
يعقوب المخادع  

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
ترجمها ماجد أديب رزق   

Aziz Saad, www.arabic-club.de

انتاج هيئة جينيسيس للبحث     
www.M1914.org

هيئة جينيسيس للنشر       2009 ©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



هل رزق اهللا عائلتك بطفل في    
!أي مره؟ آم هو أمر شيق   

البد آان إسحاق و رفقه في    
الن اهللا . سعادة مزدوجة

سيعطيهم طفالن في وقت 
.واحد 



لقد تزاحم التوأم      
ولما . داخل رفقة   

صلت قال لها اهللا  
إن ابناها سوف  

يقيمان أمتان 
 و -عظيمتان 

الصغير سيكون    
عادة  أول . اعظم

. طفل يكون اعظم
و أخيرا ولدت    

.طفالها



عيسو، وهو . ولم يكونا الطفالن متشابهان  
وآان .  األآبر آان ُمشعرا و آان صياد ماهر   

يعقوب أملس الجلد و احب العمل بقرب البيت           
فضل  . واحب األب عيسو اآثر أما األم  فكانت   

.يعقوب



وفي يوم جاع عيسو  
: وقال ليعقوب. 
".  اعطني آلآل " 

فرد عليه يعقوب 
". بع لي بكوريتك   "

لم  يبالي عيسو 
بوعد اهللا للمولود  

واتفق مع  . األول  
اآلن . يعقوب

سيكون يعقوب 
راس االسره بعد      

.       وفاة والده 



. أنا معك. أنا إله أباك إبراهيم    :"و في ليله ما آلم اهللا إسحاق    
بالرغم من أن إسحاق آان يعبد اهللا، إال   ." وسوف أبارك نسلك  

أن ابنه عيسو تزوج امرأتين من الحيثيين،   
. وآانوا شعب ال يعبد اهللا 



تصيد لي : "وقال لعيسو .وآبر إسحاق    
صيدا واصنع لي طعاما آلآل، حتى     

وآانت هذه برآه  ." تبارآك نفسي
وذهب . خاصة من األب البنه البكر     

وأنصتت . عيسو مسرعا ليصطاد
وأرادت أن يأخذ يعقوب   . رفقه للكالم   

.البرآة  



وبينما . واعدت رفقة خطة 
أسرعت لتطبخ الطعام الذي      

يحبه إسحاق، لبس يعقوب    
مالبس عيسو، ووضع فروه   

وآان . الماعز علي يديه وعنقه 
ربما .  إسحاق ال يري جيدا    
. استطاعا أن يخدعاه 



واحضر يعقوب الطعام    
: فقال إسحاق  . إلسحاق   

الصوت صوت يعقوب، و   " 
وبعد ." لكن اليدين يدا عيسو 

ما أآل الطعام، قام إسحاق    
.   وبارك ابنه الراآع أمامه     



وحدث بعد ما خرج يعقوب،  
: وقال. أن عيسو أتى إلى أبيه  

وعلم ." هذا هو طعامك  " 
ال  : " وقال. إسحاق انه ُخدع    

."  أستطيع أن أرد البرآة      
. فامتلئ قلب عيسو بالحقد  
.وقرر أن يقتل يعقوب



وقالت . وسمعت رفقه بتهديد عيسو 
اذهب إلى بيت خالك، حتى     : "ليعقوب

يرتد غضب أخيك عنك و ينسي ما   
ووافق إسحاق بان    ." صنعت به

يذهب يعقوب ليختار زوجه من بيت    
.وهكذا ترك يعقوب البيت   . أمه



وفي هذه الليلة، توقف      
           يعقوب لينام في مكانا ووضع 
                     بعض الحجارة تحت  

ربما آان.                  رأسه آوسادة   
.                       وحيدا، ربما خائفا  
.                      ولكنة لم يكن بمفردة
                    الن اهللا تكلم معه بحلم 
.                                         جميل



وها . أنا الرب اله آباءك، إبراهيم و إسحاق         " 
ويتبارك . وهذه األرض أعطيها لك   . أنا معك

."  فيك وفي نسلك جميع قبائل األرض   
فاستيقظ يعقوب من نومه بعد ما تكلم الرب   

. معه، وآان خائفا



واحب .     ورحب خال يعقوب البان به  
       يعقوب ابنه خاله راحيل وخدم البان    

ولكن، .              سبعه سنوات ليتزوجها  
               في ليله الزواج، خدع البان        

.               يعقوب



."لقد خدعتني .  هذه ليئة، وليست راحيل    : "واشتكي يعقوب 
تزوج راحيل اآلن    . يجب أن تتزوج الكبرى أوال    : "فقال البان

ربما تذآر. ووافق يعقوب. " واخدمني سبعة سنوات أخرى   
.                        خداعه إلسحاق و عيسو   



وعندما آان ليعقوب إحدى عشر     
ابنا، و بينما تمضي السنون تاق    

يعقوب أن يأخذ أسرته ويرجع إلى       
. الن والديه آانوا هناك . آنعان

ولكن عيسو أيضا آان هناك، وهو  
هل آان.  الذي اقسم أن يقتله  

           رجوعه آمنا؟ 



وفي يوما من األيام أمره اهللا أن   
فجمع يعقوب آل أسرته     . يرجع 

.وقطعانه وقام راجعا 



خرج عيسو لمالقاة .  يالها من رحله 
!    يعقوب ومعه أربع مائة رجل    
.           ولكنه لم يؤذي يعقوب 

          فرآض عيسو للقاء يعقوب 
واصبح يعقوب وعيسو.       وعانقه

        أصدقاء ثانية، ورجع يعقوب  
.                        بسالم ألرضه  



يعقوب المخادع   

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوين     . الكتاب المقدس  

 33-25اإلصحاحات    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130:119مزمور  



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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هل رزق اهللا عائلتك بطفل في    
!أي مره؟ آم هو أمر شيق   

البد آان إسحاق و رفقه في    
الن اهللا . سعادة مزدوجة

سيعطيهم طفالن في وقت 
.واحد 



لقد تزاحم التوأم      
ولما . داخل رفقة   

صلت قال لها اهللا  
إن ابناها سوف  

يقيمان أمتان 
 و -عظيمتان 

الصغير سيكون    
عادة  أول . اعظم

. طفل يكون اعظم
و أخيرا ولدت    

.طفالها



عيسو، وهو . ولم يكونا الطفالن متشابهان  
وآان .  األآبر آان ُمشعرا و آان صياد ماهر   

يعقوب أملس الجلد و احب العمل بقرب البيت           
فضل  . واحب األب عيسو اآثر أما األم  فكانت   

.يعقوب



وفي يوم جاع عيسو  
: وقال ليعقوب. 
".  اعطني آلآل " 

فرد عليه يعقوب 
". بع لي بكوريتك   "

لم  يبالي عيسو 
بوعد اهللا للمولود  

واتفق مع  . األول  
اآلن . يعقوب

سيكون يعقوب 
راس االسره بعد      

.       وفاة والده 



. أنا معك. أنا إله أباك إبراهيم    :"و في ليله ما آلم اهللا إسحاق    
بالرغم من أن إسحاق آان يعبد اهللا، إال   ." وسوف أبارك نسلك  

أن ابنه عيسو تزوج امرأتين من الحيثيين،   
. وآانوا شعب ال يعبد اهللا 



تصيد لي : "وقال لعيسو .وآبر إسحاق    
صيدا واصنع لي طعاما آلآل، حتى     

وآانت هذه برآه  ." تبارآك نفسي
وذهب . خاصة من األب البنه البكر     
وأنصتت . عيسو مسرعا ليصطاد

وأرادت أن يأخذ يعقوب   . رفقه للكالم   
.البرآة  



وبينما . واعدت رفقة خطة 
أسرعت لتطبخ الطعام الذي      

يحبه إسحاق، لبس يعقوب    
مالبس عيسو، ووضع فروه   

وآان . الماعز علي يديه وعنقه 
ربما .  إسحاق ال يري جيدا    
. استطاعا أن يخدعاه 



واحضر يعقوب الطعام    
: فقال إسحاق  . إلسحاق   

الصوت صوت يعقوب، و   " 
وبعد ." لكن اليدين يدا عيسو 

ما أآل الطعام، قام إسحاق    
.   وبارك ابنه الراآع أمامه     



وحدث بعد ما خرج يعقوب،  
: وقال. أن عيسو أتى إلى أبيه  

وعلم ." هذا هو طعامك  " 
ال  : " وقال. إسحاق انه ُخدع    

."  أستطيع أن أرد البرآة      
. فامتلئ قلب عيسو بالحقد  
.وقرر أن يقتل يعقوب



وقالت . وسمعت رفقه بتهديد عيسو 
اذهب إلى بيت خالك، حتى     : "ليعقوب

يرتد غضب أخيك عنك و ينسي ما   
ووافق إسحاق بان    ." صنعت به

يذهب يعقوب ليختار زوجه من بيت    
.وهكذا ترك يعقوب البيت   . أمه



وفي هذه الليلة، توقف      
           يعقوب لينام في مكانا ووضع 
                     بعض الحجارة تحت  

ربما آان.                  رأسه آوسادة   
.                       وحيدا، ربما خائفا  
.                      ولكنة لم يكن بمفردة
                    الن اهللا تكلم معه بحلم 
.                                         جميل



. وها أنا معك. أنا الرب اله آباءك، إبراهيم و إسحاق         " 
ويتبارك فيك وفي نسلك  . وهذه األرض أعطيها لك   

فاستيقظ يعقوب من نومه بعد  ." جميع قبائل األرض   
. ما تكلم الرب معه، وآان خائفا   



واحب .     ورحب خال يعقوب البان به  
       يعقوب ابنه خاله راحيل وخدم البان    

ولكن، .              سبعه سنوات ليتزوجها  
               في ليله الزواج، خدع البان        

.               يعقوب



."لقد خدعتني .  هذه ليئة، وليست راحيل    : "واشتكي يعقوب 
تزوج راحيل اآلن    . يجب أن تتزوج الكبرى أوال    : "فقال البان

ربما تذآر. ووافق يعقوب. " واخدمني سبعة سنوات أخرى   
.                        خداعه إلسحاق و عيسو   



وعندما آان ليعقوب إحدى عشر     
ابنا، و بينما تمضي السنون تاق    

يعقوب أن يأخذ أسرته ويرجع إلى       
. الن والديه آانوا هناك . آنعان

ولكن عيسو أيضا آان هناك، وهو  
هل آان.  الذي اقسم أن يقتله  

           رجوعه آمنا؟ 



وفي يوما من األيام أمره اهللا أن   
فجمع يعقوب آل أسرته     . يرجع 

.وقطعانه وقام راجعا 



خرج عيسو لمالقاة .  يالها من رحله 
!    يعقوب ومعه أربع مائة رجل    
.           ولكنه لم يؤذي يعقوب 

          فرآض عيسو للقاء يعقوب 
واصبح يعقوب وعيسو.       وعانقه

        أصدقاء ثانية، ورجع يعقوب  
.                        بسالم ألرضه  



يعقوب المخادع   

  قصة من آلمة اهللا

تجدها في سفر التكوين     . الكتاب المقدس  

 33-25اإلصحاحات    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130:119مزمور  



606

النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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