اين كان يسكن عيسو عند مجيء
يعقوب ؟ تكوين  33و 33
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الشبهة

يقول لنا سفر التكوين  33ان عيسو ساكن في سعير وهذا قبل مجيء يعقوب مع اسرته ولكن بعد
هذا في تكوين  33يعود ويقول ان عيسو غادر ارض كنعان وذهب الي سعير بعد موت ابيه
إسحاق الذي مات بعد عودة يعقوب بكثير وهذا تناقض فهل هو ذهب سعير قبل عودة يعقوب ام
بعدها؟

الرد

في البداية ال بد ان نعرف الفرق بين منطقة سعير الجبلية وجبل سعير
يوجد مدينة سعير في ارض سعير التي كان يسكنها الحوريون وهي غرب االردن
بين قرية يعاريم وبيت شمس ,وربما كان سلسلة الجبال التي تقع عليها قرية ساريس إلى الجنوب
الغربي من قرية يعاريم والى الشمال الغربي من أورشليم .وال زالت آثار الغابات التي كانت تنمو
فوقه موجودة إلى اليوم

وهي قريبة من مم ار مكان اسحاق

وهي التي سكنها عيسوا في البداية بالقرب من ابيه
سفر التكوين 3 :33
ض س ِع ِ ِ
سالً قُدَّام ُه إِلَى ِع ُ ِ ِ ِ
وم،
س َل َي ْعقُ ُ
وب ُر ُ
َوأ َْر َ
يس َو أَخيه إلَى أ َْر ِ َ َ
َ
ير بالَد أ َُد َ

سفر التكوين 63 :33

يق ِه إِلَى ِ
ط ِر ِ
ِ
ير.
يسو ذلِ َك ا ْل َي ْوَم ِفي َ
َ
فَ َر َجعَ ع ُ
سع َ
ولهذا ارسل اليه يعقوب رسال الي بيته في سعير
وهي تقع في ارض يهوذا
سفر يشوع 61 :61
ار ِ
وامتَ َّد التُّ ُخم ِم ْن بعلَ َة َغربا إِلَى جب ِل ِ
الشم ِ
ِِ ِ
ِ
الِ ،ه َي
ًْ
ََ َ
ََ
َ ْ
سع َ
يم م َن ِّ َ
يرَ ،و َع َب َر إلَى َجانب َج َبل َي َع ِ َ
ُ
ش ْم ٍ
س َو َع َب َر إِلَى ِت ْم َن َة.
ونَ .وَن َز َل إِلَى َب ْي ِت َ
سالُ ُ
َك َ

اما المنطقة االخرى التي تلقب بجبل سعير
سفر التكوين 3 :64
ان الَِّتي ِع ْن َد ا ْلبِّري ِ
ين ِفي جبلِ ِهم ِ
َوا ْل ُح ِ
َّة.
ير إِلَى ُب ْط َم ِة فَ َار َ
ورِّي َ
َ
ََ ْ َ
سع َ

سفر التكوين 8 :33
فَس َك َن ِعيسو ِفي جب ِل ِ
وم.
ير َ .و ِع ُ
ََ َ
ُ
َ
سع َ
يسو ُه َو أ َُد ُ
وهي سميت على اسم أمير حوري أطلق اسمه على المناطق الجبلية التي سكنها

سفر التكوين 31 :33
شوبا ُل و ِ
هؤالَ ِء ب ُنو ِ
ان األ َْر ِ
ير ا ْل ُح ِ
ون َو َع َنى
ور ِّ
ض :لُو َ
ص ْب ُع ُ
ط ُ
س َّك ُ
ان َو ُ َ َ
ي ُ
ُ َ َ
سع َ
جبل سعير في الشرق

فهو بالفعل سكن في ارض سعير الغريبة اوال وهي في ارض كنعان بالقرب من ابيه

ونما هناك وهذه امالكه الشخصية ولكنه له ميراث في ابيه مكان اقامة ابيه في مم ار وهو ميراث
ضخم فهو نصف أمالك إسحاق التي كانت كثيرة جدا فواضح ان عيسوا احضر اسرته كلها قبل
وفات ابيه في مم ار
سفر التكوين 31
 32 :31و جاء يعقوب الى اسحق ابيه الى مم ار قرية اربع التي هي حبرون حيث تغرب ابراهيم
و اسحق
 38 :31و كانت ايام اسحق مئة و ثمانين سنة
 32 :31فاسلم اسحق روحه و مات و انضم الى قومه شيخا و شبعان اياما و دفنه عيسو و
يعقوب ابناه
وبعد موت ابيه قسموا األمالك واخذ نصيبه عيسو وارتحل ليس الي سعير االولي في الغرب بل
الى سعير الجبل واخذها من الحويين
سفر التثنية 63 :3
ِ
اد ُ ِ
ِ
ِ ِِ
س َك َن قَ ْبالً ا ْل ُح ِ
س َك ُنوا َم َكا َن ُه ْم،
ُّون ،فَ َ
يسو َوأ ََب ُ
وري َ
وه ْم م ْن قُدَّام ِه ْم َو َ
ط َرَد ُه ْم َب ُنو ع ُ
ير َ
َوفي سع َ
َكما فَع َل إِسرِائي ُل ِبأَر ِ ِ
ب.
الر ُّ
َع َ
اه ُم َّ
ط ُ
يرِاث ِهِم الَِّتي أ ْ
ْ
ضمَ
َ َ َْ

سفر التثنية 33 :3
ين ِم ْن قُد ِ
اك ِن َ ِ ِ ِ
الس ِ
ِِ ِ
ف ا ْل ُح ِ
س َك ُنوا
يسو َّ
َّام ِه ْم ،فَ َ
ين أَ ْتلَ َ
ط َرُد ُ
ورِّي َ
ير الَِّذ َ
وه ْم َو َ
َك َما فَ َع َل ل َبني ع ُ
ين في سع َ
َم َكا َن ُه ْم إِلَى ه َذا ا ْل َي ْوِم.

ولهذا نالحظ ان في الكالم عن مواليد عيسو قال
سفر التكوين 33
 6 :33و هذه مواليد عيسو الذي هو ادوم
 3 :33اخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت ايلون الحثي و اهوليبامة بنت عنى بنت
صبعون الحوي
 3 :33و بسمة بنت اسماعيل اخت نبايوت
 4 :33فولدت عدا لعيسو اليفاز و ولدت بسمة رعوئيل
 1 :33و ولدت اهوليبامة يعوش و يعالم و قورح هؤالء بنو عيسو الذين ولدوا له في ارض
كنعان
فبالفعل كل هؤالء انجبهم عيسو في ارض سعير التي في الغرب في ارض الكنعانيين اثناء فترة
تغرب يعقوب في فدان ارام بالقرب من ابيه ليرعى ايضا امالك ابيه

ولهذا عندما عاد يعقوب وبعد مقابلتهم .بقى عيسو فترة في سعير حتى علم بمرض ابيه وبعد هذا
اتى واسرته الي مم ار ليبقى مع والده فترة وفاته .وبعد وفاة اسحاق قسمت امالكه الضخمة على
ابنيه يعقوب وعيسوا وبهذا تضخمت ثروة كل منهما جدا فهذا دعى ان عيسو ياخذ اسرته ويذهب
الي جبل سعير الن مدينة سعير لم تعد تكفيه
 3 :33ثم اخذ عيسو نساءه و بنيه و بناته و جميع نفوس بيته و مواشيه و كل بهائمه و كل
مقتناه الذي اقتنى في ارض كنعان و مضى الى ارض اخرى من وجه يعقوب اخيه
 2 :33الن امالكهما كانت كثيرة على السكنى معا و لم تستطع ارض غربتهما ان تحملهما من
اجل مواشيهما
 8 :33فسكن عيسو في جبل سعير و عيسو هو ادوم
 2 :33و هذه مواليد عيسو ابي ادوم في جبل سعير
فلهذا االمر ال يوجد فيه تناقض فعيسو سكن بالفعل في سعير الشرقية ثم بعدها ذهب الي جبل
سعير الغربي

والمجد هلل دائما

