امین ل�عودا."  

ثان�ة. انحنوا أمامه إلى األرض مرة أخرى، وانحنى  وهكذا ذهب إخوة یوسف إلى یوسف 
 بن�امین أ�ًضا.

كان یوسف مسروًرا �أن یرى بن�امین، و�ان یرغب أن �حتضنه وُ�َقبِّله، لكن یوسف لم 
 �فعل. �تم ِسرَُّه. لم �خبرهم أنه یوسف.

 قال یوسف لعبده: "خذ هؤالء الرجال إلى بیتي، واصنع عشاًء عظ�ًما لهم."  
إلخوة إلى بیت یوسف، وأتى شمعون أ�ًضا من السجن، وصنع عبید یوسف  ذهب �ل ا

 عشاًء �بیًرا. 

األكبر أوًال واألصغر أخیًرا.  أعمارهم المائدة، �حسب على َصفّ  إخوته في كل أجلس یوسف
 تعجب اإلخوة. ��ف أمكن لهذا الحاكم أن �عرف ُعْمر �ل واحد؟ لكنهم جلسوا ل�أكلوا. 

هم، وسألهم عن أبیهم، وأخبرهم أنه هو أ�ًضا، �عبد هللا. أعطاهم  كان یوسف لط�ًفا مع
 الكثیر ل�أكلوا و�شر�وا، فكانوا جم�ًعا سعداء.  



عندئذ تحدَّث یوسف إلى عبده ِسر�ا فقال له: "امأل األك�اس �القمح وأَِعد النقود فیها مرة 
 أخرى، َوَضْع �أسي، �أسي الفض�ة، في ��س الرجل األصغر." 

بد �ما قال له یوسف تماًما. وضع النقود في األك�اس، ووضع �أس یوسف  فعل الع
 الفض�ة في ��س بن�امین. 

في الص�اح وضع اإلخوة األك�اس على حمیرهم، وسافروا. �انوا سعداء، ومسرور�ن أن 
 شمعون و�ن�امین �انا سالمْین. أسرعوا لَ�ِصلوا إلى بیت أبیهم �عقوب. 

   انت في ��س بن�امین.لم �عرفوا أن الكأس الفض�ة �
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ذهب إخوة یوسف �أقصى ما في إمكانهم. �ان عندهم أخ�ار سارة ألبیهم �عقوب، شمعون 

 معهم، و�ن�امین �ان سالًما، وأك�اسهم �انت ممتلئة �القمح. 

سمعوا شخًصا آتً�ا خلفهم، ولما نظروا، رأوا عبد  لكن �عد أن ساروا مسافة قصیرة فقط، 
ا.  الحاكم على ظهر الحصان، آتً�ا وراءهم، ولحق بهم، و�ان غاضً�ا جد�

 وقال �صوت مرتفع: "لماذا سرقتم �أس سیدي؟ �أسه الفض�ة؟" 

إننا ال نفعل أمًرا مثل هذا. إننا لم  فاندهش إخوة یوسف من الرجل! وقالوا: "ال، �ا سیدي،
 نسرق أي شيء من سیدك."

وقالوا: "�مكنك أن تنظر في �ل أك�اسنا، فإذا وجدَتُه، �مكنك أن تقتل الشخص الذي  
 ".وجدَتُه في ��سه، و�قیتنا سوف �كونون عبیدك 

هذا الكالم لم �عجب العبد فقال: "لو أنا وجدُتُه فإن الرجل الذي الكأس في ��سه سوف 
 �مكنكم أن تذهبوا إلى بالد�م." �كون عبًدا لسیدي، َأمَّا ال�ق�ة ف 

 ثم أخذ ی�حث، ففتح ��س رأو�ْین أوًال.  
كان رأو�ْین هو األكبر. لم تكن الكأس الفض�ة في ��س رأو�ْین، ثم فتح ��س التالي في  
الترتیب، ولم تكن الكأس الفض�ة في ��سه، ثم فتح ��س التالي والتالي فالتالي، ولم �جد  

 یتبقَّ سوى ��س بن�امین. الكأس الفض�ة، ولم 

وقف �ل اإلخوة حوله، و�انوا متأكدین من أن الكأس لن تكون في ��س بن�امین، لكن  
 الرجل فتح الك�س و�انت الكأس في ��س بن�امین! 

 قال عبد یوسف: "أنا سوف أعود ببن�امین معي."

 د �مفرده." فقال إخوة یوسف: "إننا سوف نعود �لنا معك. ال �مكننا أن نترك بن�امین �عو 



 وهكذا رجعوا عائدین إلى مصر، إلى الحاكم القاسي.

 عندما أتوا إلى الحاكم، انحنوا على وجوههم إلى األرض.

تحدَّث یوسف إلیهم �صوٍت غاضب، وقال: "ك�ف تتجرأون أن تسرقوا �أسي؟" فقال یهوذا: 
 بیدك." "إننا ال نعرف ماذا نقول. إن الرب �عاقبنا على خطا�انا. جم�ًعا سنكون ع

قال یوسف: "ال، أنا ال أر�د�م جم�عكم أن تكونوا عبیدي. أنا أر�د فقط الشخص الذي  
 كانت �أسي الفض�ة في ��سه. هو س�كون عبدي." 

فقال یهوذا: "أرجوك اسمح لي أن أتكلم. أبونا رجل عجوز، و�ن�امین ابنه األصغر.  
ا."  س�موت أبونا إذا لم نأخذ بن�امین معنا إلى البیت، فهو �ح  ب بن�امین �ثیًرا جد�

ثم أخبر یهوذا عن یوسف وقال: "لقد �ان هناك ابٌن آخر، وأبي أح�ه أكثر من الجم�ع،  
 أ�قى  الحزن. دعني من  �موت  سوف  أبي  �عد معنا، فإن بن�امین لم  أن  لو مات. لكنه

 وأكون عبدك، لكن أرسل بن�امین إلى البیت." 

�الدموع، وأخرج العبید المصر�ین خارج الغرفة. عندما أص�ح  عندئذ امتألت عینا یوسف 
 �مفرده مع إخوته، ابتدأ ی�كي، وقال: "أنا یوسف! أنا أخو�م یوسف!" 

فتعجب إخوة یوسف وأخذوا ینظرون إل�ه بتدقیق. هل �مكن أن �كون هذا أخاهم؟ هذا  
 الحاكم العظ�م؟ هل �مكن أن �كون هذا یوسف الذي �اعوه إلى مصر؟

 وا خائفین. ماذا �مكن أن �فعل یوسف لهم؟ لم �عرفوا ماذا �قولون. و�ان

ل �ل شيء إلى  لكن یوسف قال: "ال تخافوا. أنتم قصدتم أن تعملوا بي شر�ا، لكن هللا َحوَّ
الخیر. اآلن �مكنكم أن تذهبوا وُتْحِضروا أبي. �مكنكم جم�ًعا أن تأتوا إلى مصر، فیوجد  

 ا." ما �كفي من الطعام لكم جم�عً 
 تحدثوا لفترة طو�لة، لقد �ان هناك الكثیر ل�قولوه.

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



أخیًرا أسرع إخوة یوسف إلى البیت. ذهبوا مسرعین حس�ما أمكنهم. �انوا متلهفین أن  
 ُ�خبروا �عقوب عن یوسف. 

 رآهم �عقوب قادمین، وسار للقائهم. �ان �عقوب رجًال عجوًزا.  

صرخ أبناء �عقوب من الفرح ألبیهم قائلین: "یوسف َحّي! یوسف َحّي، وهو الحاكم على  
 مصر!"

ق هذا!لم �كن من   السهل على �عقوب أن �صدِّ

قال أبناؤه: "یوسف أرسل عر�ة حر��ة، و�ر�دك أن تذهب إلى مصر.  یر�دنا جم�ًعا أن  
 نحضر إلى مصر. لقد أرسل مر�بته الحر��ة إل�ك لتر�بها."  

 و�عد فترة قصیرة من الوقت أتت العر�ة الحر��ة، عندئذ َصدَّق �عقوب أن یوسف حّي. 

ا، وقال: "أنا سوف أذهب ألرى یوسف. إنه حي حق�ا." كان �عقوب سعیًدا   جد�

 وفي اللیل تكلَّم هللا إلى �عقوب، وقال له: "انزل إلى مصر. أنا سوف أ�ار�ك هناك." 

 وهكذا ذهب �عقوب وأبناؤه و�ل أطفالهم إلى مصر. 

وعندما سمع یوسف أنهم قادمون، أخذ عر�ته الحر��ة وذهب للقائهم. �انت الخیول تسیر 
في الطر�ق �سرعة، وهي تجذب العر�ة، وأخیًرا رآهم یوسف قادمین، ثم قفز یوسف من  
عر�ته وجرى نحو أب�ه العجوز. �م �ان �عقوب سعیًدا �أن یرى ابنه یوسف مرة أخرى!  

 واحتضن �عقوب و�وسف �عضهما ال�عض، وَقبَّال �عضهما ال�عض، و�ك�ا من الفرح.          

   
 

 

 



 الفصل السادس

 نسل إسرائیل یترك مصر
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ا،  عاش �عقوب وأبناؤه، و�ل أطفالهم، في مصر لسنوات �ثیرة. أص�ح �عقوب عجوًزا جد�
عندئذ استدعى �ل أبنائه إلى جان�ه، وأخبرهم �أن هللا سوف ُ�ِعیدهم یوًما ما إلى �نعان،  

 سیرسل هللا ُمَخلًِّصا، ثم �ارك �عقوب أبناءه ومات.وأخبرهم أنه یوًما ما 

 �عد فترة مات یوسف و�خوته أ�ًضا. لقد أخذهم هللا إل�ه، واحًدا فواحًدا.

ا منهم. لقد �ار�هم هللا   عاش أوالد یوسف وأوالد إخوته في مصر. �ان هناك الكثیر جد�
المالك ل�عقوب (بني إسرائیل)، ثم جاء  فأص�حوا ُأمَّة عظ�مة، وُدُعوا �االسم الذي أعطاه 

ا منهم."   فرعون آخر. لم �حب الفرعون الجدید بني إسرائیل، وقال: "إن هناك الكثیر جد�

هذا الفرعون جعل بني إسرائیل عبیًدا له. جعلهم �شتغلون أعماال شاقَّة. �ان علیهم أن  
ا،   �صنعوا الطوب. �ان علیهم أن یبنوا مدًنا �الطوب. لقد اشتغلوا  �الجهد، وتعبوا جد�

ووضع فرعون أ�ًضا قانوًنا وحش��ا. �قول القانون �أن �ل طفل ذ�ر ُیوَلد �جب أن ُیْلَقى في  
 النهر ل�غرق.

ا. أمه وأبوه أح�َّاه، ولم یرغ�ا أن ُیْلق�اه في   في یوم من األ�ام ُوِلَد طفل ذ�ر عز�ز جد�
 النهر. 

 طو�لة. َأْخَفْت األم الطفل، واحتفظت �ه لمدة 

لكن �عد فترة لم تستطع األم أن تحتفظ �الطفل أكثر من ذلك. لقد بلغ ثالثة أشهر حینئذ.  
ا. ال بد أن جنود فرعون سوف �سمعونه.   كان �صرخ أح�اًنا �صوت مرتفع جد�



 



 



أخذت األم تفكر وتفكر في هذا األمر. في ص�اح یوم من األ�ام ذهبت إلى النهر وقطفت 
 أخذته إلى البیت، ثم نسجت َسلَّة من البردي. �عض الَبْردي، و 

ا، وعندما انتهت، مألت �ل الفتحات �القار (الزفت)، فأص�حت  جعلت السلة قو�ة جد�
السلة مثل مر�ب صغیر، وصنعت األم سر�ًرا في السلة الصغیرة، ثم وضعت الطفل في 

 السر�ر وغطته ِ�ِحرص، ثم أخذت السلة إلى النهر.
 طفل معها. سارت مر�م أخت ال

وعلى حافة النهر وضعا السلة. أخذت السلة تتأرجح على األمواج الصغیرة وسط الحلفاء. 
  لم ُتِرد األم أن تطفو السلة �عیًدا، لذلك �قیت مر�م لتراق�ه، وعادت األم إلى البیت.

اخت�أت مر�م بین الشجیرات، و�عد مدة قصیرة سمعت أصواًتا. رأت سیدات آت�ات إلى 
 النهر. لقد �انت األمیرة، ابنة فرعون. أتت هي وخادماتها ل�غتسلن في النهر. 

كانت مر�م تراقب إن �انوا سیَرْون السلة؟ سارت إحدى الخادمات �القرب من السلة، ثم 
 تقول: "اذهبي وأحضر�ه."  األمیرة سمعت ومر�م ما، �شيء  هالتخبر  األمیرة، إلى مسرعة  عادت

أحضرت الخادمة السلة، وراقبتها مر�م وهي تحضره إلى األمیرة. رأت األمیرة ترفع الغطاء،  
 وسمعت الطفل ی�كي. 

عندئذ قالت األمیرة: "إنه أحد أطفال بني إسرائیل." عرفت مر�م أن األمیرة أشفقت على  
م من مكان اخت�ائها وذهبت إلى األمیرة وقالت: "هل أذهب  الطفل، لذلك خرجت مر�

 وُأْحِضر مرضعة تعتني �الطفل؟" 

 قالت األمیرة: "نعم، اذهبي وأحضري مرضعة." 

 أسرعت مر�م إلى البیت وقالت: "�ا أمي! األمیرة وجدت السلة! وهي تر�د مرضعة!" 

 أسرعت إلیها أم مر�م مع مر�م.

لِك  أدفع سوف ألجلي. أنا �ه البیت معِك. اعتنِ  الطفل إلى هذا "ُخِذي  قالت األمیرة:
 مقابل ذلك. عندما �كبر أحضر�ه لي."



 



 كم �انت األم سعیدة! فانحنت إلى األمیرة، وعادت مسرعة إلى البیت مع طفلها. 

ا، وَعلََّمْته عن هللا، لكن عندما صار �بیًرا، �ان علیها  إنها أحبت طفلها، واعتنت �ه جید�
ط�ه إلى األمیرة، فأحضرته إلى القصر، وأطلقت األمیرة عل�ه اسم موسى، وقالت إنه  أن تع 

 صار ابنها. 
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عاش موسى مع األمیرة إلى أن صار رجًال. لقد تعلَّم في القصر. تعلَّم �ل حكمة مصر،  

 لكنه لم َیْنَس هللا.  

 إسرائیل �عملون أعماال شاقة. لقد �انوا عبیده.  بني جعل قاسً�ا. فرعون  كان الوقت هذا طوال

�عملون أعماال  موسى أن �ساعد بني إسرائیل. لم یرغب أن �ع�ش في القصر بینما هم  أراد
شاقة، لكنه لم �عرف ��ف �مكنه أن �ساعدهم، لذلك فإنه هرب إلى الر�ف، وأص�ح راٍع  

 للغنم.

في یوم من األ�ام، عندما �ان موسى مع الخراف، رأى عل�قة مشتعلة �النار. إن العل�قة  
ا. فذهب موسى �القرب من ال عل�قة اشتعلت واشتعلت، لكنها لم تحترق. بدا األمر غر�ً�ا جد�

 لیراها �صورة أفضل. 

 فجأة سمع موسى صوًتا یناد�ه: "موسى! موسى!" 

 نظر موسى حوله. لم َیَر أي أحٍد، لكنه قال "ها أنا!" 

 عندئذ قال الصوت: "ال تقترب إلى العل�قة. اخلع حذاءك، ألنك واقف على أرض مقدسة." 

  ه. َعلِم إنه ال بد وأنه هللا الذي خلع موسى حذاءه، وَعِلَم أنه ال بد أن هللا هو الذي تكلَّم إل�
 جعل العل�قة تحترق بهذه الطر�قة العجی�ة، فوضع ید�ه على وجهه.  

قال هللا له: "أنا إله إبراه�م، و�سحق، و�عقوب. إن بني إسرائیل هم شعبي، وهم �صرخون  
 إليَّ ألن فرعون �جعلهم �شتغلون �جهد ج�ار. اآلن أنا أتیُت ألساعدهم."

 مع. �ان مسروًرا أن هللا أتى ل�ساعد شع�ه. موسى �ان �ست

 اخترُتَك �ا موسى، لتخرجهم من مصر."  قد وأنا كنعان، أرض إلى أُِعیُدُهم سوف  "أنا  هللا: قال



عندئذ قال موسى: "ال، ال تطلب مني أن أقوم بهذا! ��ف �مكنني أن أفعل هذا؟ إنهم لن 
 یت�عوني، وفرعون لن �ستمع لي."  

 سوف أذهب معك، أنا سوف ُأْحضرهم إلى أرض جمیلة."  قال له هللا: "أنا

قوا أن هللا تحدَّث معي."  قني. لن �صدِّ  لكن موسى �ان خائًفا، وقال: "إن الشعب لن �صدِّ

 حینئذ أعطى هللا موسى عالمتْین ل�ظهرهما للشعب. 

 قال هللا: "ارِم عصاك على األرض."

لرعا�ة الغنم، فرماها موسى على   استعملها جافة عصا یده. �انت في  العصا معه موسى كان
 األرض، فتحولت العصا إلى ثع�ان. زحف الثع�ان على األرض، و�دأ موسى یهرب منه.  

 لكن هللا قال: "امسك الثع�ان من ذیله"، فأمسكه موسى، وأص�ح الثع�ان عصا مرة أخرى. 

 هذه �انت عالمة �مكنه أن �قوم بها لشعب إسرائیل. 

 ك." ْع یدك داخل ُع�ِّ م قال هللا: "َض ث

  إن مرًضا  ب�ضاء �الثلج. و�ذا هي نظر إلیها أخرجها. ثم وضع موسى یده داخل ُع�ِّه،
ا، قد ظهر على یده فأص�حت برصاء.   خبیًثا جد�

 قال هللا لموسى: "ضع یدك داخل ُع�ِّك ثان�ًة." 

 . لقد اختفى المرض. ةداخل ُع�ِّه مرة أخرى. عندما أخرجها، وجدها سل�م یده  موسى فوضع
 هذه �انت عالمة أخرى �مكنه أن �قوم بها لبني إسرائیل.  

 



 



ثم قال هللا: "عندما تتحدث مع شعب إسرائیل، �مكنك أن تفعل هاتْین العالمتْین، وسوف  
قون أني أنا أرسلُتَك."  �صدِّ

 ووعد هللا �أن یرسل هارون، أخا موسى ل�ساعده.

 لهذا أعاد موسى الخراف إلى البیت، وذهب إلى مصر. 

ذهب موسى إلى مصر، وفي الطر�ق قابل هارون. أرسل هللا هارون ل�قابل موسى، ثم  
 واصل موسى وهارون الذهاب مًعا إلى مصر. 

ذهب موسى وهارون إلى بني إسرائیل أوًال. لم �كن شعب إسرائیل قد سمع عن هللا لفترة  
ا. لم �  كن لدیهم �تاب مقدس، وظنوا أن هللا قد َنِسَیُهم. طو�لة جد�

أخبرهم موسى أن هللا س�ساعدهم وأنه سُ�خرجهم من مصر، وس�عطیهم أرًضا جمیلة 
 ل�ع�شوا فیها.  

عندئذ أراهم موسى العالمتْین، فألقى عصاه على األرض فأص�حت ثع�اًنا، ثم التقطها  
 وأص�حت عصا مرة أخرى. 
�ِّه، وعندما أخرجها، رأى �ل بني إسرائیل أنها أص�حت ب�ضاء  �عد هذا، وضع یده في عُ 

 ثان�ًة، فعادت سل�مة.  الثلج، ثم وضع یده في ُع�ِّه مرةً ك

ا. لقد أرادوا أن  ووهكذا عرف بن إسرائیل أن هللا أرسل موسى إلیهم، و�انوا سعداء جد�
 یهر�وا من فرعون القاسي.  
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 ثم ذهب موسى وهارون إلى فرعون، وأخبراه �ما قاله هللا.  

 فقال فرعون: "َمْن هو هللا؟ أنا ال أعرفه. أنا لن أسمح لبني إسرائیل �أن یذهبوا!" 

طرد فرعون موسى وهارون، و�ان غاضً�ا، وجعل بني إسرائیل �شتغلون شغال أصعب من 
عملوا بتعب واجتهاد أكثر، وصلَّى موسى إلى هللا، المعتاد. تألم موسى �سبب الشعب، لقد 

وقال: "�ا هللا، فرعون لن �سمح للشعب �أن یذهب. فرعون �جعلهم �شتغلون �قسوة، أشغاًال  
 أصعب من السابق."  

لكن هللا قال: "أنا هللا القدیر. سُأْحِضر شعبي إلى �نعان، لكن �عد أن ُأْظِهر لفرعون  
 عجائب عظ�مة." 
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قال هللا لموسى: "غًدا، في الص�اح �اكًرا، �جب أن تذهب إلى النهر. سوف �حضر 
 فرعون إلى هناك ل�ستحم"، وقال هللا لموسى �ل ما �جب أن �قول وأن �فعل.  

�اكًرا في الص�اح ذهب موسى وهارون إلى النهر، وأتى فرعون إلى هناك ل�غتسل، وذهب  
 موسى وهارون ل�قابال فرعون.  

 للرب  تسمع لن لكنك یذهب، �أن لشعبي اإلله: "اسمح الرب �قول لفرعون: موسى قال
 اإلله. اآلن سوف �ظهر لك �أنه حق�ا الرب."

ل الماء في �ل مكان في   دًما. الماء فأص�ح هارون ماء النهر �عصاه، عندئذ ضرب تحوَّ
 مصر إلى دم، حتى في جم�ع الِبَرك والمستنقعات الصغیرة.

�ستطع الناس أن �شر�وا الماء، واألسماك التي في النهر ماتت، وأص�حت رائحة الماء   لم
 كر�هة. 

 لكن فرعون لم یرغب أن �سمح للشعب �أن یذهب.

ذهب موسى إلى فرعون ثان�ًة، وقال له: "هكذا قال الرب: اسمح لشعبي أن یذهب، و�ال  
 فإنني سوف أرسل الضفادع."  

 



 



لم یرغب فرعون أن �سمع، لذلك َمدَّ هارون عصاه على النهر، وأتت الضفادع تقفز 
خارجة من الماء، وجاء الكثیر والكثیر من الضفادع. مئات ومئات من الضفادع خرجت  
و�انت تقفز في �ل مكان، إلى داخل البیوت، و�لى حجرات النوم، حتى إلى األِسرَّة. �انت  

 هناك ضفادع في �ل مكان.  

 قال فرعون لموسى: "َصلِّ إلى إلهك. اطلب منه أن ُیْ�ِعد هذه الضفادع �عیًدا." ف

 صلَّى موسى إلى هللا، وماتت �ل الضفادع. 

ى فرعون قل�ه، ولم �سمح للشعب �أن یذهب.   لكن لما ماتت الضفادع، َقسَّ

 لم ُیِرْد فرعون أن �ط�ع هللا. 

انتشر ال�عوض في �ل االتجاهات،  هللا عجائب أخرى على مصر، فأرسل ال�عوض.  أرسل
 كان هناك �عوض على الرجال، والنساء واألطفال، وعلى الحیوانات أ�ًضا.

ا من الذ�اب تطن �أز�زها   و�عد أن مات ال�عوض، أرسل هللا الذ�اب. جاءت أعداد �ثیرة جد�
 إلى داخل بیوت المصر�ین، و�لى داخل قصر فرعون. �انت تطن حول رأس فرعون، 

 وانتشرت حتى إلى داخل طعامه. 

 لكن الذ�اب لم یتَّجه إلى بیوت بني إسرائیل.  

ل إلیهما أن ُیْ�ِعدا الذ�اب عنه.    أرسل فرعون �طلب موسى وهارون مرة أخرى. توسَّ

قال فرعون: "أنا سأسمح لشعب إسرائیل أن یذهب، فقط اسأال إلهكما �أن ُیْ�ِعد الذ�اب  
 �عیًدا." 

 ف أطلب من هللا، وهو سوف ُیْ�ِعد الذ�اب غًدا." قال موسى: "أنا سو 

 صلَّى موسى في الیوم التالي، وأ�عد هللا الذ�اب. 

ى قل�ه مرة أخرى. لم �سمح للشعب أن یذهب.    لكن فرعون َقسَّ



 



عندئذ أرسل هللا مرًضا على حیوانات مصر، فمات الكثیر من خراف وأ�قار وجداء وِجَمال  
مكان في مصر أص�حت مر�ضة وماتت، أما حیوانات شعب فرعون. الحیوانات في �ل 

 .  ْت مُ إسرائیل لم تَ 

 لكن فرعون استمر في قساوة قل�ه. لم �سمح للشعب أن یذهب.  

 الرماد نحو السماء."  �ا�عد هذا، قال هللا لموسى وهارون: "ُخَذا قلیًال من رماد الفرن، وذرِّ 

فأخذ موسى وهارون الرماد، وذه�ا إلى فرعون، وذرَّا الرماد إلى أعلى نحو السماء أمام  
فرعون، وطار الرماد في الهواء، وفي �ل مكان سقط ف�ه الرماد، سبب دمامل على الناس  

 والحیوانات.  

 لكن فرعون ما یزال یرفض أن �سمح للشعب أن یذهب.  

 ذهب موسى وهارون مرة أخرى لرؤ�ة فرعون. 

قال موسى لفرعون: "�جب أن تسمح للشعب أن یذهب. إذا لم تسمح لهم أن یذهبوا، فإن  
 عاصفة عظ�مة". لكن فرعون لم ُیرد أن �سمع.   یرسل سوف أخرى.  عجائب یرسل سوف هللا

في الص�اح التالي ذهب موسى في الهواء الطَّْلق، ورفع عصاه إلى أعلى ناح�ة السماء،  
مظلمة، وانتشرت السحب في �ل مكان في السماء، فأخفت الشمس، فجاءت ُسحب �بیرة 

 وظهر البرق من السحب، وتدحرجت ُ�َرات من البرق إلى األرض.  صوته،   ُ�سمع الرعد و�دأ

 أخذت األمطار الغز�رة في الهطول، بدأت حجارة الثلج تسقط.  

 كسرت حجارة الثلج األشجار وألقت �الحبوب إلى األرض في الحقول.

 فرعون خائًفا، فالرعد الرهیب َهزَّ قصره. كان 

 كان البرق مثل نار نازلة من السماء، فارتعد فرعون، وقال لعبیده: "اذهبوا نادوا موسى!"  

حضر موسى، وقال فرعون له: "أنا رجل شر�ر. َصلِّ إلى إلهك حتى یتوقف هذا الرعد  
 وا."  الرهیب والبرق والثلج، عند ذلك سأسمح لبني إسرائیل أن یذهب 



 قال موسى: "�مجرد أن أكون خارج المدینة، سوف أصلي، عندئذ ستتوقف العاصفة."

صلَّى موسى إلى هللا، فتوقف الرعد والبرق والثلج، وابتعدت السحب الداكنة، وأشرقت 
 الشمس مرة أخرى. 

ى قل�ه مرة أخرى، ولم �سمح للشعب أن یذهب.   لكن  عندما رأى فرعون شروق الشمس، َقسَّ
فأرسل هللا الجراد إلى أرض مصر، جراًدا �بیًرا �ثیًرا، فأكل القمح والحشائش التي �قیت  
�عد العاصفة، ودخل بیوت المصر�ین. �ان الجراد في �ل مكان. لم �مكن للناس أن  

 �سیروا بدون أن یدوسوا على الجراد. 

ًما. نزل الظالم  لكن فرعون لم �سمح للشعب أن یذهب. �عد الجراد، أرسل هللا ظالًما عظ�
مثل �طان�ة سم�كة وغطَّى مصر. �انت مصر مظلمة أكثر من ظالم منتصف اللیل. 
الناس لم �مكنهم أن یروا �عضهم. لم �مكنهم أن �ضیئوا نوًرا. لم �مكنهم أن �ست�قظوا  

 ل�عملوا أو ل�أكلوا. غطَّت الظلمة الرهی�ة مصر لمدة ثالثة أ�ام.  

ر فرعون أن �سمح للشعب  ى قل�ه مرة  فقرَّ أن یذهب هذه المرة. لكن عندما زال الظالم َقسَّ
 أخرى. لم �سمح للشعب أن یذهب.   
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أرسل هللا تسع عجائب على مصر، وسیرسل واحدة أخیرة. أخبر هللا موسى عنها، وأرسل  
موسى ل�خبر فرعون. هذه العجی�ة سوف تكون أسوأ الكل. ذهب موسى إلى فرعون وقال:  

 "الرب اإلله �قول: سوف َأُمرُّ �أرض مصر نحو منتصف اللیل، و�ل ِ�ْكر سوف �موت.  

 " الِ�ْكر في �ل بیت، سوف �موت.

ا وقال لموسى: "اخرج من هنا وال تحاول أن تأتي لتراني مرة أخرى!"    فغضب فرعون جد�

قال موسى: "لن أراك مرة أخرى." عرف موسى أن هذه المرة سوف �سمح فرعون لهم  
كل  "�الذهاب، لذلك قال موسى لبني إسرائیل �أن �ستعدوا. أخبرهم �ما ین�غي أن �عملوا: 

 صغیًرا. تأخذ �عًضا من الدم وتضعه حول �اب البیت، �عًضا  أسرة �جب أن تذ�ح َحَمًال 
 . " على �ل ناح�ة من ال�اب، و�عًضا فوق ال�اب ثم یدخلوا و�غلقوا ال�اب 

مصر في اللیل، وال�كر في �ل بیت في مصر   إلى الموت مالك �حضر "سوف موسى: قال
 على مدخل �ا�ه." سوف �موت. لكن مالك الموت سوف �عبر عن �ل بیت َوَضع الدم 

وأخبر موسى الشعب �أن �شووا الَحَمل و�أكلوه في العشاء، وأخبرهم �أن یل�سوا مال�سهم  
 و�كونوا مستعدین ألن یذهبوا، وأن �أكلوا العشاء وهم واقفین، وأن �حزموا �ل أمتعتهم.  

ففعل شعب إسرائیل �ما قال موسى تماًما. �ل ُأسرة ذ�حت َحَمًال، ووضعوا دمه حول 
ل�اب (أعلى ال�اب وعلى �ل جانب)، ثم شووا الَحَمل، وحزموا �ل أمتعتهم، ول�سوا  ا

 مال�سهم. �انوا مستعدین ألن یذهبوا، ثم أكلوا عشاءهم.  

في تلك اللیلة أتى مالك الموت من عند هللا إلى مصر وذهب إلى �ل بیت. إن لم �كن  
بن األكبر من األسرة. لو أن هناك أي دم على ال�اب، �ان مالك الموت یدخل، و�موت اال
 مالك الموت رأى دًما على ال�اب، فإنه �عبر عن ذلك البیت.  



في منتصف اللیل است�قظ المصر�ون، ووجدت �ل أسرة أن ابنها األكبر قد مات، فناحوا  
 و�كوا.

 است�قظ فرعون أ�ًضا، ووجد أن ابنه األمیر، قد مات. 
فأرسل فرعون �طلب موسى في اللیل، وطلب منه أن �أخذ �ل شعب إسرائیل، وأن یذهب.  

 طلب منهم أن ُ�ْسِرعوا. �ان خائًفا من هللا هذه المرة.

هم  شعب مصر �انوا خائفین من هللا أ�ًضا، وساعدوا شعب إسرائیل في أن ُ�ْسِرُعوا. أعطو 
 هدا�ا من الذهب والفضة ومال�س.  

ع   كل شخص �ان عل�ه أن �حمل شیًئا، ثم رحلوا، األمهات واآل�اء، األوالد والبنات. الرُّضَّ
ا، وسارت �ل خرافهم وأ�قارهم وجَدائهم إلى   على أذرع أمهاتهم. ساروا في صف طو�ل جد�

  جوارهم أ�ًضا. خرجوا جم�ًعا من مصر. أخیًرا أص�حوا أحراًرا.

كانت لیلة رائعة. لم ینَس شعب إسرائیل تلك اللیلة. �ل سنة �انوا �عیِّدون عید الفصح. في  
عید الفصح �انوا یتذ�رون أن مالك الموت عبر عن بیوتهم عندما رأى الدم. لقد َخُلُصوا 

 بواسطة دم الَحَمل. �ان هذا عالمة على الُمَخلِّص الموعود �ه. 

 الَحَمل، َحَمل هللا، ُمَخلِّصنا �سوع المس�ح. أ�ًضا، قد َخُلْصنا بدم  ونحن
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سار شعب إسرائیل �ل الیوم التالي على طول الطر�ق، �عیًدا، �عیًدا عن فرعون. �انوا  

ا. أخیًرا صاروا أحراًرا!  سعداء جد�

  ل�أكلوا على طول الطر�ق. وفي اللیل �انوا یتوقفون ل�ستر�حوا، ثم یذهبون مرة توقفوا أح�اًنا 
 أخرى.

في مقدمة الشعب �انت هناك سحا�ة. �انت السحا�ة ُتْشِ�ه العمود، و�انت تتحرك أمام 
الشعب. في �ل یوم �انت السحا�ة تبتعد، و�ان الشعب یت�عها. قاَد الرب شع�ه بواسطة 

 ل �انت السحا�ة ُتْشِ�ه ناًرا متوهجة، فتعطي للشعب نوًرا. هذه السحا�ة، وفي اللی

أخیًرا توقفت السحا�ة عند ال�حر األحمر. وضع الشعب هناك خ�امه. �مكنهم اآلن أن  
 �ستر�حوا. �انوا �عیدین عن فرعون.  

لكن هناك �عیًدا في مصر، �ان فرعون �فكر في شعب إسرائیل، إنه تمنَّى لو لم �سمح  
�أن یذهبوا؟  لهم �أن یذهبوا، فأخذ �فكر و�فكر في هذا األمر، وقال: "لماذا سمحنا لهم 

 سنذهب لنق�ض علیهم وُنِعیُدهم." 

لذلك نادى فرعون على عبیده وعلى جنوده، وأمرهم �أن �ستعدوا سر�ًعا، وطارَد فرعون  
 شعب إسرائیل �كل عر�اته الحر��ة وجنوده. 

 



 



�عد وقت قصیر فإن شعب إسرائیل، الذین �انوا �ستر�حون في خ�امهم، سمعوا ضج�ًجا.  
َسْیر أقدام �ثیرة، من الرجال والخیول، وأخذت   ت الرعد. �ان ضج�جكان ضج�ٌج مثل صو 

 تقترب وتقترب!

فجرى الشعب إلى موسى، وصرخوا قائلین: "فرعون قادٌم! قادم مع �ل مر��اته الحر��ة 
 و�ل جنوده!" 

لم �كن الشعب �عرف ماذا �فعل. ال�حر األحمر �ان أمامهم، وفرعون �ان وراءهم. أین  
ا. �مكنهم أن یذهب  وا؟ �انوا خائفین جد�

فقال لهم موسى: "اهدأوا. انتظروا وانظروا ما سوف �فعله هللا ألجلكم." عندئذ صلَّى موسى  
 إلى هللا. 

 اقترب المصر�ون أكثر فأكثر، وارتعش بنو إسرائیل من الخوف. 

في ذلك الوقت تحر�ت السحا�ة. في البدا�ة �انت أمام بني إسرائیل، ثم تحر�ت إلى أن  
 �سمح  لم  هللا  المصر�ین، ألن  و�ین  بني إسرائیل  بین  ما  توقفت،  وهناك  خلفهم، رتصا

 لفرعون أن یؤذي شع�ه. 

أتى اللیل، و�دأت السحا�ة تتوهج مثل نار، وأضاءت نوًرا لبني إسرائیل، لكنها �انت  
 مظلمة من الجانب المواجه للمصر�ین، لذلك �ان بنو إسرائیل في أمان. 
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إسرائیل، لكنهم لم �ستط�عوا، ألن كان المصر�ون غاضبین. أرادوا أن �ق�ضوا على شعب 

 السحا�ة فَصَلت بینهما. 

في اللیل، تكلَّم هللا إلى موسى. أخبره �أن �مد عصاه على م�اه ال�حر األحمر، وقال هللا: 
 "إنه سوف �صنع طر�ًقا في ال�حر األحمر." 

  فعل موسى �ما قال هللا. ذهب إلى حافة ال�حر األحمر ومدَّ عصاه على الماء، عندئذ 
هبت ر�ح شرق�ة. َهبَّت �شدة. َهبَّت طوال اللیل. استخدم هللا الر�ح لتفتح طر�ًقا في ال�حر 
َمت الم�اه إلى حائطْین مرتفعْین، وعملت طر�ًقا �ا�ًسا بین حائَطي الماء   األحمر. لقد َ�وَّ

 العالیْین.  

ن حائطيِّ  وقف بنو إسرائیل على الشاطئ یراقبون. لقد رأوا ��ف عملت الر�ح طر�ًقا بی 
 الماء العالیْین.

 ل�سیروا على الطر�ق بین حائَطيِّ الماء العالَیْین.   األمام، إلى یتقدموا  �أن موسى أخبرهم أخیًرا

األحمر بین حائَطيِّ الماء العالَیْین.   ال�حر قاع على الطر�ق  في  وساروا موسى، الشعب أطاع
الطر�ق. �حلول الص�اح، �ان الصف   �طول اللیل  طوال الشعب وسار نوًرا، السحا�ة أعطتهم

ا من الناس قد  اآلخر من ال�حر. الجانب على سالمین األحمر. �انوا ال�حر عبر الطو�ل جد�

رأى فرعون ذلك الطر�ق بین حائطيِّ الماء العالیْین، ورأى الشعب �سیرون في الطر�ق،  
 فقال: "إننا �مكننا أن نسیر هناك أ�ًضا!"  

وهكذا قاد فرعون ورجاله العر�ات الحر��ة إلى الطر�ق بین حائطيِّ الماء العالیْین. تعقَّب  
قفین على الجانب اآلخر فرعون  فرعون و�ل رجاله بني إسرائیل. رأى بنو إسرائیل، الوا

 و�ل رجاله قادمین.



 عندئذ قال هللا لموسى: "ُمدَّ عصاك على ال�حر األحمر ثان�ًة." 
َمدَّ موسى عصاه على ال�حر األحمر مرة أخرى، وتحطم حائطا الماء العال�ان. لقد سقطا  

رجاله.   مًعا مع صوت تالطم الماء القوي وغطى الماء الطر�ق. غطَّى الماء فرعون و�ل
 لقد غرقوا في ال�حر األحمر. 

ثم عرف بنو إسرائیل أن فرعون ال �مكنه أبًدا أن یؤذیهم مرة أخرى، فأخذت مر�م أخت 
 موسى، تضرب على ُدفَِّها الصغیر بینما �ان الجم�ع �س�حون هللا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السا�ع

 في الطر�ق إلى أرض الموعد
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أخذ بنو إسرائیل في التقدم شیًئا فشیًئا �اتجاه أرض �نعان، األرض التي وعدهم هللا بها.  
أح�اًنا �انوا ینصبون خ�امهم ل�ستر�حوا، لكن عندما �انت تتحرك السحا�ة، �انوا یت�عون  

 السحا�ة. 

ا. في هذه الصحراء لم توجد أشجار،  �عد فترة أتوا إلى الصحراء. الصحراء أرض جافة جد�
وال ُذرة وال قمح. �ان بنو إسرائیل خائفین أال �جدوا طعاًما �افً�ا، لذلك تذمَّروا. قالوا  
لموسى: "لماذا جئت بنا إلى هذه الصحراء؟ في مصر �ان عندنا من الطعام ما �كفي  

 خرجتنا من مصر؟"  لنأكل. لماذا أ

قال لهم موسى: "عندما تتذمرون، فإنكم تتذمرون على هللا. هللا هو الذي أخرجكم من  
 مصر. لنأِت جم�ًعا أمام هللا، لنعرف ما س�قوله لنا." 

 نظر الشعب إلى السحا�ة. رأوا أنها تتوهج لمعاًنا. �ان مجد هللا �شع في السحا�ة. 

لشعب غًدا سوف أرسل إلیهم خبًزا. غًدا سوف �عرفون تكلَّم هللا إلى موسى وقال: "ُقل ل
 أنني أنا هو هللا حق�ا." 

 فعاد الشعب إلى خ�امه لینتظروا إلى الیوم التالي.  
قال الناس �عضهم ل�عض: "ك�ف �مكن � أن �عطینا خبًزا في هذه الصحراء؟ من أین  

ا؟"   سُ�ْحِضر خبًزا �افً�ا لمثل هذا الشعب الكثیر جد�

 اح، عندما خرج الناس من خ�امهم، رأوا أش�اء صغیرة ب�ضاء ُمْلَقاة على األرض، في الص�



 ثم نادوا �عضهم �عًضا وقالوا: "انظروا! ما هذه األش�اء الب�ضاء الصغیرة على األرض؟" 
ثم التقطوا �عًضا من هذه األش�اء الصغیرة الب�ضاء، لكن لم �عرف أحد ماذا �انت هذه  

 األش�اء.  

 موسى: "إن هذا هو الخبز الذي قال هللا إنه سیرسله إل�كم." إنه خبز من السماء! قال 

ا"، وأطلقوا عل�ه  ق الشعب هذا الخبز، وقالوا: "طعمه مثل خبز �عسل. إنه طیب جد� تذوَّ
 اسم الَمّن. 
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 خرج �ل الناس لیلتقطوا الَمّن و�أكلوا.  

قال لهم موسى: "خذوا ما �كف�كم لإلفطار والغداء والعشاء، �عد فترة سوف �ختفي، لكن ال 
 تأخذوا منه إلى الغد. خذوا فقط ما �كف�كم لیوم واحد." 

ا من الَمّن، دعونا نلتقط ال�عض منه إلى الغد،  قال �عض الناس ل�عض: "هناك الكثیر جد�
 أخذوا ما �كفي من الَمّن لمدة یومین."  و 

لكن ال�عض اآلخر قالوا: "�جب أن نط�ع هللا وأن نثق ف�ه"، وأخذوا فقط ما �كفیهم لمدة  
 یوم واحد.  

 �عد فترة أشرقت الشمس وأذابت الَمّن.

 أكل الناس الَمّن لإلفطار والغداء والعشاء. 

 ا.الذین أخذوا ما �كفیهم لیوم واحد، لم ُیْ�ُقوا شیئً 

   الذین أخذوا ما �كفیهم لیومْین َفَضَل عنهم �عض الَمّن، فوضعوه في أواٍن، لیوفِّروه.



 



في الص�اح است�قظ الشعب ونظروا خارج خ�امهم فوجدوا الكثیر من الَمّن على األرض 
مرة أخرى! الشعب الذي لم ُیْبِق شیًئا خرج لیلتقط �عًضا من الَمّن، أما الشعب الذي أ�قى 
�عًضا من الَمّن، ذهبوا إلى أوانیهم ووجدوا الَمّن الذي في األواني قد فسد، أْنتن وامتأل  

 اضطروا أن یتخلصوا منه، وشعروا �الخجل. �الدود، ف

 وهكذا �ان هناك َمنٌّ طازٌج �ل ص�اح، طوال األسبوع. 

في الیوم السادس قال موسى للشعب: "الیوم �جب أن تلتقطوا ما �كفي من الَمّن لمدة  
یومْین. غًدا هو یوم السبت. لن یرسل هللا َمن�ا غًدا، ألنه ال یر�د�م أن تعملوا في یوم  

 ت، لذلك هذا الص�اح �جب أن تلتقطوا ما �كفي لیومْین."  السب

 �عض الناس وثقوا في هللا ثان�ة، وأطاعوا موسى. التقطوا ما �كفي من الَمّن لیومْین.  

أما ال�عض اآلخر فقالوا: "إن الَمّن �فسد. لماذا نلتقط �عًضا منه للغد؟ نحن نعرف أنه  
   �فسد." والتقطوا ما �كفیهم لیوم واحد فقط.

لما جاء ص�اح السبت، فتح الناس أبواب خ�امهم ونظروا خارًجا، ولم �كن هناك أيُّ َمّن  
على األرض. ذهب ال�عض لی�حث عن الَمّن، لكنهم لم �جدوا شیًئا، فشعروا �الخجل، ولم  

 �كن عندهم ما �أكلوه. 

 ألكل. لم �فسد أبًدا. أما الناس الذین َخزَّنوا الَمّن فذهبوا إلى أوانیهم ووجدوا الَمّن جیًدا ل
 وهكذا َعلَّم هللا شع�ه أنهم �جب أن �ط�عوه و�ثقوا ف�ه. 
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 ارتحل شعب إسرائیل، تا�عین السحا�ة. 

 �عد مدة من الوقت جاءوا إلى جبل مرتفع. �ان هذا جبل سیناء. توقفت السحا�ة عند جبل  
 سیناء، فوضع الناس خ�امهم هناك.

ثم قال موسى للشعب: "�عد ثالثة أ�ام سوف ینزل هللا نفسه إلى جبل سیناء، و�تحدث  
 ن عندما �أتي." إل�كم من قمة الجبل. �جب أن تستحموا وتل�سوا ث�اً�ا نظ�فة. �ونوا مستعدی

أطاع الشعب موسى، وصاروا مستعدین في الیوم الثالث، ثم خرجوا ووقفوا عند جبل  
سیناء، فرأوا على قمة الجبل سحا�ة �بیرة داكنة، �انت مثل الدخان، غطَّت قمة الجبل.  
رأوا لمعان َبْرق في السحا�ة وسمعوا الرعد ُیَدوِّي. �ل الجبل �ان شكله و�أنه في نار من  

 هللا.  مجد

 كان الشعب خائًفا، لكنهم انتظروا أن �سمعوا هللا یتكلم.  

قال موسى لهم: "ال تحاولوا أن تتسلقوا الجبل، وال تقتر�وا إلى الجبل. الجبل مقدس ألن هللا  
هناك"، لذلك استمر الشعب واقفین هناك، فرأوا الرب ینزل على الجبل في نار. رأوا ُسُحً�ا  

 تصاعد. عظ�مة تجيء من الدخان ت 

 �عد فترة سمعوا صوت ُبوق. �ان صوت الُبوق مرتفًعا ومستمر�ا، وعند ذاك تكلَّم هللا. 

 كان صوت هللا مرتفًعا، مثل الرعد. قال: "أنا هو الرب، إلهك. ال تعبد أي آلهة أخرى...." 

ا. ارتعدوا من صوت هللا، وأصغوا إل�ه وأعطاهم هللا الوصا�ا   وقف الناس ساكنین جد�
ر، لكنهم قالوا لموسى: "إننا خائفون، لیتكلم هللا إل�ك، ثم تخبرنا �ما �قوله. إننا نخاف  العش

عندما یتحدث إلینا"، لذلك وقف الشعب �عیًدا عن الجبل، و�لم هللا موسى، وأخبرهم موسى  
 تماًما ��ف ین�غي أن �خدموا هللا و�عبدوه، ووعد هللا �أن ی�ارك شع�ه. 

 عد إليَّ إلى الجبل، سأعط�ك شر�عتي على ألواح من الحجارة." ثم قال هللا لموسى: "اص



 طلب موسى من هارون أن �عتني �الشعب وأن ینتظروه، ثم صعد أعلى الجبل. 

شاهد الشعب موسى وهو �صعد. نظروا إلى السحا�ة الداكنة على قمة الجبل. رأوا مجد 
 هللا �شع في السحا�ة الداكنة، ورأوا موسى یتسلق إلى أعلى.  

 أخیًرا دخل موسى في السحا�ة الداكنة، ولم �ُعد الشعب یراه، فعادوا بهدوء إلى خ�امهم. 

 فوق على الجبل، �تب هللا الوصا�ا العشر على لوحْین من حجارة، وتكلم هللا مع موسى.  
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طال انتظار الشعب لموسى لینزل من الجبل، فقالوا: "عندما �أتي، س�خبرنا �كل ما  

 یوصینا هللا." 

لكن موسى لم ینزل في ذلك الیوم، �ما أنه لم ینزل في الیوم التالي. وَمرَّ أسبوع، ولم 
 ینزل. وَمرَّ شهر �امل، ومع ذلك لم ینزل. 

عندئذ قال الشعب لهارون: "نحن ال نعرف ماذا حدث لموسى، تعبنا من االنتظار. ر�ما  
 لن �عود أبًدا."  

 ا." وقالوا: "نر�دك أن تصنع لنا إلًها ل�قودن 

قال هارون: "هل تر�دونني أن أصنع إلًها لكم؟ حسًنا، أحضروا لي ذهً�ا، وأنا أصنع لكم  
 إلًها. هاتوا أقراطكم الذهب�ة. هاتوا أساور�م وسالسلكم الذهب�ة."

األقراط من آذانهم وأعطوها لهارون. أعطوا هارون أساورهم الذهب�ة ومصوغات   الناس خلع
 أخرى. 

األقراط والمصوغات األخرى، وصهر الذهب وصنع ِعْجًال ذهب��ا. �ان  أخذ هارون �ل 
 ِعْجًال مثل الُعُجول التي عبدها المصر�ون �آلهة.

عندما رأى الشعب الِعْجل الذهبي، �انوا سعداء. قالوا: "انظروا! هذا هو اإلله الذي أخرجنا  
 من مصر!" 

 وقال لهم هارون: "غًدا س�كون لنا عید �بیر."  

في الص�اح التالي حضر �ل الشعب إلى العید. صنع هارون مذ�ًحا، وأحضر الشعب 
هدا�ا ل�حرقوها على المذ�ح، هدا�ا للِعْجل الذهبي، وأكلوا وشر�وا، ثم أمسكوا �أیدي �عضهم  

 هو اإلله هذا هو إلهنا! "هذا :الِعْجل الذهبي، وَغنُّوا أغن�ات. قالوا حول ورقصوا ال�عض
 الذي أخرجنا من مصر!"



 كان موسى فوق على الجبل، ولم �مكنه أن یَرى ماذا �فعل الشعب. 

 لكن هللا رأى.  

 قال هللا لموسى: "انزل إلى شع�ك. لقد نسوني. صنعوا ِعْجًال ذهب��ا، وهم �عبدونه."  

 وحْین �تب هللا شر�عته بنفسه. ثم نزل موسى وفي یدْ�ه لوحان حجر�ان. على هذْین اللَّ 

خرج موسى من السحا�ة، وسمع الشعب �غني. بدأ ینزل، وفي الحال رأى الِعْجل الذهبي  
 یلمع في الشمس. رأى الشعب یرقص حول الِعْجل الذهبي.  

فغضب موسى، ورمى لوَحي الحجارة فتحطما إلى قطع �ثیرة، وأسرع �النزول من الجبل. 
لِعْجل الذهبي، وطرحه على األرض، ثم طحنه حتى أص�ح غ�ارا،  ذهب م�اشرة إلى ذلك ا 

 ووضع غ�ار الذهب في الماء الذي �ان على الشعب أن �شرب منه. 

 قال موسى لهارون: "لماذا فعلَت هذا؟ لماذا ُقْدَت الشعب إلى الخط�ة؟" 

 وقال للشعب: "أخطأتم خط�ة عظ�مة. سأذهب وأصلي إلى هللا، ر�ما �غفر لكم."

 موسى لكي �صلي، ووقف الشعب یالحظه. �انوا نادمین على خطیتهم.  ذهب 

ى موسى لمدة طو�لة، وطلب من هللا أن �غفر لهارون وأن �غفر للشعب. �ان هللا  صلَّ 
ا من خطیتهم.  غاضً�ا جد�

لكن ألن موسى صلَّى �كل قل�ه، قال الرب لموسى: "أنا سأغفر لهم. سأذهب معهم إلى  
 كنعان."  

هللا من موسى أن �صعد إلى أعلى الجبل مرة أخرى. صنع موسى لوَحْین   �عد ذلك طلب
جدیدْین من الحجارة للشر�عة. �ان موسى مع هللا على جبل سیناء لمدة أر�عین یوًما،  

 وانتظره الشعب. 

 عندما نزل، �ان وجهه یلمع مثل الشمس، فعرف الشعب أنه �ان مع هللا. 
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في أحد األ�ام جمع موسى �ل شعب إسرائیل وقال لهم: "الرب یر�دنا أن نبني له خ�مة 
كبیرة. سوف نسمِّي هذه الخ�مة خ�مة االجتماع. في هذه الخ�مة سوف نتقابل مع هللا،  

 نصلي له، ونقدم عطا�انا له."  

 عرَّف هللا موسى ��ف �صنع الخ�مة.  

قال موسى للشعب: "هل تحبون أن تقدموا عطا�ا �؟ إًذا �مكنكم أن ُتْحِضروا أش�اء ِلُصْنع  
 الخ�مة." 

كان الناس مسرور�ن أنه �مكنهم أن ُ�حضروا شیًئا �. �ان لدیهم أش�اء جمیلة �ثیرة. �ان  
شعب مصر قد أعطاهم فضًة وذهً�ا و�ثیر من األش�اء األخرى الجمیلة، فأحضروها إلى  

 هللا. 

 ال�عض أحضروا فضة وذهً�ا، وال�عض أحضروا أخشاً�ا جمیلة. 
 ال�عض أحضروا فراء الحیوانات الناعم، وال�عض أحضروا مصوغاتهم.

ا، حتى أن موسى اضطر أن �قول لهم أال ُ�ْحضروا شیًئا آخر،  أحضر الناس الكثیر جد�
 فكان هناك ما �كفي ِلُصنع الخ�مة. 

نساء صنعوا قماًشا للستائر، قماًشا أزرق و�نفسج��ا وأحمر.  ثم اشتغل الناس. �عض ال
 �عض الرجال نشروا األخشاب. 

اختار هللا رجاًال حكماء ل�صنعوا الخ�مة. هؤالء الرجال اشتغلوا أل�ام �ثیرة، فصنعوا 
جمیلْین، واحًدا صغیًرا وآخر �بیًرا، وصنعوا منارًة ذهب�ة �ان لها س�عة مصاب�ح،   مذ�حْین
  الذهب منحِنَیْین  من مالكْین  وصنعوا �الذهب، التابوت وغطوا التابوت، اسمه صندوًقا وصنعوا

 التابوت، وصنعوا مائدة من الذهب، وث�اً�ا جمیلة للكاهن الذي �خدم في الخ�مة.   على



 كان �ل الناس فرحین أن �عملوا ألجل هللا. تذ�َّروا أن هللا صنع الكثیر من أجلهم. 

لب موسى أن �فعلوه. أخیًرا �ل شيء قد ُعِمل. نظر موسى إلى  عمل الشعب �ل شيء ط
 كل شيء، وقال إنه �ما أراد هللا تماًما. 

ا،  كانت الخ�مة. نصبوا ن حجرتْین. حول هاتْین الحجرتْین   كبیرة جد� وعلَّقوا ستائَر جمیلة لتكوِّ
اَحة." ُسمَِّیت مساحة  هناك كان مكانه: المذ�حان،  في  األثاث موسى ومساعدوه �ل  وضع "السَّ

 والمائدة الذهب�ة، والمنارة، والتابوت، فكانت الخ�مة جاهزة.  

كان هارون هو رئ�س الكهنة أي قس�ًسا. وضع موسى رداء رئ�س الكهنة على هارون. 
ًزا �الذهب، و�انت هناك أجراس صغیرة ُمَثبََّتة   كان رداًء جمیًال: أزرَق و�نفسج��ا، ُمَطرَّ

 في أسفل طرف الرداء. �انت األجراس الصغیرة تدق عندما �سیر هارون.  ِ�ُغَرز 

َعة �الجواهر الالمعة   ثم وضع موسى تاًجا ذهب��ا على رأس هارون، وَعلََّق ُصْدَرة ُمَرصَّ
 حول عنقه. 

 على المذ�ح الذهبي الصغیر.    امصاب�ح الس�عة، وأحرق �خوًرا عطرً ثم أضاء موسى ال

وانات ل�قدموها إلى هللا على المذ�ح الكبیر، وجهَّز هارون الذ�ائح،  كما أحضر الناس الحی
 ووقف �ل الشعب خارًجا �شاهدون.  

 عندما �انت الذ�ائح على المذ�ح، رفع موسى وهارون أیدیهما على الشعب لی�ار�انهم.  

ما  ثم أرسل هللا ناًرا من السماء لتحرق الذ�ائح، ورأى الشعب النار تنزل من عند هللا. عند
 رأوا النار تنزل من عند هللا، سقطوا على وجوههم ل�سجدوا �.  

 كان الشعب سعیًدا �الخ�مة الجمیلة. لقد �انت �ن�ستهم. 
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�ثیرة،   ا�عد فترة من الوقت اقترب شعب إسرائیل من أرض �نعان. �انوا قد سافروا أ�امً 

ا.  لكنهم اآلن سیدخلون األرض الجدیدة قر��ا. �انوا سعداء جد�

قال هللا لموسى: "اختْر اثني عشر رجًال، واحًدا من �ل س�ط من أس�اط إسرائیل االثني  
 عنها."  األرض، و�خبرونك كنعان، لیروا عشر أمامك إلى  الرجال االثني أرِسل هؤالء عشر.

 اختار موسى اثني عشر رجًال، وأرَسلهم لیروا أرض �نعان. هؤالء الرجال �انوا جواس�س.  

 مضى االثنا عشر جاسوًسا ل�فحصوا أرض �نعان.  

طال انتظار الشعب لالثني عشر جاسوًسا. َمرَّ أسبوع، ومرَّ أسبوعان، ومرَّ شهًرا �امًال.  
 كل یوم �ان الشعب ینتظر الجواس�س.  

 فأسرع الرجال والنساء واألطفال ل�ستقبلوهم.   أخیًرا جاءوا!

من العنب. �ان رجالن �حمالن عنقوًدا   ا�بیرً  اما الذي �ان �حمله الجواس�س؟ �اه! عنقودً 
من العنب. حماله على عصا بینهما حتى ال یدوسانه. �ان مع الجواس�س فاكهة أخرى 

الفاكهة الرائعة �انت تنمو في   أ�ًضا. �ان معهم تیٌن �بیٌر بني ذهبي، وُرمَّان وردي. هذه
 كنعان، بلدهم الجدید! 

ذهب الجواس�س إلى موسى وهارون، وت�عهم الشعب �له، ألنهم أرادوا أن �سمعوا ما  
 س�قوله الجواس�س. 

كان موسى وهارون مسرورْ�ن �أن یروا الجواس�س. نظر موسى وهارون إلى الفاكهة  
 ذي س�عط�ه هللا لشع�ه! الرائعة. ال بد أنه بلد رائع، هذا البلد ال

ثم أخبر الجواس�س �قصتهم فقالوا: "مررنا �كل األرض. ذهبنا إلى المدن وذهبنا إلى  
 الحقول. �نعان بلد غني حق�ا، بها أشجار فاكهة وحدائق رائعة."  



 فكَّر الشعب في نفسه: "هذا سوف �كون بلدنا! نحن تقر�ً�ا هناك!"  

الموافقة، وقالوا: "هو بلد رائع، لكن الشعب الذي  لكن الجواس�س هزوا رؤوسهم عالمة عدم
�سكن هناك شعب قوي، ومدنهم �بیرة، لها أسوار حول مدنهم، أسوار �بیرة قو�ة، و�عضهم  

 عمالقة."  

عمالقة! عندما سمع شعب إسرائیل عن العمالقة، خافوا. مدن �بیرة �أسوار! وعمالقة! 
في أي وقت أن یدخلوا إلى هذا البلد؟ بدأ ك�ف �مكنهم أن �طردوا العمالقة؟ ��ف �مكنهم 

 كل الشعب یتكلموا لمَّا سمعوا. 

 لكن واحًدا من الجواس�س رفع یده وطلب منهم أن یهدأوا. �ان هذا َ�اِلب. 

! نحن نستط�ع أن نأخذ تلك األرض. صح�ح أن الشعب قوي،   قال �الب: "استمعوا إليَّ
 لكننا نستط�ع أن نأخذ األرض. لنذهب إلى هناك م�اشرًة!"  

عشرة من الجواس�س قالوا: "ال! ال نستط�ع أن نأخذ األرض."                                                 
 هم عمالقة. من ضخامتهم شعرنا �أننا مثل الجراد!الشعب أقوى منا �كثیر. �عض

عندئذ بدأ �ل الناس ی�كون و�نوحون. ��ف �مكنهم أن �قاتلوا عمالقة؟ ماذا �مكنهم أن  
 �فعلوا؟ أین �مكنهم أن یذهبوا؟ هل �حتاجون أن �عودوا إلى مصر؟  

 �كى الشعب وناَح طوال اللیل. 

 ال�عض قال: "لیتنا �قینا في مصر."  

 قال: "لو حاولنا أن نذهب إلى �نعان، سوف ُنْقَتل جم�ًعا."  وال�عض 

 ال�عض اآلخر قال: "لنرجع إلى مصر!"

لم �ستطع الشعب أن ینام في تلك اللیلة. �انوا خائفین من العمالقة. نسوا أن هللا أعظم من 
 أي عمالق. 
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كان الشعب خائًفا أن یذهب إلى �نعان. �انوا خائفین من العمالقة، ف�كوا وناحوا طوال  

 اللیل. 

في الص�اح ذهب الشعب إلى موسى وهارون. �ان الشعب غاضً�ا، قالوا لموسى وهارون:  
 "لماذا أخرجتمانا من مصر؟ هل یر�د هللا أن نموت جم�ًعا هنا في الصحراء؟"  

ا.هذا جعل موسى    وهارون حز�نْین جد�

لكن "كالب"، الجاسوس الصالح، �ان هناك، و�ان هناك أ�ًضا �شوع، وهو جاسوس آخر  
 طیِّب. هذان الجاسوسان الصالحان قاال للشعب ال تخافوا.  

ا سعداء نكون  أن  أرض رائعة، فیها فاكهة فاخرة. �مكننا كنعان كالب: "أرض قال  هناك. جد�

 �حبنا، س�عطینا تلك األرض. �مكننا أن نذهب ونأخذها." إن �ان هللا  

 وقال �شوع: "لماذا نخاف إن �ان الرب معنا؟" 

لكن الشعب لم �ستمع إلیهما، بل بدأوا یرمون حجارة على �الب و�شوع، وصرخوا: "لن  
 نذهب. ال نر�د أن ُتْقَتل أطفالنا"، صرخوا ضد موسى وهارون قائلین: "لن نستمع لكما!"  

ذ تألأل نور ساطع حول خ�مة االجتماع فجأًة، �ان مجد هللا �سطع هناك، فتوقف  حینئ
 الشعب عن الصراخ، بل سكتوا ووقفوا ساكنین. �انوا خائفین من هللا. 

تكلَّم هللا من النور الساطع. قال هللا لموسى: "َأَلن یثق هؤالء الناس بي أبًدا؟ صنعُت  
 نون بي وال یثقون بي؟"  عجائَب ِعَظاًما ألجلهم. لماذا ال یؤم

 وقال هللا: "سأعاقبهم. لن �كونوا شعبي �عد اآلن."  

ل موسى إلى هللا لیرحم الشعب و�غفر لهم.   عندئذ صلَّى موسى ألجل الشعب. توسَّ

 في   �موتوا  أن ال بد الجمیلة. كنعان أرض  یروا  لن لكنهم  لهم، سأغفر   "أنا  هللا: وقال



أقل من سن العشر�ن عاًما. �الب و�شوع سی�صرن �نعان  الصحراء، ما عدا الذین هم 
 أ�ًضا ألنهما وثقا بي." 

 وقال هللا إن شعب إسرائیل �جب أن �عود إلى الصحراء.

أخبر موسى الشعب �ما قاله هللا، فكانوا في غا�ة الُحْزن. ذهبوا إلى خ�امهم بت�اطؤ  
 ورؤوسهم منحن�ة، وقلو�هم �انت حز�نة. 
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است�قظ رجال إسرائیل �اكًرا في الص�اح التالي. ذهبوا إلى موسى وقالوا: "نحن مستعدون  

 جاهزون."   نحن اآلن �األمس. أخطأنا نذهب.  أن نرغب  لم اآلن. �األمس إلى �نعان نذهب أن

لكن موسى َهزَّ رأسه عالمة على الرفض. قال موسى: "ال، ال تذهبوا اآلن. قال هللا لكم  
 عودوا إلى الصحراء. �جب أن تط�عوه."  

 أراد الرجال أن یذهبوا �ما قالوا. 

فقال موسى: "هللا لن یذهب معكم. لقد فات األوان." عندئذ قال الرجال: "سنذهب على أ�ة  
 حال!"  

 نحو أرض �نعان.   لذلك ذهبوا، وساروا

فرأى الناس الذین �انوا �ع�شون في التالل أن رجال إسرائیل قادمون، فأسرعوا �النزول من  
 التالل، مستعدین للقتال.

 عندما رآهم رجال إسرائیل، خافوا، فهر�وا من أمامهم.  

 لم یتمكن رجال إسرائیل أن �قاتلوا شعب التالل، ألن هللا لم �كن معهم. 

 ائیل وذهبوا إلى خ�امهم.  فخجل رجال إسر 

 كانوا نادمین ألنهم لم یثقوا �ا� �األمس. 

 عندئذ فكك شعب إسرائیل خ�امهم، وعادوا إلى الصحراء. 
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 مرت األ�ام و�ان هارون مشغوًال �الخ�مة الجمیلة، خ�مة االجتماع.  

أحضر الشعب الحیوانات �تقدمات إلى هللا، وأخذ هارون الحیوانات وأحرقها �، من أجل  
خطا�ا الشعب، على المذ�ح الكبیر. �ان هارون �حرق �خوًرا َعِطًرا إلى هللا على المذ�ح 

 الصغیر، �ل ص�اح و�ل مساء. �ان هارون رئ�س الكهنة. 

�رؤساء �هنة، قالوا: "لماذا �عمل  لكن �عد مدة، فكر �عض الناس أن �كون لهم نصیب 
 العمل في الخ�مة؟ نحن صالحون وُمَقدَّسون تماًما مثل موسى وهارون."   كل  وهارون  موسى

 سمع موسى وهارون َفَحِزنا، ألن هللا هو الذي جعل هارون رئ�ًسا للكهنة. 

  –فقال الرب لموسى: "اطلب من رؤساء إسرائیل أن ُ�ْحِضر �ل واحد منهم عصا إل�ك 
 ا عشرة عصا.ت عصا واحدة من �ل س�ط من أس�اط إسرائیل،" أي اثن

ِصي قض�اًنا میِّتة (أفرع شجر)، ِصي. �انت العِ أن ُ�ْحِضروا العِ  طلب موسى من الرجال
و�ضع �ل رجل اسمه على عصاه. واحدة من الُعِصي �انت لهارون. �ان اسم هارون  

 علیها.  

�مة االجتماع، عندئذ أخبر الشعب أن  أخذ موسى االثنتي عشرة عصا ووضعها في خ
 �عودوا في الص�اح لیروا الِعِصي. 
 ِصي. االجتماع، وتساءلوا ماذا حدث للعِ أتى الشعب في الص�اح إلى خ�مة 

 ذهب موسى إلى خ�مة االجتماع، وخرج ومعه االثنتا عشرة عصا في یده. واحدة من هذه  



 �ما هي ِعِصي میِّتة.   ِصي �ان بها أوراق خضراء. �اقي الِعِصي �انتالعِ 

 ى موسى �ل رجل عصاه التي علیها اسمه.أعطَ 

آخر الكل العصا التي بها أوراق خضراء، �انت عصا هارون، فأعطاها موسى لهارون،  
ورأى �ل الشعب األوراق الخضراء. لمَّا اقتر�وا رأوا أن العصا بها أزهار أ�ًضا، وثمار لوز 

 هارون تنمو. صغیرة ُبنِّ�َّة. قد جعل هللا عصا 

 عرف الشعب أن هللا قد جعل عصا هارون تنمو. 
 اآلن عرفوا أن هارون �ان حق�ا رئ�س الكهنة. �ان الشخص الذي اختاره هللا بنفسه. 

 رجع الناس إلى خ�امهم، وأعاد موسى عصا هارون إلى خ�مة االجتماع. 
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�ع�شون   ا�انوا ما زالو  ومضت السنین. �ان بنو إسرائیل ما زالوا �ع�شون في الصحراء.

 في الخ�ام. الناس األكبر سن�ا ماتوا، واألطفال �انوا قد �بروا. 

في ذلك الوقت قادهم هللا إلى حدود أرض �نعان مرة أخرى، فوضعوا خ�امهم �الُقْرب من  
كنعان. اآلن �ان علیهم فقط أن �مروا من خالل أرض أدوم، عندئذ سوف �كونون في  

 أرض الموعد. 

ا، ولم �جد الشعب ماء، فذهب الشعب إلى موسى وهارون.   لكن الصحراء �انت جافة جد�
 ى وهارون أن ُ�َصلِّ�ا من أجل الماء؟ ال، بدًال من ذلك، صاروا طلبوا من موس هل

 یتذمرون و�لومون.

قال الشعب لموسى وهارون: "لماذا جئتم بنا إلى هنا؟ ال ُتوَجد أشجار. ال ُتوَجد أعشاب  
 لحیواناتنا، وال نجد م�اًها لنشرب." 



 



و�لومونهما، فذه�ا إلى خ�مة االجتماع،  حزن موسى وهارون لما سمعوا الشعب یتذمر 
 وهناك سقطا بوجهیهما أمام هللا وصلََّ�ا. 

عندئذ قال هللا لموسى: "اجمع الشعب. ُقل لهم أن �أتوا إلى الصخرة الكبیرة التي في  
 الصحراء. �لِّما الصخرة، وسوف تعطي الصخرة ماًء."  

هارون في یده، العصا التي  نادى موسى الشعب ل�أتوا إلى الصخرة. �ان مع موسى عصا 
 كان علیها أوراق خضراء وأزهار و ثمار لوز.

كان الشعب ما یزال یتذمر و�لوم، فسمعهم موسى وغضب، ثم رفع عصا هارون عالً�ا  
 وقال للشعب: "هل ُنْخِرج لكم الماء من هذه الصخرة ؟"   

وعندئذ ضرب الصخرة. ضر�ها مرتْین، فخرج ن�ٌع من الماء من الصخرة. �ان ماًء نظ�ًفا  
 ا!و�ارًدا، فأسرع الناس ل�شر�وا. َ�ْم �ان عذً�ا و�اردً 

 �كفي �ل الشعب، و�كفي �ل الحیوانات أ�ًضا.   –كان الماء �ثیًرا 

لكن موسى �ان قد ضرب الصخرة، و�ان هللا قال له أن �كلم الصخرة؛ لذلك قال هللا 
لموسى وهارون: "أنتما لم تفعال �ما أخبرتكما. قلت لكم أن تكلما الصخرة، لكنكما  

 ضر�تماها �العصا مرتْین." 

 ، ولم �عرفا ماذا �قوالن.  فخجل موسى وهارون 

 فقال هللا لهما: "ألنكما لم تط�عاني، لن تدخال أرض �نعان."  

هذا أحزن موسى وهارون، لكنهما عرفا أن هللا فعل ما هو صواب. َعِلما أنهما لم ُ�ِط�عا  
 هللا، فاستحقَّا عقا�ه.  

 مرة أخرى، ونفخ  االجتماع خ�مة  بتفك�ك قاموا  لیتحر�وا،  أنه حان الوقت  هللا  قال عندما

الكهنة في األبواق ل�طلبوا من الشعب أن �فكوا الخ�ام، فقاموا بلف خ�امهم، وتجمعوا في  
 صفٍّ طو�ٍل وساروا حیث قادهم هللا �عمود السحاب. 
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 كان شعب إسرائیل �جوار أرض أدوم، و�انت �نعان على الجانب اآلخر من أدوم. 

فأرسل موسى رسوًال إلى ملك أدوم �قول: "نحن في طر�قنا إلى أرض أخرى، فهل �مكننا 
 وسط أرضك؟"   أن َنُمرَّ 

ا. لن نأكل َأ��ا من   فأجاب ملك أدوم قائال: "ال!"، فقال موسى للملك: "سنكون حذر�ن جد�
واكه أشجارك. لن ُنْحِدث ضرًرا �أي شيء. الرب أخرجنا من مصر، أرجوك دعنا َنُمّر  ف

 في أرضك." 

 فقال ملك أدوم: "ال َتُمّر �أرضي، و�ذا مررت، فإن رجالي سوف �حار�ونك." 

فكان على شعب إسرائیل أن یدوروا حول أدوم. �ان علیهم أن �سیروا مسافات طو�لة  
 لَ�ِصُلوا إلى �نعان.  

د �ضعة أ�ام، توقف شعب إسرائیل إلى جانب جبل ُهور، ونصبوا خ�امهم �جانب هذا  �ع
 الجبل. 

هناك قال هللا لموسى وهارون: "حان الوقت ل�موت هارون. اصعد إلى قمة جبل ُهور وُخْذ  
 أل�عازار ابن هارون معك. أل�عازار سوف �كون رئ�س الكهنة �عد موت هارون."  

ى، وهارون، وأل�عازار. وقف الشعب أسفل الجبل یراقبون.  فصعد إلى أعلى الجبل: موس
كان هارون یرتدي ثوب رئ�س الكهنة. �ان ثوً�ا جمیًال، �ما تتذ�رون. �ان مصنوًعا من  
ًزا �خیوط بنفسج�ة وقرمز�ة. �انت تتدلَّى من األهداب  قماش أزرق فاخر، و�ان ُمَطرَّ

ندما �مشي هارون. �ان یل�س هذا  أجراٌس ذهب�ة صغیرة. �انت األجراس الصغیرة ترن ع
 الثوب عندما �ان ُ�ْحِضر التقدمات إلى هللا في خ�مة االجتماع.  

  عندما وصلوا إلى أعلى الجبل، خلع موسى الثوب الجمیل عن هارون، ووضعه على 
 أل�عازار. اآلن أل�عازار س�كون رئ�س الكهنة.  



 ُدِفَن هارون هناك، أعلى الجبل.  �عد ذلك مات هارون. أخذ هللا روح هارون إلى السماء، و 

نزل موسى وأل�عازار مًعا من الجبل. رأى الشعب موسى وأل�عازار فقط، عندئذ علموا أن  
 هارون قد مات، فمضوا صامتین إلى خ�امهم، ومأل الحزن قلو�هم. إنهم أحبوا هارون. 
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ا. كان أمام   بني إسرائیل طر�ًقا طو�ًال ل�سیروا ف�ه، و�انوا ُمتَعبین جد�

في یوم من األ�ام قالوا لموسى: "لماذا أخرجتنا من مصر؟ �ان هناك أش�اء جیدة لنأكلها  
 في مصر. اآلن ال یوجد إال هذا الَمّن فقط. لقد مللنا هذا الَمّن."  

كان خبًزا رائًعا. �ان هللا یرسله �ل ص�اح،   السماء.أرسله هللا من  الذي الخبز هو الَمنّ  كان
 ماعدا یوم السبت.  

 لكن شعب إسرائیل �ان �شتهي ال�ط�خ والخضروات والثوم، لذلك تذمَّروا واشتكوا.  

 سمعهم هللا یتذمرون و�شتكون. رأى مدى غضبهم، فال نتذمر أو نشتكي مثلهم.  

أل�ام، عندما عادوا للغضب مرة أخرى، كان الشعب یتذمر و�شتكي �ل یوم، ففي یوم من ا
 أرسل هللا ح�َّات قاتلة إلیهم. 

ت الكثیر من الناس. كل مكان في تزحف كانت الح�َّات ات   بین الخ�ام. َعضَّ كانت َعضَّ
ا.   الح�َّات سامَّة. �عض الناس ماتوا، وال�عض اآلخر �انوا مرضى جد�

ة منا أن نتذمر وأن نشتكي. َصلِّ  فصرخ الناس إلى موسى وقالوا: "أخطأنا! �انت خط�َّ 
 إلى هللا من أجلنا. ُاطلب إل�ه أن ُیْ�ِعد الح�ات  �عیًدا." 

فصلَّى موسى، وقال هللا لموسى: "اصنع َح�َّة من نحاس المع. ضعها على عامود مرتفع، 
 وقل للناس �أن ینظروا إلیها عندما تعضهم الَح�َّات."  

المع، ووضعها على عامود. �ان العامود عاٍل،  أسرع موسى وصنع َح�َّة من النحاس ال
 فكان في إمكان الشعب أن یروا الح�ة الالمعة من �عید.  



فأخبرهم موسى قائًال: "إذا عضت اإلنسان ح�َّة، فلینظر إلى الح�ة النحاس�ة على 
 العامود." انظروا إلى الح�ة الالمعة النحاس�ة، فال تموتوا.  

ت الكثیر�ن من الشعب  ُأمَّهات وآ�اء وأطفال صغار. عندما   –كانت الح�َّات قد َعضَّ
ات الح�َّات، وتوقف  سمعوا عن الح�ة الالمعة على العامود، نظروا إلی ها، فُشُفوا من َعضَّ

 األلم. لم َ�ُمْت الناس الذین نظروا إلى الح�َّة النحاس�َّة.  

ین�غي أن ُیْرَفع  هكذا ة في البر�ة، �َّ �عد سنوات عدیدة قال �سوع: "و�ما رفع موسى الحَ 
  : 3األبد�ة" (یوحنا �سوع ابن اإلنسان، لكي ال یهلك �ل َمْن یؤمن �ه بل تكون له الح�اة 

14 ، 15  .( 
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استمر شعب إسرائیل في السیر أ�عد وأ�عد نحو أرض �نعان. أخیًرا أتوا إلى أرض الملك 

 س�حون. 

 وأرسل موسى رسًال إلى الملك س�حون قائلین: "هل �مكننا أن نمر فى وسط أرضك؟"

كان الملك س�حون رجًال شر�ًرا. لم �كن یهتم �ما �، فقال للرسل: "ال، ال تمروا في وسط 
 أرضي."

 لرسل: "سنكون حذر�ن. لن نلمس شیًئا لك. سنسیر فقط إلى جانب الطر�ق."  قال ا

 لكن الملك س�حون دعا جنوده و�دأ �حارب إسرائیل.  

رجال إسرائیل قاتلوا �قوة. �ان هللا معهم، فطاردوا الملك س�حون وجنوده، وأخذوا مدن  
 الملك س�حون و�ل أرضه.

 رائیل أ�ًضا، فقال الرب لموسى: "ال تخف."  ثم بدأ ملٌك آخر، هو الملك ُعوج، �حارب إس

 وهكذا حارب رجال إسرائیل الَمِلَكْین، وأخذوا مدن وأرض الملك ُعوج أ�ًضا. 

أعطى هللا أرض الملك س�حون وأرض الملك ُعوج لشعب إسرائیل، ألن س�حون وُعوج �انا  
 َمِلَكْین شر�رْ�ن ولم �عُبدا هللا. 

وجعلوا معسكرهم �جانب نهر األردن. �انت أرض  حینئذ نقل شعب إسرائیل خ�امهم، 
 كنعان في الناح�ة المقابلة تماًما للنهر.  

كل الناس الذین عاشوا في �نعان �انوا خائفین من بني إسرائیل. لقد سمعوا عن إله 
 إسرائیل العجیب. 
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كان �االق ملك موآب، و�ان شعب إسرائیل �الُقْرب من موآب، و�ان �االق خائًفا، ألنه  

 سمع عن س�حون وُعوج. سمع عن إله إسرائیل العظ�م، فال غرا�ة أنه �ان خائًفا.  

فسوف �أخذون موآب أ�ًضا،   هؤالء اإلسرائیلیین، لنوقف نفعل شیًئا أن "�جب قال �االق:
 إذا لم نوقفهم." 

قال �االق إنه سُیرسل لطلب نبي، و�طلب من النبي أن یلعن إسرائیل. َظنَّ أن النبي  
 �إمكانه أن �حدث أموًرا ضارة لشعب إسرائیل عندما یلعنهم.  

ْدق،  كان هناك نبي اسمه بلعام. بلعام لم �كن نب��ا حق�ق��ا �. أح�اًنا �ان یتكلم �الصِّ 
 وأح�اًنا �ان یتكلم �األكاذیب. 

أرسل �االق رسًال إلى بلعام �قولون: "إن ج�ًشا �بیًرا من الناس قد اقترب من دولتي، وقد  
 أتوا من مصر. أر�دك أن تأتي وتلعنهم." 

قال بلعام للرسل: "انتظروا حتى الص�اح، عندئذ سأقول لكم إذا �ان هللا �سمح لي �أن 
 أذهب معكم أم ال."  

في تلك اللیلة تكلَّم هللا إلى بلعام وقال: "ال تذهب مع الرسل، ال تلعن إسرائیل"، لذلك 
 صرف بلعام الرسل في الص�اح. 

لكن �االق أرسل رسًال آخر�ن �قولون: "�االق سوف �عط�ك الكثیر من الذهب. �مكنه أن  
 �جعلك شخًصا عظ�ًما. تعاَل والعن إسرائیل."  

  عندئذ أخبر�م ما إذا �ان هللا �سمح لي أن  نتظروا حتى الص�اح،قال بلعام مرة أخرى: "ا
 أذهب معكم أم ال."  

 كان بلعام یتلهف على الذهب إلى أ�عد َحّد. 



 في تلك اللیلة قال هللا لبلعام: "اذهب مع الرسل، لكن ُقل فقط ما أخبرك �أن تقوله." 

 في الص�اح ذهب بلعام على حماره مع رسل �االق.  

بلعام �سیر معهم، فجأًة جاء مالك من هللا في منتصف الطر�ق. �ان مالك هللا  بینما �ان 
 معه س�ف في یده.  

فخرج عن الطر�ق،   خائًفا، الحمار كان المالك. رأى الحمار لكن المالك، بلعام یرَ  لم
 وجرى في الحقل. 

 فضرب بلعام حماره ِ�ِكْرَ�اجه، لیرجع الحمار إلى الطر�ق.  

كرمة   هناك كانت َضیِّق. طر�ق في أخرى. وقف الطر�ق مرة في وقف هللا مالك لكن
 عنب على أحد جانبي الطر�ق، و�ان هناك سور على الجانب اآلخر. 

رأى الحمار المالك مرة أخرى، ولم �مكنه أن �جري إلى الحقل، لذلك فإنه انضغط نحو  
 الحائط، وهذا أوجع قدم بلعام، فضرب الحمار مرة أخرى. 

ا.   عندئذ ذهب المالك ووقف في طر�ق ضیِّق جد�

 فلم �مكن للحمار أن یهرب من الطر�ق، فر�ع الحمار، و�لعام على ظهره. 

ا  ، وضرب الحمار �قوة. فغِضب بلعام جد�

فأدار الحمار رأسه ونظر إلى بلعام، وجعل هللا الحمار یتكلم. وضع هللا �لمات في فم 
  .الحمار

 فقال الحمار: "لماذا ضر�تني ثالث مرات؟"  

 ُتك اآلن."  قال بلعام: "ألنك ال تط�عني، لو �ان معي س�ٌف، لكنُت قد قتل

 وقٍت؟" قال بلعام "ال". فقال الحمار: "هل تصرفُت هكذا في أي 
 وعندئذ فتح هللا عیني بلعام، لیرى مالك هللا في الطر�ق، ورأى الس�ف في ید المالك.  



قال مالك هللا لبلعام: "الحمار أنقذ ح�اتك، ثالث مرات"، فقال بلعام: "أنا لم َأَرك. إذا 
 أردتني أن أرجع، سأرجع." 

 لكن مالك هللا قال: "اذهب إلى �االق، لكن تذ�َّر أن تقول فقط ما أخبرك هللا �ه." 

ا ألن یرى بلعام،  وهكذا استمر بلعام في َسْیِرِه وجاء إلى �االق. �ان �االق مسروًرا جد�
 فصنع عشاًء عظ�ًما له. 

 قال �االق: "غًدا سوف ُأِر�َك شعب إسرائیل، عندئذ �جب أن تلعنهم لي."  
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 ر�ه خ�ام اإلسرائیلیین من قمة التَّلة. في الص�اح، أخذ �االق بلعام إلى َتلَّة عال�ة، لیُ 

 كان الوادي مملوًءا �الخ�ام، صفوف صفوف من الخ�ام، تلمع في الشمس.  

قال �االق: "انظر هذا الشعب الكثیر. ِإلعنهم اآلن لي، فسأجعلك رجًال غن��ا. قال بلعام:  
"عل�ك أن تبني س�عة مذا�ح. سوف نحرق ذ�ائح � علیها، لكن سأقول فقط ما �أمرني هللا  

 أن أقوله."

 فأمر �االق عبیده �أن یبنوا س�عة مذا�ح، ثم أحرقوا ذ�ائحهم �.  

لكن �االق و�لعام لم �كونا ُأناًسا صالحین. لم �عُبدا هللا �إخالص؛ لهذا لم ُ�َسرَّ هللا 
 �محرقاتهما.  

 لكن هللا وضع �لمات في فم بلعام، تماًما �ما وضع �لمات في فم الحمار. 

 تمع إلى صوت هللا.  ا �سكان بلعام واقًفا صامتً 

وقف �االق و�ل ُأَمرائه حول المذا�ح، وانتظروا أن �سمعوا ما �قوله بلعام، فبدأ بلعام یتكلم  
 وقال: "ك�ف ألعن هذا الشعب؟ هللا قد �ار�هم. أنا ال أقدر أن ألعنهم."  

 وتكلَّم بلعام �أمور رائعة عن شعب هللا.  

 ن تلعنهم، وأنت لم تلعنهم!" هذا لم �عجب �االق؛ فقال لبلعام: "قلت لك أ

 قال بلعام: "قلت لك إني سأقول فقط ما �قول لي هللا أن أقوله."

 قال �االق: "لنحاول مرة أخرى."

أخذ �االق بلعام إلى َتلَّة عال�ة أخرى، و�ني س�عة مذا�ح أخرى، وأحضروا ذ�ائح � على  
 هذه المذا�ح الس�عة الجدیدة.  



رة أخرى، وانتظر �االق وُأَمراؤه أن �سمعوا ما �قوله بلعام، استمع بلعام إلى صوت هللا م
 ووضع هللا �لمات في فم بلعام. 

قال بلعام: "إن هللا ال �قول أكاذیب، وال ُ�َغیِّر رأ�ه، لقد �ارك هللا هؤالء الناس، وس�صنع هللا  
 عجائب لهم." 

  لشعب إسرائیل.ثم قال بلعام قصیدة ِشْعر أخرى عن األمور الرائعة التي س�صنعها هللا 

 فقال �االق: "َكَفى! أنت لم تلعن الشعب أبدا! أنت ت�ار�هم!"  

 قال بلعام: "قلُت لك ال �مكنني أن أقول إال ما �قول لي هللا أن أقوله." 

 قال �االق: "لنحاول مرة أخرى."

على  أخذ �االق بلعام إلى َتلَّة عال�ة أخرى، و�ني س�عة مذا�ح جدیدة، وأحضروا ذ�ائح � 
 الس�عة المذا�ح الجدیدة.

مرة أخرى استمع بلعام إلى صوت هللا، وانتظر �االق وُأَمراؤه أن �سمعوا ما �قوله بلعام،  
 ووضع هللا �لمات في فم بلعام.  

 قال بلعام: "إن هللا أخرج هذا الشعب من مصر، وسی�ار�هم و�جعلهم ُأمَّة عظ�مة..."  

 رات، فصرخ �االق: "َكَفى." فغضب �االق. �ارك بلعام الشعب ثالث م

لكن بلعام لم �مكنه أن یتوقف، ألن هللا وضع �الًما آخر في فمه، فقال: "س�أتي �و�ب  
 من �عقوب، و�تسلط على �ل األمم..."  

  هذا الكو�ب جاء �عد فترة طو�لة. �ان هذا الكو�ب هو �سوع، ُمَخلَِّصنا، سیتسلط على �ل 
 األمم. 

عندما قال بلعام �ل الكلمات التي وضعها هللا في فمه، عاد إلى وطنه، و�ان �االق  
 غاضً�ا، ولم �جعل بلعام رجًال غن��ا.  

 



 هللا �أخذ موسى �عیًدا  .8
 ) 34  - 31؛ تثن�ة  14  –  12 :27(عدد 

 
 عرف موسى أنه آن الوقت ل�موت، وعرف أن هللا لن �سمح له �أن یدخل إلى �نعان.  

 من األ�ام استدعى موسى �ل الشعب، لكي یودعهم. في یوم 

أتى �ل الشعب ل�سمع موسى. اآل�اء واألمهات، واألوالد والبنات، حضروا جم�ًعا ل�سمعوا  
 موسى. 

كان موسى رجًال �بیر السن رائًعا. �ان َشعر رأسه وذقنه أب�ضْین، لكنه �ان �قف ُمنتصً�ا  
 تماًما. �ان لم یزل قو��ا. 

إلى الشعب وأخبرهم عن العجائب التي صنعها هللا في مصر وفي  تحدَّث موسى 
ا،  ا، وأوصاهم أن �حبوا هللا جد� الصحراء. أخبرهم أن هللا سُ�ْحضرهم إلى �نعان سر�ًعا جد�

 وأال ینسوا هللا، وال �عبدوا األوثان أبًدا.

ا في األرض ال  جدیدة." قال موسى: "إذا أحببتم هللا وعبدتموه، سی�ار�كم �ثیًرا جد�

ثم نادى موسى �شوع. �ان �شوع، �ما تتذ�رون، أحد الجاسوسْین الصالحْین. جاء �شوع 
 ووقف إلى جوار موسى. 

قال موسى لجم�ع الشعب: "عندما أموت، س�كون �شوع قائد�م. الرب اختاره وهو س�قود�م  
 إلى �نعان."  

 ون �شوع.وضع موسى یده على رأس �شوع و�ار�ه، وقال �ل الشعب إنهم س�ط�ع

�عد هذا، قال الرب لموسى: "اصعد على قمة جبل َنُبو، سوف ُأِر�َك أرض �نعان من على  
 قمة جبل َنُبو."  

 صعد موسى إلى الجبل �مفرده، ورآه �ل الشعب وهو �صعد.  



من على قمة جبل َنُبو، نظر موسى نهر األردن وأمكنه أن یرى أرض �نعان. رأى التالل 
 رة، والحقول الجمیلة واألشجار والحشائش. �ان بلًدا رائًعا.  الخضراء، والمدن الكبی

وعلى قمة جبل َنُبو، مات موسى. أخذ هللا روحه إلى السماء. ودفن هللا موسى هناك على  
 الجبل. 

 حزن بنو إسرائیل عندما عرفوا أن موسى مات. 

 م أطاعوه.      اآلن أص�ح �شوع قائدهم، وهُ 
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