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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



ھل رزق هللا عائلتك بطفل 
 في أي مره؟ كم ھو 

 البد كان  !أمر شیق
 إسحاق و رفقھ في 

 الن . سعادة مزدوجة
 هللا 

 
 سیعطیھم 

 طفالن في 
 .وقت واحد    



 لقد تزاحم التوأم
 ولما. رفقة داخل 
 صلت قال لھا هللا 

 إن ابناھا سوف 
 یقیمان أمتان 

 -عظیمتان  
 و الصغیر سیكون 

طفل  عادة أول. اعظم 
 و أخیرا. یكون اعظم

 .ولدت طفالھا 



 .ولم یكونا الطفالن متشابھان   



عیسو، وھو األكبر كان 
 .ُمشعرا و كان صیاد ماھر



وكان یعقوب أملس الجلد و احب العمل 
 بقرب البیت واحب األب عیسو اكثر

 .فضل یعقوب. فكانت أما األم 



اعطني : "وقال لیعقوب. وفي یوم جاع عیسو 
 لم ". لي بكوریتك بع"فرد علیھ یعقوب ". آلكل

 یبالي عیسو 
 بوعد هللا للمولود 

 واتفق مع . األول
 اآلن . یعقوب

 سیكون یعقوب راس 
 .  وفاة والده االسره بعد



.  أنا إلھ أباك إبراھیم:"و في لیلھ ما كلم هللا إسحاق
 ."وسوف أبارك نسلك. أنا معك



 بالرغم من أن إسحاق كان یعبد هللا، إال أن 
 ابنھ عیسو تزوج امرأتین من الحیثیین،

 .وكانوا شعب ال یعبد هللا 



وقال .وكبر إسحاق 
تصید لي صیدا : "لعیسو

واصنع لي طعاما آلكل، 
 ."حتى تباركك نفسي



 وكانت ھذه بركھ خاصة من 
 وذھب عیسو . األب البنھ البكر
 وأنصتت . مسرعا لیصطاد

 وأرادت أن . رفقھ للكالم
 .یأخذ یعقوب البركة



 وبینما أسرعت لتطبخ . واعدت رفقة خطة
 الطعام الذي یحبھ إسحاق، 

 لبس یعقوب مالبس عیسو، 
 ووضع فروه الماعز 

 وكان . علي یدیھ وعنقھ
 .  إسحاق ال یري جیدا

 ربما استطاعا 
 .  أن یخدعاه



 واحضر یعقوب الطعام          
 :  فقال إسحاق. إلسحاق         

 الصوت صوت یعقوب، و "   
 وبعد ." لكن الیدین یدا عیسو   

 ما أكل الطعام، قام              
 وبارك  إسحاق                  

 ابنھ الراكع                       
 .أمامھ                            



.  وحدث بعد ما خرج یعقوب، أن عیسو أتى إلى أبیھ
 ."  ھذا ھو طعامك: "وقال

 . وعلم إسحاق انھ ُخدع
 ال أستطیع أن : "وقال

 فامتلئ ." أرد البركة
 .  قلب عیسو بالحقد

 وقرر أن یقتل 
 .یعقوب



.  وسمعت رفقھ بتھدید عیسو
 اذھب إلى : "وقالت لیعقوب

 غضب  بیت خالك، حتى یرتد
 ما أخیك عنك و ینسي

 ."صنعت بھ           



ووافق إسحاق بان یذھب 
یعقوب لیختار زوجھ من 

ترك  وھكذا. بیت أمھ
 .یعقوب البیت



 وفي ھذه اللیلة،
 یعقوب لینام توقف 

 في مكانا ووضع 
 بعض الحجارة 

 رأسھ تحت 
 .كوسادة         



وحیدا،  ربما كان
ولكنة  .ربما خائفا

 .لم یكن بمفردة
الن هللا تكلم معھ  

 .   جمیل بحلم



 أنا الرب الھ "                                           
آباءك، إبراھیم و                                           

.  وھذه األرض أعطیھا لك. وھا أنا معك. إسحاق
   ."  ویتبارك فیك وفي نسلك جمیع قبائل األرض

 فاستیقظ یعقوب من نومھ بعد ما تكلم الرب    
 . معھ، وكان خائفا                           



ورحب خال یعقوب البان 
یعقوب ابنھ  واحب. بھ

   خالھ راحیل وخدم البان
         سبعھ

 
 
 
 

 .لیتزوجھا سنوات



في لیلھ الزواج،  ولكن،
 . یعقوب خدع البان



ھذه لیئة، ولیست : "واشتكي یعقوب
:  فقال البان ."لقد خدعتني. راحیل

 .یجب أن تتزوج الكبرى أوال"



تزوج راحیل اآلن واخدمني سبعة 
.  ووافق یعقوب." سنوات أخرى

 .خداعھ إلسحاق و عیسو ربما تذكر



وعندما كان لیعقوب إحدى 
عشر ابنا، و بینما تمضي 

السنون تاق یعقوب أن یأخذ 
 .أسرتھ ویرجع إلى كنعان



.  الن والدیھ كانوا ھناك
ولكن عیسو أیضا كان 
 ھناك، وھو الذي اقسم 

  ھل كان. أن یقتلھ
 رجوعھ آمنا؟



وفي یوما من األیام أمره 
فجمع . هللا أن یرجع

یعقوب كل أسرتھ 
 .وقطعانھ وقام راجعا



خرج . یالھا من رحلھ
یعقوب  عیسو لمالقاة

 !ومعھ أربع مائة رجل
 .ولكنھ لم یؤذي یعقوب



   فركض عیسو للقاء یعقوب
 واصبح یعقوب . وعانقھ      

 أصدقاء ثانیة،  وعیسو       
 بسالم  ورجع یعقوب         

 .ألرضھ                        



 یعقوب المخادع 

قصة من كلمة هللا    

تجدھا في سفر التكوین. الكتاب المقدس  

  33-25اإلصحاحات 

 
"فتح كالمك ینیر العقل"  

130:119مزمور     



   النھایة



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

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

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

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

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



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

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

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

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