
إِنِْجيُل َمتَّى
 -chapter 1-
ُل  الأصَحاُح الأَوَّ

إِْسحاُق َولَدَ ٢ إِبْراِهيُم َولَدَ إِْسحاَق. َو ١ ِكتَاُب ِميلاَِد يَُسوَع اْلَمِسيِح ابِْن دَاُودَ ابِْن إِبْراِهيَم:   
٣ َويَُهوذَا َولَدَ َفارَِص َوزَاَرَح ِمْن ثَاَماَر. وََفارُِص َولَدَ َحْصُروَن. إِْخَوتَُه.   يَْعُقوَب. َويَْعُقوُب َولَدَ يَُهوذَا َو

٥ ينَادَاُب َولَدَ نَْحُشوَن. َونَْحُشوُن َولَدَ َسْلُموَن.  ينَادَاَب. َوَعّمِ ٤ َوأََراُم َولَدَ َعّمِ  وََحْصُروُن َولَدَ أََراَم. 

ى َولَدَ ٦ َويَسَّ ى.   وََسْلُموُن َولَدَ بُوَعزَ ِمْن َراَحاَب. َوبُوَعزُ َولَدَ ُعوبِيدَ ِمْن َراُعوَث. َوُعوبِيُد َولَدَ يَسَّ
٧ وَُسلَْيَماُن َولَدَ رََحْبَعاَم. َورََحْبَعاُم َولَدَ أَبِيَّا. َّا.  رِي  دَاُودَ اْلَملَِك. وَدَاُوُد اْلَملُِك َولَدَ ُسلَْيَماَن ِمَن الَِّتي لأُو
َّا َولَدَ يُوثَاَم. ٩ َوُعزِّي َّا.  ٨ َوآَسا َولَدَ يَُهوَشاَفاطَ. َويَُهوَشاَفاُط َولَدَ يُوَراَم. َويُوَراُم َولَدَ ُعزِّي  َوأَبِيَّا َولَدَ آَسا. 
ى َولَدَ آُموَن. َوآُموُن َولَدَ يُوِشيَّا. ى. وََمنَسَّ  َويُوثَاُم َولَدَ أََحازَ. َوأََحازُ َولَدَ ِحْزِقيَّا.  ١٠ وَِحْزِقيَّا َولَدَ َمنَسَّ

إِْخَوتَُه ِعْندَ َسْبِي بَابَِل.  ١٢ َوبَْعدَ َسْبِي بَابَِل يَُكْنيَا َولَدَ َشأَْلِتِئيَل. وََشأَْلِتِئيُل  ١١ َويُوِشيَّا َولَدَ يَُكْنيَا َو
َّابُِل َولَدَ أَبِيُهودَ. َوأَبِيُهوُد َولَدَ أَلِيَاِقيَم. َوأَلِيَاِقيُم َولَدَ َعازُوَر. ١٤ َوَعازُوُر َولَدَ َصاُدوَق. َّابَِل. ١٣ َوزَُرب  َولَدَ زَُرب

 وََصاُدوُق َولَدَ أَِخيَم. َوأَِخيُم َولَدَ أَلُِيودَ.  ١٥ َوأَلُِيوُد َولَدَ أَلِيَعازََر. َوأَلِيَعازَُر َولَدَ َمتَّاَن. وََمتَّاُن َولَدَ
لِدَ ِمْنَها يَُسوُع الَِّذي يُْدَعى اْلَمِسيَح. ١٧ َفَجِميُع  يَْعُقوَب. ١٦ َويَْعُقوُب َولَدَ يُوُسَف رَُجَل َمْريََم الَِّتي ُو

 الأْجيَاِل ِمْن إِبْراِهيَم إِلَى دَاُودَ أَْربََعةَ َعَشَر ِجيلاً، َوِمْن دَاُودَ إِلَى َسْبِي بَابَِل أَْربََعةَ َعَشَر ِجيلاً، َوِمْن
َسْبِي بَابَِل إِلَى اْلَمِسيِح أَْربََعةَ َعَشَر ِجيلاً.ا

ُه َمْخُطوبَةً لُِيوُسَف، َقْبَل أَْن ا َكانَْت َمْريَُم أُمُّ ا وِلاَدَُة يَُسوَع اْلَمِسيِح َفَكانَْت هَكذَا: لَمَّ  ١٨ أَمَّ
وِح اْلُقُدِس.  ١٩ َفُيوُسُف رَُجلَُها إِْذ َكاَن بَارًّا، َولَْم يََشْأ أَْن يُْشِهرََها،  يَْجتَِمَعا، ُوِجدَْت ُحْبلَى ِمَن الرُّ

ٌر ِفي هِذِه الأُُمورِ، إِذَا َملاَُك الرَّّبِ َقْد ظََهَر لَُه ِفي ُحْلمٍ ا.  ٢٠ َولِكْن ِفيَما ُهَو ُمتََفّكِ  أََرادَ تَْخلِيَتََها ِسرًّ
وِح  َقائِلاً:«يَا يُوُسُف ابَْن دَاُودَ، لاَ تَخَْف أَْن تَْأُخذَ َمْريََم اْمَرأَتََك. لأَنَّ الَِّذي ُحبَِل بِِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ
َُّه يُخَلُِّص َشْعبَُه ِمْن خَطَايَاُهْم».  ٢٢ وَهذَا ُكلُُّه  اْلُقُدِس.     ٢١ َفَستَلُِد ابْنًا َوتَْدُعو اْسَمُه يَُسوَع. لأَن

ِ اْلَقائِِل:  ٢٣ «ُهوَذَا اْلَعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابْنًا، َويَْدُعوَن اْسَمُه ّ
 يَِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّّبِ بِالنَّبِي

ْ
 َكاَن لَِكي

ئِيَل» الَِّذي تَْفِسيرُُه: َاللُه َمَعنَا. ا انُو ِعمَّ
، َوأَخَذَ اْمَرأَتَُه. ٢٥َولَْم يَْعرِْفَها َحتَّى ا اْستَْيَقظَ يُوُسُف ِمَن النَّْوِم َفَعَل َكَما أََمرَُه َملاَُك الرَّّبِ  ٢٤ َفلَمَّ

َولَدَِت ابْنََها اْلبِْكَر. وَدََعا اْسَمُه يَُسوَع. ا
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َّاِم ِهيُروُدَس اْلَملِِك، إِذَا َمُجوٌس ِمَن اْلَمْشرِِق َقْد َِّة، ِفي أَي لِدَ يَُسوُع ِفي بَْيِت لَْحمِ اْليَُهوِدي ا ُو ١ َولَمَّ  
َّنَا َرأَيْنَا نَْجَمُه ِفي اْلَمْشرِِق َوأَتَْينَا ٢ َقائِلِيَن:«أَيَْن ُهَو اْلَمْولُوُد َملُِك اْليَُهوِد؟ َفإِن  َجاُءوا إِلَى أُورَُشلِيَم 
٤ َفَجَمَع ُكلَّ ُرؤََساِء ا َسِمَع ِهيُروُدُس اْلَملُِك اْضطَرََب وََجِميُع أُورَُشلِيَم َمَعُه.  ٣ َفلَمَّ  لِنَْسُجدَ لَُه». 
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َِّة. ٥ َفَقالُوا لَُه:«ِفي بَْيِت لَْحمِ اْليَُهوِدي ْعب، وََسأَلَُهْم:«أَيَْن يُولَُد اْلَمِسيُح؟»   اْلَكَهنَِة َوَكتَبَِة الشَّ
ْغَرى بَْيَن ُرؤََساِء يَُهوذَا، ٦ َوأَنِْت يَا بَْيَت لَْحمٍ، أَْرَض يَُهوذَا لَْسِت الصُّ  : ِ ّ

َُّه هَكذَا َمْكتُوٌب بِالنَّبِي  لأَن
٧ ِحينَِئٍذ دََعا ِهيُروُدُس اْلَمُجوَس ِسرًّا، َوتََحقََّق ِمْنُهْم  لأَْن ِمْنِك يَْخُرُج ُمدَبٌِّر يَرَْعى َشْعبِي إِْسَرائِيَل». 

. ِ ّ
بِي ٨ ثُمَّ أَْرَسلَُهْم إِلَى بَْيِت لَْحمٍ، وََقاَل:«اْذَهُبوا َواْفَحُصوا بِالتَّْدِقيِق َعِن الصَّ  زََماَن النَّْجمِ الَِّذي ظََهَر. 
إِذَا ا َسِمُعوا ِمَن اْلَملِِك ذََهُبوا. َو ٩ َفلَمَّ  أَنَا أَيًْضا َوأَْسُجدَ لَُه». 

َ
 آتِي

ْ
 وََمتَى وََجْدتُُموُه َفأَْخبُِرونِي، لَِكي

ا َرأَْوا .  ١٠ َفلَمَّ بِيُّ  النَّْجُم الَِّذي َرأَْوُه ِفي اْلَمْشرِِق يَتََقدَُّمُهْم َحتَّى َجاَء َووََقَف َفْوُق، َحْيُث َكاَن الصَّ
وا وََسَجُدوا لَُه. ِه. َفخَرُّ بِيَّ َمَع َمْريََم أُّمِ  النَّْجَم َفرُِحوا َفرًَحا َعِظيًما ِجدًّا.  ١١ َوأَتَْوا إِلَى اْلبَْيِت، َوَرأَْوا الصَّ
 إِلَْيِهْم ِفي ُحْلمٍ أَْن لاَ يَْرِجُعوا

َ
ا.  ١٢ ثُمَّ إِْذ أُوِحي  ثُمَّ َفتَُحوا ُكنُوزَُهْم وََقدَُّموا لَُه َهدَايَا: ذََهبًا َولُبَانًا وَُمرًّ

تِِهْم.  ١٣ َوبَْعدََما انَْصرَُفوا، إِذَا َملاَُك الرَّّبِ َقْد ظََهَر  إِلَى ِهيُروُدَس، انَْصرَُفوا ِفي طَرِيق أُْخَرى إِلَى ُكوَر

ُه َواْهرُْب إِلَى ِمْصَر، َوُكْن ُهنَاَك َحتَّى أَُقوَل لََك. لأَنَّ بِيَّ َوأُمَّ  لُِيوُسَف ِفي ُحْلمٍ َقائِلاً:«ُقْم وَُخِذ الصَّ
ُه لَْيلاً َوانَْصَرَف إِلَى ِمْصَر. بِيَّ َوأُمَّ بِيَّ لُِيْهلَِكُه».  ١٤ َفَقاَم َوأَخَذَ الصَّ  ِهيُروُدَس ُمْزِمٌع أَْن يَْطلَُب الصَّ

ِ اْلَقائِل:«ِمْن ِمْصَر دََعْوُت ّ
 يَِتمَّ َما ِقيَل ِمَن الرَّّبِ بِالنَّبِي

ْ
 ١٥ َوَكاَن ُهنَاَك إِلَى وََفاِة ِهيُروُدَس. لَِكي

ا َرأَى ِهيُروُدُس أَنَّ اْلَمُجوَس َسِخُروا بِِه َغِضَب ِجدًّا. َفأَْرَسَل وََقتََل َجِميَع  ابْني».  ١٦ ِحينَِئٍذ لَمَّ
ْبيَاِن الَِّذيَن ِفي بَْيِت لَْحمٍ َوِفي ُكّلِ تُُخوِمَها، ِمِن ابِْن َسنَتَْيِن َفَما ُدوُن، بَِحَسب الزََّماِن الَِّذي  الّصِ
اَمِة، نَْوٌح ِ اْلَقائِِل:  ١٨ «َصْوٌت ُسِمَع ِفي الرَّ ّ

َقُه ِمَن اْلَمُجوِس.  ١٧ ِحينَِئٍذ تَمَّ َما ِقيَل بِإِْرِميَا النَّبِي  تََحقَّ
َُّهْم لَْيُسوا بَِمْوُجوِديَن». ا َوبَُكاٌء َوَعوِيٌل َكِثيٌر. َراِحيُل تَْبِكي َعلَى أَْولاَِدَها وَلاَ تُرِيُد أَْن تَتََعزَّى، لأَن

ا َماَت ِهيُروُدُس، إِذَا َملاَُك الرَّّبِ َقْد ظََهَر ِفي ُحْلمٍ لُِيوُسَف ِفي ِمْصَر  ٢٠ َقائِلاً:«ُقْم وَُخِذ  ١٩ َفلَمَّ
٢١  .« ِ ّ

بِي َُّه َقْد َماَت الَِّذيَن َكانُوا يَْطلُُبوَن نَْفَس الصَّ ُه َواْذَهْب إِلَى أَْرِض إِْسَرائِيَل، لأَن بِيَّ َوأُمَّ  الصَّ
ا َسِمَع أَنَّ أَْرِخيلاَُوَس يَْملُِك َعلَى ُه وََجاَء إِلَى أَْرِض إِْسَرائِيَل.  ٢٢ َولِكْن لَمَّ بِيَّ َوأُمَّ  َفَقاَم َوأَخَذَ الصَّ

 إِلَْيِه ِفي ُحْلمٍ، انَْصَرَف
َ
إِْذ أُوِحي َِّة ِعوًَضا َعْن ِهيُروُدَس أَبِيِه، خَاَف أَْن يَْذَهَب إِلَى ُهنَاَك. َو  اْليَُهوِدي

َُّه  يَِتمَّ َما ِقيَل بِالأَنْبِيَاِء:«إِن
ْ

 إِلَى نََواِحي اْلَجلِيِل.  ٢٣ َوأَتَى وََسَكَن ِفي َمِدينٍَة يَُقاُل لََها نَاِصرَُة، لَِكي
ًّا. ا  َسُيْدَعى نَاِصرِي
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َُّه َقِد اْقتَرََب ٢ َقائِلاً: «تُوبُوا، لأَن َِّة  َِّة اْليَُهوِدي َّاِم َجاَء يُوَحنَّا اْلَمْعَمدَاُن يَْكرِزُ ِفي بَّرِي ١ َوِفي تِْلَك الأَي  
ِ اْلَقائِِل: َصْوُت َصارٍِخ ِفي ّ

٣ َفإِنَّ هذَا ُهَو الَِّذي ِقيَل َعْنُه بِإَِشْعيَاَء النَّبِي ماَواِت.   َملَُكوُت السَّ
٤ َويُوَحنَّا هذَا َكاَن لِبَاُسُه ِمْن َوبَرِ الإِبِِل، . اْصنَُعوا ُسُبلَُه ُمْستَِقيَمةً».  َِّة: أَِعدُّوا طَرِيَق الرَّّبِ  اْلبَّرِي

٥ ِحينَِئٍذ خََرَج إِلَْيِه أُورَُشلِيُم َوُكلُّ ًّا.   َوَعلَى َحْقَويِْه ِمْنطََقةٌ ِمْن ِجْلٍد. َوَكاَن طََعاُمُه َجَرادًا َوَعَسلاً بَّرِي
، ُمْعتَرِِفيَن بِخَطَايَاُهْم. ٦ َواْعتََمُدوا ِمْنُه ِفي الأُْرُدّنِ  ، َِّة وََجِميُع اْلُكورَِة اْلُمِحيطَِة بِالأُْرُدّنِ       اْليَُهوِدي

َِّتِه، َقاَل لَُهْم:«يَاأَْولاَدَ الأََفاِعي، دُّوِقيِّيَن يَْأتُوَن إِلَى َمْعُموِدي ا َرأَى َكِثيرِيَن ِمَن اْلَفرِّيِسيِّيَن َوالصَّ ٧ َفلَمَّ  
٩ وَلاَ تَْفتَِكُروا أَْن تَُقولُوا ٨ َفاْصنَُعوا أَثَْماًرا تَلِيُق بِالتَّْوبَِة.   َمْن أََراُكْم أَْن تَْهُربُوا ِمَن اْلَغَضب الآتِي؟ 

 ِفي أَنُْفِسُكْم: لَنَا إِبْراِهيُم أَبًا. لأَنِّي أَُقوُل لَُكْم: إِنَّ اللَه َقاِدٌر أَْن يُِقيَم ِمْن هِذِه اْلِحَجارَِة أَْولاَدًا
َجرِ، َفُكلُّ َشَجرٍَة لاَ تَْصنَُع ثََمًرا َجيِّدًا تُْقطَُع  لإِبْراِهيَم.  ١٠ َوالآَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفْأُس َعلَى أَْصِل الشَّ

ُدُكْم بَِماٍء لِلتَّْوبَِة، َولِكِن الَِّذي يَْأتِي بَْعِدي ُهَو أَْقَوى ِمنِّي، الَِّذي لَْسُت  َوتُْلَقى ِفي النَّارِ.  ١١ أَنَا أَُعّمِ


