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وشكرتقديم

للأناجيلولترجمته؟الميلاديالعثرالشالثالقرنفيالارزينالأقباطالعلصاءمنواحذهوالصتالبنالأسعد

هذايحتنفماالآنإلىنشرهادونوحال،الزمانمنقرنيمنأكثرمنذالدارسونأدركهاخاضحةأهميةالأربعة

معهدتبتاهمشروجإطارفيسنواتثلاثطوالالعملهذاعلىعكفثوقد.المعقدةطبيعتهبسببصعولةمنالعمل

مديرس!!)15ا3ألاكأث!لاهللاللبروفيسورالشكربخالصأتقذمبألمانيا.مونسزمجامعةالجديدالعهدنصوصدراسات

للبروفيسورامتنانيجزيلعنأعتركصاالثامخ،المعهدهذافيالمثروعبهذاالقيامعلىموافقتهعلىالمعهد

الم!ثروع.طذاومساعدهعونيمنقذماهماصكلىولولثه،ء!4اس!مم!حلال!والدكتور3حأعلا!س!ا4ح،"حا"3

العلميةالرحلاتنفقاتتحئلهاإلىبالإضافة)قع!(،الألمانيةالبحوثهيئةقذمتهالذيالماديالتعضيدولولا

كانما،العملهذافيالمستخذمةالمخطوطاتبعضمنئتبئعلىالحصولوت!اليفوأكسفورد،ولدنالقاهرةإلى

والتقديزالثكرخالصمنيفلهاالوريرىأنالعصلطذا

علىالحصولأوالعملهذافيالمستخذمةالمخطوطاتعلىالاطلاععلىوسيلبمابحلساعدنيمنأضكرقيكذلك

أوتاوا،+،"!قكاني35!وللابجامعةالدينيةللدراساتماكسويلمعهدمنأعكل!ول!أ،3ا!س!ولدكتورمنها:ئئمخيما

الجودلجانبمكتبةالإسلاميةوالمخطوطاتالأوسطالشرقنحطوطاتقسمأمينعا!34!اول؟،لثاولهثهوالأستاذ

المتوحدينرئيسشنودهأنباجمعيةرئيستحلاهانيوالأستاذ،سوهاجبجامعةساويرسإبراهيمودكتوربأكسفورد،

من؟هس!،3ولس!7!!أ3والبروفيسور،السريانيبيجولالفئصوالراهب،عادلرفيقوالمهندس،أنجلوسبلوسالقبطية

.،وللاولالمخطوطمنورقتئنبنشرليسماحهاعلىبأكسفوردالبردليانلمكتبةامتنانيعنأعتركذلكحا،3.جامعة

بالمكتبة.المحفوظ118

،والتوجيهاتبالصعائحوعقحدني،العولهذابتشركبيزااهتمافاأظهراليسويخليلسميرالبروفيسورالأب

اهتصامهمعلىبرلينفي"ألم؟أ!*ءحأ؟ءغبمشروعالتحريرهيئةأعضاءأشكركذلكهذا.بحللهقييئاوسأقي

القيمة.ملاحظاتهموعلىالعملبهذا

عنأمجاثهنتائجعلىأطلعنيالذيبألمانيا،36!لأول!3مجامعةالاحث،اللهفرجثروتجوزيفالأستاذأشكر

ن!ثرها.قبل!طيلبنسمعانكتابات

سارافيمالقسالراهبوخاصة"،الإسكندرية"مدرسةفيالخريرلأصةوتقديريامتنانيعنأعترالختاموفي

علىالحرصكلوحرصهما،العملهذاتسثربأهميةواقتناجتشجيجمنأظهراهلما،عادلرفيقوالمهندسالبرموي

".الإسكندرية"مدرسةإصداراتضعنالكتابهذاطباعةسبيلفيالصعاب؟فةتذليل

معؤضفزمانصموثيل

م1403نوفصبرا1في)ألمانيا(،مونستر



المحققمقذمة

المجتصعاتوسطفمثيئاشيئاالعربيةاللغةانتثرت،الميلاديالسابمالقرنفيالإسلاميةالدولةتأسيسمع

عبدالأمويالخليفةقرارثمواحد،كتابفيالقرآنلجمع؟نومصرالهزئنوبلادوسوريافلسطينفيالمسيحية

ثم،المسيحييناستخدامفيالأكبرالأثر،للدواوينالرسميةاللغةالعربيةاللغةبجغلم(507-)685مروانبنالملك

عمليةفيالمقذسللكتابكانت.1اللغةهذهإلىالأدبيتراثهموترجمة،الكتابةفيالعربيةللغةلاحتي،وقحبفياليهود

إلىترجمتهفيالرئيسيالسبحتالمثرقيةالكنائمىفيالليتورجيافيالمقذسالكتاباستخدائمكان.خاصةم!نةالترجمة

الأكثرالأسفارلأتهاوذلكالزجمة،عصليةفيالأولويةالمزاميرويفرالأربعةللأناجيل؟نتلهذا،.العربيةاللغة

وعلىومصزوسوريافلسطينفيالأرثوذكى(الروم)طائفةالملكيةالأديرة؟نتلتورفي.اجتصاجأيفياستخدافا

في.العربيةترجمتهفيالمقذسالكتابميلادمحل!سيناء،في؟ترينالقذيسةوديرفلسطينفيسابامارديرالأخق!

الوقتمرورومعبعضا،بعضهاعنوف!تمقبمامتعذد؟ترجماقيفيالعربيةاللغةإلىالمقذشالكتاثئملالأديرةهذه

لهذهعام،بمث!والمسيحيين،المدنفيالكنائمىاستخدامومع.التحسيناتعليهاودخلتالترجماتهذهذققت

بثمكلهامنهاأقيتحتفظلمإتهحتىبعضا،ببعضهاوتأثرت،الترجماتهذهتزايدتالمقذس،للكتابالعربيةالترجمات

والسريانيةالجونانيةاللغتئنعنالمقذسللكتابالاولىالعربيةالترجماتكانت.والأسلوبالصياغةحيثمنالأؤل

تقلفيالمزجمونهؤلاءفاجتهدالخزثث.الطابخعليهايغلب؟نوطذاوبحثيبما،دراسييمالأغراصىعلما"بهاقامقد

إشئخدقتبعدفيصاأحيائا.3الترجمةوضوححسابعلىهذا؟نوإنحتى،المستطاعقذزوأمانبمابدقيماالأصليالتق!

ترجميمافنيمنها؟ترجم!كلعنهاتتتالتياللغةاختلفتوإنحتى،اللاحقةللزجماتكأسالي!المبكرةالترجماثهذه

والعكمى،اليونانيةاللغةعنتثتمنهاأقدمترجمبمااستخداميصحنكان-المثالسبيلصكلى-السريانيةاللغةعن

بعف!استطاعذلكومع.الكنيسةمنرسميئبتكلينىتتتترجمةالترجماتهذهبينمنتحنلمولحن.بالعكس

03الليتورجيةاجتماعاتهافيبعينهالزجمبماتلكأوالكنيسةهذهباستخداموذلك،رسميةصفةمجوزأنالزجماتهذه

وأالمقذسللكتابعربيةترجميمابوجودفالاعتقاد،الغموضيحتنفهاالمقذسللكتابالعربيةالترجماتبداية

علىيقوملاالاعتقادفهذا.الصوابعنبعيذايحونوزتبايخلآفي،محليزاللاالإسلامقبلأجزائهلبعضترجمة

الإسلاميةالمصادربعضفيؤزذتمتوايرؤأخبارعلىالأؤلالمقامفيويعتصدواستنتاجاب،قرائنإلىيستندبل،دليل

نحطوطاتلديناتوجدفلاأؤخإ."عذةعلىوتفسيرهآفهمهاالممحنومندائئا،بهاالوثوقيمحنلاوالتي،المتأخرة

ل!ا3آلاأ،لا102،،793-.189مه-9.120.1ه261-251

الظر.العربيةاللعةإلىالمقذسللكتابواليودالمسيحيينلزجماتالفغويالمتوىالمسلينعلصاءبعضالتقد
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الأرلعةالأناجلترحمةالقالبنالأسعد

05الميلاديالشامنالقرنقبلماإلىترجعتأريخها،يمحنأومؤزخةمسييئ،محتوئذاتعربية

بناسثعبدالأمويالحليفةقرارمنالرغمعلىللبلاد،الضعريبعمليةتأخرتم641عاممصزالعربدخولبعد

اللغةإلىالترجمةعمليةبدأت.6الميلاديالتاسعالقرنحتىوئغتهاثقافتهافيقبطيةمصزقتميثالدكزسابقمروان

القرنفيالزجمةفيفمناظهمالأقباطبدأحيثمصر،فيعنهامبكيرزمننفيوالعراقوفلسطينسوريافيالعربية

الترجمةعمليةبدأفيالتأخيزهذاكان07أعلىوببفبماأسرعبوتينمصرفيمضتالترجمةحركةأنإلأ،الميلاديالعاشر

هذهواستخدام،أقدمترجماقيعلىالعربيةاللغةإلىالمقذسللكتابترجماتهمفيالأقباطاعتصادفيالسبحتمصرفي

أغلحثوتحتوي.8القبطيالتضلئظابقالترجماتهذهوتنقيعبتحريروذلك،عملهمفيالمكأسالي!الزجمات

"الفولجاتائتقالتيالعربيةالترجمةعلىمصرفيعليهاغثرالتياللغةثتائيةأوالعربيةالمقذسالكتابنحطوطات

هذهولحن.القبطيةاللغةعنمباشرةتتتأتهاالسابقفيئغتقدكانوالتي"،الإسكندرانية"الفولجاتاأو"المصرية

علىلاحفاخرزتثم،واليونانيةالسريانيةاللغتئنعنتتتأقدمترجمهعنفغذتةئحنخةالحقيقةفي!الترجمة

علىالمسيحيةالطوائفمنقبولألاقتقد"الفولجاتا"هذهأنفيالسببهوهذا؟نوزتما.القبطيةالئئخة

.9الميلاديالعاشرالقرنمنذالأقباطبين""الرسميةبصفيماوتمتعتاختلافها،

بينالترجمةهذهنثأةفتاريخ،الغموضيحتنفهاعاق!بصفبماالمقذسللكتابالعربيةالترجمةبداياتكانتإذا

مجهولةأقدملترجماقيتنقياحاتهمأوالمقذسللكتابالعربيةالأقباطترجماتفأغلحثغصوضا؟.1أكثرهوالأقباط

وهب:،المؤلفمعلومةترجماقيبثلاثالمخطوطاثتصذناذلكومع.المترجم

فاتي!ن)مخطو!واحد"نسخةسوىمنهايصلنالموالتي،القليوبيللوجيهالرسولبول!رسائلترجمة)1(

38(091عربي

ترجمتهفيالقليوبيالوجيةيذكرهاوالتيقيصز؟تبلابنالرسولبولسلرسائلمفقودةأخرىترجمة)3(

13الذكزسابقة

.الكتابهذاطاخضصوالتيالعمتال،بنللأسعدالأربعةالأناجيلترجمة)3(
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+-ل!913يه-،5391ا151:-185ةع!ثأءول7491،3ام!-163ةاث!+ق6لا.1318591-135ؤآ+تاا6لأ.11213402-.133012-

ق.أك!3!لا،ة1221302-124و156انظرالعرليةاللغةإلىالقديمللعهداليوديةالزجماتص

لا"عطول3هولايو6،لأ78-97ةام++ل!،لأ102،!2.11-1113

.1146.هـ6

87:-331-621ة"85!6للاه5022.102-.253702-.257

:87.

376.-3752:97.1:

:71،و:7.2!3

.375:،038!-.5!ه

34.هاث!انظرالقالبنللأسعدالقبطيةاللغةقراعدكتا!عن

134.

4،لما"لا،لم!2)أ

-م!لا"7ول91+405،ءكوة

،أثخ!65لا03،134.102

!ل!و1كهـ9-او.133

51!ل!كهـ91-او.153

11*ل!كهـ91-.15391

21!-915!ه-.15391

31!ل!91كه-.23391



المحققمقذمة

يف!رالمستوىماأيضاوهو،اللغويةبالدراساتاهتابممننابغا؟نزتباالترجمةفيفثاطهمأنمنهئ!تتتجماوهو

لعصلهم.الجيد

فحسب،علمييمالأسبابيرجعالمقذسللكتابالعربيةبالترجمةعشرالسادسالقرنمنذالغرباهتماميحنلم

طباعةأم(585-)1573عشرالالثغريغوريوسالاباقزرفلما.الشرقفيالتبشيريالنشاطبسبببالأحرلىبل

الزجمة.هذهبإعداد5،أأولول!57أول،!،،53+،أ)!لنان،فيمبعوثهكلف،العربيةباللغة؟ملأالمقذسالكتاب

عنتقتقديمةترجماثالغرضطذاإشئخدقتالمقذس،للكتابموخدةكاملةعربيةترجمةوقتهاتوجدلمولأته

ظبغتالمثروعهذاإتمامأثناءوفيم،1671عامفيإلأالمشروعهذايحتمللمسوئا.وخغتنحتيفة،وتقاليدئغاب

مصادزعنالئختهغتان(م)1657ولدنام(5،6-)9163باريسئئختاوظبغتام،095عامرومافيالأربعةالأناجيل

القبطية.اللغةعن؟ملأالمقذسللكتابحديثةعربيةترجمةتوجدلاهذايومناوحتى1لح)ولها!لأاه"(نحتلفه

ومؤتفاتهالع!البنالأسعدحياة

العمتال""أولادباسمللأقباطالمسييالعربيالتراثفيالمعروفينالأربعةالإخوةمنواحدهوالصثالبنالأسعد

الرسيالصعيذين:علىرفيعيمابم!نيماالعتالعائلةتمتعتبه(015الئتاجرأوالعسلصاخهواللغةفي)والع!ال

والصني،16الأسعد،وهم:،منهمإخنثلاثةنالوقد.الدولةدواوينفيالموظفينكبارمنأفرادهابعف!ف!نوالكتميي؟

بعصرئغزفوالذي،الميلاديعشرالالثالقرنفيوالزجمةالألففيالأدبيفناطهمبفضلشهرتهموالمؤتتن،13

التأليف،فينشايلهيحنفلمالع!ال،بنالأمجدالرابم،الأخأقا018العربيةباللغةالمدؤنالأقباطأدبفيالنهضة

وضعهاقيمةمكتبةويشلك،الجيشديوانفي؟تئاالأمجدكان.التأليفعلىوحثهمإخوتهبتعضيديقوم؟نولكنه

91(الثالثغبريالالبابابعد)فيماغبريالللراهبالأمجذتحزني،اختيارالبطريركأثناءوفي.إخوتهتضرفتحت

مل،بال!اسمهأخؤئه.ومؤلفاتمؤلفاتهالرئيسيومصدرها،شحيحةالعمتالبنالأسعدعنالمتوفرةالمعلومات

كتاباتفيتيردوكصا،الكتابهذاموضوعالأربعةللأناجيلترجمتهعلىالحتاميةملاحظاتهفيشخصئاهويوردهكما

السهلأبيبنإبراهيمإسحقأبيالمؤتتنبنأسعدالمفضلأبيالدولةفخربناللههبةالفرجأبوالأسعدهو:أخؤئه،

41ك!-ل!91!ه-88:1.3591-151،+عول+أول!ح812،16913-122،للاكاحح!361.74913-641،ل!آمأ!أ6لأ42.34102ه.

انطرالمقذس،للكتابالعربيةالطعاتعنالعاصلمنلمزيد

ا!حم،*هولالاهص!،14لأحولا3!و-1191،.62:12-84ة*31.7291144-81؟أ!لأ،ول42.102"،ش!عاأ2102ؤ41+3،10211407ة

33.-1303.1027511،+4،

انظرعام،بوحهالعسالعائلةعنالماصيلمنلمريد15

ل!ال!،3291ل!ال!-كهـ5391.91!414-41387:2،*8391ة441"-916991و4637-41466،*7991-17675-ا!

!9!ول،4731102:ا-382ةلال!5314"1302!وا-.391191-.891

.وافرةمراجعمعللا84أ12602انظرالصتالب!الصنيعن6

.وافرةمراحعمع41!*12402انطرالعتالب!المؤشعن

انظزعام،ديالحقبةتلكعلىللاطلاع8!

41،*6991-ايو7ة314لاممة23"2ة314لا!ه1023ههةا"!ه4،*3.4102+،*فىهول4.102

او-ل!ل!.523291-.13254-134ؤ!ل!91كه-.387:23391ةللا1617991.841-122ة3أدلال!891.1302.34



الأربعةالأناجيلترجمة.العالبنالأسد

فيالدولةدواوينأحدفيكاتئايعمل،المفضلأبوالدولةفخر،والدهكان..3الع!البنيوحناالبثرأبيبنجرجس

الؤشظى،بمصرسدمنتمدينةإلىالعائلةهذهالكثيرونينسبحينوفي(09؟الآنالقديمةمصر)منطقةمصرمدينة

شقيقانأخوانوالصنيالأسعدأنحينوفي.3؟إخوتهأكبرهوالأسعدأنالظنعلىويغلب.33الرأيهذاآخرونيرفض

المخطوظيذكرهماعلىوبناثمتزؤخا،الأسعد؟ن3.اثانيةزمجيمامنأخواهصاوالأمجدالمؤتتنفإنلأبيهما،أولىزمجبمامن

بهاقامرحلبماعلىوعلاوة05؟شاكز"أبواسمهالنللأسعدكانأتهالاعتقاديمحنأ"59ورقة153،عربي"فاتي!ن

ابتاعأونحطوطاقيلنفسهت!خوهناك،دمشقإلىمزابعذةالأسعذسافرام،331عامقبلالتتنبلادإلىالأسعذ

.36الأقباطغلماءمنلغئرهبعدفي!اتفجذاتوكانتكناسخ،استهتحملالمخطوطاتوبعض.الخاصةلمكتبتهأخرى

باسمالمعروفالعربيالخآالع!البنالأسعدإلىئئمتبكذلك33الأربعةللأناجيلترجمتهالأسعذأنجزدممثقوفي

038الصوابيجانبهوغالئاجذالي،تخلالأمرهذاأنإلأ"،الأسعديالخط

يمحنالاريغوهذاام.و.135336عايبينفيقعوفاتهتاريغأقالنا،مجهوذالعمنالبنالأسعدميلادتاريغ

)أكسفورد،الأربعةللأناجيلترجمتهنحطوطاتمنمخطو!أقدمفيالموجود)الكولوفون(المتنخزدمناستنتاجه

منام036عامئيمخ،باستفاضةبعدفيماسنثرحكما،المخطوطهذا!(09"هناورمزها.،+دا+،118البودليان،مكتبة

بينالأصليالمخطوطتئمختاريخأكسفوردنحطوطويذكر.نفسهالعمتالبنالأسعدبخطالمكتوبالأصليالمخطوط

مما"،نفتهاللة"نتحبالدعاء:متبوغاالأسعداستمأ(01!9/13،أ،8)دلأنف!ئهالمخطوظيذكركماام،و1353353عاي

الأصلي،المخطوطت!ختاريغالتارتحئن:هذينبينالأسعدوفاةتاريخيقعوالذا.الوقتذلكفيالأسعدوفاةإلىيثير

مم!اقأ.ا.35329-.46.36لاد!5911302.5314-691أيفاانظر*18/310الئرةهذهفيانطر

-ل!اق.1343291ة41!ل!.1247991ةاثهل!!0911302.34انطرالعتالعانلةثجرةص

12ل!391.1302.53144

مم!ق.اكهـ9-4387:2.3391+،41،*.767991-77؟4انظرثريوحا.أبيإلىالوظيعةهدهوديموالأبمم!اتأالأبينبولحن

4122،*وواح،22-02.84.7-83+5

لاولكنهسدمنت،إلىالأسةهدهيبوالذي314د!ده1302.3!وافيالعانلةوغجرة715ءه.8"2512-232المثالسيلعلىقارن

مقاله.ملحقفيالأمزهذاينالى

وديعالأبأنإلأ،الرأيهذاإلى5(أ4لثة1302،3وا)5سيداروسعادلود.4،*(أ6991-91و.4667؟)94وديعالأبمنكليصيل

مم!قا.912329ةل!اقاكهـ9-،5391)ك!اقالأبيعتقدذلك،منالعكىوعلىأكثرتخفظائظهر4،لالأ(أ.4867991+،ص!اهول)23

الصتال.أولادلىالأكرهوالأخالصنيأن4(،-د!9،ول-ا1،102)477:امم!5عنينقلالذيالمقاريأئناصيوسوالقى388:2(

42*ل!امهـو-.3.5391!ه:42!"أ91و7و.398أ4لالة5911302.3ة44*أ.684.1302

حيثمنالصنيفيتييعود،شقيقانأحرانوالمميالأصعدسكأأن091()صالعالعاثلةشجرةفييذكرسيداروسعادلد.أنحينوفي

53"!،3(.س!،لأه)3"شقيقغير1"أخ691(0)صبالأسعدعلاقته

452!*أ91و.4987ول4محأه+.12435ؤأفى4كهلأممة.11302موة4!*أ684.3.102

62!ل!.56.54.46.3291!5اكهـو-.304:25391ؤكلأ+هـ78913ؤ41؟للا.7991و!-"29أوللاي!2.!و701-801ؤ3أ4لمة3

102،!و431-ا!هة3أل!مه7913.1023+ح،ه02ة41!"684.3.102

*18/93.النئرةهذهفيأيفماانطر

أ..اوولأ8وولأ*6النئرةهذهفيالكولوفونانظر

!ل!!1،ك!779ؤ4،*أ799.1واع،5+14ة3أ4لالة23ه7913.1ولء،02.5

النثرة"-هذهفيالمتخذعة"المحطوطاتعنوانتحتبالأسفلانظرررموزهاالنئرةهذهفيالمتخذمةالمخطوطاتعن



المحققمقذمة

أكسفورد.03نحطوطت!خوتارلغ

93:الآتيةالكتاباتالع!البنالأسعدمؤلفاتمنوصلنا،الأربعةالأناجي!ترجمةعلىوعلاوة

ئتمثرلمالأسعدومقالةالأمجد.أخيهمنظقبعلىبناةام331عامالأسعدألفهاوقدالتفس،فيمقالة)1(

"033الدينأصول"مجموعكتابهفيالمؤتقنأخوهأوردهالافقخضمنمعروفمحتواهاأنإلأبعد،"3

(.لح3البحيرية)اللهجةالقبطيةاللغةقواعدفيمقذمة)3(

شيغيرتيما.35قصيد؟ش!فيالميراثقوانينفيأزخوزة)3(

والمحزمة.36الممثروعةالزمجاتفيأزخوزة)4(

ئنمثربعد.!3لمالأبقطي،وحسابالضقويمفيكتاب)5(

خعفيالمؤتقنأخاهالأسعذساعدوقدبولمى.القذيسرسائلعلىالمؤتتنأخيهمقذمةعلىقصيرتعليق)6(

038وتبويبهاالكتابهذامادة

لقلقابنالشالثكيرلسالبابامع"الاعتراف"كتابتألففيالعحتالبنالأسعذاشتركام034عامقبل)7(

مصر)منطقةمصرمدينةعلىأسقفابعدفيماصارالذيالبوش،بولسوالمشم(-1343)1335

هذامقذمةخلالومنوالتلميذ"093الئعقم"كتاببعنوانأحيائاالكتاثهذاوتيرد(.الآنالقديصة

ولم.أقدممصادزمنأغلبهائزجمقدمادتهأننعرفالعمتال،بنالأسعدتأليفمن!والتي،الكتاب

.."العربيةاللغةصياغةتنقيخشصلتبل،تأليفهفيالمساهمةعلىالكتابهذافيالأسعدمهتةتقتصر

الكولودونات،فيالواردي!للتارتحثنحالهبم9135عامقبلالأسعدوفاةتاريخ41،للا(.4697991+!عاه!)95عوصوديعالأبيضع3

-ل!ل!.013،3291ل!قاال!قالأ!أقام.9135عاملىحطأام(،036درايروهيناير17)يوافقانللهداء769أثيرو.1طوله31وصا

بنلل!ؤت!نالدير"أصول1"محصوعكتابأناعتقادهوهوآخر،لبولحنام،036عامقبلالأسعدوداةفيصعا(يهو-.3043391؟2

تاريخفيفعالدي!"أصولمجصوع"1نا!ئركتا!عوصوديمالأ!أتاالاربخ.هدافياقصقد،الراحلينبينالأصعدديهئذكروالذي،العتال

4ءللا.أ.1827991-184انطرم.0136عاملعدالكتابتألف

الطر.،عامةلصفبماالأصعدمؤلماتع!31

!-ر-4491-.304:25391-!44704"أ.297991-و!6ق!4!ا"-ا!102!ا535:ا-55!ا41،*.6841302-.685

انظرونحطوطاته،المقالهذاص"

ل!ل!او.3532-.45103.136،ل!ال!ا049ة-!ال!1يهـ9-30425391-4!و44*أاوو7و3-و4414"1و81219ولحاه7

441".3"2812ع،ه+،6!744-ا!5351.1102:-،4537!*أ.6671302-.968

4،3،*أ4+4أع3س!+هأ899-2مو.2"4:3-114،)،*ص!أ(353:6-كهـ33+!لا(ا،!ا.)+ه

م!!554"حفى،+ما1و.6548-،4175!*م!3.2حس!0153،+-ل!.1443291-145ة+5كهـ91-.2:5391!ه-504ة41ء"،7991

49ع،ه+05ؤ3أ4لأممه5"2ا.68-.96لامم!291202.5314-،939،ول-ا،كة5371.1102.-.054

33.ك!؟4،*ول.4328091-436ة65ل!)أعلاحاو.93526-362.)3،!?*ح(س!س!0133،!ك!.145،3291*ل!كهـ91-.504:25391ة

41ةللا49799.1-59محأهول13-53ة4!ا"-ا!!خ034:1.1102-.542

436!.+اأ94279.113-452(ه4+عم*ا).3!ح!ا4103!"59799.1حأه+.54

،7ل!3-!ة1!9-504:2.5391-704،لأللا4أ91و5459.7+ح55،ا!-ول+543:1،1102494-.546

"8!.وله3،ول+عأآه.،73عول914و.6710-681.مح!3)034مم!ال!1كهـ9-او214:2.33-41314!"5317991-4571ا-

ول44!ة5731.1102:-.575

3و!-ل!.145.3291

صوىيوجدلاالع!لهذانحطوطاتكزةمنالرغمعلىلأنهوذلكالأسعد،مقذمةبدوناولىعراالاثيالمصولسوىالعصلهدامنئئثرلم.!

انظرالمقذمة.هذهعلتحتريفقطنحطوطاتأربعة



الأربعةالأناجيلترجمةالعالبنالأسد

الع!البنللأسعدالأربعةالأناجيلترجمة

خلالهمنوالذي،الأهمعملهالأربعةللأناجيلترجمتهتظلالعتتال،بنللأسعدالأدبيالإنتاجتنؤعمنالرغمعلى

العملهذامحتوياتسنستعيرضالقادمةالسطوروفي.للأقباطالمسييالعربيالزاثفيالمميزةم!نتهاستحق

النرةهذهفيالغزض.فيللوضوحإيئازاوذلك،المخطوطاتفيالواردترتيبهابنفسبالضرورةليسولحن،بالتفصيل

(،)ولبعلامةمسبوقة،وحدهالتقسيمهذاإلىالإشارةستكونودائئافزقتبما،وفقرابفصوليإلىالحض!بتقسيمفئنا

.النشرةصفحاتأرقامإلىمطلفانشيرولن

الأسعذبهأن!بمانحننبدأأنعلينابها،القيامإلىدعاهوما،الترجمةهذهفيالأسعدعملطريقةنفهمليأ()1

الزجمةقراءةفيالشروعقبلقراءتهايجب"مقذمة"الأخيرالفصلاعتباريمحنالمحتوىحيثف!ن18(.)ولعمله

"مقذمة".1!أي"!+ول،أحاولأس!"،وأيضاس!+هلأ"4"حالفصلهذاك!عقأالأثشقىالسببوطذافيها.الجثأو

الأسعدعملنهايةفييقعالفصلهذالأنلحن4هولولا".؟"أس!دا"ولهأوأيضا"س!ح،آح!""ح،1447،+هستاهاكذلك

أقا"ففخق"13،أي4+!"!""*أ!بديلةتسميةح!1447!+هيقؤمالمقذمات،فيمعتادهوكماأؤله،فيوليس

هوتحديذاأكزمصطلخافاختارالفرنسيس!نيعوضودجالأبأقا"مقالة"."أيس!""د!،33فيستيها4!أل!حا

4".هنقدية"ملاحظاتأخرىحيائاأيستيهاكما"،منهجية"ملاحظاتأيأ،!+ء630"وله405"ش!ولاهأ!ه4س!لا"3

40!ول)"أحداولهأ40"،ش!+أأ!هاه4"س!داالفص!هذاعلىفأطلقؤشظا،حلأفضلاليسويخليلسميرالأبأنويبدو

."ختامية"ملاحظاتو!حياديةأكثرتسميةفضلناالنشرةهذهوفي"06!منهجية"مقذمةأي

السيئةوهوالصياغةألاالزجمة،بهذهالقيامإلىدعاهالذيبالسببالأسعذيصتزح"الختامية"الملاحظاتفي)اب(

القبطية؟نت4سوا،الترجمةعنهاتتتالتياللغةعنالظربصرف،للأناجيلعصرهفيالمستخذمةالعربيةللترجمات

العربيالخطفييقعالذيوهوالتصحيف،الترجمةبهذهالقيامإلىدعاهآخرسبب18/33(.)ولالسريانيةأواليونانيةأو

الأخطاءهذهعلىالأسعذويدلل46(،-18/45)ولالحروففوقالتشكيلعلاماتأوالقاطوضعفيالخطأعنالخاتج

الأقدمالزجماتفيبقبماعدمأوخط!عنمطلفاالأسعذيتكملاالفصلهذاوفي.7(.-18/96)ولعديدهبأمثلبما

ومعالمقذس.للكتابالعربيةالترجماتنحطوطاتفيالتصحيفعلىحديثهيقتصرولحن،بترجمتهللقيامكسبب

الأسعذيؤكدذلكومع81(.)*18/61،الترجماتبعضفيالذقةلعدمالحالاتبعق!آخرسياقيفييذكرالأسعذذلك

نأالأسعذويرى97(.-18/78)ولالتظائقتمامبعضاولبعضهاللأصلمطابقةعصرهفيالموجودةالترجماتأنلقارئه

نأالظنويصحن85(.18/81،)ولالمتعذدةوالمعانيالدلالاتذاتالكلماتترجمةعنتنثأالترجماتبينالاختلافات

مم!5ا.145329-148ؤ-ل!ال!كهـ91-.365:25391-367ؤ4!*أ.799)48ع،5"!28!ء4ةا"-)ء102ا!104:ا-904

"ا!-ك!.141،3291+ك!91مه-.15391:.162

424?7الا+ه1.39814.!وم!!147،+ه1.كوو373-.376

434ء74ا!وله1398.14.ك!

ه!!اةالأحاو2.1.78

4434*أ440221991*أ3"0312

ه!كا+،3ا9،كو.كي

أ*7
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بتحريفادعاءأقييدحضليمجذيى،المقذسللكتابالعربيةالترجماتبينالاختلافاتموضوغيعالجالأسعد

047المقذسالكتاب

بلمنه،مبادننتيجةيحنلمالترجمةبهذهالأسعدقيامأننعرف"ختامية"ملاحظاتالفصلهذامن)اج(

السرعةللعجبيدعووممام(.1353/1353)يوافقللهجرة065عامفيوذللت،صراحةالأسعذيسثهلمشخفقبهاظاتحبما

نأالعصلالذامخطوطأقدمكولوفونفيذكربقصيبرليسوقبإلىيحتاجكهذا،معقذاعملأالأسعذبهاأتمالتي

بابهو17ام(،353أغسطس7)يوافقللحثهداء689مسرى14تاريخيحملنف!هالأسعذكتبهالذيالأصليالمخطوط

للشهداء079توتاو4(،ام353مارس13)يوافقللشهداء969برمهاتاو6ام(،353أكتوبر14)يوافقللثهداء969

فيصاالزجمةبهذهيقومأناستطاعالأسعدأنهذامنتخفصأ(.*.أ9/13،ولأ،8ولأ،6)ولم(53؟1سبتمبر11)يوافق

للشهداء.و.68979عايبين

ترجمتهقارنبل،الجيريالقبطيالتق!عنالأربعةالأناجيلبزجمةالأسعذيحت!لمالترجمةهذهفيد()1

بينبينهاالاختلافأؤخهعنملاحظايهالأسعذوسخل،والسريانيةاليونانيةالفغتئنعنتتتأخرىعربييمابترجماب

وذلك،العربيةترجمتهفوقالقبطيةالكلصةيثبتماكثيزاالأسعدفإنذلك،علىعلاوةهوامشها.علىأوترجمتهسطور

العربيةمنأكثرالقبطيةمجيدونالذينالئمناخخاصة،لترجمتهت!خهمعندالتصحيفالئ!تاخئختتلي

18/07-71(.)ول

عملهفياستعانال!في،بالقدربهمافيئاي!نلمأو،والسريانيةالونانيةيعرفيحنلمالأسعدولأن)ا!(

الأسعد:استخدمهاالتيبالترجماتثئئاهناونقذم18/53(.)ولاللغتئنهاتينعنتتتعربيةبزجماب

فيالأرثودبهس()الرومالملكيةالكنيسةأسقفتوفيلبنثيؤفيلسبهماقاماليونانيةاللغةعنترجمتان)أ(

وعربي،يوناني:اللغةثتائينحطو!فيتقعالزجمتننهاتينإحدىدمحثتي.8!أصلمنوهومصر،مدينة

العربيةالترجمةمجويمخطوطفيتقعالانيةوالزجمةم(،4601/7،01)يوافقللهجرة438عامإلىويرجع

31(.-18/91)ولم(4901/5901)يوافقللهجرة195بعامومؤزخفقط،

العايئمبهاقامويوحنامتئلبثارقبترجمةترجماب:خسأوأريغالأسعذاستخدمالسريانيالتق!عن)ب(

واحدنحطوطفيالبشارتانكانتإنالأتمدفسطيعلاالأسعدكللامومنلح09الطيببنالفرجأبوالثمهير

ترجمةيحويوآخرمتئبشارةلترجمةنحطوظاالأسعذاستخدمكذلكمنفضلي.نحطو!فيمنهماخلأأنأئم

فينشايلهو؟ن،الملكيةللطائفةينتيكانوالذيالتزي،بنبثرمنهماخؤبترجمةقاملوقا،بثارة

لال!زما.؟!مم!3-3الظر!م!2!ا

الظرترفيل،بنثيؤفيلىعن8"

مم!ل!أكهـ9-،147.3391:ا.51:2035-.52(ع!لاهـ40791.3كلو-.7!،463ث!4(ء!لا.2858891-،286ا!3،لأا"4او.326،83

033.

38.اح،دا.2358891-256انظر.الصومعنغيرمنثورةعطةترميلبنثيؤفيلىألصوقد

مم!د!.اكهـ9-.015:15391-151.:1662-.916الا،3فىعلا023اانظرهالطيببنالفرجأبيعن
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الأربعةالأناجيلترجمةالعتالبنالأسد

يحتفظسيناءفي؟ترينالقذيسةديرأنبالذكرالجديرومن..هالميلاديالتاسعالقرنفيوالتمئخالزجمة

عامدمشقفيالمتزيبنب!ثزبهاقام،بولسالقذيسلرسائلعربيةترجمةمجوي151()عربيبمخطو!

الزجماتهذهإلىبالإضافةالجديد.53العهدمنلجزءمؤزتجعرلأنحطوطأقدئمهوالمخطوطهذام.86751

وأمترجمهااسئمئغزفلاويوحنا،ولوقامرقمىلإنجيلالسريانيةاللغةعنترجمةالأسعذاستخدم

18/33-37(.مترجميها)ول

الأسعذاستخدمالغرضوطذا،البحيريةالقبطيةاللغةعنتمتفقدللأناجيلالأسعدترجمةأقا)ج(

كانكذلكم(.4013/5013)يوافقللثهداء319بعاممؤزخا،الأربعةللأناجيلالقبطيئالتق!يضممخطوظا

03(.-18/38)وليوحنالإنجيلآخرونحطويلوقالإنجيلالقبطيئالتضيحوينحطويالأسعديديبين

القبطيئالتق!اتباعهعلىيؤكدبل،القبطيةعنعربيةترجمةلأقياستخداقهمطلفاالأسعذيذكرولا

18/63(.)ولتدقينيبحل

ومعناها.عملهفياستخدمهاالتيالرموزأوبالاختصاراتقائمةالأسعذيقذم"الختامية"الملاحظاتبدايةفي)أو(

053المسلمينالعلماءعندالحديثجمفمفيخاصة،عصرهفيمعروفةكانتالاختصاراتاستخدامفيالطريقةوهذه

الئفمتومن"."هالصفوي"المجموعالقانونيكتابهفيالاختصاراتمنالوغهذاالدتالبنالصئئاستخدمكذلك

نأمنالرغمعلى18/4(،)ولاليئريالتق!علىللدلالة"ع"الاختصازاختصاراتهقائصةفييضعالأسعدأنللتظرهنا

الجبزي.التق!عنعربييماترجميماأ!بيستخدململأتهوذلك،حواشيهفيمطلفاتيردلاالاختصارهذا

13(.ولول.8،1،ول6،)ولالحيريالقبطيالتق!عنالأربعةالأناجيلترجمةهوالأسعدعملفيالرئيسيالجزء)3(

عربيبمالزجمبماتنقيجمجزدعملهيحنولم،القبطيةاللغةعنالزجمةبهذهقامأتهالأسعذيؤتهدموضجمنأكزوفي

الفصول:صغيرةوأخرىكبيرةفصوليإلىفئق!تمالأناجيلتضأقا*18/38(.ا/16،اول*7/13،9/01،ول4/18،)ولأقدم

علىمدؤنةالصغيرةالفصولوأرقامالإصحاحات.فتقابلالكبيرةأقا،الحديثالتقسيمحسبالآياتتقابلالصغيرة

3(.)ولوأمونيوسيوسابيوسوضعهاالتيالعشرةالقوانينمنالمناسبالقانونبرقممصحوبة،الأناجيلتق!هامش

عنهاالبحثالقارئيستطيعحتى،الأناجيلبينالمشتزكةالأحداثأوالآياقيتذكرجداولعنعبارةالقوانينوهذه

وأبدايةتحديدفيبينهافيماللأناجيلالأسعدترجمةنحطوطاثتختلفأنمجدثوقدوئ!يرسهوليمافيبينهاوالمقابلة

كبيرةفصوليإلىالأناجيلتق!تقسيموفيصغيبرفصليأوآييماكلعندالمدؤنالقانونرقمفيأوالآياتمنآييمانهاية

ا!3!*.؟،3020891.1-ك!2ة،3ول879113ؤآك!)5أ،لا.،1341302انظرالزيلنثرعن

3(ا!ثأ8391-)4!91إمحليريهترحمهمع؟ملأالمخطوطهذادررقدالحامعة.والرسانلالرسلأع!اللفرترجمةأيضاالمخطو!هذايضم

فيبولىلرسائلكصترجيمالريبندرتذكرالذيالكولوفودانطر

1،حا13و83-284:1849.1+محاه23)ا*عأ(،2:م!2+ع"ه23(+ح!اكهأ،4ه.)ول

هراعتقادالأناجيلترجمةعلىالختاميةملاحظاتهفيلهالعتالب!بكرالأورخلالمنفقطمعروفالزيلنثرأتالابقفالاععاد،لدلك

+!915!ه-458.1:2539.1ة*أ!!2اوه+ه!234تارن.صحيحغير

؟2اث!ل!6لأ102،،34.1-3313.113

؟1073ا!عة4(72.03102.

34،ول*144!و7-3،8.
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المحققمقذمة

بينها،مشتركأنظافاكا(7،لم،)!،المخطوطاتبعف!يتبعحينفنينظاقين:ههأحذالمخطوطاثتتبعإصحاحابئأو

المخطوطعنأخذهوالذيالأؤل،الظاتمالأسعذاتبعوقدمغايزا.نظافاهـ(،،ة،الأ،الأخريالمخطوطاثتستخدم

9/01،ول7/13،ول4/18،)ولعذهمواضغفينفمئههويصزحكعاعنه،رضاهعدممنالرغمعلىعنه،تزتجمالذيالقبطي

الآخرالنظاماستخدامإلىالأسعدلعملالمتأخرةالمخطوطاتئتاخد!الذيالسببهوهذايحونوربما11/16(.ول

الفصولتقسيتماطامشفيالأسعذيذكرالعربيةباللغةالمسيمهذاعلىوعلاوة.56الأقبا!عندشيوغاأكثز؟نالذي

مخطوطاتبعضوفيالأبقطي.أوالحساببأرقاموالثانيالقبطيةبالأرقامالأؤل،واليونانيالقبطيالتقليذئن:حسب

التقسيتمفتستخدمو،(وةلأ)مثلالمخطوطاتبعضأقاجزثئا.أو!طثاالقسيماتهذه؟كزتيردلاالأسعدترجمة

حسبالإصحاحاتتقسيئمأيضائذكر!هالمخطوطوفيهامثها.فيالقبطيالتقسيتموتذكررئيميئ،كتقسيبماليوناني

السرياني.الضقليد

صطورها.وبينالزجمةهوامشعلىموزعةوالحواش،الملاحظاتمنهائلعددالأسعدترجمةويصحب)3(

منها:أنواجأربعةبينالتمييزيم!نوالحواشالملاحظاتهذهوبتحليل

ترجمتهفوقالقبطيةالكلصةالأسعذيذكرحيث،الترجمةعنهتتتالذيالقبطيبالض!خاصةملاحظات)أ(

التقلعندأو،والفهمالقراءةفيالخطأوقوعتجئبوهوذلك،فيالسبتنف!هالأسعذويذكر.العربية

74(.-18/68اتجر)ولحروفسيمالا،والحروفالكلحاتلبعضالمقصودالمعنىوتوضيحوالتمئخ،

اللغتئنعنللأناجيلالأخرىالعربيةوالزجماتالأسعدترجمةبينبالاختلافاتخاصةملاحظات)ب(

والرموزالاختصاراتيالأسعذفيهيستخدمالذيهوالملاحظاتمنالضوعوهذا.والسريانيةاليونانية

الدكرسابقة

رمنرأواختصايىأقياستخدامبدونولحنطا،مرادفالعربيةالترجمةفوقئذكرنحتلفيمامواضغفي)ج(

الاعتقاديمحنكذلك.المتنفيالمذكورةللترجمةبديلةترجمةتقذمالمزادفاتهذهأنالاعتقادويم!ن

عندالاختصاراثسقطتول!ن)ب(،السابقةالفئةيخضبعضهاأوالملاحظاتمنالوعهذاأن

كاإحدىالمخطوطفيأحيائاتيردحيثالأسعد،ترجمةنحطوطاتبينالمقارنةالظنهذايدعمالت!خ.

هذابكربدونآخرنحطوطفينفمئهاالملاحظةوتيرد،الاختصاراتأحدبكرمعاطام!ثيةالملاحظات

الاختصار

."المخطوطفيسوىيوجدلاأغلبهاوالضزف،بالحوتتعققئغيرتةملاحظاتهناكذلك،علىعلاوة)د(

ومن.الخويةالمعضلاتأوالأسماءأوالأفعاللبضوشرخاإيضاخاالملاحظاتمنالفئةهذهوتقذم

المخطوطاتأنخاصةالع!ال،بنالأسعدؤضعمنالملاحظاتمنالنوعهذاكانإنالمؤكدغير

لأنوذلك!،المخطو!ناسخؤضعمنالملاحظاتهذه؟نتإنندريلاكذلكمنها.تخلوالمتأخرة

ص!ول.طح+لأا!ه2891ة7أاءص!احملاها.289"6-617الظر،عامةبصفبماوإصحاحابفصوليإلىالأناجيلتقيمعن55

أ+،2537191.3.3-925فيالظلة""مصباحكتابهفيكبرابنعندالرارالأناجيلتقسيمقارد56
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الأربعةالأناجيلترجمة.العتالبنالأسعد

الملاحظاتإحدىفيهاتذكرالتيالمواضعفني؟اللغويةبالضفاصيلاهتمافائظهرلاالمخطوطهذاناسخ

وهناكتشكيلى.بدونالترجمةقئنفيالكلمةهذهنجد(،)التشكيلبال!الضئطمننوغئنبينالقزق

9:.امتئأوا8:ا-7:53بيوحناالمتعققةاطاممثيةالملاحظاتمثلنحتيي،نوجمنملاحظاثأيضا

ا:38057يوحناأو113:اوكما

9،ول7،وله،ولأو4)ولبفصولهفهرشاوتقذم،الإنجيلبحاتبئغزفقصيرةمقذمةإنجيليقيترجمةتسبق)4(

وتوجد.عاليهوشرحناسبقكماالمستخذم،التقسيملظامتبغالآخرنحطوطمنالفهرسهذامحتوىيختلف1158(ول

نحطوطفيالحالهوكما،والعربيةالقبطيةباللغتئنالأسعد،عملعلىالسابقةالترجماتفيأيضاالمقذماتهذهمثل

فيكبربنالبر؟تأبيعندالحالهووكما1315،شرقي:بلندنالبريطانيةالمكتبةونحطوط9،قبطيالفاتي!ن:

".95الالفمة"مصباحموسوعته

والجزء)ول\(،طويلةعاقةمقذمةتضئموهـوكا(و+وةلأالمخطوطاتفي)كماالأسعدترجمةمخطوطاتبعض)5(

كليلبنسمعانمقذمةعنمأخوذةالسبعةالجوامعوهذه33(.-4/3)ولالسبعةبالجوامعئ!قماهوفيهاالرئيسي

.61الدارسينبعف!يعتقدكانكما،للأناجيلتفسيرهعلىالطيببنالفرجأبيمقذمةعنوليستمتئ،06إنجيلعلى

ة)المخطوطانقصيزوآخروكا(و+لأ)المخطوطاتطويلتف!:تضان)*1/11(السبعةالجوامعمنالثافيللبندويوجد

بنالأسعدؤضمعمنليستالمقذمةهذهأنالظنوأغلب.63كليلبنسمعانمقذمةفيالموجودهوالطويلوالتضوهـ(.

العامةالمقذمةهذهتوجدلاالأسعدترجمةنحطوطاتبعضوفيبعد.فيماترجمتهعلىأضيقتولكنهاالعمتال،

3(.ول،،المخطوطفي)كماقصيرةأخرىمقذمةمنهابدلأيوجدوأحيائا،للأناجيل

علىللأناجيلالأسعدترجمةنحطوطاتبعف!تحتويالجديد،العهدنحطوطاتمنكثيبرفيالحالهووكما)6(

3(.)ولالعامةالمقذمةبعدغالئاوتقعوأمونيوس،يوسابيوسوضعهاالتيالعشرةالقوانين

الظر".الطث!ة"ممباحكتابهفيكرالنأيفايذكرها811-7053يوحناعلىالعتالبنالأسعدحاشية53

مأ+!13925.7191.5+!9524991.5-،531*ل!.46.3291

!اةلأءاا.02789أيضاانظر4?7(140!وله91،كو3وا-)293الإمحليريةاللعةإلىح!47وله414أيفاوترجمها

هـ33!اههاو.86:253-فيالربايىالتقرانظر!.8ف"،الكنية"تارلغكتابهفيالبلغزكرياالسريانيالمؤزخالملاحظةهذهإلىديركدلك

تأ.،*ح!،مم!3،*اولح"ه+هاا131.1102-312لىلانجليزيةالزجمةوا87

أربعة.منبدلأخةالمقذماتفعددوالذامتى،لإنجيلنحتلقانمقذمتانتوجد58

3وأ+،ث!2537191.3-.925

13!.-ب5ورقة37،ولاهوتأ؟01-أ4ورقة31،لاهوتالطريركية،المكتمة،القاهرة:المخطرظينقارد

االاتة.المعلومةهذهإلىانتما!لفتالذيلألمانيا،داهممة*!3مجامعةالاحثاللهفرجثروتجوزيفالأستاذإلىبال!ئكرأتقذم

بنالأسدترحمةنحطوطاتفيالمذكورةال!بعةا!وامععنالمحتوىحيثمنتختلصرلكمنها،جوامعث!انيةأوصبعةع!كبرابنأيضايتحذث

76د!3.أ3)و.2471و-252انظر.للأناجيلالعتال

!ل!.او.14332-ة!اكلا+34ا.232719ء54+اة41،طا2،كمومواقارن

لاحفا،اصيفتقدالسبمةالجوامعمنالانيالندمنالطويلةا!فةأن41ء*(.!582؟(38عأهول.)53)301عوصودجالأبيرى

التق!هدابينتثائهمنوديعالأبوجدهماإلىذلكفيالببيرحعررب!ا4!*(.أ،!2"-)71مقالهفي1رقمملحقفيثرهاولذلك

د!4.3ول3وله1102انظرصاويرسأنباإلىونسبتهالكتابهذاعن.المقفعبنساويرسالأس!فإلىالمنوبالنينالذركتابلىوردوماالطويل



المحتقمقذمة

الأربعةللأناجيلالع!البنالأسعدترجمةدراسةتاريغ

فيوذلكعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالرئغمنذالأناجيلترجمةفيالعمتالبنالأسعدعملدراسةبدأت

أهتمسنستعيرضالقادمةالسطوروفي.والاقتباسوالتحليلبالجثالعملهذاتناولتمختلفيمامعارفيودوائزمقالالب

علىالأساسفياعتمدتالتيالمقالاتبعق!سنتجاهلكما،وتحليلهالعملهذانمنرفيأسهمتالتيالدراساتهذه

جديذا.تقذمأندونعليهاالسابقةالدراساثذكرتهماتحرار

ترجمةالمؤلفدكزالدراسةهذهفي063للأناجيلوالإثيوبيةالعربيةالزجماتعندراسةأدال!4أنمثرام888عامفي

الميلادتئن،عشروالرابمعشرالالثللقرتننترجعالعصلطذانحطوطابثمانيةتضئمقائمةونشر،للأناجيلالأسعد

المخطوطاقيتشملوالانيةوالحواش،الترجمةتحويالتيالمخطوطالبتضمالأولىالمجموعةمجموعتئن:إلىوقمت!ها

شأ47الأمبروزيانامكتبةميلانو،نحطو!الأسعدلعملعرضهفيأداقأ4أاستخدموقدوحذها.الترجمةتحويالتي

بمخطوطدرايهعلى؟نأتهمنالرغمعلى،الحواشمنالقليلأقلسوىمجويلاوهوة(،نشرتنافي)رمزهأ.كاا

الأسعدعمل5الا4أيؤزخ.الأقدموهوكاأ،نشرتنافي)رمزهأكسفوردفيالودليانبمكتبةالمحفوظ.(وللاول""118

الختاميةالملاحظاتتنقصهالذيميلانونحطوطكولوفون5أول4أويقتبس.أقدملترجمبماتنقيخاويعتبرهام،035بعام

حواشيهمع35-1:18متئإنجيلتضأولقأ4أنثرذلكعنفضلأمختضبر"6بث!الرموزقائمةفيهتيردكما18(،)ول

الكنيسةمنالرهاويييعقوبوشتههكبيزا،تقديزاالأسعدنحوأولقا4أأظهروقدميلانونحطو!علىاعتماذا

دا!،و7،أ؟3لأا)،!+ء7منكزرقيبعدوفيما.القديمللعهدالسريانيةالترجمةنقحالذي8.!م(،عام)توفيالسريانية

6أداقا.ه4أإليهاتوضلالتيالتائبئالمقذس،للكتابالعربيةالترجماتعنمقالهفي،

33(-1118ولمن)مقتطفاتالأسعدعملمنالختاميةالملاحظاتمنجزثاح!447)!ولهنشرم3918عاموفي

ترجمبمامعه(ن!ثرتنافيرمزه3383،شرقي،البريطانيةالمكتبةالدن،الأسعدلترجمةنحطوطأقدمثانيصكلىاعتماذا

هوصزحكماالأخطاء،منخاليةللتق!ح،ول144،ولهتمثزةتحنلمولحن33066-18/13ولللفقراتإنجليزية

الكلحاتبكرأهملولكنه،حواشيهمعأ7-1:1يوحناإنجيلتق!ح!لملا4ا!وله4تشزكذلكبعد.67فيصانفئه

مناقتبسح!ول44)،+هأنمنالرغمعلى،العملهذافزجمعلىيتعزفلمالمؤلفأنللدهشةيدعوومما068القبطية

ح!47ا!وله4نثرام409عاموفي.صراحةللعملكمزجيمالع!البنالأسعداسئمفيهاتيردالتيالختاميةالملاحظات

ترجمبمامع(96،خليلسميرالأبيعتقدكماوة5المخطوظئنعلى)اعتمادا؟ملةلثيئهأخرىقزةالحتاميةالملاحظات

36الال!1888،41وا-.31.22

ثرتنا.لى*31فيالكولوفونهذاانظر"6

،ولااا3اة+ح.598)853ؤلا!3ي!امماا.898."136

!م4ء،4147+ه،3918اكي-.017

476ء،7ه14،ول4.1كا3759ول!،015

،،4ء،47)4+ه171398.1.

في31ولتارنللأصعد.الختاميةالملاحظاتتوحدلاميلانر(رالأمبروريانابكتبة!ا47أ.لاا)رقمةالمخطر!فيا+،4524991.3.3الظر61

ئرتنا.

*أ*



الأربعةالأناجيلترجمةالعتالبنالأسد

يعتقدولاالدكر،سابقأداقأ4أمقالعلىس!،1447،ولهيعتصدالمقالهذافيدائئا.07عليهاالتعويليمحنلاإنجليزيبما

بل،القبطيةاللغةمنالأسعدتمحنبعدمذلكعلىفذللأ،أقدملترجمبماتنقيجمجزدبلجديد"،ترجمةالأسعدعولأن

جديد؟بزجميماللقياماللازمةالكفاءةنفسهفييرىيحنلمنفمتهالأسعذأنح!447)4+هويرىأيضا.والعربية

الجذ،تختل51(18/48،)ولاللغويةمعارفهمحدوديةعنالأسعدكللأتمأخذقدس!!47ا!وله4لأنوذلك،للأناجيل

للتق!الأسعداستخداتمح!1447،ولهيستبجدلذلكمحدودبمتوالعربيةالقبطيةاللغتئنفيمعارقهأنذكرعندما

أمبرفيهناح،ول44)،ولهمعنتفقولكننا.القبطيةاللغةعنعربيبماترجميمااستخدامصكلىواقتصاره،للأناجيلالقبطي

عدتمأوتعازص!أقي،السريانيةأوالقبطيةأوالجونانيةعنسواء،المختلفةالترجماتفييزلمالأسعدأنوهوواحد،

أخطاءبسببقليليماحالاقيفيأوالثحئخ،فيأخطاةأوبصزادفاب،تتعققالاختلافاتهذهأنالأسعدرأيفني.اتفاقي

المقذسللكتابالعربيةالترجماتبينالاختلافاقيح!47ا!وله4يذكرالعحلبهذاالأسعدلقياموكسبب.!7الترجمةفي

ح،47ا!وله4يقذمالختاميةالملاحظاتعنوفضلأبقتها.23حيثمنعليهاالاعتمادإم!نيةوعدمالأسعد،زمنفي

8:11033-7:53يوحناإنجيلعلىالع!البنالأسعدلحاشيةإنجليزيةترجمة

شيخواتبعوفيه،للأناجيلالقديمةالعربيةالترجماتعنمقالأاليسويشيخولويسالأثنشرأم109عاموفي

ترجمةأنشيخوويرى.الرابعةالمجموعةفيالأسعدترجمةوتقعمجموعاب،يتإلىالترجماتهذهتقسيصهفيأولق41

ترجمةنحطوطاتأحذشيخويتناولذلكبعد.74النسيانطواهاقدالأقدمالترجماتإنحتىانتثمازا،لاقتالأسعد

يقتبسلنان.فيالخوريبشارةإبراهيمخؤزةفيوكانم،1333عامإلىيعودنحطويوهو،المسهببالوصفالأسعد

في)ولا/1/3هذاكتابنافيالمنثمورالق!معتتفقوالتي،المخطو!ذلكفيتيردكماالعامةالمقذمةبدايةشيخو

هذاعنشيخوفيكرهاالتيالمعلوماتعلىوبناث.السبعةللجوامعئتخضاشيخويقذمبعدهاوكا(.و7لأالمخطوطات

-4/1)ولمتئإنجيلمقذمةمنشيخويقتبسكذلك.العامةالمقذمةبعدالعثرةالقوانينعلىيحتويفإنه،المخطو!

-18/1)ولوالاختصاراتبالرموزجدولأالمخطوطهذايقذممتئإنجيلترجمةوقئل.العباراتبعضتجاهلمع13(

باستفاضيماالأناجيلبقيةمقذماتمنشيخويقتبسكذلك.الختاميةالملاحظاتبقيةتشمللاأنهاويبدو13(،

هذاأنيتأكدالمخطوططذاصور؟خلالومن14(.-1/3ولا8؟-9/3ولوكا؟و7كاوهالمخطوطاتفي9-317)ول

أولتأ،4أمثلمثلهالأسعد،عملشيخويؤزخمقالهنهايةوفي.الحواشعلىيحتويلاقليلبما،كلماتيباستثناء،المخطوط

075المؤتتنأخيهتأليفمنالحقيقةفيهوالذي"،الدينأصول"مجموعكتاتللأسعدينسبكمام،0135بعام

شيخووالأبلأاا7،!+حمقالبعلىفيعتمدم،5091عاموالمنشورالأسعد،عملعنالقصيروله))،ولمقالأقا

"داه؟3،،.26712102عأه+15انظرالامجليزبةالرجمة؟تةم!ىعن

81.-6178،ء18/45،هناقارن

07س!؟ول144،ولها،ك!و376-4!3،)4*س!"3!3-3193+!(.)+هأ"!ا

417?147،وله1،كوو375-.376

7،،7ح4ه14،ول1،يوو.375

37!ولس!1404،ول1،!وو3وا-.293

7""حأع5،ل!ا1!و1،يو.

37لاح5،لأ)أح1!وا،70.1-201

**



المحتقمقذمة

لقيامالتذغاةأنا،7ولهايعتقدكذلك.أقدملترجميماتنقيجمجزذالأسعدعملأنا!7ولهايرى،سابقيهمثلومثله

يصتلككانالأسعدأنا!لأولهايرىذلكمنالرغمعلى.القانونيةصفةطاترجم!إلىالاحتياجكانالعصلبهذاالأسعد

لأول7(!+حمنكلسابفاذكرهاقد؟نمخطوطاقي،تسعةتضئمقائمةا!الااولهايقذممقالهنهايةوفي.عاديغيرمجفئا

ح،144.7!+هأو5ألا4أبكرعلىمقالهفيا!الاا+هايأتيلاولحن3شيخوإولويمىألال!(4أعن)نقلأ

أنهالأناجيلترجمةفيالأسعدعملفيهوصفدسئا،مقالأالعتاللعائلةم!عقأالأثخضصم3391عاموفي

قأمء3قامكذلكام.!7و1353353عايبينالأسعدلعصلالصحيحالتاريغذكرآ،!قاوقد.للأناجيلمراجعةأوتنقمخ

لدراستهكمصدبىمد!4مواستخدم"مقذمة".وستاهامنها،والاقتباس18()ولللأسعدالختاميةالملاحظاتبتحليل

فيالأسعذاستخدمهاالتيالمخطوطاقيوخضزلم(،نشرتنافي)رمزه3383شرقي،البريطانيةالمكتبة،لندننحطوظ

الأسعد:عنفيقول،القبطيةباللغةمعرفتهمحدوديةفيلاعتقادهوذلكقبطيئ،لتف!الأسعداستخداتمواستبعد،عمله

عصلهفيواستند،القبطيةعنجديدهبزجميماالقيامعنانصرف،كافيبمث!القبطيةاللغةيتقنيحنلم"ولأنه

بنالأسعد1اللههبةقام"وقدم،!قا:يحتبآخرموضجوفيفخ!نب."78عربييماترجمابعلىشتئمصادزمنالمقتتمى

ولم،المستطاعقدرعلى،الرسيالقبطيالتق!عنالعربيةالترجمةأي،القبطيالتق!!كلىحافظبأنبمهمتهالع!الا

للغةالع!البنالأسعدإجادةتخف!فيصال!!قرأيهذا؟ن."9!القليلسوىاللغويةالعديلاتمنعليهئذيخل

ثئئام!!ك!ويضع..8القبطيةاللغةقواعدفيلكتابالأسعدبتأليفدراييماعلى؟نأنهمنالرغمعلى،القبطية

03(،-18/91)ولالختاميةملاحظاتهفينف!هالأسعذيذكرهاكما،عملهفيالأسعذاستخدمهاالتيبالمخطوطات

"القبطي"فقطيذكرنف!هالأسعدأنمنالرغمعلى"،81القبطيةعن"ترجماتبينهامنتأ3وليذكرولحن

ترجمةأنعتا4آيعتقدشيخو،لويسدبهرهماخلافوعلىمطلفا.القبطيةعنترجمهبكرعلىيأيئولم18/38(،)ول

عائفاحواشيهوكزةالأسعدلعولالمعقدةالطبيعة؟نترسميبما.صفبمابأقيتحظولمانتشازا،تلقلمللأناجيلالأسعد

ترجمةنحطوطاتأغلبأنفيالسببهوتاآ،3رأيفيهذاو؟نالليتورجية.الأغراضفيترجمتهاستخدامأمام

الأسعد،عملبصخطوطاتقائصةآ!تأيقذمدراستهنهايةوفيوحدها.؟8الترجمةعنوتقتصرالحواشمنتخلوالأسعد

تجمعوالثانية18(،)ولللأسعدالختاميةالملاحظايئتحويالتيالمخطوطاقيتضمالأولىمجموعتئن:إلىويقمتصها

فذكر-لة!قعادبعدوفيما1(083)ولالعامةالمقذمةمنهابدلأتحويولكنهاالملاحظاقي،هذهتغفلالتيالمخطوطايئ

منعدبإضافةبعدالمسيي"العربيالأدب"تاريغموسوعتهفيأخرىقزةهذهدراستهفيالواردةالمعلوماتأهتم

".ومؤلفاتهالقالبنالأسعد"حياةعنوانتحتالأسعدمؤلفاتعنعالاذكرناهماأيضاراجع

أ*8
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الأربعةالأناجلترجمةالعتالبنالأسد

الأسعد.84عولمخطوطات

"الردكتابفيالواردةالأناجيلمنالاقتباساتعنام939عامالمنشورةح44مم!س!اللادراسةأنمنالرغمعلى

آراتدراستهافيتذكرالمؤلفةأنإلأ،للأناجيلالعتالبنالأسعدترجمةبموضوعمبايثرةعلاقةطاليسالجصيل"85

نأترىو!086مستققةجديدةترجمةوليس،أقدملترجميماتنقيجمجزدالأسعدعمل4،حمماحأدلاتعتبر.الاهتمامتستحق

اللغةصياغةعلىفئضئااهتمافه؟نولحن،للأناجيلجديد؟ترجميماإتمامعلىعازمأنهمطلفايذجلمنفمتهالأسعذ

الاحيةمنسليمةعربيةئئخةللأناجيليضعأنئخذيأنهعلى18/47()ولالأسعدتف!ركللاتموالمؤلفة087العربية

بهاخرجتنتيجةهناك.كذلكبذلكالأسعذظويحتقدبلتخذ،لأقيأثزاالأسعدكماتفينجدلاولكننا.88اللغوية

قبطىنضاستخدممابينمنيحنولم،عربيةترجمابسوىعملهفييستخدملمالأسعدأنو!مم!حأ*4،ع،

الأسعدقؤذطحأد!4،!تقرأحيث،الكلماتلإحدىخاطيئضئطعلىالحقيقةفيتعتمدالنتيجةوهذه.للأناجيل

إلىهناالجصلةتفتقدإذ،اللغويةالناحيةمنيجوزلاماوهو"ئزخت"،للصجهولالمبنيصيغةفي18/13()ول"تزتجث"

.98الفاعلنائب

لملاحظاتفقخضاالمؤلفقذمأنفبعد؟خاصةبأهميبمايتمتعالأسعدلعملمقالاأ!!لأحاخضصام789عاموفي

الختامية،للملاحظاتدقيتيتحليلوبعد.اللغويةالأسعدمعارفمسألةعلىاهتمامهصت18(،)ولالختاميةالأسعد

القبطية،اللغةيتقن؟ن،اليونانيةباللغةمحدودةمعرفةامتلاكهعلىعلاوةالأسعد،أنمفادهاكابنتيجبما،4أد!حاخرج

عربييماترجميماأئيستخدملموأنهالقبطيئ،الض!عنمباشرةالأناجيلترجم-أ،!لأحايعتقدكما-الأسعدفإنلذلك

السببعنالجثف!نتدراستهفي4!أالأس!ناق!ثهاالتيالثانيةالمسألةأقافخ!ب..9القبطيئالتض!بل،القبطيةعن

والملاحظاتالحواشيمناطائلالختمهذاإلهاأضافبل،الأناجيلترجمةبمجزديحتنيلاالأسعذجعلالذي

فيكلميمالأئالممكنةالزجماتقيإيرادفييرغب؟نالأسعدأنأ!!د!حااستنتجالأسعدكلامومناطامشية.

الترجمةإم!نيةإلىالقارئينته،السياقيناسبالذيالأفضلالمعنىترجمتهقئنفيالأسعذيوردحينوفي.الأناجيل

لموضوعتعزضقدبحواشيهالأسعدأنو!،الالةالمسألةويستعرضأ!!لأءايستصرذلكبعد9.اأخرىبمعاني

طذاالعرضبالفعليقصدالأسعذ؟ن""هلوهوسؤالأويطرحالمقذس،الكتاببنصوصالمتعققةالمشاكل

منالرغمعلىالأناجيللزجماتالمختلفةالأش!ذدكرأنهالأسعدشجاعةعلى4!ألأحايثنيذلكبعد؟"الموضوع

فيوالاختلافاتالمختلفةالأش!لهذهأنالقارئإفهاتمالأسعذحاوللقد،الحقيقةفيإسلائ.محيطوسطفيوجوده

-!ل!!أ91كهـ-621:1339،1-44484704:2،63،1،(ء4+ع0،.10.)63

الظزإيى.العصلهذانبةفيثككالحديثةالدراصاتأنإلأم(،1111-)5801العزاليحامدأبيالإمامإلىالسابقفيالعلهذائئ!بكان85

عامم!؟أ3لا3-قح+لا،ل367،1102-936"ا،لا!44ع+4ةاول"++ه،5اع!ا.357.3102-756ة!،س!لا+هولأ38،1102ولعأه4.

هـ46!!"أء؟371939.1.

478!!*أكاءا39و،931.

هـهـهـ!4"أ!اء93.1939.1

8وعمماءا"44ا.014.939.محأ؟!لأعاا.14.769

مو8!أالاحاو51-21.78.

19أ؟!لأحاا6.1-51.789
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المحققمقذمة

منالرغموعلى.للأناجيلالأصليالتق!فيخط!بوجودمطلفاطاعلاقةولا،المترجمنظيروجهةتعكسإتماالزجمات

الثلاثالمسائلهذهأ!!الأس!غزض!أنوبعد39الضحوهذاعلىاطامشيةوملاحظاتهحواشيهقيقفئميمحنلاذلك

عليها،39ويعفقيستعرضهاليالصعوبةتحتنفهاحواشنهسبينهامنواختارلوقا،إنجيللحواشتعزضوناقشها،

الأسئلةبعضويطرحله،بفقخضمقالهأ،!ل!حاويختملوقا.49لإنجيلالأسعدترجمةمنتقمئنمعأيضافعلهماوهو

9إجابإ.هإلىتحتاجتزاللاالتى

المقالوفي.69ومؤلفاتهالع!البنالأسعدحياةعنمقالأالفرنسيس!نيعوضوديمالأثنثرام1!9عاموفي

البركاتأبيوشهادةللأسعدالختاميةالملاحظاتخلالومن.29الموضوعهذافيالسابقةالدراسايئباختصابىيذكرنفسه

عملهوأن،القبطيةاللغةعنتتتمستققةترجمةريببلاهوالأسعدعملأنو!بنتيجيما،وديمالأبيخرجكبرابن

نحطوظاوعشرينثمانيةتضئمقائمةوديمالأثيقذمكذلك.89الإطلاقعلىأقدملزجمبمامراجعبماأوتنقيجمجزدليس

المقالنهايةوفيوجودها.99م!نحسبألفبائئاالمخطوطاقيرتبوقد،عناصرهمنعنصزاأوكاملأالأسعدعصلتضئم

يستخدملمالصتالبنالمؤتتنأنلدرجةواسغا،انتشازاتلقلموأتهاالأسعد،ترجمةتأثيرمدىعنوديمالأثيتكم

"..01الدينأصول"مجموععصلهفيالأسعدأخيهترجمة

محتواهألتىقد؟نوالتي،للأناجيلالأسعدترجمةعنضئقئامقالأاليسويخليلسصيرنشرالأثام499عاموفي

عصلمقالهفيسميرالأثاستعرضأنبعدام.399عامكمبردجفيالمسيحيةالعربيةللدراساتالدوليالمؤتمرعلى

إلىيلقلمالأسعدعملأنيصزخللأسعد،الحتاميةالملاحظاتفيوردماعلىاعتماذاتاريخهوحذدباختصابى،الأسعد

كاملةقائمةوتقديم،السابقةالدراساتتقييموهو،مقالهمناطدفسميريذكرالأثذلكبعد.المناسبالاهت!اتموقته

أخيابنبت!خهقاموالذي،بيروتفيالشرقيةبالمكتبةالمحفوظ433المخطوطودراسةالأسعد،عملبمخطوطات

ملاحظاتهإيرادثم،للأناجيلقديمبماأخرىعربييمابزجمابالأسعدعملمناقتباساقيمنئثرماومقارنةالأسعد،

ترجمتهامع،الختاميةالأسعدلملاحظاتنقديةنثرةتشملبها،يقومأخرىدراسيماإلىسميريشيرالأثكذلكالحاصة.

الأسعد،عملعناصزسميرالأثيستعرضهذابعد.الآنإلىئئشرلمالدراسةهذهلحنعليها.101والتعليق

عامالمنشوروديمالأبلمقالبكزانجدلاالدراساتطذهغزضهوفيعالئا.13استعرضناهاوالتي،الأقدموالدراسات

منهاكلأيصحبم!نها،حسبألفبائئابترتيبنحطوظا،وثلاثينواحذاسميرالأثيستعرضهذابعدا!91.

4!االأس!ا.17.789

أء!الأحا71.789-.02

4!أالأعا02.789-.24

4!أالأص!او78..24

للا44أ812-712،1991.

41؟للا9.12-812،1991

41؟للا9.12،1991

4،ساأ223-022،1991.

4؟للاأ91و223،1.

+؟3أ499،13كي-5!

13+،499،13لمه433-7
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39

!و

39

مو

79

هـ9

الو

"ا
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الأربعةالأناجيلترجمةالعتالبنالأسد

حسبألفبائئافزتتةالمخطوطاقيالأؤلالجدوذيضئمجدولئن:فيالمخطوطاقيهذهيضعثم،مفضلةوافيةمعلوماث

مقالهمننسبئاكبيزاجزثاسميرالأثيخضصبعدهاتاريخها.301حسبالمخطوطاتفيهرتبوالانيتواجدها،م!ن

م،4013عامتاريخيحملال!ملغيرالمخطوطهذا.ببيروتال!ثرقيةالمكتبةفيالمحفو!433المخطوطعنللحديث

أنهوالمخطوظهذايميزوما.الأولىالسبعةالقبطيةللمثهورالليتورجيةللقراءاتودلألأيوحناإنجيلعلىويحتوي

اقتصربلالع!تال،بنالأسعدترجمةليمىفيهالواردالتق!أنيتضحالمخطوطكولوفونومنالأسعد.أفيابنناسخه

الأسعد،ترجمةعنالئئخةهذهاختلافعلىسميرالأثيؤكدهناأحيائا.إليهاالرجوععلىالأسعدترجمةاستخدام

مقاومةهناككانتأنهنرى"وهكذا:فيقول،عائلتهأفرادبينحتىقبولأتلقلمالأسعدترجمةأنو!بنتيجيما،ويخرج

منفقراتيعرسميرالأثاختارهذابعدصكائلته."401أفراءبينحتىالدتال(،بنالأسعد1فقتترناتضلاعتماد

ثصانيةمنصوؤامقالهفيسميرالأثنشرذلكإلىبالإضافةنحتي!.ه.1نحطوطعحراثنيفيترجمتهاوقارن،الأناجيل

الأسعد،ترجمةعلىتحتوينحطوظاوالثلاثينالواحدكلليسأنسيرالأثيستنتجالمقالنهايةوفينحطوطاقي.601

فتشم!الثانيةأقاالأسعد،ترجمةنحطوطايئتضمإحداهما:عائلتينأومجصوعتينإلىالمخطوطاتهذهفئق!م

الأسعدترجمةبينتجمعأوبينهما،وسيطةأخرىترجمةأو"،المصرية"الفولجاتاباسمالمعروفةالترجمةنحطوطالت

مغا.301والفولجاتا

واستندت.العربيةباللغةالتزةهذهولحنالأسعد،عملعنآخرمقالأعوضوديعالأفين!نرم3003عاموفي

فيله.ترجمةبآخرأوبش!وئغتتر1991،عامالمنثورالسابقمقالهعلىأساقيبش!المقالهذافيالواردةالمعلوماث

عملتضئممفقودةنحطوطاقيوستةمعروفانحطوظاوثلاثينواحذاتاريش،ترتيبفيوديم،الأثيذكرالجديدمقاله

يحذثليالذكرسابقمقالهفيسميرالأثأوردهاالتيالمعلوماتوديعالأثاستخدموقد.809عناصرهأحذأوالأسعد

المخطوطاتكلليسأنسصير،الأثبهاخرجالتيالتيجةأهملوديمالأبأنيبدوهذاومعنحطوطاته.قائمة

الأسعد.ترجمةتحويمقالهفيالواردة

وكذلك3(،901وول1)ولالعامةللمقذمةنقدييمانثرؤبعملوديعالأثقامم،6003عامفيأي،سنواتثلاثوبعد

الملاحظاتوبدونالإصحاحات،019أوالفصولفهرسبدونولحن1(،ولا9،ول7،ولوله،4،)ولإنجيلكلمقذمة

بميلانوالأمبروزيانابمكتبةح47أ.كاأرقمنحطوطكولوفونأيضاوديمنشرالأثملحقئنوفي18(0111)ولالختامية

437-4.!و03حلاه؟3،مم!9231202.5-.!2
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وديمالأبمقاذوينت!.113بالقاهرةالفرنسيس!نيبالمركز13""متحفرقمنحطوطوكولوفون3(ولاة،هنا)رمزه

0113الأعجصيةوالكلماتوالأما!نالأعلامبأسصاءبفهرير

الأربعة.للأناجيلالعربيةالترجماتعنالمعلوماتغزيرةمسهبةدراسة؟ثوحكصتتشزم1303عاموفي

ثتانيباختياركاشوقامكذلكعائلاب.إلىمنهجيةبطريقيمابتصنيفهاكاشوقاممخطو!مائتيعلىدراسئهاعتمدت

هذهوفي."19المخطوطاتبينالمقارنةلغقدأساشايتخذهاليإنجيلإ،قيمنفقرتئنبمعذل،مخطوطقيمنفقراب

الأب؟شومقاذيستخدم"لم".طاكاختصايىاللامحرفوتحصلمستققة،عائلةالع!ثالبنالأسعدترجمةتمثلالدراسة

نأويبدوجديذا.115ترتيئابالمقالالورادةنحطوظاواللاثينالواحدترتيبويعيد،انطلاقيكنقطةالذكرسابقسصير

كاشويقذم.كتابهفيمطلفافيكرهاعلىيأتيلالأنهوذلكالذكر،سابقةوديمالأببدراساتدرايبماعلىيحنلمكاشو

"؟لم"نحطوطاب،سبعةوتضئم")"لم"مجصوعاب:ثلاثإلىفيق!مهايعودوالتي"لم"،العائلةمنمخطوظاعشربثلاثةثئئا

تحتفظالتيالمخطوطات!"ىلم"الأولىالمجموعةنحطوطاتمخطوطاب.116أربعةوتشمل"حلم"نحطوظئن،وتضئم

اختلافاقيمعالتضتحويو""لم""؟لم"الأخرتئنالمجموعتئنمخطوطاتأنحينفيالأسعد،لترجمةالأصليبالضض

الأقباطبطريركيةمكتبةمننثرتنافيالمستخدقئنالمخطوظئنالمخطوطاتمنكاشوقائمةتضئمولاهافبما.

كذلك.17!المكتبةهذهمخطوطاتعلىالاطلاعمنتمتهنهلعدموذلكو،(،لأهنا)رمزهمابالقاهرةالأرثودبهس

تحويالتيالمخطوطاتصكائلةضصنخطأ7()رمزهنشرتنافيالمستخذمالقبطيالمتحفنحطوظكاشويصتف

هذهوفيامم!"018!ا"االرمز؟شوعندالمخطوظهذاومجعل"كلم"،الرمز؟شولهاخضصوالتي"،المصرية"الفولجاتا

واحذانحطوظاالأقلعلىتضئم"لم"المجموعةمنفرعيبمامجموعبماقيأنو!ألاهاقيما،ملاحظبماإلى؟شوينتهالدراسة

الأسعدترجمةعلىوالتحريرالتنقيحعمليةأنيعنيماوهو،الميلاديعشرالثالثالقرنمنالثانيالصعفإلىيرجع

بالأساستعتمدأنيجبالأسعدعملبناءلإعادةمحاوليماأئأن؟شوويرى911قصييربوقحبالترجمةإتمامبعدبدأتقد

القبطيوالضضالأسعدترجمةبينمقارنةكاشوويعقدوه(0013دنثرتنافي)رمزهماو"ا!لم"اىلم""3المخطوظئنعلى

إلىالوصول؟شوحاولدراستهوفي0319القبطيئال!تطابقالأسعدترجمةأنبعدهايؤتهدثم،للأناجيلالحيري

ملاحظاتهفيالأسعذدكرهلماطبفا،حواشيهفيالأسعذاستخدمهاالتيوالسريانيةاليونانيةعنالعربيةالقرجمات

أخرىعربييماترجماتيتض!معالحواشبعضفيالأسعذأوردهماكاشوقارنالغرضوطذا37(.-18/91)ولالختامية

35!!."داهكهـ،51202-451فيالأسعدترجمةع!المأخوذهالعقراتالطر
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الأربعةالأناجلترجمةالقالبنالأسد

عنالعربيةبالترجمةالمتعتقةالأسعدحواشأنبنتيجيما،؟شوخرجالنهايةوفياللغتئن.هاتينعنتتتللأناجيل

حواشيهبعف!تتفقكذلكة"ولزمنهاالفرعيةالعائلةسيماولا،"لىالعائلةنحطوطاتمعأحيائاتتفقاليونانية

نأو!،خاصةأه!يةطاملاحظةكاشويقذمكذلك"5""0133العائلةمعالسريانيةعنالعربيةبالزجمةالمتعققة

منعربيبماترجميماأئفيتوجدلا"قبطي"،أي"ق"،الاختصارمعحواشيهفيالأسعذيذكرهاالتيالعربيةالترجمة

الأسعدأننحوالاعتقاد،يميلوربماكاشو،يستبعدلاذلكومعقليليما.حالابباستثناءبفحصها،قامالتيالترجمات

الأسعديحونأننستبعدألأأيضاالمنطقمنأليسنحن:ونقول0133عربي-قبطي:اللغةثتاقتضاترجمتهفياستخدم

القبطية!اللغةعنعربييماترجمبماعلىعملهفييعتمدلموأنه،القبطيةعنمباشرةالحواشيهذهبترجمةقامقد

وذلك،"1دراساتهمفيكاشووحكمتسميروالأثوديمالأثأوردهاالتيبالمخطوطاتثئئانقذمالتاليالجدولفي

والأثوديمالأثدبهرهاالتيللمخطوطاتبالنسبة.ه"1عدمهمنالأسعدترجمةإلىانتعائهاصحةعنالظربقزف

رمزهافسنذكر؟شوأوردهاالتيللمخطوطاتبالنسبةأقامنهما،كلقائمةفيالواردالمخطوطرقتمسنذكرسصير،

"(.المصرية"الفولجاتاإلىيشير!والرمزالأسعدترجمةإلىيشيرلم)الرمزعندهالوارد

122"لاه"5!مم!.2661202-.273

123مم!"لاه"2731202.43-.274

124*41!91واو122-223!أ+!457499.133-!4487!*أ2مو.3213-351ؤ35،ك!ث!وله462.102-.1263.12-80277!.264

.133-346

؟لاه"3،ول..2581202-م!2قارن"!!

013".1"مقذترقمتحتالخطأسبيلعلىالمح!طوطهذا4!للا(أ.3"2)134وديميذ!الأث116

**71



المحتىمقذمة

نرتناطا2ها!هك)ن!همو*كن!هف!هيو*اياريخالمخطوط

،ر5(411181151لقرنا63عربي،سلمقدالقبرا،سلفدا

،195134161311،للأقبا!جرج!رمايرد،لفدسا

371(613317(مفقود؟)3،للأقباطجرج!ماريرد،لقدسا

مما103(39371566183(شرقي)تدن،185)))تا92الجامعةمكتبة،أمستردام

473!قبطي،الوطنيةالمكتبةباري!،

3915،3أ14قبطي،الوطنيةالمكتبة،باريس

19،17(،333.131،شرقيالثرقية،المكتبةليروت،

34178،35،331،شرقي،الرقيةالمكشة،بيروت

1336/77،331)ممقود؟(7!1تيانبطرس،بيروت

الم133336.3314)مفقود؟(الخوريبثارةإبراهيممكتبة،بيروت

341(1733351)مفقود!(خصيرقمطنطينحلب،

4561)+ثه(أألاا57ثهأهع؟+لأ،ل!ال!مماه"اثهلح،،بطرصورجنتسا
9183113)

4121!

أ!18/91،3القرنالعذراءكنية)بنها(،شبلنجه

351(15663)مفقود؟(ال!ئولكالرومبطريركية(،ترازالنانعين

الم16833/،03.1168سباطالرسولة،المكتبةفاتي!ن،

و!لم9138311381القرن776سباطالرسولة،المكتبةفاتي!ن،

ا!لما71(193،693!061عربيالرسولة،المكتبةفاتي!ن،

133703.141315القرن01قبطي،الرسوليةالمكتبةن،فاتي!

"لم13القرنول.018644ا!امعة،مكتبةكصبردج،

147،23ول.599544،البريطانيةالمكتبةلدن،

،15(1651!8038"1ولل!ولاء024،البريطانيةالمكتبة،لدن

كا3!ا!801ا585؟613شرقي،البريطانيةالمكتبةلدن،

111،21(1337133.33شرقي،البريطانيةالمكتبةلدن،

ا!لم1،(338313641533شرقي،البريطانيةالمكتبةلدن،

هـ3!1731.171..01اح!5ح،ا3333شرقي،الجامعةمكتبة)هولدا(تندن

امملم0134.36130القرنمفقود؟()تركيا،ماردين

هـلم16،(138.3.03صا47.مم!أالأمبروزيانا،مكتبةميلانو،

ؤجد()إننشرتنافيورموزهام!نها(حسبألفبائيا؟شو)مرتبةوحكصتسميروالأبوديعالأبأوردهاالتيالمخطوطاتا:رقمجدول

آخزئن:نحطوظئنإضافةيمحنالقائمةهذهوإلى

الدوليالمؤتمرانعقادأثناء:النطرونبوادي،السريانبديرالمعروفالعذراء،السيدةبدير31رقمنحطوط)1(

مكتبةأمين،السريانيبيجولالفصصالراهحثانتبا!لفتم1303عامبروماالقبطيةللدراسات

".تيان"قطنطينباسمالمخطو!هذاطلك841*(2مو.3)135وديعيذ!الأث

03،،.."سقيرغغت41ةل!(.22.1991ل!84أ2مو.3)133وديعالأثفيكرهالمخطوطهذا

7**أأ



الأربعةالأناجيلترجمةالعتالبنالأسد

)3(

قمتوهناكالديزبصكتبةالمخطوطهذاوجودإلى)السريان(،العذراءالسيدةبديرالمخطوطات

يتكؤن.للدراسةمنهنسخبماعلىالحصولمسموخاي!نلمولحن،المخطوطهذاعلىبالاطلاع

يذكر.وأنيقوكبيرواضخخظهولحنبالش!،مضبوطغيرفيهوالتض،ورقة!11منالمخطوط

سبتصبر4)يوافقلل!ئهداء899عامتوتشهرمنالسابميومئ!يمخالمخطوطأن391()ورقةالكولوفون

يذكرلا،وللأسفالدتال.بنالأسعدنخظالأصلئئخةمنمنسونجنحطوطعنوذلكم(،1381عام

مقذمة)أ(الأسعد:عملمنالآتيةالعناصرعلىالسريانديرمخطوظومجتوي.الناسخاستمالكولوفون

المقذماتمنأئاتطابقلاالمقذمةهذهأنلمعرفةيحنيالمتبتيالت!ولحنبدايئها،سقطتعامة

الأناجيلترجمة)ب(.الإنجيليينبينالاختلافأسباببدكرالمقذمةهذهوتنتل!نشرتنا.فيالواردة

يوسابيوسوضعهاالتيالعثرةالقوانين)ج(.الحواشمنتخلوولكنها،إنجيليل!مقذمةمعالأربعة

،المخطوطهذافيالأناجيلمقذماثوتتفق.الختاميةالملاحظاتعلىالمخطوطمجتويولاوأمونيوس.

.،وللاي!(.181،الودليانمكتبة)أكسفورد،4المخطوطمع،والإصحاحاتالفصولتقسيئموكذللث

إلىانتبا!لفت:أنجلوسبلوسالقبطيةصنودهأنباالأرشيصندريتجمعيةمجصوعةفينحطوطمنشذرات

الدوليالمؤتمرانعقادأثناءأيضاوذلكشنوده،أنباجمعيةرئيستحلا،هانيالأستاذالمخطوطهذا

هذهمنرقحيةئمئخةبعدفيما-مثمكوزا-هانيالأستاذليوأرسلالذكزسابقبروماالقبطيةللدراسات

مصرصعيدهومصدرهيحونوربما،للغايةشحيخالمخطوطهذامصدرعنوالمعروفالمثذرات.

حمسسوىالمخطوطمنيتبقلمشنوده.أنباجمعيةمجموعةفي145.737.سأرقمالآنالمخطو!مجمل

1/1/91ولمنالعامةالمقذمةعلىتحتويالأولىالورقاتويصث.3(.-01،1533،-5)الأوراقورقةعشرة

وتحتوي.عليهشطبالذيالأؤلالقانونوجدول،العثرةالقوانينومقذمةوهـ(،ةللمخطوظين)طبفا

3:3متئإنجيلتق!علىفتحتويالمتبقيةالثصانيالأوراقأقاوالعاشرالتاسعالقانوتئنعلى15رقمالورقة

أحمزبمدابمكتوبةالحواشمع7:36متئإلى

الأربعةللأناجيلالع!البنالأسعدترجمةتقييم

القبطيةاللغةعنالأربعةللأناجيلالقديمةالوحيدةالعربيةالزجمة!الع!البنالأسعدترجمةفإن،أعلمفيصا

"الفولجاتاأو"المصرية"الفولجاتاباسمالمعروفةالترجمةيستخدمونالأقباظ؟نالأسعدترجمةوقئل.المترجممعروفة

البحيرية.القبطيةاللغةعنتتتقدالترجمةهذهأنسبقفيماالاعتقاذيسود؟نسابفا،دبهرناوكما".الإسكندرانية

واليونانية،السريانيةاللغتئنعنالأصلفيئزخمتقد"الإسكندرانية"الفولجاتاترجمةأنكاشوحكمتأثبتولحن

وكانت.القبطيالتق!علىبعدفيمازوجعتثمالوناني،التق!علىلاحتيوق!بفيئقختثموحدها،السريانيةعنأو

المسيحيةالطوائفبينالزجمةهذهانت!ثارفيالسببهو،والقبطيوالسريانيالونانياللاثة:الضوصمراعاة

هذهعلىتحتوي؟نت؟شوفحصهاالتيالمخطوطاتعدديضفمنأكثرإنحتى،العربيالعالمفيالمختلفة



الطوائفعندالضعريبحركةعنمتأخرةبدأتقدالعربيةإلىالقبطيةمنالترجمةحركةأنالمعروفومنالزجمة.913

بنالأسعدوحتىوقتها.المتاحةالأقدمالزجماقيالأقباظيستخدمأنالغريبمنفليس،لذلك.013الأخرىالمسيحية

وأ(الطيببنالفرج)أبوالنساطرةطائفةمنمزجمونبهاقامللأناجيلترجمابيستخدمأقمنيأنفلمالعمتال

الاختلافاتمنالرغموعلى7،(.!13-18/91)ولالت!زي(بنوبمثرتوفيلبن)ثيؤفيلسالملكيينطائفةمنمترجمون

تحتويللأناجيلوالقبطيوالسريانيالجونافيالف!أنمقتنغاالأسعذ؟نالمسيحيةالطوائفهذهبينالخرستولوجية

العاشرالقرنفني؟القبطيةالكنيسةفيجذورهلهالاقتناعوهذا18/78()ولاختلانيأئدوننفسهالتم!على!!ها

لم،الرأيفياختلافهممنالرغمعلى،المسيحيينأنإلىالظزالمقفعبنساويرسالقبطئيالأسقفيلفتالميلادي

المقذس.133الكتاببتحريفقآالآخزمنهمأحذيتهم

مستققةجديد"ترجمة!العمتالبنالأسعدترجمة؟نتإنبمسألةالسابقةالدراساثاذثغلتوذكزتا،سبقوكما

وطريقة،نفسهالأسعدتعبيراتإلىهذافيالسبحثويرجع.خلانيمحلالإجابةو؟نت.أقدملترجميماتنقيجمجزدأم

عنمباشرةذلكبعديتكمأتهإلأ18/47(،)ولنسخةيصخحأنظويبقدالأسعذ؟نبه.تامالذيللعملؤضفه

معارفهمحدوديةوعن18/53(،)ولآخرونبهاقامترجمابعنفيتكمالأسعذيعودبقليلبعدها18/48(.)ول"ترجمة"

نأيبدوبترجمه؟أمبتصحيجالقيامالأسعدمهمةكانتهل18/51(.)ولالقبطيةأوالعربيةاللغةفيسوا"،اللغوية

لهبالنسبةيعنيلاالقبطيالتققعلىبناءبالفعلقائميماترجميمافتصحيح18/46(،)ولالتعبيزئنبينئقزقلاالأسعد

الأؤلالمقامفيفيضع،يترجمفيتنتوافرهايجبالتيوالمهاراتال!ثروظالأسعذويضعجديد؟ةبترجميماالقيامسوى

اللغويةمهاراتهضغفعنالأسعذيذكرهماولحن18/48(.)ولعنهايترتجموالتيمنهايترتجمالتياللغتئن،إجادة

نأخذهاألأيجبالأقوالهذهومثل.المسيحيينوالئ!اخالمؤلفينبينوقتهامعتادا؟نالتواضعمننوعهو18/51()ول

وهذا،العربيةللغةإتقانهلديناالثابتفصن،العتالبنالأسعدحالةوفيخزيئا.فهئانفهمهاوألأالجذتخضلعلىدائضا

لكتاباللغويةبالصياغةقامالذيهوالأسعذ؟نذلكعلىعلاوةوبلاغتها.للأناجيلترجمتهأسلوبمنواضخ

الأسعدقامفقد،القبطيةاللغةفيمهاراتهعنأقا0133أسلوبهوتحسينلقلقبنكيرلمىللبطريركوالتلميذ""المعتم

للغةإتقانهمنأقل؟نتالقبطيةاللغةفيمهاراتهأنالواضحمنولحن13.االقبطيةاللغةقواعدفيكتاببتأليف

هذا،ومع؟لعربية.الأملغته!تحنلمولحن،الكتابفيصباهأوطفولهفيالقبطيةالأسعذتعقمفزتما،العربية

"ال!قمستاهجيذا،عربئاقبطئامعجئاالمؤتتنأخوهالففقدالع!ال،عائلةعنغريبةالقبطيةاللغةتحنلم

.9رقموهامى*صعالاانظر9

عالا.7رقمهامىانظر

هـ".!"1الند"،القالبنللأسدالأربعةالأناجيلترجمة"1عوانتحتعالاانظر131

132محا3لأها1.19.ك!3

عنالريانيةالترجمةلاضخدامالميحيينوطا!الوراة،بتويهاليهوذاتهمم(139عامبعد)ترفيالمنبيأغابيوسالمؤزخأنبالذكرجديز

مح!ه+ما.4*دا.13137.1402و-.146143-.158انطراليبزي.التضاضخداممنبدلأ)البعينية(الولانية

.7رقمبندرمؤلماته"،الصتالبنالأسعد\.حياةعنوانتحتعالاالظر"13

.3رقمبد"،ومؤلفاتهالعتالبنالأصعد"حياةعنوانتحتعالاانظرا"1

*أ**



الأربعةالأناجيلترجمة.العتالبنالأسعد

اللغةفيمهاراتهللأناجيلترجمتهعلىللأسعدالعديدةالقبطيةالحواثهبئثبتكذلكالئضقئ".135الكلموذقبالئقتئ

بها،ظويبالتيبالمهمةللقياماللافيمةالضروريةاللغويةالمهارايئيمتلك؟نالأسعدفإن،ذللتعلىوبناء.القبطية

الذيهوآخزشحف!وليسالأسعدلماذالايفمترماأيضاوهذا.العربيةإلىالقبطيةمنالأربعةالأناجيلترجمةو!

المهمة.هذهلهأوكلت

ففيمافيها.لئشلابدق!ذلكيفعلفإته،عملهفياستخدمهاالتيالمخطوطاقيالع!البنالأسعذيصفعندما

استخدامعلىيقتصربل،الأصليةاللغةإلىيرجعلاأتهبوضوجينتهفإته،والسريانيةاليونانيةعنبالترجماتيتعقق

وفي37(،-18/91)ولالمترجتميستىوهو16(.-18/15)ولاللغةثتائيةنحطوطاتأواللغتئنهاتينعنالعربيةالترجمة

عنبلترجمبما،عنمطلفايتكمفلا،القبطيالتضحالةفيأقا37(.-18/35)ولأيضاذلكيذكر،بالمترجمتجفلهحالة

طائ!اخايذكربل،القبطيةالنسخةطذهمترلمجايذكرلاوهو18/13(.)ولبترجمتهانفمئههوقامقبطيبمانسخبما

يعتركذلك18/63(.)ولبدقيمالهواتتاعهالقبطيللتضأمانتهعلىالأسعذيؤكدآخرموضجوفي.3(.-)*18/38

18/66(.)ولمنهأفضل"يزجم"منبعدهيأتيأنفيأمنيتهعنالأسعذ

أقا.للأناجيلالعربيةالزجمةفيمستمقةعائلةكاشو،دراسةأكدتكصا،للأناجيلالعتالبنالأسعدترجمةتمثل

عليه،يجبيحنولم،بمقدورهيحنلمفهوبديلأ،أمزفهوأخرىلزجمابالمواضعبعضفيالأسعدترجمةفمثاتقة

القيائمكانوربماالمقذس.للكتابالحديثةالعربيةالترجماتفيأيضاالحالهووهذاء!تة.الأقدمالترجماتتجافل

بالتعبيراتالجديدةالزجماثتحتفظماكثيزاالحالاتأغلبوفيئختب؟غيرأمزاالواحيكافةمنجديد؟بزجميما

تلقلمالسببلهذاإنهاحتى،كثيرةالأسعدترجمةفيالتجديداتكانتزتباذلك،ومع.136الأقدمالترجماتفيالواردة

معقولأ.137انتشازا

العربيةالترجماتمنبغيرهاالأسعدترجمةبعلاقةالخاصالسؤالعنالإجابةحاولقد؟شوحكمتكانإذا

السطوروفي0913إجابيماذونتتيقدالبحيريالقبطيبالتق!الأسعدترجمةعلاقةعنالسؤالفإن،138للأناجيلالأقدم

قدالأسعذكانإذامالفحصوذلك،الجيريالقبطيبالتض!الأسعدترجمةمنفقراتأريغبمقارنةسنقومالقادمة

التيالمخطوطاتبينالمقارنةفي؟شواستخدمهاالتينفسها!الفقراتوهذهقال.كمابدقبماالقبطيئالتضاتبع

سنستعملالمقارنةهذهوفي.فحسبواحدةفقرةسنستخدم،إنجيليقيمنفقرتئناستخداممنبدلأولكننادرسها،

كاشوعند)رمزهم4013عامإلىتئخهتاريخيرجعرالذي(،عربي-)قبطياللغةثتائي9(تبطي)رقمالفاتي!ننحطوط

العمتال.011بنالأسعدزمنمنأيمم!(،3

41،*..1637991-017انظرالمعحمهذاعن!13

ملأااثد+5،لأ02.18.1134.102

137"لاه"3،!.274.1202

هـ13هـمم!ث!لاه"5"2681202-.274

وألذلكأمئلةيمطيأدودون،تفاصيلفيكردونولحر،للأناجيلالجيريالقطيوالض!الأسعدترجمةبينالوافقعلىعامةبصفيما؟شويؤكد913

"داه؟3ةكا..2651202انظر.المقارنةلىإليهرحعالذيالقبطيالتم!يحذد

امح!"حول.+لا!ا!-+هـ7أولما3"صاأم!23379.1-34نظرالمخطوطااهذعن،!

*ول*



المحتقمتذمة

"الفولجاتاأو"الإسكندرانية"الفولجاتاباسمالمعروفةالزجمة!9"قبطي"فاتي!ننحطوطفيالعربيةالزجمة

عنترجمةالأصلفي!والتيواسج،نطاقيعلىالع!البنالأسعدزمنفيمصرفيمستخذمةكانتوالتي"،المصرية

التنقيحأوالتحريرهذاأنالضاليةالمقارنةوستوضمح.القبطيالتق!علىلاحئيوقحبفيخرزتثم،والسريانيةالونانية

بترجمبماالقيامفيالعتالبنالأسعدرغبةفيالسببهوهذا؟نوربماال!في.بالقذرذييفايحنلمالقبطيالتق!على

الترجمةهذهعلىجرىالذيالتنقيحأوالتحريربمعنى"الفولجاتا"مصطلحسنستخدمالتاليةالسطوروفيبقإ.أكثر

القبطي.التضليطابق

7:همقإنجيل:الأولىالفقرة

القال.الأسعدترحمة

انكذتة،الأتبياءينقاخذزوا15

ايخزقايى،تلآب!لىيآئوتخنمينالب

ؤين16خاطقة.يرتاثؤتاطئفنم

مجتبئحتتىقلتغيرئوتفنم.ثتايىهنم

اثغتيي؟ينييرأؤئختئثزفي؟ين

ئخبرخضالجبماشختئقكذيخنم17

لنةالزبؤالخزةضالخة،نتزة

ئئجنلن8زيىيئة.ثتزةتخيرخ

خبيثة،ثتتئتفنغآنظيبة!ثخزة

ثتز:تضتغأنخبيثةشخزةؤلا

ثتزةتضغلا!نخقؤخق91ظيبة.

!قينالايى.رؤئفتئشئقظغتجيذة

تغرفوتفغ.إذقثتارهنم

ب44-أ44ورقة9،-فاتي!ننحطوط

13حح!ةع!ور!س!+للأمح58،س!س!5*+ولهـهم+ا*ةلاي!.*53ي!الد،بةالكدلألبياءامنرواحدا15

لاول*هـحول53ح*5+لل!!ةطلاحح!لاةح!للأ"!ح*حهثلماحح03،دلحملاالباستولحميأ

05*ءلممحولثلأ*قى5353*ةحلمحمالأثلمالل!م،حمي!8ولح.5*وص16.خطعةذنابوداخلهم

58!س!5316**س!طكه-هلأص!-مس!053*لل!73055+6امنئححهلفاعرفوهم.ئ!ارهم

3*يل!قحلامماس!581!س!ه8حاعلاهيلمالا*3ءا3*!ل!مم!مم!حتاس!+لاحتبر؟لعو-حاصأو!؟لوكا

58!حاحالاححما*ه.)+7اةمول3*ول!لعلما*ح!الا*هـحلاة،حتحرحصالحةشحرةكلهكذا17

لاحلأ*!ل!ثه-5**لاس!لأح.*ه!حا+**يله!لأم!ولح-لل!53لردينةالخرةوا،صالحةث!رة

يلأ*لأ5*5-*5حا1للما530!1058!قى*5*يلأ*75لآ53-81ير

شجرةتقدرلاض!ريرة.ث!رةمحرج

يلمايلهلاول5لا*ةا،ح!ه-5!م!حا،س!ثلماح5353ع!وليلمايل!53*ول

ثلماحا،ح53محس!ثه-01535،س!*ة*ح*6أيلمايل!91*س!!الأولاضبر؟"نر؟نحرحصالحة

اما**ااي!ح-**ي!!-535ااحلأ**حاا*!ه!**55.جيدةثصرةغرجردينةشجرة

ي!5ا(-اححوللع!!را+ح2*!*حه*ه!5لالاح!*-535حيدةث!رةتثرلاشجرةوكل

5*5-محح53*دل!53ث!ارهم.؟فسالارفيوئلقىئقطع

تعرمرنهم.

تعليقة

"ف"الزئطحرفالأسعدباستخدامفاحذروا.الأسعد:احذروا،الفولجاتا:حم!مة،س!ول*ء+دلمامح)1(7:1:همتئ

"حملان"،بحلمة3!دلماشأم!!طمةالفولجاتاتترجم)3(تتجاهلها.الفولجاتاأنحينفي،س!ولاليونانيةالآداةيرايفإنه

!ولاح.!"\هوالحيريةاللهجةفي"خل"لأنقة؟بأكزالأسعدترجمةتحونوهكذا"خرفان"،فيترجمهاالأسعدأقا

المستقبلزمنفيهناالقبطيالفعل.تعرفونهمالأسعد:،فاعرفوهمالفولجاتا:شاس!ي!م!-!م!؟53لم!دلما53)1(7:16:متئ

منالترجمةفيمعتا؟أمروهذاالمقصود،المعنىتقريئايعطيماوهو،المضارعفييترجمهوالأسعدالوكيدي،أوالالث

ئختع؟الفولجاتا:ةيد!؟3كاحشا)3(هنا.المقصودهذاوليسالأفزفيالفعلفتزجمالفولجاتاأقا،العربيةإلىالقبطية

مناسبةأكثرمحذذامرادفافيستخدمالأسعدأقا،القبطيللفعلالعامالمعنىالفولجاتاتعطيهنائختنئ.الأسعد:

عكسعلى،القبطيالتضيطابق"العليقمنتين...شوكمن"عنبالأسعدعندالآية!طماتوترتيب.للسياق

تين".العوسجمن...عنبالشوك"منالفولجاتا

اهـا+ل!ح.69391ا.ة0652ة4+ع"كهء*+ه،7791،!.358

أ***



الأربعةالأناجيلترجمة.العالبنالأسد

منخلأأنإلأ،الآيةفيتحررتاقد"رديء"دلأحو53"جيد"ا(حي!ةي!!طميئأنمنالرغمعلى)1(18:-7:17متئ

تترجمالواحدةالآيةنطاقفيأتهاهناالأسعدتترجمةتتميزولحنمترادفاب،بعذةيترجمانهاالأسعدوترجمةالفولجاتا

.143والصياغةالأسلوبحيثمنوهوالأفضلالمرا؟ف،بنفسمنهماكلميماكأ

ترجمةالقبطيالتق!الأسعذيزجمهناثمزا.تصنعالأسعد:ئثيزالفولجاتا:اما،لمآثه-535)1(7:91:متئ

التق!فيالفع!سئقظع.الأسعد:ئقظع،الفولجاتا:شه،اا*مهكاة*5)3(.المعنىتترجمالفولجاتاأنحينفي،حرفية

.المضارعزمنفيالفعلهذافتترجمالفولجاتاأقا؟ترجمتهفيالأسعديراعيهماوهو،المستقبلزمنفييقعالقبطي

.،الاستنتاجآداةويرايالترجمةفيدقةالأسعدئظهرهنا.إذنالأسعد:(،مترتجة)غيرالفولجاتا:ةمةح،7:.3:متئ

ترجمتها.تتجاهلالفولجاتاأنحينفي

مرقسإنجيل:اثانيةالفقرة

العتاللنالأسعدترجمة

اضتةفينافتيذ؟شهيزوبؤضيغ11

ائئغتذئرختا"إيئتفوذ.ق!نظقز،

ئغتلقذاأنجلؤينائتؤق،منقاتم

يفوئون.آخزونن5!وقي."ائفؤىي!

يفوئونآخزوننوقي."إييياش!"إتة

الأؤلين."الأنبياءكأخدتئئإتة

إن،1قاذهيزو؟ش،ستيغقتتا

فؤزأشة،أتاأخذثالديئوخا،

فين13انتؤقئ."تيرينقاتمقذقذا.

ئوختاقأنكأزشلكأنهيزو؟ش

هيزوبتاأنجلبقالحنىلىؤشذة

قدكأنتةفيأيخيه،يييئ!قافزأ؟

قاذقذئوختا8!ؤكأناتخذقا.

اتخاذلذتحللاإتة"1لمجيزويرش

ياهيزوباق!تت9أجيذ.،،افزأ؟

فننمقتتة،ئيربذوقيتتغتة،خبقة

ينخافلشهيزوبافينتتتحن؟

ؤيذيق،ترزخلأتةيغقئمإذئوختا،

كثيق،أئوبىلىئطيغةوقينقخعظة.

كأنؤياشيفذافي،انقفبخنريننوقي

يتة.تتغ

.14-03:

ب173-ب171ورقة9،قطىفاتي!ننحطو!

03014ح،*+ثلأحس!ولكللاا53+5م5ولثلأمولول35!هـم!ء؟يرعخبرالملكهيرودسوسع11

*ة!،ح+3!ة53،ة،حلاه*ه!حح!535ول،*،ة*ولق5،ه"إنلقالطهر،قدكاراس!هلأن

شأول*لا*لل!اح*حولرر13اح!ا+االالل!+اا**ه!س!ط-،الالاس!ومى،الأمواتسقامالمعتديرحا

هـحلأول.-5هـ"!هـحاة*57!حح!5!ثأح!ط.لا+ولوقال15."لهئصلالقواتذلكحلأ

15مما*،حكاثلأ*حا*3م!ور*ةلل!!3ا!ولئه*س!ةاولس!+ح.آخرونقال،،لاإنها!،آخرون

ايلأصل!*حمما*ةلحول5ة*لأ*3،هولقى"،+،ههـهم+هح*الألبياءمنكواحدلي"إله

+ءولمهـق3ا*53!5+*هـهم+ا*لأ.*م!ممرم*لآ-اا*-16،هيرودسسمعدلصا16الأؤلين.،،

ولح+للماتأحولولحطلآولللمامشاولللما*ا،ةلاحهولقى-س!*.

وهايوحا،راستطعت،،الاقال.
لالاةللأاولص!هـولمم!ه*ةا*-س!ااس!+8*لاا!اا!*+س!

.1الاللأ+اا*-)7شهول!لل!!ولم*3ا*هول*اا*ح*اي!شأوللالا*للأ3؟لأد.،،لأمراتاصفامورهو

53عهاا*211*هحط5"س!+!لماا+لاس!هـس!!س!ول5*اكاثلمام5+مااولوحبهيوحناخدأكادهيرودس

اهـي!8!ه++ا5+*هحياا*305*م*3لا*حلا6ح+ا5+ديلبىامرأةياهيرودأحلمن

18لاللأ*،34مةع!17!5+اس!كللااللماي!الممةولح!ولولري!مول5فقال18.تزوحهاقد!؟سهلأ،خيهأ

ور5س!يد!ئأ"ة*لممةس!6ا*احس!+ا.لاهح"ح+قى91مولح*اول!3حولأنلكمجلما"1لهيرودسيوحضا

*ه!ي!حة!5،!مح+ه3حهةلا305يلأللماااح!ه!طس!ه25حوكانت91."أخيكامراةتأخذ

ولهخ!س!*يل!س!ة*ل!ة.ح+602أ!للمامولح3مةيم15(ة!حمولى،قتهلهتربد،عليهخقةهيروديا

ح+ححولالم!للمالاة*شأوللأح*3!للأحقى،75م!*للأكلأهاوليخاف؟رسهيرودنلأ"ر؟تقد

تهح"اطلآح+535ح53،!ة535ححس!مة،ة*5م،5ح+رحلأنهبعلملألهبوحنا،من

535ح*ح+للماشه،*لا!ل!6اوللأ*حح،+ه+لآ5+30عه*-لاةمهويمحويحعظهقديى،مديق

*!يد!ي!+ي!م5+30حهط!52م!دلأاا*لائأ+دهس!ولس!ا"م+.س!،لقلباحزينو؟ن.ثهوةكثيزا

منه.يعكانوهكدا

لاولكنهأيضا،القبطيالتضفينجدهماوهو"،"خبريسوعتعبيزالفولجاتاتذكرالآيةهذهفي)1(ا:6:4مرقس

ترجمالذيالقبطيالتق!فييوجدلمالعبيرهذاأنإلىيثيرماوهو،القبطيةحواشيهفيولاالأسعدترجمةفييوجد

09.-18/88ولنئرتنالىالأمرهذافيالأسعدرأيانظر1!ا

أ***أ



المحققمقذمة

ااح*1575اة،58!م!)3(.السريانيالق!فيالإضافةهذهوجوذحواشيهفيالأسعذيذكرولحنالأسعذ،عنه

أقاالأسعذ،إليهيترجمالذيالزمنوهو،التامالماضيزمنفيالقبطىالفعلتيردظقزالأسعد:ظقز،قدكانالفولجاتا:

،فقالالفولجاتا؟535،حدلما*ا(ة*ئأههولق)3(الاقص.الماضيزمنفييقع؟نلوكماالفعلفتترجمالفولجاتا

فتترجمهاالفولجاتاأقاالأسعد.ترجمهاوهكذا،الناقصالماضيزمنفيالقبطيالتق!فيالجصلةتقع.يقولف!نالأسعد:

.الضامالماضيزمنفي

فيدبهرناهماهناينطبق.يقولون)...(وكانالأسعد:قال،الفولجاتا:(،)قزتانة!3دل!ورتأهولق)1(ا:6:همرق!

كأحد:لأسعدانبياء،لأامنحدكواالفولجاتا:هـث!،مول3ت!ا53اةي!+اي!هـهمتا*+26(3)3.رقمملاحظة:4،16مرقس

فتستخدمالفولجاتاأقا،القبطيالتضفيكصاتحافا،الإضافةطريقعنالجملةخزئيتربطالأسعدترجمةالأنبياء.

وبقيما.بأمانبماالقبطيئالتق!الأسعذيتبعصواث،الترجمتئنأنمنالرغموعلى"من".اتجزحرف

يوحناإن:لأسعدايوحنا،رأشقطعتناأالفولجاتا:دل!ا،لاةلم!ولهـشاول!اهي!ةحاة-ا!حةلا*ح+8(1)::616مرقس

فهموهكذالوحنا،ولهـتذلأ،5*ةا!*ي!لأم!+!حاة+حالضقةخقةتقعالقبطيالتق!فيرأشه.أناأخذثالذي

مستققة.خقةالفاعلومنمنهوتجعلالتذليفهتمفتسيءالفولجاتاأقاالجئقة،هذهالأسعذ

الأسعدلهوامشوتبغا.القبطيالتق!فيلهوجودلاماوهو"أرسل"،الفعلالأسعدترجمةفينجد)1(6:!1:مرقس

هذاأنإلىهوامثهفيالأسعذيثيرولحنعنه.يزجمالأسعذكانالذيالقبطيالق!فيوجودالفعلطذايحنلم

يعنيهناالقبطيالفعل.أمسكالأسعد:أخذ،الفولجاتا:هولة،الم!)3(.والسريانيالونانيالضننفيفقطموجو؟الفعل

تترجمالفولجاتاكانتلووحتىالفولجاتا.143ترجمةحسب"أخذ"بمعنىعادةيأتيولاالأسعذ،ترجمهكما"أمسك"

الفولجاتا:ااة،ااح*هتأا+لاح!5"ح+يدأ)3(.الأدق!الأسعدترجمةتظل"أمسك"،بمعى"أخذ"إلىالقبطيالفعل

الفولجاتا:16(ةح*،شا+ا)4(الفولجاتا.ترجمةمقابلوخزيتةدقيقةهناالأسعدترجمة.الحبسفيشذهالأسعد:،حبسه

المقصود.المعنىتترجمالفولجاتاأنحينفيالخزيتة،الزجمةالأسعذيفضلهنااتخذها.الأسعد:تزؤجها،

وجهعلىالأدقالترجمةالفولجاتاتقذمهناامرأ؟ةاتخاذالأسعد؟،امرأةتأخذح،6ا*اعئأ+ا)1(6:18:مرقس

اسيممنيتكؤنإتهلوكماالض!الأسعذيترجم،وفعلتجزحرفيمنيتكؤنالقبطيالتضأنحينفنيالاستثناء.

.صوابالترجمتينقكل،المعنىحيثمنأقا)قضذر(.

الخئتةيضعانالفولجاتاوكذلكالقبطيالتضخاف.الأسعد:،يخافكانالفولجاتا:15اة!،لاهحم)1(6:.3:مرقس

كللاباستلذاب.الأسعد:بشهت،الفولجاتا:شاثلأحط!ح،)3(.الامالماضيفيفيترجمهاالأسعدأقاالاقص،الماضيزمنفي

منالخاطئالموضعفيالكلمةهذهالفولجاتاتضعولحن،صحيحةترجمةيقذمانالأسعد،وترجمةالفولجاتاالضئن،

.مباشرة(كثيزامنهويسمع)!ااة+للأتاولس!حم!يلما*7!ةا،+ه-ي!ص!+بعدأي،الجئقة

هـا3+ح*او.893!ؤ*ع3اع4++ه6.7791.

أ***أأ



809لوقاإنجيل:الالثةالفقرة

القال.الأسعدترجمة

قذافؤتا،1أنتلآمذةشأتةتتم9

"تذتفئمتقاذفؤتأقا1ائتثل؟"

تتكوتيأثزايىبيثيمأئئئمحطيئئم

لفنمانقؤذقكونانافونؤأتاالتيما،

ؤ!ننصزوالايتييأنثالي،

يفقئواؤلاتثتغواؤلافئصزون،

التتل.فؤ1!ؤفذاشابغون.ؤفنم

غلىاتبيقأقا،1التإ.فؤكرئمالزرغ

تمنتغونالبينأولذقفئمالظيريتي

قيئرغإثييقتأييثتماثيهتة،

ئؤمئواتجلأفئويهئم،منائيهتة

غلىشقظالديؤأتا13قيخئضوا.

شيغوا،إداالدينقفئمالقخزة

لاؤهؤلاءبقزج.ائقؤذيقتئون

زتئائؤيئونإتتاؤفئمتفنم،أضل

يئزكوتةالخيرتةزتانيؤيتييزا،

قفئمالوفيلىشقظالديؤأتا

ائيهتة،تمئتغونالذينقؤلاء

ؤتذاثؤانينئ،،الاضتائمؤتخففئم

تأئونقلآيها،التاجمينالخياةقب؟

الأزضلىضقظالديؤأقا15بثتق.

تنتغونالبينقؤلاءقفنمالضالجة

ختبرضايجبقثباثقؤذ

بالقبز."ؤلثزونله،قيتتكون

الأربعةالأناجيلترجمةالدتال.بنالأسد

.15-

أ-384أ383ورقة9،-.فاتي!رنحطوط

ةلا39الاايلأس!ولقى1(75لأس!غلآ7.5ءول+*هـةحور53ع!+انمل؟"هداا"مانلاميدهدأله1

+اة+مة!ة*ه.ولاهـي!ه،5حول+،ةصللألا53ور-للأهـ!5جمثملحمغطيئأ"أدتمالمدقال11

لأح+ح-51+55+للمالالا71"حا*"ول3ول+ح!هامح+!-3الاقرلىلأما،اللهملكوتسائر

53-ولم5هـ5+ي!03+*لل!ح+حول**ه!ة!ة+لاةحلأحطيبصروا،للايضروالي،!بالأمثال

ةلااحح3ة*3ةلاولح+يل!53+ي!533حهولح+ل!"253ة*ايعهصوا.ولايعواولاويمعوا

57+يل!53+ي!ح+للماشا537حهه+ي!3ةمماولح+يلأ103ا-ة+آكلامهوالزرعالمثلهووهذا11

6أ58!ة12"ولاة!.ح+*هم*ا+5+اكلة"ا+.لاهـح+ك!الدينهمالطريقعلىوالدي!1.الله

ي!*س!ولا+*س!+*-+اللماولم!لا5+للأتاحمح**ول.اكلهقا+ح
صءإبلي!دياتيالكلصة،يسصعور

ة+ايلما11اةكللااطا+5ة5080!030حا(ةيل!للأ81ا+قىقاكلة

58!ء53+ي!ح!+ولح**احللما+ولول5ي!3**ء5355حلكيلاقلربهم،صالكلةفيزع

سه+ي!هلحولح1اا*3!لح-5*الأ*م-+3لا*لاح-5علىلدياوأما13.فيحلصوايؤموا

5+للماتالا*يل!3**ة+ول3*!لماا++س!يلمااكلهتاللما!م!53ط-لاس!يقلون،صعواإداي!الددهملصماا

ارل!*ثلأه53حها**ي!7ي!53+*ه53الأ03*ول!لا-هـحولالمليىوهاؤلاء.بفرحالكلة

3**+مهح53حول53553ح53،اء+*5!ي!ا+53*م50*احييزا،زمنايؤمنونناوإ،صلأ

3*ر3ه+ه+*ممر3.*ه!حولهـ14ور5احح،*+ح5!حا*لا53اما!والدي.يتحلونالتحربةزصوفي

اةلأح*5+حوللام!+للما537حهلل!مالأ53يلأي!5-+حولالم!اول،ي!عونالدي!همالركيوتع

ولةمة5لأم!لاولالح*هول3ولا*ا*+ح+!*للألاطول+ا!ل!ه،لعنىوا،لاهنماماحلأومن

53+ولط!3*يل!ك!ه5353حه3*+قى*-5*ح058!حيذهبرنالتيمعيثتهموشهوات

ولهـ13ءول،*-كلاس!ح5ا*"ا+لالاةلاهـح،5اةلالا5شار.يأتردللايختنقود،فيها،

3*-ول*+للماشهولس!ا+حاكلهشاط-ولس!53*5ااحلا**ح535حالجيدةالأرضلىوقعالديوأما15

ةي!3لاههـة53ة7الاه.531175حهةيل!!ه-5*5835!حبقلبالكلةيمعونلذينافه!

53*"ط6يلأحوله*هول.ويثمرودويحفظونها،،صالححيد

،،بالصحبر

تعليق:

الأسعد:)3(.دقيقةترجمةالأسعديقذمهناهوفأقاالأسعد:يوجد(،الاالفولجاتا:511!لمآ،حور)1(8:01:لوقا

يضنيأنأرادالأسعدأنويبدوالفولجاتا.ترجمةفيولاالقبطيالتق!فيطاوجودلاالإضافةهذهطم.القولفيكون

حواشيهوفي.الإضافاتهذهمثليرفض18/53()ولالختاميةالملاحظاتفيأنهمنالرغمعلىأكثزوضوخاالجفقةعلى

الفولجاتا:ه!ةمة+*ةح*س!ط،8ول)3(غذمه.منالقبطيالتق!فيوجودالإضافةلهذه؟نإذاماإلىالأسعذلايشير

أقا.القبطيالتضفياتجئعالبهرةآداةوجوديرايلأنه،الأدق!هناالأسعدترجمةبأمثالي.الأسعد:،بالأمثال

للخئع.معرفيماآداةأتهالوكماالآداةهذهفتترجمالفولجاتا

أدقهناالأسعدترجمة.يسمعونالذينأولئكالأسعد:يسصعون،الذينالفولجاتا:+دلماشا-وللم!ا،ولس!)1(8:13:لوقا

قيويترجم-،الصلةوآداةول*للبعيدضميرالإشارةبينهناالأسعذفيفزقالخئقة،فيالمستخذمةالأدواتوتراي

الملاحظةوهذه)الذين(.موصولاسيمش!فيمغاتقرجمهماالتيالفولجاتامنالعكسعلىمنفصلأ،منهماعنصير

أ***7



أ.81:هولوأا8:4لوعلىتنطبقنفسها

ةيد!،ه+ه+ة*5833!م!)3(8:.1.لوقاعلى3رقمالملاحظةالآيةهذهعلىينطبقسقط.الأسعد.)1(8:13:لوقا

)ينحلون،منعكشهناالفعلأنيوضحهوامثهفيالأصعدمنالرغمعلىيزكونه.الأسعد.يتخئؤن،الفولجاتا:

كذلكالقوذ"."يتركون:بمعنىمفزد،وهو"القول"،علىعائذااتجئغالمفعوليجعلترجمتهفيأتهإلأيفتتنون(،

مفعولأ.الفولجاتاترجمةفيلهنجدفلاذلكومعفتغذ،"يتخقؤن"الفعللأن؟الصحيحةالترجمةتقذملاالفولجاتا

ملاحظاتهوفيالفولجاتا.ترجمةفيولاالقبطيالتقرفيطاوجودلاالإضافةهذهالكلصة.الأسعد.)1(ا:8:4لوقا

أجلمنالفولجاتا:إلخ،دلماما*53يدما)3(الصريافي.التق!علىبناثالكلمةهذهأضافأنهإلىالأسعذيثميراطامشية

"جمنقبلهاالفولجاتاتضعكفاعلى،القبطيالتق!فيتيردالكلمةهذهأنمنالرغمعلىالاهتصام.الأسعد.،الاهتمام

تجع!هنا.الحياةهذهالأسعد:معيثتهم،الفولجاتا:طلاللما!اغاة+،)3(.القبطيبالتق!فيلقزمالأسعدأقاأجل".

القبطي.للتضأمينةفتزحمتهالأسعدأقا(.)!مجمفيهيةآداة()هذهالإشارةآداةمنالفولجاتا

وهكذا"يمسك".حرفئا.يعنيةا!هولالفعل.بهفيتم!كونلأسعد؟ايحفظونها،ح،3ةالم!اهولولقى1(15()ة81؟هلوقا

عادةوهو"مجفظ"إلىالفعلفتترجمالفولجاتاأقا.الفعلطذاودقيقةخزميةترجمةويقذمالقبطيبالضض!الأسعذيلتزم

منشبإلىتؤديقدهناالفولجاتاوترجمة18:31.ولوقا01:.3ومرق!ا:.93مقفيوردكماححمةالقبطيةاللغةفي

هناالمقصودالمعنىأقاقلب.ظهرعن!طمبماأوتف!جفظأيضايعنيقدالعربيةاللغةفي"مجفظ"الفعللأنالقئس،

به.والالتزامالشيئءمراعاةبمعنىالجفظفهو

35.-6:03يوحناإنجيل:الرابعةلفقرة

أأ03-91،لصورقة9،-فاتي!ننحطوطالعالالأسعدترحمة

3!دلماكل+ه،،*لأ53لاش!ور53الااولولي!اما،ح-ا"ولا!لزىألتتصنعآيةأي"1لهقالوا3أئت،تضتغقاآت!!"أتةلأ-قائرا3

ك!ههـتم*يماح3*يملممح+تمح*لمملممح+تم7.مماهمس!53!لل!حي!ا!اؤ!ا31!حالديطلك،ولؤمىغتلأقي3بكؤئؤينتزىي!

5+5امامما0.1175ا؟لاة5الالا5وللل!53ة**ةولا+ي!حي!اولمهوكا،البريةفيالم!أكلوالىانتنأكلوا1-اتاؤتاضغتة؟

حلاةيلأ+احمم!مهـة+ةول3!"+حول-5ح*53الأمما58!5صخبزاأعطاهم!إلهمكتوب!إتة!قكئوبفؤكتاالتزبه،

5هـ+لاحط،ا*+،ةل!لا30مهـ535355.،ول+*ح+2"حيوع!تال!3لأكلرا"."ال!اءياكئوا"."ةالتاءينخبزأأغظاهنم

3!ثلمالا**ول*م!*ول*لاول3للأورس!هولقىلاش!+ثلألا-س!*لي!!!لحمألولالحو،،ا!قآئوذالحق،،الخقتنوغ.تفنمقاذ،3

للأول3حس!ول*ة13ا*+لل!*لأس!ا+قى!الل!58!ح+لاحطءة--
!الساء،منالحبراعطاحمموساغظاخئمفوشليقإتةلخنم

حلا،هه+!ها+ثلههـ5*7!ه*للما+حلالم!+اللأمم"!هـ*+ولولا--

808ءحهـ+لاح!3العا+إ!*3هـح+ي!1533ا*هـح+هـح+الحقحزيعطيحمالذيأيىلحىالديأبيتلالتاء،ينالخثز

+*ءح+85ء!ح5!هـ+لا20305لاح53*!لأ+ق-ا+زرهواللهخزلأن33الصا)ء(0منالتتاءينالحقخئزئغطيخنم

.س!هولئهه"للأكل+5234اا**س!+ح*751لا**"الها*+لم!ويعطيالصا،ء(،صنرلالديينيأيئالذيفؤالت!خثزلان

ي!حلآ53.*ح!ا*+35كلم!س!س!للألا53ك!ه**س!ور5+!اثلماا+سيد،يا11له1،قالوا.،،للعالمالحاه،،ينغاليمالحياةنغطىؤفؤالتتاء،

!*ر3+ح+ي!*هـحولهـول20م*512*!5!حااح535هـع!حول."؟حينكلالحبرهذامىعطناأقذاغطتاأ،الزثئها"أتةتائوا31

كهـ*53م51ااحي!ي!ا!ا.حء*5*رلأخزهرأنا"ايمرعطمتال35تئوغتفبمقاذ35جير."ا!ئزخلى

ومنمجع،لاإكئقبلومن،الحياةلاإلمتيأقيتناطياة.خثزفؤأتا

الأبد.ا"إلىيعطشلابييؤمنإلىيغظشلاييئؤينئحغ،ؤتن

الآتد.،،
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الأربعةالأناجلترجمة.العتالبنالأسد

تترج!خزلمحية،ترجمةيقذمالأسعدأنحينفيعمل.أيالأسعد:ما،الفولجاتا:53،!دلأعلم!)1(0306:يوحنا

ترجميما.بغير!دلأحك!وتزك"ما"،بمعنى53الفولجاتا

كمفعوليالقبطيالتق!فيالكلمةهذهتيردالخبزهذاالأسعد:الخبز،هذامنالفولجاتا:"اللهاة+قى،)1(6:34:يوحنا

القبطي.التضفيلهوجودلاماوهو"من"،اتجرحرفقبلهافتضعالفولجاتاأقاالأسعذ؟ترجمهاوهكذامباشبر

ختاميةتعليقات

تقذمماوغالضابعناييما،القبطيئانخضتتبعالع!البنالأسعدترجمةأنمنالتأكديم!نالأمثلةهذهعلىبناء

الأمثلةهذهخلالومن".المصريةأ"الفولجاتاأو"الإسكندرانية"!الفولجاتاالئ!تماةالزجمةمنوجزلمحيةبقةأكثرترجمة

باللغةدرايتهوأتصحيج،بمث!القبطيالتق!تحلي!علىقادزا؟نالعتالبنالأسعدأنعلىالخدليليمحن

علىتجيبالدقيقةالترجمةوهذه.زمانهفيمستخذمة؟نتالتيالعربيةالترجماتومراجعةلتقيح؟فيةكانتالقبطية

هذه:القبطيال!قرعنعربييماترجمةمجزدأمقبطئاتضاعملهفياستخدمقدالأسعدكانإذاعصا،الجدلمحلالسؤال

الفولجاتا.ترجمةمنورونفابلاغةأكثزالأسعدترجمةفإنكذلكتمافا.مستبغدةالمزعومةالعربيةالترجمة

القبطيالخف!تيرد3:36.يوحنالإنجيلترجمتههذاعلىومثالأحيائا،الخزمتةشديدةالع!البنالأسعدترجمة

م!نيظرفهوالآيةنهايةفي3ةولولقىتعبير23ة*هـ5*هـ"."!1يلماا+م!26ام5!للماا،ح+*5535!م!ي!ح"3ة*ولي!هكذا:

خز!تة:ترجمةالآيةفيزجمالأسعذأقاالظرفت،ئتزتجملا(حياة)فلههناكالتياليئيهيةحمتةفيلحن"هناك".بمعنى

هوبهذاشبيهآخرمثال2ةول*ذ.الم!نظرفيترجمةبهتيردلاالفولجاتاوتف!الأتد."خياةفتاكقتةبالاثننآقن"ققن

52ةولهـحهلم!ة5!ام!يدماةي!+61الم!"الحو:هذاعلىالقبطيالتق!فيييردوالذي34،ة7يوحنالإنجيلالأسعدترجمة

صكلىيعود5ااهمالضميرمعاتجزوخزف"إليهسأمضيأناالذي"والم!ن!:الآيةلهذهالخزييةالترجمةإلخ.ه"51"ا"م

أقا"حيث".فيمتضتنةلأنها5،ا"مترجمةتضخلاأنا"،أمضي"وحيثالح!هذاعلىالآيةئزختفإذاةولهـ.

"الفولجاتاتضفيأيضاالترجمةتيردوهكذاإتة"،آفصيؤخيث"هكذا:خزييةترجمةالقبطيالتضفيترجمالأسعد

33.-3و8:ا7:36يوحنالإنجيلالأسعدترجمةعلىتنطبقنفسهاوالملاحظة".المصرية

لإنجيلترجمتههذاعلىمثالالأخطاء.منغلولاترجمتهأنإلأ،جيدهترجميماعملفيالأسعداجتهادمنالرغمعلى

ه"،3116حه*ممح،ةم!حا+8م!+3*!5+هحا!اول،+ه+ي!ا،م!ام"لاهولقى:هكذالقبطيالتف!اتيرد8.:33لوقا

ا*اول!هعلىيعود17!يههالمفعولضميريصنعها."(يسوعأمنمنهآيةيرىأنيرجوأهيرودس("وكان:وترجمته

هكذا:الآيةفيترجم،هيرودسعلىويعودا(ةلا،القبطيةوفي"قابل"،أنهعلىالضصيزيفهمالأسعدولحن)معجزة(،

أطيرودس(.،،تةتضتغقاآيةمئةيزىأنتزخوؤكأن،1

.ب304ورقة9،قسطيالفاتي!رنحطو!ا"1

.ب84،ورقة9،قبطيالفاتي!دنحطوط11

373!.ورتة6،قبطيالعاتي!نمحطوط"ا

أمما***



المحققعقذمة

التضعنالواردةالترجمةأحيائاالأسعذيفضلكان"لماذاوهو:،عليهإجابةالأسعذيعطينالاسؤاذيبتىكذلك

"قبطي"أي)ق(الاختصازالأسعذيستخدمالحالاتهذهمثلفي؟"القبطيالتق!ترجمةعلىالسريانيأوالونايى

حالةفي"القبطيفي"ليسأي)فلا(الاختصازيستخدمأو،القبطيالثق!فيتيردماترجمةاطامشفيبعدهويذكر

الحقيقة،في.القبطيالخق!فيتيردلاولكنها،السريانيأوالجونانيالتضترجمةعنأخذهاأكزأولكلمةالقئنفيبكره

القبطية،أوالسريانيةأوباليونانية؟نتسواءالمقذس،الكتابأوالأناجيلنصوصقيأناقتناجعلىالأسعذ؟ن

يؤكدفالأسعدهذاومع9!(.-18/78)ولالعربيةالترجماتعنتنشأف!الاختلافاتأقابعضا؟بعضهامعمتطابقة

ترجمةصياغةإعادةإلىمضطرافيهاي!ونالتيالحالاتبعضفيإلأوأمانبما،بفيمابحلالقبطيللتضاتباعهعلى

الختاميةملاحظاتهفيالأسعذيعطينافلا،طرحناهالذيالسؤالأقا18/63(.)ولالعربيةاللغةقواعدمعلشتناسبالقر

عليه.إجابة

اليونانيأوالسريانيللتضأحيائاالأسعدتفضيلأي،المشكلةبهذهويعلى؟نواوالئتاخالعلماءبعضأنيبدو

فيالأسعدترجمةاستخدمواالذين(عربي-)قبطياللغةثتائيةالأناجيلنحطوطاتئ!اخخاصة،القبطيالخض!على

يجعلوهالي،المواضعهذهمثلفيالأسعدترجمةتنقيخواجبهمجمنأنأدركواقدالئ!تاخهؤلاءأنويبدو.عملهم

فيهايذكرالتيالمواضعفنيالصتال،بنالأسعدعصلإطارداخلالتقيخهذايبتىذلكومع.112القبطيللتضمطابقة

الئتتاخهؤلاءقام،القبطيالتضفيتيردمااطامقفييذكرثمال!مرياني،أوالونانيالضق!ترجمةالتئنفيالأسعذ

ترجمتههوامقفيؤزدالذيالقبطيبالتض!الأسعدترجمةمتنفيالواردةالسريانيأوالجونانيالضضترجمةباستبدال

المكتبة،باريسمخطوط.ا؟قبطيفاتي!ننحطوطو!.،المنقحةالترجماتهذهمثلمنئ!يئأريغولديناأيضا.

هذهأنصدفبمامجزدالأمروليسول..599544،البريطانيةالمكتبة،لندنومخطوطأ؟14و14قبطي،الوطنية

التيالمخطوطاتأكثرلأنهاوذلك)"لم(،فرعييماواحد؟عائلبماأومجموعيمافي؟شويجحعهاالتي!بالذاتالمخطوطات

هذهفيالعربيةالترجمةبجوارالقبطيالضق!وجودوبسببالأسعد.118لترجمةومراجعاتتنقيحاتعلىتحتوي

المخطوطمستخدمين،التنقيحاتهذهعلىالأمثلةبعق!هناونورد.ضروريةالخنقيحاتهذهمثلكانت،المخطوطات

-3للمجموعةكمثاليا0قبطيفاتي!ن

الأسدترجمةهواشالع!تالبنالأسدترجمة01قبطىفاتي!ننحطوطمئال

صيتهفخرجق.خبزةقذاغ53لحه6أ*ءااع+ةآ*!عصةمخرج434متئ

،،واحدة،،قفيلي!ؤاجذبئرظةالائويهىينتزوذلا*+للهلاع!اه3للألمحما8ح-ا6ح*ك!منتزوللاحطهاويوطه

و!يالموصعيريزاجذءخظةأؤاي!اشا58!ح*وله*ا+*س!!الاموس518متئ

فيه!اص

فلاالفريييى(رلاانقربيينزلاكتابهنمثلزتيق53حهولمهـقى3ي!اةه*ي!ط*33كتابهممثلوليى93!متئ

الىإشصا)ء(عر.قسالأتشاءفىانتكئو!ح--5+6555أ*ح!ةاةا+البىاشعيالىالمكتوب13مرتى
-.--:-ص:+مهـه6ع!،+5

المولحاتاترجمةتنقحعلىيقت!رلا،القطيللنق!مطابقةلجعلهاالمقذسللكتابعيرهمترجماتبتنقيحيقرمواأن،الأقباطعندالميلهدا

الكميسةفيالممتخذمة)القطصارسات(الكنسيةالقراءاتكأليثصلأيفايشدبل5!ول(،،للاهأا.3021202-.253702-)257الم!ربة

!د!(.91!ه-.5391)88.1القبطية

،14لاللاه"5!ك!.1202."2

7***أأ



الأربعةالأناجلترحمة.العتالبنالأسد

الأسدتربهةهواث!العتالبنالأسعدترجمة01تجطيفاتي!نمخطوطمثال

!يصادلأجحلكاقضياذقتخوتانيفيخغتكتا53**هـلممح*+!لآي!*لح525الحادتميدينصيادلاجعلكما

لاساانتصدلاي!احة+ياس!ملآا5اولررملاسا117مرض

الناشيؤعيةؤتتكتنم

تصعولى((..)تصلولىنكؤول!،ؤاقيلأؤااتغيفون+ح+لاح*ةالاهلآ+3مةطة"ا"ه78-

ا*للأماي!ء+ك!?525حعللأ!اا*لاتالنمالاسلوصبةوتمسكتم-مرب!

فلاقد؟لثةأخزكثيزةزأشياءشاها"ق91

فالثمنضتغون.

اتؤاةتمئوغيالظفلذخلأن!يتا53لحه35حهـا+!س!53+لاا!+لا53يوعلالطملقدمطست
بالطمللدمدصدماو

3!3لوتا

ابواهداحلإلىيرعس!*اطح53لا1153اس!ي!ت!!*الواهداخل

ء-?-غءقلمأجعلأ!اداقى

افلنياازلنم+اةا+ذس!**يدأ+7صتحقذاتيالااحعللم77لوتا

صتحق

علامةأعطىقأشازقذقئوشللهول3ولتا5لاللألحلأة7الأا*ولعلامهاعطىقد!موص37.؟لوفا

منكلينالليق-تلبه،ئؤمقتقخؤيفيكيكيلآ*لااع553!اي!ي!هلا3*لأهـ6حياةينالبهيرمنمنكللي

05-?"153يرحما

الابدحياةلهيؤمنالاتبتةالحياةلةتخونع!لاهم161اص!+!اي!53ي!للما5ي!حس!*5لابدا

يأتيأنقلركادق.ا-.-ة"!!."-ؤ-.7؟حه5!أآ،5+ة+قى*لحص3لرعالهملاقانذلوكالى617لرحما

يوعإد!ءلهمالىيرعيحنلم5**ءي!ا----.

وح!دعلتققاغتتنتاةااللأكه+ق85!س!رح!فغلت911يرحا

الفولجاتانحطوطاتعددمقارنةمن5بيتضحماوهوالفولجاتا،ترجمةتخلتحلأنالأسعدترجمةتستطعلم

الحوالخالي:علىالأمرهذاتفسيرويمحن1ت09الأسعدترجمةنحطوطاتبعدد

اطامشية.والملاحظاتالحواخبمناطائلالعددبسببوذلكواضج،وغيزمعقذاالأسعدعملكان)1(

بهالقياميستطيعولاطويلأ،وقتاويستغرقالماديةالخاحيةمنمكفاالعملهذامثلت!خكانكذلك

أكثرأنلايفمترماوهذا.المجالهذافيواسعةخبرةويشلكالمهارةمنكبيتدرجيماعلىناسخسوى

سمحلذلك،لعملهالمعقدةبالطبيعةدرايبماعلىالأسعد؟ناطوامش.منتخلوالأسعدترجمةنحطوطات

تمئخأو،الحواشيمنوجزءالزجمةتمئخأووالحواش،الترجمةليشملكاملأعملهبت!خإقاللئمتاخ،

77(.-18/75)ولفقطالترجمة

الذينوالئ!اخالعلماءبينخاصة،والدراسةالحثمجالفياستخدامهابغرضالأسعدترجمةكانت)3(

18/5!(.)ولالئ!اخمنغيرهمعلالاحتجاجحواش!منفيهاوردماخلالمنيمكنهم

دائتا..ه!بهافزخئايحنلمالمقذسللكتابالجديدةالزجماتأنذكرناأنسبقكذلك)3(

فيسبئاالترجماتبيناختلافاقيمنالأسعدترجمةحواشيفيؤزذماي!ونأنوقتهاالأقباظخشيهل)4(

محلالأمزهذايبقىالمقذس؟الكتابتحريففيرأيهملإثباتالحواشيهذهواستخدامهم،المسلمينتقد

تخفنن.

"لاه؟3!!.5022.102-274رنتا؟!9

.***صلئاعالظرا

7***أأأ



النشرةهذهفيالمستخذمةالمخطوطات

الفئةنحطوطاتفئافي.ثلاثإلى9كاشر،!هحكمتفعلكماالعهـتال،بنالأسعدعملنحطوطاتتقسيميمحن

ثلاثةهناكولحنجوهريه.اختلافالبوجودبدونالأسعدلعملالأصليالتق!علىتحتويالتيوحدها!الأولى

بالقاهرةالأرثودبهسالأقباطبطريركيةمكتبةفينحطوطانمنهاكاشو،قائمةفيالفئةهذهإلىإضافتهايجبنحطوطات

بالمتحففمحفوظالشالثالمخطوطأقاعليهما.الاطلاعمن؟شويتمخنلموالتيولح(،لأنشرتنافي)رمزهما

نحطوطاتأقا".المصرية"الفولجاتانحطوطاتضمنخطأكاشووضعهوقد7(،نثرتنافي)رمزهبالقاهرةالقبطي

علىهناسنقتصرلذلكنشرتنا.فيلاستخدامهاتصلحلاولذلكوالتغيير،التنقيحعليهاطرأفقدالأخرتئن،الفئتئن

فيالمستخذمةبالمخطوطاتثئئاسنقذمالقادمةالسطوروفيوحدها.الأولىالفئةإلىتنتيالتيالمخطوطاتاستخدام

تفصيلئا.منهاكلوصفمع،الأحدثإلىالأقدممنتارييئترتيبفيالنثرة،هذه

نحطوطأقدمهوفقطليسالمخطوطهذا0153كاأ)رمزه.8هداول118الودلان،مكتبةأكسفورد،نحطوط)!(

كأساشالمخطوظهذااشئجذمفقدولذلك.نفسهالمؤلفنخظئ!ئخيماعنأيضائيخقدبلالع!ال،بنالأسعدلعصل

.النشرةطذه

مايو3وه1358مايو/يونيهيوافقماوهو13(،)ولللشهداء769ب!ثنسو.7493بؤونهشهزفيبين!المخطوظئ!يخ

الأسعد:عملمنالآتيةالعناصرعلىومجتويسم(ا6أ*353)مقاسورقة343منالمخطوظيتكؤنم.06؟1

.الفصولوفهرسمتئإنجيلمقذمة:ب8-ب1ورقة4()ول

الحواشي.معمتئإنجيلب:39-ب9ورقة6()ول

كولوفون.ب:39ورقةأ(6)ول

.الفصولوفهرسمرقسإنجيلمقذمةأ:69-ب9لحورقة7()ول

.الحواشمعمرقسإنجيلاب:05-ب89ورقة8()ول

كولوفون.:ب015ورقة(أ8ول)

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمةب:1لاه-اب51ورقة9()ول

كولوفون.:اب57ورقة(9/11ول)

الحواشي.معلوقاإنجيل:ب351-أا58ورقة.1()ول

ب:كولوفون.3اهورقةأ()ول.1

.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمةب:356-53؟أورقة11()ول

الحواشي.معيوحناإنجيلب.033-ب357ورقة13()ول

ا؟)ك!45طهلا؟2102."2.

؟13+لا.32،1787.!للا.25عا+؟4834991.3-41484،*ك!512

أكسفورد.فيأ)443"عمآثاعح+ص!احاسا!الأفي(ثهاءمحم)4اهصأ+ها،ءعا)،+ص"ا!اصةالمجصوعةغرلةفيا!اليالوتتفيمحعوظالمحطرطاهذ

،103.عاممايو03إلى36منأكسفرردإلىالعليةربارتيأثاءالمخطوطالذابهقتالديالفحصعلىالمخطوطلهذاوصوبعضفيوأعتصذ

8*8*أ



الأرلعةالأناجيلترجمةالعتالبنالأسد

كولوفون.ب:033ورقة(13ول)

الخشامية.الملاحظاتأ:338-أ18331()ول

وأمونيوس.ليوسابيوسالع!نرةالقوانينأ:343-ب338)*3(

منعدذاوأكز؟ملةفيهالحوالثي.بسهولةومقروءواضخخظهول!نجزئيا،لالش!مضبوظ"المخطوط

الحواشبعضأحمزبمدابمكتوبةالعربيةالحواشوأكزالقبطيةوالحواشيو!.ولألمالمخطوطاتفيالواردةالحواش

"المخطو!يخلو.الأخرىالمخطوطاتفيتيردلاغالئالأنها،متأخرةإضافةت!ونربما"حاشية"بحلمةتبدأالتي

متئ،إنجيلعلى!يلبنسمعانمقذمةمنمأخوذة-بدايتهاباستثناء-!والتيأ(وول1)ولالعامةالمقذمةمن

تضمكولوفونات،خسةعلى"المخطوطيحتويالع!تال.153بنالأسعدئمئخةفيموجودةتحنلمأنهاالظنوأغلب

)بتضها(:؟لاليالأصليالمخطوطكولوفوناتبعقىبينها

المسكينالاسخالصلاهعقيبواذكرواالمجدلهالمسيحيسوعسيدنابمعونهالمصطنىمتىبحثاره"تمت)1(

ابذادايفادتهوالسبحامينملكوتهفيالربفيكركم1بطحبديههإهابالاسمالشماسنصرابوابنسمعان

17للثهدامايهوتعوستينثمانسنهمنمسرىعثررابمالاربعايومالمصطنىمتىبثارهتصتسرمذا

المحروسه"بدممثقللهجرهوستميهخسينسنهمنالاولىجمادىعثرونتالعوافقم!1353أغسطس

ب(.39ورقةأ،6)ول

وتسعمايهوسبعينستسنهمنطوبهوعشرونحادي156الاثنينيومالمجتبىمرقسبحثاره"تمت)3(

مننقلمماالمحروسهبمصرللهجرهوستصيهوحمسينثمانسنهمنصفرشهروثاني10001571وافقهللشهداء

الاثنينيومنسخهااندبهرنفسهاللهنيحالعسالبننالفرجبوالاسعدالرييسالاجلالشيخبخطنسخه

الاولتثرينعشرراجوافقهامأ353أكتوبر1ألحللشهداوتسعمايهوستينذحسنهمنبابهعثرساج

بدم!ثقللهجرهوستميهخسينسنهمنشعبانوثامنللاسكندروالفمايهوحمسوستيناريغسنهمن

(.أب05ورقةأ،8ول)"المحروسه

تمنفسهاللهنيحالاسعدالاجلالشيخبخطنسخهمننقلمماسبحانهاللهبمعونهلوقاانجيلفهرست"تم)3(

يوافقام(353سبتمبر111وتسعمايهسبعينسنهمنتوتعشررابمفيالخميسيوملوقاانجيليفهرست

9/13،)ولدايما"المجدودتهالمحروسه)؟(158بالقاهرهوستميهوحمسيناحدىسنهمنرجبعمنرسادس

ب(.157ورقة

.هرت!بندالصتال"،بنللأصدالأربعةالألاجيل."ترجمةعنرانغتعالاانظر153

اللقب.هذالحولاستحقاقهعدمعنلهذايعترفالاسحالواصع،إلىإشارةهولالاسم""1تعير1!ه

انظرالتفاعيلصتلمزيد)البهنا(-أركيرينخوسمنبالفربالوسطىمصري)++*،+(طصبديتقع155

++ا+8491-اوو.8924-5924:62

"البت".إلىالمطرفرق"الإننين"!ط!ةضفخت5

.هناسطرفارغالمخطو!في5

".العامرة11تحونوقد"،"القاهرةالكلصةهذهأقرأ158



المحققمقذمة

فبراير51وتسعمايهوسبعينس!تهسنهامشيرشهرمنالعاشرالحميسيومالمرتضىلوقابشاره"كملت)4(

الشيخبخطنسخهمننقلمماوستصيهوحمسينثصانسنهمنصفرمنوعثهرونحاديووافقهم(0136

تسعسنهمنبرمهاتعشرسادسالاربعايومكملتأحأ؟(انهايذكرانهويرحمهاروحهاللهنيحالالعد

وعاشرللاسكندروستينواريغمايهوخىالفسنهمناذارعنرثانيوافقهللشهداءميهوتسعوستين

ورقةأ،)ول.االمحروسه"بدمثقابدادايمادتهوالمجدللهجرهوستميهوخمسيناحدىسنهمنالمحرم

ب(.351

بشارهمنهامنقولهنسخهومنولوقاومر!ثمثئبشارهالمترجمنسخهمنتشطيبهامنالفراغو"و؟ن)5(

وكانم(1358أمايو/يونيهوتسعمايهوسبعيناربعهسنهبوونهفيتثطيبهافيالاشراعابتداوكانيوحنا

)...(م(0136مايو351وتسعصايهولبعينسته(أسنةمنبمثنسشهروهوكمالالثلثايومالتشطيبكمال

كلمنبالمسامحهلهيدعوابانالصفاتالمثلثالذاتالواحدبالالهلاحظهالكلمنويتضرعيسلوناسخها

هذافيتلامنكليسلبنسخهاوالمعتني915ومشطبهاالسمواتملكوتفيذلكاجرولهوالزلاتالذنوب

بالتوبهلهيدعوااناجمعينالاسوسائرالمتادبينوالعلصاالمحقينالابامنعليهتلياوالمقدس)الكتاب،

ب(.033ورقة13،)ول)إلخ(،،

هذهومنأيقما.الأصليةالئمنخةعنبل،وحدهالمخطوطهذاعنمعلومالتلاتقذملابالخاليالكولوفوناتوهذه

وقد)والقاهرة؟(.دصثقفيامو1353353عائبينالأناجيلترجمةفيبعملهقامقدالأسعدأننعرفالكولوفونات

مصر)منطقة!رمدينةفيمو.58136؟اعائبينمباشرةالأصلمنيوحنا،إنجيلعدافيماكا!المخطوظئقل

اسمهالمذكورالناسخسخضئن:بواسطةالمخطوظهذائميخوقدئوثن.قدالع!البنالأسعد؟نوقتها(.الآنالقديمة

والمقذماتالأناجيلترجمةتمئخعنمسؤولأو؟نطمبدي،مننصرأبيبنسمعانالشتاسوهوالأؤل،الكولوفونفي

الحواشيبت!خفقام،المخطو!مالكنفسههويحونوزتما،صراحةاسمهئذكرلمالذي،الثانيالشخصأقاوغيرها.

(.)الصفتمالضاسخأنجروذفغ

عمتهالع!البنالأسعذأن!الكولوفونهذافيؤزذلمافطبفامثمكلة.الأؤلالكولوفونفيالواردةالمعلوماثوتثير

الختاميةملاحظاتهفيالأسعذيذكرول!نام.353أغسطس7ويوافقللشهداء،689مسرلى14يوممتئإنجيلفي

التقويمالتقويصان،هذانللمثهداء.969لعامالموافقللهجرة065عامفيالعملبهؤابالقيامظويحتأنه18/47()ول

إنجيلترجمةأن!الأسعدأنيعنيوهذام.1353مارس3و1353أغسطس93بينيتقابلانالمثهداء،وتقويمالهجري

الانتهاءبعدالختاميةملاحظاتهكتبالأسعدبأنالمعضلةهذهتفسيرويمحنمطلفا.العملبهذائظاتبأنقبلمتئ

خاصة،دقيقةغير18/!4()ولالملاحظاتهذهفيذكزهاالتيالمعلوماتجعلممابأكصلها،الأربعةالأناجيلترجمةمن

شهوبى.بخمسةالأؤلالكولوفونتاريخقبلأيم،13؟همارسأ4يوميبدأللهجرة065عامأن

.المخطوطلاصخولينبينهيمزقالكولوفونلأن،ا!واشبنسحتامالذيالئخصهناتعنيئمئظب""!طمة151

ا)8
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ثانيبهذاويحونم،1365عامالمخطوطهذائميخ16هـ()رمزه3383شرقي،البريطانيةالمكتبةلدن،نحطوط)هـ(

ترجمةعلىالمخطوظيحتويبالش!.!طهمضبوظوتضه،واضحالمخطوطخآالع!تال.بنالأسعدلترجمةنحطوطأقدم

اسمفإنأ(693-ب593)ورقةللكولوفونطبفاالأحمر.بالمدادالفصولوعناوين!مكتوبةالحوالثي،معالأناجي!

43*17)مقاسورقة417من!المخطوظيتكؤنعنه.أخرىمعلوماقيالكولوفونتذكرولا،غبريالهوالاسخ

الأصليةالأوراقأقامفقود؟.93إلىامنالأوراقفإن،القبطيللترقيموطبفاحديثا.ترقيضاالأوراقوتحملسم(،

ويمحننحتينى.نخظآخرورقيعلىلاحفاالفصولفهرسبدونمتئإنجيلمقذمةأضيفتوقدمتئ،إنجيلمنفتبدأ

.161الفصولفهرسمعمتئإنجيلومقذمةالعمثرةوالقوانينالعامةالمقذمةعلىتحتوي؟نتالمفقودةالأوراقأنالظن

الآتيةالعناصرعلىالمخطوطويحتوي.القبطيةمدارالسنةعلىالليتورجيةللقراءاتدلأذيوجدالمخطوطهذاآيخروفي

الع!ال:بنالأسعدعملمن

أصلإلىالجزءهذاينتميلاالورقونوعللخظطبفا.الفصولفهرسبدونمتئإنجيلمقذمةأ:1ورقة()وله

.المخطوط

الحواشي.معمتئإنجيل7!أ:-أ3ورقة6()ول

.الفصولوفهرسمرقسإنجيلمقذمةب:301-ب89ورقة7()ول

الحواخإ.حمرقسإنجي!أ:ا!6-أب40ورهـء8()ول

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمةاب:76-ب168ورقة9()ول

الحواشي.معلوقاإنجيلأ:938-ب177ورقة.ا()ول

.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمةأ:593-ب093ورقة1(ا)ول

حسب348وورقة343ورقة:مفقودتانورقتانهناك.الحواشمعيوحناإنجيلب:381-ب6!3ورقة13()ول

علىتحتويانو؟نتا(،الحديثالترقيمحسبو318931والورقتتن31،وه314الورقتئن)بينالقبطيالزقيم

أ.44-6:33ويوحناأ37-5:لا؟بيوحناإنجيل

الختامية.الملاحظاتأ:593-ب383ورقة18()ول

كولوفون.أ:693-ب593ورقة!ا()ول

خاطئة،بطريقةالأوراقترتيبيرد304الورقةبعدالليتورجية.القراءاتدلألب:417-ب693ورقة33()ول

أ،8.لحب،!.4أ،704ب،604أ،604ب،304أ،304ب،504أ،504ب،404أ،404ب،304:يليكماالصحيحوترتيبها

أ،416ب،414أ،414ب،413أ،413ب،413أ،413ب،411أ،411ب،041أ،041ب،904أ،15904،ب،أ،415ب،804

الأخيرةالثلاثةالأسابيعقراءاتعلىتحتويكانتمفقود"صفحةهناكالدلألنهايةوفيأ.417ب،417ب،416

العنصرة.عيدقبل

لاءا"م!اا7.!*،8-7.498ةأ+،ثه9)4783-477،!و412!*ؤ.52،كلمو

412،*52.161!!مو
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ولا؟ملأ،استهيوردولا،غبريالالناسخاستمفقطفيذكرعنه،؟فيةمعلومالت5المخطوطكولوفونيقذملا

تفاصيليذكرلالكنهبدقبما،عنهتقلالذيالأصلرا!أنهالكولوفونفيالاسخويؤكد.إقامتهم!نلامجذد

ويوافقهللشهداء،819طوبه01وهو،المخطوطتغإتمامتاريخالاسخيذكرالهايةوفيعنها.ينقل؟نالتيالئ!خة

.ام365يناير

للمخطو!الداخليالغلافعلىسخلهاقدكانالمخطو!هذاعنأكثرمعلوماباول،)5لأ!دا!ص!5ولس!4ويقذم

فيالقاهرةفي.ول.سأس!أسأح!4القسيسمنالمخطوطهذاعلىحصلأنهملاحظاتهفيفيذكر.163الإنجليزيةباللغة

يمحنالمعلوماتهذهعلىوبناءالأحمزبالجرأنطونيوسأنباديرفيمحفوظا؟نالمخطوطوأنم،1864مارس

الديزهذارهبانأحذكانزتماغبريالالاسخأنالاعتقاد

أقديمثالذهوالمخطوطهذالا(0163)رمزه911مقذسةكئب،الأرثوذكسالأقباطبطريركية،القاهرةنحطوطالأ(

م.1371/1373عامالأحمربالبحرأنطونيوسأنباديرمنيممقراصثبت!خهقاموقدالع!ال،بنالأسعدلترجمةنحطوط

زتبامتأخرةكولوفوناتعلىيحتويالمخطوطو؟ن.البطريركيةالدارإلىالديرهذامنالمخطوظانتقلمىندريولا

ورقة935منالمخطوظيتكؤنقراءتها.الممحنمنيعدولمشطتتأنهاإلأ،السؤالهذا!كلىتجيبأنيمحنكان

035.الورقةأو934الورقةترقيتمآهضلالقبطيالترقيملأن358،رقمتحولالأخيرةالورقةأنإلأسم(،35*15)مقاس

زقما،حديثةورقةوثلاثينبثلالثواشئئدلت،مفقودة31إلى1منوالأوراق.القبطيالزقيممعالعربيالترقيئمويتعق

و33.33رقنتحراربسببمتفقنن،والعربيالقبطيالزقيمان،يظلذلكمنالرغموعلىالعحثرين.القرنإلىترجع

8:14.الآيةحتىمثئوإنجيل،الفصولفهرسبدونمتئإنجي!ومقذمة،العامةالمقذمةعلىالحديثةالأوراقوتحتوي

.المخطوطهذامنمنقولةأتهاالاعتقاديححن(،بالأسفل)موصوف"المخطوطمعالأوراقهذهمحتوىلاتفاقونظزا

.بالقاهرةالقبطيالمتحفإلىينتقلأنقبلالطريركيةالدارخؤزةفي؟ن7المخطو!أنهوالاعتقادهذايدعموما

ويشمل.الحواشعلىتحتوي8:14،-1:1متئإنجيلباسثناء،الأناجيلوترجمةبالش!،!طهمضبويلأالمخطو!وتف!

الع!ال:بنالأسعدعملمنالآتيةالعناصرالمخطو!

العامة.المقذمة:ب9-أأورقة)ء\(

.الفصولفهرسبدونمتئإنجيلمقؤمةب:03-أ01ورقة4()ول

8:14(.-1:امئئ)باسثناءالحواشيمعمتئإنجيلأ:97-ب03ورقة6()ول

.الفصولوفهرسمرقسإنجيلمقذمةأ:83-ب97ورقة7()ول

.الحواشمعمرقسىإنجيلأ:ا؟ا-ب،8ورقة)*8(

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمةأ:134-اب31ورقة9()ول

الحواشي.معلوقاإنجيلب:391-اب34ورقة.1()ول

،،اا"لاحا.498.!8

33،1ا،+ا!كا.44291-،5.!*4ؤ+!3!أو91كهـ،7.4



الأربعةالأفاجلترحمة-العتالبنالأععد

.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمةأ:691-ب،91ورقة1()*ا

الحواشي.معيوحناإنجيلب:348-ب691ورقة13()ول

الختامية.الملاحظاتب:357-أ(035)أوأ!34ورقة18()ول

كولوفون.ب:358-57؟بورقة.3()ول

منعنه.ئيخالذيالأصلعنوكذلكالمخطوطعنتفاصيليقذمطويلكولوفونعلىلاالمخطو!يحتوي

عنالمخطوظوت!خ،أنطونيوسأنباديرفيو!تاراهئاو؟ن،موهوببنبولساسمهالاسخأننعرفالكولوفون

وزيمم،نفسهالديرفيراهئا؟نالذيالختازبنبطرسالظنأغلبفيوهو،بطرساسحهآخرلمحشكتبهأقدمنحطوط

نحطوظهتمتخبطرسأننعلمومنه،الأقدمالمخطوطكولوفونموهوببنبولمقوينغل6!.ثالحبشةعلىمطرائابعدفيما

منالرابمالجيلإلىينتيلأالمخطوطأنيعنيمماالع!ال،بنللأسعدالأصلنحطوطمنمنقولنحطوطعن

وفي.موهوببنبولسالراهبنسخة-بطرسالراهبفسخة-نسخة-الأصلأي:الأسعد،ترجمةنحطوطات

الكلصاتويضع!طماب،وعذةواحدةكلمةبينليم!زإضافيةعلاماقيبطرسالراهحثيستخدمالأناجيلعلىالحواشي

الونانيالحضينفيالجنتةأوالكلصةوجودعدمحالةفيأقاخاصتتنن.علامتينبينالقبطيالخض!فيتيردلاالتيوالخقل

بنالأسعدلأن،الأناجيلفصولتقسيمبتغييربطرسقامذلكعلىعلاوةأخريئن.علامتئنبينيضعها،والسرياني

مخطوظايملكديرهأنكولوفونهفيبولسالراهحثيذكركذلك16.هالتقسيمهذاعنراضئايحنلمنفسهالع!ال

حواشيعليهليراجعالمخطوطهذااستخدموأنه؟ملأ،الجديدالعهدعلىمجتوي؟(اللغة)ئتائيالرقمنقديئا

التق!هذافييوجدلاالع!البنالأسعذدكرهمابعض!أنلولستبينالمراجعةوأثناءعنها.نقلالتيالئ!خة

ؤضعالحالاتمثلفي".القبطيفييوجد"لاأي)فلا(،الاختصارالحالاتهذهفييستخدملمالأسعدوأن،القبطي

ولكنهللشهداء،889سنة16الجمعةيومالمخطوطت!خمنالانتهاةالناسخويذكرعلامتئن.بينالكلماتيهذهبولش

تأريغيمحنوهكذابؤونه.أوهتوريحونإقاالمقصودالمثهرأنيتضحالحساباتبعضوبإجراءالشهزفيكريغفل

.م1373يونيها0أوم1371نوفمبرا3بيومالمخطو!

أقدمرابعهوالمخطوطهذاة(066!)رمزه*ع!84ح،47.!لعأالأمبروزيانا،مكتبةميلانؤنحطوط)ة(

عامأنطونيوسأنباديرفيالمخطوظئيهمخبالش!.كهومضبويبعناييمامكتوبخظهالع!ال،بنالأسعدلعملنحطوط

الترقيمعنيختلفوهو،القديمالقبطيالترقيتمالأوراقتحملسم(.18*34آ)مقاسورقة931منويتكؤنأم،038

الأسعد.دلمنالآتيةالعناصرعلىالمخطوظيحتوي+3.بواقعالحديث

العامة.المقذمةأ:7-أ1ورقة(اول)

وأمونيوس.ليوسابيوسالعئرةالقوانينأ:ا3-أ7ورقة3()ول

.الفصولوفهرسمتئإنجي!مقذمةأ؟16-ب13ورقة(ه)ول

167.رتموحاشيةبالأسفلةالمخطو!ؤضفانظرالحبازبنبطرسعن161

55-رقمحاشةعالئاالطرا/160ر*ا9/01وولو*4/187/13ولقارن"

مياع++،+-33!طا!اماا31983.1،.3*84ةءكامفاولأولأ!+-او6.75-7"لا.63ؤ+ة947499.1133-.4483!*أ.!332.

ا*أ7



المحققمقذمة

.الحواشمنالقليلمعمئئإنجيل.لاأ:-ب16ورقة6()ول

.الفصولوفهرسمرقىإنجيلمقذمةب:؟7-ب07ورقة7()ول

الحواشي.منالقليلمعمرقسإنجيلب-701-أ73ورقة8()ول

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمةأة011-أ801ورقة9()ول

.الحواشمنالقليلمعلوقاإنجيلأ:017-ب011ورقة.ا()ول

يوحنا.إنجيلمقذمة:اب73-اب07ورقةأ(ا)ول

.الحواشمنالقليلمعيوحناإنجيل:ب3لاا-ألاا3ورقة13()ول

كولوفون.18؟أ؟-ب317ورقة31()ول

و!لأالمخطوطات)وفيفيهالأناجيلفصولتقسيمالع!ال.بنللأسعدالحتاميةالملاحظاتالمخطوطهذافيتيردلا

فيالفصولفتقسيمو"(،و7وه"المخطوطاتفييظهر)كماالأسعذاستخدمهالذيالشقسيمعنيختلفوهـ(

التض.منالأيسراطام!علىنشرتنافييظهروالذي،اليونانيالتقليدحمسبالتقسيمالأسعدعنديقابلةالمخطوط

والسرياني.القبطيالتقليذينحسبالتقسيمعلىفيحتويانةالمخطوطهامشاأقا

بناللههبةبنالفضائلأبيبناللهفرجبنإسحقوئذكأ:كاملأ،ناسخهاسمعنالمخطوطهذاكولوفونيخبرنا

فيام،038سبتمبر3الموافقللمثهداء،779توت6يومالمخطوطت!خأتتموقدقاروره،ابنباسمالمعروفالبر؟ت،أبي

الاسخهذايخبرناكذلكالدير.هذافيراهتا؟نقارورهابنأنهذامنونستنتجالأحمر.بالبحرأنطونيوسأنبادير

المؤلفنخظالأصلعنمنقولبمائمئخيماعنبدورهتمتخهاالذيالختاز،بنبطرسأنبانخظئ!خبماعنالتضنقلأته

سابقلأالمخطوطعنهائ!يخالتينفسها!الختازبنبطرسئ!خةأنالظنيغلبذلكعلىوبناءالصتال.بنالأسعد

بوقبرسامتهبعدماتولكنهالحيشة،علىمطرائابعدفيماوصار،أنطونيوسأنبابديرراهئاالختازابن؟نالذكز

ومؤلفا.167ناسخاكانأتهنعرفنحطوطابعذةومنالحبثمة.إلىمصرمنطريقهفيوهوقصيير

الاختلافاتتقذمالتيبكرالحواشيعنيستغنيفهو؟ملة،ليستبهالورادةالحواشيأنةالمخطوطناسخيعترف

هذاوبمقارنة0168فحسبالقبطيبالثضالمتعتقةالحواشيبكرعلىويقتصر،والسريانيالونانيالضضئنفيالواردة

منهخاالضاسخيتبعلمالحواشمنالوعهذافيحتىأتهيثبتالأسعدلعملال!ملةالمخطوطاتمنبغيرهالمخطوط

0969صارفا

انظزالختاز،بنبطرسعنالتفاصيلم!لمزبد163

ك!915-!ه.383:2387.1.5391ةكأ+،كهوا9اةأ+!4824991.33ة41،للاكلووايوا.4577ة3آ"؟لا.4،70102-)،آكله1102،

.065-654:ا

76.-لا!18/5قارن8!!

5.أد211886.41تثزهكصاةالمخطوطفيلصهالتض!معفئرتنافي35-1018متىإنحيلالمئالسبيلعلىتارن916

ول17



الأرلعةالألاحيلترجمةالع!البرالأسد

ديرمصدرهالمخطوطهذا17،()رمزه703مقذسةكئب،الأرثوذكسالأقباطبطريركية،القاهرةنحطوط)،(

ورقة937من!المخطوطيتكؤنتقديزأقصىعلىم5913/6913عامنساختهوتقتالأحمر،الحرفيأنطونيوسأنبا

بأخرىو33الورقتاناشئئدتت.القبطيالزقيمحسبورقةو384،الحديثالترقيمحسبسم(18*7،)مقاس

الع!ال؟بنالأسعدعملمنالاليةالعناصرعلىالمخطوطهذايحتوي.جديدة

ولحن،النشرةهذهفيالواردةالأخرىالمقذماتعنتماقاتختلفقصيرةعاقةمقذمةأ.3-أ3ورقة3()ول

و303.و791و013136مقذسةكئبمثل؟الطريركية،الدارفيمحفوظةأخرىنحطوطاقيفيالمقذمةهذهتيرد

وأمونيوس.ليوسابيوسالعشرةالقوانين:ب8-أ3ورقة3()ول

.الفصولوفهرسمتئإنجيلمقذمة:اب1-أ9ورقة(ه)ول

الحوالثي.معمتئإنجيلب:78-أا3ورقة)!6(

.الفصولوفهرسمرقسإنجيلمقذمةأ:81-أ97ورقة7()ول

الحواشي.معمرقسإنجيلب.135-ب81ورقة8()ول

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمةأ:138-أ136ورقة9()ول

الحواشي.معلوقاإنجيلأ:031-أ913ورقة)ول.1(

.للفصولآخرفهرلئقيوتجد037الورقةفي.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمةأ:313-ب031ورقة11()ول

الحواشي.معيوحناإنجيلب:936-ب313ورقة)ول؟ا(

كولوفون.بة936ورقة14()ول

الختامية.الملاحظات:ب378-أ373ورقة18()ول

كولوفون.أ:937-ب378ورقة33()ول

بالش!.!طهمضبوظوالتضوهـ،وةلأالمخطوطاتفيالواردالتقسيميقابلالأناجيلفصولتقسيم

هذاإنوحيثام.5913/693يوافقوهوللشهداء،1301تارلخيذكر14()ولب936الورقةفيالأؤلالكولوفون

لمإذاحال،أيعلى.المخطوطت!ئختاريغهوالخاريغهذاكانإنلثتلثفهناك،للأصلمغاييرنخظمكتوثالكولوفون

سليصانبنكائيلاستمالكولوفونهذايذكركذلكمنه.أقدمبالخأكيدفهوالتاريغ،هذافيئمي!خقد،المخطو!يحن

الئ!خةكولوفونأو937ب378الأوراقفيالاسخوينقللا.أمالمخطوطناسخهو؟نإق،دورهأوهويتهتحديددون

و!لأالمخطوظننمنخلأأنيتضح)!.3(لأالمخطوطكولوفونمعالكولوفونهذاتق!وبمقارنةعنها.تقلالتي

.أنطونيوسأنباديرهومصدرالمخطوظئنأنوجديزبالدكرنفسها.النسخةعنمنقول

علىالمخطو!هذافيهائوقفتيج""أبوأسقفأثناسيوسأنباتجظؤقميةتوجدأ،031الورقةلوقا،إنجيلنهايةفي

ن؟أثناسيوسأنباأننعلمولكنناتارلمجا،الوقفيةتذكرلا،للأسف.القديمةمصرفيمرقوريوسالقذيسكنيسة

)307؟"ا،+أ6،429،1؟6!ك!13،+،13يو،4684-.946

ا*أمما



المحققمقذمة

ام(9080171-)6917الثامنمرقسللبابامعاصزا

و؟نم،0134عامدمشقفيالمخطوطهذائميخ7(.173)رمزه09مقذسةكئب،القبطيالمتحف،القاهرةمخطوط)7(

للأسف،.القبطيالمتحفإلىانتقلأنإلىتقدير،أقمىعلىام041عاممنذالقاهرةفيالطري!يةالدارفيمحفوظا

غربئاترقيئا36إلى3منالأوراقوتحملالتجليد،عمليةأثناءالمخطو!لأوراقالأصليالقبطيالزقيمأغلحثفمد

اللتئنورقتئن،لأؤلأعطيوسوف634.إلىامنللصفحاتعرلآترقيميوجدب33الورقةومن34.إلى1منحديثا

الأسعد:عملمنالتاليةالعناصرعلى+المخطوظويحتويو)(.االرقتئنرقما،تحملانلا

العامة.المقذمةأ:ا3-أاب،11ورقة(اول)

وأمونيوس.ليوسابيوسالعشرةالقوانينأ:18-ب13ورقة3()ول

.الفصولوفهرسمتئإنجيلمقذمةأ:33-ب91ورقة4()ول

الحواشي.بدوتثهماإنجيل161:-اص6()ول

.الفصولوفهرسمرقسإنجيلمقذمة165:-،16ص7()ول

الحواشي.بدونمرقسإنجيا!374:-166ص8()ول

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمة038:-376ص9()ول

الحواشي.بدونلوقاإنجيل468:-381ص.1()ول

.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمة474:-047ص1(ا)ول

الحواشي.بدونيوحناإنجيل634:-475ص13()ول

.كولوفونا:6351-634ص(1هول)

معتتفقلافيهالمذكورةالمخطوطت!ختواريغولحن،غزيرةمعلومالبويقذمف!قحثالمخطوطهذاكولوفون

غير"خسون"و!طصة.بالحروفمكتولة0501والسنة،بابه31هوالأربعاءالشهداءتقويمحسبفالضاريغبعضا.بعضها

فيالواردئنالآخزئنالشارتحئنمعالتاريغهذايتفقلاولحن.ا..ههكذا:بالأرقامالتاريغفوقالسنةوكتتت.مؤكدة

منالأواخر)الصثروناطجريالشقويموحسب1653(الأؤلتثرين)18الأكبرالإسكندرتقويمحسبالكولوفون:

وقدم.0134أكتوبر18الموافقللشهداء،5701بابه\،إلىالقبطيالتاريغتعديليجبوطذا741(،الآخرربيعشهر

أتهللقارئالاسخهذاويؤكد".اللهئطفبنأبوالفضل"جرجسئذكأ!شوناسخهدصثق،فيالمخطوطهذائميمخ

الأقبا!مطرانبطرسأنبامجضورالمراجعةتتتوقدالع!ال.بنالأسعدالمؤلفنخظالأصلئئخةعلىئ!ختهراجع

وطبفا0173بدقيماأسقفيتهفترةتحذدلاولكنها،بطرسأنباالحديثةالمراجغوتذكرالصاخ.بنتوماوأنباوالشامبالفدس

1!ل!449171-)،582:1539-:4!143.583

172!ل!34.3291ة!مك!).77349-،08.!لا81ه؟3ا،+امم!14و0193-11،لا.313،كه!ول465.499113-467،لا+اولي!2.

تدأبطرسأناأئقفيةفيحعلباسيليوسأنباأما(.ول4-د!+أعدا3ا،م!و)8موأ1136ء13بينأ!ميتهدزةومجذدلطرسأنااعللام؟ول4دا3فيكر173

331!مسنةتحردتربمام(.1348-)0،13الخاصبطرسالابا!يدزجممقدبطرسأنباأرصالرغمعلى(،3!!ااأ30او.19)1325م1331عام

انطرحطأفيهالواردالاربخلاسيليوشأنبامجبوالذي7المخطوطعلىمعلوماتهفييعتدباسيليوسألباإنحبثم،1341والمقصودخطأ

ا+334او"649!

ا*لأأأ



الأربعةالألاجيلترجمةالقالبنالأسد

الصاخبنتوعاأنباأقاتقديزأقصىعلىم0134عامأسقفيتهبدأقديحونبطرسأنبافإن،المخطوطهذافيتيردلما

عاموذلكمفقود(،الآت)وربمابالفدسللأقباطجرجمىماربديرمحفونماكانالذي3رقمالمخطوطناسخأيضافهو

م..1335/133617الموافقللشهداء،4301

-ب33أ،ا9الأوراق)فيالأصليالاسخخظعنومتأخيرمختينىنخظمكتوبيماملاحظابعذةفيوردماعلىوبناء

)يوافقللشهداء!113هتور)؟(آتاريغفيالبطريركيةالدارعلىؤقفاالمخطوظهذاأصبح468(164،467،صأ،33

مفيهيةتؤكد6361((صأ،91ب،13الأوراق)فيم1591عامإلىترجعأخركماملاحقاتوهناكم(.0141أكتوبر93

.المخطوططذاالطريركية

الثيخيةالمالكيةالمولويةالعالية"للخزانةئميخقدالمخطوطهذاأنييردأ(ا9)ورقةالعرةالقوانيننهايةوفي

أخرىنحطوطاثوهناك.76!العتالبنالأسعدمكتبة!هناالمقصودةالخزانةأنويبدو17".هاللهعضرهاالأسعدية

الأسعد.وفاةمنعافاثصانينبعدحتى،المكتبةهذهيخنئعلىيدلماوهوطذه،77!صثابهةملاحظاقيتحمل

القوانينوجداولفصلضووبدايةبالش!08!1!طهمضبويوتضه،أنيقفخظه،رائعةفنيةقطعةالمخطوطهذا

لمحاتقاني.9!امزخزفةالصثرة

مجتويالذيالنرةهذهفيالمستخذمةالمخطوطاتأكزهوكا(المخطو!)وكذلك7المخطوطأنمنالرغموعلى

مواضععدةفي7المخطوظيتفق،الأناجيلتضهوامقفيتجييايظهرماوهو"،المخطوطعنكثيناختلافابعلى

فصوليإلىالأناجيلتقسيمعلىتنطبقنفسهاوالملاحظةوهـ(.و!ماوةولأ)5المخطوطاتبقيةمقابل!المخطوطمع

ن؟أتهالناسخيؤكدا()وله7المخطوطكولوفونوفيكا.المخطوطمع7المخطوظيتفقحيث)الآيات(،صغيرة

صح!يخا،هذا؟نإذاولحن.المخطوطهذاعلىعمتهراجعوأنهالع!ال،بنالأسعدتجظالأصليالمخطو!بحوزته

استبدلقد7المخطوطناسخأنيتبتنالاختلافاتهذهبدراسةالمخطوظنن؟هذئنبينالاختلافايئنف!رفكيف

أكثرالقبطيللتضمواففااطامشتضي!ونعندماوذلكاطامش،فيالموجودبالآخرالضئنفيالموجودالضق!أحياتا

بعض.018اللغةثتائيةالمخطوطاتعنتحذثناعندمانفحتهاالملاحظةذكرناأنسبقوقدالتثن.فيالئذؤنالتق!من

وذلككا!المخطوطفيالواردالترتيبعنالجئلةكلماتترتيببتغييرفقطتتعقق7المخطوطفيالأخرىالاختلافات

نفسه.الأسعدعملإطارعنتخرجلمالاختلافاتهذهأنيعنيكهوهذاالزجمة.أسلوبتحسينبغرض

174+-ك!او.5432+عاهاؤ3+،ول91و4.!147.667-4.

)73ل!5ا329..34

3176،+346،499113ولهسكا17.

177ل!3ممةا.54329ولس!اه.2

83رقموهامث!ا*اصعالاانظر+ل!قا(..3491)77الأسعديالخظأنهالمخطوطهذالهالميهوبالخظتأمم!3يصص138

دوهته.المحطو!فيحديثةضؤرأئصقتوللأسمف،،+داول.ي!2يالتفصيليالوصفالظرورخارفهالمخطر!الذاالفنيةالقيمةعن1!1

انظر.الميلاديعثروالرايععرالانيالقرتثنبينماإلىوترحعمصر،صأغلئهاويأتي،قليلةالمرخزفةالعرلةالمقذسالكتابونحطوطات

ل!.أ-ا!ق6لأ102،؟3213

7***.أاصعالاانظر18



المحقىمقذمة

يؤزخهولحنمؤزتج،غيزالمخطوطهذاهـ(081!)رمزهح!فلد333333شرقيابمعة،مكتبةتدن،نحطوط)هـ(

بحالشهوالمخطوطبالثم!.!طهمضبوظاليسولحنوواضخ،جميلوخظه،جيدةالمخطو!حالةم.0015بعام5ءلعه

عنويختلفانالأبقطي،بأرقاموآخزحديتاترقيقاتحملورقة168أؤل18(.*36)مقاسورقة6!1منيتكؤناليوم

اشئثدتت916الورقةمنبدايةوالأوراق.الأصليالقرقيمحسب6وهوأ1الأوراقضياعبسببوذلكبعضهما،

هذاإلىئئتقتفلن،السببولهذا".المصرية"الفولجاتاترجمةبلالأسعد،ترجمةعلىتحتويولاحديئة،بأخرى

الآتي:علىالمخطوطهذاومجتوي(.نهايتهإلىب17:13يوحناإنجيل)من916الورقةمنبدايةالمخطوط

العامة.المقذمة:ب6-ب1الورقة1()ول

وأمونيوس.ليىسابيوسالعشرةالقوانينأ:ا3-لابالورقة)*3(

.الفصولوفهرسمتئإنجيلمقذمةبة16-ب13الورقة(ه)ول

.الحواشبدونمتئإنجيلأ:61-أ18الورقة6()ول

.الفصولوفهرسمرقمىإنجيا!مقذمةب:63-ب61الورقة7()ول

.الحواشبدونمرقىإنجيلأ:09-أ63الورقة8()ول

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمة:ب19-ب09الورقة)!9(

الحوايثي.بدونلوقاإنجيلأ:913-أ39الورقة)دلأ.ا(

.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمةأ:ا41-أ014الورقة1(ا)ول

الحواشي.بدونيوحناإنجيلاب:75-أا43الورقة13()ول

ب:كولوفون.175الورقة16()ول

أقا.وتاريخهمصدرهعنمعلومابأئعلىمجتويولا،الختاميةوالملاحظاتالحواشعلىالمخطوطهذامجتويلا

تحثل)الذيالمهتمأوالخاسخعنشيئافيهيذكرولا،المخطوطمنالأحدثالجزءناسخعفكتته16()ولالكولوفون

منولحن.مجهولانعنهائملالتيوالئئخةالمخطوطومصدرالت!خ.تاريخأوالمخطوطمالكأوالتمنخ(نفقات

يم!ن،النشرةحواشفييظهركماالنمثرة،هذهفيالمستخذمةالأخرىبالمخطوطاتومقارنتهالمخطوطمحتوى

الاختلافاتفإناطجاء،طريقةعنالنظروبصرفإليها.ئ!تتدجيد؟ئثخبماعنئقلقدالمخطوطهذاأنالاستنتاج

هـقليلة.المخطوطفي

كامليمائ!خيمامنالثانيالجزءالمخطوطهذايمثل183كا()رمزه1336شرقي،البريطانيةالمكتبة،لندنمخطوط)*(

6؟3منالمخطوظيتكؤنالجديد.العهدأسفاروقيالقديمأسفارالعهدبعق!الجزءهذايشملالمقذس.الكتابمن

الخآ.الحواشمنخالةو!ب،363إلىب603منالأوراقفيالأناجيلترجمةوتقعسم(،333*33)مقاسورقة

المواضعمنكثييروفيالأحمربالمدادمكتوبةالعناوين.القراءةسهلولكنهبالث!،مضبوطغيزوالتف!صغير،

ا"الس!ل!س!ا673.،08للا.23743،لأ"553ء!ص!ه891!ه5،ة+911334و.4754،لا.!12.

182ا"لاعا.1498-.4

*ة)8



الأربعةالأناحيلترحمةالعالبنالأيعد

والكلماتالأخرىالأخطاءبعضوالخصريفات.الحروففوقالقاطبؤضحعيتعققفيماخاصةالاسخ،؟قةعدميلاخظ

الا"ه!ح!هاهكاط(.مشابهةأخرىحمليماإلىوالقفزلجفلةالناسخاهمالإلىتعودالاقصة

الرئيصيللكولوفونفطئقا.المخطوطنشأةتاريخعنوافرةمعلومالتتقذمكولوفونمنأكئرعلىالمخطوطمجتوي

ت!خانت!بلالكولوفون،83!أولولس!قرأكماللشهداء1013عامالمخطوطئت!خلمب(336)ورقةالمخطو!نهايةفي

،أخرىمواضغفيكما،نفسهالكولوفونوفي"18م(1588مارس18)يوافقللشهداء4013برمهات11فيالمخطو!

أتتموهناك،القديمةمصرمنطقةفيزويلةحارةفييقيمي!ا"الله"فضلكان".الله"فضلوئذكأ،اسقهيذكرالضاسخ

محتوياتفهرشنخظهدؤنالذيوهوالأنبال!ي،صليبالغتمالشيخفاسمهالمخطو!مالكأقا.المخطوطهذات!خ

شضاشاالأنبالصيصليبكان(.م1915ايويىيونيه)يوافقللهجرة999عامرمضانشهرفيوذلكأ،االورقةفيالمخطو!

هويذكركمامتئ،إنجيلبتفل"الله"فضلالاسخقاممنزلهوفي،زويلةمجارةالعذراءكنيسةمنبالقربومقيقا

هذاعنهاالمنقولالئ!خةفإنالرئيصيالكولوفونفيؤزذلماوطبقاب(.6)ولالإنجيلذلكنهايةفيكولوفوييفينف!ه

أقدمنسخبماعلىمراجعتهاتمتوالتيام(،338سبتمبر/أكتوبر)يوافقللشهداء4501عامبابهشهرإلىترجعالمخطوط

المخطوطأنفيهايذكرالقويهما،يوحنائذكأشخص!تجظام(1334/335)يوافق9(أحأللشهداء519عامإلىترجع

لاالأخيرالتاريخوهذانحتلفبما.بفغالتأخرىبئ!بئوقورن،بنفسهالصتالبنالأسعذضبطهقد؟(عليهراجع)الذي

يوحناإنجيلبعديقعالذيالكولوفونوفيالع!ال.بنالأسعدترجمةتاريغعلىسابقلأتهصحيخا،يحونأنيمحن

بمساعدةبل،بمفردهالعملبهذايقملمالأسعدأنيفيدماعنهاتقلالتيالئ!خةكولوفونمنالاسخيقتبس17()ول

وأسماءوالسريانيةاليونانيةاللغتينعنالأناجيلمترجميلأسماءفهيمبسوءهناالأمريتعققزتمافضلاء"."جماعة

03(.-18/91)ولالختاميةملاحظاتهفيالأسعذدكزهمالذينالمخطوطاتئ!اخ

الثامنيؤنسالبابافيهمايثمهدللشهداء،و14861487عاكنإلىترجعانلوقفيتئنتضاو.0531الورقتانتحمل

عملمنالآتيةالعناصرعلىكاالمخطو!ومجتوي.المخطوطلهذاالبطريركيةالداربمفيهيةم(7917-)0177عشر

الأسعد:

العامة.المقذمةأ:903-ب603ورقة(ا)ول

وأمونيوس.ليوسابيوسالعمنرةالقوانينأ:313-ب!.3ورقة3()ول

.الفصولوفهرسمتئإنجيلمقذمةأ:313-13؟بورقة4()ول

الحواشي.بدونكماإنجيلب:335-ب313ورقة6()ول

كولوفون.ب:335ورقةب(6)ول

.الفصولوفهرسمرقسإنجيلمقذمةب:336-36؟أورقة)وللا(

الحوالثي.بدونمرقسإنجيلب:334-أ33لاورقة8()ول

لاحا".أ8و.14انطر183

34.هامقا7ولدرتنالىللكولو!ونال!ملالتقىانظر181



المحققم!مة

كولوفون.ب:134ورقةب(8)ول

.الفصولوفهرسلوقاإنجيلمقذمةأ:336-أ335ورقة9()ول

ا!واشي.بدونلوقاإنجيل:ب035-ب336ورقة.ا()ول

كولوفون.:؟ب05ورقة(اب)!.

.الفصولوفهرسيوحناإنجيلمقذمة؟ب351-أ351ورقة11()ول

الحواشي.بدونيوحناإنجيل:ب363-أ353ورقة13()ول

كولوفون.ب:363ورقة17()ول

بئ!خبمابل،وحدهالأسعدبعمليتعققلاالأمرلأن،الختاميةالملاحظاتالمخطوطهذاعنتغيبمتوقغ،هووكما

المقذس.الكتابمن؟ملبما

النمثرة.هذهفيالمستخذمةبالمخطوطاتالخاصةالمعلوماتلأهمفقخضاالآتيالجدوذويقذم

ورتمهم!نهالممدراباسخالأوراقعددالنختاريخالمخطوط

4ك!ل!هولاا4دا8+"أ"،امجهولط!بديمننصرأبىبنصمعان0136343مايو35

طئن+3وللأجذ8253؟333ولأفطونيوسألباديرغبريال417؟651يناير5

الأقما!،دطريركية،القاهرةء13715دوفبر13

الطونيوسانباديرموهوببنبول!935ءلا

911مقذصة1373يوليها0او

ة+ول+:7ح!ح*،ا؟لأ!3++اأنطونيوسأنباديراللهلرجبنإسحق0138931سبتبر3

،الأقبا!بطريركية،القاهرة?

انطونيوسانبادير)؟(طيانبنكائيل5913/6913937

القبطى،اثمتحفالقآهرة،لط!بنأبوالفضلجرج!

دمقت

09سةمقدللها

طأح4،+ح3!كاأطلأمهح،لا

أ+لا3!س!7لأ(أ،.22330محهولمجهول0051176نحوهـ

3ح4ا!ء"أ

+!؟ه!"53اولأ26"53القديصةمصراللهففل158858كا

النئرةهذهبصخطوطاتانصةالمعلوطتأهم3.رتمجدول

علىعامةنظرةالآتيالجدوليقذمالصتال،بنالأسعدعملعناصركلعلىالمخطوطاتكلتحتويلالأنهونظزا

(.)ضبعضهاأو)ب(،بدونهاأو(،)شالحوالثييضمكانوإذا،نحطوطقيمحتويات

مماهـ6،ةلا!!المحتوى

....عامةمقذمة"\.

عامةمقذمة*أ؟

.....الع!ئرةالقوانين*3:

...متئلإنجيلمقذمة،:ول

...متئلإنجيلمقؤمة:هول



المحتوى

متئإنجيل6.ول

كولوفونأ:6ول

كولوفونب.6ول

مرضإنجيلمقذمة7.ول

مرقسإمجيل8.ول

كولوفولىأ.*8

كولوفونب؟8ول

لوقاإنجيلمقذمة9.ول

كولوفون*9/13

لوقاإنجيل*.ا

كولرفونأول.ا

كولرفونول.اب.

يوحناإنجيلمقذمة1:لأول

يوحناإنجيلول،1.

كولوفون*3!:

كولوفون*14.

كولوالون!!ها

ء16:كولر!رن

كولوفون!!17

الختا!يةالملاحظات18:ول

كولوفون،91.

كولوفون3.ول

كولولونا،.ول

كرلوفون33:ول

الكنيةالقراءاتدلأل33.ول

الأرلعةالأناجلترجمةالعتالبنالأسد

اهـا"ا،61اةلا!اهـا

المخطوطاتمحتولى3قمجدول

النمثرةهذهعن

إلىينتيوماالع!تال،بنالأسعذبهاقامالتيالأربعةللأناجيلالعربيةللترجمةنقديةطبعةالنثرةهذهتقذم)1(

الأناجيلوباستثناءفزثغنن.قوشئنبينوفغئؤتةمرقمةفصلأ33إلىمق!مةوالنثرة18.هأخرىعناصرمنالعملهذا

المخطوطاتفيأسالضأ!قإلىالقسيمهذايستندولافزقتبما،فقرابإلىفق!تةالنشرةفصوذفإن،الأربعة

المخطوطاتبعضأنمنالرغموعلىكاملأ.ضئظابالش!مضبوطةالنشرةفيالواردةوالخصوصالمستخذمة.

فشرتنافيالأخطاءهذهأضيختوقد،الصوابيجانبهأحيائاالضنطفإنجزئئا،أوكلئامضبوطةهناالمستخذمة

الع!ال".بنللأسعدالأربعةالأناجيل"ترجمةعنوانتحتعالهاانظر185



بطريقبمااطجاةوضبظ،المعاصرةالعربيةاللغةفيمستخذئمهولماطبقاالترقيمعلاماثأضيقتوقدضبظها.وأكمل

)مثل:اطمزاتفيالاختلافاتأقا.النشرةحوايثيفيالمخطوطاتفيالواردةالقراءاثبالطبعذيمزتوقدمنهجييما،

قالو)مثلواوالجماعةبعدالألفتسقط7و4المخطوظئنوفيبكرها.أفيلمافغالاوملؤا(ملأواأو:،والتوأمالخوءم

الاعتبارفييؤخذلمكذلك.الحواشفيأيضائذكرلاالمخطوطاتبينالاختلافاتمنالوعوهذاقالوا(.منبدلأ

إنجيل.قيبدايةفيالتئتقةتفظفيالاختلاف

منلئئنحتلقينتضئنعلىتحتويالمخطوطاتولأن".186المخطوطعلىرئيصيئبمث!النشرةهذهتعتمد)3(

حواشفيالمخطوطاتبينالاختلافاثئذكرمتجاوزيخن.التضئنأوردنالذلكمتئ،إنجيلومقذمةالعامةالمقذمة

الكلماتؤضغتفقد!طمبما،منأكزعلىالتعليقحالةفيأقافقط،واحدهبحلمبمايتعتقحاشييمارقيمكلالنمنرة.

؟نت.أتاالثانيةالعلامةأوالحانياطلالبعدالحاشيةرقمويوضعأخرتنن،علامتئنأوهلالننبينالمقصودة

وذيهزتمربغئن،قوشئنبينالحديثالتقسيمحسبالأربعةللأناجيلوالآياتالإصحاحاتأرقائمؤضغت)3(

الحواشهذهوفيكا.المخطوطتقسيمحسبالأناجيلفصولمنفصلىقينهايةفيالمخطوطاتبينالاختلافات

للأناجيل.الحديثالتقسيئماشئخدمالنقدية

فيالاختلافبسببالحديثةالزجماتفيعنهاالعمثالبنالأسعدترجمةفيماآييماقفئميختلفقليلبماحالاقيفي)4(

علاماثؤضغتالحالاتتلكمثلفي.3.-14:18ويوحنا34-13:33يوحناذلكعلىمثالالزقيم.علاماتوضع

الأسد.ترجمةفي!كصاالزقيم

الأسعذاستخدمهمنهماالأؤلنظاقئن.أحذالمخطوطاثتستخدم،كبيرةفصوليإلىالأناجيللضقسيمبالنسبة)5(

هذهتق!م،فصوليإلىالتقسيمذلكعلىوعلاوةو".و7وه"المخطوطاتفيونجده،ترجمتهفيالعسالابن

نحتنين!ثرتناوفي.السريانيالقليذيتبعتقسيموهو،إصحاحاتعليهائظيقأطولأجزا؟إلىالأناجيلالمخطوطالث

.!المخطوطفيالواردالتقسيمبدكر

وعلى،القبطيالتقليدحسبللأناجيلالكبيرةالفصولأرقائمئذكرالنشرةمنالخارجحيالأيمناطامشعلى)6(

القوانينمنمنهابحلالخاصالقانونرقمومعها()الآياتالصغيرةالفصولأرقائمئذكرالداخليالأيمناالامق

بينهافيماأحيائاالمخطوطاتتختلف.مائلةيئزظةالقانونورقمالآيةرقمبينيفصلوأمونيوس،ليوسابيوسالعثرة

علىأقا!ه.المخطوطفيالواردالتق!يتمالنشرةتتبعالحالاتهذهوفي)آية(،صغيرفصلينهايةأوبدايةتحديدفي

ية()آصغيرفصلكلينت!.اليونانيالتقليدحسبللأناجيلالكبيرةالفصولأرقائمفئذكرالنشرةمنالأيسراطامش

).:.(.بالعلامة

العادية.القبطيةبالأرقامالمخطوطاتفيالواردةالأبقطيأرقاتمكتبناتقنيةلأسباب)7(

فيالأسعدترجمةهامشعلىوردتالتيالحواشكافةصكلىالأناجيللم!المقابلةالئمئزىالصفحةتحتوي)8(

من؟نالنشرةهذهفيالمستخذمةالمخطوطاتل!طبفاالحواشيطذهالقديةالطبعةلأنوذلكفقط،!المخطوط

".النشرةهذهفيالمتحذمةا"المخطوطاتعوانتحتعايئالظرووصعهاالمخطوطاترمررعن!18



الأرلعةالألاجلترحمةالعتالبنالأسد

مقبولة.غيرزيادةالحواشهذهحجتمويزيد،الكثيرينعلىمستعصئافهمهاويجعلتعقيذا،الحوالثييزيدأنشأنه

خاض!!ئيمفيمذكوزالحوالثيمننوجكل.أنواجأوأقسايمأربعةإلىالحوالثيهذهتقسيميمحنسابقا،187ذكرناوكما

الونانيةاللغتئنعنالأخرىالعربيةالترجماتفيالواردةالاختلا!ات)ب(،القبطيةالكلمات)أ(يلي:كماو!به،
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الشرة"ة.هذهفيالمستخدمة"المخطوطاتعنوانتحتالياناتهذهراحع188



المراجعقاثمة

7444-اول،آ-ا4؟،ولول43ألما11023..!3.73لمكلم.لمكات!4لمءكاه!+مما"كهلم4أ-لم425!لملم443ى/إ،إ.لملم؟4أحط-لمكااء؟+لم-لم

!ءغ4ل!4،إلم!.،،لم2)307.(!ول4،3ا!لما؟4تآ!كا4*مم!-)آولكا!ط8.)9،!حأ035

أولأ،،لأول.1991.3كهـ.5،لآلأكهـ4،ذ!3!3-ا!أي!أة؟ول"!))أوله-)،،ولثه،)!5-)!.اكهـول.3.ولأأ!لأ(ح).3،4،لمع

"هحا!ح+!لأحح?لمع4كاإ،078اكه.،كاس!*مم!353(حح.،ا:283-282.

كاهـلامهـح،4ألاأذ3.33كهـ.8091يالم+نهءيم-لمحى!7ءلم34-لم،أةح035

)أ!!لاس!،*مم!.ص!.789.1ا1،!؟أول؟4))+؟أ،-ا!ولثه)!43+!أول5ولأ؟!3س!"+؟،ولص!س!يغلأملا(ولص!ح)!س!أ(أعح

54أ،أهولآهءطأك!30أعم3"أأ*(حس!"3اكلا،+ص!ولول+هه،!طلاسأ416:16+!7:1)15.+أ

يلم3ع!هإهأإكا!وليم7أل!اعأ،11-.26

3!!أاأ،50أ!"س!ك!55؟019915س!ل3لا،ولح)،3ح5حأ،ه3حح.آهولأ.3.ول،لاأ،كهـس!(،).734لمعء.لمءهح

ييلمىلمححلمءهع4.كا،8!اهثه.،!لأللا533مماء،ح.،9231-2431:4.

*ول!س!!،1+هلأ.1102.ا،،+"هع"ولكا!"حأعأثه!أول3أعحلا(5س!53أول74لا3ااولأ"!،لامح"ولهمه

أ!؟ح:لأ،أ+!أ،5س!"+ء5!ح!هكا44ءول-لمءلمنم4يي!ول،3س!ألاكاأ5014-)014)كز!لاول)ييءإك!44*ء

حع7لم93.لمأىيي،-!ايمدلمأ+ولء14لم.هى48-96،1.223.

كالا!+أ،2.102.3"س!7أأثههولمه"(ح!7وللا3ء33أ"اآهث!،ح،-03،ا،حاس!4أح!3!7-؟4ولللأ"أكاماس!)!،ح.،3+هح

مم!!4،+س!"3+ه"(س!مم!،يلاأ+!آه"4أ!كااكاأس!+!!+ث!أ؟!اوله.أول3.!أ!وللأ،ول34.سأحس!34(س!4كه.)،

ء33+؟لم4لم.يم9لم7لم!كا.؟لمع.+لم5مهـء3؟أء:أولكهلم35أح4لم،3*ع-لمح03لم..،ءلمء+4ط.لميكا!لم+4ء!عحلمكه(!س!أ+(

ح،*س!+لاول4لا،43أولح131،)،(د+أح!75-.84

!ه!مم!ه3،م!.*.3591.ول؟؟لم35"؟عءحلمعكهكابمكالم؟ءحءحطحكامكاأ!عولالم!ءلم3؟لمول"لم45ءيح3"؟لم13072،4.(حلا"353
3حأعلما53،ه+حأول3أ؟!وله+لاع531!ولولاألماول38-3.48س!أع4"هس!ع33لا3أ83-93)،هد1ول7،أول.

طعلا!أ،ول3.ح.8981.،-ل!أ؟ح33ء7أهول3.اولل!.ا،3،ولول!5!ول94.ول.3ح)أ؟ح(ص!34.)،كهـء.حلم.*هءإ+لمهالملمع

!.؟لمء?4لم.*!لثا.لم7لم8لمكهكاسر،/"ول!ءع،ط.لمع34لمك!3ع4+4ءح*لمع*لمكم+4حلمول4.+!لم"ع!.؟لمأح4لم

3"ء5!هلمأ!،10157،*ح*3همما!،831-631.

اءث!حكل!5"،لا.01591*ول"مم!!3،!!عأ؟لال!!4!4آ"!ول!ما،-5؟،4!ول+أا!ذ+اآا!ا!-"أ03اولء94يم-لململم3.43،

0951-79

2691.ييمكالا!ءء4،3-لم+كل!ءء3+لال!؟4يلمكا!م4ء-لمأث!لمةثي.ي!!!3:يييلمول!كا3ةءلم-كاهلم7لم4"ء-لم

عء؟؟ءكه،.لأ4،"!.،لالأح

حلا!+،*.س!.9391.?حلم؟حءأحلمج5كايلم+،ههم*34،حح"أ!"ول0002.

ا!4!للاه،ي!.+،.0301)7الاه،س!.5.!14س!+لا3091-01191أكلرفىلم53أح4لمح4ءلملم!ه3?!اء"لم3!+أ4ءلم

4!ألم!+ه.3ه+هل!لمحيءأ!وللم3ي+أعلملململم+ءكا؟أطلمءع"،3!.لمثم.ييلم4+ءه3عغ+!.؟أ!علمءهيع..أ23

3107.،4+!هثه،سأهول4هول،عس!53أول36914.

هة7أ3.3لأ..م!82.كلهحلم.ح3"ح.كهلمهلملأ!ه+.!ءغحألمحع.+3ءح3ول4لمء.ول4+4ءليا.ءيي،أ43!لم.?أحألميياه+.

طءعلمكهـوللم.4لم!!كا+4ييم4أيل!اىا"!ءلالم،هكللا340.

ص!4حنهس!هس!،ول..ل873.1ءحءلم!هلمول؟ح40ح.وليي53أ+عىلملم.ييول!؟.ألمهءييلملمءحعكهـييء4ءح?.سلأ4"ول5+ول

!ءءألم6ءع،لا5.10،لاول4!ولولكاأ،حألأر+ه*.

ك!ا*ك!!أ3لأ-+3س!،وللماث!(،ول.1102.ولا-ك!؟4كزا01اول!.؟+ه+34!ول4ول.!7ااس!ول(س!4ث!.)،"حتم.كهلمأء+-

يكلكهولألميمولعءلملم+ه.كه.كهـ!؟."هألم?3ييلمح.4لم9.!هلم.لم+ل!!لمعييلم!3لم،ه5ه-لم)!2اأ(ألاحه"5مه

ثلا"حأ،73-+4لا3اأولأ،،)ص!"هول515)،أس!ساس!4ولحأح.،363-.936

34عا"لما33،ل.0102.أ!ول4ا!7-لألاأ!.)+!.؟++ه443+4ول.ول4ااس!ول43ء(.)،ييلمح3أدلم4.لم!يم-ول؟لمأيي

ولعءلملم09+ه.كهـ!؟.لم"!ء3"ه.ءحلملمكلم9.هلم.لم+هك!ءى،لهآلم2"9.-لمره5ها)(أ+ه،ثامه3!؟حأ-ول!أ

ول517أ،+"ح)أ،4هول413)،محأأ4+ءء،ح.،796-766.

17



الأربعةالأناجيلترجمةالعالبرالأسد

ع4"!غاأ..ع2.102"+حي!لأ)5!همماه3أولولأكاة!س!:اا+س!ا"+!*!حهمءاا،،!4"ه!عول4،أع4حص!4أ(أهول.+ا

3.!أ!كاكالأول34.حسأ4ح3(س!4كا.)،ء33،لم؟لم4لم؟ول"ء"لم!؟ج!عجيملمكهـى4!لا!ح:ولإيلم35!ءحلمو3*ح-لمبم3؟لم؟حع4لم

ل!يي،4مملأ.علمىغلم؟ى!9عحلم3(ء!أ3لاا*س!+أس!لاول34ألا4+ءأ131)!كاعأ(+،15-37.

،!لء53ول..ل!873.14ءح!هإىلملهاكطحأل!هلم،،قىحهغ*ء.كا!لملم"امملا.كاألالمهلململمعيءح44ءحع3،لم،2عطول"!وللملم-5

!4ءلم،!4.ع،07).5،طحأ4+س!.

ل!،أ!3ل!.329.1أ!س!طأ"هأث!؟حس!5)ع7لأ)س!حأ،+،كل!اأح3ء4ول4!الا،-)؟ولثه!ثه)4+لاع"أ3-لأع"حول،+ول.)ول

53أ+عءلما4؟481-921.56-34،1.

.3491كاحعءلملم"هولءء4+،ءالمولأحغ91.ء؟ء3ع9ح،لم3غلميياء.9يي،5ءكهع3لماغكه4لماح34.ع(ثالا(4أس!ح+3أأ،

،)63لأأأة!حول.

0491.ل!أولمم!34+،،4نأمحم43أح3حح)س!لأح!+7331+هي!أ!(،؟ا!ا؟أول؟،)-كهـ!33ا!.+أ35أع7،لم414.

.377-374.9

4491-5.5391عكهح7لم.ح،لمعلم4عغ"حأغيلملمأحالمع+ءغ4؟أ5حء،لمولمملأ.لمعغ4لملمع.1507.53(لاأ43أح+ح311

.15،،7،+،72(1.47146.1.331.811

ل!،*س!ع،!س!!.5،ول".."!س!،*اولح.!.ث!+ه3.1102ء7لمالمح+35ء؟علملمهكم!لماعح!-ء44حء7لم3"ء؟ول7لمح.كأهلم

المحولغحكاه!لمالم4ءممث!3أ*سلأءلمعكهـوللم.4لما.لم3(+،3+5ا!أس!4+س!*(3هآ3+أ03،أع،+كه53)،لأأ7حهع0155

،ث!،اممأ!8391.11.3.5س!"+ل!30امحمولاول:حأ؟34+وللم+ألا؟ولأه،ولأأكهأمحم"ولءحول!!4ولأح"؟3أ،33

أث!!"كاطهـ4ول،ولس!ح3لا.+ا53كه+ء.3"حكه.ءألمالملا!.26196-.167

102.!3كاي"3لا؟علم*؟كهـ34ط.ح؟73لمع3ح3"؟لهالمدحغلمهح"لمع!،!ءهايلمءءيم،!هه،،ث!+؟ع،لملم

ط4!يلمول!كاعلمءكه"كا!+ا(لىحللا3،أ!"ح!أ،5ول5،!ول4ي!لا3اأ*3م+35ءث!،ولولحأح،وله،!ط"407،+س!

*30)4)،أكلمولح(حه+،همملاه4!.

102.كا!"لث!+س!أ!4؟"ص!ا؟أ!س!!س!ح+هح،ولولأ"!!ح3حلا،"أمح!؟+أ7)،حلململمعحلمءيي2لمد.!هلملم+7ه

لم7لمع4كهلم4يي؟كا!لمعهكا3لم23-7،14.

ألا45،أ.1888.1سأعلم4ء3لم!لم2أ*هأكا!4ألمء"ولءل!ىلم..+أ5؟ء3ءع*.ءلمءه.ح.5س!ول(4حا!أ+س!4!ححولا!4

صأأولحس!أ528)،"ه+س!.

)+،1ولس!-3كا!لم!ع3احأا،701هول9381.ءحءلمكا!02ء4.حهأ"ح.ءء3؟أ،"ء93+كاأ.ءلمولحكاالمأ4ع!ء!!أ؟لم.هلمعءع

كهـيي؟3ه9.ء*4(!أا؟أ،هس!ح،!،)اأ،+!30ثهأة!أ+هةاء4أ)حولس!،3،ول34،ثهءأءولل!س!!4!+أ49)،ولأا،ول.

أاكاع؟احلأولحط،ول.8291.سأعكهك!!يألمقوللا!لهأ!)س!73أ+ول5!4س!5ش!كاىول!أاحكه.اولطء!ا!م9غ5يم021-18،14.

ي!كاس!محط)لاكل!ءول،ول.+،4كهـ.7ول!،دأ3(ول100؟!4.7391ءحأحع9حءهلمإحأكاث!لمأح4+أ4!3لاء3إ+كاأيي،كاأ5!3*كابمأ

ولدكاهء.ييلمأ.)5!.أ:ح40.حدجحءهلمء..أءكم."ح*،أ4،لاأح4.،أ

+حولولأول!س!3،ل.1691.كا!ل!510حا)س!!أمح!)فأمحط33س!،ل!لاول!س!وللأه+3منأ،+"أولس!ا!"أس!!لأأكهل!لا*091

"ك!ا،لألاولي!س!4.اولع*ءولحطي.دلمح"3المن!33اول.دكهأا52دلثاأ5ثهء97/حلملمءالمأ322-102.7.

وللاأ+،سأ.-ول.92!و.4ث!"ح3+،أ(!-له!كا305س!ا3!ههط:،حكالأ5،حهأ؟هء7لما3س!لا،+37!أ)؟.!وأولأ3"

+،ولا"ولحه،*س!،ول.أولا+ءيملمتامم!ك!لمول4!ع9ولعل!ا؟ع/ل!231-501.2.31.

لاي!،4،+ص!17).5981.!كل!عمكه7عح5أوله45ح5لا،ذحص!ص!33.ولاء.أح.*هءا)أ3ع4علم4!؟.!ع،3،10751!!أك!،

.568-845

ل!ازعأثه،وللا34لا72913.ح!أ"لم؟4لم-44لمل!ء*!مءلملم44-لى4ييء!4"ول4لمك!-4"لاك!"ءلم-3ء3ءلم-!4لم.يي.؟+4لم-

كهـكا!9ةلمييلأ؟ك!وللم؟ولء44-لم*الم!مةء-4*لململهلم4"ولبم4+ءدلم55ولم-؟لمد-ييلمول4ء،لمةءء-لمة"لم،غ،ح5-لأ0

،"وله"5!!.1).1202ء"43أ؟ء3حيكم3كه.ك!+ه3هع"لمك!"كاهع.!لم3عيلم*ءيمك!ولح3"أدلمولء4ع"3كا.4!أيمألمع9

"-ل!(؟أححولع!ولعلأص!لا4ح5*حأس!ول41أس!لأأس!ول+ح!هكا35ح"،للا!42)كارس!اعاولكار0،30ول.

+،سأه،س!3،*ولل.4.102!كا!أهول3مه6+!ولذأ.+(3.*هاهح4+!ول.3+!ح!أحس!(.45)،ء"7ه40"،تم*ه

"حول3ءح+أ"لمكهـي؟34هممثأغلم4مو7.-لمرهه4:7كهـ++"لمهلأكا!لملمهيهول3حج،كه!ا!ك!ح،لأ95.1-361

،سأ3،ولطح.كهـ،551ول!9491.7*ن3ءلاءغ!3عولغمهـ،4دء+مالمع3إح!ع"ح.3ه"3د!يأ؟هحأ+؟علمكاطحي4لم4

"!يلم.ح"ءلمء7لى(!كاأا1هولخ4ولح4ول7ولكهش!5ول22)،سأ5لما7!أول.



جعالمر

!سالاع!ل!5-3ث!س!لة،+.2!و..-لآ!3،+اول3عيملما!،،ححا"هءع4أء3ه485!لألأ).*حللا4!أ4أهول،75ا5،10

أس!ط،+ص!2.11-1114

أ!س!35لأ،!أ.01191ط،ولد؟لمه!3عدعي!يي،هحح؟لمع9ء34،اغغ3ع؟جكايمهيم-لمء+كاهع(ح(ة)5!!أ!ههأعح!أولاأ5

6.)3،4!عأ3.

،ولءع!مةسأ405+،."أولأثم+.7591ءحءلمكا!لمولعلمه2كهـع،لمكا!3ء.أ،ديملم!إ5ح3ء؟لم+.ع"لم!؟.لمى.ءلمح4

كهـكا!+35كهأ4ءي!،75).ا:لا)ءألمح5+هلم04+4ي!/لأ،ع4لم045*ءلم("+ه!كاس!ع؟+ولهأكه4اول15)،7أحعول،2.

4ء،14،7!+ه.!!.3981."+س!5هكهامحم3+أ،ول6أس!.)ول4+3هلملم34ي+أ*علم+ىولعح761-6313.340،

.252

.4091ول؟)-ا!،ولا!3،35ول6!عءأس!357أهول51"،حل!50امحمثه.أوله++لميياعز4ء?.كا!3ءالمأكطح5

حى4ءكاحياعكهولولد؟.لم4حةيي)ة4ع!"3علمه5ى0344؟ع؟لمول904.ء4ع3لما4ء.+ة53.ياعءلم،لمه!!ع،تؤمز،

293.-375

7411هولطهـ،.5091.ول؟أا،-كاول1،53:اس!3أه!،3ش!حأ!317ول5ء4حح++ه.+)ه،لها3ءيياكهـلمكمء.لم؟.ولع805.50.1-

952.

أس!7!ول4!لا0.3..!ول.069.1"3ع"هحلم5أ/1عله3لما"5لم+اع،05!لأ،ح

س!!ل!؟س!37كار.3749.1.7،!الاولس!ا؟،3س!37ولهأثم3مهص!"،ل!احلاس!+.،+س!6+!أكه+أول.!ا!مم!حول،4*.ول.

ا!+3ألاس!(س!.43)،+ءط"،،4ول!4ي،يرحلملمول3ع!/،كا4ولعلم!!ج7،0:*538*ه!رلمهىكاه!+ععكهـ.لأج44

ول("هع5!ح؟أس!3013ح،،أأ15أء653)،+؟س!ي!!!لا!،!،3أ861-751،3.

"أيأ!"ك!ا.اول.3.ول..4002كللأول30(3أ،ءزس!هامأأأولهول!هآ"(ح،ح،أ،"هس!أ!ح!،4ه.،اول07+)عءولاحمح!!ول4

ل.+كالا4ح!7اأح4(س!ول.)،ءهحلم؟ح3لمول4أفىع+هلمييلمع3لملم3عكهيلمىلم4لمه4ع*لم7يم؟لملمعوليم.+الما!

ءهغ!عع4!*ةكهلمه"لمعك!ع7عيم"لم+8لمجء+غألمءيياهلمهحكاي3عكهكهلمه"هحلم.حلم!آك!4.كاعطع4.*ي،2كهـلمكاه!ول!لم

-32كلع!جيي؟ع23ه!،07).2(0قس!ولولاأ،لأ75!ولأحول5أ!ولول!اء!أح331)،189-179.

ول!ه.4،*4.102.3حأ"هأطهـحأكاةعحص!اأسأملا(4س!ع:"لالاس!ولأ؟!ك!س!!حس!4ولعط،س!صأ+4!!لا!عآه!3أ.3"ولول(

03.ط!3،ع!(ح4.)،"3عءهحلم.حغييلمح5.+ءألمع+3.!كا!ع:أ!ردلمه،ا+ء3.لم،ييلم+ء4يرحلملمولعغ،سأهول4ه،ول

*س!*3ه،؟ح224-.236

7هول+ح"3!3ه"3.ولس!ول،5991كهـ0؟"ءلمييلمءء/7-لمكاة.لمألم4ع.لمثمء!-كا!9ة.!!-.وليم،ءلم4+ا+4?-!لما"كهـءلم؟-

5لايبم44أكهـ*؟؟-ى344-لملمأ؟يمء-لمكهـكا9كهءلم،!حأ5!0

ك!،3!لأا)،"،).0891.هءول*7س!35أهول73ح)ح"،أح3!ه+أء1)س!43س!)4!أ؟اح4لاأ*ح،س!4لا*س!ث!أخححا3.أول

هغ+ع.فى"حغ3.ثهلما+ءألم.3.21-20264

.1.8391،كهأهلم3ع4ول5إ+*ءإ+ء،"لمالملمغلم،.ء33.عثم*44،لمإ"غعدأء+،"حلمعإ.4ول7ع4لمأء*ءحر9.ءغ.ءلم

حهوللم3؟؟وللمج+هةلم،غلمول4ع4عءلملم؟لملمغء3لمول?3؟ء3ع"ح3غلم؟ع7،يمع،لأ051)،1.1،سأهول+أ!7.

،لماكاه!103و31.سأعكه+غيمهلمي!ه3ء4كه"+ء27غلمكاأأعغكهحءهلمح"-9كاء؟ء3(ع،!ح)5!أ!ه53أحا،أولأ2.0،13

.3*)47،.3+،ع

ك!أ44،!.ول.3.7291،لمع!ههحلأ3ه4"3ه4+ء؟لم!!+ء3ي!عكه،2ول44!أأ؟هول،طهول4ه+حأس!.

أ*4،!؟ح،ح!..939.1-اولاكز،"ك!أ،ول4؟4س!6!لأكلهـاحلأس!35أهول3آهء"،305اس!كا.طهـوللأولم!1705

!كلمكااحول.)ول3ييلميهيمكهلميه!يهكث!041-031.92314.

،ولس!أ".ح.34918لمىءيهمعلمكا!وللم5ع"لملمءأءح80عوللمهكهـع"لمح؟؟34حدول+4اول3كهلمءأ+؟ع"لم"!.لم؟3!

لهايمكهعوليي،كأهول04ول.

3+س!؟لا"،ولهث!..!6991ول!+514أ!ولأح"،4!+ولهأ"أ.3ص!وله3!ولء"ط3ولهس!"،6!ولأولهأ(مزآهس!ث!"

اكأ،!أ،كاححأقءول!ص!8ول.،"لا!ص!أولعي!4للاء.4لم+ىحهلماوللمع3كا.4.1-42

!6991.س!ث!+ول،3+5أ،أهوله!آولحهأهأح15أكا!ك!ح.أولءلم!!42*هيم/ءلمع4؟ءغع77.28-27-

19

3،كلأ*،3.!".1791.أي!كحثبرء؟ء-لم2ولءييلميم3"بري!ء-لم"ك!م!94."لم-.4-لم95.ء"ك!ييك!4"-لم.كاثهة"كهـ؟يا-لم

!ءء3م!لم!كالم-كايهم36لمقي؟-.؟+ءح!؟ء،3ح4هكلأ0



الأربعةالأطجيلترحمةالعمتالبنالأسد

.7891ولول-)4،5!ولكاا،-)ةك!35الآس!أ"هح،43ح+،حلأ3،+ا!!ولش!ح!كا5!+!"حول023.1اول

53.+يلم4كاألم73لمحآ؟ألمء417لم!40.3.ءحع.49.1-09144

.78791)ح؟حأ،ش!ش!47!لاا!لأ+س!،أمماس!54،+،5،ولوعأثهاحش!س!:34!مه!"س!4!أغعأوللأ34-ا.-+أ+ا

35.ع7)ءلملمء.،لمح53.لم.ىء+ع!3أ40أح144-943.354.

01991كالا!(لا5كاأول"!-ا،كا!كا!ل!.+اول.3.ل!أ،كلهـ4(ح4.)،3لألمعءهحلم.حأأءيم!حلمىءه4.ى،78أهثه.،

س!**مم!353(ءح.،942:2-.043

.4991!لأ37!حأهوللأ!!3ثهس!4غ؟37ء)أ!ول4-ا!،ول،ثه4!ول؟أ-)!طهـم)،33.اولء43!علم4علم53،أعإلملم

.155-14491.

لا"3،أس!!.ي!-.).0791سأ"،*هاش!ح-لأ،أ4!!س!لأ4ح،1أ!6اأغ"(45حلاول30!كا!++س!أح.*(3891لا)05(س!3ء3

س!+ول،430أث!أح!"ح.)كهـول+4لمعحءلم!هلملم44*ء.+547-193.884.

8891.لأول؟هولش!اأ،أس!3*حامم!أء!لأأ"!+أاص!:ساس!،+!+لما3لأ3ءا!عإأتمىي!لم،لم،!.،لملمأ5لم"غ4يرع

35ج+يلم4علم5لى05)ولطعلممايم9+ءغ123،101-.092

3أ،5+3.44.ول1002.ص!47س!أ)!7حأ،"هح5!4،+،+كلك!أولول.حألأ،3ولاكاهلملم"7/3لمهكا!حعلمح؟لم!لمكهدع؟3،4

97.-36

2002.!؟+حه-ه،"ول!ع6أح"س!!ولأ33،ول!ح+أ"(س!7أ441س!كلهـ!س!3.،؟ح،3ءأحأ!أ"3ح43ول34هأح5-

ع)5أ(أا!حح."*س!"وله+)ءهحلم.ح06.1-141،14

102!ه.لآس!33هلاحعص!43،لاولس!3++هس!؟أش!51!كاأ4ولعس!ه،"-ه!م4ء؟4لاا*أأح5أخاححح!(.!-لم

ي!!3،أءثلم4،لمللآ!أمم!334+لأأول-)44ااأ)6.ولأ5.!محأحا+ىع4!أطلمأهلمع،لمح4كهـع3دىءلملمى?/كايألمء،/ءحع

63.1-27117.

102كاو.!صاس!3أ،ول3ول!كاءححح؟"هلأ!3،ع4ول7لأهحول،!س!.)ول:ي!.5.!.+س!لا)عأحا!.(س!43.)،3لألمع

لمرفى3ءأح"ء4+.كهكه+4حء(!ص!+س!أ3حأ!3؟3!أوللا،43اس!95)،سأهلا،لاأولء،س!.،113-.034

.1202ولس!أ!ه)5)أ؟هأ"هحح"!3!-5ش!ول4خأس!ا!7أحس!).لمء!ي.لمءهء.71ول).!ول!2أول،4.لا.ه

ع!57ح3الأ5(ح.).43ءهحلم.ح33دءعول3؟ع+/35لمع"3ء3لم.ح+4كهـ.لم+ء3ءأطعيعلمحلمه.يملمه"هحلم.،ح

ءهحلمكهـ-5ول?أ؟434ييلملمى.ءى+4..33ولكا!!ع3كههحلمعلمح4ءلمهول7لملمعءن!دءحأ+هلمه،لملمع73/عيلملم

+8علم3ءوللمء+ء.لم"+هح3حك!كهلمء"هحلم.ح5لمول4يء.ول،*هع،?ك!ءلمكا!يمع3لم7كط-"لم2ول.024لم)2(لا،43أح

ص!+أأ3)472،أ!7أ،حول،701-85.

3.102أ+كا!اأس!3مهحأ"ههحأول!أهأعحأس!5لألما!(تالم4)لمول!ء4،4س!"ألأطهـأكاتآل!4،443،"ص!ل!140حول

س!!ولآهحس!أ(55ءأ؟،ل!!!لما؟!س!أأسأ13(6ل.).،ولس!حول)ولهلم3اءوللمهع.لمءهحوللمكا4؟عأ.91815-

802.

3أ!ولأمما.9391.7.4ح4لم4كا!لمعوللمهع"لمح.لم"هحولءكهـ344ح.!م!ا+ءيمحأغءلم9*.ع،لملم"هحءألمقى!م3ع،+،ول

ء/لم!ء!لم33ءأ!ءحجلم،"لمج3!.كا!أحىلم"حول3"حع!لمءكاحع.ع5كهـ4+ءلم43+4*يث!?.4يم!يم؟4*هيمءلم3.ك!ع

لمه"لم!كا!لم+!73ه!وليمع.107519،ا!حهع0

3أ،،؟لأ!ول.429.17ء2ءح"هلملمرعلمهع"لمءهححألمكهـ4+4ء3.!لمح+ءيلاحدولغ"لم9+أ"لمعءهحألمحولكاسيع،ييلمر

7لملمعء!لم33ء.حييلم4لمج،"لميم3!؟يمحكا!؟لم"حول3حلملمعكهلمهءح؟35كهـ4*ءلم43+ء*ع*?إ4ء"،ء*هيميلمع!؟عكه

لمه"ل!"!،لملأ.210،ي!،"أ،حةلأ05

،3،،،1.ث!8391-.8491.لميم43+أكهـأح.!ءتمىح4*علم5،لم3.4)07ول!هح(33ح3*لا53،"أ

!د؟ح3أأ!+هل!*ه+س!حأولاألما+254-462،354-3،346س!3أ5،ه!س!5!كل!أ؟حأ04-43)،سأهلا7!أول.

كطوللأ؟آ،!.3.0102"4،ل!3ألألأ،لآ+أول*+!+"أول!:(7)،)-ولوللآ؟!كالاول13؟ول!ا-!"!لآكا!2*!ا"أ33

3!؟9تآ؟!ول-*لآ3اا،لأ0)ول4لمح!-34يهمء4لم44،-ء4يم0591-381.7

للا3+،ثاهول،ول.1102.!أ؟كأا!-؟لآ"آ.حأ!.،+وله443+!ول.ا!7اولس!(س!34.)،"حغ؟كهلم"أ+!ا!م-كهلم"+!

ولءء!لمأد*ه.مهـ!أإ؟أ"ه?3"?أ!ا".كهلم5لم+.هكيلمولا+ع3لم،ه5ه-لم2)مو(ولأ+ه"3مهأ!"ح-ول!أ،5

ول7كااأ*"س!اأ،!هول513)،صأعأ4ءول،س!ح.،962-526.

4.102ح6!-ه،"هأحص!؟أصأ.س!سا؟4!حأ.545ث!ه(س!4.)،"هحألمححليلأ..لم24.لم.+ه.5/37"3قىه4+ءكه

ءعح!لأكاغلمه3"حك!.لم+ء؟جلم3+أ!لمر!!،لم،ه.لأ!ح*ص!ك!3،مم!عه116-531.



المراجع

كا!ه؟+،3.!"س!.41س!(4كه.)3.102لملمحدأ-لملمفاوليم-لماء.لملم+.ولعءلملم+ء.كه.كهـ!لا.ألم"هءكا!،لمىح.لمأولكه.لم؟ءلم

ل!3لم،+ولع5لم،ه35-لمرهه5أث!("3هلأ!مهح؟أ!،أ،كه-ولولولغا+أ"أ"!اح+هكه)02،س!سأأ4ولء،س!ح.

+أ،ول6+،3894.3-4.2991ء!حلملم3.دلملم.حلملم-ك!"هلم.كهء7/ءقى""،لىلمع*.يم344؟.ك!ح7لمح3ح!ع.لم.!.،1ى34/لأا،لماول،!!

7لمح3.كهلم!.ح7لمع33لمةلملمي1.17،قى"ء،،ءلم+.كايء3".9حلملمع3ءح!.ولملم!79لمح3كريا5كاحالملم"!االم5+كهـلم*عى+لنمأ"،

ءح!أ3ه،4ع9كهـء4-عوللملمءحول-لم50لمحغ9ء،ع43ط!ايم.+)4،4ع3يءعلم.9،كاثلا4.،،4*-لما.تا)لملم!ا74ا4ح3

3ء+.ول-."ءأ+ه،1507.6كاأ؟أس!س!"لمح2،+لاولألأنأ+عص!!المول5!ص!734س!4!هس!3ول53أ3(ولح:؟اس!"!كا

(5ءأ،3ح5*أ3ثه!ولحثه"!؟محول)1/14-6)،!ثاأس!3!؟4س!ول.

لا3أ،7871.1.كا.؟!أ45?"لمكاي40لمعأءييلمء4ح40.حول،أ1ء+ا،1ولكهح3".ءلم3ولا+35.ع+لم4لم.ير+ا"لا.4عا.ححلم

،لمكايء3.ح35ولإ+،حء7لملم4ى.ء35وليهم،لأكم43.ء35ولس!،ىءلم".ءهأح35ول،أ/،4ء3؟.ح35لماول،"ع3كه.ح35ولإ+،

لمول3حجح35+،ول،ءءهلم!ح35لميا4إ+يياعءحكا!لم!هيياع،10751،هللاه34.

7،ي!ولهححا)أصأ.2891.ط73.ع4علم4يء،+ءط؟ء734،غء3؟غك!علم4علم،ء"*ءكم.ألم+هلم،يه!ول+.)ءكهلمماع4وليدلم+أحع

4،علمكائ،قألم)ع4ءكهـغتا؟،لمء!-"غءك!لمءهوليالم!2كههكهلم!علمإ+4،017+؟لمكاهـاءحط3،!(اهولهأ!4ها!أولس!أمأ3

،302!م.ح)4،.83ع،3

لأاهكااول،،4".3،102.؟ححي!!مهول5)،أمأ+ه40ائالا!ول!أأكاما4طهـ3أكاة!حأس!أ!!!!:كلهـااأ+ه،5آه؟،ح

!.ءلمءأ?3ء3كهـكاعملا.ح4(1671-37).+)3.!؟.3!أولع!4+لى.ع.يلاح+س!آ+ه-33ا!4(ح45.)،

ك!غ4عحصلأ-45ألمكايإع53ع.لململم4لم.".يوللم4كا.+.يم5+،ء53،اكهـ!+علم.ل!+4؟3أعيم3؟ءلمءياعغ..كار،،لاكأح

8.41-104

3102؟.3+هس!ا)أ30،5أ،3!ه"أ،حا3،*ح"ط5+ه7س!74ءا؟أ،ول4)3!!لأ-ولك!+ح3ءط33!اه؟أ"

همأ!)!أ)!ح35ء7أهول3أولأ؟!ك!س!:ك!3(ثأولكاك!ول05+ا+4لمع!ءلمحلمءوللم9.!مهلملم+لمه"لمحفى،لملم+4.ءحلمع

5كاغلم25،14-.42

7حه؟عههرس!7.ح.40891+4وللمي؟لمح؟؟ء/كهـلمه4يموليمكهلم"؟3ء3+جلمعالمطلم+ءغ؟؟لمءي"لم7؟يممم!ع3إكملم33ه

طع4.ع+4+4هلملألمع3ح5لملمععلم.ه+كه*.!7لملمع*"لمعلمكا4يم4كه(!أا؟أ؟أه،س!س!لأأ+س!37!أأ،!أثهمحاأس!4ول3أ3.

ح40أس!ص!3ول،+ولثاحأ!أ؟73)،

4!*،أ.ط!.8591الأأكا،أم!م!هاول!أ+س!+ولهحا!لماثهألآالاكل4.-ا،ول1،3،كهس!كأأ)اح،!!م3+هي!أ!حاس!4.حس!3

*أأ).ذاكالهآلم4ء.53.عيمءلملمءأ7لمح93.لمء+ء.ح5لملمححءلميمعء97-13.81.

01991سا،،4،3ول،حأهول4س!45لما،حولس!7،+!1)ء45،!ا-ول5!!14+؟!ا-،ول33ا!(*أ))ع5).أول3لمول4أء

53أ+عءلملمكا.3"حأدألم4ء+ءحلملمعح+ءلمءي.51224-.224

6991-7991.اهك!ول4ول2ا+هس!ا!!ااي!ح!لألاأ!عس!كاع!!-5أعحأثه!أ!ولاس!4حأ،"ه.+)3لمول4ء.

53أعلأءلملمأ4"ح3أ!لمأء4+ح5!لميمحءلم+ع29-144.03-924.

.7991ء"ء!كا!.+كايء-لم،وليم+ءيه!ءلمولتا.4-لمكهـ!لمء95لثالم.ك!-4أ"أ؟4نهكا!ا2ئالأكموللمولي!-لمء+لم4-7

كا!يبر"4.".(3لا،4أ،ه+ءولحأاأ،حأول"3أ!ول!يهوله!كلأ؟"أ،س!5)،ح4أ5!،لى!للاأ54)ح+.

2"3.،+ذ!!ول،!،ا-!ولز!آا!ا-44؟ع،4؟اأ-ا-ولكه!!4أ6ول،أ-كهـ؟33لآا(!ا+44-31).أول!وللمعاأ.يياء4

لم4يهأحغلمغ34،4ح"قي5لم!ه.ع?حعلم361-271.42.

.5002-اولول45،!لأأول"-اةولثه:ا!73لا44!4ح!أ"4بم4*!4أ4ا-ا،،ث!!ول4-ا!ا.؟،لالأأأ!+)

ول!!لمعلم+.4عءلمك!هحأغإغ4كر،حغيلمغهكا!لمأءءهحعلم321-311.44.

2.كوهاولول-4،3!+لأا-ا!،ط!ا!33+!9-ا!(1)7:3لا44،4أ،،+اقول؟،+أ!4-ا!ذ!ولآا،كا!!-ا!م0،ا،

ول)يقىلم4ءإ53أع+ءلم!4؟"ح3إ5لمأ4ءولهح(لميمح+ءلمعء02.1-47.93

2102،.ولا-ولول؟4*حأولألأول4-ا،ول،133.أول*."+،+ه5،ول4ول.74))ولس!(حول.)،"ح3أدلمأء7لم-

كالمايم!أ+)ولعء!ألم+ه!.4!إ؟.أ!هء"3أيمإءحد.!ملم5،+ء7لم+ولع4لم،2!و-لى)ه35أ+((5+همه

ص!أ!3أ،5،-ولولول5)أ+ولس!ا،،أهول713)،طس!أ4ح+ء،س!.،735-035.

2102؟.طهـا-3به!زوله!ا-،ول53ا!.)ول".+"5!ول5لاول4ول.11،7س!ول(!+ثه!.)،حيم3؟كهلم؟ء+-وليمفى!؟لأ+

ولجءلمألمد+ه.كاثهـة؟ألم!هءكا!أ"ءحلمأكلده(كه+،7هلما+ولء4لم،!2-لم)ه35أث!(+0،3آهلألأ)ح5أ،أ-ول

وللا13أ+ولحا!،أ5ول713)،صأحأ4س!+ءحأ.،155-835.



الأرلعةالألاجيلترجمة.العالبرالأسعد

4ة!ثا.كلهـ،أ.1302ههـ-)ول4،!3ول؟أ؟-الأول33.الآولأ.!ثا،+ه"+،ح.41،).!ثط!ث!(أكألملمح5لمايم-،)ء.لم5إ+اأ

ولحءلملمكهـ.د+ه.؟أ!ألم"ء34"ىح.4لمأولكههلم.،+3هاي!المء517ه5،لم،-لمر!5اا(أ30،3لامهأ!"ح-ول!أ؟3

ول57ا+أأ(،)س!"3+ه،)02أس!سأس!4ول.ح؟ح،684-.968

لثا44أ،ول4ول4!.أع35ولص!أ9و8-2002.كهـا-ي!ول،1714ءلم*كاأول4ا-كهـ!كهكه4لم:5ول+(،11ء4ع.ء7.3،ح"..ء4!لم4

ء،المكا.أ70،ع،076)ثه.(ول،43!اهأ!س!ول!أاأ!ح؟أ!34أ،،ول7+ه؟"كا!!هس!6،14-6لأ،7!-!كا،9-8)،

حا!م05

لثاح3أحول04+،لثا.7791.ح!ءهلم.كهح"ع5ء+الم4*ةكالمع؟3ولء7لم،ولس!أ4س!ا؟س!3!،3س!ه3أذ،2!و.

*ا



-س*تم!!كاكأك!؟،//جصس؟*ض،/س؟لم
.د!ءاكاس/**كاكا+/!4-لا3!غ!بم!/!"؟،3!/؟؟.3ظ++لا//؟ى!،

بر!برى*برفييرزو،*ت!ثى،3-!ء،،3/"!،/1/ء*/-*سلا*!"!برع!ئي-/لا6ربر!!رم!ط!ه،/\بر؟ءكأ،،لابر:/.

،؟/.-،!!حغ!،1،312-/03لأ-؟ي!بمس!!.لآ3،3؟!=مع؟،،/!ء!--!ية

نمإأؤ

ث!صائ!؟5ء
.ء؟ء،8-.--ط-!لم

!بز،لأ33ؤ+م!--د-.+83*-نجئرع،بيس/

م.،-،-.،،!بم.اصلإي!ص!صبما-ثلا*لا-ص!!.سؤفيإبهبئدح! !،/لم!،-ءى3.قيأ،/"!لم!إ،ئ!+

/،إ،/،+./*-لأأ؟-مح!98ءبمةوب!!خبخيه!!33بمح/.*،،7أد

13+لا-ولء؟!ممأط،ء؟*تؤسأثص!-يشبمنمطول؟،م!خ،

!!)33رزفيكا،3؟ء"؟ؤ!!،د،3!كهص!!!ل!-ب!*.!-!أ!لأههب!اىو-،لم/!

س!(بر!-!!-ر-يرس!كه!ع!5ل!كل !سط!

!/-!ء"ل!!5!+!-.8.!!*وص
/33-:برنر-.//؟لا،إئج!!!ي!!ط!بم3كل!،--س3

-لمأ-لم:/،!!؟ثدمنجبمثبم!أر،!!ماص!ه،-يخألان!؟علأ؟3ءحم!لإ،يملمس؟46(جمع

"بنشش/ؤلم*لملم/01ءس"،3س/
لم*،3ء؟

،سجم!-:.،--!ء

403"ة1ئميموبهلى!كأ/*ئرئمةص!ثر-ثجء.ءص

بر4-؟/ممبمى.،لأ/3لملم12لأد!ى---،،--/صىه-لا-/

!-،!!1(3رر

لملم!.-*،33في!.يم/لا*!ع!ع،إيملجهـ!.؟-لمدئخ/،

3.ء،؟!ح،لاء+ص!د،5خما!بخبم!فث!،!ايمآ"*ننلمر!لأبر

!سكأ!4/،*.م،!-،..ه!ه.،زر.3؟/ءفي

3،/لا!كاثي!؟مح!.!أم!*،،س-.،كا7

/*3س-لمافي!/*-ظما38".،طأك!لإط!-!ئ!الا.*لمكل.!ك!/

/ل!\لا-ي!طمابم3*!*-*ثا"حى:كا.بر*نم

بر/!+لم3ث!:!("،9"ث!،بر؟، !//بئ!.؟،بر/فيفي!ءقهحمجعح2ء،+-ت-!*--

--ء43-+3!لم**ح!غ-مةنبماا!يرء!!الأبرس
كاص/قي/،يرلى؟ء/لم?نم،؟/،+دءس.!مع!د-/خلا1!،.

و1،-!/،،!/ء؟/!

!!سول؟3ممىج-،-3/؟

لألار+،.،*أميه!

لم!!ء!؟لم-ء!و"بخ/في++،.:بر!-ء؟!ذكا.،*/3؟ع!3ؤ،ك!!-سء!ييلهننلا/

لاع-برءس،غ؟(،لأ!،بر/-!/؟!/**،:ر!23(،صإحق-:-ولز3*/

.،لم/يم-!في/+!3*س/!،ف؟ق/.هـ.،لأ.!غؤ!يم

صاصا

يخبما

ح،

لح!

.!!

.حم!،

!

ثا

ي!

"ط!

.كل!

،جم!-

لأ



ء،1ءبخ(يز-كأ+ش4،./؟3..ش،*.3/*ء0/!آ،ل!،،!ن!لأ!.؟.3+/إبر؟-*نملم*.*،؟\،-+./شبختر!لائج؟صا!نز!-آ!:*-

ب؟3جم!جم!؟؟،،لم/ا-ءلملم/بر--عى!هصهيم،/لم-ع*لم،!لم/لم،"كانم!!لمخ!!/ء؟

في.ص!!1،،.ص،ف،3+أ،،+ه/01طيعغ!صيبعطأأرلأ*مى،+-

يه!!؟بملآبر!بر.!يهغ،!ء3لا/؟يهئم!+*لم/"لأ.+،+.أ؟3؟!

لم،./بمول-،برن،د.-"..-.خهثأ!،.3/لا-

/ر9د!!،-؟لا،لم!\(،،-،!خ!تئ-،*ء،+ل!؟!9يهبمبثا.!ء-،لم3!برلؤفي*لا
3:نج"،1لا-//س"6،ء!ا

،في:ا،كأثمد،ء،*،.-،بهعبم!-ضألأ.//
خء،بر،،بم:،..ءسءت

،،لم/ا90،3!اعأح!أظ(.حأيالاح!ظ
)،.لأ*!،ء-3؟--ح؟اح.ما/+.لم

ثم،لإإلمص!"*!-.،لابه!ص!!اصلأ!"نمأ(-ط-!ت!!ءغ،
،لا.-3//كا!آ/--.بم.3ص

ط-لم7،لم؟
لمء،ح7ء.+."-.سلأ.،!،+مد

!ؤعلحءأ/!به!.؟كا؟ل!!!؟+برعماهأملالمكس!!

!+صتم3!عسلأءو،2ء.ص!+/-!بماء.ءظ3،خ!

:!بمس/لمجغ.-ير*لاكأئم!:3؟ى--ج!ئحماخ!ء*،ج!!ا،!هـلم!!يهني--

)كاإ/،3آع7قيارز

جمأتر.

/،+.ء،ء!3إلمك!(ير؟-،بملا.ءلم؟؟!2-

+لا/-؟؟/كأ?!،3./3*ا-/!،كأر/،لملم/في

كاكاغ،*2ءلم(..افى.+.

!بر4يرلأ*يه!يريم-6؟،.ش.؟"/،/./

!معكغ-،ئرلا!ءس!ة.!"3طثمى--!م *ء-ال!،؟ألمى.-17:،برك!ىبر

لا.؟ء.!سؤ؟.4م!بخأ-خمأ!أ-+؟/!بهؤفيأ3!/

بم:ك!!قي*كت"آ؟3"آ،.8":!إع!ابيم4ء
،/*./ء.+!بز/!4+.،!؟

/،،"ول.-!،ثيا!أ-!.،،،.و/!ء-2!+3جمؤ

د-!-5،كم!1،/حخح!./،،برظة!
فيأ./لى/ائم!!؟ب!--ص!"

.لم/لملمش+.،7كا

/،!3؟+!+.ألم!.،/0+نمآ!ء*3لم/ئمب//

-ءا/+ط/لما!!خه!ليمؤ.

بخ-كأ/س،ؤء/لم*

يخآ

حا

لح!

.!!

.مم!.

نما

+

ثا

كل!

.لأ

ب

ن!

جما

بم!!

.كل!

!

،لمج!

ثا



9،أ1-9،ب/:ع-ة--3ءا.-؟.-.ء
ىلأ"فيا؟!ئم!لمح!!-ير!أ!بمت!.م:؟نج!؟5؟ب!يملم!ر.غتج!.4(13

أ-"9-ء*ءء؟:.ظ.!ا-خمطيل!ثي!ب!!ه"ج!يهي!اء؟"لمحه145"،

نم!،-.-!يئنض!بثيهل!،*أ.نج،+تحتي*؟خم!-!ا!إكما**ئ!جمي!يئأ؟

جم!*خ!.فمأياثئئ*نبما!ش3يم3!ث!-!بمي!!ا3!ابم-ا

:"بياا..:ط*ثن!يمض!*في*-خآصبمالمج!*حظغ!-ث!ص!ءإ!ي!كا!

م!طاصغ33ع*؟جم!"6-حه3ة--،.5.كغ""ئ!.

!-*صع؟ئرلحأ!كت!كلانمإ*!محمييمطصبم؟يمإبمط!ء.بختئ!*مي

33؟!ط*نيبم!ت!ا--"سأكر-.حز،!..**ئبما
ظ.35*1*:ه3سكلصل!!.أتخا*بمإقي-ئ!؟؟،ثأرو*،فا

ه-*!ئميمح!ة!ص!6!كا!ء؟ةخ!؟!غ!يمءيم! ة!طء،في***بم6-ت،-!!.*هيمة-يم!،يكلا!ة!كىجع8
-!

يمضأ!ب!!-طا.الما؟!ه!بم*!!ص!"لم!*يمم!-كلأ!؟!ط-أ جي-خ!"حمطط!

-.-،طص*

.ء+،؟..!007،/!3بم-.،خ-حع.!+-+،/!.!ص-3

-يا!!!عء6!ابم!!!أ*ص!سجم!؟ثأ-!ي!؟ةبم!ئئ. !و.-ءجمبم-تيا3-*ت!هجصناب

خئت!8ة؟ي!ث--صا-!!يمإجم:8ب*
مح!لجطت!---لمعا

جمب!..:إ؟البم!غص!-ضك!؟،5،،ج"تز*!أحبمهـ-،!.*.
-*!ا*-.

كاة-"*طةتج-ءتثع
(-ما!رز-!!!آ!عإ!ئ!محأحم!!نغص!!ييبغصءج!ا:ثس!3ء؟ث!ئي؟حمئي-

8!.؟.ء***-طبأ،-ف

ء-"ط!9

بمط!كي!،صع!ول!-كله!؟كر!ما3ةيهأث!؟ث!ث!ة!

!ماغ*ث!محءحإ،ب!،!ح!ثا؟!همت،!خ!!صت!هع-اءبم ء!"!.ه!-ء8---؟!طت،*ط
،3ب!ط!اطةط!إ؟في*يخبئ

ال!أ!تتج؟-5.؟ةبم!ع!7+،كاأحمغ؟33

ئت!با"،بهمإ+ب!هة*ج!6ة-اة!.--ر!أفي!كااك!..ء-/"لمم-حم

طا
ج

كماط!

ج

.!!

ا،

،!+1

3حا.

بم

ال!

،!رح

.يم!

،،لمج!

يا



*-ص--.سعبم؟-- اة.ءة.،."-*-+ة-ة.-ئ!ء.-هـ
/آ.*"!.*فيض!!م!ثتىي!صمابه!!يمئ!!!هني.ت-8

.ط
ح!!!

3ء0؟.!--ط!ط-ط!ط!*يخبمجم!!!!!ه!حمأجمأطقء!ثا
ةء--!:!عط!!ه!..ء-

؟!صهـ؟ض!*!؟"بإء!!ه!فينجبغ!هبخ*فى!:غ"!ه!؟!

.*

"ء-!*!ت!ط!!ط!بئيغبم!!صي!بما-قيغ*.!ظ3،!*
ك!-ا1!..-،،-؟ء-:ببص (!رطأجم!خبم*ص!م!.لم،؟،في-صأإكلافي!افيكإطألأ؟يم

-.؟505ه:+.لط-تظ:.ه!اخا،ب-!ح!

--.بم3،3--!آ!مإ،1بم!!إء!ظغ*ءج؟!ث!بخ!؟.!"،يم!!اء

01---3!-جم!ثر؟ء--!بيفيظظ-تمأتج+!غخينج

مم!6؟بمم!!3تمصاكلبملم!!أ؟ج:جم!كماترير!ى*!ه،!ئ-ص!ء-!

55،3--هـ!عه-خي،ثيحأا*ة!حب!خ!جمي:!طخإ،"جمم!3-يمخيماممأ

لمة!:إ؟لأ-لأجم!لأبلح+!ةئ!.في-!،-!ا8؟مخاشلاماماة"صيما،!بماة!جم!!

.!!لبه!3فا!-!يما-،؟!نجب،-بم-4:!ء!-إي؟يخ!أ:"

تجبم.بم!ةياكل!!-ة!أ!لأجمإفي!يما؟!!!.ىخئيييما.!!؟ئج؟!ص!:،ة

9-.ض!!أظ+،ئيما*خ!-9لم.؟-يح6يمصم!اث-ظ

أ--(،-ئرهـ-سئ!،.!.

الآ

ج

كما!!

ح

.!

ا،

،1،1

-كا.

ثا

ن!ا

ول

.!ح

لأ



لم،+"!م،،،برء+،صممي+بما..ء.ر.!--3

د!ح!...3*لإ/040!؟ئجابر*-ببم6!م/!ءك!أأأ!يأ؟،!ممىىنجما

لم-3حمي؟-ابمببما؟ثأ،ثثما!اطيم؟،؟ج!!ي!*م!بم

"ثبم33-بنمعلم8:!!ايخخب!!بم!اىمعلا؟به!!ئم!ثأ7؟ء.

+ب!+ىدئغ+:-1-،+1ثم!!م-لألجممغ*لم!ئمءنم!م!!لمطث!ثغ *ة.505":ة:!...!."0،016.:*،
*؟بيمك!!اي!!%؟ج

+ث!ثأ!؟!بمءأث!*(ك!5:!-مغمع-ط!ثا.بكاائأ+
ص!+!طتجآ-8..عباتجغ.

؟؟

+ئيما!يمث*تهاجئيش*ه-!اص!ئبما؟ط،حأ"تئج؟!يغ!.!ثن!

".ك!:ماح-أن!بخما0\صه-!يما!لأف!الم!.،ث!.ع." !ه.حأ-،ظي!نهاا،ئا"طاط،،ن!بع.بم"كل!"يم
-،-.ء.؟*-ه:.!كلا؟ه-"3(.ت

بم!2%آفييم*بم6"3خ!!اأجميمتق!أجم!يبماآ؟ثإإ،،؟طيماأ)*به!فك!!ني!أ

.،حب-بمط"*+تب!7حمفي!غكفبمه-ح!-ب!ص.يخطكا

؟لم!قث!طىفىاةمأ،-3-"أط،حماط،صم.ءأ+

؟أ!*برءءفي،مح!طكأإ؟!.6ثء!%أ.!لخغ!أ!!!

؟،-؟حم!فيه!ع!أ،قييه!!غ-يمأهـ،!كل!ث!!!،،.في

،لآ
ج

!ماط!

كل!

.!!

،،
!؟،

كا.

ثا

ال!

ئخا

.جم!

،حح



-أ؟ب!.ءكل!!3:عا*ص!لأجقفجمبم."1ب!!اكبئ بى.ح!؟"-جط! !،!-لحبم7هـ

-ط*قيس!

:ص!!

2ي!ئمطجمر

.لآ
بم.

كماط!

عل!

.!!

\،ة

*كا.

جما

ض!
ول

ا.ح!-

ثما



!تر

طا

بم

،!!

شا.

،!

1؟،

3!ا.

جما

.صع!ا

1،.الع

.بم!

غ.

اصع



)7(بالقاهرةالقبطيبالمتحف09"مقذسة"كئبالمخطوطوقفية8.رقمصورة



العمتمالبنالتههبةالفرجأبوالأسعد

الأوبعةللأناجيلالعوبتةالترجمة



التمثزهئختؤتايئ!فيرش

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001هـ"(7ةلأائقخظوظاتيفىائغافةالفقذقةأأول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،00000000000000000000000000013،(المخظوطفيالغاقةالفقذقة3اول

هـ"(70000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014لحة!ائتخظوظايئيبالغمثزةالقؤايين3أول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031"(7كالاالقخظوظايئ!بقتئإيحيلفقذقة4أول

55-5ءسص

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037هـا،ةلمالتخظوظايئيبقتئإبجيلفقذقة5أول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044قتئ(إمجيل6اول

3:1180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044-1:1أتهمالأؤذافيضخاخا

1:1-11700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044أتهاالأؤلالقضل

30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064(18:أ-هأمتىالتهالمبالقضل

أ:1-11300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000048أمتىالتهايثالقضل

05،:13-33(....................................-..000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىالزابعالقضل

05.......................-...3:91،3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-4:هأمتىالتال!الأضخاخ

300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005؟13-33(متىالزافيالقضل1

3:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053-17(أمتىالخاضقالقضل

(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054ا-4:11أمتىيف!ال!ابالقضل

4:130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054-33(أمتىال!ابعالقضل

4:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065-5:16(أمتىالخامنالقضل

500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065:ا-؟؟(أمتىالتهايثالأضخاخ

4:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000065-5:16.مقالتامنالقضلأ

5:17-34(..............................................................................................-...0000000058أمتىالحالميغالقضل

300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006-37(5:هأمتىائغاليزالقضل

5:38-48(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063أمتىغ!ثزالحابيالقضل

6:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046-33(أمتىغشزالتالمنيالقضل

6:340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068-7:33(أمتىغثتزالخاي!ثالقضل

7:13000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007-8:33(أمتىائخامشالأضخاخ

6:3400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007-7:133متىغشزالثايذالقضل1

7:3400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007-93(أمتىغمثزالزابخالقضل

800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073:ا-4.أمتىغمثزالحاضتىالقضل



الأربعةالأظجلترجمةالعتالبنالأسد

-33(........................................................................-.........800000000000000073:هأمتىغمتزشال!ابالقضل

8:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000047-37(أمتىغشزالتابغالقضل

8:3847-9:8(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىغشزالثامنالقضل

8:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000047-.1:14أمتىشال!ابالاضخاخ

7،آ-9:8(8:800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000متىغثتزالتامنالقضل1

9:9-11700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076أمتىغشزاقاليغالقضل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000076ا-36(9:8أمتىالجمثزونالقضل

9:3787-31.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىوالجمثزونيالخابالقضل

3(9:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000078-هأمتىؤائجشزونالثالمنيالقضل

9:36-.أ:33(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000078امتىؤاليمثزونالحايثالقضل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008ا:01(-011:هأمتىال!ابغالأضخاخ

لمء55-

9:36-.1:33.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008متىؤالجمثزونالخايثالفصل1

01:3438-33(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤائيشزونالزابخالقضل

01:34000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038-43(أمتىؤالجمثزونالخام!ئ!القضل

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084(11:1-هأمتىؤائجشزونال!ا؟لئ!القضل

ا-13:03(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084ا:1اأمتىالضامنالاضخاخ

11:1.100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084-همتىؤالجئزونال!ا؟شالقضلا

1-1634.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086:اأمتىؤائيشزونال!ابغالقضل

3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086-.3(11:هامتىؤالج!ثزونالثامنالقضل

13:أ-18000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000088امتىؤاليمثزونالتاليغالقضل

13:9-31(.....................................................-.-........0000000000000000000000000000000000000000088أمتىالخنثونالقضل

"ا-5لم

1309:؟3-37.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أتهاؤالحلثونالخابيالقضل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039أ:31-13:33(3أمتىالتاليخالأضخاخ

أ-37(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003!أ:33متىؤالخلثونالخابيالقضل1

،اص،

13:380000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000049-.5.أمتىؤالخلثونالتهالمنيالقضل

1369:ا-1330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤالثفثونالخايحثالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089ا:13(13:34-4أمتىائغاليزالأضخاخ

13:34-43(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089أمتىؤالظثونالزافيالقضل

الم-5و

13:44001-53(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤالثلثونالجامشالقضل

13:5300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001-58(أمتىؤالئلثونال!ابشالقضل



المحتوياتفهرس

14:1-14:14(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،01أمتىؤالتفثونال!اخ!القضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301ا:38(14:13-5أمتىغ!ثزيالحابالأضخاخ

ا:14(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301أ:1-44متىؤالحفثونال!افيالقضل1

؟.ا......................................................................................ا:31(أ-144:هأمتىؤالثفثونالثاجمنالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000401ا:33-36(4أمتىؤالتهلئونالتاجمعغالقضل

15:1601-.3.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىالأزتعونالقضل

15:31801-38(.................................-..............................--..................00أمتىؤالأزتغونالخابيالقضل

15:93-؟؟،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801أمتىغ!فزالتهالمنيالأضخاخ

15:93-31.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000801أمتىؤالأزتغونالتالنيالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011أ-38(؟3:هأمتىؤالأزتغونالتايثالقضل

15:93-16:13(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011أمتىؤالأزبغونالزافيالقضل

16:13114-17:13(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤالأزبغوقائخامشالقضل

3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118(17:14-اأمتىؤالأزتغونلئ!المتابالقضل

17:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118-33(أمتىؤالأزتغونالتابغالقضل

17:3400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000118-37(أمتىؤالأزتغونالتاجمنالقضل

1(18:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013-أأمتىؤالأزتغونالخايعغالقضل

ا-14(18:30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013أمتىاثخفممونالقضل

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133-33(18:هأمتىؤالخض!ونالخابيالقضل

18:300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134،-.3:7(أمتىغمثزالزابخالأضخاخ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004؟\18:33-35.أمتىؤائخض!ونآالتالمنيالقضل

.................................................-....0000000000000000000000000000000000136ا:1-9،13أمتىؤائخض!ونالثايثالقضل

91:13-.3.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138أمتىؤائخف!ونالزابخالقضل

03:100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013-16(أمتىؤاثخث!ونالخاجمشالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013آ(03:83:3-أأمتىغشزالحاضتىالأضخاخ

0300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013:أ-16(متىؤائخض!ونالخاضمقالقضل1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133ا-91(03:7أمتىؤاثخم!ونشالمتابالقضل

03:.3-38(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133أمتىؤائخئ!ونال!ابغالقضل

03:9300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134-34(أمتىؤائخئ!ونالخامنالقضل

31:1-17،................................................................-.00000000000000000000000136أمتىؤائخف!ونالضاصيغالقضل

31:18-33(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138أمتىال!ئونالقضل



الأربعةالألاجلترجمةالعتالبنالأسد

31:3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000138-3،:33(أمتىغشزال!ابشالأضخاخ

31:33138-37(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤال!تونالخابيالقضل

138.....-................................................-.....31:3800000000000000000000000000000-33(أمتىؤال!ئونالالاالقضل

31:33-14600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014امتىؤال!ئونالخايثالقضل

14آ33:ا-14،.............................................................................................أمتىؤال!ئونالزابغالقضل

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000143-33(33:هأمتىؤال!ئونالخامشالقضل

33:330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000144-33:33(-أ!تص-ال!االأضخا-

حماعسرقيصاكل

33:330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000144-33(امتىؤالتئونالتابشالقضل

33:34-.1400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000144امتىؤالمتتونال!ابخالقضل

.......-......4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000144-146،،:اأمتىؤال!تونالثامنالقضل

33:ا-1140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000146امتىؤال!تونالاليغالقضل

33:130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006،1-،3(أمتىال!ثعونالفضل

33:34-34:44(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015أمتىغمثزالخاجمنالأضخاخ

33:130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015-33.متىال!ئغونالقضل1

30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000153(آ-ه1:4أمتىؤال!ئغونيالخابالقضل

34:36-1510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000156امتىؤالمتئغونالتال!القضل

(40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000156-6؟:ه34:هأمتىغشزالتاليخالاضخاخ

34:360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000156-51(متىؤال!ئغونالالمبالقضل1

35:1-13(...........-............00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000158أمتىؤال!ئغونالخايثالقضل

35:14016-.3(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤال!ئغونالزافيالقضل

35:31-46(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000163أمتىؤال!ئغونالحاجمشالقضل

36:100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000164-16.أمتىؤال!ئغونآال!ابشالقضل

36:6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000164-58(أمتىالجشزونالأضخاخ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000164أ:1-6.16متىؤالمئئغونال!ابشالقضلأ

3166(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000آ:17-ه6امتىؤال!تئغونال!ابخالقضل

36:360000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000166-46(أمتىؤال!ئغونالتامنالقضل

36:47017-58(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000امتىؤال!ئغونالتاليمغالقضل

لاأ36:9500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003-34:37.أمتىؤائيشزونالحابيالأضخاخ

7000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000173(36:95-هأمتىالتضائونالقضل

37:1-14(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000174أمتىؤالختائونآالخابيالقضل



المحتويات!رس

1-6؟(3700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000176:هامتىؤالتقائونالثال!القضل

،.............................................................................-...37:37000000176-.هأمتىؤالخقائونالتهايثالقضل

37:35000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178-38:.؟(أمتىؤاليمثزونالخالمبالأضخاخ

،-ولم55-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178ا37:37-.همتىؤالخقانونالخالثالفصل1

37:51018-66(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمتىؤالحتائونالزابغالقضل

38000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000183:أ-.3(أمتىؤالخضائونالخامسقالقضل

ء55،،،صوء

له(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000186التخطوطثولوفون16اول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500186مم!،ائقخظوطكؤلوفونب6أول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000187اقزقشإيحيلفقذقة7اول

(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000491مرقسإنجيل8اول

1:100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000491-3013.أمرقسالأؤذالاضخاخ

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000491:ا-13(أمرقسىالأؤلالقضل

أ-133000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000691أ:4امرقسالثالنيالقضل

33000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000891-34.ة1أمرتسالتايثالقضل

14000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ا:35-هامرقسالزابخالقضل

.....................................................................................................آ.،3:1-13(أمرقسالخامئىالقضل

3:1300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000403-3:35(أمرقسالخايخ!الأضخاخ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000403أ-33(،:3أمرقسال!ا؟شالقضل

3:330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000603-3:،1(امرقسال!افيالقضل

3:13-4:93(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000803أمرقسالتهامنالقضل

4:1-5:13(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031أمرقسالتهايثالأضخاخ

:3:1391300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031-لحمرقسالخاجمنالقضلأ

..............................................-.....4:03،00000000000000000000000000000000000000000000000014-34،أمرقسالتاليخالقضل

4:3514000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000314-أامرقسانغالثزالقضل

5:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000316-.3(أمرقسغشزالخابيالقضل

5:14-6:.3(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000316أمرقسالزابغالأضخاخ

5:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000316-.3(مرقسغشزالخا؟يالقضل1

3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000318-43(5:أأمرقسغشزالتالبالقضل

6:ا-6(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033أمرقسغمثزالتايذالقضل

6:600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033-13(امرقسغشزالراقيالقضل



القالبنالأسد

ا-93(........6:4أمرقسغمثرالحامشالقضل

.............6:\،-7:16(أمرقسائخاجمشلاضخاخ

ا-93(........6:4مرقسغمثزالخامشالقضل1

.......6:03-44(أمرقسغشزالمتايردشالقضل

4-156..........6:هامرقسغشزال!ابخالقضل

............7:1-113امرقسغشزالخامنالقضل

............7:17-8:34(أمرقسال!ابدقلاضخاخ

............7:1-33(مرقسغشزالثامنالقضلا

3-37(..........7:لحأمرقسغ!ثزالتاليخالقضل

8:ا-9(...................أمرقسالجسثزونالقضل

..8،3:.1-اأمرقسؤاليثزونالخابيالقضل

8:33-36(....أمرضؤالجمثزونالثانيالقضل

8:37-133.امرقسؤائجمتزونالثايثالقضل

8:34-9:46(...............أمرقسال!ابخلأضخاخ

..8:34-!:11امرقسؤالجمثزونالزابخالقضل

9:3-13(..أمرقسؤالجمثزونائخاجمشالقضل

9:14-93(أمرقسؤالج!ثزونال!ادشالقضل

..9:03-33،أمرقسؤالجشزونال!ابغالقضل

..(9:33-.هأمرقسؤالج!ثزونافامنالقضل

..............9:47-.1:46(أمرقسالتامنلأضخاخ

..9:33-.ه،مرتسؤائجشزونالثامنالقضل1

01:1-131....أمرقسؤاليمثزونالتايخالقضل

................4(01:33-هأمرقسالثلئونالقضل

.ا:46-53(...أمرقسؤالثلثونيالخابالقضل

.............01:46-13:13(أمرقسالتاليخلاضخاخ

.ا:46-53(...مرضؤالبثونيالخابالقضل1

........ا:أ-111أامرق!ىؤالثتثونالثالنيالقضل

...11:13-36(أمرتسؤالثلثونالثايثالقضل

....11:37-33(أمرقسؤالثلثونالزابخالقضل

13:أ-13(....أمرقسؤالثلثونائخاجمشالقضل

الأرلعةالأناجيلترحمة



المحتوياتفهرس

13:1300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358-13:13(أمرقسائغالثزالأضخاخ

13:13358-17(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمرقسؤالثفثونالمتادشالقضل

358أ-13:813700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمرقسؤالشفثونال!اخ!القضل

13:38-34(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036أمرقسؤالثلئونالثامنالقضل

3-.4(130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036:هأمرف!ؤالتنثونالتاجمعغالقضل

13:41-44(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063؟أمرقسالأزبعونالقضل

1300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،36:ا-31(أمرقسؤالأزتغونيالخابالقضل

13:14366-36.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمرقىغشزالخا؟يالاضخاخ

13:10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000366-31(مرقسؤالأزتغونالخابيالقضل1

13:33000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000368-37(أمرقسؤالأزتغونالخالبالقضل

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000368(ا:1-أ4أمرقسؤالأزتغونالثايثالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007؟أ-31(14:3أمرقسؤالأزتعونالزابعالقضل

.لا14:333-35،........................-.................................-.....................أمرقسؤالأزتغونائخاضئ!القضل

14:36037-43(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أمرقسؤالأزتغونالتابشالقضل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000373أ:37-15:.1(4أمرقسغ!ثزالثافيالأضخا!

أ:36-43(40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000373مرضؤالأزتغونال!ابشالقضل1

14:43000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000374-54(أمرقسؤالأزتغونال!اخ!القضل

376-73(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ه14:هأمرقسؤالأزبغونالثامنالقضل

400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000378(15:1-أأمرقسؤالأزتغونالتاليمغالقضل

1-16:.151300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038:اأمرقسغمثزالتايثالأضخاخ

4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038(15:1-امرقسؤالأزبغونالتاليغالقضلأ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،84ا:43-ا:16(5أمرضائخثممونالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000384أ:3-8(6أمرقسؤائخئ!ونالخابيالقضل

16:9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000386-.3(أمرقسؤالحف!ونالخالنيالقضل

و55و?،بر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000388كاأالتخطوطثولولون18أ!

مم!(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000388ائتخظو؟كوئوفونب8أول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000938لوقا(إيحيلفقذقة9اول

لوقا(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000893إئحيل01أول

89؟1:100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-156الوقاالأؤلالاضخاح

3(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000893ا:ا-هالوقاالأؤذائقضل

ط



الأربعةالأطجيلترجمةالعالبنالأسد

1:36-138................................................................الوقااقالمبالقضل

..............................................................ا:93-156الوقاالتايمثالقضل

.............................................................1:57-3:35(ألوقاالخالنيافيضخاخ

................................................................ا:57-.18الوقاالزا!القضل

.............-.................................................3:1-.3(ألوقاالخاجممم!القضل

............................................................3(3:31-هألوقاشال!ابالقضل

3:36-3:38(..........................................................الوقاالحايثالاضخاخ

..............................................................3:36-53(الوقاال!ابخالقضل

.................................................................3:1-133الوقاالحامنالقضل

3:33-138..............................................................الوقاالتاييمغالقضل

.................................................................(:1-5:هعالوقاالزاح!الأضخا!

4:ا-113.................................................................الوقاائغاليزالقضل

4:14-03(......................................................ألوقاغشزالخابيالقضل

.....................................................1(4:31-5:أألوقاغمثزالخالنيالقضل

...........................................................5:6-6:11(الوقاائخاضئ!الأضخاخ

.....................................................1(4:31-5:الوقاغمثزالتالمنيالقضل1

5:13-36(......................................................ألوتاغمثزالثايتالقضل

.......................................................5:37-913الوقاغشزالزاقيالقضل

......................................................6:1-11(الوقاغمثزائخاجمشالقضل

..........................................................1-7:7(6:آألوقاال!ا؟شالأضخاخ

أ-138...................................................6:3الوقاغشزال!ابشالقضل

.....................................................6:93-94،الوقاغشزال!اقيالقضل

.........................................................7:أ-.1(الوقاغمثزالئامنالقضل

..............................................................7:8-8:3(الوقاال!ابخالأضخاخ

.........................................................7:أ-.1(لوقاغشزالخاجمنالقضل1

7:11-17(.......................................................الوقاغ!ثزالتاييخالقضل

..........................................................3(7:18-هالوقاالجمئزونالقضل

.............................................7:36-.5(الوقاؤائجشزونالحابيالقضل

8:ا-18(..................................................الوقاؤالجشزونالافيالقضل

8:4-48(................................................................الوقاالتامنالاضخاخ



المخوباتفهرس

8:ا-18(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000035لوقاؤاليمتزونالتالنيالقضل1

3354(8:91000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-هألوقاؤالي!ثزونالثايثالقضل

أ-8:693.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000356الوقاؤائجمتزونالزابغالقضل

8004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358-56(الوقاؤالج!ثزونائخامشالقضل

358...............................................................................-....8:9400000000000000000000-؟؟،الوقاالتالميغايلاضخاخ

8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000358:.4-56(لوقاؤالجمثزونالخاجمشالقضل1

9:10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000036-11.الوقاؤالجمثزونشال!تابالقضل

9:13363-17(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ألوقاؤالج!ثزونالتابخالقضل

ا-37(9:8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000364الوقاؤائجشزونالثامنالقضل

........................................................-.........9:3800000000000000000000366-36،ألوقاؤائجمثزونالضاليغالقضل

400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000368(9:37-هالوقاالخفثونالقضل

،9:46000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037-.هألوقاؤالثلثونالخا؟يالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000037-؟6(9:اهألوقاؤالتهفثونالتالبالقضل

01373:ا-.3(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ألوقاؤالتنثونالتايثالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000374ا:3؟(01:17-1الوقاغ!ثزيالخابالأضخاخ

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000374.أ:أ-.3(لوقاؤالتنثونالحايثالقضل1

01:31-34،.................................-........0000000000000000000000000000000000000000000000000374ألوقاؤالخفثونالزافيالقضل

3-37(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000376.أ:هألوقاؤالثفثونائخامشالقضل

.....................................-.......01:380000000000000000000000000000000000000000378-43،الوقاؤالثفثونشالمتابالقضل

11:أ-13(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038الوقاؤالتفثونال!ابخالقضل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000383ا:14-36(1ألوقاؤالتلثونالتاجمنالقضل

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000383(ا:33-13:ه1الوقاغشزالخال!الأضخاخ

38آ........................................................................................11:14-36(لو-ؤالتفئونالحامنالقضل1

3-8؟(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000384ا:لا1الوقاؤالتفثونالتايعغالقضل

11:!3-36(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000384الوقاالأزبعونالقضل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000386ا:37-44(1الوقاوالأزتعونالخابيالقضل

4-53(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000388ا:هاألوقاؤالأزتغونالخالمبالقضل

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000093(أ:آ11:53-3الوقاؤالأزتغونالثايثالقضل

1(13:1300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000393-هالوقاؤالأزتغونالزافيالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003!13:163-13:9(الوقاغمتزالحايتالأضخاخ



الأرلعةالأناجلترجمةالعتالبنالأسد

......--........-.................--.........................-...13:160000000000000000000193-31،ألوقاؤالأزتعونائخاجممص!القضل

13:33-95.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000693ألوقاؤالأزتغونال!ادشالقض!

13:1-9(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004الوقاؤالأزتعونالتابعالقضل

،130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004:.1-14:91.الوقاغشزالزابغافيضخاخ

13:01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000304-17(الوقاؤالأزبغونالتهاجمنالقضل

304أ-33(13:8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ألوقاؤالأزتغونالتافيالقضل

13:33-.3(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000404الوقاائخم!ونالقضل

30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000604(13:31-هألوقاؤائخض!ونالخابيالقضل

14؟أ-6.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000604ألوقاؤائخف!ئونالتهال!القضل

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000804(14:7-هالوقاؤائخف!ونالخايثالقض!

ا-34(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041ا:46الوقاؤالخض!ونالزابمالقضل

14:.،-15:33(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041ألوقاغمثزالخامشالأضخاخ

لح0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ا-34(أ:46لوقاؤالحمئونالزاخ!القضل1

3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000413-15:3(أ:ه4ألوقاؤائخض!ونائخاجمشالقضل

15:300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000414-.1(الوقاؤالحئ!ونال!ا؟شالقضل

أ-33(15:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000416ألوقاؤاثخف!ونال!اخ!الفضل

1600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000418:أ-17:91(الوقاغ!ثزال!ادشالأضخاخ

16:10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000418-18.ألوقاؤائخف!ونالثامنالقضل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،43ا-17:.1(16:9الوقاؤائخف!ونالتاليعغالقضل

17:11-37.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436الوقاال!ئونالقضل
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91:1-.1(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000436الوقاؤال!ئونائخاضئ!القضل
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المحتوياتفهرس

.؟:1-31:4(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000443ألوقاغحثزالخاليخالأضخاخ

03000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000443:أ-8(الوقاؤال!ئونالخامنالقضل

03:9-91(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000443الوقاؤال!ئونالخاليغالقضل

03:03-36.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000444الوقاال!ئغونالقضل

3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000444-.4(03:لأالوقاؤال!ئغونالخا؟يالقضل

3:6446(400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-ا.؟:االو-ؤال!ئغونالضالنيالقضل

لح0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064-33:33(31:هالوقاالجشزونالاضخاخ

03:413:6.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000446-ألوقاؤالستئغونالشايبالقضل1

.............................................................................-....31:700000448-33،الوقاؤال!ئغونالتايثالقضل

31:34-38(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053،الو-ؤال!ئعونالزابمالقضل

لح33:100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000054-33(الؤلمحاؤال!ئغونالخامشالقضل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000456(،-33:ه3،:!الوقاؤائجثئزونالخابيالأضخاخ

33:34456-.3(.....-..............-.......00000000000000000000000000000000000000000000000000000000ألوقاؤالمتئغونال!ابشالقضل

300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000456-93(33:االوقاؤال!ثغونالحتافيالقضل

3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000458:.4-46(الوقاؤال!ئغونالحامنالقضل

3:476.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046-هآالوقاؤال!ئغونالتاليخالقضل

46..............................................................................................آ33:6613-33:هالوقاالختائونالقضل

33:60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000464-56(الوقاؤالجمثزونالتالمنيالأضخاخ

لح00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064؟(33:66-33:هلوقاالثتائونالقضل1

466آ:33-56(60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ألوقاؤالثتائونالخابيالقضل

34:1-53.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000047ألوقاؤاليمثزونالخايثالأضخاخ

34:1-13.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000047الوقاؤالتضانونالخالنيالقضل

34:13-35.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000473الوتاؤالشتائونالتايثالقضل

34:36-153000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000476الوقاؤالخقائونالزابغالقضل

ء55،بر"ص،ء

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000478لمهاالتخطوطثولولون011أول

لا4ك!(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008ائتخظوطكؤلونون.ابأول

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000947يوختا(إئحيلفقذقةا1اول

ختا(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000486-إئحيل13اول

1:1،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000086-51(أيوحناالأؤذالاضخاخ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000486ا:ا-17(أيوحناالأؤذالقضل



الأربعةالأناجلترجمة.لالعتبنالأسد

ا:18-34(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000488ايوحناالتالمبالقضل

لم،هص5

1:3515000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000094-أايوحناالتايثالفصل

.......................................................................................................؟394(3:1-3:اأيوحناالخال!الأضخاخ

3:ا-11(...........................................................................................................؟94ايوحناالزابغالقضل

................................................-3:13000000000000000000000000000000000000000000000000000494-35(أيوحناالخامشالقضل

3:1694-1؟(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أيوحناشالمتابالقضل

3:33-4:03.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000894أيوحناالتايذالاضخاخ

3:330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000894-36(ايوحناال!افيالقضل

4:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005-43(ايوحناالخاجمنالقضل

30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405-4.5:18:احناأ-الزابغالأضخاح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000405:ا-43(عيوحناالتامنالقضل1

4:43-54(..............................................-...0000000000000000000000000000000000000000000000000000605أيوحناالتاسيغالقضل

5:أ-11800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000805حنااائغالثزالقضل

1(5:9100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051-6:هحناأالخاممم!الأضخاح

5:910000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000051-.3(أيوحضاغشزيالخابالقضل

5:31-14700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000513أيوحناغشزالثال!القضل

6:100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000514-14(أيوحناغمثزالخايثالقضل

1-33(600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000516:هأيوحناغمثزالزابغالقضل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000516ا-.6:6.6حناأ-السادسالإصحاح

1-33(600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000516:هيوحناغ!ثزالزا!القضل1

6:34000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000518-46(أيوحناغمثزائخاجمشالقضل

6:47000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053-71(أيوحناغ!ثزشالمتابالقضل

600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000533-7:36(6:أحناأ-المتاجالأضخاح

6:470000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003،5-71(يوحناغ!تزالمئابشالقضل1

7:1-113000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000534أيوحناغمثزال!اح!القضل
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7:370000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053-8:93(أيوحناالتاجمنالأضخاخ

7:37-53.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053أيوحناغشزاقايعغالقضل

7:53-8:111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000533يوحناغ!ثزالتاليخالقضل1

8:13000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000534-.3(يوحناغشزالتاييصغالقضل1

ن
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8:31-95(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000536أيوحنااليمثزونالقضل

8:930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000538-9:33(أيوحناالتاييمغاي!ضخاخ

8:31-95(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000538يوحناائيمثزونالقضل1

054...................................................................................-..9:1-38(أيوحناؤائجمثزونالخابيالقضل

9:340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000544-.1:31(حناأائغاليزالاضخاخ

لحه9000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004:ا-38(يوحناؤائجمتزونيالخابالقضل1

9:93-141000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000544أيوحناؤاليسثزونالالمنيالقضل

01:1546-1؟،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000أيوحناؤائجئزونالتايثالقضل

.ا:33-1430000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000548أيوحناؤالجشزونالزابخالقضل

1:380000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000548..ا:؟3-أأيوحناغ!ثزالخا؟يالأضخاخ

01:330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000548-43.يوحناؤائجشزونالزابغالقضلأ

4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055(11:1-هأيوحناؤالجئزونالخاضئىالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000553أ:93-13:33(أأيوحناغحثزالتهالنيالأضخاخ

1:14.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000553-هاحناؤالجمثزونالخاجمشالقضل1

11:46-57.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000554حناأؤاليثئزونال!ابشالقضل

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000556(ا:ا-ا3أيوحناؤالجشزونالمتابخالقضل

أ-13:3911000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000556حناأؤالجمثزونالخامنالقضل

1300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000558:.3-36.أيوحناؤالجئزونالتايمغالقضل

558أ(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000؟أ:33-13:هأيوحناغشزالتايحثالاضخاخ
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130000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000563:أ-.3(أيوحناؤالثفئونالخابيالقضل
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13:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000564-.3.يوحناؤالخلثونالخا؟يالقضل1
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3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000573(1-ها:ه5أيوحناؤالتلثونائخاجمشالقضل
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أ:33(15:36000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000573-6أيوحناؤالثلثونال!ا؟شالقضل

16:40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000574-17:11(أيوحناغمتزال!ابشالأضخاخ
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91:1-43(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000588أيوحناافئزتغونالقضل

91:33000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000095-.3:18(حناأ-غمثزالتالميغالاضخاخ

91:1-،4(000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000095حناالأزتعونالقضلأ

03:ا-18(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000495أيوحناؤالأزتغونيالخابالقضل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000695،!3:ها-أ03:9أيوحناالجشزونالأضخاخ

آ(03:910000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000695-3أيوحناؤالأزتغونالالمبالقضل

03:4؟-13100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000695ايوحناؤالأزتغونالتهايثالقضل

31:1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000895-14(أيوحناؤالأزتغونالزابغالقضل

13.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006-ه31:هأيوحناؤالأزتغوناثخاجمشالقضل
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!(0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000506لأ!كاائتخظوظايئفىيختاميةفلآخطاتا8اول

15000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000611ائتخظو؟كوئونونا9اول

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000613لأاائتخظوطكؤلونون03اول
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كا(!،ةلأائقخظوظايئفيائغافةالفقذقة1أول

"6لأالمخطوطات

ائفذلي!.ؤالروحؤالائننالأبائؤاجد،الاليمابنميم)1/1(

ائمقذشةائمجيذ؟الأزتغيماالأتاجيلي)1/3(فقؤقة

آمين.ؤزختيما.ؤقغوتتيماالزتمنبمتلآبمائقؤايين،ؤالضثزة

الفتقننائضيمأقاتمتقذتمقاآؤلىقإنتغذ،أقا)1/3(

التيماشكزالضجيخ،ائتييغائقؤلبهؤافئيخائقضيج،

تتةالديائقاهير،التئائقابيى،الحاطتيالتاييرالمظقلي

تختذةؤ!ثكيره؟حمب؟إلىالألئنؤقذىفيكير؟،غلىائفئوت

مقأتاتاقاغلىتةؤتغترفالأتإ،خيلمنآؤلاتاقاغلى

يضاؤاجئا،تقديئاائكيريتماشتةؤئقذس!تغتائإ،تجنريل

ؤذايه،تجؤقير؟ؤتؤجيدالأيتاني،أشزايىمنغتييماأظقغتا

قاغلىؤالمحياتفجيذاؤئتخذةؤضقاييما،أقاييميماؤتثييحث

إيحيل!يببهأقبتاغتا،الشئقاقيتئيمنبيماقتختا

قمئئخاتة3ؤفغجزائة؟غخائئةتظاقزتالديائفقذلي!،

ؤكتالة.فيكرةؤتغالىتجلآلة،تجل

هـةالمخطوطان

ائؤاجد.الأليماائفدييى،ؤالروجؤالائننالأبب!يم)1/1(

بكزةؤتغاذتجلآئة،تجل-التيمابغؤنيتنتدخ)1/3(

أضيييما،خ!غاتةؤبيماتجتزولب،خ!يىتاشةمثةالذيؤكقائة،

الأتاجيليآزتغةفقذقةبثب-ظيتبماخوفئتؤؤإقيما!

آجمين.الزت.ب!لآيمائقؤاي!،ؤغثز؟ائحقذشة،ائتجيذ؟

ؤتايىئؤائضخ!ئوليى،اثتغفوليإلةتا،أخذك)1/3(

تغذائؤخوبليزتالآئت!تةقنخذؤالئفوييى،الأختايم

إخ!اتاؤتيتذتيتةؤتجات!ت)1/4(ؤتقضلأ،خوداانغذيم

ثنيتتظقاؤضون،فئولنمن)1/5(ؤزكثتةؤقظؤلأ،

التخاشتي.بيشفوخت!ثقخآقجمنؤخذزاالمتتاشيما،

ائمغقيم.الضوزةبرداءقزذيتقااثفيولث)1/6(أقا

فيفيتاذةائفئولن،بأظتايىقتزتفتقاالضوزة)1/لا(ؤآقا

الخؤالمقمنغكبيماآتغئتقاغلىؤأشكزك)811(.التكريم

غننؤفزوقييققؤاقيذلذقغلمختملأؤالخ!تدتيما،الم!ايية

ائضغضييما.إلىؤؤئوبيزلأقيغنفتغاضئاالظاغيما،

دتنثأتنيإلأقأتجذت،ؤآؤتجذتقأخت!ئت،تزأت)1/9(

بآؤلتانجالغقلي،غلىخقغتقاالتي3،ائؤصحيئةختتذ

يىذائذ،غتتمؤتحؤلتاثئزبتة،ؤالأؤظايىائمويقيماالشقؤاقي

قغؤالاتقيابائئخاليإلى)بالتظيرايخئتم،بهزذيخحتالذي

جمقأقضيتيؤلاغتن،(لحتمنخظ)1/01(قتئمانفخالي.

ؤائتظازايلضؤتة،تؤقغاأؤظايكه،منأخزختيؤلا؟تايىك،

المئيهعن،الخقيزغئذكؤآتا،)1/11(ائغؤاتة.غننيلأبلآج

يذزفيائغايمتةخئؤكتحايىغلىأغتيذالتهين،الذليلؤ!ئذ

يظلآيمائئنريل!زخيذضياءإلىؤألخأ6،ؤائتآثيمالدئوب

إثحييذيهتاتةإلى)1/13(ؤأتقذئمؤالخزائيم.الحظاتا

ائخلآضإلىؤائقابيؤال!تغاذ؟،الخيا؟تثئوجالظاهير،

المثيظانيق!ئذبهأذقغآقغلىجزضا)1/13(7،ؤالأقاذه



*6لأالمخطوطات

الأرلعةالأناجلترجمةالعمالبنالاشد

هـةالمخطوطان

ضذأ)1/14(ؤآخئو8الزجييم،التذؤائفتاضبالتجينن،

تة،ؤالتئميىيضضفوييما،ؤالحتتاجإتييما،بالخظيرالخؤاش

آدابيماأزقايىلغبييرؤالائتناءتغايييه،أئضايىيغذوتةؤالذؤقي

ؤائقؤاجميىالذميتة،الألايميذفيرائئذهتةائئئهخة،

بالأزيحيما،افتزدقننتاقاقتلي،)1/15(ائؤيخيقة.9الزبيئيما

ؤالطضاء"\،يفخظأهزحمتيماقاءؤأخزىتالرئويييما،ؤتتتز

الكزاء13،قاجملاثؤالمحد(11،للتخليال!يينالخؤذزؤضش

إلجذ،فغترئاتيييك،غنكأنالبيالقق!تبفحتكقا

إلتؤفئتجئائزائم،لاالتيبفؤتذؤفغتضذابلث،ؤلائذا

شخاتاقيإلىتلمتؤلا)1/16(ئمئتضائم.لاالديتخدك

غلىتخاشزثقتاائؤضيغة،شيييإلىؤلاال!ثييغيما،

تاتذقزغقن)1/17(اشييثائي.بلآذتؤثؤلاالأظلآقي،

يتفمييضيئثتلأضات؟قضاذغاك)قنأؤقخات؟

منالضقضليؤتطيق!جمئذ،الأغاثيماخمئنائ!ائ!يما(13

ؤتذابييركائفغجزةييياشيذخاذؤقاؤضئقا11،تجئتتذ

الأت!اني،أنجلمنإئ!اتاصزتؤكئف)1/18(انئذهقة.

ؤائؤضتةائقؤانؤاختتنتائغتاة،ؤائقؤتماثخظاةؤتاكفت

الذي)1191(ؤتجغفتائكقافيالخؤتيمالمحتليمنؤائغاز

إفزآانكيرييم،المثيريصؤالتخلالتجييم،زئنيإلىتقذقذ

15بذلكئخقفاؤالضؤضاء،المثغبؤأفلالذقاء،شقافيجمن

ؤانجايمينغتذ،الشايىدينأخلمقأتذجمتابكئفوليىيب

16.ؤائتغثحتؤضيئتتخ!ذتقزالييك،غن

القتمؤكألثفالمخفوليى!،ظبيحتتا،الأن)1/03(قتقضلي

ال!تاجمتيما،ائقائضيماؤالزحمةائغايتة،ائفذزهذاياؤائئؤ!يى،

ؤقاجملأتلخ!ث،تاقتةأكونؤآلأيهتابك،غلىبئؤاززتي

انقؤلييبؤالزقيانخظإمن)1/31(ؤائعذيببئفتضييما.

ؤالألاء،ؤالتنؤاليهثيرتاء،ائيرذاياأئت،فيتكؤالغتل؟

لأشايهقةؤا،ينلضتابؤائتك!تةافكتحتأ(1/33)



هـمما7ةلاالمخطوطاتفيالعاتةالمقذمة

هـةالمخطوطان"7لأالمخطوطات

ائققايييىؤدوييالمتققمين،ائقتلثجمنؤالحيييين،

اثقضاخة،!نيؤائمضذيىينانحبنغيما،أخذانيؤانتزاهير،

قغزهمنؤأئقذتفئمالأتايم،ظؤائفبهئمؤتجذئت)1/33(

ائقئطمتة!"الضتاغيمامنتذلأؤأتفتفئم،الأضمايم،جمتاذه

الألهية.آيايذ)ائقلمتمتة،ؤالأؤضاالرتاضييماؤائغفويم

بطلالأجملأء91إنجزاءالقفملي(18غاتةقضلؤتقذ)1/4؟(

ؤتئم)1/35(الأخزايم.ؤزضدالألث!ليتزيهيبغلىالأخ!ايم،

فغاضد،إلىتفتعزلاغنريزلأتلثائغاتيم،قلآيقةتمئتثبلث

لكتئتنيؤخذكقإتكضتاجمد؟إلىتختابخلاؤقابز

ض!انغاليم،ؤ!تلققظ،إيزولثييتميبلافئوبى،بلآالتمئبيخ

الذفويى.آتدإذ

إلىالقزوزةإ؟ذغئنيؤقذ)3(شئغة.يهتالبخ!!إتئهاؤالخاتجةقفمقاإلىئختابخالتيالحؤاجمغإن(03هذا،)ؤقغ)3(

غزض!ؤممت:)4(ائفيريد،يلظايبؤهذاتةيلئحئتميد،ؤيميقة33لضكونائئظقير،ائيهتابفذا!ا؟ؤشزجهافيكيرقاإيزا؟

ؤفضولة.ؤإشتاذة،،ؤيئتئةؤ!يمتئة،ؤقزتتئه،،ؤقئقغئةاثيهتالب،

بتايىثهئمؤاتضائفئمالتشير،لأئتاءائئؤتذةالختاةبيما34ئت!حتأنائفخيئائيهتابهذاؤغزض!ائغزض!.قالأؤذ:)5(

ؤداييما،تجؤقير؟ؤتؤجيد-،ؤتغالى(9")تتازك-التيماقغيرقة38إلى33ؤتختدث3تذغؤقإتة3،بائقؤليهقأقا)6(ؤيغلأ.تؤلأ

أفيجمناختضزةقاؤتشزخبيما،تخ!تذبضاؤاتخادةالئلثة،الأقايييمأخدائيهتيما،تخ!ذؤتصفاؤضقاتيما،أقاييميماؤتثييث

قإتةبالمغل،ؤأقا)لا(ال!تاع.إلىؤضغوبهقتاقتيماجيرؤإلىالظاهز؟،31ائغذزابمن03ولابهؤقحتجمنائغاتيم،يبتقنبيما

ؤقاذ:بقاضزخاليؤيضؤاجميده)8(ائقاصحقيما؟الخييتةؤالمتيز؟ائ!جمقة(33،الخميقيماالحضا!)إلىئؤذيائغايجيمابآدابيما

أنؤانتمثفوزآتدية."خيا"تة"تونؤآئضا:تضتغ"،مئقاؤآفضلآغتل،التيالأغقاذيغقلؤضاتاقي،تخقظ"قق

ؤظقزواالغيئ،كمثفواإتفئمختئؤائئغجزاث،ؤالتزاهينؤالأتاث،الخزائخأئديهيمغلىظقزتائؤضاتا،غيفواالذين

افتغاليمنالأئزازائتغذائتقاجميماؤيبزمجيد)9(ؤالأجقيما.ائغاجقيماالذازئنن:!بئفوشفئمق!ثزقحتائقؤت؟ؤققزواالئزض،

ختئ،فئوئفئمؤذكتغفولفئم،ققمقت33،تقاؤالتذكأزإتيقاالقزؤاختتئواائئغد،غاتةائغاتيييماؤالمثقؤاقيالزذائل

يفغفواؤأنبتايىئهئم،الاتضاذالت!ثيىأئتاء"3أفخنؤؤجميد؟ؤقؤاجميدهقبآذابيما)01(ائتلآئجية.الرتتةإلىؤضفوا

قتكوتة.ؤتيرثواأفغاتة

منؤذزتتيماقيدتماجملآضخضلؤئفقئمجمئةئثلىبتاقإتةأئضا،اثفظقيرائيهتابهذاؤقثقغةاثتئقغة.ؤالثايب:)11(

الحزثةبجلآؤ؟ؤتقذذوا،الأغلىالويىإلىائفضؤىالالنضيمامنؤضجذوابائهذاتة،الضلآتيماغننؤتغؤضواالشيظاني،شئي

ائغئو؟تة.بقزاز؟التغفعضتغذ
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بضلآتيماظؤزةتغذىؤتتاالمتتاء.قلآئخةثبكبيزازئيم!اكأنإثييشأنؤذلذ)11/1(

خيغقغةؤاتقؤىقزتتييما،منشقظتايىئيما،منتةائقزشويمالخذغننؤخزبخؤالضغاظيم،ائيهئرتاء

قؤاة.ؤاققتالتيالظغتة

شاءكيفؤضقميما،بتيهيمااختيايى؟،خمتبغلىييقاتتضزدثالأزص!،إلى)11/3(قضاز

متة.ل!رغتنمداييما!ببقاخيقالتيشفظتةلإنشاء؟ؤخيث

ائقزخؤتذكزؤلثزفقا،!يقاكأناليئانتزتتةتجلآتةتغذ!يقاتةائخشق!قجيتئد)11/3(

أضؤايهئمباختلآفيالتتائتة،ؤالتلآطيرؤالرؤشا؟ائقلآئخةقغبيمائختضكأنالديؤالتفييل

تغالى-الت!منالحقرثهبالتيائقائقيما،ائغايتةبالقمتز؟الائتقاجغننقضقةآلخايهئم،ؤاتقاقي

ؤائئشتمتةتلبيما،ائئخدقيماؤالالئقةالايحقاص!جمنذلذتغذإتةضازؤقا)11/4(-فيكزة

ال!يخيما.ال!ثيظايييمابالأش!ليائتهخةائضلآئجتةالأئؤايىغننؤتغيريضةغقيه،

اليائتزتتيمايجضازةإغاذقيإلىفضظراللة"إنؤقاذ:36،ؤيهئيرتائيمابغظضييما3قآفكزه)11/5(

أغؤايني."ؤجمنجمتيخقت

ؤتزكةؤغظقتة،ال!وء37،يكزةجملئا،5لثئيبخلائفجيظ-بكزةتجل-اللةقغيتم)11/6(

تئيهيئاالأئ!انيمجلقةقتكتة)11/7(اختزقة،مقاؤالتتضلالتؤاضخهقالتيالأف!زالضالجة،

ؤائقاءؤائقؤاء38الضازؤهت:الأزتغيما،اثغتاصيرجمنتزآةلأتةآدتمبميخفقةثنيأخ!تةبتاظاهزا،

هبالحتاتيةقائفؤة)11/8(ؤالخيؤايئة.التتاييةائفؤتئن:قالذائقاقيما،فئتض!تج!فاؤالأزض!،

هيئالحتؤاييةؤائفؤة)11/9(الأفظافيخيجلبالضتاشبغلىؤالاضميخلآليالئمؤتقتلخزكة

يخييمائوتجذالحيؤايية،آغنيائفؤ؟،قبهد؟93)11/01(الحمتيئ.الاذزافيجمنؤضزبالازابتة،الخزكة

ؤالحؤيذ،ؤالشفؤةؤال!ئكون،ؤالخزكةؤائفغوذ،ائقتائمثتمؤالقئش،ؤالثئمؤالذؤقؤال!ئغائتقز

ؤتظائزؤائضؤث،ؤالحياةؤائتقظة،ؤالتؤئمؤالخزن،ؤائقزخؤالائيقائم،ؤالضألئمؤالرضا،ؤائغضحث

الخياةت!ضةممبالتيبالتفخة،ذيلثتغذشزقةثتم)11/11(الخيؤاني.تقييما!مجذةكضاذلذ،

الئظعييما،بائفؤهؤئغزفؤقازا،ال!تاعتختالتيائقخفوقاقيشائيرغلىبقافضلالتيالروخايييما،

قائتبما،ؤلافتقجقيما،ؤلاتخمئوشبما،غيز(01)ؤهبانيهتاث،قاذكتاؤشينفة،الت!ضوزةممقاليئ

ئوتجذؤيقا)13111(الأئخاء.خوثباخيتاجميااتخادابيمااتخابقاأنجلؤمنؤفؤاة؟ايخ!يمقايكة

هيئبتاائئئيهتة،الأفويىؤخيغؤائت!في،الزقانيؤقغيرقةؤالخييز،ؤالتضييز،ائغقلي،الأذزاك

ؤالتضرفدايقا!نيال!فظةتقاتجغل)11/13(ائعغالي.ؤيغئيرفتضؤقداتييماباشتظاغيماغقييما،

ائتلآئخيما.تطيزغزمقا،باختتايىيقئقاؤزبقصميقئقايتكونفقتمترة،ؤلائختزةلابإزاديقا،

ؤفغتتايية،فغاللأث:ائفؤىهب؟ؤيييماالتتاقيما،هد؟غلىآدتميخفقةقكتقت)11/14(

هـةالمخطوطان
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ؤضازائقؤت،ؤأغذقةذايئا،شفظائاتةؤتجغلتهئا،ئوزاؤكتاة)11/15(ئظمتة.ؤفؤةخيؤايتة،

ؤشتاقاتة،فجيتةجئميمامنؤخقق)11/16(قي!.التضاءتختالتيائتخفوقاقيخيجغلى

بجميجيتقتغاأقتفقاؤقؤض!)11/17(الثزثنةالعييمغذلب،!زدؤلي!!بؤأشكتفضاخؤاء41،

الخئيرقغيرقةشخزةؤممبققظ،ؤاجذهشخقيبؤضتةتفضاؤخذقايج،بلآالالهيةائخيزاقي

تخونائؤضييمابقئوليؤإتةتموتاني"،قؤئاجمئقا،آكفئتا"قتئؤإتةجمئقا،يأكلآأ"لاأنؤالثر،

ائتؤث.ت!ونؤيجلآ!قاالخياة،

تقميميماذاتؤغاتنغقييما،الئشتيلؤالخوزؤكزاقتيما،تقائه،جمظتمالمثثظانزأىققتا)11/18(

اضطزايىمنزتجاؤةؤائقظغتجتذة،فظزخاقظزوخاضازالشيريقيماؤالرتتيماالخلآتيماتغذيتق!ييما،

منئخيرتجةأنالأئ!اني،خبيغةليؤىبيمايتض!لئىقاتةيئقؤتثمقزتتتيما،إذقئجيذةإتحيماالت!

ضيقؤقؤالأتتانيخؤلؤآقتلسيلآخا،ؤانخئثبالمثتزالاخييالتةقأخذ)11/91(تايىئيما،ظاغ!

اشتؤتتاقذفؤؤفجيتئةقإذاقزضذة،)11/03(الختتإ.ال!تيز؟تفكجمقئخيرخةشتبغننالحيقيما

بائغقتيماظمزقذبأتةؤؤثققزخة،قغظتمغئقا؟التئووالثخزةخلآائمزذؤلي!،أشخايىحميجغلى

يفجذاج،آتةؤتجغتقاالخثة،ج!يمثبتاختنئ)11/31(تيييهتا.جمنؤخؤاء43آذتمخزوجيب

خلىمنتأكلآلاتكتا:اللةقاذ"يقاذاتقا:ؤقاذلجؤاءه"،يخمثاائتئفوء؟"تبالتضيخةؤتظاقز

ؤشط!التيالثخزهثتضزةقأقاآيمفون،المثخيرض!من"تخنتة:ققاتتائمزذؤليى؟"شخير

يغقئماللةلحنتفوتالب،"ليشتقا:قاذتئوتا."يكيلآمئقا،تأكلآلااللة:قاذائعزذؤش،

نآؤآفتغقا""ؤالشزائخيزتغيرقانيكألأيقة،ؤتخوتانيأغئئكقا،تئقتخمئقا،تأكلآنيتؤتمأثخقا

الخيزؤالثزيغيرقانيقتضيزانيآذتم،ؤئظجتمالشخز؟يئذمنتأكل

قأشزغتاليهئيرتاء،ظضغقغالذؤقيشفؤةغقيقاقيرتثضميما،إلىتجتختقتتا)11/33(

قايت!ؤضازاائؤضتة،ؤخاتقاتايىئهقا،آفيغقؤخزتجاآدتم،ؤأظغقتالثتخزهمنؤأكقت

ؤالغئثي!ؤالشقؤ؟،الج!ييما،ؤالرؤتاتالألايم،أزص!إلىائمزذؤلي!جمنقئميا)11/33(تفستيهتا.

ؤؤتخغقيهتا؟الئشتيليالئؤيىجمنغزتاأقتغذبائتؤيئ،الائتقاء!بغتيهتاؤخجتمالذفيء6"،

قغضيييما.غلىاللهجمنآدئم

غلىذاقتتؤؤأثقافقت!رؤ،ؤلائخبر-غئزالتاطقةالتفممقأنالأيضاخشتقؤقذ)11/4؟(

انضغصتيما،بظئضةأظقتتائتغضية،إلىتجتختؤتتا)11/35(الظاغه.بئويىفييزةكأتتالظاغإ،

الحثيرإلىتجتخإذاالتييتمالأئ!تانت!تؤجحثؤيذلك)11/36(إزاذتقا.جمبغتيقاخخزلالأتقا

الثزؤغيقة.إلىتجتخإذاائغذاتؤت!تجقؤغمقة،

ؤتختيلشيظاني7"غئذاضازتايىئإ،ؤئخاتقيماالشيظانيظاغةإلىآدتمقبخئوج)11/7؟(

هـةالمخطوطان
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تايىئيما.يؤضيهؤلمخاتقتيماائقغضيةمنغقييماقدتمقاغلىكئيئاخنريئاالأزص!!بؤتتيقضقكييما،

ؤتئملمحييما،كأنالديالخييتمأئييئالخاز؟،الذفوجؤشكبؤائغويلالخزنيجمنآضاتةقاقزطؤمن

آخز!كر48خطيئتيماغلىئخائهقغتةتحن

ؤلثاتؤزخمة،غتييماتزآتففضابيما،ؤلثذةؤخزقتةتذاقتة-بكزةتغالى-اللةقغيتم)11/38(

انغفزاني،ظتبفيئخائهؤشذهتؤتتيمالأخلأخذفقا)11/91(يضؤغير:ؤزظييما،مقخلآضة

اختذاغا.اخئدغأتةلأنجلؤالحالمني)11/03(ؤتييتة؟ؤتذتةانمزذؤشؤي!نياييما

تميل!ؤخيغأشيرش!بؤضازؤاشتغتذة،آذتمغلىؤائفؤةائغتتةقتلثالمثثظانإنئتم)11/31(

أؤتجذةقنقمتفنم)11/33(فتتايغبما.ؤتحننئختيقيمابآتؤاجيجذاجميماالمثيظانغتئهيمؤاشتؤلىقغة.

ؤائقتزالثنشآنآؤتجذةقنؤمتفئميمياشه؟ؤلافذتبربغئيرذايقامنفتقيقةالخييقةأن

ؤيقا،الحقظيريقهبؤائخقائيماثؤخويثىمجتاذةأنأؤتجذةقنؤجمئفئمائغاليم؟فذتزواؤائكؤايهحت

ؤالزذايل،التقاقي!بؤلحخوا)11/33(زتفنم.اللةؤأئتافئمالظيتاث،ؤتئخخالخاتجاثئذزك

ؤجمتاذ؟ؤالحياتة،ؤالالفيم،ؤالتييتة،ؤائكدب،ؤالرتا،،القتلمنائئختيقةيلخظاتاؤتغتذوا

الدزتةؤخيجبآذتمفتؤ!طينالثياطينؤضازتذلذ.ؤتظائيربالتإ،ؤائخفيرائتضئوغيما،الأؤثاني

الخجييم،ينيتف!تةاغتقئوامئفئم،خيائةتقضتؤقن)11/34(الأستايىي.جمثلالظغيانيلى

آذتم.خفتيجمنشتبماجمائيماؤخي!لانيآنخ!ةتتايمإلىاقظايم،هذاغلىالحاذبهيمؤائتقت

إلىائغذيممنأخزتجقااليىتيرهضئغةؤزأىانغاتيم،خلآضبزختيمالثاتاللةؤإن)11/35(

المثيظانيأشيريبؤتزايذتكثزثقذالتماء،تختالتياثقخفوتاقيشائيرغلىؤلثزتقاائؤخوب،

بتاانمفيلث،ؤشئييماآشيص94منافيظيههئم!بالخذبيزؤأختنبققعلإ،قزخفنمائفزه،ؤغئوديتيما

يققز،أتةبجيثال!ثيظاني،بيدائغاتةإلىاقؤايىيبيئزكفئمؤلا)11/36(ؤإئضااليما،بغذي!يييق

ؤالضذبييرؤالأئضافيبالتؤاصحجتلغظضتيما،يإخخافيؤلافذزييما،باغيضابؤلاائغايتإ،بفؤييما

غييبم.خوؤقفتمخيهيبمخلىجكتةتفوقالدياثئ!تغزب،ال!زئ

ؤيغير؟لثيئ؟،خ!كأنبيماالديالتإ،!طتةغيرائيذاب،غلىآزقيمنفؤالديقالأزلن،)11/37(

ضييقةالأت!اني!طتةأنؤانمياسقظبيغتقا،ئثبةظبيغيماضلى!طتةلأنكأن؟متالثيئ"تذ.هلئم

ائغذيم.إلىالئ!ئتجيلائئتلآلثي،الئئتقم!51تزيهيبتامنتزاةكضاتخظوقة،ؤخياتقاففحتجقة،

غيز،ثابتةائتقاء53،ذائتةختة،خايقة،أزييه،ضوزةق!ائغايتةالت!يمتةقأقا)38111(

بهدهؤتجستققذالخقاء53،ذائتةتجؤقيرتة،ختة،خايقة،ائيهتةهدهكأتتؤإذا)11/93(قاجمذه.

كأتتقاهقبائغفويمالئتكيينمجئذائفئويمتفظةلأن"نئوفا"؟ئ!تىههأن"هالخؤقيرتةالضقايئ

ائتخضوز؟الئفوييىخيغيفدقيآقفذيصيمازوجؤقمتزهأبييما56بتمثميئيماأزادتجؤقيرتة؟ضقاثتة

هـةالمخطوطان
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ئئتظاغ،الديلاهوتإ،ئوزقخخبئ)11/04(ائئقذليى،بفئوميماالحجييمؤقغيرائتؤقيظفتاتجمب

إتة،ؤتذئؤائغذؤجمئةيتقزتيتيائغذزاء57،قزتتمؤمنائفذليىزوجمنبتخمئد؟ئزى،أن

إذاؤفغجزاييماغظقييماجمنيئفزؤلاتخزافنم،ؤئخيرتةشنييما،ثنيالبينالتثيركتمئةؤتخمتتة

لثاقذقا.

منجئميتاغلىؤتغتستاشتؤلىخثئبالخيةالنتتزتحديغتيماالمثيظانأن)11/41(قكضا

مئةقذاتاختئبيما،ؤاتخاب؟مجئيتاالثيما!قةباختخابالأشيرمنخلآضتاكأنكذلكانقدييم،

!ائضا!ب.غذليلمجيمؤخقضتا

تئمؤقئتةهذاؤتغذ95.الخطيئةخلآقاالتمثيرثة،إلىفؤقئولثقا(58)ض!إلىؤضاز(لح)11/3

لاانقخلو!ين.6تخنجئ!تتاأنؤذلذائقؤلي،هذاجمقأخديتغخثؤلاتخد؟.كزبئقايىق

التماء،غليرإلىتتتميظلأتقاالخمتد؟خذوبدايخلجمنالئظقيةئفوليياظبيغةتخيري

96ئنؤئوختاال!ذايياذزآقاالتيانغفيرئةؤانتخلوقاتالتقائيةانفؤالتؤتزى)11/43(

"كيفئقاذ:قلآالختد،كثيصمنء63بثنيالئفوشهد؟ئضتظؤلا)11/44(ؤغئزفتا.زتدي

ائضخفوقة،يلئفولي!كذلكذلككأنقإداتخد؟؟"كزيهيئئقايىقؤتئمبالأئمتانيائيهضةفئوئماتخذ

تايىئقا؟إلىائتخفوقاتتئنيالخيرفيقخئم

غننالغتىكش!جمنضمعها،التيبائغخائبذلذتغذؤغظتتةفؤتةأظقزثتم)11/45(

منؤالشقاءالمغتيرين،منالخانؤإخزاج63،الزميرؤإئقاص!الئزض،ؤتظهيرائغفيافي،

ؤإقاق!الي!يير،ائخئنرمنالأئوفيؤإشتاجائضاء،غلىؤائت!ثيالزتاج،ؤزخيرائئختيقة،الأفزاص!

ؤغييرقا.ائفئويى،جمنائتؤقئ

غظضتةالشيظان64ئمثاهذأنأخذقا)11/47(أثؤاج:ييذهغيتقاالأتاثؤهبه)11/46(

ؤثاييقا)11/48(تظاتة.اثتشيرك!ائيرقغةيغتيذةآنفؤفزجمع!يتاخخئةتخونختئؤفؤتة،

بال!قاقيؤظاقزوةمئة،ؤائتغذواتئتغوة،ؤتئمالأياقيهد؟ضاقذواالذينمنائيقافةتخونآق

يغقإيدفمتفيرتةبيماآقئوايقدينتونأنؤالثايثة)11/94(ؤغذلي.خقلمجخيمؤائغذؤاني،

الخق.ؤتتتغونالضلآتةغننتزجغونيقدينزشذقإتقاؤالزابغة)11/05(يغزمهئم.ؤثتائا

ؤالخوج،ؤالخزنج،الخزني،منبائتشيرتيما،تييقالتيالأغتاليمنئظهزةكأنقاقأقا)11/51(

كأنكتالأتةالثتثظاني؟جكتةتفق!بذلكأزادقإتةذلذ،ؤتظائير،الأذىؤاختضاليؤاقؤيم،

منشيئاشاقذؤقتئغتييما؟)ؤائفزؤبيماالويهيلغنن63ؤتئقبضئئقث66،ؤآيةفغجزة65ئشاهذ

قغخزة)11/53(يذئيما.ينيأليصييرجمثلبإ(68التؤيهيليإلىؤتغوذؤتظتخ،ت!ثتخؤائغخنر،التقائض

ؤتفيريزغخزةتةقائخشفائئتتايته،ائئختيقيما،ائئتتا!ضة،الأخؤاليبهدهجكتتةؤتقق!

هـةالمخطوطان



الأربعةجيلالأتترجمةالعتالبنالأسد

مما7لأالمخطوطات

الظاهزة.ؤالتقائضائضاهز؟الأتاتتضاذبمنؤالحيتةالحديغةبيماؤضاقتجكقتيما،

)الضبغاتؤآزتابائفخيرجمينغلىلمجكفواآنانيفوبيكقنيماتجايىتةانغاذةؤكأتحت)11/53(

ؤضتغالتافوش،خلتذتئوغ،"هذا،بأنائ!بثالقمذ!يهيمتؤشؤلقبالضئب.ؤائبذع(96

الخاذتقادتؤإنائيفوب.من07كثيزونتلآجميذتةضازؤقذال!تئت،تؤيمفيؤائفغجزاتالأتاقي

ؤقا)11/54(ؤفغجزاييما.آتاتيماجمظيممنئمثاهذوةقالأخل!بأشيرهئم،ائتفوذتبغةغتييما،هققاغلى

التخديفغتييماتتاثتتقذهذاإنائؤالي:يبيلآظق21تفوئواأنجمنأغظتمخخةغقييماتحذون

قللأتاقاؤتخنائتفوب.قيلثإتةيفوذؤتازة،اللهائنإتةتفوذتازةلأتةالقيلث؟ؤغلىاللهغلى

قكتفئمبيلآظقأنإلىالخاذقائتقحت)11/55(القفب."يتؤلتغقيهخكئناؤقذقيقزإلأ

كزفا.إتييماؤأتجاتفئمغتئيمابيماخكئواجمتا

يححثكأنقذآذتملأنائتؤيئ؟منآذتميتفدقيالاخييايىثيمابإزادييمايفتؤلتذاتةقأشقتم)11/56(

ائقؤتأغذبتمثيئتيما؟7لأتةقائولأ؟ؤضازخايعيما.أفزتخاؤفيهقيخلقفئوكأ،قضفوئايئوتآن

ؤتجحتقايخفصيئإلأبائتشيريةؤاتخاذة73تحيئةكأنإتتاائتمييخأنؤائقففوئم)11/57(يخفييما.

ظيريقبذلذتتاؤيئظهزائضؤلت،جمنتذاةختئغئضير؟،منفؤالديالخ!د!ؤقتلإ"!آذتم،غلى

75خزئمتةئوتجذؤتئمالذيئوتيماتخي!شجمبافيخاييماتغذبالضئب،يفتؤتداتةأشقتمبأثةائقضيتة،

تاز،زخالات!انهذا"إنيفيفوب.ؤقاللثهذبيلآظشأنؤذلك)11/58(غي!ث.ؤلابيمائذان

الزكيئهذاذيمجمنءتيري"إتنيؤقاذ:تذئيما،بيماؤغتذقاءؤأخذ73."خطيئةغقي!6!ؤتجتتؤلا

ائيهتاث.شهذكتاائتار

97،فذزة8!غنالضغق!زجمقبجئميتا،اتخاليهلأخل2،لثئيخلىغلىائقابزكأنقإذا)11/95(

الخميزة.الذيحلهأئف!تابيماتخنتأخذأنغمتىتتانق،غنؤائتؤتيىنغبما،غنؤالاتضاغ

يييماائقضيقةؤكأتحتغخئا،ذلككأنتتاائغايتيما،بفؤتيماالشيظانققزشيذتاكأنؤتؤ)11/06(

انغجيب،ائؤخيماهذاغلىانغقتةهدهممقائتضذوخةائقضيتةؤإتضاقئذوخبما،ؤلاتخئوذهغثز

بالمئفوفيظويتاخثئقففوفا،كياييمئاخاأتئوتضاضازبيماالذيجذا،اثف!تضغبائم!ئتغزب،

يييما.تمئفذقنآقلؤقاالضيتي،ائابهذايب

ؤاثيقاج،بقزخهأشزقاالمثيظانقضذالاختتايىته،بإزاذييماالروخئمثيئأنأزادؤتضا)11/61(

قزجتمائفقذليى،الضييبخؤذفزتخةال!تايينفؤاقيقزأىائيظاقي،غئةؤكشفالزثقزتجزة

جمنشيغقااليئانئشاقذ؟بهد؟يقير،غلىالت!ائنأتةؤتخققائتنريد،ؤانخؤفيالثديدبائغضب

ائهحتإتةثتم)11/63(آيخضا.تائوزظويىؤغلىالأزذني،تفيرثبالاغتتابجمتذبإغلآنيالمتتاء

ؤاغتتاذةحميغقاأغتائةؤضازت،تزولأقتقدز،ائقؤاء08تجؤفيقؤفوفاؤتيئؤيبما،مئةائيقاثا

هـةالمخطوطان
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تأيئقافتؤقغاتاضتقا،التيؤائفتاضت!قاؤققاالتيفقاؤقييماجمثلفذاقة،فتضؤزةال!يذقغ

ؤآتةائقلآئخة،قغأؤلأتةكأتتالتيائكزاقةتذكزثتم)11/63(ا\خيقا.ال!خطجمنغقئيما

81ائيزالمجقاغلىزقابؤفؤبقايتقحزفالذاتيةلئئظتةغتييماأئتئاللةؤأنضقظ،ختئبإزاذييماقاذ

التإ،83ائننيىتةقذزقاشتغظتمغقيقا،تةالت!ؤإفقاذائيفوب،قغغقيقاقدتماليىؤالأفؤاذمئة،

غين،ظزقةبيلآظشتذقيتينؤفويخهبقذيى83تفوئملاغتيقاؤقاؤالأزض!!يقاؤقاال!قاءؤأن

ؤتغذة.قئتةكأنقاييميقا08لا

يىضئغنبالذتة!يافةيتهونؤالتهيت،القميقغئةخقفبمكزييما،اللةغيتمقتقا)11/64(

زفجفيزايخئاذييلأ،خاضغاالمتيذأقاتمؤقف،تهيئةؤخذيىتاطيماجمنائخلقتضااخييايىئ.

جمبخضفوا8هالدينؤذزتييما،آذتمغنيذةؤئزقغالأزص!،!بقاجمذتيماغلىؤاضيئزايى؟غئةالتففكة

شؤائة.قأخيحتقييلي،غيربيرضئأشيي

!زذؤلي!كبالأولىزئتييماإلىؤأغاذةالخجييم،منجميغاؤذزتتةآدتمشيذتاؤآضغذ)11/65(

قغاقؤيهيلفيتزكفئمؤالأشزازؤائغذلي،الأئضافيخيمغلىقغةالأئزازؤأتجازالتجييم،

الذيئوتة.تؤيمإذقلآئخيهئم

ؤضيذ)13(ؤائقضاء!8.ؤالذيئوتيما(86)يلرضاائتؤت،تغذأخمتادتابمتاقيمايحغيتتاالأفؤالت،جمنقاتمهذاؤتغذ)13(

فذليميما،زوخؤأزشل)14(تفئم.ائمغذهائضتكوتإلىائقتاقةتغذؤالأئزايىالضذيمينضغودتضالخخققال!تاء،إلى

ذغاء98ؤكثزةائئظقير،ائيهتابهذاقئقغة88تتتتتققذ)15(ائخلآض.إلىئؤذيالتيالظيريتيشئوفيإلىبقايضفتدقي

فذتزا.فزتاضاكأنلتنيلآؤتيماإلىالخاتجيما

قؤاييييماجفطفيائهقيماؤضزف9،يزاقيييماافذاؤقةق!.9المتحيريماائيهتابهذاؤقزتتةائضزتتة.ؤالحايث:)16(

الحقايييرإلىالتفزوتةؤأفثايهئغوفي؟39ثبؤالرخوغؤيغلأ،قؤلأبقزائضيماؤائميائمؤغضلأ،جملئابيماؤالخت!ذؤآتاتيما،

قاكقاليخعيقيمابتخضيلؤتفوزائتيالب،بأؤضجقغايييماخل!تفضيليفقايىفيتتتينذلذقغلى)17(ائضئمئوتة.انئذؤتيما

قزتتئة.39ؤثتتتزتتئةتخققتققذائئزقاني.غاتيماغلىلمحييما

ؤقغنئ"الئشزى".9تف!يميزقاتئوتاييةتفظةؤالأيخيل"إيخيل".الفثزفيائيهتابهذاؤؤشئمال!تة.ؤالزابغ:)18(

ائتثائزسهنن؟أغظتمقتا)91(ؤييتا.غقيتاائفذليىزوجؤخفولي69،بجئ!يتاالت!يهتيمااتخابفيبال!تب9تثزتاهآتةئمثزاة

هذابجلآتةالثزفيأفقملتفنمؤضازفقذشة،ؤق!المجن".التيما101قياجملىتضيزواأقاائتشيرآئتاء8999أقلبقااليئ

ؤغفزاييماالتشير،أئتاءغقتغالىاللهبيرضىأئضاؤتشزتا)03(الحميصييم(301.ؤائؤقايىاثغطييمالشزفييفذا)قتااثؤقافي

69ذغيرتاجمنغقيتابيماأئغتمبتاؤأئضايهئيرتائيماه.!،ؤبلةائتايىبالظافيثتؤكيماؤقضيم"01ائغفوتات،ؤإئظاليالزلأت،

زضييما.ؤجمتةؤشئةتتينققذ)31(.ال!زقديةؤالخياةال!تاييةائتقكوقييبتتاائئغذؤالثجييم!.ابالأنتاء،



الأربعةالألاجيلتربهةالعتالبنالأسعد

مئفئم.61أزتغة،تةائكتاثؤكأنآ()3وغز(901.)تجل-التيماإلى801ائكيرييمائيهتابهذاؤي!تةالتئتة.:ؤائخامش)33(

قتئؤفقازشلأ(391،)ؤأشقافئماللأجميدخمتيمامقشيذتااختازفنم(113)البين11،اخؤايىتاغشزالاثيئالرشل!مناثتاني

يفميذاكأنؤفؤئوقا،ؤالأخزيتظزش،تفميذاكأنؤهؤقزفش،أخذفتاالرشل،4!1تلآجميدمقاتتانيؤمتفئمؤئوختا"

ؤاجد.يظايمغلىأئقاطهئمقغايبؤاتققتئختيقة،بأل!ننضتغتؤ،ؤآزجمتؤفتتاجمذ؟،أقاييمكبذلذؤكتئوا)34(يحولش.

أفظايىثبائئمثزىهدهؤائتشزتؤاجذا.اث!يحثيونأقمنؤأتجل116،لجقيقيهنمالئزقانيأقضلذلذ"1ق!نه)35(

118.ؤكتابيماضاجبيماإلىي!تئةتتيتت!11ققذ)6،(تئديلى.ؤلاتغييربغئيرؤزيمضتؤذؤتتائت!كوتة،

هذاإشتادقإن)38(ئقضذ.الحكقةآئؤاججمنجقبماؤلأييمايضفخ،أفبرلأمميئؤفؤالأشتاذ(9!ا.)ؤالتابش:)37(

الخايضةبائئؤاظبةذلكؤتخضيلائغايتة،قزتتييماغلىؤاشتقزايىهالغقلتفديبإلىالاختذاثؤقضذةائكيرييم.13ائيهتاب

آخدهمجئذالألل!ائضتمأنؤذلذ)93(ؤائكتاذ.اتختائم33!لمحييماقاغلى3"1ؤتفضذقاالخق،قتا!جإلىبقا(31!)تئئغاليى

لمحيتاقائقؤتمختئإيثزافا،لمحيقاؤئمثيرق134،ائققئوليإلىائضغفوليمنالزيهييماالحفولي!!بتئتملالضايجأبالضق!ؤاكتمتابيما

ف!تجذينضزتا،كذلكذلككأنؤإداقضيقبما.خؤ3!زئيقهفؤالديائغفلي،بالاذزافيضابفا،تقويفااللهضوز؟من

أفلأصزتابقااليؤالظقاز؟،التقاء136غايةغلىالذؤائمغقيتاؤتجتؤيهذا)03(الألهييما.بائيتايةائفذجمىزوجيقئولي

بتأييدائقضاخة،غايةغلالأنظايى،خيجكبؤئغةي!اني33!بخلبيمائطقالديالروخايب،الالوالافوليرهذاتقئولي

انغجيتة913خييقتيماانجتذاجؤغلى-ؤتغاذتتازك-ؤأتدتييماائايىفيأزيتةقغيرقةغلىآيضا138ؤئوقظتا)31(انفذليى.زوج

تضفخ.أفيرؤلأقيائيهتاب،هذاإشتاذتتينققذ)33(الظاهز؟؟3!.يغةائتبييصياشمتيماؤتذبييرائاهز؟،

بائقؤلي،أقا)34(ؤلمحغلأ.قؤلأظاهزا،تيائا!ييمافتت!ةقإثقاائئكزيم،ائيهتابهذاؤفضوذفضوئة.ؤال!ابخ:)33(

)غلى133ؤتخحثائغاتيم،يبؤتضئزقاييماالظاهز؟31!قزئتزتتماثحموليال!يذ؟جمنؤلمخقضتاشيبتاميلآ؟غلىئتزهنق!

الخيزاقيمنؤائفغذائئؤتذةالحتا؟بقؤهتيماائتؤجمبصعخةغلىأئضا13313(تؤتذذائئزصتة،ؤالأغتاليالزيهتةالأفغالي

ؤالقخضالزائقيما،الذايىهب؟يبؤال!ئيالأغقالي!3!خ!بغلىبائغذليؤالاثتقايمالذيئوتة36!بؤمجيد13ؤئذكزهائغييذة،

جمنؤاجدخلىتإنبالمغلي،ؤأقا)35(غاتييما.ؤيقاتةذلكتتايمجمئذالغاشةؤالأئقافيالذيمتةؤالأنآيىالخبيحثالضيييرغنن

ؤالأتاقيائتغال!أنغئزؤالاختضايى؟التظييلظيرييئمنغثير؟،فضولييخلآفيهتابيمايبقضلالأزتغةائئتثتيرين

ؤاحذ.!يقاالخييجقضذؤائؤضاتا،ؤالشؤاهذؤالأفثاذ

تأقيقاغلؤهقأؤيقا،!بجمئفنققات!خققغالب913بتفضيليشتأل!متاالأزتج،ائققالاقيإضخاخايئ38!ؤجمذة)36(

116؟قضلأؤأزتغونثقاييةه"1قزفمق:قضلأإ"\،ؤجممئون3"1ثقايتة:قتئ143:قضلأغشزؤيمئغة141مائتانيزومئا."1:تيائة،

9"\.قضلأجمثزونئوختا:8"9؟قضلأ7"9ؤثتائونثلثةئوقا:

مما6لأالمخطوطات

ائقؤايينزتتحتالتيالضغايىاثفضولي)37(ؤغذذ

ائعذي!تانيانقاضلآنيالأتؤانيؤضغةقاغلىبجمتبقا،

ؤمائةألف-آمينقغتا.ضلآئفضا-ؤأوشائئوشأئوئئوش

هـةالمخطوطان

ائقؤايينزتتحتاليالضغايىائفضولي)37(ؤجمذة

ائقذيتمالبانقاصلآنيالأتؤانيؤضغةقاغلىبجمتبقا،

ؤجمائةآلف-آمينقغتا.ضلآئفتا-ؤأويتمائئوسقأفوئئولئ!



هـمما7ةلأالمخطوطاتفيالعاقةالمقذمة

هـةالمخطوطان!ك7لأالمخطوطات

قضلأ:قتئ:م!*-؟قزفش:3-تآ؟ئوقا:ؤليئونؤخ!ة

فقضلأ(015.ذلذتغذؤصعغقا)غلىتا،!8ئوختا:!*+؟

ؤخ!ون51!ؤختةثلئيائبماقتئ:قضلأ:ؤييصئونؤحمحتة

)ثفثمائبمائوقا:قضلأ؟ؤتفثونؤليتةمائتانيقزفش:قضلأ؟

ؤتلثونؤاتتانيمائتاني(؟هأئوختا:قضلأ؟ؤأزتغونؤاثتاني

قضلأ.

ؤشنغة153جمائتانيمنطئاائفضولي)37/1(ؤجمذة

أزتغةقزفمق:ؤاجذ؟ؤقضلمائةقتئ:قضلأةؤثتائون

سيمتةئوختا؟قضلأ؟1ؤثتائوناهيثةئوقا:قضلأ؟ؤحممئون

قضلأ.ؤآزتغون

جمنإتثيماائفذزةؤضتتقاذكزتاقذ)!3/3(قإذ

تذئا.قذفتاقااليالتئغيماانجؤايميثزجيالاختضايى

الحواشي

هـ"61واصحغيرالجلةمعى11هـالظ!آوالط!آ11ةهـالردبة1ةهـواحلواة8لاوالالابه3ةأئمهـالما6ةاقطالك"ة،شهـأهـالوضةة3حانه"!،أهـأ

مما7"!لأليهونكا37!لاسثرحهمما+"!7الحاحةكا17!لأأنمعمما7"لأهـالأعلا11ة(هـ181هـالمنطيقية13ةوانمعث16ة!ذاك061"هـلذنك(هـأ13البهرآ

لأ"3!!هـابااليها-كا(أ"3!هـالعدراالعدرىكا+!33ولادتهكا،،ال!هاومجدبكا+1"،-8!لأ-مما+2"لايدعرا،6"7القولمما57"لأيضسص

لحوى*،071الملوةكاالأ"وحوىمما،لأث3كلاتأ6!"لأحولىكا16!لأوغير!+."لأدهده+لأ!3واطوى*+738لوامما7لا37وكرباهمما،لأ36فانحر

كا،!ه،شية"6لأ56يسرمما55لأ51لبهقاامما7لأ53القاكا7!هلأالمتمظكاتمقظا107يح!لا5في؟16خطةكا7الا8ؤاعد*6لأ!.لديىا"716!

-*+لأ68وينقصلأ63+مجا!لا66شاهدلا65ثاهدلأ61الرمير*+63،ءشلا؟6ا-ت"6،المخلوقوركا6+الخطة"+95،!ط!امما+لأ58العذرلى

كا،لأ!7يقولوالأ71كثيري!"27،والعاتالدع9!لا44*أ.6"5196،2؟!النصتحملةالأ"!3!ها"،1)(.القلفيالخطألب

"8+"اتباعهامما)3(اتا!ا81،االوىمما8،+قدرته31،علىكا738حطةمما!7،+وحدتمم!36خزئامما35++)؟(تله+قله31،مجيهكالأ+"3بثيته

هـ!9ةهـإلى611قراتهمما+!!لأهـوممبة9دعاهـ"7ة978هـثبتة88والقصاكا"!لا+لديولةهـرالفناء86ةاللدينمما+لأ85ولالا+81يقرم*لأ83لن

ا!7!هيلاال!*!هيا*لهيكل1،1الثرى7!!اباهـكا7ة99!اهلواهـ*8967!البارة*7!9!لجنسا167!هـدر15ةهـرتميرها"9ةوتبينت

اللدينكا"11،+حراريهـ"6ة!!\،فمنهم"6لأ11وجلعز"،\،!-مما+18،هـولالنعيم2.!ةدعوالامما16!هـكبرياه5"هـوتصم1("هـ1مساكئا"

يلغهـبها1!1ة.الله+إلىمما7لأ!!1الادسوالإسناد"+لأ911وكتابيه*7لأ118ليمتلأ117لحقيتهم67!او؟د*7لأ115هـتلامدةاة"1-"7لأ!11اختارها

6131الطاهرة*+لأ13خلقهمما+لأ1؟1وتيقطا8"61!هـكل3؟1ةهـالتقاةالقا"7لأ6"1ري!هـكا5!1المنقولمماالمققولإ"!+هـ+من3!61هـويقصدهاة"1

هـ1ة؟تمايتي+هـ"1"الأةهـ-ت!ةتمصيل913،وعددلأ+"138الإيانممالا،+1لوعدممالأ+136هـرفيكر5!1ة(أهـأ3تويدل133ةويحث!!!1ةمرثمريم

اللهيا.الرؤوفالله+لم+-الأ5إصحاخا!1"!6هـإصحاخا118ةهـوثود61!اهـإصحاخا116ةهـنسبة115ةهـإصحاخا111ةهـنشية61!اإصحاخا

الأرثوذكيةالقبطيةالمرقيةالعامرةالطريركيةالداركتمخانةعلمؤتذاوقفا13!.المرقةالكرارةبطريرككيرل!الحا+اكاشه!لااماك!!مالمحتص

برمهات33المحرتاوي.إلرهيملطرسالفئضالحقيزكتتة.آميندائئا.المحدرلرتناالركة.تحلالطاعةبنيوعلىدؤافا.أدتةعترهاوالإلكندرتة،بصر

وثسود!15ة.اهـمايتي061(هـ11!ههـخة1"1شرقةملا.91سةمارس31غرلية،1591سنةمارس31ش،1631سةالمبارك
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أ،ائقخظو؟يبائغاقةائفقذقة3اول

ائتخذتةؤاجد،إل!ائفذش،ؤالروجؤالائينالأبيشيم

ائئخيتةائئقذشةالأتاجيلأزتغةفقذقة

الزاهير،الئييرالمجقالظاهير،ائمقذلضبإئحيل!ؤائكتالي،القفليشيريغيمافغيننؤانجلآلي،انضقاءدي!دتيماالخنذ)1(

تشكزةائغاليين؟زتيإئغايمؤقازواالمثياطير،أشيرمنؤائغتفواالخؤايىتبن،الرشلتذقيغلىائغالمينافتذقيب!الدي

الخميميقيما.كزاقاييماجمنيئتاةقاغلىؤتخضذةائغطيتيما،أئغاميماجمنأؤلاتاقاغلى

ققاضذكتتتؤيبماالمتيدتإ،التزاهيننؤآغظئمالألهتة،ائكئبألثزدثائئقذلي!الأئحيلييهتاتقإنتغذ،آقا)3(

الزوخايية.الأؤامزؤثتتت،الخ!تاييةائمثالاثؤتزؤختحتالتتيرتة،الرفوزؤاتضذيئائفوشيرتة،الضؤزا؟

الخذابيزاغتقتحتبقاالتيالخقيقتيما،الضجيخةالتقاليييرإلىئخشاتجةالائحييتيمااثمقذشةائكئبئضوضلأن)3(

الخجييم!بالأشيرؤمنالشيظايية،ائذتايهيرتستفطجمنالتمئيرتيما،جئميىخلآضفي،ال!يدتةالضالجةائغجيتةائق!يميجتة

ائخطييما.بجقة

آخزثنن.تؤخيرؤتخديداقئؤلئناثؤضاتاتؤكأبخمئيىاثمقذلي!الائحيلؤخوبتخؤزقزاقئئبياءزأشفوشلأن)4(

غفذاتفوذاؤيتيحتإشزائيليتحتؤأضعغ-الزثقاذ-تأق!آتائم"قاقائلأ:اللهبؤخيذلذأؤضخالحئئؤإزميا)5(

غفدي،كنيتثئئواتئملأتفئمجمفز؟أزص!جمقلأخيرتجفئمبأيديهمأخذثيؤيميبتائهئمقيغهذئةالديكأئغفدلئشتجديذا،

ؤفئمإلفا،لفئمؤأصميزؤأغايئفئم،ضتاثيرهئم،غلىؤأكئئقاففويهئم،جمبتؤاميحييأغطيالزث.قال-بهئمتقاؤئثؤأتا

جمنيغيرفوتي،جميغفئملأنالزت"؟"إغيرفيقائلأ:أخاة،ؤاجدؤخ!قيريتة،أخدخ!ئغتمونؤلاشغئا.ليتضيزون

خظاتافئم."أذكزؤت!ثيظلآقاتهئم،زاحماآضيزلألمتيكبيرهنم"إلىضجيرهنم

ال!ثيدظفويىغلىتتتأواالدينالأئبتاءؤتقتةتلققظ،ائقذيتانيالتبيانيهذالقائئقذليىالأيحيلتخؤئمثزؤلئم)6(

اثئقذليىيإئحيييمافثديىينالأظقايى،تلآميبهؤإزشاليئذزك،لابمزقزتتماثغذزاءائقذي!ةالتيذةجمنائتؤئوبائتمييج،

يزوذ.لاالديؤالعيئمالذائتةالخياةتة3تخونبيمائؤجمنقن(3)ضوؤإنالأشير،منائتشيرتيخلآضالئغيني

يحرن"لح!ط!ن"لحذو!،

الحواشي
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(هـ"7لحة!ائقخظوظاتييبالغمتزةائقؤايين3أول

له\المخطوط

ؤأزشايئوشتأه*اهـلاةأئثيئوشائمئطية:الئئخةؤيففتقىؤأوشابئوش،أفويئوشائمذيمتافيزتتقاالتيائقؤايين

ئوختا-،ئوقاتأ،83قزفق،س!قتئقضلأ:ؤي!ئودؤظ!ةؤمائةألففضوئقاقؤايين،غشزةؤجمذئقائأها*م!تأم*،

تجذؤلأ.ؤحم!ونؤخمتةجمئمائهؤتجذاوئقا-،

تجذؤلأ.ؤشبغوناثتانيؤئوختا:ؤئوقاؤقزفشقتئبيماأختزقاقالأؤذ

غثزتجذؤلأ.3ؤاثتامائةؤلوقا:ؤقزفشقتئبيماآختزقاؤالشال!

تجذؤلأ.ؤمجمثزونأحذؤئوختا:ؤلوقاققبيماأختزقاؤالخايث

تجذؤلأ.ؤجممثزونخ!ةؤئوختا:3ؤقزفشقتئأختزبيماقاؤالزأفي

تجذؤلأ.ؤئتائونثلثةؤئوقا:قتئ!آختزبيماقاؤانخاجمش

تجذؤلأ.ؤأزتغونثتاييةؤقزفش:قتئبيماآختزقاؤال!ابلئى

تجذاوذ.شثغةؤئوختا:قتئبيماآختزقاؤالتافي

غشزتجذؤلأ.ثلثةؤئوقا:قزفشبهأختزقاؤالآجمن

تجذؤلأ.جم!ثزونؤئوختا:ئوقابهآختزقاؤالايخ

تجذؤلأ،ؤخ!ونؤأزتغةجمائتانيؤفؤغئير؟،ذونالأزتغةالفتثحيرينمنؤاجبضوب!بالاختايىائقزذقاؤائغالثز

تفضيفة:

تجذؤلأ.ؤليتوناثتاني:قتئ

تجذؤلأ.ؤجممثزونأخذ:قزفشه

تجذؤلأ.ؤشئغوناثتانيئوقا:

تجذؤلأ.ؤت!غونتمئغةئوختا:

ؤيمئيائ!6آلافيغثزةؤممآإضخاخا،ؤشئغونثتاييةائتمثائيرآزتنيحملهأنالمئزتاييةالظيبائننئئ!خةؤتضتتت

خزفا.غزؤأخذ

الحواشي

الف6!مرقوسه،مئىا!مرتوس3!واثني"!18()ولالختاميةالملاحظاتبعد!المخطوطلىالعرةالقوان!تقع
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هـمما7!أة!المخطوطاتفيالعثرةالقوانين

،المخطوط

-ؤأوشائئولق!أفوثئوشانقاضلآنيانغايقانيالمتيذانييييمائتينقاغلىانئقذيي!الائحيلهذافضول)؟(تزقنؤقذ

إضخاخا؟*:قزفشي!2%ضخاخا،:قتئإضخاخأ:طإضخاخاييماأن9أؤضخاإذ-آجمينبتزكأيهقا.تغالىاللةزجمتا

إضخاخا.!ائوختا:إضخاخا؟3ئوقا:

قضلأ،3-تآقزفش:قضلأبم!3فئقيرذ:قضلأ،13(تأفتمق:قضلآ،ء*+قتئ:قضلأ:مةس!2الضغايى.ائفضوليؤمجذة

فتمق:قضلأ،تا!8ئوختا.قضلأ"ي!2فئقيرذ:قضلأ،*هتأ.فتعققضلأ،!*+ئوقا:قضلأ؟*كافئقيرذ:قضلأ،س!:فتمق

قضلأ.ولا،فثقيرد:قضلأ،-

قضلآ.ش!ئوختا:قضلأ؟كائوقا:قضلأ"ولقزفمئ!إقضلأ؟ةمقتئ؟قضلأ:ءولتاقئطئا:ائفضوليؤغذذ

تجذؤلأ:ةلا*تيائة:تأقيقاغلىائقؤاييرغمثز؟تجتبالضغايىائفضوليغلىائفمثتمتةالخذايرليؤجمذة

تجذؤلأ.53ؤئوختا:ؤلوقاؤقزقشقتئالأؤل:اثقائون

تجذؤلأ.!بمؤئوقا:ؤقزفشقتئالحايي:ئقائون

تجذؤلأ.ؤئوقاؤئوختا:ولالشايث:قتئائقائون

تجذؤلأ.5ؤئوختا:ؤقزفشقتئالرابغ:ائقائون

تجذؤلأ.!+ؤئوتا:قتئ:الحامشائقائون

تجذؤلأ.7ول:ؤقزفشقتئ:شالمتابائقائون

تجذؤلأ.1،3ؤيوختا:قتئ:ال!ابخاثقائون

تجذؤلأ.طاؤئوقا:قزفش:الثامنائقائون

تجذؤلأ.مم!ؤئوختا:ئوقا:التاييمغائقائون

تجذؤلأ.س!الأزتغة:الشتثيرينجمنضلىبيمااتقزذقاانغالثزفؤانقائون

جمئقا؟قائونيض!لتيانؤهذا

،صخاوصحوا!م!

الحواشي
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الأربعةالألاجيلترجمةالعتالبرالأسد

هـةالمخطوطان

قغنئغلىائقؤايير،منؤأوشانئوشآفوئئوشائقاضلآفيائقذي!انيالروخاييانيالأتؤافيزتتةبقاذيلقؤتتفو

ؤ!بتفقا،وقافقاات!اققابففتقىؤتجغلآقاضغاييقا،ييرقاقيانفقذشيما،الأتاجيلالأزتغيماآخلمق،ؤالايجافيالاختضايى

ؤقضلأ.تجذؤلأؤحم!ونأخذليمئمائةؤفضوئقاتجذاوئقاتخققتقؤايين،غمثزة

قضلأ:ؤآزتغونؤحممتة1انغالثيرجماكتانيانقائونيؤفضولتجذاول،ؤليمتةمائةآزتغ:الت!غةائقؤأييرتجذاول

تجذؤلأ.ؤشنغونئلثةؤئوختاؤئوقاؤقزفشقتئالأؤل:

غشزتجذؤلأ.ؤخ!تةمائةؤلوقا.ؤقزفشقتئالافي

تجذؤلأ.ؤجمشزونآزتغةؤئوختا.ؤئوقاقتئ.الايث

تجذؤلأ.ؤجمشزونثلثةؤئوختا:ؤقزفشقتئالزابغ.

تجذؤلأ.ؤثقائون؟(3اثتانيؤئوقا:)قتئ:الخامش

تجذؤلأ.ؤآزتغونثقايتةؤقزفش:قتئ:ال!ابش

تجذاول.شثغةؤئوختا.قتئالتتابم:

تجذؤلأ.غشزآزتغةؤلوقا:قزفش:الثامن

تجذؤلأ.جمشزونؤئوختا:ئوقاالخالمي!:

قضلأ:ؤآزتغونؤخ!ةماقتانيجمئفئم:ؤاجبخ!بيماائقزدقاؤفؤانغالثز

قضلأ.ؤليصتوناثتالبقتئ:

قضلأ.ؤجمشزونآخذقزفسعق:

قضلأ.ؤلهيئونثضاييةهئوقا:

قضلأ.ؤيئ!غونآزتغةئوختا:

هـثم!يةهةهـثمميةاةاهـأ3رثون!ةهـمائتي1ة

الحواشي
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هـكا6!ة!المخطوطاتفيالعثرةالقوانين

7المخطوط

أفوئئوشالروخاييالبائمذيمتافيائقاضلآنيالأتؤانيزتتةقالثزخائفذليى.ؤالروجؤالائننالأبائؤاجد،الال!بنيم

ؤتجغلآقاقغاييقا،ييرقاقيائئقذشيما،الأتاجيليالأزتغيماأخلمنؤالابجافي،الاخيضايىقغنئغلىائقؤايير،جمنؤأوشائئوش

تجذؤلأ.ؤظمئونؤحمشليئمائةتجذاوئقاتخققتقؤايين،غشزةتفقا؟ليقافقاائمتاققابففتقى

تجذؤلأ.ؤشئغونثلئةؤئوختا:ؤئوقاؤقزفشقتئالأؤذ:ائقائون

غمثزتجذؤلأ.ؤأخذمائةة1ؤئوقاؤقزفشقتئ:الشافيانقائون

تجذؤلأ.ؤجمثزونأخدؤئوختا:ؤئوقاقتئ:الثايثائقائون

تجذؤلأ.ؤجممثزونجمتةؤئوختا:ؤقزفشقتئالزافي:ائقائون

تجذؤلأ.3ؤثضائونثلتةؤئوتا؟قتئ:ائخاجمشائقائون

تجذؤلأ.ؤأزتغونشنغةؤقزفئ!:قتئ:ال!ابشائقائون

3.تجذاوذشئغةؤئوختا:قتئال!تافي:ائقائون

تجذؤلأ.غشزثلتةؤئوقا:قزفش:الامنائقائون

تجذؤلأ.مجمنزونؤئوختا:ئوقاالتاليخ:ائقائون

تجذؤلأ.ؤحم!ئونأزتغة4مائتانيجمئفنم:ؤاجدخلىبيماائقزذقاائغاشزائقائون

ثتينما"+ولأاحد3+رثصولى"ةويوخا1+

الحواثي
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الأرلعةالأظجيلترجمةالعتالبنالأسد

تجذؤلأؤشئغون3اثتافيا:الأؤلائقائون

18



ئوقا

11ء)ول

س!115

)سش

م!ااح

)ول

غ

غ

3(

ولا+

طا

)ي!

كم

مم!5

م53

م؟5

م53

ة+م

ة+م

!+3

ول

2+م

بم

*ا"!

ولا(!

اامول

15ا!

ا(مم!

3

!

ة+ح

!+ء

!+م!

!+ء

ء+ع!

افى

لأ

ءلأح

ا(حور

11حول

ية-ا

*ااح

!ا(ح

هـكا،!ة!المحطوطاتفيالضرةالقوانين

ئوختا

م(01*2

!ول

*2

م(211ة

!ه

11*م

2تم

ةم(16

م!2

مهول

7!

م!5

5+م،17

3ءم

2!ول

ص!م

3)!53

همول

قتئقزفس

+!3

13+"3

يم

+8!

يم

8-ح

-3

-3

ول+3

ول-هـ

+*!

-*!

!

بم

!ك!م!

ش

ء،ح

*،م!

-

-

أتذا(".دائئادته)ؤال!ئخالأؤذائقائون31كتل

الحواشي

!ة،\،غمم!م3س!!غ،+هـ*7!-8ةهـ"-6ة6،،06ا++بملح،ةهـ"ى،37ةنلنة،هـ*م!،ة(

\-ا+6ا،+11!ل!هـ*،لحهـ*-8!6لح16!-3!6يام3هـ*+،061-هـ*!،61-،-3،51"س!!،1!

حدولأولعرننلثةرعذته7اللهلعودم!تعالى

91

ولا+

ولا+

مم!+ول

ءا+

بم

بم

-

-3

!+!

11+م

ولاأم

حا(م(13

لام(314

لأم\2

112م

ا(مهـ

*لأم

ي!ا(م

طم!

ش

11!ي!مم!!!113"ة!،هـ

مجصد"الربهـدلام؟!ة3مما



ئوتا

تش

ة

بم

بم

+!

2!

غ

ة

ول

!ول

*ول

ولا

م!ا

!

!

ولهـ

!

!

لا3

حا

بم

+مس!

!

بم

غ

!

83

ك!3

5

-

9؟+م

م2هـ

غ

ط!

الأناتربهةالعالبنالأسعد

واثنا3)مائةالثايب!:ائقائون

قتئقزفس

!(

)كأ+

ي!

)1!

ئم

طام

غم

أش

امكا

*"م

ممام!

3،م

-م

غ

طلا

تض

ش!

*ولم

ةول!

غ

غ

بم

بم

!

بم

الأربعةجيل

ؤلأ(3تجذغ!ثز

(،غم

غ(6

!م

اآ!

ولم

ة*م!

غاا

ه-م3

س!\

م(1!20

2!م

،مهـ

بم

-

غم

ء-تم3

ولم3

ط!م

!

7!هـ

3*م

!+!

سه

مي!2

ةم

*م

م!5

3

مي!5

!511

مهـه

يةتم

،

قزفس

ول-

!

!ه

غ

غ

ت!

غ

ئوقا

ثم

!!!

تا

بم

كا-

ولمول

غلا

ش

غ

لأول

1(هـ

112م

لأمس!

13ء



قتئقزفسئوقا

)!لأم

13(م
13(م

!
ول

س!ا(!
ي!11م

اأمهـ

بخ

)طآ

ش

!م

يم

!ام

امول

ش

ام2

ئم

ئم

\ك!م2

م"*

*تم

بم

م83

،\بم

ممامة

ي!

ولم!

!

كع

كام!*

،5!!

ه

،حول

بم

غ

!17ول

ي!

ولحول

هـمما7!ة!المخطوطاتفيالعثرةالقوانين

قتئقزفسئوقا

!م!هـ

11

ولحول

هـ*س!

**ح

لاحول

هـ*ح

ط!ح

"هح

س!ي!5

ة+ء

5+ء

-م

-م

ء-م

م82

مي!8

ئم

ولم3

ولمول

3

ولمي!

خ

ثم

*مس!

!

+تم

م23

3

3ءم

مء8

غ

!

بم

3*م

بر

ع!ح

الافي.(03اثقائون)كتل

الحواشي

هـ*+!5ةا!(هـأصححدولاعثررخهلىمايهحدولاعرواحدمايه3+وحمةكام!!6(!هـأ

-3!!غ16،-هـ"6!2061هـ*7لحاةاةك!تمورا3هـ"7لح!؟ة،1!-ا!ا-!

تعالىاللهمححدالانيالقانرر

31

قتئقزفس

م!113

)ول

+13

يم

+!(

ط!6

ول+3

طلا+

طلا+

مء2

\!بم

بم

م+!

م+ول

!

1(م3

11م2

ئة

حماأس!

م!!8

بم

مم!8ة،+هـ!؟6+!!قئ

ة!!مبملح11-هـ*6لح6

ئوقا

ط!م!

3+ح

ا(م!هـ

13(ع!

حا(ح

بم

ك!-(318

ير

ير

8+ول

يم

ي!1!3+-

*تم،هـ



ئوقائوختا
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تعالى.
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الأربعةالألاجيلترجمةالعالبنالأصد

تجذؤلأ(3ؤثتائون"1)ثلثة:ائئمشائقائون

الزت.(11ب!لآيمائئمشائقائون)كقل

الحواشي

!38هـ"!أ،7ةس!مهـ"6لح6ة5!-صهـمما7لحاةصحجدرلاونالررلاثانجدرلاوث!الورثلثة3+(هـ1رثشونم!ة(!(هـأاثانكالح61

جحالهوعويىاللهمجمدانصالقالولى3مما16؟!هـ"6ئأ1ة-هـ"،م!ة9-
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هـ"7!!كاالمخطوطاتنيالعشرةالقوانين

تجذؤلأ(3ؤآزتغونا)ثتايية:شالمتابائقائون

الزت(7008ب!تلآيم،ال!افيائقائون)تتئوة،ال!ادشائقائون+كتل

!3جدرلأرأرلعورثمانيةلجدرلأرأرلعورسعة+)؟("م!هـثنية1ة

الحواشي

هـ"6لح6-

35
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الأربعةالأناجلترجمةالعالبنالأسد

تجذاول(13شئغةال!افيت)اثقائون

3.("ال!افياثقائون)كتل

تجذؤلأ(6+7غشز)ثلثةه:اتامن+ائقائون

.1!.آمينكتتفئم.يتنتقمزالزثاتاييخ(010ائقائونذيكتتفو9الزت.+ب!لآيماثامنانقائون)كتل

ش!"ألته+بعون3+)؟(؟مأسغكا1

حلالهجلاللهلعود6

الحواشي

!8)؟(مأ2محجدولاعرأرلعةلحدولأعئرثثة76أربعةهـمما!"ة

36
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هـ"6!ة!المخطوطاتفيالعئرةالقوانين

تجذؤلأجممثزونالتاليخ:ائقائون

ؤتغالى(5.شئخاتة-ؤغؤي!التيمامجئدالتايغائقائون)تتم

هـ-6،7!5ولا!6ش"*ءهـ*7،+36هـكا7لح!ة2+لح1

الحواشي
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الحواشي

المسيحسيدنا.الأربعةالإيخلييرمنواحدكللهالفردماوهوالعاشرالقانورذلكيتلواآميرلرحمة؟تبهيدكرلمناللهعرالاسعالقانونهـكم!!1ة

هـ"ةجدولأوأرلعونوخةمايتيالعاضرالقانون"فملأط!س!سهمواحدكلبهالفردماالطشرالقانور،آميرحطاياهلهويعمرلهمالمهتميرحم

دايئاالمحدودتهالبيرمتىلهالمردماتممما6م!8!ةهـمما،م!ة7)6(!م!فصلأهـكا57ة!+ا،اشينمما3،البير*7+الرسول
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الحواشي

"+هـ،المت!!66دتهوالمجدمرضبهالمردماتم"-57!!*هـ"6م!أةدملأ،هـ*لح3ةعنرور!!+المحتى6+الحشير"!ص!ة

م!!61-هـمما7مأ؟6-هـمما6!9ة-هـكا6م!8ةصحفصلاوصتونلثمانيةفصلاوجعوناثنار+لصلأوشونتصانية()*ثشية*!بم

اللهلعونالمت!لوتابهالمردمات!"-،،
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الأرلعةالأناحيلترجمةالعتلبنالأسد

تجذؤلأ(3ؤت!غون)ي!غةا:ئوختابهائقزذقا

+16(7!.الزت+بفؤهئوختابيماائقزدقا)كتلها

(18.آميني!يبهئم.اللةغقزالزت.ي!لآيمائغمثزةائقؤايينكقق!بؤبختايه

الحواشي

هـ"+ف!اة311!عحلصلارتمورلاربعةلصلأوتعونتعة+لصلأوتعود+أرلعةهـ*م!؟ةالإمحيليزلدي،ب!+الشير+كاالترل+!!1ة

-!!!*لإمحلىا16،نم*1115ا!،هـمما11613،7!ا!-هـ*7!11ة(11،-*!7،!ة811!-هـ*7،!ة611،هـمما06،7-

و!متحالفةأزمةولىمتباعدةببلادالأطهارا!وارييرم!أربعةكتتهالحياةوينوعالجاة+صثزع7دنهرالمجدالعا!ثرالقالونتمربتصامهكا،18،

برمرده5!-اللةعترها-والإصكندرتجةسصالأرئوذكستةالمرقيةالقطيةالطريححالةؤقف.الرسولتتئثارةدلكأؤلربوحنا.ولوقاومرقىقتئ

المصحفهداللزب.الحلاصأبذا.داثمادتهالمجد.اللهعرها-الأسعديةالنيحيةالمالكميةالمرلويةالعالةللحرالةم1591سنةأبريلآ3-اش631صنة

وعلىالوجؤ،صبوجهدهامجرجهأنشث!)ط(لهالزبيلمنصلطار()!لأحبلأحذاوليسالطريركية،لالقلأتةالكتبلخرانةمخقذايحودالمقذس

دانئادتهوالغ3!\.لاءك!مةسنةهتررا1000رالعة-البركةتحلالطاعةبي



("7كالاائقخظوظايئيبقتئإيحيلفقذقة4أول

ائفذلي!(3ؤزوجاؤالائينالأبائؤاجد،الإل!)بشيم

قتئ(3إئحيلفقذقة

اثغفولي،لتئاثقاهز؟ؤانفغجزات،زل!وليخ!منانتاهزةبالأتاقيالتتنريل،ؤمخقتيالايخيل،متزليلت!انتخذ)1(

الأؤثان،جمتاذتهيمتغذمجتاذتهإلىالت!خييقةؤتقل)3(الثيظاني،ظغيانبيماؤقضخالأيتافي،خقيقةبيماقأؤضخ)3(

الخطييما،ؤقؤتغذؤهئم،ؤاتتاجائفير،منالاشبيماؤخقض)5(الأتدية،الخيا؟إلىائمؤذقيائيثقبئبيماؤتقبئ)4(

اشيغتاليؤغلىائقئييما،اظزاجغلىؤخت)8(ؤالضلخ،ؤالزخةالضختةققزض!)7(القض!،ب!تةائغذليشتةؤكتل)6(

ؤالضفج.الحؤاضعغ

لتنالحيا؟ؤتثئوغالموليى،لتئالخا؟ؤفؤشزغالزاهير،كألخخيمالحفوشبيمائصيءالديالظاهز،اثيهتاثؤهذا)9(

ؤئوقا،ؤقزفمئ!،قتئ،ؤفنم:فتخايقة،أزمتبماؤثبفتتاجمذ؟،ببلآبالخؤايىتينا،جمنأزتغةكتتةالخئوليى،خمتيمقبيماغيل

ؤئوختا.

ؤا!ثمئم)11(الاصز؟تقديتيماؤجمنإي!تاخاز،ليئطمنؤفؤالئضظنئ،اشي!تزخة،لاويؤئتتىالمضظنئ،قتتئ)01(

ظيرذبتقابانهئد،ؤتضاققابمتطين،بذايتقاالجنزايتيما،بالفغيماب!ثازتةكتحت)؟ا(كاروتياش.أقيماؤاشئمدوقو،أبييما

ائئقذليى.يلضغوبالتايغةال!تةؤهيئإقلوديشه،ففلبفئذالأولىالتتة!بالضفوب،أزص!منالخلآجميذ

يي!ايىتة.أزظاتجتة9جمبؤذينتاقي،غمثز!ثايبكبزخا،6،بسبريبتديتيماشقاذئةؤكأتت)13(

إيزولئييتم.ؤ!بائهئديببقاؤتشزالألمئنن،بتديتيمازتديئنئوختاتزخقااثبثازةؤهننه)14(

الئتشيرين:منغييرهإختازبيماالأختازؤاقققامئقاقضلأ:ؤحم!ئونؤلخ!ةثلثيائ!الضغايىفضويقاؤغذذ)15(

قضلأ.ؤليئوناثتالب:غيزةتذكزةتئمقاؤجمتقاقضلأ؟ؤت!غونؤثلثةمائتاني

01.!طضبماؤليمئيائيماأثقالبأتقاالئ!جعتغم!ؤجمب)16(

ؤأزتغةمائةؤأزتغآلانيأزتغةخزوفقاإضخاخا،ؤجم!ثزوناثتانيأتقاال!ئزتاييةالقيبانجننئ!خةؤتضتتت)17(

ا\.خزفاؤحم!ون

بئزفي،تفضيلقاتحنلئمؤإنالئئخة،هنن؟جمئقائزخثاليئائقئطتيماالئمئخيمايباليئائيهتاز،فضوئقاؤأقا)18(

قضلأ"1:ؤثتائوننختةق!

التثتة.ة

ثييلآذ.ا

اثتخوسى.

"ا.التاصزةؤشكئةمضغجمنؤغؤذة13،يلضنيانيشهيزوبؤقتلصغإلىفضئة
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الأرلعةالأناجيلترحمةالعالبنالألعد

16.جمئةشيدتاؤاضطتاغ15،ائئغتدئوختابثازة

ؤالتخيرتة.الضؤئم

زتدي.ؤائيئؤآيخييمالي!ضغانؤأئيخاثئوختا،خئ!شتغذؤتفتاييتمزائفونئخويمإلىفضئة

ؤالظوبئ.الخئوغتغييفة

القضل.بثيريغةائغذليشيريغةبت!يئالخافوليىإكقاذ

آخزجمثةتؤع

آيخضا.ذلذجمثل

ؤائتمثايىبيائقاخل!تفتتملاؤأنالمتقاء،!ب91كئوزتاتونؤآنؤالضذقة،18ؤالضؤيمالضلآ؟17قيريضة

31.ؤائضلآبيى

بتا،تضتغونئيريذفئمقابالخاليىؤتضتغيخغظى،ؤت!نأل"3ؤالحؤقز،انفذشتضونؤأقأخذا،تدينألأ؟"كني

بثقزتقا.المثخزةغلىؤافيشيذلاذائكذتة،الأئبياءجمنؤالتخديزالضيتي،ائتابمنؤالذخوذ

ؤزلمحيفة.الضخزهغلىتئتةتنئالذي

الأثزض.تظهيز

يئ!يب:ؤقؤئةتظزش،ؤخا؟انيائهقايدقتئلثيقاءإ"

اتبامجيما.

قئلأبييماذفننغلىاضتأذتةؤالدي3"،أخخاز"يلثغايب

ؤالخخزالردخائيقازةغ

خظاتاك."لذ"قغفوزبميفئخقج:ؤقؤئةالحتافيييرؤغزفقا،ثبال!ثياطينذخوذ،ول

ؤالتهثلتضوفون،لاائغزيرتنيؤكؤن93،الزخةؤائئزاذ8"،شا!ئا37تختابخلاالأضخاء36ؤكؤنقتئ،اثيخاث!

ؤالحضيربالحزقه

33.الافيقة31ؤلثقاثالزيييى.3،ائتةإقاقة!!

33.إئضازالأغتيئنة

الثتاطين.بزئيم!إتةؤقؤئفئم3،الأخزلي!ه34لثقاث!!ا

ؤتؤضيئفئم.ؤإزضائفئمؤتحئييظفئمغثز،الاثيئ36ؤأشتاثيفخضاب،القغقةإخزابخ3

ذلذ.قغؤقايظقز"،إلأخقئؤ"لافغفييما"،منآفضليفييذلاؤالختذ"،يفئلمتنتخافوا!3"لاطةآ

ائتايىب.93ائقابؤكأشتيئ"،باشيم38تبئاتفتلؤ"قنال!يد،ؤاتتاغالقمييبؤظلآبييما،منالزخلافتزاقص!

مئة.أغظئمؤالضييزإيتا،ؤكؤئةيئرختا،شيدتاؤقديخيفييذييما،ئوختاإزشاذ3

ضيذا.ؤتيحتكوزفيينؤتغييز"،ال!وقيثببالضئيانيالتمثئة2

ذيلث.قغؤقاالجئلي،الثقيليؤاضيذغاءا"يلأظقالي،أظقزةقاغلىيلأبشكزةي!

دبيخة".لاؤ"زخمةداؤد،بمغلؤائئغازضحةالشئحب،لى3"المئئئلاللأجميبتفيريذ!
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"7لأ!المخطرطاتلىمقإبجلمقدمة

13ؤئئوءةخفؤ،!بالمتاقطيانخزوفيانيد،ائيابيىب!تبشأئوةتتاال!نحت،ثبانخ!ير!غليتجؤافيغلىاشيذلائة*

".ثتخميزهلاقزضوضة"قضتةإ:إلثغيا

ؤالزخلائقفب،جمنائقيمؤكلائمالأقاي،ؤأؤلاذت،6ؤثقزئقاؤال!ثخزةائفذلي!،زوجغلىؤالتخديف!زئبرذ،تامجلة

ذلذ.قغؤقاائضظاتة،ؤائيهتةالضايخ،

فؤأبيإزادة؟هؤ"ضايغقايىغا،ؤتجذةت9إذاق!ييماإلىالتجميىالروجؤغؤذ48،ؤشقيتانئوتانؤفيكزآية!4،ظقئفئمبم

ذلذ.قغؤقا،،،اهآيخي

يغئويئم".ؤ"ظوبئؤتف!ييزة،53الزايىجقثل*

ذلذ(53.قغؤقاائخزذلي،)ؤختةالزؤاني،قثلطلا

يفققكوقي.ائئتلقدالثميتة،ؤالثتتكة،ؤائ!يبؤالخؤقزهالكئنرالقخي،قثلت!بم

قديتتيما".يبإلأالخئئئقان"لا:ؤقؤئةالتخايى؟"هائنهههذات"ألثشقؤئفئمة3-

ذلك.قغؤقائوختا،56ؤقفتلؤيئئقا،هيزوديا2-

ائخئزات.خشيم

ثؤيإ.ظزفي57بتمتقائقزضىؤخلآضائتخير،غلىائتمثيئ!

أغتى..6يفديبأغتى95ؤتمثههئم58،غ!لبغ!يرالأكل*ا

ائكئغايية.ائتة

63.ؤائغمئيمؤائغزجواف!يمالغئيشهقاء61!

الحئزاقي.شئغ3

تغييمفئم!6،أفي66،ائقريييينخميرمنتفنمؤتخديز6"،المتتاعهؤخة6"ئقيزوناتفئم:ؤقؤئة63،آتةظقئفئمطد

96.اثخئزاقيؤشئجنخئمش68ؤإذكأزفئم

ألمبآخذائغزفوا"لاتفنم(1!:)ؤقؤئةشيفقاة،يتاؤإختازةؤائغقذ،الحلؤإغظاؤةتظزلت!،ؤإيتانيييئش.7،قي!ايىتةحول

ؤالتختن.أبيإ،تخدفيبالأتيانيؤؤغذة3!"،الأئ!انيئقغ"قاذاؤقؤئة:ؤزخزتظزش،ائت!ييخ"،

ؤالضلآ؟تالضؤيمؤ؟كزائخزذلي،مجتةالأيتاني75ؤت!ثبيةاللأجميذ،7تثميمااؤتئم73ائهلآلييبمخنالديكا

ؤتفوئم.شئفتلتةبةإئذازة2

الحزتة.آذاء76ااول

ؤأن78"،الزكأخخيرتغييقلفئشكلث"الأضقخؤقؤئة:ؤشظفئم،الظفلؤإقاقئةالغطيئم؟"(77فؤ)"قنشؤائفئم:هـ

.الأبؤخةالضغايىقلآيخيماؤزؤتةؤاجذ؟،ؤبغننأغزبخالخياةيذخل

9!.الحزوفيجمائة

شئجين8اشنغا"تلؤقؤئة:ثلتة"،أؤاثتانياختتغخيثوتفئم،ؤائغقدالخلؤتفؤيض"،أخوكإليذأخظآ.8"!إداة

قزة،،.
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الأربعةالأناجلتربهةالعتالبنالأسد

غيريقة.فؤتزخئمققئمؤزجمة،شيذةخاشتةالديبائغئدالتثل!*

لحضياني.اكزؤب،قلظلآا3*

الائزه،غيرجمبالخقليذخوليؤبكزالضايخ"،ائئغقئمآئقا"أؤائقائل.القئيان،ائتقازفئمالتلآميدغلىإئخازةول

85ؤأنالأيخزة،ؤثب(84)فتاغؤضحةلإخل!83لثيئاتزكقن83ؤيآنغشزكزليصئا،اتيئغلىبالخفولي!يلتلآجميدؤؤغذة

آيخيرين.تضيزون86آؤلين

غشزة.تهالخابال!اغيماآضخاثس!

87.ؤيمياقتيمابتؤتهإئذازة3*

يئخذتم.تأتتئمؤكؤئةزتدي،88ائيئأئم2*

09".داؤدائنتا"ازحمتا،ائقائقير:)إئضازالأغتيير(!8ول!

القيتي.جمنائائجينؤإخزابخالشغايين،هـ!

ئتال.بإيتالبالضلآة!بئ!آل19قاؤآنبالايضاني،الختليؤتقلالتير،شخز؟تجقاف2-

ئوختا.قغفو؟تةغنؤقؤئةهذا؟"قغلحت"9شفظايي"بأقيقؤئفئم:7ة

ائكزيم.إلىؤققىأخذفقاتدتمالقذافيالانتاني!2

زضضة،غقييماشقظققؤأنائختاؤون،39زدتةالذيالخخيرؤفيكزانؤايىث.ائكزيمضاجباننائقلأجينقتل23!

فخافوا.؟!إف!اكةأراذواوكؤنهنم

كيييرين.ائضذغؤين!9ؤكؤنائغزلي!،69يتاش9غتييماهليشؤالبيبهنم،ضتغؤقاائغزش،تأئواأنآتؤابالدينالضثل2ول

لقيضز؟"الحزتةإغظاء89"آتخوز؟قؤئفنمم!2

إلةاللةؤ"إنكأئقلآئخيما"،تخوئون"إتفئمشيدتا(!.ا:)ؤقؤلبؤاجذة""،تزؤخواإخق"شئغة.01الزتابقة.99قؤل23

\،،.آخياء،

الوزا؟تج"ؤضاتاآغظئمهق"قالمئؤائفنم:22-

زتة؟"601ذاؤذشضاة"قكيف01:تفئمهؤقؤئةداؤد".ا،ائنائقميصيخ(301)بآنشؤاتةإتجاتئفئم+2

ضذوزؤتختئفئمثيابهئم،أظزافيبتظيريلالتاشئزاؤونؤكؤئفئمفوش،كزلييئغلىتجق!واالأختازإنقؤئة!2-

)ؤ!1"ؤئلق!ئرضمغ.11"،تف!ةزقغ"قن9.!:ؤقؤئة801"،ؤاجذقئغتفئمفغقيين،تذغوفئم"،201ؤقؤئة:ائقخالمي!،

فيثيلأختاؤا113يفكتتإ(

إيزوشييئم،،.،،إيزوشييئم،:ؤقؤئةؤائلأختايى،3!ايفكتتيماانؤئل

ائفذدي!.ؤخزاثالائقضاء114،ؤغلآقاثالزئئوني،تجتلغلىؤخفوشةالقيتي،ئئيانة

118،تظختافي117ؤاثتتيرالخفل،!باثت!ؤ؟كزالظوقاني،بآيايم116ؤالتشبيةالأث،إلأايغيرفقاهالاالمتاغةكؤن!

ال!تهييرين.قغؤتشزثيأكلالديؤائغئذ،الأمينوانغئذبالتق!،انيؤيمذلذ91!ؤتشبية

.ائعذارى13عمثر53
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كا7لأ!المخطوطاتفيمقإنجلمقذمة

أ".3ؤئزاذ(ت)ئغظىتةقن"يلى133ؤأن133،ائؤزتاقي131غبيذةأغظىالدي!

الشتالي.غننؤالحذاء136التمير(5؟1)غننالحزافيإقاقةت!

ييوذش(913.الثلثين138)ؤتفيريزفئمبالظيب،شيذتا(!"1)ذقتثؤالتيإضتايهيما،غلىق!وزئفئمكا

ئوتذ".تئمتؤ33!تةؤ"خعزئ!تقضي"،131قجيتذةتغمش"الدي03!:ؤقؤئةائمضج،إغذاذ2

ؤضلآئة،الح!ضايتةإلىؤفضئةئحخوبه،تظزش(133)ؤإئذاز"،الزاي"أضيرثؤقؤئة:ؤذميما،بج!د؟الخديذائغفذ6ش

ذلذ.قغؤقاائكأش،غئة13تغئزبأن

137.ؤزاءةتظزشؤق!ثيئالتلآجميد،ؤقزلث،قفخشأذفيؤقظغال!يد،136ؤإف!اك13،ئوذشهخضوز!

ؤئ!اؤة.تظزشؤخخوذالتيير،ؤإقاتةثياتة،اثكقتةزئيمي!ؤشقغقييما،المثقاذةظتئفئم+

ذلذ.939،ؤقاقغئوذش138،ؤاخيتاقبلآظشإلىإخضارشيدتاة

غتيهثم.دفة113ؤقؤئفثمخذزثة،141بلآظسقزؤتجةؤكؤنالمتيد،ؤضفتتازاتاش.4!إظلآقشؤائفئم!

ذلذ(3"\.قغ)ؤقاالتيد،ؤقؤثائضكئوث،ؤالفؤخؤتئجيزليئغان،الشؤفي،2طيلؤإالأحمزالؤث3

لئقئيرائتفوبؤجزاشةدقتة،ئوشفؤكؤنالقيتي،ليمتيرائمثقاقول

الأقيم.خيجإلىالتلآجمبدؤإزشالائئقذشة،ائمياقةش!

51115-تاة،055ت)ت
اتذا.دائئادت!ؤالضخذكثيزا.المئئخؤدت!لتثييير"\،متىمجيلي3لمحهيرستلم

الرويؤفضولائمئطي.لمجزوفيقؤاضيقاكنيقكئوتةؤ!قؤاجذ،ؤقضلمائةالئ!خةهدهغئير!بائقئطيؤتفضيل

.(115الح!ابتحظأقايهيقا!بقكئوتةؤهتؤليمئون،ثتايية

الحواثي

لا3سرمذاألذادانئاالمجدلهالواحد،الإلهالقدسوالروحوالالنالآ!بمكاالمجدلهالواحد،الالهالقدسوالروحوالالنالآببم!لأوالروح!+

آبااث(صياوإياحم،صمصايحونديهائفزأمابركةالمعظة،الجليلةالمكزمةالمقذسةدائرالأربعةبمحتوفيقهوخسنتعالىاللهبعورلبتدي

لأ5ا!واريون!لأ-كا7آمينحميغاودثلساعلياصلواتهبركةمتئ،الجيلالطاهرالقذي!دارةذلكأؤلالخاة.وكرالحياةألهارهذا.آمينوإحوتي.

فرصتها.+وهدهكافهرستها*وهده+ودلالتهافهرستهاوهذه7"1!!كلصةلمما11+استيصل1!+ارصلأ9+م!"+لا8الانيمما7لأ7يبري6!اقلوديرس"+

لأ15الاصرية"لأللأطعالكا6الصيانلا3113(العصلحىالعرلةبالحروفمكتوبةوكا7المحطرظئنفيالعصول)أرتامالرلولمتىفصرلترجمة

"+ا؟!رلمل"ونمل7لأ3ا!لاأنكا+ا؟7لالملاب!ولا1؟،باثماربولا"لأكوزا!\،والصلاةالصوممما،لا18لحريضتهأ"3"+لأ16المعدايى

لأ3+الدملأ3آوشمامما+لأ؟3!الري!ممالأ3الذبيحة+لامما+ذلجةلارحمة9"لأشعا8!لامجاجرن7!لأالاعحامما6لأ6"،اححازا5"لأش!7شفا

مما+لأا!3للسمبل!أمماواستد!لأواستدعامما+وتغيهير!ا!"لأالمامما31،+ليك!38يخافورلأ37واس!امما6لاد36الابرصلأ35ضعامما7لا31!الاعمياد

الخردلوحبةذلكمعوما53،الزرع"25وأي+وأختيمما+،وأي351ارادته5،دإذا9"لأسلي!نمم!8!+)5(ايايه3"لأوثصرها6"،تحر5"،اضعيا7"شرلوه

)6(بابهالأ63لعصموامما!6شفى7ثعا"،61!بقودمما6لأ6طمولببهه7الموتبهكالأ95+أبديلأ58بلسلأ57وننلمما56+بوسف7بنمما55+هرأهـ7

لأ35تثميهممالأ21اطلاكلاالحالمرلغ+لو"!لارقولهعا!!لحلبى!لأخبزات976وازكارهم768تعلهم3!7الفرييورلا66الالا65!ييزررلا61

مما7لأ83كا86أنأوكا-078فيهناكلا81شئامما7لا83،وأن!38لىسعهلأ81لا8خروفلا21عمقه+فيمم!86!لألا!7ادالأ26!ولة

كاشبهة+لأ!1اعطامما7لأ89!المدعيونلأ29تيابمما69عليهملأ59مسكه"9،رذلوهلأ39فعلهلا19قنلا؟9داوودلأ09الاع!يادايم!الأ98انجالأ88وتيامته

-رلامما!،+8الا3.!مم!داوودلأ16مما6لأ15داوود!لأالأتالمسيحعنمما+!،3الاحيامما+احيالأ".!،رتولهكا+المرقولهلأ11بمبعةمما،لا1شهت

لأ117والمسمهلاوالتهئبه16؟!+احد،115الانقفا"7لأ"1!!لكتبه7113الكتبهومنالأ"1كا111،يتوضعا"01و"!967واحدلأ!وكمائالحمت!صوا

تقرر!(1!8دهته*+(!27الجدرا*،!"!،36ا،"5يزداد"71و*3"1+لقاطيرال"1!عبده+!1!1عثرة!!!ودثه1!1!يطحنانبم!8!1!ثنينوا

يوداس131!ليلاط!138!وراهمما7!133!وامساكه136،يوداس135!يعبر"13،بطرسواندارهمما6لطرسوانذارها!33!13!ل131!قرله!1!1!آ9
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بارلاس711يوداس7131ليلاط!8!1!وراه"6!133!واماكه136!يوداسلأ135يعرلأا!1بطرسوانذارهكا،لطرسوالذاره-71-"3"!،131!قوله

.للر!الخلاصأبذا.دائئالتهالمجدالعلا!(علىتحلف)مجط+دلكتملتهوالمحد"لتهوالمحدتا!5ل:1!ت3!\،الصرقرله1!"اليلاطىكا1!!ا

دأجخهالربقتلمنصلطان()!لأحبلأحذاوليى،البطريركيةلالقلايةال!!رالةمحتذايحونالمحيةلاثرللأرلعةالجاركالمصحصهذا

الصرورةدعتوإداالأرثذكباب،ص.معغركةلهولير،الربيتلم!مدانديكورالمدكورة،القلأيةعنوأحرجهمجا!؟تعدالترعها.مجرجه

دتهوالحهتررح،م*.شهرأ1000رالع!ةالبركةغلالطعةبنيوعلىاليهب،حاصلإلىيعادثمأيامخةللقراءةفيعارفيه،يقرأ)!لأحد(لأحذا

الأطهارالحواريينسالخاة،وسفينةالحياةينموعالزاهر،والمصاحالطاهرالابجلالغلا!()علىدائئا
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أخقإن)1(

،تخزهائغاتيم!

قئوئة،ااثتخئوئم

ائتئشوز،ؤؤغذة

ؤالغتى.

قاتمبه)5/1(

هـا!ة!ائقخظوظاتييبقتئإئحيلفقذقة5أول

بالضقاتائئثق!ثبالذايئ،ائؤاجدا،الإلهبشيم

الئضظفئآقتئإئحيلفقذقة

الأقؤاليؤأخذىبالاتتاج،ائكئب

ؤفؤ)3(ذكزة.بائكقاليؤائتثز

اثغاطفؤتئجيفة،تغطيمةللأفيئم

)3(ائضمثفوؤؤإئغافةاثتشكوز،

التمين.اتضخؤيئويىه،الذين

ؤاشتقزغذئة،الأخ!يمجمبؤاتضخقضلة،يلأتايمضخقابالاضتتاج،

الخياه،ؤتئئوغالتخاة،لثزغالراهز،ؤائيضتاخالقاهز،الأئحيل

الت!غفذالأئغاب،بفوجبالشرغنن3الضاذالأزشاب،بفؤ؟ائخيرإلى

الخقات!جيزةغتاؤتفئ)4(ائفذى،إلىالضلآتةمنبيماأئقذتاالدي

هـالمخطوط،ة)المخطوطات

تت!كقنؤشغذبجقيقييما،آقنقنققازائئتايفون.بيماؤكذتائفتفون،بيماقآقن)5/3(

ظاغييما،ؤأقلأؤيتاءةبيماؤخضييتادييما،اللةازتضاة)5/3(ؤضتتة.خالفقنؤضلبؤثيقييما،

ال!نيظان،ؤقضخائققكوقي،وزاثةجمبؤزغحتالايتان،قآؤضخ)5/4(بزئبربيييما.ائئقرين

ظلآيممنائيتادؤخقضتجييبما،بثقاذ؟الأتدختا؟غلىؤخق!الظاغولت،غؤاتهغنؤأزقحت

البزغلىؤخثؤالضلخ،ؤالأخ!انؤالزحمةائقختةؤقزض!)5/5(ائخطتيما.ؤقؤتائخفير

الحئم.بؤخودهؤتخاقتتالحغئم،بؤزويرهؤتظاقزث)5/6(ؤالضفج.ؤالتؤاضعجؤالرفد

ؤالتغاذ؟،ائفذىغاجلتخوزقإتةبغظاتاة.خطيئؤشجيدؤضاتاة،خمظيزشييدقالظوتي)5/7(

ؤالأزاذة.ائئنئؤتفوزبأتجل

المئتقلؤالشاييةؤالشقاءإ،يفقتاءالأولىذازئنن:خقق-ثتاؤةتجل-اللةأنؤذلذ)5/8(

ؤأئزذالأخزى.يذايىؤآيخزفضاالذئيا،يذايىأؤئفتايت!نن:بيلتاشؤأظقزؤائتقاء.يفينئإتيقا

التؤزاةقتقذقحت)5/9(ائكتالي.بؤضاياؤثاييفتاالزؤالي،بقضاتاأؤئفتايهتاتين:غقئهتا

ائدءجمبتلآكقاؤالأتغايم،ائغفيربآؤاميرالظاهزالأيخيلؤتلآقاؤالاتيقايم،انعضاضبأخ!يم

ائغلآيم.بجقاتةالكفلؤغقلالطلآتم،الضياث

ذلتالأتبياء،أؤليفوشىيمتانيغلىأئنرذيهتابؤآؤلائبتاءه،أشاشالضؤزاةق!تحت)5/01(

ق!تتؤتؤاهييما.الت!ؤأؤاجميرائئتقذمين،قضضغلىؤاثئتتقثعيرييما،بتاائغاتيمخلتيخلغلى

منائغاتيمفيالتذبييرائيقاذؤتذزخائئياني.كضاليائتحييجإلىوإشازةؤالأزكأني،كأئقؤاجمد

ائكتالي.جيرإلىالظفوييةزقنيمنالائ!انيكتذزتج،خاليإلىخالي
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الأربعةالأناجلترجمةالقالبنالأسد

هـالمخطوط

تلالخؤزاه،ؤضاتاتئفق!ققئمؤانجتاته،ال!تغاذ؟بتمايمالضهاتةجمتذالأئحيلؤأقئ)5/11(

ؤالئتئوبالغفل،اللأئتيؤائفذىائغذلي،ؤزوبمينزقايقا،!بإتجقاؤالخاتجةبضختقالثهذ

لاجمغا،قئقةكأنقاؤغاذائكؤايهب.آئؤازئويى؟بفؤ؟ائغايب،الشفي!كضياءقضازأؤايقا.

غمثزالاثيئالرشليشقاد؟انقفئوذ،المتزذالتيمايهتافيأتةغلىؤذذ)5/13(تابغا.!ييماؤانخفئ

غطييممقغايئغؤقاأفثايه،ؤغجيبائتيميجشيدتاؤضاتاجمقشيغوةبتاائغذولي،الخؤايىتين

ؤأغقاييما.فغجزات!

غثزالاثيئمنؤئوختاقتئقيئفئمؤإئقايم.الت!منبؤفيجمئفئمآزتغةقكتتة)5/13(

التيماأفيرمنالؤزاهجمبالمتابقةكألاشاز؟الأتعياء7،التئي!ننجمنؤئوقاؤقزفقالأضمياء6،

خخيرمقانجايىيؤانتاء8تائا،غشزاثتاتقاأؤخه،أزتغةالزقانييفتيمايتجذأقالضتئ،يفوش

غزشزأىإتةالتتئخز!يالؤقؤلليمئظا،غمثزاثتامئقاتشزثتجؤايحت،أزتغة!بضؤالب

ضؤفيآزتنيغلىتخئولأانقخد

كثبزاؤأئغؤاائقمييج،اليدمنؤشمغوايثتاقذواقاائفذلي!الروجبتأييدقكتئوا)5/14(

الأظاتةكزاهيةائ!يتاث،بيماؤقاقتالثتقزقاغلىؤافتقزواؤالأتاقي،ائتؤامجظفيكيرمن

التايرلجياهالأزص!فيؤأخزاقاائمزذؤش،مناللةأخزتجقاالتيكألأثقايىق!ئواؤالأشقاب.

ائؤخوشيى.ؤض!ؤالختؤاني

ففوفئمئفئمؤائقتائل،ؤالثغوبالأقيممنكثئزائقضايلذاالأئحيل)5/15(ققبل

ائقاذواف!تمقبما.غئيربئغافيفتقرقيما،ئفذانيثبزخكتاء،ؤقلآليقةوخ!ئم9ؤغظتاةؤشلآطين

ضقجض!أفلبفغيماؤتفقفةيفزأةؤإختايى.إكزا؟أؤقفبرشبيلغلىلاؤاختيابى،بتختبماظؤغا

ؤتئميييماالقضلغزفواتلئق!ثزبفغبماقئوتةيتكفواتئمؤضئيايهئم.ؤشتابهئمشئويخهئمحمفوز

يتغيز

تيغييزيظاغتهائقاذوقاؤاشتقغغيرهـتقاالخيئفوحمطتدغلىأظقزاللةؤكأن)5/16(

قغغقئيما،01ؤتجرؤواتبيةؤغضؤامزازا،التيماظاغةغقازتذواثئمالختير،فثتقير!بإشزائيل

إتحيما.ذغاهئمميتاؤال!هوتةؤالرخضائغظاتاونويى

اثشتالذإتييماقائقاذتضغتبما،ؤصتنزميغيماققاتيماإلىذغاالأئحيلي)5/17(ؤيهتاث

قؤتة.ائقابفونؤضذقتئوئة،ؤتجحتتةائئئقابينجقةؤمنزفتة.ؤلا11ظتغالاائغطيضة،

دؤوؤخ!ئمففوذغطيضيما،قئقكغثلثينغلى3ةفيتادالضفزايييمابيننيبؤدخل)5/18(

ؤالأجتاتالأفلؤقازفواالاثتقالي،شمذهقغؤتشاطباغتتا!ائتقفواؤأفذافيهتيماؤغفؤأخظايى

ؤالتخشجؤالقيرائقتاغةإلىؤالتزفجؤافقاخيرائتذنجغننؤغذئواؤالأفؤاذ،ؤالاخؤان
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هـ!ة!المخطوطاتفيمتىإنجيلمقذمة

هـالمخطوط،هـةالمخطوطات

بضغوتة)5/91(ؤتق!كواالائيقات،ؤخ!نيؤائجتاذهؤالضذقايئبالأضؤايمؤالؤاضحج،

ؤخقغواؤالزاخة،القداقيؤتجاتئواالرفد،ظيريقؤشقكواالاتاخة،منقازفواقاغقيحتاثؤضاتا

مجزضالحؤاباكت!ابإلىؤشازغواائقغاذ،دايىيببهؤجمذواقاغلىؤاغتتذواائقتاد،ذئيا

جمؤضا،انغاجلغننبالأجلؤازتقحؤاقزضا،غتيهنمالذينناشتزاظؤأفضيىا)5/03(ؤانجتقا؟،

!بذخوليؤلاغذؤى،أؤتزهيحبؤلاذتتاجمنيتزيخيبؤلاضايىب،شينىؤلاغايبشفظانيبلآ

ؤلاقؤايىجميما،غلىمئخبماؤلالثزائجيماكبفمئخيماؤلاجمز،قزتتةإلىؤضوليؤلاجزؤ،حماتة

اغتياليؤلاقغصتيما،غنتخاؤييؤلاؤضيبمايتخميع!ؤلايظابم،تضيي!ؤلاخلآبمتزضيص

ال!تمييم،ائغزويىأوالختيييمجمنش:13بقايتظزقخاليؤلابميمخبر،اخييالؤلابتكبر

ائجئيمغلىائفذزةؤلاخحتالظاغيما،قتاهجإلىالذاجميةؤالأغلآئمالمئئلاتضخحتتل)5/31(

ائمذغؤونؤقبقةالأغؤاني،كثز؟غنف!تغيئابتفييما،الخقؤقاتمبالاشيظاغيما،ؤالتئيؤالغتل

ؤائتاني.اثهذاتةبضخيماإتئيما

ستؤؤآخقاظيريئيبأؤتجنرؤانغتيية،الجفيييماالقف!قتينن،غايتيلتاأؤضخؤقذ)5/33(

ئغيتتاآقؤداكتثر،إلييماشتقؤلاأخد،بتاليتحظزتنمقاأشزايىهتامنؤتثمف!غئفقا،

تجؤقرأفاثلثة.أقاييئمؤاجد،تجؤهز-اشفةتجل-انتايىقيإنؤتفوذؤالثييحث،التؤجيدغنن

ثلتة"آقاييئمؤأقا13."ؤاجدؤأبي"أتاؤبقؤييما:ين"،ؤأبيأبي،ي"أتاالمختض:قبقؤليؤاجذ

ائفذلي!."ؤزوجؤالائننالأبباشيمؤغقذوفئمالأقتم،قتشزوا"ائظيفواقبقؤييما:

ائئنئبآتجلؤيفوزؤال!غاذ؟،اثفذىغاجلتخوزقإتة)7(بغظاتاة.خطيئؤشجيدؤضاتاة،خمظيزشييدقالظوبئ)6(

.ذهزافيؤا

الأزثذيهمييئ،بييتاغقتاءجمنال!قصآثازؤتقتنيتغتيذ،الأفويىشائير!نيؤغقييماتثتهل،اللهقإذ)9(تغذاأقا)8(

خقةغقييماتشتيلؤقاغذذقا،ؤكنممئقا،ؤاجدؤاجدخؤأقاتمانقجيذة،ائئقذشةالأتاجيليأزتغةإضخاخاقيفيكيرفيه!

ذلائيقا.إذزاكظايبقاغلىييقزتيتتايىقا،تضئاائفضولي،يببقاؤتأقيقغاييقا،

ؤتفمييزؤزشولأ،تفميذاضازايختايةتغدمنالدي،لاويئتثىكأنالديالئضظنئ،قتئبثازةذلذأؤل)01(

كاروثياش.أقيماؤاشئمدوقو*،أبييماؤاشئم)؟ا(الخاجمز؟ةقديتةجمقإي!اخز*،ليمئطمنؤفؤ)11(الئضظنئ.اشييما

ئقؤقيأنجمئةؤظتئواإتييما،تقتزغواؤاضظتغوا،ؤآقئواذ!تهافنم،الذيناثتفوبمنكثيقظوعإتييمااختقغتقا)13(

ائب!ثازههد؟بذاتةؤكتحتشؤاتفئم،قةتجات)14(اليئزايتة.بالئغةيهتاب!ؤتمثزفئمبيماذغافئمقابتض!غزقفئم،

ائئقذلض.يلضغوبالتايمغةال!تةؤهقإقلوديوش،ففليئمنالأولىال!تيمافيجمئزايئا،ائهئد،فيؤكتققابمق!طين،

قيتايىتة.أرطاجنةينيؤذ!نتاقي،غشزثاينييبزكا،8!،بشبريبضديتةشقاذئةؤ؟تث)15(

ؤائهئد.إيزولثصييتم.3يببقاؤكزز91الألمئني،بتديتيمازتديئنئوخثاائبشازةؤت!زهب؟)16(
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ؤاجذ؟ؤقضلجمائةقئطيئ:إضخاخا؟ؤييمئونثمييةإضخاخاث:قغاييقا،غقييمااشتتقت!يضافضويقاؤغذذ)17(

33.قضلأؤييمئوناثتانيفئقيرد:قضلأ؟ؤت!غونؤثلثةجمائتالب!3فتمق:قضلآ؟ؤحم!ونحم!ةثلثمائهضييز:

ؤأزتغةمائةؤأزتغآلانيآزتغة33كلاجمقاؤغذذإضخاخا،ؤجمنتزوناثتانيأتقاالظيبائننئ!خةؤتضقتث)18(

!مبما.ؤيئيائةأئقانيخلآجمقاغذذآنالئتيئتغم!ؤ!ب)91(!قة"3.ؤحم!ون

6".شزقذاذايفاؤائقخذالمئئختةؤغؤييما،الزتبتلايمفيكزقا،ائمقذئمالاضخاخاثذيلث3ؤتتفوه)03(

فيكزقا(37:ائئقذئم)الأضخاخاث(31)

ائتحولي!.غننالأختاز

الأظقالي.قتل

ئوختا.كيريغ3

التيد.تغييئمول

الظوبئ.ش!

تظهيزالأئزض.كا

اثمائة.قائذ2

تظزش.خاةقئ
في.فزالأبا،9لمغتيرينا38ءئزاإ

اتتاغة.آزاذاتدي

ائييا؟.زخز

نقخئوت!.ا03ءئزاإ

اثفختغ.

اثغمنافيقتئ3اشيدغاءا

إيزش.ياائتيما33إخياء

الذيم.التافيقة3

33.غقييرلأاتظز2

الأضئم.الأخزشاثقخئون11

اللأميد.تزييمثط

ئوختا.زشولاتمآ

اثتد.ائابش

الأغتى.ائتخئون!

ال!تتاء.منآتةيظفئونالإين3،



هـ!ة!المخطوطاتلىمقىإيخلمقذمة

.ذلأفثا!ول

ك!3

غ

ي!،

!

ئوختا.زألي!قظغ

ؤالتضكتاني.الخئزاقينخش

ائقاب.غلىالزتقثيئ

التإ.ؤصية34ائفتغذون

ائكئغايتة.

ؤغيرهئم.ؤاثغزجائغفيافي35شصقاغ8

الخئزاقي.شئغ8ة

ائقريمييين.خييرمنالتخديز!

!ييئمق.!ي!ايىتة3-

تائوز36.بظويىالخخليطلا

اقئهتيما.زؤولي!!باثئغتزىبم

الحزتة.تأبتة3-

مئفئم.ائغطيئمفؤقنالتلآجميدشؤال82

الخزوفي.جمائة*8

ائؤزتات.ضاجحث!-

ؤالزيجة.القلآقول

الضايخ.الئغثئمة

شاغة.37غمثزةإخذى!بائقغقة!ول

.زتديائتا3

غتياني.لأاول

ؤالخخش.ؤالأتانيالزئئوتةس!

ؤانغنياني.ؤانغزجؤانئقغديناننيمشقاء38ول3

الخينن.شخزهتجقاف!ء

يلزت.ائئخريينائكقتيمازؤشاء93شؤاذ6أ*

ائؤتذئنن.قتل!ول

ؤالئزج-ائكزيمقئلتآ

ائغزليى.إلى."ائتذغوؤنةلا

لقثضزالجزتهآذاء1،!
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الأربعةالأناجيلترجمة.القالبنالأسد

لزتابقة.ا3

الف!تخبزالتافوليئئائ!تثط!آ

الممئتفجضين.يفقزي!يتينالمتيدئخاظتةض!

لفكتتيما.ائؤئلكا

ؤالائمضاء.ائؤضيةءلم!

لائيؤئمؤالمثاغة.

ائغذازى.غ!ثزهـلا

اثؤزتاث.

لثافي.اليدا"3ثقبي2ة

بالظيب.الئيذذقتحت!2آلي

اثعضج.اشيغذاذ3+

الميرئ.ائضثاثط!

يفودا.إشلآئمس!

تظرش.إئخاز3

تفوذا.تذئم!!

الزت.تج!ذالزايمبئوشفأخذ6أ+

الزت(3"بتلايمالئضظنئقتئإئحيليإضخاخاث)كضقت

الحواشي

وفيلح15!هـثلث11هـواحذا13هـش11اهـطح1وغروا1!هـوعظما1هـوالما8هـالاتقيا7هـالاصفيا6هـالما5والعاا!والصادهـث!3الأرلعة+أحداهـلحهـالله1

هـحرفالاكمةحرفئاا"6هـحرولهالكل!مهاحروفهالح!!ةكثيزاالح+لته!"هـئأمنان1"!اورشليهم!!واكرر!أ11!تثري18!دوقواهـ!13إلاخر6"ة

والد!و!،الخطايامجارلىالغارقالم!كير،الخاطيعدكر!،يااذكر،الاليالصالتالةالصفحاتوو"المخطوطلىالصيوقص6"ها5!هـيتلوا

وإنالآلى.إلىالمولدحينمن،الأرضعلىمعلها)صالتي(الدياثا!اتوالب،وآثامهخطاياهكزةأحلصلالجح،اس!هئذكرأنيمتحقلاالدي

راقفاكلمنربسألصاه.مدالرإلىمانلالانسادولكرراحديومعمرهيحودولوحطة،للاإلسادالأرضعلىيوحدليسأنيثهداللهكتا!

الواحدعوصيعوضهالإلهالر!100000000(الخطيةبعمرادالأحر!هذهل!تيديأنيطانيات،عدة)؟(اقزانلاالأحرف()!هدههداكل()!راقص

هذابتهرميمللصهتموسامحاغفرالقد)واس،الربأيها،أسألكإفيالتغ1000(0ميناابن000000(1000كتبهوأ....(.الحطايامغمرةالآخرةوفي،ومائةشين

3ةهـالمعزييرلح1"ةهـإلرائأ8"ة.!!هـ-وطمحاعمرحاررجوس.العطيموالهيدالورأمالالهوالدةالتولالسيدةالستبثعاعةالثريص،المصحص

هـالمدعويينمأ"ةهـرزسا963هـشمام!ة38هـعر!33ةهـثابورة36هـثمامأ35ةهـالمتعديرنم!"ةهـالأع!اييرلح633هـإحيام!(63هـاصتدعاظ31ةهـإلرا!!

شاء(فيهاعليكتغترفإقرالأرصي.والسريانيوالرويالقبطيعلىنخززةاتهااعلنمالمقذسة،ال!سخةهذهفيالاظر3"هـأيهاهـمبرلح6!ا!هـإدى1"ة

الأصلفي،القوانينسولاالق!منلاالسح،منغيرهاخصعلى!ااشفسهاتغيزلاباهـ،ممؤاو(لوأنت.محفوظدالمعنىالألفا!،س

الآلدينأبدإلىالمجدله.تقولهماأمناليعؤضكالمحيوعورباوأخيزا.أؤلأتع!لهشقيوادكزوالعلانم.والهامى،
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ولول

إستيحن

*بمكأ

بمآ

قتئ،إئحيل6أول

ائفذيرؤالروجؤالائننالأبائؤاجد،الإلهبشيم

الئضظق!قتئبشازة

الأؤذالإضخاخ

الأؤذاثقضل

ائقايحة

ؤتغفوثيغفوت.ؤتذؤإشحقإشحق.ؤتذقإئرهيئمأ\.؟(إئرهيتم.ئننذاؤذائننائقحيميجت!وغجميلآبيهتافي1101(

أزاتم.ؤتذؤخفزونخضزون.ؤتذؤقازضثاقازمنؤزازخقازضؤتذ311(ؤتفوداؤإخؤتة.يفوذاؤتذ

زاخات.جمنتاغازؤتذؤشلفون1105(شففون.ؤتذؤتخشون.تخشونؤتذؤغييتاذاثغميتادات.ؤتذؤآزائم11014

جمنشقئقانؤتذالقيذؤداؤذالقيذ.داؤذؤتذؤإيمتافي11:16إيمتاقي.ؤتذؤغوييذزغوث.منغوييذؤتذؤتاغاز

ؤئوشاقاظئولثماقاظ.ؤتذؤأشا11:8(أشا.ؤتذؤأبياأبيا.ؤتذؤزاخئغائمزاخئغاتم.ؤتذؤشقئقان1107(أويىتا.افزأه

ؤتذؤخزفتا11:.!(خزقيا.ؤتذؤأخازأخازؤتذؤئوثائمئوثاتم.ؤتذؤغوفيتا11:9(غوفيتا.ؤتذؤئوزائمئوزاتم.ؤتذ

تغدؤمن11013(.تابلشئيثبؤإخؤتةئوخائتاؤتذؤئولثييا11:!11ئولثتا.ؤتذؤآفون.أفونؤتذؤقتتىقت!تى.

ؤآلجا!يئمآنخا!يتم.ؤتذؤآبئوذأبئود.ؤتذؤزوزتابل11:13(زوزتابل.ؤتذؤشالاتيللثا،ييل.ؤتذئوخائيا،تابلشي

ؤتذؤأييغاززألغازز.ؤتذؤأيئوذ110115أيحود.ؤتذؤأيخينآيخين.ؤتذؤزاذوقزاذوق.ؤتذؤغازوز11:14(غازوزؤتذ

ئذك!الديت!وغ،مئقاؤيذاليقزتتم،خطي!تئوشفؤتذؤتغفوبئ11:116يغفوت.ؤتذؤقائثانقاظثان.

اثق!يميخ.:.

ؤجمنقبيقة،غشزةأزتغتابلشيإلىذاؤذؤمنجيلأ،غشزأزتغةداؤذ،إلىإئرهيتمفئذائقتائل،ق!11:17(

قبيقة.:.غشزةأزتغائقميميجإلىتابلشي

17(عصينادابا"4(11وفرص"7وفارص(ازارخلا!زارحا1103،ابنلابن،ا1بنهـ"+!هـة!ابن(11+سيدنالأميلاد(ا(ة11

11وصلي!نكا6(وسليمان1107(داوودلأ3(1"داودا1وايسامماوإدالأوإيشاي!،وإياي6(11الحثالأإيشاي!إيساي(1105(عصياذاب

ويواثاملأويوئام(1191هـيورام!ويورام(11يوشافاطفأاويوشافا!11:18راجيعام*رحبعاممأراحبعام"ا11راجيعامممارحبعامهـ!ألم1راحبعام

هـشالاثيلكا6ةآ(شالاتيلا"ا1هـيوخانيهيوخنيامما6لأيوخاليا(11:13،يوخنيامما77يوخانيا(اويوصالأويوشيا(ا(19:ايوثالايوشيا(11001(

هـماطتانلا!ماصائان!ماطثانا(ااألوذ،ألود(110115ألوذ،ألودا110،11وأبيوذ6أبيودلاوأبيود،ا1أبيوذ،أبيود\،ألأ.13(شالاتاييل

!!،داود!ا11إبراهيم!إبرهيم(11:17(+السيدة!،مريما1لخطيببعلكا6،خطيب16،إ11ماتتان!هـومانثان!وماتثان،11ماتثان

أريغ!اهـأربعه11ومنذ*3(ومن11جيلأعثرأربعة،هـممالأ!.!اقبيلةعثرةأربع11ومنذهـ"7ئأةومن\،هـلا11داوود
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ا-17امقإنجيلحواشي

ةمةء،رحرامةهـ311شأ(فارصلم1531103شهةول(يهوذاا1!للأ*ةا(يعقوبا1ا،ة*شا،إسحى1113ول*ةم!*اإبرهيم11ط!ولودااد(1101

(سلمون11تا*د!3لم!دلما(نخون11!*حهلم!اولةاع!يناداب(11:4ول*م*(رامأ11ولللأم!أ!!(حصرون11*!مةولثامار(11م*2)؟(س

اةشأغل!ا!ياإيساي11ط!!152عوليد"،11مهـ552،رعوث11ثلما!ورولعوبيدا،11!ةممرةم،راحا!11ءهه!يباعاز،ا71105!متا،اللأ

أسا(1108(ةشاةأصا،11ا!ةةالياأ11ولةه!هماراحبعام7(11امه53ي53تأةامأوربا(11لأشا8*دلهوله(صليانا151شاس!س!ق(إباي6(11

حرقيا(ا1كةة2أحاز،11اولةهـللأق"،يوثاما1اولة!لأعي؟(يوئام9(2011س!ةااعوزياا1امللأولة(يوراما1+ةهـةشاللماا(يوشاداطا1هـةءة

جي(11تاةا*للأ*13يوخايا(11(11تاةاشاللماايوشيا(11ة7حثلأق(1أمون11ة7ي!للأي\(أمون11ولتاحةي!ةولمنى(11001(2ءاس!ةاكاح

ة2مدلأعازور،11ح8ا*ا!اة(ألاقيم11ا!ة53ولأبيود(11.13(!ة!ه!02!زس!،زوربابل11*6أاهـةح!ح(شالاتيل11013(دلما!53!7!ح

مطثان*ةهـ+ة*(ماطثالىا1س!28*حةأليازر(11015(ح8153ولألود(11*ا*ةق!(أخين11*ا*ةميا(خينأ11كاللأطهتازادوق،.1(11

ي!3*شاا(منذا1هللما*3القبائلا11171ول*ةمة%لصحيحا+ا*ح(خطيب(11061

سليصان(ااقسربعض"(الملك11قسرا1الملك6(11سصلمونا11:4(س\(حصرونا1ررحس.زار!(11)؟(بازيىتعالس:ثامار(11:3(

11قبيلةقر.)!س(/قجيلأ(ا1الأجيالكلق)؟(/ق(القبائلفي11017،يويخاس.يوخانيا(1111(إبياس.ا(أبيا11:7،سليونسخ

جيلأقمس/11"(قيلة

من"(ا1صحم!ذمنا(11017(بعل(خطيب11016(الرضارعوث(11ضخبة(راحاب5(11قرنصوننحثون(4(11لالمخلص(يسوع1(11

عوزيا.ولدوأموصياأموصيا،ولدويواشيوا-ث،ولدوأحزيالا+أخزيا،ولد(ويورام1108،والفا)ء(الا)ء(بينسفيالاء،1هذهعوبيد((11:ه

فيالطا)ء(هذهماطثان(ا(11:هأمعجمة(داطاوالخانيةمعجمةغيرداطاالأولىزادوقي!رادوق(11049،الملوكصفرو)!(جذاصح

اللفظةهذهحاثية:ا.ج!جلوالتركجيلفالرومالا-!،منصفأيالاسمنحيل(الأجيال1711،والتا)ء(الطا)ء(بينالسرياني

وال!!بيلة،الحيلبينقسرفيدلأ*53مثزكة

(،عوالرويالسريانيأسوالسريايى،القبطيض/سقرالرري،القطيقررالريايى،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الروي!ي.،القطيق-

تطلقط،ط،السريانيرليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلاالريايى،بعضع!:،الرويبعضعر،القطيلعصعقالعبرافي،

تسط،والرويالريانيبعضعسر.،والسريانيالقبطيبعضعض،والرويالقبطيبحضعقرفقط،الريانيسط.فقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبعضالقطي.ش،القبطيولعضالروي،معق،الرويوبعضالقبطيقعر.السريايى،ولعضالرويمعسفقط،والسريايىالقبطي



إصتيص

!قي

متىإمحل

الثافيالقضل

منخئلىؤجذتيتغازقا،أققئليحوشق!،خطيتةأفةقزتئمكأتتتضافكذا:كأنائقييجتئوغؤقؤيذ1811(

ائفذليى.:.زوج

ذإهذا،جممافؤفقكرؤ!يقا11:.،(ليزا.تتزكقاأن!بؤقكزتمثقزقا،آنئيرذققئمتزا،خطيئقائوشفؤكأنأ!:91(

منفؤتيذةالديقإنافزآتذ،قزتتمتقتلآنتخف،داؤذ،ئنئوشف"تاقائلأ:الخفيم،ثبالرتقلآكتةظقز

كأن،ءطةؤهذا11:33،خظايافئم."منشغتةلئخقضؤإتةت!وغ،اسئقةؤتذغوائئا،ؤشتيذ11:31(ائفذييى.زوج

غقائوإيل"اشتةؤتذغونائتا،ؤتين،تختلائغذزاءفي؟طيئ"قا11033(ائقائل:الضيئقتليجمنالزثقاتةقاتيتملتي

افزأتة.قزتتمؤقبلالزت،قلآكأقزةكقاؤضتغالتؤيم،جمنئوشف!ققاتمآ(11:4قغتا"."اللةتزخئة:الدي-

تئوغ.اشضةقذغاالبكزائتقاؤتذقيختئيغيرفقاؤتئم11035(

روح(11فيهاالمولودكا7لأ(تلدهالدي11ابنلابر(ا1لوصف*7لأله(03(11لازالابرا(91(11بعضابعضهايعرف"7لأيتعاردا،11018(

هـكا،الي(قبلمنا1لجتملايتململيا1133مجتصلأنهمما،لأليخقص(وإنه11،المخقصلأايسوعااويدعولاوتدعوا11،3-االررح!!

عصانويللأعصانوإيلاا1ويذكأ*،لأ(ويدعون11العدرامماالعذراء(11عدرلىلأالعذراء(ذه11033(بالي

،6



،لأ-ه18مقإنجيلحواشي

352111*م(الحلم11ول*،5،حمفكر(1100،3شأالا.60فكر(ا1*متايثهرها،(11091شا53لم!يمح533م2653يتعارفا،ا31*-5+للأ(خطيبة(1118

11ا+مما!ا+ه(الضوم(5311:43*ء،"*م!ول8،يلعصانرإا1م!ص!77073(عونيد(51131كاعول533عو(تدا1111تااع71،امرأتك11+ءيده(تقبل

ااةول370(عافدا1ا+!أولمالكر(ا11شا53دلأل!شا(يعرفها(11053شالحا*ا(تهمرأا11لمحأ+ح(قبل

يثمهرها،11091(يحتعاعريتثاهدا/ي"يتخالطا/ع!يثتر؟/س.بعفا/لعضهصايعرفق:يتعارفا(ا1معدودةق.ص/نحطوبةأ11018(

الذيفإنااقسراامرأتك1اتأخذس:تضل،ا1لرسفقله(11،03وهتمع!:واعمتقد/وهتماس.عر./وعزميودكر،11يعضحهاعس

!ريم(11أخذس.ق/قبل(ا1نومهمس:ق/الوم(34(11لانعلىعسر./باليمسقاالي(قبلمن11033(لمحيهاالمولود!إنمس(تلده

ودعتس.اورعا11الكرصتوليى،الابنقالبكرا11يصسسهافلمعسةحاطا/ير!عرتسر/يعرفها(11،35+خاصتهقر:

ويدعرن11:33(صعيااليا11033،يخلصلأنهليخقص(وإنه11المحقصيوع،11031(وداورفكرتحتصلفكر(ااصذيفابرا(11091(

وضتم%وأحضنوقبلا11أ\.لحاسحهوئذكأاسه(

رالروي(،ع-الريانياشوالسريايى،القبطيق!/ص.والرري،القبطيقر.والريايى،والرويالقبطيقسر،السريانيس.،الرويعيالقمطي،ق

قطدقط،ط،السريانيفيلي!-لاالرري،رليىهـلا.،القطيلىلي!فلا،الريانيبعضعس.،الرويبعضعر.،القبطيبعضعقالعراني،

تسطرالروي،السريانيبعضعسروالرياني،القحطيلعصعقسوالرري،القبطيبعضعقرفقط،السريايىيط.فقط،الروي.مطفقط،القبطي

الريانيوبعصالقبطيتعس،القبطيوبمصالرويمعق:،الرويوبعضالقبطيتعرالسرباني،وبعضالرويمعس.فقط،والسريافيالقبطي



إصتيحى

كأأيمبم

بمآ

مقإنجيل

التالثالقضل

إيزوشييتم،إلىائقشيرقيمنؤاقؤاتخولئقإذالقيليئ،شهيزوبأتايمثنييفوذا،لخيمتيحتثبت!وغؤيذققضاأ3101

شيغقققا1،03(تة."يت!خذؤؤاقئتاالضثيرقي،!بتجقةزأئتالأتاائتؤئوذ؟ائيفوبقيذهؤ"أئنقائيين:331(

جمئفئم:ؤاشتختزالمثذب،ؤكتتةائكقتةزؤشاءخلىؤحمغ4(ة31قغة.إيزوشييتمؤجميغاضظزتالقيذ،فيزوبش

ائضيميخ؟،،.:.ئوتذأين

ت!تيفودا،أزض!،لخيمتيتتا"ؤأئيا،آ:6(أفكذا:التيئثنيضكئوثلأتةيفوذا.لخيمتيحت"!نيتة:ققائواأ،:هأ

إشزائيل".".:.شغبيتزكأالديفذتر،تخزبخجمئليئيفوذا.و،تات!نيبضجش

تئحتإلىؤآزشقفئم31:18تفئم.ظقزالديالتخيمزقانجمئفئمؤاشتؤضخليزا،ائقخوششهيزوبذغاجيتئبأ317

ؤفئم9(1،."تةقآشخذآتاقيقيقأغيئولإ،ؤتجذئئؤه،ؤإذاباختقاد.الضيئغننقاشتخبزوا"اضضواقائلأ:،لخيم

ائقؤمعجقؤققؤقفتجاءأنإلىيقذففئم،التمثحيرقيثنيزأؤةالذيائكؤكحثقإداقضؤا.القيلئي،منشمغواتتا

قغالضتئزأؤاائتيحت،أتؤاؤتتا11،أ،ةجذا.غطيئاقزخاقيرخواائكؤك!ت،زأؤاؤتقا3..!(أالضئئ.يييماكأنالبي

جمماإقهئمؤأوجمآأ؟.13(ؤفرا.ؤئتائا،ذقئا،قزابين:تةؤقذفواآؤمجيتفئم،ؤقتخواتة.ؤشخذواقخرواأقيما،قزتتم

.:.كوزتهئمإلىأخزىظيريتيمنقذقئواش،هيزوبإلىتزجغوالاآنالخفيم

هـيروثليممأ!كاإيروشليم(3103،لأننالالأتا(ا1ال!هودعلكالمولردلأالمولود(اليهودملك3103،هـيروسثليم!هـةإيروشلي!(31:\(

11يرشدهممما6لأ(يقدمهم3109(وألجدلادأسجد(3108،مدبزا"مدبر،ا1التممالت(6!31!هـرؤوساء!ةرولاكالارؤساء،31:4(

فيةمناا1+الملكلأ،هيرودسا1وأعلصوا"،لأ(إليهموأوي31013،جاكالأ!جاء(
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،ولايات31:6،ايلأ1،أاخبر(31،4اح53بحصه(31:3(ء+ولللما!*اهيرودس811!*!ولححالاع+ي!ا52ول3ةايهوذاىلت1(31

لصبى(ا(7139ولة+ة51(علمونيفأا1حط52(لصيا11!ايدماا(ستضروافا(13:8ا!المحأ،ستوضحا(1307*م!3537شأهبر(مداا!*ح3حول!اللأ

للأ*ة-ة53(لهمإويأ(31013مللأثةاأوعيتهم11حلا53(لصيا(3111لم!53

.سملك/س.مدبر،ااملوكس.،ولايات31:6(+طالعةع!.قسر/بح!ه(3(31بركأشليمشرقيوافواق.ص/إيروشليم()...(وا!وا!،31

يرشدهمي/أمامهمييرس"يقدمهماا1قوهم(9(31تعالوا+خاصةسوجدتصوه(11الطعلس(الصي8(31خاصةسطم(7(31+هو

قسرفذهوا(31؟13(دخلواعس.اأتوا31011(ويهديهم

قدفابالضحةوقذمتقذم،قد)و(فايقذمبالفتحوقذميقذئم،)3(شعرهمنقدمحاشية(يقدمهم9(31

(،عوالرويالسربانيأص:والسرباني،القبطيتر/سق:رالروي،القمطيتر.والريايى،والرويالقبطيقسر،السريانيس.،الرويي:،القطيق.

تطفقط،ط،السريانيفيليس-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليسفلاالسريايى،بعصع!.،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق،العمراني

ق!ط،والرويالسريانيبعضع!ر.والسريايى،القبطيبعضعقسوالرري،القطيلعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمط:فقط،القبطي

السريانيوبعصالقبطيقدس،القطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقطيتعرالريافي،وبعضالروي.سفقط،والسربانيالقطي



إ!يض

أبمبمول

+م

مقإنجيل

الزافيالقضل

جمفزإلىؤافزفيؤأقةالضيئقخد"فئمقائلأ:الخليمكبلمجوشفظقزقذالزتقلآكؤإذادقئوا،ققماأ31013

تيلأؤأقةالضيئؤأخذققاتم31؟14(يئفيكة."الضيئيظفحتأنفزمغشهيزوبقإنلذ.أفوذأنإلىفتاكؤكن

ائني."ذغؤث!ز"منائقائل:بالتئالزثقاتةقايتتتمش،هيزوبؤقاةإلىفتاكؤكأنأ؟.15(جمضزإلىؤققى

الدين!الضئيانيخلىققتلؤأزشلجذا،غضحتبإ،اشتفزأثقدانقخوشآنهيزو؟شزأىتتاجيتئد،31:16(

ائقخولش.جقيمامناشتؤضخةالديالزقانيخ!تذوتقا،ققاشتتيرتنيمنئخوجمقا،ؤخولخيمتيخا

كثمزؤغويلؤتؤخئخاءالزاقة:!بشيغ"ضؤث31:118ائقائل:التيئإزمياغمنائمفولتتمجيتئد31:17،

قففوذون."لأتفئمتتغزى،أنتشاءؤلاتييقاغلىتئيزاجيل

اتافيالأضخاخ

الزافي(ائقضلأ

ؤأقةالضيئقخد"فئمقائلأ:31003،بمفزالخفيم!بيئوشفظقزقذالزتقلآكؤإذاش،هيزوبقاتقققاأ؟:91(

آزض!ؤذخلؤأقةالضتئؤآخذققاتما31:31القمئئ."تفشتظفئونالدينقاتققذإشزائيل،أزع!إلىؤاذقحث

إلىتذضتأنخاقتأبييما،هيزويرشجمؤض!ائتفو؟يةغلىقي!ضازقذأزيثيلآؤشآنشيغؤتقا31031(إشزائيل.

ائقفولقتتم"تاصزة""،ئذكأقييتبما!بق!نؤتجاء3103،،الخييل.تاجتهإلىؤققىالحفيم،!نيقةخبز.فتاك

تاصيرئا.".:.ئذكأ"إتةالأئبياء:جمن

ذض!مما7لأ،ومضى31033(تثاممالا!تثاء،ا1نواحلأنوح(ا1بحا"بحاء(31018(إرمالأ4إرمياء،31017،ف!ركا،لأوكار،1(أ؟.ه

وجاكالاوجاء(31033(
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الصبيانا11دلأشأا!اأصهرأت1،16،*ةط(وفاة31،15ح!53(الصي14(5331!"(\.الصي5311علاللماطهر(ا1س!++*لحوإدا،13(31

11كوةم268(حيلرا11ةولة!(الرامة11اولحمم!ام!ةرمياء(إ(؟3117اا+ه-ط(اصتوضحه11شا+*تاع!+ة(دونهاف!اا51+اتحومها(اهـ531

811!*!ةس!هة،أثميلاؤس(3133ااةآطح!53(دخل،(أ؟؟\حة53"(1"الصي3(.أ؟.ح++26حوإذا،:91(531*+!دماءتأد!ة(مفقردونلأنهم

+ما*5لاة2ةهـم!(صرئاناا1ة،21!ة!ح(صرةنا(،331303اطةس!8ة(لحليلا11ولة-ة+15"هخير(!أ1ا3071ول3ة(يةليهردا

دصردونها(!صا11ابتاقفيليتمس/بني(31016(آخرةق:(وفاة31015(خاعةص(مزمعا1)؟(الولدي:/الطفلق:ا(الصحي31013(

+الملكخاصةس(هيرودس91(31عويلقسفيليسي/(عويل1،018(أسفلإلى.د!قدونها/

كائنين%موجودبنليمومفقودور(31018(حدودهاتخومها(ا1مهصحرتبه(استهزأت31016(

اللغتين.أردأبهوشجزثلالضم،وشخزاوتئخزالالتحريك،شخزاأصئخزمنهشجزث(استهزأت16(31هوشعوهوعوزيا(باليا31015

دونحاشيةدونافصاا1مغاوالحرىال!خريةوالا!.يقالكلوبه،منهوهزئثأومنه،،بهوضحكثبه،ولخرتمنهسخرتوقيل

لأندون".،"دساالعرليةفييصحوماالحقير-والدولىمه.أقربأيذاك،دونوهذاظرفا.ويحورالعاية،عنتقصيروهوفوق،نقيض

سيانيةاللفظةهذه)!!ضا(الحهحص5،الإصحاح91،أ؟صلاتولاصماتولاأجاز)1(تقعلاالإصافةعنالمقطوعةالتةالظروف

نخة،سورةتأويلها

(،عوالرويالسريانيأش،والسريانيالقبطيتى/ص،والرويالقبطيتروالرياني،رالرويالقبطيقر،السريانيس،الرويي.،القبطيق

تط!قط،.ط،السريانيفيليس-لا.،الرويفيليىهـلا:،القبطيفيليسفلاالريايى،بعضص:،الرويبعضحر.،القبطيبعصعق.العبرايى،

قمط،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقمطيلعصعق!ر،والرويالضطيبعضعقزدقط،الريانيسطفقط،الرويمطفقط،القسطي

الريانيوبعصالقبطيقس!.،القبطيولعضالروي!معق،الرويوبعصالضطيقعرالريايى،وبمضالرويسم!:فقط،والسريايىالقبطي



إشيخى
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يهلآ

بمغ
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بم
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بمآ

متىإيخل

ائخامشاثقضل

ققكوثاقتزتثققد"ئوئبرا،قائلأ:31؟،(يفوذا،ترتيمافيتافتابائفغقذئوختاتجاءالأتايمتنذؤ!31؟\(

.،،.:.ال!مؤات

ؤقؤفواالزتظيريقآجمذواالتزتيما:ثبضايىخ"ضؤثائقائل:التيئإشغياغمنائقفولفؤهذا"قين31:3(

قخزخوا31:ه(الترؤغمتلالخزاذظغافةؤكأنخقؤئيما.غلىجفدؤمئظقة،الابلؤترمنئوختايتاشؤكأن31:4(

فغتير!ينالأزذني،تفيرجمبمئةقاضظتغوا31:6(الأزذني،كؤيىؤحميجائتفوبتيما،ؤحميجإيزوضمييتم،جمنجيتئؤإتة

تحظاتافئم.:.

دلئمقنالأقاي،آؤلاذ"تاتفئم:قاذقغفوبتييما،إلىفقبيينؤالزتابقةائقري!ي!يينمنكثيرينزأىقققا31:7(

ئفوي!ئم:!بؤتفوئوائقكزواؤلا31091بالتؤتة،تييقثتزةالأنقاغقفوا3108(الأيي؟ائغضبجمنائقزبغلى

دافؤؤقا31001(لائرهيتم.تيينالحخاز؟هد؟منئميتمأنتقا؟زاللةإنتئمأفولقإل!أئوتا"،إئرهيتم"إن

".:.التافيثبؤئلتئشئقظغضاجمائثمزلالثخققئئالمثخير.أضوليجمئذقؤضوغائقأش

قفؤجذاءة.آجملأنأشتجقؤلاجمتي،أقؤىفؤتغديتأقيؤالدييلتؤتة.بائتاءأعفذ!ئمإتقا"قأتا11(ة31

".:.ؤيالضافيائفذليىبزوجتضتغخئم

تظقأ.".:.،بتابىالتئنؤئخيرقالأفزاء،جمبقمخةقيخقغتيذزة.بيمائتتيالزفش،بيد؟الدي!"ؤفؤ31:13(

ا"أتاقائلأ:ئوختاقضذة31:14(مئة.ييضظبغئوختا،إلىالأزذلب،إلىالخييلمنت!وغتجاءجيتئد31:13(

نأتحاتححثقفكذا،الأن"ذجتة:ؤقاذتمئوغقأتجاتأ311:هإلب؟"آبؤأئستمئذ،أضظبغأنائفختابخ

تزكة.:.قجيتئدالبز""خوئختل

جمثلتافيلأالتيمازوخقزآىتة.ائقتخنقدال!مؤاثؤإذاائقاء،منيفؤفحتضجذت!وغ،اضظتغققتا31016،

شيرزث.".:.بيماالديالخبيسثائنيفؤ"هذاقائلأ:ال!مؤاقيمنضؤثؤإدا31:!ا(إتييما.ؤآيئاخاقة

يا3107(هـيروشليمروثليمئأة!!إيروشليما(31:هالحقل*،لأالبر(310،،ائعياهـمماةلأ!إشعياء(3(31جامما6لأ!جاء،31:\(

11هـ-ةإنصا(11وأنامما6لأفأنا،31،11وكلكاف!(31001(إبراهيم7"(إبرهي!1"9(31أعلححم"7لأعلى(دلحم11ياولادمما+لأأولاد(

مما،لأفضده،ا31:14جا"لأ!جاء(31013،الأهرا!الأهراء(11بهاكا6لأبه(ااالمذرىكا6لأالرفثى(31013(حذاههـممالا!(حذاءه

لتههـوالمجدلألررتا31017(ف!نعه
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دلحم(11سأكله(الأفاي7(ة5331لح!دلمامعزفين(6(31مما+51الر(11ةوري!7538الإلل(3104(13ا!يد!(بريةا1ا،اللأيدأمنادئا(31،1

ستحق(أ311مةن!ا(إ(31011حااورمه،ة*3(صققطعا1ةط(عند(3101م!*31(تفكروا(31:!+ة!ه(تليق31:8(+!دلماور(الغض!11*ة-م!

5*ك!+اا*!ولذ511افصده(3141لراحةا:نخة،اللوح+5!اا!حاة(لرف!ا131لاهدلأهـ31:(هءحذااا+ةيده

الأفاياوا1المعتزلةس.الفرييين،3107(يعصدهمكان4لىمنهافاصطبغواا531الحقلق.البرا11الحصلقر.س/الإدل(3104(

لهاق.له(31013(خعيهعصر:(حذاءه1131(تروايتطنوا/س.تفكروا(31:9(تعادلأهلأاي.قتيق(831(

!صنعهدمده(11(31المدرلىالرف!(31:،1(صبغتهمع!وديته،31،7

.الأفعاليهابفيالقوطية)1(ب!وقال.الصحاحفيالر!أحدلمحاشة:،الرفش؟1،ة31الإزارومدالحقوالحصرحاشيةحقويه(31.،،

الأئذر(ل!صحوهببالمردة،حزكهردئاالطعامرد!

(،عوالرويالربايىأسرالسرياني،القبطيض/س!،والرويالقفيقر.،والسريانيرالرويالقبطيتسرالربافي!س.،الرويي.،القبطيق

تط:،لقط:ط،السريانيفيليى-لا:،الرويفيلي!هـلا.،القبطيفيلي!فلاالريافي،بعصع!،الرويلعضعر.،القبطيبعصعقالعرايى،

ت!ط،والرويالسريانيبعصعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقبطيلحصعقر.فقط،الريايى.سط،فقطالروي-مطفقط،القطي

السربانيوبعضالضطيقدر،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقبطيتعر،الريانيولعضالرويس.،فقطوالسريايىالقبطي
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ؤتجاغتيقة،ؤأزتجينتقازاأزتجين4.؟أقضاتمأإثييمئى.يحخزتةالتزتةإلىت!وغالروخأخزبخجيتئدإ\(41

أيخيزآ.:.

فؤقأفا4104(خئزا."الحخازةهد؟تضيزييئقفلالتإ،ائنأئتكئت"إنتة:ؤقاذائفخرثقخاء41:3(

جيتئد4105(التإ"."قيممنتأيئيهقةبخلتلالأئ!ان،لمجياؤخذةبائخفنر"ليشإتة"قكئوثتة:ؤقاذقآتجات

قائظيرخالتإ،ائنأئتكتمت"إنتة:ؤقا!41016القيتي،تجتاجغلىؤأقاقةائمقذشة،ائقديتيماإلماإئييشآخذة

بجخيرتغثهزيئلأأئديهئم،غلىقتخمئوتذأخيذ،م!قلآئختة"ئوصيإتةقكئوثلأتةأشقل،إلىفتاقاجمن

غاليتجتلغلىأئقماإئييشقأضغذة41:8(إلقذ"."الزتئخزب"لاآئضا:"قكئوثت!وغ:أتجاتة41:7(يىخفذ"."

لإ."ؤشخذتخززتإنأغطيكقا،خيغقا"هد؟تة:ؤقال9(أعؤتخذقا،ائغاتيمققالليئحميغؤأزاةجذا،

تغئذ".".:.ؤخذةؤإئاةتمئخذ،إلهذ"يلزتقكئوث:لأتةشيظان،ياؤزائي،"اذضثتسئوغ:تةقاذجيتئدا41:01

يحذفوتة.:.تجاؤواقذقلآئةؤإذاإئييش،تزكةجيتئد41011(

ال!افياثقضل

التاصزة.:.ؤتزك41013(الخييل،إلىققىأشيتم،قذئوختاألآتسنوغضيغؤتقا41:13(

جمنائقفولليكئل41014(ؤتفثالتم،زائفونئخويمجمبائخخير،شاجلغلىالتيتاخوتمضفيرجمنيق!خنؤتجاء

الأقيم.تجييلالأزذني،جمئزائتخير،ظيريقتقثاييئ،ؤأزض!زائئون،"آزض!41:ها(ائقائل:التيئإلثغياء

ئوز"".:.تفئمآشزقائتؤقيؤطلآليائكوزةثبؤالخئولقغطيئا،ئوزازأىالطفقة!نيالخالشال!تضث410116

قزتجت.".:.قذال!مؤاقيققكولتقإن"ئوئوا،ئتمثزؤتفول:ت!وغتذأالزقانيذلكفئذ41017(

ئفميانيأخاة،ؤآئدزاؤشتظزشذقيالديليصمغانآخؤئنن،زأىالحييلتخيرشاجلغلىقالثىفؤؤإذ410118

ؤفتا41003(التالي!."ضياذقيقأخغئكقاقاتتغالب،"تغاتخاتفقا:ققاذ91(ة41ضياذئنن.كأتالأتفقاائتخير،!نيشت!

ؤتبغاة.:.شيتاكفتاتزكأيفؤقحب

أبيهقازتديقغائقزكبثنيأخاة،ؤئوختازتديئنيغفوتآخزئنن،أخؤئننزأى،فتاكجمنتجازؤتقا41031(

ؤتبغاة.:.أتافقا،ؤزتديائتزكست،تزكأيفؤفحتؤفتا41:،3(قذغافتا.لثيتاكفتا،ئضيخافي

11وسحن!محأهـةفسحن(ا1وجامما!!وجاء(13(41ورايهـ"!!(ورائي1،001،لليانمماأن6لألي،ا1فجاكا!لا!فحاء،4103(

يعئالمةنفتاليمهـ*لأيفتالمهـ!نفثاليماا9أ،:هاثعيالا!إشعياء،أ،:14،ويفئالمةهـونفتاليملأويفتاليمكاهـ!أونفثالم،

ابيه!الأأباها،4.؟13أزبداكا7لأ(ازبدي3(41:اأسهـاندرام!ةاأندراوسا،:18(الس!اواتد،الس!وات41:17(
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لح*ح+،جناحاا،558،أخد(أء.ه53*!هـ5تأيى(4(أ!ة!احلي،ا1+د!دلهالمجزب،3(41ههح3لهارا(58541،3!ةاورحإبليى(4101(

إبليس(،41011حةلم!ة+ةتا(شيطان(01لحأ17(5*ة5(رأأ111(58،!أصعده8(1،دلأالم!ةحهـ.6!اح+،أ*3ارجلكمججرا41:6

11مةهـ*كاحفر(ا13أ!37*(أشيم(33،113لمحأ3ايلأ،هي!7511(يخدمونها1ة(لم*ح33ع8)شه،ئحةملا11ام!(ادوإ58511!ةحصا!!تا

ا!سعان(4118يدمااللمااحيبثر(ا4117ا*طا!اطلال(4116*احلا!هـا!(ليمنفثاا53821!ة*دلما(بلونزا11*ا.!ءاتخوما1ة!53ول(ناحوم

63تأ75!(نيصلحا(14013يدما!ول53(كطماثبا(14003يد!!اص!(شب!ا1*ط!محتاة،وسراندأ11+-همح(لطرسا1ءاولدلأ*

يعدانقيملحان(ا4131خاصةعر(ورائي1،0011الأيديي:ق!/أيديهما6(1،شرفة.د!مجح/ع!.(جناحلم4105

إثريفيهلصافاتبعاني(تعالا41،91حدود،تخوما41013المحالإبلي!(4108،المحال(إبليسلم411

الله،)000(لي!41-4،تحاصصوابصعنىأو)!(صغربصعىأيضاو!اللهوحربواالخصومةمااء(فيالوراةوردتحاشية،المجرب41:3،

والصقع،المديةوالكورة.وجانبهشطهوغبرهالهرمجرةحاشية،الكورة.-.عبرا-16(141.0.،5موسإطك(الربتحربلا7(41حموص

كوروالجمع

،،عوالرويالسريانيأصوالرياني،الفبطيض/ص،والرويالقطيقروالسربايى،والرويالقبطيتسر،السريانيس:،الرويي.،القبطيق

قطفقط،:ط،الربانيفيليى3-لاالرري،فيلي!هـلاالفبطي،فيليىفلا.،الريانيلعصد!،الرويبعضعر،القبطيلعض.عقالعرافي،

ت!ط،والرويالسريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلعضعقرفقط،الريايىسط.لقط،الرويمط،نقطالقبطي

السريايىوبعضالقبطيش:،القطيوبعصالرويمعق-،الروير!عضالقبطيتعرالسريافي،وبعضالرويس.فقط،والريانيالقبطي



إلحيحى

بم

ول-!آ

بمغ

3،ع!

2-،ا

بمت!

بمآ

بمغ

يم!

بم!

متىإمجل

الثامنالقضل

ؤخ!قزص!ض!ؤقشنيائققكوقي،بئمثزىؤئتابيتخا!يهئم،ينيؤئغقئمالخييليض!ي!تظوفثت!وغؤكألآ341،1

ائفختيقيما،ؤالأؤتجاجبالأفزاص!ال!قيمينخ!إتئيماققذفواالشايم.حميججم!ختزةقذاغ34(41الستمغب.ثنيؤتجج

منكثيزةخوغؤتبغة3(41:هقشقافئم.ؤالفخقجين،الأهتيما،زؤولي!ثبئفزغونؤالدينؤانقخايين،ؤائمغذبين،

.:.نيزذلأاؤجمئير،ييمائخفوبؤا،يزوشييتمؤإ،فيئمذاؤغمتير،لخييليا

التايثالإضخاخ

الثامن(القضل1

)5103

)5105

)5106

51017

قائلأ.:.ؤغققفئمقاةققتخ5103(تلآميذة.إتحهدتاتجقش،ؤتقاالختلي.إلماضجذالخفوغ،زأىقققا

شمغزؤن.".:.تفئمقي،الأنتئوخونيقدينظوبئ5104(.ال!مؤاقيققكوتتفئملأن،بالروجيلق!ايهيرظوبئ"

الأزض!.".:.تيرثونالدينتفئمقييلؤدغاب،ظوبئ

تشتغون.".:.الدينقإتفئملفبز،ؤيفجظالث!يفجياج"ظوبئ

.".:.شئزظونتفئمقييلرحماء،"ظوبئ

آنتاتشئذغؤنلأتفئم،ال!لآقةيضاييظوبئ519(اللة.تزؤنالدينلإتفئمبففويهئم،يلأظقايى"ظوبئ

ؤغتزوكئم،ظزذوكنمإذاتخئمظوبئ51:11(.ال!مؤابققكوتتفئمقينالخق،آخلمنيففضظقدين"ظوبئ51001(

فكذاقإتفئم.ال!مؤاقيكنيغطسئمآخزكئمقإنؤتققفوا،افزخوا13(ة51آنجلي.منكأببين،لتر،ضلأمينمؤقائوا

قئقئم.".:.كأئواالدينالأئبياءاضظقذوا

التاش.".:.ؤتذوشةخايىحائظزخإلأيمثئيءتضئخلائمقخ؟قبقاذاائمفخ،ق!ذؤإداالأزص!.مفخ"أئئئم51013(

تختقئئزكليزاخئوقذؤ،1(ةه51تجتل.غلىقؤضوغةقديتةتخنئأنئفجنليسقائغاتيم.ئوز"آئئئم510114

ليئالضالي!،آقاتمئوز!ئمقئئضغفكذا51:16(ائتي!ب.كبقنلتئقئصيثائضتاز؟،غلىئوضخلجنمكتالي،

.".:.ال!مؤاقيكبالديأتا!ئمقئقخذواالخ!تة،آغقاتئمتزؤا

هـلحة!!وإيروشليم(41035(هـرؤس6م!هـةروسمما7!(رؤوسا1والآلامكا7لا،والأوجاع11!يتهفخرجكا7لاخبز(فذاع34(41

والعطاشمما6لأوللعطاش(6(51للودعالأ!للودعاء،5105،سيتعرونهـمما7!ةلا!(سيعزون5104(الروح!لالروح(51،3ويروضليم

كا7لاإلا(11هـلثي!لمثيء(51:13(الانبيالأالأنبياء،11لأنهممما7(فإنهم13(51بيمما6لأابنا!أبناء(9(51للرحمالأ!للرحماء،5107،

فيضيممالأ!ء(فيضي51015(بل
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11ا*دله!دأ(مرضا1ش!33*+ا+قى8*ها(بثرىا1احا56اللأيدأ(يناديا531+!ح!فىلاشا3دلأ3وللممحادلهما1دلما!تأ(يعتما1كدأ!ا(يطوف41،33

11ا!3*كاح(وجاعلأا11يدأ3ايم(مراضلأب(ط)اامحع+!5!ا"5-5*!ال!قيم!(ا11كألاس!+6أ7،خبرها1آ58!5ااعفذا3لح.4أاا!ة(وحع

لمالمخلعيناا51-*ي!ولمح+رز53،الأهلةرؤشسلىيصرعونالذين11ي!ا26*للأولح،اي!ء+حللأولعي!53،المجانين611أوللمحأآ*!،(المختلفة

3ح5(سيعزونا1ا!*ح(ينوحون4(هـ715351طم(ا1اكا*عة!+ا+قى(دالروحللساكين3(51ااة+س!ولما(11ااة+حفلا(1(51ح!لمح!

ةل!2يرود،1ال!حطهـ)!لوبهم(لم11ه!ج3!ةللأطهار(لم518!س!،الذين1ات!7ا*ولهـءولللبرا5106(3،مولحميلماللودعاء،51،5

اضطهدوا(س!هـ811*8تهللرا،؟ا(51م!لم!هـم!*ح*3*53كادبين(ا1ا!06طردوكم،11(51ا*ولهـم!ول،الحق511ا*هللسضطهدين(01(51

يصلحلاا531*!ع8فهوالسعوأماأيضاالقتالقونوردت3اا*هدهةلمتم52(ي!لحفماذاا1ع753،الملح811االلمافدا13(إ610ا*ه

(1ثور)حماا53ا!اللأ(فليضئ16(51ول+!5،مكيالا651ص!ميوقد،51،1:ه*ه*يدهيصحى(51-14(ولهورولح*ا*ح+قىلحش!حور81لشيءلم

3**ايرواا531ا*اللأ

والذينقمس/(والمجانين11خاصةمس(والمعذبين11كثيرةبأنواعق.،المختلفة11سصاعهفذهبي./صيتهفخرجق:(خبرهفذاع34(41

الصارعصوأصحابع!:الطح/وذويسوالمصروعينأعرأوالمعزينعر.،الأهلةرؤوسفييصرعونوالذين11الئياطينمعهم

بالروحبالإصاكةعسرع!/ق(الروح3(51يهوذاوأرض!ي.:اليهودية(41035،الزمنيع!اوالمقعدينعسر-والمخلعين(1االطح

.سالبر/وإلىالبرفييللبر(5106(للتواضعيرخاصةسللودعاء(5(أهخاصةقالآلى(11للحزافىخاصةسقرا(ينوحونللذين5104(

لقلوبه!قس؟،بقلوبهما1قلولهمللنقيةي.بقلولهم(للأطهارلم5108الرحمةتحونفعليهم.خاصةستر/سيرحمون(51:7(وللعدالةللبر

11واطربواسزواسوتهللوا(افرحوا51013(سي)ء(أمركلسسو)ء(/!طسةكلي.شر(كل11(أهوالبرالعدلقر(الحق51001(قلوصموو

11لثي)ء(يقدرلاي.قبعضلثي)ء(/طوقفيهلي!!ي.س/لثيءلميصلحلاا1فسدعر:تمه/سر.فد،1351(واخدلوايوتهللوا(

جربعر:يكف"ت(ءاع!./مدلىس!ة(مكيال1(.هأهمبنيةس(موضوعة14(أه+أيضا.خاصةيليء(

بنيأبناء(51:91والآلام،رالأوجاع410.3،

انحفض،والدعةأيضا،والوادعالساحن،الوديمحاشيةللودعاءا551،مريضأي،سقيموهويقمسقيم-حاشيةالسقيمينلم41:34،

المصالحةوالموادعة

(،عوالرويالسريايىأصرالرياني،القبطيض/سر.،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالقبطيقسر،الريانيس؟الرويي،القطيق

قط،دقطط،الريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطييليىفلا:السريافي،بعضد!:،الرويبحصعر.،القبطيبعضعقالعبرايى،

قسط،والرويالسربانيبعصعسروالسرباني،القبطيبعضعق!.رالرري،القبطيلعصعقرفقط،الربافيسطفقط،الرويمط.لقط،القبطي

السريايىوبعصالقبطيتعى.،القطيوبعضالرويمعق،الرويوبمضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويس.فقط،والريايىالقبطي



إصنيحن

بمآ

صق!

بمآ

منىإمجيل

التالميغالقضل

لأكقققا.".:.تللأئفقمقا،آقيتئمالأئبياء.أوالتافوشلأئفض!جئثآلتيتظئوا"لا51:17(

ؤاجذةخظةأؤؤاجذةئوظةالتافوليىجمنيزوللاؤالأزض!ال!قاءتزولآنإلىإتةتنم:آفولالخق"ا51:18(

حميغة.".:.هذاتخونختئ

ؤقنالمتمؤاقي.قتكوقيثبضجيزائذغكذلذ،التاشؤئغتيمالضغائيرانؤضاتاهد؟إخذىتخل"ققن5191،

منأكثزبر!ئمتفضللأإنتئم:لأفوذؤإلمتي51:.3(.ال!مؤاقيضتكوقيثبغطيفائذكىقهذاؤئغقئم،تغقل

ققنتقئل"."،يلأؤلين:!يلآتةشمغئئمقذأ51031.ال!مؤاتيققكوتتذخئواقتنؤائقزيميتين،يفكتتةالدي

غقييماؤتجتتققذتايئ،آيخييماغلىتغضثقنخؤإنتخئم:أفوذؤآتا51؟33(الذيئوتة.غقئ!تخحثتفئل،

تازغقييماؤتجتت"،تجاهل"يالأيخييمايفلؤقنيفخيم.ف!تجفاتخنقدز"،"يالأيخييمايفلؤقنالذيئوتة.

قذغ5104،(غقيلث،ؤاجذأخاكأنفتاكؤذكزتائقذتج،غلىفزتاتلتىقذفتقذكتتإن51033(تجقتتم.

فزتاتذ.".:.ققذئمجيتئدتغالئئم،أخاكقضايخأؤلأؤافضائقذتج،فذاتمفتاكفزتاتذ

!(الموات11وللفرييينمما7لأوالفرييين(51003(هكذاكا7لأ(كذلكا1ال!اوات!ا(الموات51:91،الصامماالماء(51:18(

لأ(وذكرت51،33صتوجها"7لأمتحقا،ا5133للدينونةصتوحمايحى*+لاالدينونة(عليهتجبا1هـيجبف،51:31،الصاوات

ذكرتث!مما+
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دلأ!تأ!،ا"يعقما1مم!!8مجل،!\(51دلأ!لأ8ع(خطةا1اة+دلأ(يرطة18(5351!اه*لأكملها(ا58531!لأنقضها(ا1ول331تطوا(17(51

ر(قدياا1كاامتااشا(لنونةلدا11تهه*هي!ا\،رجمت11+!احلاطلأأ،،513-اممماص!ا!االديونة،11حه*هي!لمجمب31،ير51ة!(،لد)!تبة(3:.51

عليك(جدواخاكأأن51033،د!*هشأه!(وجبت11*هتأ(جاهلياا1لم!ةول3ح+ة(للححما1**هي!متحقا،ا1ا+دلأيدأيح!(ا1اةمماةم

ول*52اتعالا1لح++دلأ(فصالح(5143م!*535لأ*53ام!ااكاللما-5!ح+ولس!ولح!ه

!والموضعينفيفاحدةقفيلي!"(ا"واحدة11)!(يافهص/يودهق.يوطة(51018(لأكسلق.لأكصلها(ا1لأنقضس.لألقضها(17(51

ال!.فيقرالدينودة،عليهتجبأه.31،المعتزلةالأحبار/س،يالفريسيين03(أهحقيزاأيناقضاس.ق/صغيزا(أه:91،فيهصاصو

للححم،صتحفاا1عطلياعر.وسخيص/.فنيءع!راقا/س:قذر(51،33أهلأللعقابيح!!يوبعضللدينونةمستوجئايحن

قرأص(جاهلياا1للجساعةحلأيحونعر.مديئا/الجماعةمجلىفييحني؟/الجماعةفجبد!ةالجصاعةامننحصوفاعس

تأتيقس،تعالااحايدبعضها.س!آلص/%)!(فترصمغا.ققسر/دصالعا51،34أحمقيا

أخيك%وبينبينكملامة%لكلائمأخاكأن(عليكواجدأحاكأن33(51هكذا(كذلكا1ينقضولعضهميحلبعضهميحل(91(51

عيك()!حفيظةخطيةله

آمنتمفباطلأوإلا:الأولىقررنتيةوردت.حاشيةباطلأ(51033(

(،ع.والرويالريانيأس،والسريانيالقطيتس/سقوالرري،القبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسر،السريانيس،الرويي.،القطيق.

قط.دقط،ط،السريانيفيليى!-لا،الرويربليىهـلا.،القطيرليىفلا،الريانيبعضم!عس،الرويلعضعر،القبطيبعصعق،العبراني

تط،والرويالسريانيبعصعسر.والرياني،القبطيبعضعقى،والرويالقطيلعضعقرفق!،السريافيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىوبعضالقيطيش-،القبطيربعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعر،الريانيولعضالروي.معسدقط،والريايىالقبطي



بم

إستجى

3صغ

متىإيخل

ائغالثزاثقضل

الخالمجيم،إلىائخضئمئ!يقذبلأالظيريتي،جمنيقغةذفتقاشيريغا،تحضمذالفظصخ!ن"!ن5105،(

ئؤذىختئفتاكمنتخزبخلنإتذتلث:آفولالخق51"136التخنن.!بقئفمتلثائخابيم،إلىالخاحئمؤئ!يقذ

الأيخيز،،القفش

تشتهيقا،ليئافزأهإلىتئظزقنخ!إنتئم:أفولؤأتا51:8،(".تزني"لايلأؤلين:!يلآتةشمغئئم"قذ51037(

آغضائذأخدقلآك!انغئذ.ؤأئققاقافقغقاائمنئ،غيئذشككتذقإن51:93(.الخالي!نيبقلبيمابقازفئققذ

قإنغئذ.ؤأئققاقافظغقاائئضنئ،يذكقتتتذؤإن51003(تجقتتم.إلىحميغةتجمتذكتذقستأنمنتلثلخئز

افزأتة،ظتققنإنؤقيل51031(تجقتتم.إذخيغةتج!ذكتذقحتأنجمنلذلأضتخأغضائذأخدقلآك

ؤقنتفخزتجغققاققذفيتا،غييريمقيماجمنافزأتةئظقققنإنلئم:أفوذؤأتا51:33،ظلآقها.يهتاتقفئغطقا

بأف!امذ".يلزتؤتنيكأبئا،تخيف"لايلأؤلين:ييلأتةأئضاشمغئئمؤقذ51:33(قخزققذفظققة،تزؤخ

قؤطنلأتقابالأزص!،ؤ،51:35(التيما؟غزشلأتقابال!تاء،تخيفوالاأئحتة.تخيفوالاتئم:أفوذؤأتا51034(

شمغزةتضتغأنتقدزلالأتذبزأيصذ،ئف!يئمؤلا51:136ائغطييم.التيليئقييتةلأتقابإيزوشييتم،ؤلاقذقييما؟

الشزيير"".:.قفؤجمنقذئننغلىزاذققالا.ؤيلآتغئمقغئمخلآفئمؤلضخن51:!3(آؤشؤذاء.تيضحاءؤاجذة

"6لالخير(51:9؟(بقلبهبهايزيىأدفرغ"7لأ(الحالفيبقلبهبهازفى8؟(51خصصكمعمتآلعا"،لأبخصك(اللطفحسن3(51:ه

!تقم(36(51بالجصلة"،!ألتة(51034،صح،طققترك!طقق(ا1هـ-!ةإن(51031(شككتك*7!(فتنتك03(51لأعلح

هادينمما77!(هذين51:37(لوداممالأ!وداء(11بيضاممالابيضاء(ا1تقه!وا



35-537متىإنجيلحواشي

ا!ا-1111مما)ة*ح!؟(%ح*7لاةمعه،ا1س!هع**مماعدمت،ماا1ع!"ا،أ+ل!ة)بثخص!)ث(اااةكاكاص!7اللطص،ح!ا5135

فىا1اور+حدا(لي38(51*5+دلأح*ش!+س!مةلمقم(قد37(351حةطا!ص!+لم!الأخير(الفلس36(51لحأ+مح+53اندم(11ئاول+اممما

اما"ي!،لأصلح11اح!طد؟ة"تا2ادا(لملتت)ث51،03اما"ي!لخير(11!هح!ط!اة"شا((شك!الحث5109؟(ااةي!+كا151اس!(الحال

11الا!ه+ةزنا(11صبب%حجة5352*!ياغهشا،كلصةا1الحةلا58!ح(يطلق،3(5351احشهةل!طلاقها(ا1ل!اثة58!م!(طلق31(51

لته(أ11كا!دل!("!"تحلموا3(.15حة-د!ة3يدما((قاهـ)ت(عب)11+،5أتني11دلما،م(تحلف33("51اللأ!ا!المجر(11!م5(حعلها

وللا1اهمح*ح!*!3*ح*(نعملغا51037+*،53ااقىالله(حدةوا!ثعرةةولهـ51036،شات!س!ال!اولةح!16،س!ي!ت!*3،قدميهموطنا1ئ!للأ"هح

3!للمالح-+ا+الشريرا11ا*ي!ي!(هذينعلىا1ي!7*هقى7*هلاا

قسر،الخادم11معكدامماق.بعضمعه/دمتشمعه،دمتمااامبادزاقاسريغاااحذزاس!.متمهئا/ق.،اللطفحس!ا51035

:سبعضق!/(الحالفيا1بقلبهبهايرنيأنلرغ!قدق،الحال)000(فقدا1أنإلىيبعضتسر/لي(38(51فقطيأللأولين37(51

ئفق!سر:ق/يذهـ(ا1أولق!ي:لخير(ا1أعضاثكمنواحدس:قر/أعصانك(أحد1افتنتك%آدتكس.!ثككتك(93(نأهالم!على

بالكليةاي.ألتة(،3،أهالفجورعلىيبعثها)!س؟(.يبعضتفجرأأنإلىيخليهافإنه)!س؟(.يبعضقر/تمجر(جعلهافقد51033(

شعرة36(51لرجليهالمرتبالموضعق./رجليهتحتموطأسبعضققرميه(موطئ35(أهفقطقتحلفوا!(ا1قطسبعض/بالجلةق.

الثرير(منفهوااقسرلمهذينااقرعلى(ا1لاوإلانعمنعمإمايبعضلا(رللانعملعم:37(أهشعروترق:!ثعر/طاقةس.ي/،واحدة

الخيثفهوسبعضا!بيث/هومنفإنمامي.بعضتسر/

كرصعرشا34،ة51شككتكمتتكلم51003(متآلفاصى%نحصكاللطفحنإلىبادر،بخصمكاللطفحسنصن،(51:ه

رالرويأ،عالربايىأشوالسربايى،الضطيض/ص،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيتسرالسرباني،س،الروي!ي،القطيق

قط.فقط،ط،الريانيفيلي!-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيولي!!لا،الريانيلعضعس:،الرويلعضعر:،القبطيبعضعق،العبراني

قسط.،والرويالسريايىبعضعسررالسرياني،القبطيبعصعقسةوالرري،القطيبحضعقرفقط،السربانييطفقط،الرويمطفقط،الضطي

السريانيولعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويصعق.،الرويرلعضالقبطيتعر؟الريانيوبمضالروي.سفقط،والسريانيالقبطي

لأ6



إصتيخ!

بمخ

بمآ

يمت!

بمش!

متىإنجيل

غشزائحابيائقضل

فتاتةتفوفوالاتئم:أفولؤأتا5193(ال!ن".جمؤض!ؤال!نالغير،تذل"الغين!يل:أتةشمغئئم"قذ51038،

تةقذغثؤيك،لأخدئخايهقكآنآزادؤقن51:.إ(الأخز.تةقخؤلالأيقنن،خذكغلىلظقذقنلجنالشزيير

آيخضا.،،.:.يىذاءك

قلآجمئك،يقتيرض!أقآزادؤقنقأغلإ.شآلذ،ؤقن51043(اثتير.قغةقافضؤاجذا،جميلأشخزك"ؤقن51041(

تزذة.،،

ؤتايىكواآغذاء!ئم،أجتواتخئم:آفولؤآتا51044(غذؤك".ؤئئجف!قيريتذ"ئخث:!يلآتةشمغئئم"قذ51:143

تيتوئوايكيقاأ514:هقمزا،ؤت!وفئمتضظهذحئمقنغلىؤضئوافئجضيخئم،إلماؤأخميصئوالاجمييخئم،

.".:.ؤالظالمينالأئزايىغلىغيثةؤئزيلؤالأخيايى،الأيثزايىغلىلثضمتةئظيئلإتة،ال!مؤابفيالديأبيئم

إتتاكئئئمؤإن510147؟كذلكيفغفونائغشازونألئشتخئم؟آخيرقأئلمجتيخنم،أختئئنمإن"لأتئم51046(

كأميين،أئئئمكوئواأ51:48؟كذلكيقغفونائؤتيئونأؤليشقغفئفوة؟قضليقأئققظ،إخؤتئمغلىئ!تفون

.".:.كأملال!مؤات!بالديأتامحئمآنآكقا

لأ!!(رداءك11الذاهـمما!6ةلأ!له(51004(تدخلوا"7لأتقوموا(51؟93،بالس!مما6لأ(السنعوصا1لالعينمما7لأ(العينبدل51:38(

الفارونمما!6(الوثنيون11عملتموهمما6لأفعلخموه(ا1لاغ(فقط07،(أهاعدا-!هـ"!!أعداء-(،4(51رداك!+هـمماة
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5-38-48متىإيخلحواشي

11للأح-+ا+53الثرير(5211م5لىا(تبالةا1لا!5+ذطس!لم!53،تقوموالاأ:5136ةط(عوضا1ا-ل!ة53%ةطحهـ،53العير(لدل38(51

لمتبغصا1ولهـيدأم((قرب)ثا1مم!ح(5)حمي!اجي!(غب(:5143ةا(يقزض(51043اةهـي!،لهاا+ةح((يحا!)ث(5104-*3الآحر(

الوثنيود(51،47خه،اطه!يا*هق(الظالمين311ءدلألحااغيثه(11اةيدأ(يطلع45(51ةا*هيضطهد)-(((لح5104)5+ظس!7(س!مماح

بعضصتقاوموا/!ي-،قبالةتقوموا93(51بالسنمغا.قيعن"(السن11بالعينمغا.سقالعير"(11عينال!لىصق\(العين38(51

)...(لأخذا1سأيضا(11قس،رداءك11طذاق.له(ا1قسئولك(ااقسرمجاكسك(04،أهقسر(قبالةا1قبالةتدخلواق:الحبيث/تقاوموا

:سقر/،تبغضا1أحببس:قر/تحب(51:43(ص،يقترض،4(51والوبأي(.لعض%والوبلهدردهااء(كريأخذيأيفا(

قزا(ا1يقتسركمفقطسي/بعضويوقحم(1المبعضيحمهكذاتصنعونحسئاي.بعضص/صغضيحم،إلىوأحشوا1اأبعض

الوثنيور(11ولاس.أوليى(1اوأخلائحمأصدقائحمي:قس/إخوتحم،51:47(والمجار%والأثصةس.والطالمين(45(51فقطس

العثارونس

يطردصم(صميضطهدا!5104

مثهاوعوض.أصلحوالرع.بدلتدلأي،المبويجوزالمبتدأ.خبرلأنها،مرفوعةبدلبدل(51:38(

والرري(،ع.السريانيأسرالسرياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيتر؟والسريانيوالرويالقبطيقسرالسرباني،س.،الرويي،القبطيق

قط.فقط،ط،الريانيفيليى-لا،الرويفيلي!هـلا،القطيفيلي!ذلا،الريانيبعضعى،الرويبعصعر.،القبطيبعضعق.العراني،

قسط.والرري،الريايىبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس.رالروي،القطيبعضعقردقط،السرياني:سطفقط،الروي.مطفقط،الضطي

السريانيوبعصالقبطيتعس،القبطيوبعضالرريمعق.الروكب،ولعضالقبطيقعر،السريانيوبعصالرويمعس:!قط،والسريانيالقبطي
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بمآ

بمق!

ول-اأغ

بمآ

ةكا-ي!ش!

متىإجميل

غشزالتافيائقضل

فيالديآبيئمجمئذأنجرتخئمقتي!مقؤإلأئزاؤوفئم،ييئالتاليىفذاتمضذقاتئمتضتغوالاآق"تأقفوا61011

الأشؤا!ماؤ!نيائقخالمحل!ائفزاؤونيضتغكقافذاقذ،بائبزقيتفتفقلآ،زحمةضتغتؤإذا61؟3(.ال!مؤالب

بضائ!زاكتغتتنتلآزخمة،ضتغتإذاؤأئت6103(أخزفئم.أخذواتقذتئم:أفوذالخقالضاش.ئتخذفئمييئ

ؤإدا61:ه(الخفير!نيتخنريذالخقاءثبتزىالديؤأئوك.خفيةجمبضذقتذتخونل!كب6104(ئضتاك،ضتغتة

تظقزواليئئضفون،الشؤايىجزؤاتاؤثنيائتخالمحل،ثنيائعتاتملمجئونقإتفئمكأئفزائين،تضتغواقلآضقيئئم،

غتيك،تاتكؤأغيقمخذغذ،قاذخلضقيت،إذاؤآئحت61:16أخزفئم.أخذواقذإتفئمتئم:آفوذالحقيلتاليى.

ائغلآيية.".:.!بئخافييذالخقاءكبتزىالديؤآئوكائخفييما.!بيذقيؤضل

قلآ6108(خلآمهم.بخثزةتفئمشئمئقغآنيظئونقإتفئمكأئؤثييين،تمائتمئخثزواقلآضقيئئم،"ؤإدا761(

ثنيالديأتاتافكذا:آئئئمؤضفوا9(ة61إتاة.ت!أئوةآناقئلإتئيماتختاخونبقاغايئمآتائحئملأنبهئم.تتمثتفوا

خئزتا61011(الأزص!.ؤغلىال!قاء!بكقاقمثصيئئلثؤلتخنققكوئذ،ؤئضأقي61:.1(اشفذ،ييتقذجم!،ال!مؤالت

التخايىت،ئذيخفتاؤلا13(ة61غقيه.تتالقنتخنغقزتاكقاغقيتا،مجحثقاؤاغمزتضا61:3!،ائيؤتم.أغطتاةغذا

خقا.".:.الأتدإلىؤائمهخذ،ؤائفذزةالففذلذلأنالمثتزييرجمنتختاتل

خظاتافئم،يلتالي!تغعزواتئمقيإنأ61015زلأيئم.ال!قافنآئوكئمتئميغمززلأيهئم،يلتاليىتغمزوا"قإن61:14(

خظاتا!ئم.".:.أئوكئمتثميغعزتثم

قالخقضيائم.آتفئميلتالي!يحظهزواؤخوقفئمئغتزونقإتفئمكأئفزائين،غايميينتخوئواقلآضئئئم،"ؤإذا61:16،

يكيلآأ61018ؤخقذ،ؤاغميصلزأشذ،قاذفنضضت،إذاؤأئت61:17(أخزفئم.أخذواقذإئفئمتئم:أفوذ

غلآيتة.".:.ئخافييذالخقاءجم!يزىالديؤأئوكالخقاء.!الديلأبيذتلصحيافك،يلتالي!يظقز

فونال!ايىتئفثؤخئسثؤالأزضة،ال!وسىئفميمذقاخئثالأزص!،غلىكئوزاتئمتخيزوا"لا61091(

المتايىفونتئف!ثؤلائفميصذايقا،آزضمةؤلاشوشلاخيثالمتضاء،ثبكئوزبهئماخغفواؤلحنن61003(قي!يرفون.

فلوئبئم.".:.تخونقفتاككقزئئوقا،خيثلأتة6101،(قت!يفون.
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11+**يمارحمة61:،(ي!7ي!اهفليى،وإلا311*د!(،تراؤو)هم511**85!يا*+5)حم((صدقات311+،أ!ح*ا"كمتأعلوا،ا1161

((تالحثصد(6104ي!++ة(رحمة3(:6161(واحذأ11ولة+ه!يكاثلأ3((هميمجد)ا351مة(قلأسوأا11ا!!يدما،ؤونلمراا11+ة+(لبوقب(ط)

يظهروا،ا1لحش!هـيلأالوارع،ا1س!هم+6أ-5جميعهفييلح!للأ+اصليتما6105+ا،حكا**(مجزيكا1هـحأالذي11+ول+5اخميةا1+*ة!ا

*ةهـدلمامي(نيةلعلاا11حلأش!3!ا**(ريكيحاا1+*ح-لحفاء(ا11+*ح-(لخمةا11ولة-15لأ((هـ)ثنحد(1.661:6(واخذأ5311*دلأح

الجصيعفيقر(زلاتهم61:14(***ةحفا(ا1دلأح+5+52الثرير(11ىولتأ!ةممهمشا!هقر،التجارب13161،اداهـحته!ا(لوثنيين)!(ط6107(

ا!ع!يلأللأ(زيكيجا11(كا)ح(*معس!سول3)!ا(صيامك311(5،)ح*للمايظهر((61018س!كالله537+قح5(بينعا(61016ةولللأ++ةمة+

ح-+د!كه5زوا"ولكنزتموها((،\:61اح531(جعلواا(؟.6أ

تراؤو!،ا1مراحم!مالحميعفييكرامتحم/ق.س/صدقاتح(ا1صدقاتحفيانطرواي:وبعضسصدقاتحم()...(تأملوا61:\(

عدموا/أي(وبعضسبوا/ي:بعضق!/أخذوا،11يصدحهميوبعضستر/يصجدهم(61:3(يق!ليى(ااصوإلا(11يروكمق.س/

خرموأ%لئبواي"أخذوا(11ابهلتي.بعضاصليتما6105رخكسقر/اصدقتكا6104قرارحمة61:3(أحدهمفرغد!،امماق

%الوم(أحاتجناخبزارزقا.سالوم(أعطناهغذاخزنا61011(كالأمم%كالأمميين!ي:؟لوثنيين(6107(لرقالا(،العلانيةفي6(61

سي(عليهلالمنا1ديونناس:قر/علينا(يجبما61013(الجوهريفمخة.%المتحوهرخزناأعطناي"الوم(/أحاجةالخبزم!أعطنا

فقطقزلاتحم(61:14(صفلابعضحقاأ)...(لأنا1الخيثسر.بعضقسراالثرير(11اللوىلر(التجارب610113لغرمائنا

أخذهمفرغلأ*كاقعدموا/%فقدوا!ي:قساأخذوا(11بالوحوه؟لآخذينس:بعضكالمراثيين(16(61فقط!يخطايا-(61015(

اكنزواص.بهوزكمااجعلوا11لا-اجعلوا،11قأولحن61013قمطى(علان!ة18(61

مقطبنعابنن(ا6116آم!نحقا(13(61تهدرواتحزوا(7(61الحفا)ءاخفمة(4(61لالقرنبالوقاا613

(،عوالرويالسربايىأص،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقطيتسر.،السريانيس،الرويمي،القبطيق

تط:،لقططالسربايى،فيليى-لا،الرويفيلي!هـلا،القطيفيليسفلاالريايى،بعضع!.،الرويبحصعر،القطيلعضعق.،العبراني

تط،والرويالسريانيبعضعسروالسرباني،القبطيبعصعقسرالروي،القطيبعضعقرفقط،السريايى!فقط،الرويمط!قط،القبطي

السريافيوبحضالقمطيتس!.القمطي،وبعضالرويمعق.،الرويولعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويمعسةفقط،رالريافيالقطي



2-اآغ

بمخ

!بمخ

متىإنجل

غيئذكأتتؤإن61:33(فييزا.لحونخيغةقخمتذكتسيميظة،غيئككأتتقإن.الغينالخمتد"ليزابخأآ61:3

".:.فتنقاقالظلآئمظلآقا،!يذالديالحوزكأنؤإدافظيقا.تخونحميغةقخ!ذكلثتزيزة،

بائؤاجديتق!تكآنؤإقاالأخغؤلمجحتائؤاجذئئيقىأنإقاقيتةزتير.تغئذأنأخذتقدز"لن61:34(

ؤائقاذ.".:.اللةتغئذواأنئضيهتئمققنالأخزؤتزفق!

تلت!ون.بقا!ئملأخ!ابؤلاتشزئبرتة،بقاآؤتأكفوتةبقالأئفميمئمتفتفوالاتخئم:أفول"ؤيفذا6105،(

تخضذ،ؤلاتززغ،لاقإتقاال!تتاء،ظئوزتأقفواالقتالي!؟6106؟أمنؤالخ!ذالظغايممنأفضلالضفشأتي!حت

افتتم،إذامئئمققئتم61:37(جذا؟مئقاآفضلآئئئمأققيشيفوئقا.ال!تافيؤآئوكئم،تخافينجمنيتخزنؤلا

ؤ،يئميكيف،الحقلزفزتأقفوابالقتالش؟تفتفونقيقاذا61:38(ؤاجذة؟بزاغاقاقييماغلىينريذأنأفكتة

كأنقإذا61:.3(جمئقا.كؤاجذهاكتمتىتخب؟حميجكبشقيقانؤلاإتةتنمؤأفوذ61:93(تغقل.ؤلايتغحث

الأيتاني؟قييليياآفضل،آئئئمقبخئمضكذا،اللةئفب!ةالضئويى،!نيغذاؤئئتئاليؤتمتخونالدي،الحفليغشث

تظفئقاإتضاتمقاهد؟قإنأ6133؟"تفتشأؤ"قاذاتشزث؟"آؤ"قاذا؟"تأكل"قاذاقائيين:إذنتفتئواقلآ61031،

ؤهذاؤيزة،الت!ققكوتآؤلأقاظفئوا61033(خيجقا.هد؟إلىباختياجئمتغايئمال!تافنآتا!ئمؤإنالأقئم.

ئزإذوتة.،،.:.!طة

لأ،(حفيةا1رحمتككا6لااصدقتك6104(هـيعل!ن!أة!(تعلمن6103،تصنع!ةيصع،ا6103اوهمترا!تراؤرهم،ااألاص!لا(أن6101(

*7لأ(عليك6106(هـئظهزوا7!يظقزوا(6105(علانيةيعطيك"6لأالجهر(فييجزبكا1الحفام!الخفاء(11هـ!ة!في"(ا1الخماء*

11فإنكا6لألأن،6108(علاليةيعطيكمما6لأ(العلانيةفيمجازيكا1الخفا!الحفاء(11هـ-!ة!في"(ا1الخفاءمما+لااالخفية11-

"6لأمجب(61:13(على*7لا(وعلىا1مشيتكهـكا7لحةهـلأ!مثيئتك(01(61الساواتكا6!،الس!وات61؟6(تسلرهكالأ!تألوه(

لاممافلا(61،16زلاتحم"+لأخطايا-ااازلاتهمكا6لأحطاياهم،61،1:هالصايمماالسصائي(610.1،آمينمما،لأحقا(13(61-

لأ(فيسرقونا1يفدانهاهـ"7!أةهـلأتفدانها(ا1اطرحوامما6لأاجعلوا(61:.3(الخما!"(الخفاء1"11ئظهر*6!ةلاايظقر(18(61

لا،واحدة11بأن"6لأأن،أمكه6.!؟،أكئيزاكا،لااجذاا6136لرلينيتعبدمما،لأ(ربينيصدا61034صم*،لأما،61،33فيسرقوا

صحاكتمىلقيلبسلم!يلبىلممما6!صح،اكتسىيلبسلمااكتى(11كلكا6!جمغ(ا1إن*6!ولا،إنه61093(+أمكنهمما6

السماي!الممائي،،6113
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3؟-633متىإيخلحواشي

يتسلث(ا531اةالاخرا(11،دلما!محيعبد،61034(ة35مح+هو(ماا1م!هم*لأه+ي3!دلأح-5+(شريرة61033(853+ةتابيطة(33(61

(تأملوا61036(305*ء+د!لم!ء--ا+-ةااي!*هـاح53(تلبسونبصا35(61ي!اللماة*لم!ة(المال11+ح*الآخر"(د!الم!ه!هـ11(يردضا1لمحأ+5

يحوناا1*اشهلمث61013*+هامل!،يعصلا1حع*مامزهر،لم61038ل!هحط!ولجذا،ا1هـح7020(أفضل3102111(تخزنا1وللما!+ةاة

ولهـح7اول5(1لر)610،33*هحلا*!؟(نفلأ1ااحة+3!(بحما1+هيلألا

فبحميق/هو(مافالظلامااسيئة%سقيةس/خبيثةيق/اثريرة(61033سهلةقر.لليةاي./صحيحةس.(3361(بسيطة

)!(11يهين%يحتقرس/يزدري%يتهاوني:(يرفضاايحرمسينقاد/يبعضي/3461،بتسك(يحونصمس:الظلصة/

البرسقر/ا!قل(61038(سفلا،واحدة3761(بالحريوقيبعضي/-لاجذا(3661،والمقتنياتس-بعضقر/(والمال

كثيزا/أفضللحمسبعضق/،أفضلأنتمفبحم61،03يلبسولممجدهكلوصلي!نأن)صق(سس/اكت!ى()000(أله!؟(61

فلاصالصائي،11قسراالأمم61؟33،ضإذن،61،31أكزيلبسوكمأنحديرهوأليىي:/أحرىإيا-إلاسهألي!س.بعض

ملكوتهقص/(اللهملكوت61033(

سوصرهر(610138لربينيتعدربيدايصدا6134

لمتحسوصنالعواصدر)1(ةفيحالثةزهر(6108؟،)؟(حاطتلبئاأللبسالأمرعليهوألتلشا.الخو!لستتلسون،61035(

سوسنالعواملهيقولللذيوصرحسوص،إلاعليألويأتلمإنهتغبعرالمغربيالوزيرحليبريالنوقالخطأ.وض!هاكرولش،السين

سليصالىيلبسولمتقديرهالحصلعلىعاطعةوالواوفاعلسليانحاشة61093(صناعهبمعنى3!مزمورور(يعملا1)؟(بردقمذ

بعدهبصاقرفأضصرو

(،عوالرويالسريانيأس.،والسريانيالقمطيتى/سق،والرويالقبطيتروالريايى،والرويالقبطيتسرالسريافي،س؟الرويمي،القبطيق

قطفقط،ط،السريانيفيليس-لا،الرويلىليرهـلا،القبطيلىلي!!لاالسريافي،لعضعس:،الرويبعضعر.،القبطيلعضعقالعبرايى،

تسط،والرويالريايىبعضعسر.والسرباني،القبطيبعصعقمى،والرويالقطيبعضعقرفقط،السريانيسطمقط،الرويمطلقط،القبطي

السريانيولعضالقبطيتعى،القبطيرلعضالرويمعق:،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويسفقط،والسريانيالضطي
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غمثزالثايثائقضل

.".:.لتزلمححويمتؤيمخمنثيشأييما.يفتئمغذاقإنبغد،تفتفوا"لا61:34(

ئخاذب!تجيفونآالذيؤيالكيلئذائون،بيماتديئونالذيبالذيننلأتخئم71:،(ئذائوا،يكيلآتديئوا"،71:ا(

تئم.،،.:.

أذغنيقييخيلث:تفوذكيفآؤ71:4(غييذ؟ثنياليئائخثتةتتأقلؤلاأيخيذ،غ!يبائقذىتزى"يقاذا7103(

أؤلأ،غييذمنالحشتةآخيرجائفزالى،آئقا1571غييذ؟!ائخشتةفيههقؤقاغييذ"،منائقذىأخيربخ

أيخيذ.".:.غيرمنائقذىتئظزقتخزبخؤجيتئد

.".:.قئضزقئمؤتزجغبأزخيقاتذوشقايئلأائختافيييرفذاتمتجؤقزكئمئففواؤ،يفضب،ائفذشئغظوا"71:16،7

ؤقنتحذ،يظفحثؤقنتأخذ،ت!ألقنخ!قإن8(ة71تخئم.قئفتخافزغواقتجذوا.أظفئواقئغظؤا."شفو71017

ختة؟قئغطتةشقكةآؤت!أئةأ!:01(خخزا؟قئغطيةخئزاائئةتئأئةمئئمإئ!البأفي7109(تة.ئفتختفزغ

تجدلزالمتقافنأئوكئمقبئمقيئتائخئم،الضالجةائكزاقابإغظاءتغيرفونألثزازؤأئئئمأئئئمكئئئمقإذاأ71:11

!".:.ت!أئوتةالدينائخئزاقيئغطيئبأن

.".:.ؤالأئبياةالتافوشفؤهذاقإنبهئم.أئئئمقاضتغوةبخئم،التاشتضتغةأنئيريذونقا"قئئ13(ة71

كاأرلأ(11المرايممالأ،المرائي7105(هذهلأذهأ!ااهـوةأو(71:،(كيلاممالكيلا،أ!.!،يرمكليحنيكا،لا(ليوميومحسب61034(

لأفي(13(71هـيلونه!يألونه(ا1هـللذين!هـة(الذين11اعطاهـمما!لأ!إعطاء(11هـ!هـة\(أنتم11(71سأله7(يسأله71:.ا،اول

يصنعهممالاة7!قصنعه(!ااوكلمما7
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ا!اع!اأو،7104،ا+شأ51لمالجة11ك!*ال!3(تتأمل3(71+*ح()ب(طلدين"(7.أ+*حتدينوا(1(71)د!*،(حسبا1*ط((ب)خد61،34

ف!ايأخذ(8(طحهـ71((فتمزف)حما1مةول3شأ+امة%ل!ةةا*7(جوهركم6(71ا!ه!ه(المرائي5(71ا+351(الخبةالح5++ول0(د

طلا*دههدمير(حدا31*ولم(فمحما1ا*+5(ماتلكراا(!!71هترا+*((ف)جعطيه(719

المنافق)س(وبعض/بالوجوهالأخدسبعص(المرائي7105،قسر،الجبة7104(فقطق،فيوما1كليحي4يبعضقسر/حب(61034(

يعطيهلعلهلسر.فجطيه،9(أ!لسروم!،7108(!حرححمسقر/فتزقحم(ا1القدسحبرسجبعضلسر/(القدس71016اليلى

فقطقأنتما(11(71الموضعين!

المارية(الخشة71:13

الأسطوانةوالارية،العينفييسقطماالقذىالقدى(3(71

،،ع.والرويالسربايىأس.والسرباني،القبطيتى/كق،والرويالقبطيتررالربايى،والرريالقبطيتسر،السريانيسة،الرويي،القطيق

قط.لحقط،ط،السريانيفيليى-لاالرري،فيلي!هـلا،القبطيفيليسفلا،الريانيبعضدلى،الرويبمضعر،القبطيبعضعق.،العبراني

قط:،والرويالسريايىبعضعسر.والسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيرلعضالقبطيقعى.،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعصالقبطيتعرالريايى،وبعصالرويس:لقط،والسريانيالقبطي
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بم!

مقإيخل

الخامشالإضخاخ

غمثز(اتايتائقضل1

ال!ايكونفئمؤكثمزائقلآفي،إلىائفؤذتةالظيريق!تؤزختةائخاث،فؤقؤاليغالضيتي.ائتاب!ني"أذخفوا71013،

يحذوتقا."الدينفئمقاؤقييلالخيا؟،إلىائفؤذتةالظيريقؤآكزتائاتأضيققا71؟14(!يقا.

ؤجمن71016(خاطقة.بئاثؤتاطئفئمالحزقاني،قلآبمشيبتأئوتئمالدينائكذتة،الأئبياءمن"قاخذزوا1(71:ه

تغيرفوتفئم."تقايىهئم

ضالجة،ثضغئخيربخضالجةشخرشخ!كذيئم71:17(؟العلمىمنتئنأؤئختنئلثؤفي؟منجمتمثئختنئ"قل

."يئةزبثضؤئخيربخيئةالزبؤالشخزة

شخئؤخو71091،ظيتة.ثقزةتضتغأنخبيتةلثتخزةؤلا،حسمهثقتئتضتغأناضيتةلثتخزةئفحن"لن71018(

تغيرفوتفئم."إدنثتايىهئمقمن71..،(التايى.ثبؤئفقئشئفظغتجيذةثقزةتضتغلا

جم!الديآبيضثميئةتضتغقنتلال!تمؤات،ققكوتتذخلزت"يازت،"تاليقائلىض!3("ليشأ!.ا

.،،ال!فؤالت

الشتاطين،أخزختاؤياشيذتتتأتا،باشملثأليشزث،تازث،"تاائتريم:ذلذثبليتقائفونكثييرين"إنأ71.،آ

الاثيم".".:.قاجمليتاغتي،اذقئواقظ.غزفئئمقا"إلتيأظهزتفئم:ؤجيتئدأ!.133كثيزة؟"فؤئضتغتاؤياشمذ

غشزالزاقيائقضل

71035(قانخذزتيالضخز؟ةغلىتيتةتنئخيهييمبزخلىأشتفةب!ؤتغتلهذاخلآجممات!قغقنق!71:4؟أ"7

الضخز؟.غلىثابئاكأنأشاشةلألق؟تئفظققئمائتيت،ذلذؤضذفنالزتاخ،ؤغضقحتالأئقاز،ؤقذقيالأفظاز،

الأفظاز،ققظقحت71037،الزفي.غلىتئتةتنئتجاهلىبزخلىأشتفةبقاتغقلؤلاهد؟أفؤال!ت!تغقنؤخ!71:36(

غطيضة.".:.شقظئةؤكأتتق!قظ،ائتيحت،ذيلتىؤضذفنالرتاخ،ؤقتحتالأئقاز،ؤأتحت

تةكتنئغقئفئمكأنلأتة7109؟(تغييميما؟منفتغخبينالخفوغكأتحتائضتم،هذات!وغأكتلؤتقا71:38(

ائقزيمي!يين.:.ؤلاكتابهئمجمثلؤليششفظان،

"!لا!(الرديئة71:17،العوسج"،لأ(العليق11ئحنى!يجحمما،لأبحمنىآ،ا1هـمجنى!ةيجتنى!ا71:16(محفظوامما7لافاحذروأ(ا(71:ه

ةالفريييناولااآ7109سح7يسع(3(7.لحأعشيههـمماظة!مثيئةاا1لىالهصاوات،"(1"ال!صوات71؟31(رديهمما!ألأ،(رديئة11الرديه

هـ-،



-71393متىإنجيلحوايثي

(ا!رفان11مةلحم!،روافاحذ(7115ورللأثث!حاام!(كربأ(37114لا53*للهشاح(رحبه5311ءيلأللما(فواسع5311**-،الضيق(7113

في7!دلمام+ل!ق(الرديئة11ال!فيا،ح*ة*ق\(صالحة17(71ا*همحشا(العليق311*!دمالثوك(ا1مماس!حئحتنى\،ا1+ولهل(71016(دلأتأع!53

511م-،3شاول(فاعليااع!اس!53*للههللأ!83!هم!(طمأطهر(31033ولولأليى،(؟713:ةمةع(إذن(،..71ة!م!ظ(،-)خقطع310911الي

4اهـيل!ام(متعجبين(7183ء*ه(جاهلا1اح+(3لاح)1اي!الل!(أضهه(71063!*ءم!،حكيم(71:43ل!2*!5*ا،ا(ثمل!ا

طم(أطهر3371(العوصح%الحسكس.ثوك/ق(العليقااصمجتنىا(1671(تحفظواق:فاحذروا(71015(عريضسفراسع(71؟13(

مبهوتيني.قسأ(متعجبينأ!.38،حديمياس.بعضقسر/،فاعليياا1طمأقولس.بعضالماأعزفصط!/القولأجردي.بعض

المعتزلة:سبعضفلا/(الفريييرولا(71093

وأحبارهمالفريييهن،ولا71:913مجحمجتنى\،ا1لعقههل(71-16،

العةوالرح!،رحبةوأرض،الواسعالرحب.حاصية،رحبة71013،

لم،ع.والرويالسرياني)سرالسرياني،القبطيق!/سق.،والرويالضطيقر-رالرياني،والرويالقبطيقرة،الريانيس،الرويي،القبطيق.

قطلقط،:ط،السريانيفيلي!-لا.،الرويفيليىهـلا.،القطيفيليىفلا:،السريانيلعصع!:،الرويلعضعر.،القبطيبعصعق،العبراني

قط.،والرويالسرياببعضعسروالرياني،القبطيبعصعقس.والرري،القبطيبعضعقر.،فقطالسرياني.سطفقط،الرويمط،فقطالقطي

الريانيوبعصالقبطيقعسالق!طي،وبعصالرويمعق.،الرويولعضالقبطيتعر،الريانيوبعضالرويمعسفقط،والريانيالقبطي
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بمش!

ش!3-2

22!خآ

!!يمش!

مقإنجيل

غمثزائخامشائقضل

لثئ!ت،إنزت،"تاقائلأ:تة،شاجذاجمئة،دتاقذآئزضؤإذا81:3(كثيزةةحموغتبغةالختلي،منتزلؤتضا8101(

تزضة.ظفزقيفؤقحتقاظفز""لثمئث،"قذقائلأ:ؤتق!ةتذةت!وغقت!ظ81:3(تظهيري."غلىقابزقأئت

شقاذةفوش،أقزكقافزتائاؤقذئمتفتذ،ائ!هنقآيىافضلحنيلأخد،تفللا"أئظز،تمئوغ:تةققاذ8104(

تفثم.،،.:.

غمثزشالمتابالقضل

تييئجمنيفف!قتاقيزت،"تاقائلأ:81:6(تة،شائلأجمائيما،زئيشإتئيماتجاءتاخوتم،!فزت!وغذخلؤتقا8105،

تئثزت،"ياؤقاذ:ائمائيماقائذقأتجات8108(قأشميه."آقي"أتاتمئوغ:تةققاذأ8107جذا."ؤشقيئملمخقغ

ؤتختشفظابى،قتليمنزخلقإلمتي819(قتاقي.قتئزألمحعط!طقةفللحنتيي،شق!تختتذخلآنأشتجق

شيئتققا81:.!ا."قيفغفةهذا""اضتغؤيغئدي،ثقيبي""تغالؤقيخزقيذقسث،""اذقحثيفذاؤآفولخئذ،يتب

إشزائيل.".:.جمنأخدثنيهد؟جمثلأقاتةأجذتنمإلتيتئم:أفوذ"الخقتتتغوتة:يقدينؤقاذتغخست،ت!وغ،

ققكوقي!نيؤتغقوتؤإشحقإئرهيتمقغقيتيهئونآؤائققيرب،ائقشيرقيجمنشتأئونكثييرينإنتخئم"ؤآفول81:11(

الأشتاني.".:.ؤضيريفاائختماء!ييمايخونخئثائفضؤى،الطفتيماإلىبهئمئقذدثائتقكوقيؤتئو81013،.ال!مؤات

.:.ال!اغةيفلثثبائقتئق!زألذ."يخونكأقاتتلث"اذق!ث،ائمائة:يزئييىتشوغقاذثتم81:13(

الختى،قتزكتقاتذقا،قتتشأ81015ؤتخموقة.قظزوخةحماتةقزأىتظزش،تي!تإلىت!ئوغتجاءئتم1481(

ض!ؤشنئبائقؤلي،الأزؤاخقأخزبخكثييرين.تخايينإتجيماقذفواائجمثاث،كأنققضا81:16،قخذقتفئم.ؤقاقت

زأىؤتتا81018(أؤتجاغتا."ؤحملأفزاضتا،أخذ"إتةائقائل:التيئإيثتغياءمنائقفولتيتمليئ81:17(شميبم،

اليئير؟.إلىيضضواآنأقزبيما،ئخدقةكثيزةظوغاي!وغ

يلثغايب"إنتئوغ:ققاذأ81003إتييما."تئصيخيحثإلىأتتغذفغقئم،"ياتة:ؤقاذكأيبإتهقخاء81:91(

تلآميد؟:آخزجمنتةؤقاذ81:!3(زأشة."إتةت!يذق!نتةقتئشالتشيرائنؤأقاأؤكأزا،ال!قابؤيظئويىأخخازا،

قؤتافئم.".:.تذ!ئونائقؤقؤذج"اتتغني،ت!وغ:تةققاذ81:33(أؤلأ.إ"آبيقآذ!نأفصيئآنليائذنزت،"يا

لأ،اقربائاا1ذاتك"،لأنفك(ا1لل!هن!!أة(ال!هن4(81ئأهـوللوقتةفللوقتاا1أشاءأنا*6لأسثئتاقدااومةكا7لأ(ولمه81013

ال!،ال!ء(81:13،المغر!هـومن!ة!(والمغرب81011،تدرمما7لأمثل(.ا(ة81افعلكا6لأاصغ(11فيي"!فييء،8109،قربانكمما

العثاء(81:16(هـتخدمهملحةهـلافخدمتهم(81015(جاممالا!جاء(81:14،برأقدغلامهفوجدبيتهإلىالمائةقائد،ورجع"+لأ،الساعة810113

هـ*6ئأهـلأ(أتبعك11دجا!فجاء(91(81جموع!جموغا(81018(اشعيا!إسثعياء،81017(سفليرنمعهمالذين*7كثيرلن(مجانينا1العثام!

يدفنوا!ةة!هـلأيدفون(ااهـمح!ةلاأؤلأ(81:31(إيىيصيلمما،رأسهاإيىيسندا1+لهئأ،هـمم!ةهـلا،فقال81003،اتبعكا
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قربائا(أ71ة+ة!+153+س!7مع!،5(ل!هنانمكفأر(8104اا+ه+ةء(فللوقتا1ه33يدماللأ(شئتقد81:3(53(1اح)+يد!دلما(اساجذ(813:

محلع(ا1ولههـة52(فتايلم8106مما!ع-+!اه-ة*مةصاهلممائةرئي!،810.مهـ5-+5س!هثلأ!3،طمشهادةااشاا*حةمر،أ11+للأ!!اس!م*ه

*اةولاة+ي!مثل،81،01**ااح5ة53يتللممن9(81حة*+53(فتايا1ي!ه*هول(ثقط3511!ةظكه51لقصاتحت8108(وللمحأ8

مجانير(11م3210اليسثاء(81،16مت!+مم!هـتأصريص(؟\(5381!هـهمفيتبهون(11+ي!ل!ولص!+المغر!،11+!س!اس!+ائمرق(11(81

33011!*!53+يم(زاجحاأ(8103لأه!3(يىإ11ولة-ت!ايلماهمماللماشأت!(تبعكأ(81:91اا!ة(،!)خاوجاأ(8171*3535لحةال!طل!كاللما*33

7مةللأهـ753ح(يد!مون(8133ولص!ةالمحأمايلأ61ال!(ليائذن31(81مماص!مت!(ح)االلما*مح511(رأسهيىإيسندا53531*ةيمه-ي!هحللأ(زاأو؟

الحصيعوتر،مائةرئيى11فقطسيوع((81-هقسراشهادة،(81أشا)ء(أناقسر:اشئتقدا1يبعضقائلأ(ااسفلا،يسوع8103،

فوجدبيتهإلىالمائةقائد+ورجعي:بعضالاعة(81؟13(يأسيأتون81:11،تحتموضوعق:قبل(مى8109(صفلايوع،781،

فليدفنواق(يدفنون33(81رألههإيىتميلقرأصه،إليهيمد03(81سرفلا،كثيرة81،18فلاصح/برأ.قدغلامه

يدهافأحذيرها،فلس!81015،ذاتكانصكلم8104ومتهولمها8103(

استحلهوأذنيأدنان،علم،وأذنالأمير،علىليوائذنإذئا،لهأذنحاشيةائذن81031،

،،عوالرويالريانيأسر،والربانيالقطيض/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقبطيتسرالسريايى،س.،الرويي،القبطيق

قط.فقط،ط،السريانيفيلي!-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليمىفلاالريافي،بحضع!.،الرويبعضعر،القبطيبعصعق،العبراني

قسطرالروي،السريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس-،والرويالقبطيلعصعقرفقط،الريانييعط.فقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيوبعضالقطيقد!،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويرلعصالقبطيقعرالسريايى،وبعضالرويس،فق!والريانيالقطي
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بمبم

ةبه!

متىإنجيل

غشزال!اقيالقضل

تؤازىائقزك!تإنختئائتخير،فيكأنغطيئماضطزاثؤإذا81:134تلآجميذة.تبغةائقزكحت،زيهمتؤتقا81033(

قايكون."قإتاتختا،زث،"ياقائيين:ؤأيخقظوةتلآجميذةإتييماقتقذتم3(81:هتاتم.قذفؤؤكأنالأفؤاج.جمن

فذوءق!نؤائضخزالرتاخقائتقزقاتمؤجيتئدالأيقاني؟"قييليياففوئ!ئم،خاقست"يقاداتفئم:ققاذ681،(

ؤالضخز؟"الزتاخئطيغةختئهذافؤ"قنقائيين:التاشؤتغخحت81:37(غطيئم.

غ!ثزالثامنائقضل

إتةختئجذا،ز؟يئانيائققابرمنخايىتجالبتخئوتانياشتقتتةالخذزاييين،كوزةمجئيرإلىت!وغتجاءؤتقا8108،(

التإ؟ائنت!وغياؤلذ،تتا"قاقائق!:ضزخاقذفضاؤإذا8109،(الظيريتي.يلذجمنلمجتازآنأخذتقدزتئم

إتجيماقظتتت81031(تزكأ.ختافييزكثيققطيغمئفئمتييذاؤكأن81:013ؤفيتا؟"كؤنيقئليئغذتتاهتاقاأجئت

جم!قخزخوا""اذقئواتفئم:ققال81:33(الحتافييير""قطيغتذخلقأزليصفتائخيرختا،كئت"إنقائيين:المثياطين

ائيتا؟.!بؤقاتائتخير،ثنيؤتؤاقغخز!،غلىؤثحتقذائختافييرحميغةقطيغؤإذاائختافيييرفيؤذخفواالخالي

ال!ادشالأضخاخ

غشز(الثامنائقضل1

ؤإدا3481(ائقخئوتير.ذييذؤبجالي،تجزىقابلقأختزوفئمائتييتيما،إذؤقضؤاالرغاةققزت33(ج81

خذوبهنم.:.جمنيئتقلأنشأئوةزأؤة،قتقات!ئوغ.لإشيقتاليخزتجتقذخيغقاائقديتة

تئوغزآىقلقاشيرييرغلىقظزوخئخقغإتئيماقفذتم1903(قييتييما.إلىقذخلؤغتز،ائتزكستقزيمحت19:\(

تيتفئم:!يقاقائواقذائكتابجمنقؤئمؤإذا19:3(خظاتاك."لذقغفوزةئتئ.تا"تقغائفختج:يذلذقاذإيتاتفئم،

أئ!تز:أئفتا1905(فلويبئم؟الشزجمنيئقكزونتائئم"قاقاذ:أف!زفئم،ت!وغغيتمقققاأ1904تقتيري.""هذا

يغعزآنشلظائاالتمثحيرلإئننآنتغتفواؤليئ19:16قافمث!"؟"فئمئقاذأدثأؤخظاياك"،لك"قغفوزةئقاذأدث

ؤققىققاتم19:!(تيتذ."إذؤافضشيريزكقاجمل"فئمائفخقج:يذيلثقاذذلذؤمجئذ-الأزص!"غلىائخظاتا

.:.يلتاشفكذاسئفظائاأغظىالدياللةؤتخذواخافوا،ذلذ،الخفوغزأىقتضا19:8(تئتيما.إلى

لح!هـ!ة(تطيعه81:7؟(هدومما!ة!!!هدوء(36،ة81هـتوارتمح!ة7!لى)توار(ىكاتوارتترارى،81034(+يسوعكا7ركب،81033(

11بنهـمما7م!ةلأ!ابن،93(81رديانمما!أ!كارديئان(11الجرجسيينكا7الجدرانيين!الجذرانيين(11جامما!جاء،81038،يطيعهمما

هـالمؤم!ةهـلأالشرا19:4،بواط!في+بينهمامياا1903؟نشء"،جرى،ما81:33(طلاكنامما6لتعذبنا،

لح7



33-898مقإنجلحواشي

11روهيل!(خافت36(81ي!ا*ش!+مماة+ة5(هالكونفإنا81035(سللمالح5حتى(11ل!م!ول!هول(اضطراب4؟(81ا*حةركب(33(81

11الجرجيين3مح3تأحشاهي!5ق3*للأي!امةطه!ي(الجذراليين81038(53يلأة3*!ئ!اةهـح+هذا،هومن37(81+*لح((قلوهـ)حم

11!اهط*يم*ول!يمولك،لاماااح+++حع(إذا81-93،ح+!ثلأح(حتىا1رلأ،53رديئان،511يهحمن\(ا1!ح*يلااحمس!ايم315!ررولص!ياامحونالى،

11حة5(فطلبت81031،ا!محازير(03(81ه"أشا*ح+3وقتا،11ا+دلهـيله(كونااي!همم!ة-(لعذبناا1ولس!اةي!ها(هاا1آ،ةس،أجئت

خة*ا+ولام(جرفا1ةط(علىا52511(وثب11ماما!نازير3(11الحه(قطيعا1ة!دماحا*3الخنازيرا(،3(81اممالحنازير(11ا!طا(الثياطين

(مطروحا1**يدما،س!،مخلع19:3(الاح-*،1ا5كاثلأولح!3(المجنونينذينك11!دلأح!س!!!ا!!جرى،مابحلا1ا!ه*هـح(الرعاة81؟33(

أيمر(19،5دلماح53الئر(11ة!3علم(19،4ح*53ة،يعزيا1ا*مطلآ52+ولطي!(بينهمفيصاأ!03(ور3*ه*57تقؤ(ا1-5*-ررااح

*هـ(لكد(ت)ااء+ه+(ذلكوعند(196!ح*ح+هول

يهدأأنقبلطبممضادة؟لتالرلغ-لأننختين:فيأجدهولمخاصةالرويبعضفي،الأمواج34(81+يسوعفقط-سركبا33،ة81

الاثنالىق.،مجنونانا1فقطسيوع(81038،فقطققلوبحما6؟(81هلكافقدي؟بعضمى/(هالكون!إنا511،تلاميذ81،35

11جئتلماقةجئت/قد)!س(س!عى/،أجئت11معنالكماق.س/يولك،لاماا1فقطوهصا(وإذا81913السمليونمعهصااللذان

مس.بعضق/جرف،علىوثبقدا1نالم!علىبعضهفقط/س(الحاللى3381(قوقتا(11فقطقكون(ا1طلاكناق.مس/لتعذبنا(

جرلى،مابحل3381(الكهفيجرف(ا10001(فوقإلىاستقام1000(قسبعض/الكهفعلوقصدسبعض/الكهفعلىاستقام

غفرتقدس.وبعضيق!ا(مغفورةا1ثقي:بعضتشحع/ص.تقؤ(أ!:3(للقا)ء(س:،لاستقال81:34(؟دش)ء(لحلس.

الأولى)؟((س!(يقالأرااالأؤلى)؟(.س/أقولأن!يبعضس/ا(يقالأنه(أ!أنصهمفيص)!ق(/قر(بينهمفيصا19؟3(

عجبواعىبعضالس/خانوا19:8(

مجدفيمتري(1903(زلزلةاضطرابا8.!13ا

،الكذباختلاقالافزاوء(حاثة(يفتري193(الخنازيرإناثعلىتدلالقبطلغةفيةيدأس!(31اللفظةهذه.حاشيةالخنازيرا(81،33

العصةصفرأنوالخديف

،،ع-والرويالسريانيأس-والسريايى،القطيض/لق.،والرويالضطيتر.والرياني،رالرويالقبطيتسرالسريايى،س-الرري،ي.،القبطي3ق

قطفقط،ط.،السريانيفيليى-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليىفلا،السريانيبحضد!.،الرويلعضعر،القطيبحضعق.الحبراني،

قسط،والرويالسريانيبعضع!روالسريايى،القبطيلعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمط؟فقط،القبهطي

الريانيوبعصالقطيتعم!ة،القبطيوبعصالرويمعق.،الرويربعصالقبطيقعرالسرباني،وبعضالرويمعس،!قطوالسريانيالقبطي
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متىإنجيل

غمثزالتاليخائقضل

ؤتبغة.:.ققاتم"اتتغيى."له:ققاذقتئ،اشمةالغشيرغلىتجاي!ازخلأقزآى،فتاكمنؤغتزتمئوغ19:9(

ؤتلآجميد؟.ت!وغقغقاتخؤواتجاؤواقذؤغشايىينخظا؟خغؤإذاشضغون،تيحتثنيفؤفتيهئؤ!يقا19011

ؤائخظاه،".:.انغشايىينقغيأكلفغقئئميقاذا"7يصلآميد؟:قائواذلذ،ائقرييمئونزأىقققا19011(

اذقئوا13(ة19ائفتآلمون.لجننالظبيب،إلىبئختاجينتيمئوا"الأقوتاةتفئم:قاذتئوغ،شيئقلقا19:13(

إتييماتجاتجيتئد19014(التؤتيما."إلىالخظاةتلالأئزاز،لأذغؤآيئتئملألمتيذبيخة".،زخمة"أيىيذفؤقاقتغقموا

ت!وغ:تفئمققاذ1(ةه19يضوفون؟"لاؤتلآميذككثيزا،تضوئمؤائقريميمئونتخن"يضاذاقائيين:ئوختاتلآميذ

جيتئدغئفئم،ائغزوشزلمحغإداآتائم،ؤشتأق!قغفئم؟ائغزوشداتمقاتئوخواآنائغزشتئوتمئتجيز"قل

الغييتي،الثؤبمنملأقاتخدبئلأتقا،تاليثؤبثنيقيخغققاتجديذةيخزقةيأخذأحذليش19:16(تضوفون.

ؤتفيذالخضزقئفزاقتئشق،قالرقاقؤإلأغتتي،فيقاقيكنيتجديذبمظرئخغلؤلا19:17(أزتذ.ائخزققيضيز

ع!فقا.".:.قيئخمظخذب،فيقاقيجم!الخديذةائخضزئخغللجن.الزقاق

ائجمثزونالقضل

ؤضمغتغاللحن،الأنقاتمبائتتي"إنقائلأ:تةق!خذتجاءقذزئيشؤإذاهذا،تفئمتفولكأنؤإذ190118

شتةغشزةاثتيئفئذتئنرفذفقاكأنافزآةؤإدا19:.،(تلآميذة.ؤتبغةت!ئوغققاتم19:91(قتخيا."غتيقايذك

ققظئؤييماظزفتت!ثإن"إتيتفميصها:ثبتفوذكأتتقيتقا3(19:اثؤيإ،ظزفؤق!ثخئعهمنتجاءت

يفذفئذائقزأةقتزأقيخقضليئ."إيقائليئبئتي.تا"تقؤي،ؤقاذ:قزأقات!وغ،قالمتأ19:13تخقضث."

قإن"تتخؤا،تفئم:ققال19:34(فزتخين،ؤالخضغالرقازقزآىالزئي!ش،تي!بإلىت!وغؤتجاة19133ال!اغيما.

ققاقخابتدقا،ؤأف!ذذخلالحئغ،خزبخؤتقا1913:هجمئة.تضخكونق!ئوا."تائقةليهتقاتئت،تئمالضبتة

الأزص!.:.يفذجميججمبختزقاؤلثماغ19:136الضبية.

أواهـجاجاءوا!جاؤوا،ا1وعثارون*وعثارينا1اس!عانكاسصعوراا1البهجت،سعون(بيت19:.1،العارينبين6الفر،على19:9(

11الاقرياكا،الأقوياءا6.؟ا(أفاتحاؤ7فاتحأوامما!ث!ةلأأواهـفاتحافاتحاو!افاتحؤواا1جاومماجاؤ6هـجاؤا!أجأواةجاوألأ

ملأها،ا1يجذب7(تجذبا1فيلقيها6ميجعلها(أ!.16(جا!جاه(19؟14(لحن!بل،13(ة19المرض7،المتألمون11محتاجينممابسحتاجين(

لأ!،تخعل"(ا1هـينثقلحةهـلأتنثق(ا1الزتاقتنثقأليس6(تنشقفالزقاقوإلااهـيجعل!ةلأا،تجعل19017(ملؤهاهـمما6،ة!هـلأ

نإ1اباطنها7انفسهاا193؟اجاتكاجاءتاااعئراثنيمماعحثرة(اثنتي19؟.3(بعفابعضهصافيحصل6*صا(فينحفظااهـئحعللحة

أخرج!أةخرج،1905،(وجامما!وجاء،33(61مسيتإذا،لمت(
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،المتألمون11مهور-م!!ا(لأقوياءا(19013س!+8س!6الاللأ(رينعثا11اشا7*للأ(سمعون190،01تهع!-ةول(متىا1س!+8الاللأ!هلعئر،ا(199

إلى11ي!352!دما3!دلألمحأالمحأ!ة(ذليحةلاا1اة!53م!+(رحمة5311اايدماةريد(أاحور53ح+هو(ماا1امة571فتعلموا(19013(وللا!اه*هـ5لح

شاللهح،معهم...دامماا51ا!6أحميخوحوا،ا1لعروسا-!لأريدأ+ة+(لغرساااوله*يدأيستجيزاا1ول6ههللم(19015ح37لا*+حةاه(لتوبةا

بالاا51+الحافيحعلهاا1اللما+53تا(خرقةا1ح8يأخزاا1916دلما81زفعا11شأ)53،الا(5(ستأتيا1يدما-ة++5*3"(1"العروس11دلما*5*ا،535

لالمو!اا"ظةءه(زقاق(19017ح53ه،زيدأاثلأهـ51الخرقا1الآشاة+ة(القيقا51+رزلحهولظملأها،ااا*للأ(تحذبا31مةنها،لأاهـااكللاح

52**،تعالا1د!533(نلآا(1981يدماة1،3س!53!اي!53*مكللاهصا(فيحفظا1مماة-5(تهلكا!دلأهـ1(ق!تهرادلأهـ11ط(تنقا1*ي!*ه

1لأههـ1ااع،فالمت؟3،.719ل!هي!هالقطا1ة-!لأ3(طرفا1لآا*مطتا-6أطفىدفسها،في؟(1901ة+يلأ3،طرفا1يلما+ة58!5ير!(19003(

11ة7اللأالم!*ه!جقى3ةولاتنحوا194،3مدلههـم!+!دأ،مرتجينا1ما!هدلأ!ا313لرقار(ا033(519*وله!اول3تقؤي،ا1ةلأا(ة+م!3افرأها

حهـ533(الصببة11ص!+هحلما(3(195ا!للأتا(يفحكونا1ح!533(الصبة

بعضفي!(متكئ19:.ا(العثريينالمكةاق؟بينوبعضهالعئارين/بيرس:/المكسيبعضي/الف!ر(علىاقسر(يسوع1909(

إنماسوبعضيقس/،يأكلا1لىمعلمحم،19111(فقطسعوناقا1اليتقرسصعونلمبيتااتسرلىمتكئلفظهاكلجالر/س

قفتعلوا(19؟13(حالبأسوأهمالذيني:وبعضس،المتألمون11الافيس(الطبيب11الأصحا)ء(يوبعضسالأقوياء(13(19يأكل

أهلس.بعضالخدر/لنومسبعضق/(العرسنجوا1يمحني!جيز(ق19،1:هفقطتربعضفيهـلا/الوبة(إلى11فاعلصوا%تعل!وا

تحدبكيلاس:ملأها،تجذبلأنهاا1خامثوب+من!ي.لمجديدة19،16قرزفع،11ا!تنسر.!(1"العروس1االرسبنويلعض/العرس

وإذا(أ!018(بعضابعضهافيحصلق.كلاهصا(!ينحفظ11للاسقر/وإلا(17(ة19فقطقبعضالقق(11قرتهاتجذب.بعضهصلابتها/

11باطهاقنمسها(آ،191ض(ثوبهاا()!هدبهدتي-ذيل/ق-طرفالم19003الاعةسر.(الآن11فلا)!واحد(/+واحدمر.

الجاريةسوبعضيقس/(الصبيةأ!:،3(المعنينق!بعضقر/الزمار(19033(لخيس؟تتي/ي.ق/(تقويا1931فقطقطر!(

الموضغئنلى

19018(تعال(هلصوا

سيدنا)؟(ككونفض!ء(صشب)ث(!ايعتنولمعشازا؟نإنهوالبمنيردبهرمتى،بيتفيإنهالمفسرونقال:حاشيةسعون(بيت19001(

،العروس19015،اللهقالالذبيحةم!أكزبالمعروفرضيتالي.هرئعحا!ثية.!.3مرموريوردتدبيحةلملارحمةأريد1000119131(في

شته،زوجالرحلحتنالعامةوعند،والأخ؟لأبالمرأةجهةمن؟نماالعرديةلىوهو،والمرأةللرحلمزكةلعظةالعروسحاشية

جمع()!والأختانوالاخار

والرري(،ع.الربافيأصرالسرياني،القبطيقس/سق،والرويالقبطيتروالرياني،والرويالقبطيترالريايى،س:،الرويي.،القطيق

قط،فقططالسريايى،فيليس-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليمىفلا:الريافي،بعضد!:،الرويبعصعر.،القطيلعصعق.العبرايى،

قسط.،والرويالسريافيبعضعسروالرياني،القطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

السربانيوبعصالقبطي.تصى،القبطيولعصالرركبمعق،الرويرلمضالقبطيتعرالريافي،وبعضالرويمعس.،!قطوالسريايىالقبطي
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وائيمثزونالخاديائقضل

"قائلآني:ضايىخانيأغقيالبتبغة،فتاكمنت!وغخزبخؤتضا9037(

آنأفدزبآتي"أئؤمتانيت!وغ:تفقاققاذالأغقيالب.جمئةدتائتيت،

ة.19تكقا."يخون"كإيقايختاقائلأ:أغئتفقالضممقجيتئد9093،

يفذاثبذلذؤأشاغاقخزتجافقاؤأقا19:131أحذ."يغتتملاأن"أئصزا

ذخلقتقا19:38(0،،ذاؤذائنتاازختا،

زتتا."تا"تغنم،تا:ققا،هذا؟"أفغل

ت!وغ:قأقزفقاأغئئفتا.قائقتخت3،

لأزص!.:.

ؤائجمثزونالثافيائقضل

قتغختالأخزش.تخقتمالشيظان،آخزبخقققا19033(تخئوئا.آخزشإتحيماقذفوا،فتاكجمنخزبخؤتضا19033،

ئخيربخالشياطيربزئيمشأ"إتةالأختاز:ققاتحتأ19:34إشزائيل."كبفكذاقظيظقز"تئمقائيين:الخفوغ

.،،.:.الشياطين

قزص!خؤؤتشيائققكوقي،بئمثزىؤئتا؟يتخاجمجهئم،كبؤئغقئمؤائفزى،ائمذنيحميغتظوفت!وغؤكأن19:35،

ؤتجج.:.ؤض!

ؤائيمثزونالايثالقضل

ضالينكأئوالأتفئمغقئهئم؟تختنالخموغ،تمئوغزأىقتقا19036(

قييل.لكثمزؤائقغقةالخضاذ"إنيتلآجميد؟:جيتئدققاذ19:37(

لجضاب؟.،،.:.

غلىشفظاتاقأغظافئمغثز،الاثيئتلآجميذةاشتذكأئتم10101(

قزص!ؤؤتجج.:.

ئذكأالدييمفغانالأؤلزشولأ:غمثزالاثيئآشتاثؤهده101:3(

ؤقتئاؤئوقاش،ؤتزثوئوقاؤش،ؤ!ييئش،ا:3(10،أخوةؤئوختا

الديداكالأشخزئوطق،ؤتفوذاائقاتالأ،ؤيصئغان10104(تذاؤش،

تقا.:.زايهن،كغتيمفظزجين

قغقةيحيربخأنالخقحابزدتإلىقاظلبوا19:38(

خوؤتمثفوائخيرخوقا،ختئالضجتيماالأزؤاج

زتبي،ئنؤتغفوث،أخوةأسقؤأئدزاالقخزة،

ئذكاالذيؤتتيخفنئ،ئبنؤتغفوثئغشاز،

أشتتة.:.

في،19031،+قائلأهـكا7!أةهـ،يرع(03،ة9أأننيهـمما!ةهـلأ،بأنني19038،بنكالاابن(1اخارحيسوعوإذ،يوعاخرجولما19"7،،

لأ!أساء(ا:10،3راعةراي(11فتحننمما(تحنن19،36شيطانمعه7مجنوئا،ا1حارجهووإذ6خرج،ولما19031،+جمغهـمما7لحةهـلأ

برتولوما"برثرلوماؤس،101،3،بن!ابن(11،بطرس"،الصخرة11اس!ائأهـمماة
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د!دلأ*حولمجوئا،ا51!س!(أخرس19033،شة-8!!م!فحرحا(19031(ة*ة3اأبصرا11ححي!اهي!ش!صا((فأمر)19،03ا+61أااليت19138

ي!ةحللماتاص!53ا)!(!نماا+*كام(مطرحين11رمهتا7(ضالين19،36ل!للأ،"حور!اافيطيى\.5519134!اح(قظ19033(اا*ا"حي!ا

11لم!ة!ولم!تاة،سأرالدأ11++م!محه(لصخرةا(1013اةا!(وجع11،تهـدلأس!ول،حتىا1ي!!اةهـةه+!ةد!(لجسةا(10101-ة535(يخرج(19038

11هـح!حتاه(حلىا1هـ+*37شأه،متىا1!**هح(توماسا1*ههـم58هولتههس!(برلولوماؤسااهـ81++اشأه(ديلبس3،!.1!م!2ص!ورم!هم!(زبدي

هـح(يلذا11اهـ1(كاذ511)+،ا!ة*كاثلأشا(لإسخريوطيا11*ا+*ة*ةتهم!(يىنالقاا(10104د!هـولحطةس!ولشاه(وساتدا81!!حاةتهه(لى

ننهاهماوبعضهفئجرصا/سبعضلانههرهصا/ي!أوصاصا/ق19:03،فأمرهصا،حارجيوعوإذويوعاخرحولما1937(

منخارجهووإذ%تدمواحيرجازكانوإذمي:تدموا/يوعخرجنلصاس.تدموا،هاكصحرجولما19033،صفلادلك(31(19

(يسوع19036(ملكوتهيبعضقسر/(الملكوت19035(حرجي:بعضفيقس/يأخرجا19133+إنائافقط.يإيى(11قدمواهاك

كلفيسقر/كصم(ا1متتين.وبعضهمهصليز/ي/مشردينمتعذبينوبعضههصلا/كاتينس:بعضق/مطرحين(ضالينا1فقطس

الغثر%جابيي:تس/العشار(11ئئيوالنس؟ولرثولوماؤس(101:3(دعاولماقدعا/ثمس.!ي/أستد!(ثم10101(ككباش.موضع

سذاك(10104(قسرتداؤس(ا1سرذلايد!(الذيولبى11ألني!يبعضس/حلفى(ا1الماك!سبعضاالعري

شيطانمعهمجوئا(9.؟3(أ

،،عوالرويالريانيأص.،والربانيالقبطيتس/سق.،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر:،الريانيس.،الرويعي.،القبطيق:

قطفقط،ط:،الريانيفيليس-لا،الرويفيليسهـلا:الضطي،فيليس!لا.،السريانيبحضع!.،الرويبعصعر.،القطيبعضعق.،العبراني

قسط.،والرويالريانيبعضعسر.،والسريانيالقطيبعض.عقس،والرويالضطيلعصعقرفقط،الرياني.سطدقط،الرويمطدقط،القبطي

السريايىربعضالقبطيقعس:،القبطيوبمضالرويمعق.،الرويوبحضالقطيتعرالسرباني،رلعضالروي.سفقط،والسريايىالقطي



يمآ

بم!

بمكأ

!-+ح

بم!

كا+ش!

2+غ

!-

بمآ

متىإنجيل

ل!تافيافيضخاخا

ؤائي!ثزون،التايثالقضل1

ال!اجمز؟،قييتةتذخفواؤلا،الأقيمظيريقت!فكوا"لاقائلأ:ؤآؤضافئمت!وغآزشقفئمغشزالاثتاهؤلاء101:ه(

آخزى.".:.إشزائيلتيحتمنالضاليماالحزافيإلىؤائظيفوا10106(

ائقؤقئ،ؤأقيفواائقزضى،ؤاشفوا18ة101."ال!نؤاتيققكوثاقتزتت"قدقائيين:قتمثزوادقئئئم،"ؤإذا101:7(

جمبئخاشاؤ،!ضةؤلاذقئاتقتئواؤلا101:9(آغظوا.قتخائاأخذئئمتخاتا.الشياطينؤأخيرخواالئزض،ؤظقزوا

ظغاقة.".:.ف!تجقائقامجلقإنغضا.ؤلاخقا،ؤلاثؤتئن،ؤلاالظيريتي،!بجمزؤذاؤلا01(101آكتاليمخئم،

تخزخوا.".:.أنإلىفتاكؤكوئوات!تجفخئم.غقن!يقاقاشأئواذخلئفوقاآؤقزتيمايتةقي"ؤأتة101:111

غقييما.تخلقفؤشلآقئم،ف!تجقاائضيثكأنقإن101:13(غقييما.ق!قمواائخيحت،إلىذخفئئمقا"ؤإذا101:13(

ضلآقئم".:.ت!قغؤ،يقتفخئملاؤقن114إ101إتيخئم.تزجغق!لآفئمف!تجقا،تخنتئمؤإن

نإتخنم:أفوذقالخق101015(أزخيخئم.غتازأئفضواائقزتة،أؤائتبيتيماتئئمأؤائتي!تمنخزخئئم"قإذا

ائقديتيما.".:.تفخئممنأكثززاخةالذيننتؤيمجمنيؤغافوزاشذوتمزص!قي

كألخقايم.".:.ؤؤذغاءكألخيايئخكقاءقكوئوافيئاب.تئنيخزافيمثلأزليمفئم"قأتذا101016(

تخالمحيهئم.جمبؤشيخيذوتئم،الخيمتخالمشإلماق!ئ!يفوتئمالاليى،من101:117"ؤاخذزوا

ؤيلأقيم.".:.تفئمشقاذة،أخليمنؤؤلا؟ففوفيإلىؤئقذفوتئما:18(10

تتتهفونقاال!اغةيفئم!بشئغظؤنقإتئمتفوئون.بتاذاأؤكيفأنتفتمواقلآأشتفوكئم،"قإذاا:10911

ائقؤقي،إلىأخاةالأخؤشئئيئم101031،!يئم.ائئتكئمأبيئمزوخلحنالفتكيين،تحئئئمؤإتئم101003،به.

اشمي.أخلمنالتئمنفئغضينؤتخوئون101:13(قتفئلوتفئم.آتائهئمغلىالأئتاءؤتفوئمائتة،الأثؤئ!يئم

تخنض.".:.قهذاائغاتةإلىتضبزؤقن

تظؤافتئفغوالنإتئمتخئم:آفوذخقاإق!.أخزىإلىقافزئبراائتييتة،هد؟لنياضظقذوكئم"قإدا1010133

ائتمثير"".:.ائنتأتيختئإشزائيلفذني

كاواشفوا(8،ة101+خاصهمما(أحرى11الغنم6الحراف(101:6(وأمرهم6(وأوصاهم11هأولاء7ةلأهاؤلاء!هـهاولاء!هؤلاء،10105(

وأتدخلونهاالتيوالمدينة،فاسألوا()...(وأية101011(مناطقحم6أكياسحم(11لحمتتركوا7تقتنوا،10109(طهرواكاوطهروا(11اشفوا

وودعاءا11حكصا*حكصاءالم101:16تلك*اتلحماأ.ا-15وتلك*اتلحمأر101014،صلوا"هـفاسئلوااسلوا!اسألوا،11اسئلواالقرية

11هـمنلح6هـ!في(101033(الابنامما!الأبناء(31(101اتمكلصونمما(المتكلين03(101+قضاه*وقضاةل7(وولاة101018،وودعامماهـ!!!

بنمماابناا+جمغ،تطرافا



5-0133مقإنجيلحوافي

ش!ول!للأول(لثياطينا18"101*هحلا*7قر(حرىأ511همق!ولالضالةا1الاع!دلأح53(فلحراا،101:6هـ3ي!ئ!(لأمما11ح*هلح!5(هموصاأ(1015

طعامه،ا1+للأ!لمحأعضا،اللأهـ5311خفالماا6أ+ةممزوذا(أ.!:.75،1ور6(،أكيا-)حما1ح+57محاشا،ا1**ل!ح+للأ*تقنوالم10109(

مجل(ا1)ا+(1+(اليت101:13(ولم!اة-ةول1533،ةلا(عليهفلصواا1)61ا(ا+اليت(101013(ةلمحما+ق((يمتحف)حم11(15101،س!+م!م

11+ي!جعس!ولك!ه*ةهأنذا،الم1016ح+هجمعحأكز(1ا33شا*لاح5،راحة3،101015*حعانفضوا،1اع!معأثإذا101:14(ححمم!3ء70يرحع(ا1ظح5آ

سيجلدونم((311*ةول+ةحالححم،محالس11ة!م!س!3فيسل!وت)حم(،11*س!-*هـ2ةولواحذروا(101:17(م!!ةخحكماء(

تاص!يم3(ةاستعطونا1شاللأ+(كيف،10191م*3عولي!للأ(ةولا1اص!3(عس!لم،أ!*ه)2(يقدمونح(101081شهل!5(ةعمولأ+تاة33اهي!ازر57-للأ)ي!ا

11س!م))+دلمايدأ(حاتحونونا51.113مدلأ+(حلم53)53اتقوما1!حس!ااحح3((يلما51م)7(حااصيلم(101013د!53353(لساعةا11ح+دلأي!)د!

س!ول-!ح(تطوافاهـ1هع(تبلغوااكااا*ه((-و)اضطهد(101033م!!زه!(يةلغاا11يدأة(إلى11*ةهال!يصبر(

ماطقحمترس/حم(أكيا1019(قرلايبعض-لاالموقى(وأقيه!وا10108(س(أحرى101:6(قسر(الأممااتسر(وأوصاهم10105(

دخلتموها،)..-(وأيةأ.!.11،قوتهس:،طعامها1عصئايقس/عضا(ا1خفافاصاق/حفاا1)؟(صيائا%نحلاةميةق!/مروذا،01(101

!ي:وبعضسقر/البهيت(109:13(الأهلهوس.بعضيتأهلاس)ىقر(/قسريستحقحم(ااوالقربةتدخلرلهاالتيوالمدينةق:صا

11صلام!ميدخلمي.مجل،فهو13،أ.!ةاليتأهلس.بعضيخه/م!علىيبعضقسر/،عليها1أ..-(أكرمواقللوالماابيت

فيهسبعض(القريةأوالمدينة11قلا!ي(القريةأو1010،1(إلجمسلامحفليرجصي)!قس(/س!إليحم(يرجعفملامحم

راحة!يهلي!س:بعضل!فقةايعطيقص/أ101015(راحةالمدينةفسهولي!القريةفيهوبعضهالقريةفيهوليىالمدية

حلما"ء(س.وبعضيقس/حكاء،االحملاداس:قر/خرا!،11هدواء(،فيوبعفه+صابرين/فقطس10161(أرسلحم،

الرمق.بعضقسر/الاعة(اتسراأ:91(كيف(10قر(ولاةاقرا(ا:18(ملوك10المحا!ليقر/(الحص101017(مجالر

قرس/الأبناء،11ولت!نيةتثب/ص:ق/(وتقوم11أبدر.(الأب11قاويسلما1أخقر:س/(الأح11وليسلمن.يق!/وصيلم،101131

ستطوا!(ا1مدنتتموالنس.فقط/قمدد(تطوافتلغوالناقسراضطهدوكم(3؟(101ولضيرنمي،قساوتحونون(33(اة10أبناء

+جمغفمط.

وقضاةرولاةاأ.!018(لحمتتركواتقتوا،10109(الجنالثاطينا8(101العنم(الخراف101016الوثنييناالأمم11وأمرهم،وأوصاهم5(101

ومنهمهلةلدالسدوماللغويينأكثر:حاشية.سدوما(101:هينصرفلأنهفغالىوهولدلي،بلاأيمجائاأخذه.حاشية(أخذتممجائا8(101

الحمضوالدعة،المصالحةوالموادعةأيضا،والوادعالاحنالرديعودعاء(101:6!،)؟(تقريمهاقملالاالمعح!ةكأنبالمعحصة،

(،عوالرويالسريانيأس،والربانيالقبطيض/يق.،والرويالقبطيقر.،والسريانيوالرويالقبطيقسرالربافي،س:،الرويي،القبطيق

تط:،فقط.طالسربايى،فيلي!-لا،الرويلىليىهـلا:،القبطيلىلير!لا:،السريانيبعضدس:،الرويبعضعر،القبطيبعضعق.العبرايى،

تسط،والرويالسريانيبحضعسر.،والسريانيالضطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط:لحقط،الرويمط.فقط،القطي

الريانيوبعضالقبطيقعى،القطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيقعرالسريايى،ولعضالرويمص.فقط،والريانيالقبطي
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5غاق

بمآ

بم!

بمت!

ول-لأ!

!بمت!

3-لأ!

2-لأغ

بم

بمآ

بمغ

متىإيخل

ؤائيمثزونالزافيائقضل

فغقميماتضيزجمتلأنالتفميدخ!ثآ(10105.شيدهمنأفضلغئذؤلافغقميما،منآفضليفميد"ليش101034(

شيد؟."تضيزجمثلأنؤائغئد

ا"أخزىتئتيماأفلقبخئمزئوذ،تامجلائتيتزتدغؤاقذكأئوا"قإن

ئغقئم."لاقكئوئمؤلايظقز،لاتخفئليشقإتةتخافوفئم."قلآأ.ا:136

ؤ،1010138ال!ظوج.ككلىبيماتاذواآذايئمثبت!قغوتةؤقاالئويى،جمبفوئوةالظلآيمثبتئمأفوئة"الدي37(101

ؤالخ!تدالتفميىقلآفيغلىيفدزجمقنخاضةؤخافوائفوليخئم.قتلئضيهئةؤلاأخ!ادئحئميفئلجمقنتخافوا

أبيخئمإزاذهبغئيرالأزص!غلىت!فظلامئفضاؤؤاجذبقفمي!؟ئتاغانيقذغضفوزانيآليش9،(ة101تجقنتم.ثب

غضالمحيزمنلأفضلقإتخئمإدن،تخافواقلآأ101031ئخضابم.حميغقازؤوليصئمقشغوزأئئئمؤأقا101:03(.ال!قافن

ال!مؤايئ."ثنيالديأبيفذاتمب!أغتيرفقأتاالتاليى،فذاتمبييغتيرفقنض!101:33(كييؤ.

."ال!نؤاتيفيالديماأبيفذاتمأتجزةقأتاالتالي!،فذاتمئئيهزل!"ؤقن101:133

ؤائيمثزونالخامشائقضل

لأفيئجئثؤإتتا1010135شيقا.تلليمفقالألتيجئحثققاالأزصى.غلىيملقالألتيجئثآق!تظئوا"لا101:34(

تيتيما."آفلالأئتانيقأغذاءأ.!؟36(خايقا.جمنؤائغزوشأمقا،جمنؤالائتةآبييما،منالزخل

لي.بآفلىفؤقتاجمتيآكثزائتتةأوائتةأخحتؤقنت!تجقني.قتنمتيأكثزأقةآؤآتاةأخحت"قن101037(

."ليبئ!تجقققيشؤتئتغنيضييتةلمجيئلاؤقن101:38(

يحذقا."آخليمنتف!ةئفيذؤالديقفئفيكقا.تف!ةؤتجذ"ؤقنا:93(10

آزشقني."الديقبلققذقبتنيؤقنقبقي.ققذقبقخئم"ؤقنإ.4(ا10

ضذيتي."أخزتأخذضذيتي،باشيمصمذيفاتفتلؤقنتيئ.أخزيأخذتيئ،باشيمتبتايفتل"ؤقنا:41(10

تضيغلنإتةتئم:آفوذقالخقتفييد،باشيمققظتايىدقابكأشالضغايىهؤلاءأخذشقئ"ؤقن101043(

أخزة.،،.:.

رؤسحمهـمما6م!ةلأ!رؤوسما101:.13السسايمما!السصائي،101:93(هـ-مأ6لأاخاصة101،38سطوححم،الطوحاأ.!.137

فأعداء(101:36،+الكنهمما(والعروس101،35ماممافما،34،ة101السصاوات!المصوات(11أجحده7أنحره(11مجحدني7،ينكرني101033(

لبرا7صذيفا،10101،(فيهلكهاهـمما6!ة7!فليهلكها،ا1منكا6ومن،101093(يمتحقني7لي،بأهلهو101037(فأعداهـممام!ة!

مما-إنه(11الحق*(فالحقا1هاؤلاء"!هـ6هؤلاء،اأ.ا:43
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(زلول5811!(عللاا75331(دعوا11مس!((ايصيراا1*6أمما(حب(؟ه:101دلأ!تامعل!)ء((ا1ع!آ(6مناا-1535اس!!(1"دضلأ(10143

اول3(يعلما1!ةلا(ا1+*لح-+،مكتوما1+مدل!.86ء!3يظهر(ا1شاللما!لحمخني،101:6،(*هحث!*(أحرى11،دلأ+فبح(ا5381!ص!2

ي!كمنه(511-،ا)ة*دلأ!(ي!ا(صمحسادأ5،101038*(*ح-*)مدلأهـس!!ا،الطوح11)*يدهء،"(!س!-ي!(آذافحم11!حول"،في101،37

فإنحم(10101،3لاح+ي!*هـالاه(لمالىا1احح-*6أ،ةدرا!1اطةا!5-5،بفلس،3!.101ه*يدأولر(يقدا1*،؟هحع!اخاصةا1لمحماه!ول

11،أماحل!ولقرسلما\(ا3211*تظوا(101034،كلةد!هـح-5858!3(ينكرنيا؟33(5310حد!دلأ58!ح(يعزف1.1.33(7030(لأفضلا31مة

11(1اح+ةول)3(مهأ11ا(1اء+)+للأ(باهأ11اع!ول!ح(أحب101037(م!يدما-م!8(العروس*مس!هـ11(لأفصل311مةإلصا(35(11101ا*تاصيفا(

وجد(093(101يلأ+ة،ب!حق(38ج101يلأ+ة(لأهلا1يلما(ياس!+6)ام(بتها11+*لمحأ(1اح)ام(بنها*هـ11ح!("منا1يلأ+ة(()صيتحف

11ع*دل!(راد11ولري!53عق753ء(ط11س!شأ-(لقىاهـ1ول*!حة،من؟4(101لات!)حولح*(حها(ب11)حه،ة+(ء،ءالليهلكهاا1)ا*اور(،ة

ي!ه**ها!قط

11الآذاني.قس/آذانحم،!10113سئعلمإلاي.ق!/يظهر(لاا101:36كبيرهمنأففلتاحسبعضقسرامعلصه(منأفضلأ.ا.،،(

11قر(لفلس109093(مغاجذاس!فلا/(خاصةا1الجسد.سفقطاقأجادحم(8؟،101سطوححم!قسر/(السطوح11فقطقبه(

11يجحدفي%بييحفر:سقر/(ينكريى101،33سفلاإذن(3(101:اإذن.يوأما(101،03سوبعضفقطق(السائي11قبعض(إرادة

11أئاس!.ق/(أباه101037،حرئاسةقراسيفا(ا1صلخاس.آ(سلئاا1تتوهميبعضقسراتطنوا،34(101أجحده%بهأكفرس:أنحره(

تاج.د!تلد(3،(101ابنةسر.(/)!قتر،ابته11أبئاةص(/قص)تر(بنها11أفا.صقا(أمه

مغابز!(صذيق!.اامغابرااصذيفا101:41،مغاوالكنة(والروس3،أ.!؟هسلامةا،سلئا1010،3(وثاق+في(يباعانا:93(10

حماتهاعلىوالكنةأمهعلىيقوموالابنأباهيهينالابن.اليميخاقالحاشية36-37(101وجوابم!فأةحر!إدن:حاشيةإدلى(101031(

بيةأهلالرحلوأعداء

،،ع.والرويالسريانيأسر-رالريايى،الضطيتى/سق،والرويالقطيتروالريايى،والرويالقبطيتسرالسريايى،س.،الرويي،القبطيق

قطفقط،ط،الريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليىفلاالسريافي،بعضد!.،الرويبمضعر.،القطيبعضعقالعرايى،

قط،والرويالسريانيبعضعر:والسرباني،القبطيلعضعقىوالرري،القبطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقبطيتعس:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويرلعضالقطيقعرالربايى،وبعضالرويسس.فقط،رالسريايىالقبطي
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*يمآ

ت!بم

بم!

ول-ئمت!

بمت!

3تمآ

مقإمجيل

ؤائجشزونشال!تابالقضل

فذيهئم.:.جمنيؤئتمثزيئغتتمفتاكمنائتقلغشز،الاثتئيخلآجميدهؤضيتيمامنت!وغقزغتقاؤكأنإ\(111

أئمالأقيفؤ"أئتتة:ؤقال11103(تلآميد؟،مناثتيرآزشلائقييج،بةغقاليال!خننثنيئوختاشيئؤتقا3(إ111

الغميئ111:5،ؤت!قغايقا:تزتايقابالقؤاتيئوختاقأخبزا"افضياتفتا:ؤقاذت!وغقأتجاتلم11!04آخز؟"تئتطز

ئتمثزون.ؤائض!ايه!نيفوفون،ؤائضؤقتمئتغون،ؤالضئميظفزون،ؤالئزضيضشون،ؤائغزبخئئضزون،

خزخئئم"قلئوختا:أخلىجمنيفخموجتفوذت!وغتذأهذاني،دقمتؤتقا111:17ثن."تشلألالقنقظوبئ11106(

أفلقاتاجمضة؟ثتاتالابمئاأزخلأتزؤنآ؟خزخئئمقيقاذاؤإلأ111:8(الريخ؟ئخزكقاأقضتةقاذا؟لتزؤاالتزتةإلى

تيئ.".:.منأقضلإتةتئمأفوذتغئم،تيئ؟أيزؤتةخزخئئم؟قيقاذاآؤ11109(ائففوفي.ئئوقيجمبالتاجمقيماالثتاب

فذاقلث".".؟.ظيريقذقئجذؤخهليئأقاتمقلآيأزليمل"قآتذاأخلإ:مقائقكئوثفؤهذا"لأنأ111:.ا

الامنالإضخاخ

ؤائيشزون(ال!ابشائقضل1

ققكوتثبجمئةؤالأضغزالضابم.ئوختاجمنأفضلالت!اءمنائتؤئوبين!نيتفئمتئمإتةتخئم:أفول"الخق111011(

جمئة.،،.:.أغظئمال!مؤاتي

غاضئون.".:.ؤئحظفقاغضتائؤخذال!مؤالبققكوثالأنإلىائتغقذاثآئوختاأتايم"ؤفئذا:11113

تألن.آنائئزمغإيياءقفؤتقتفوة،آنلثمئئئمقإن111:14(ئوختا.إلىتتتؤواؤالضافولت!الأئبتاءحميغ"قإن111:13(

قفت!قغ.".:.شامغتانيأذتانيتةكأنقن1(ا:ه11

،والعرج11105،ترونها3تريانه!ا!اتريانهااا!هـاللواتيةهـلأ(باللواتيااواخبرامماثأعلما+!أضرا(111.،(المسجونمما،الجنفي11103،

أمام111001(وإلا6أو،111:9(+هممما(الملوك11+هم،ف!اذاها(لحةلأفلصاذا(19108(يحركهاهـ"ةلأا!تحركها(111،7قد+والمقعدونكا

هـ،ق!ة7!!لنبؤوا(ا1013أ!المعتدهـمما6محأةهـلأاانيالمعمد11-كااأيام111013،لمعتدال"المعتد،أالصايغ(11111أمامك،رجهك،

الآتي6(يأتيأنالمزمع11إلاكام!ةلا!داإلاء،111014(تنبأوامما
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فضرا،4(اة5311*يدما7ننتظر،ا1يدما*ةأم،11وللم!ا(هـع)53(الآقي:3(111احيدمااللأيئراا1دلأ!شا(ليعقما1اي!لح*ح(وص!ته11ل!6أ،افرغ1(111

لصم،ا11ول!53+(ء3)+53(يطهرونا1)ايدأهول(س!شاايصثونا1ع!ط!35(العرج11ة*(م!ح)3(يصرون5(111+!ت!(لاللواقيا1ولة+ةول5

تاكااطةول،اةهـشاححس!قرايثك،106!أحشالحالمحألا!اس!52يااللمالا53(يبثرونا1تأللأ+(ح)53*53(يقرمودا1شاحح-للماشا(ول)ايسمعونا531!ام

ناع!ة،ا1ةحع!وإلالم111:8،ولا!امجركهالما1حيلأة،53أقصة(1اهح3مادا(ا1آي!س!+ح!ة-ع*8!حلمخرجتمهلا1اةي!ا(هذانلم1117

تا++*!هم+53(نيا0303201(أفضل11ح*إنه(11م*+حي!م!+3!58!3،خرجتما1*حثةأو(111،9ةل!أهل،11ح++*،ها(ا1يم*!5

المرلودينا11م!+ا.لم(ا11111آ!هءع!اام!فيعد(ا1،دلماكلةطاوجهكأمام511++*مهأنذا،11ح+هو(اا*هـ1هذا(ام*3لأن(ا11101

لمزمحاءلا!11يد!س!لا+ه،تقبلوها1اس!*شاافإن(11141،؟هكل!احغصما،ا1شاح51ي!ولشاه،تؤحذا11131*ايدما3،عظ!أ11،أس!ة1اة،دضلأ11ا*7ااح

68ح!س!*اه+،ا!ع!3ايأتيأن

.سبعضوقالوله/ي.بعضض/له(وقال11103(مرتئارصهمماعر(وصيتهمنا1أمرهيوعأكطعسروصته(منيوعفرغ11101(

منأثضلااقسرفلصاذا(ا1وإلاس:أوا9(111إلصاعس-أن/إلاعر:ها(ااتسر!لماذا،ا؟11،8لنيرتابعر.ثن،يك111:6(لهصاوقال

يقملم111"11،يهذب%يوطدي./يصلح%يسويسرق/فيعد(ا1أمامكق-سر/وجهلثاأماماايرهألذا(111001،نيأفضلقنيا

11المساءموالدفييقوملنقمولود/عنالنا)ء،يقوملني.النا)ء،/مولوديلىتامما%النا)ء(أولادفييقملمس.النساء()000(

مه(1أعظمالسما)ء(ملكوتالىمنهأعظمفإنهالسا)ء(ملكوتفيالصغيرفأماس.تر/منه،)...(والأصغر11معاأعظمس!لر/(أفضل

غاصون،ويخطفهاغصئاتؤخد111:13،ملكوتلىمنهأكبرفهوتواضغاالأكبرفأما%الس!اءملكوتفيمنهأعظمفهوالأصغردأماي

يغ!!صون(يحلفولهاوالذينيحلف%يغمتصبون!!ا(واتمجشودتتخمي.يقبض!صد،/القسروأهلقسزاتاقس.ق/

الآتيإلياق:،يأتيأنالمزمعإلياءس/فلا(المزمع11إلادأنهفاقبلوه%إلاإنهفاقبلوهسإليا/هوهوإنهفاقبلوهيإلاء(فهوا:14(11

والصما11مغاوالمقعدون،رالعرج5(111مغانتر!%لترقعفنتظر(لم111:3المحجون(الجنلى11103(جميغاوينذر%ينادييبثر(1(111

معاالمعتد(الصابغ11(111،هماها11108(معاوالجم

(،ع.والرويالمريافيأس.،والسريانيالضطيق!/سق:،والرويالقمطيتر؟والسريانيوالرويالقبطيتسرالسريايى،س،الروي!ي،القبطيق

قط،فقطط.،السريانيفيليس-لا:،الرويفيليمىهـلا.،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضعس.،الرويبعضعز،القبطيبعضعق.العبرايى،

تسط،والرويالسربايىبعضعسروالسرباني،القطيبعضعقس،والرويالقبطي!عضعقرفقط،الرياني:سطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الربانيوبعضالقبطيتعس،القبطيوبعضالرويممق؟الرويوبعضالقبطيقعرالسريايى،وبعصالرويس.فقط،والريانيالقبطي
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ؤائجمثزونال!افيائقضل

"زقزتاقائيين:111:7!،تغضاتغضفئمئتابيالأشؤاقي!بخفوشاضئيائائشبة؟الجيلهذاأشتة"بضاذا11106!(

!ب"إنقفلئئم:شزوب،ؤلاأكوليغيزتجاءئوختالأن111018(تئكوا."ققئمتئمؤئختاتزفضوا،ققئمت!ئم

يفغشايىينخيمليفخفير،شزوثأكوذ،زخل"هذاقففئئم:ؤشايىئا،آيملأائتمتيراننؤتجاء1110911شيظاتا."

تييقا.".:.منالحكقةقتتززيئؤيفخظائين."

كوزفيين.تالليئ،"ائؤئلققال:أ111:31يئوئبرا،ؤتئم!يقانؤاييماأكثزكأتتالتيائفذنئجيزتذأجيتئدأ!1003(

تاتتاقذقديفات!تتاؤضئذاء،ضوزجمبتؤكأتتميكقاكأتتاليئائفؤىهد؟قإنضيذاء.تيتتاتلث،ؤائؤئل

مئكقا.".:.أزؤخالذيننتؤيمفيتخوتانيؤضيذاتضوزإنتكقا:أفوذلجنا111033ؤالزقاب.بائفمئوج

ائفؤىهد؟شذوتمفيكأنتؤقإتةالحجييم.إلىشتفبطينال!قاء،إلىغقؤيئاليتاخوتم!فزيا"ؤآئحت،ا:113،1

أزؤخالذيننيؤيمجمبتخونشذوتمأزض!إنت!ئم:آفوذتل111:4؟(ائويم.إلىثابتةت!تحت!يليئ،كأتتالتي

مثليئ.،،.:.

ؤائجمثزونالثامنائقضل

هد؟أخقيتقإتذؤالأزص!،ال!تاءزثالأث،آئقالذ،"أشكزؤقاذ:ت!وغآتجاتالزقانيذلذؤ!111035(

كأتتالتيائقمثيئةهقهد؟لأنالأث.آئقاتغئم،111:36(يضئياني.ؤآظقزتقاؤفققاءخكقاءغنالأفوز

أقاقك.،،.:.

الأث.".:.إلأالائنيغيرفأخدمنؤقاالأث.أغظالبقذلثئيع"كلأ111037،

تة.".:.يخمثصق!أنالائن4تشاؤقنالائنإلأالأتتغيرفأخدمن"ؤقا

جمتي،ؤتغقفواغقي!ئم،يييرياجمفواا:9،(11أيىلمجئم.قأتااطئي،ؤالثعيليالفتغبينخلىتاإك،"تغاتؤا111038(

خعيف.".:.ؤحمليضايخييريلأنا03إ111ئفويسئم.زاخةؤشتجذون،بقلبيؤفتؤاصعغؤ؟جقأتا

11الخصركاللخصراااوجا"6!رجاء،11!:9!(ثرب!!أةهـ3شروباااجا"!جاء(ا111018أسواقمما!7ظ6هـلااالأسواق111016،

6!ةلأ،صيداء\،ا1*لين\(3(ا:ا11فيالغيرةيوقع7يغير(03(111أعصاطا6بنيها(ا1والخطاه*وللخطائين(11العثارين*للعشارين(

6هـيحونانةلأ!تحوناناا1ميداهـممايةلادصيداء(ا111033هـ؟نتامح!ةلأ!ال!نتاا1صيداهـمما6!ةهـلأدصيداء؟(ا1صيداهـ"

11اعترفمماأشكر،3(هاة11أكز7،أروح11عليهايثقق7تحود(34(111ال!ا!الس!اء(33111،اكز7(أروح11شفقةيعظيان

هـمما!6هـلا!المثثة،11-مما!،111؟36،لأطفال7هـللصحبيان!أةلأ!لصيان(اوفه!احكسامما!وفهصاء(حك!اءاالسا!الس!اء(

يثامما!يثاء(ا1ولا،هـمما!أهـلأةمن!(وما111:37(المسرة،اثميه
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16-1103مقإنجيلحواشي

اة!370*هـححهلأه52*مم!52!ابعضابعضهمينادي11ةا!3ةمه(الأسواق811!ة!للأ53صبيائا،311م!!حة(ا!يل111016،

لاح+ثل!*س!+(فقلتما1لل!153اي!ء7()*ة(كولأعيرا31مة(لأن(111018ي!س!+ا+لححيمتبكوا،ا1اولامل!ةنحنا(االلأ**ةزمرنا(111017(

!تررت(11م*هـ!لما(خليل11خاك!شروب(11ك!52،س!3ولللأ(أكول311-)للأكل!+(لا(فقلتم11للأشأ،حشارئا(ا531،حولللأكلأ(آ91(111

11هـ*!يول*!(ليتا1ةمهممر2اي!قر(كورزين(11131ح535كز(أ11عه*حصاحي!اىطحصس!ى!6.5يغير(3(5311100،أ!عا!النيها(ا1اةول!تاة5

أروخااي!6أ*+قر(لحى33(111ه3ا*!عكاالرماد(اا53ك!هتا)ب(طلمسوح(اافىاللأولاشاصيداء!،ااكاه!صورلما1ة!ا*كهصيداء11

(هذها1ح153!ح!ح(صتهبطينا1،أولةمس!+اس!ا.6(علوتا2،1*س!،51!اللماع(نتوأ111033(ح3،ح!2شاة5للأمح53لحم!ي!ح+للأمس!+همحكصا(

س!ع!3تا،53ا"مح3لح053+ه(منكروحأ11*5+دلما*(لحما1،(6أ!ز+(بل؟(11104حي!ورحا3مما+ه!دماحشا(ئابتةل!لتا1آولطي!(فيكا1اة!ا

ام!*(لأن111036(،كاي!اة53اوردلأ!!ا53(لصبيانا5361+مهأظهرتها(11ع)+*ح-ة!ا(*ةفهماء(ا1ح(د!ةح!ح!)3حكصاء(35(111

511-ححل!لاء،ااز!7*هوما!ا11ي!3!للأشا؟،ا.يعرفا1ح81"،أحد\.1اهـا+للأالآب\،:!13ا11ا+ةا"آ3(المثئة1ا+ح(!اةهـ511،هذ

(ونضجدا1*حط((ب)!لي11ح!ولمة2لمحه(وديع1اا!ةحاولاتعلصواا1،أا!كه(نيري(،11109++هساالميلي(511183دلأمول(يحص

دلماهـ+حة+(حمليا1تا،أم*07ح(أيحكللاه(لحصاا11103)***(*س!+ع!*دأ،نفوسحما5371ةد!د!ه+57(حةرا11(!5+حمس!)اولاورح

.ق/ويقولونالرفقاهم(أ!حابطمينادونس/قائلينلأحلائهممنادينمي:قانلين(بعضالعضهميناديا1سوقعسر(الأسواق16(111

1...(/فلموبعفهتدلوا/!لملحمونحا!ي:تسكوا(فلملحمونحنا11غنيماع!سر/زمرنا(17(111بعفابعضهميدعونالديرهؤلا)ء(

وتقولولىعرفقالوا/سالموضعيرفيفقلمتم(ااقسرلألى(111018(تنوحوافلملحموبحيناقوأ.00(1.نحتم/وبعضهثصاوندلنا-س

11فقطسقرلا،فقال31(111داحلالغيرة(يوقعاليطرح%يعبرقيؤن!با.د!س/يعير،إ.3(111أع!اطا.وعسقس!/بنيها(91(ة111

ورمادب!سحقوالرماد(بالموحا1هـلاقديئا(اا؟نتالعلسقر/ل!لا(ا1فقطقهذه(ااقسرصيداء\.((ا1زيركورةي:(كورزين

(القوى11فقطقهذه،ا1الانحةعر:س!/(علوت33(111منكصاأكثرراحةيعظيانالدينيومق.صر/منك!ا،أروحالدينيوم111033(

قسر:الآب،11سأيها،آ(11105منليئأكثرشفقةتعظىق.ص/منلث،أروح111:،3(باقيةع!..ثالتةااس(ل!نتا1العجائبعر.قسر/

:سق/هده(ا1أبيياس.قر/الآب(أيها111:36،اع(الرضاعس./للأطفالق.للولدان/سي/(لصبيانا1سرفلاالأمور(11أبييا

صالح(111003(لنفوسحمراحةس.نفوسحم(راحة111،93يتحققعر.تسرايعر!!(ا1أبيس.قر/الآب،37(111سالمثئة(11هكذا

طي!قس!ي/

المسرةاالمثميئة191036(مغاأعزفأ!فكر،35(111تتواضعيرستهبطين(االو(التي111،33عغالللح!(111033(

يوحناوقالمصسلوقاوردت5!ااس!حص*!تأح+ل!نتا(11101،()؟(للبرهوالغيرةوغاراعيرةيغارأ...(تزوجأيأهلهأولاد:حاشيةيغير(111؟.3(

مخاطةة!5+هل.بصعنى*ولقي،علوت1110113إذنبصعنى!ها!الطركداودكيرلصرقالل!نتا.بصعنى!ها!سشود:أ!ف

الساحنوالوادعالوديع،وديع913أ!1تعتلينهلمم!لوقافيووردتهذا.بعنىديكونللصضارعة.منها+والذارا-..ا.بصؤنثة

(،ع:والرويالسريانيأصوالمرياني،القبطيقس/سق.والرري،القبطيتروالرياني،والرويالقبطيتحر،الريانيس.،الرويي،القبطيق

قط،فقطط،السريانيفيليسسلا.،الرويرليىهـلا،القبطيفيلي!فلاالسريايى،لعضعس،الرويبعضعر،القبطيبعضعق.العراني،

تط،والرويالريانيبعضعسروالسريايى،القبطيلعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط:!قط،الرويمط.فقط،القبطي

السربانيولعضالقبطيقعس.،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويمد!فقط،والسربانيالقبطي
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ؤائجمثزونالتاليخالقضل

ال!ئئليقظغونقتذؤواتجاغوا،تلآميذةؤإنالرزوج،تينال!ئحبثبتمئوغقثىالزقانيذلكؤ!ب1،1:ا(

أقا131:13ال!ئحت."جمما!غلةتحللاقايفغفونتلآميذك"قاتة:قائواائقزيميمئون،زآفمقققاأ131:آؤتأكفون.

التفدقة،خئزقأكلالثيماتيتذخلكيق!1:ع(آأقغة،ؤالدينتجاغتقاداؤذقغتةقاقزأئئم"أقاتفئم:فؤققاذ

ؤخذفئم؟".:.ائكقتةإلأقغة،الدينؤلامئةتأكللاأنتح!ثالديداك

غقيهئم؟خطيئةؤلاالقيتي!نيال!ئتائكقتةئتخشال!ئوقيكبآتةالوزاةجمبتفزؤوا5131("أؤتئم

أؤتجئئئمتتاذبيخة"،لاأيىيذ،"زحمةفؤقاغيئئئمؤتؤا:31،7القيتي.منآفقحلفتاقاإنتئم:ؤأفول106(آأ

الأئ!الب.".:.ائنفؤال!ئحتزتؤإن8(ة131.خطيئةبلآالدينغلىالخختم

الثلثونائقضل

نأتحل"قلقائيين:ق!ألوةتاي!ة،تذةفتاكزخلؤإذا01(31!مخقجهئم.إلىتجاء،فتاكمنائتقلؤتقا31!:91

ؤإنؤاحذ،خزوفتةتخونجمئئمزخلى"آئلفئم:فؤققاذأقا31!:111غقييما.تيموالتيال!تئسب؟"!بئشنئ

يغليحلقإدنائخزوف!الأئ!انيفضلقبئم1؟13(آأيحميقة؟ئفحي!كةقلآال!ئحت،!نيخفئ!بهذاشقظ

الأخزى.:.مثلقضختقت!ظقا،تذك"،"ائ!ظيلزخل:قاذجيتئد131013(ال!ئوت."ائخييرجم!

.:.فتاكمنائتق!ت!وغ،غيئقققاا(أ؟ا:ه.ئفيكؤلتيغقييماقشوزةؤضتغواائقري!يمئونآقخزبخأ131014

التيئإشغياءمنائتفوذتتتملتي13107!(ئظهزوة،يكيلآؤتقافئم131:16(أخجين.قشقافئمغطيقة،حموغؤتبغة

الأقتمقئخبزغقييما،زوصحيأخغلتفحيي.بيماشزتالذيخبيبيازتضيث،الديقتاقيذافؤ"قا18(31!ائقائل:

يخ!يز،،قزضوضةقضتةأ131003الأشؤاقي.ثبضؤتةأخذت!تغؤلاتفزخ،ؤلائقايىي،،1310911.بالخيم

اشميما.".:.غلىالأقئمقتتؤكلىأأ؟1031بائغتتيما،الخختملمجيربخآنإلىئظمئ،،ييشؤليزاخا

تقرؤام!ة!!تقرؤوا،ا1ولممما(أولما31!.ه-!ةهـ!لا+صح!هواأما131013فبدؤ6فبدأوائأهـفبدؤاةهـ!لبدو"،فبدؤوا(13101،

لو"تعل!ونكنتملو،علشم،ولولم13107ديتاكاكاخطيهاخطيئةااوليس"ولا(ا1تجىمما+،ينجسا1-كاأنه(11يقروامماتقرؤ6

الوهـكا7!أةهـلاهو(ا1+في*(السبت13108(خطيهمما!(خطيئةا1تحكصونكتم6الححم،أوحبتم11اني+مكتوب*هو(ماا1علشم

وبح!6ا:13(فبحم،31ولقطكا6سقطاوإن1311:اايجوزأما6يحل(هلااويده131001،56(يدجاكاة!اجاء(1319

فيتوكلمما،!تتوكل(13101؟(يطفطفوصاجكاينش(وسراخا131:.3(لاال!ثوارعمما(الأسواق91(131!!نعيا!!إشعياء،17(131
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لمدمة(ا11ا!االلأ!اخبز،ا513104+5+زوحيدأ(يحلا1اتأها،(13103دلأ!+8أيقطعولىااد!-،دلأمال!،الزروع11*ه!س!53+ه+احلمليناا.31!

ولو7(131ح535(أ!ضل11اشاها(6(131ا!ه!(خطيئةا1اس!مح(اطيي11م!لأللأء5،ينجس(13105ة!لما+(يجبا61أ!(ذاك11+احص!همشا

ايدها1حااوإذا01(131ا!ه،اهـ*(خطيةبلاا1+*ى**يمح-م*يم**الححم،أوحبتملماا1ح*53س!+هو(ماا1د!اح+ح!ة*اولس!(علشم

((د)جقيمه11اةهـ5+!اح51(!طوإد53311للأح52(خروف(13111(اول+ةكامح3ل!امه(ينوأا31!ي!ةيلأتا5(مجلهلأ1)!ا*ااح+(س!مل!

)لاه+ة!!ةتأ(اي!السبوت(11س!لماشايحلا11ح-!للأعفإذلى(5311+ه(يفصل11؟نأوحا!535%ة*3مولفسحا131،13ا،ح+ي!

ا*."س!مثورة(ا1معوصنعوا(131014(+*ةلمالأخرىاااة*53،فصحت11تاء!الله+53ثدسطها(ااظ!للأ-5(اب!131013(

حبيي(ا1*ةمااةاول(ارتضيت11حهـة+53(فتاي(5313118االح!ه*ه!س!(يظهروها1ولا+ا+)5(*ة((هم)نها(13116ااة-فلصا((131015

ة+ة*+(الأسواق11لمح!للأ(يصرخ11*وللم!ء5!لمحأ،يماري91(131ح3+*حبالححم،11*-س!ولفيخبر(ا1اءللما*5(أجعل11لم!*++امل!5

11احعا51+521،ئخيرج1ا6يههيمح،يطفئ11لاس!51ظ+ولحممم!تم(يمشا1شه58خا(سراا1يالمحأة*يحسر(اا5*س!طيهحوله،مرصوضة131003،

ح.36م5(لعلبةلاا1ا+ي!+*ح!(لححما

جاح/مس:ق/(خطيئةا1مجل!سقر/اينجسااقرالمبوت،13105،الربماثدةسر.المدمة(13104،يفركرنسةتر/(يقطعون13101،

11الإنحارعرالححم(11كنمملوقولو(13107(القدسعر/المذبحع!اطيي(11اعظمس.ألضل(13106(بهامجتج8ا!اللهقبعض

انتقلا11فقطقولما(131؟91الدي!تعاقبونلم%تحكونكشملماق./عليهملوملاالدينتظلمرنكنتملماس.أ...،/عيالححماأوحبتملما

يقردوه،قر"(عليهينمواااالبوتميقس/المبت(11الإبراءوعرسدفى(أداامجبمي:مجوزاقس.مجل(131001(،يوععس

11س!ط(وإنااسرواحد(11كبثىسةقر/خررف(ا(131:اويثكوهلهيعوا،عليهينمواق:به/يمحكوايغتابؤ،سيثلبوه/يحيدوه،

لسر/اونهاهم16(1،1السبصس.در/،البوتا1أ---اهونإذنوبعضهإدن/مجل!مدس؟واج!/إنهحتىىمجلافإذنالم13103قراهذا

عر.قسر/(ارتضيت11)!عبدي(عندك%ابيس/ابنيعر"قراقاي(18131(ذلك)يطهروا(قزس/(يظهروهااوزجره!عسر.

11ليهتاقتعسقسرابه،!رت11"الذي؟"أولهيليهالذيال!!يخنوإلاالإصتيض،آخر"حبيي"عق.قسر/حبيي(ا1أحبته%هويت

بالعدلس.بالححم،ا1بالعدلالثعو!فيؤدنعس./العدلفيثيععر:بالححم(الأممفيخبرا1بهسررتعس:نمصي،بهسرت

بالغلبة(ااس(يطفئا1يدخنقتيطفط!/عيالور/ضعيفدلى؟ينش(ا1وفتيلأقرةاوصاخا131003،يجاوبعر.،يماريا131091

الغلةإلىعسر.

أجعل(131،18الحنىاصطناعالخير(فعل13(ة131ويسقطسقط(وإنا(131:اأماهل(01(أ"ايوغمجل،3(131جهةمنبين(1(131

الوارع(الأسواق91(131أضع

ويطمطفعلاإذاأ...(ينشالغديرنشينق(03(131ويتهمبهيريأيبحذايقرفوهوعبته،أيالرجلقرفتحاشيةينموا(اة.ا(31

الصاحاحافيلي!

(،ع.والرويالسريافيأصرالرباني،القطيذ!/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقبطيقسر،السريانيس:،الرويمي:،القبطيق

تط،لقط:ط،السريانيلىليى-لا:،الرويفيليىهـلا،القطيفيلي!فلاالريايى،بعضع!،الرويبعضعر:،القبطيبعضعقخالعبرافي،

تسطرالروي،الريايىبعضعسر،والسريانيالقطيبحضعق!،والرويالقبطيبعصعقر!قط،السريانييعط.!قط،الرويمطفقط،القبطي

الريافيوبعضالقطيقعس:،القطيرلعضالرويمعقالرري،وبعصالقبطيتعرالسرر!اني،وبعصالرويمعس:فقط،والسريافيالقبطي
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ؤالتلثوناتديالقضل

قئهت!ت131؟3،(ؤأئضزتخقتمالأخزشالأغتىإنخئئقشقاة،أخزشأغقىبقخئولبإتييماأييجيتئدأ131033

جميغقا.:.الخفوغ

ذاؤذ؟،،.:.ائنفؤهذا،،لغلؤقائوا:

الشياط!.".:.زئيمشزئبرذبتاجملإلأبمثيءالثياطينئحيربخليش"هذاقائوا:الأختاز،شيئؤتقا131:34(

ئشاقانيتئحبأؤخؤقديتةؤض!تخزث،تف!قائشاققئقكيما"فئتفئم:قاذأف!زفئم،ت!وغغيتمققتا131،3:ه

قفقكئة؟تثئثإداقكيفداتة.شاقققذالمثيظان،ئحيربخالمثيظانكأنقإن1:6،(آأيثئتاني.لاداتفتا

خ!قاتصميزونفئمهذاأخلمنئخيرخوتفئم؟بقاذاقتئوكئمزئبىل،بتاجملالمثياطينأخيربخآتاكئثؤإن7،(ة1،1

ؤأ1،10913التإ.ققكوثإفئمتقغحتقذقإدنالتإ،بزوجالثتياطينأخيربخأتاكئثؤإن1:138آأغتيخئم.

تيتة؟يئقحثؤجيتئدآؤلأ،ائقوقيلربظأنإلأآيتتة،ؤيخظفائقوقيتيمتيذخلآنآخذتقدزكيف

قفؤئقرق.".:.قيمجضغلاؤقنلي،قفؤفقاوئمقيىليشقن131:03(

11داتها+لفمهالم131035،هذاليى"ليمى،هذا131034(بن"اب!(1امبههت*7!بهتت(331033(وتحلمأبصر+وأبصر،تحلم31،33!ة

11لعتاعه*(آنيته131093(لحمدتانير7عليحم(خ!ئاا1ب!ن6بصاذا(!3(131مملكهيشت*(مملكتهتثبت36(131وكلكا7(أوكل

عنيمفرق7(يفرقا1هوهـ9ةلأليى،131003(لمإن7أد(إلا



؟3-1303متىإنحيلحواشي

الثياطين(11د!اةهـحمة،اهد(3لح:131ولاةهـولي!ة+ع!هو(اهذلعلا1+وللل!+،فبهتت(5131033!ح،خرسأ11ولحول!دل!(ب!جولى(131،3

((همأ!ر)11!ة3(علما11،ة+س!!لعا(35(131لل!ولم!وللم!قر(الثياطين53211!ح!ز(زلول11ح!8()هـ(!اعلاالح*حط81بشيء،ا1للماولع!ولي!

11حم!2ةمق3ةول52-ةتهصا(دا11ة3لمحماللأهـ!اةيلما(ثاتانا1م!ا((و)كل11ححتا+ةمقول3ةح+ةنفمها(ا1لمح!لل!لاةيلاتاة(تاقا1ول*،5!ات!

هاح(تتتا1اع!يدماللأهـلاةحم!ااةما*زر!ا1"ولي!(تهذاضاقفقدا1(ة+ةشاي!)تاة"(الثيطان11تاةلم!ة+ةشأ+(الثطارا11613،احه(يئالى

ح132احممحححع+ةلم!ح+دلأمع!(عليحمفاح!يصيرونهما1ة3ح581521!ح(يخرجونهما1*الملم!حطلماذا(ا1ول3د!للماول(الثياطين7؟،131

نت)ء(،آ11دلأع8ولح(مجطصا5251*هوريدما!ايقدر(ا1ع!اأو(،(!حههـ131(بلغتا1حةمةقر(!إذن11*دلماولحولالثياطير(38(131

لي(مقاومااولولحي!اال!ص!-ولهـ1ي!ةمعي،ليسم!03(131ا*لت)ء((ا1لل!لح8ولحيمهب،ا1+م!يلأأولأ(11ااةولح+طأأن(إلا11س!،تا35شا

م*ااة5ي!ول5851!م!(يمرقفهوا1اول!1353،ة

ماقليى(ا1هداإلىي.هدا،34(131أترلىعس.ألي!اق.س/لعل(ا1!تعجتس.!ي/!بهتت(131033،سفلاالأعى(33(131

سقسرالفسها(لاقا1ضيرهمعس./رؤياهم!يأف!رهم(ااصفلايوع(ا1رأىق.س/علم،131،35فقطقبثيءاا1يحون

س(عليمح!قاا1ئحيرحونقسر/ئحيرحونهم(ا1!لاكنت(131037(فقطسإذا(36(131نصه)!يحال!(علىيحاد%ذاتهلاق

11ينهبق.(يخطفااقسرأو(93(131دلتسق/للعت(ا1أ!دلاقد،ا1الحنعس.الثاطين،11!لاكنت،31!038(لحمديانين

صددهوعسعليافهويقالي(مقاومدهو131،03أوعيتهعر(ليتها1لمإنإلاعسأن(ألا11متاعه%)!(نياتهعمرقسر/(آليته

تبديدايبذد.سعني/(ممرقيعر)ص.لى(يفرقا1لي

لصلمادا،ا13137فإنصالقدا6؟ا131ألحماأخرس1313،1

وهاوغيرها،وداؤهالعطصوواوأوعلىبدلالقبطيةاللغة!ع!الفظةحاشيةو)كل((11والخاصام(الثقاقالثاقةحاشيةداق(1،1035(

العط!فا)ء(!دلتقدحاموصعمنالسالثالطر!!

رالروي،،عالسريايىأسوالسريايى،القبطيقس/سق،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالقبطيت!ر،السريانيس،الرويي،القطيق

قطثقط،طالمرياني،لىليسسلا،الرويفيلي!هـلا،القبطيفيليرفلاالسريايى،بعصعس،الرويلعضعر،القبطيلعضعق،العبراني

تسط،والرويالسريانيبعصعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقطيلعصعقرفقط،الريايىسطلقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقطيقعس.،القطيولعضالرويمعق،الرويولعضالقطيقعرالريايى،ولحضالرويمعس.فقط،والسربايىالقمطي
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ؤالتلئون(ائحا؟ياثقضلأ

ققنائفذلي!زوجغلىالافتزاءؤأقايلتالي!،ئغقزيزتةؤخ!خطيئةخ!إنتئم:أفوذهذاآخل"جمق1310131

ثبلائغقزتة،قتنائفذلي!الروجغلىيتقؤلؤقنائتشيرئغقزتة،ائننغلقؤلأيفلؤقنأ؟10133ئغقزيلتاليى.

ائلآلإ.،،.:.ثبالذفيرؤلاهذا

منلأنز؟يئة،ؤثقزتقازبيئةالشخزةتخغفواأنؤإقاتجيذة،وئضزتقاتجيذالسثخزةتخغلواأن"إقا1033،آأ

أشزاز؟".:.ؤآئئئمبالضالجاتتتتهفواأنت!تطيغونكيفالأقايهب،أؤلادتا34(إ131الشخزة.ئغزفالشقزة

المثتزيزؤالزخلالضلآخ،ئخيربخالضايجكئر؟جمنالضايخقالزخل31!:35(ائقفب.قفحليمنائقئمتتتهئم"ؤإتقا

المئزوز"".:.لمجيربخالتتزيركئنرهمن

منلإتذ131:37،الذينن.تؤيمثبغئقاتجؤائاشيزذونالتاشتفوئقاتاطقيمايهقبماض!إنتئم:"ؤأفول131036(

غقيذ.".:.ئخئمء!لامذتتتززؤمنضلآجمذ

قولأأ131033،تغعركائغمر،ا1الافزامما!الافزاءا11فامماهـدأما7مأةلأ"وأما(11لافزامماادتراء7أفريةا1حطيههـكا!،خطيئة131031،

تقدرون7تتطيعون(ااصمولودولى6أولاد(131034(رديههـمما!!،رديئة11رديه"!رديثة\،33131،فيولاممااهذافيلاا1!طمة7

!يعطون6اونسيرداايقوطامما،تقولها(36(131

39



31-37إ11متىإنجيلحواشي

الدهر(هذافيلاا51ةعلى،ا1للهخة*هـح،يتقول31!:،3(6،هـ5**!*اولعى*353*الافراءا1ا*305*(ثريةا1ا!هلم(خطيئةا131031

11حلا7!(و)ثرتها(1؟11ي!ةي!ااح((ا"جيدةا1مة5"(1"تجعلواا1حا"(1"إما131033(53م!وليمهـس!+د!ع!طول53(لآتيافيولا5311ول5اة+لأحط5*س!غ

فضلامنا1ا+حمةيدأم5،الفم5311ولهكليلأ*ه(تستصيعونا1ي!ام!طدلهكلهاي!لمالأفاي11الم7ااشا85!هأولاد،34(1:1،دلأح-153(ردينة

535*+اا*رل!()ص1525ا*-*رلأمجزج!،11للألح53الثرير!(53511*+لا*يل!1.يخرج11كة5!(كز)5(1"35(1،1ح+لمحط535

7اةتترر(37(131كااماحشا،ينلدا11شاس!لم!ة535*3ئأئا(جواونسيردا1يدأ+5ه+ي!(باطلة36(311

(للناساائغفرفلنالروحعلىعسرقسر/يغفر(لحلنالقدسرو!علىا1بهيحفرماعرالافتراء(11تجديفمي.افتراء/س.(فرية31(131

يا131034(المرمعالعالم!ولاالأبد(الىعرالعالم:سقر/(الآتيفيولاالدهر11سرفلا(القدس11يتقولعسر.يقل(131:؟3(سفلا

عر-قسر/لمباطلة31!.36(لضولسر:قول/ع!./زيادةق-!ضل(11تقدرون%يصكنحمدر.تتطيعون،ا1صمولوديرياقأولاد،

تعاقبعس:تخصحهم/%ئخجعراعليكلمجحم131037(سيطور.قسي/اصيردونا1لطالة

ئدان،عليكلمجحم3(31!.لابقل(يتقولا1كلصةقولأ(131033(

الكنزحاسثيةكزه،131؟35(معح!ةغيرلدالبالغالحفرهووالتجديف،الفريةوالا-اختلقهالكدبفلانافزلىافرية31131،

أكنزهكزتهالمدفون

(،عوالرويالسريانيأش،والسريانيالقطيتس/سق.،والرويالقبطيتررالريافي،والرويالقبطيقسزالمرباني،س،الرويي،القطيق

تط،لقطط،السريانييليمى-لا،الرويفيليىهـلا.القمطي،فيليسفلا،السريانيبعضدس،الرويلعضعر،القبطيلعص:عق،العبراني

ت!ط،والرويالريانيبعضعسررالسريايى،القبطيبعضعق!:والرري،القطيلعصعقر.لقط،السريايى.سطفقط،الرويمط.،فقطالقبطي

الريايىوبعضالقبطيتعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والريانيالقبطي
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مئذ."آتةتزىأنئيرفيائفغقئم،"آئقاقائيين:ؤالأختايىائكتابجمنقؤئمأتجاتةجيتئدا:38(31

الخيئ.ئوتانآيةإلأآتةئغظىؤلنآية،يظفسثائقاجزال!تتزيز"الحيلتفئم:ؤقاذقأتجاتفؤأقا131093(

الأزص!قفب!بتصيزائتشيرائنقكذيئم،تاليؤثلآثأئفيرثلثةالخوقيتظنن!بئوتانكأنكقالأتة131:04(

تائوالأتفمؤتديئوتقا،ائقبيت!هدهيىتجا!قغالذيننثبتفوفونييتؤىيىتجال131041(تضالي.ؤتلآتتقازالبقلثة

لأتقاؤتديئة،الجيلهذاقغالذيننثبشتفوئمالخئوبؤقيكةأ؟1043(ئوتان.منآفضلفتاقاؤقائوتان،بإئذايى

شتيضانآ."منأفضلفتاؤقاشتيقان،جكقةيت!قغالأزص!آققىمنأتت

يحذ.قلآزاخةظايتاقاء،بغييرآقا!نإلىتذق!ثالأئمتاني،منخزبخإداالتجش043("قالروخأ؟ا

قتفصي4(131:هفزتتا،قكئوضاقايىغاقؤتجذةتجاءقإنخزخحث."خيثجمنتيتيإلى"أغوذيفول:جيتئد131044(

أولاة.جمنضئزاالزخلذلذأؤايخزقتضيز،فتاكقتمئخنؤتأقيمئةأختثأخزأزؤاجشئغةقغةقتأخذجيتشد

ائخبيثيما."ائقبيتهيفد؟تخونؤفكذا

ؤاجذتةققال47(ة131ئختفوة.أنظالبينخايىخاؤقفواقذؤإخؤئةأفةؤإذاائقخا!ل،فؤئخاطحثؤتيتا1،1146

أقي؟هب"قنتة:يفقائلؤقاذقأتجاتفؤقأقاا31!.48يظلئوتذ."خايىخاقيائمؤإخؤئذأفذ"قاالتلآميد:من

أبيإزاذةيضتغقنملىلأن131005(ؤإخؤيئ.أتن!"قاؤقال:تلآجميد؟إلىبيد؟ؤآؤقآا.!4(3أإخؤقإ؟"فئمؤقن

ؤأكإ.".:.ؤأختيأيخيقفؤال!مؤاتثنيالدي

11هـفكذالحمةفكذلحم(ا1بثلت"بثلاث7وثلاث!."(اأيام*7أنهر،04(131آيةمنك6منك(آية11الكتبةلأ(الكتاب131:38(

11الديمونة6الدي!(11ملكة"(وملكةا:43(31مما+لا!ا(هاا1هـمما6م!6هـلأ!(رجال4(131:اأياممما7(نهاراتا1بنكااب!(

كااالرحل11فتكرنممافيصيرمح!!فتصيراا1-كافيضي،1315،1جا"،!جاء(4،(أ؟1سلي!نهـكا!ةهـلاسليصان"اا1+من"لتممعلم

وقد*قد(ا1الجموع6لمالمحافل46(أ؟!هكذا"وهكذا،11أوائله+،أولاه11الانسان
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نيوى(31!.41،مححلأم!يصيرلم131004،اة*للأ(يرنالى11"اللهلآالفاجر،11لله*53،الجيل1،1093،*535*ةلح8!!حمناقوما13138

(الجنوب131؟43(ح535،أفضل11اشاوها،11احاللأيلأ)هـ(بلذأر(اا+ةلحيدينوت)!ا((11كاثلما!3(القبيلة11امكااشاشأالدير(11لاا!اث!ح

فإنا1ا+ةول(حيثأ131:44م!دمالأة!دأااة*(هبيذ43(131ح535،أففل11لح+ة((تدب)ءا1دلما*53(لجيلا11ا!كااشاشا(ينلدا11تا+مةتا

(ولاهأ11لح+5*1(ة(شراا1ا!5ة53أ:اخرا11س!!ةلمحهلتصير(ا1للأح53(أخث131045(*متأمكنوشا(ا1+ا(للأ!تامارغا(ا1آ!ةيلماااةجاء(

هاااا53اةحد،وا(131047حدلهمما(3)3،طالينا1حااوإذا1اح+-دلأحوبينا((131046دله-53(الحبيثة311!دلأورالضيلة،ااحااس!*-كد!53

حم(يصنعا5251!ا3!ة(لأن(131005ح++ولس!اصأها(ا1!ا*)5((يى)ب(ااح*ح-5وأومأ(111094(،س!س!لل!7كاللماحي!(يطلبرنكا1س!++*لح

سمكنوسثها(ا1فيجدهفيأتيس:قرا(فوحدهجاءفإن13104،،يجولس.ايطوفي:ق/(يذهب43(اةأأالسفرةد!:(الكتاب131038(

منا1إفسانص.ق/واحدا131147أوائلهق:ص/،أولاه11أخرىعس.قر/أخر(ااشرقس.ي/(أخبث،،31!.هممظفاسر.)!ق؟(/

نإن.ق(لأن131005،ربسطقسر.وأومأ،131094(صفلاخارخا(ا1فقطقاللاميذ(

1""(ونلاتااأبام13104(أنهر(القبيلة13193(ا!يل(

سرابخيثة(11س(القبيلة11مجوز(فيهب43(131

الصحاحوليتالتين:حاشية(الجنوب131043،

اليمن(131013(الجنوبالححم(131041،الدينأياملهارات(اابثلاث

(،عوالرويالسريانيأس،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقررالرياني،والرويالقبطيتر.،الريانيس،الرويعي.،القبطيق

تط:لحقط،ط،السريانيفيليى-لاالرري،يليىهـلا:،القطيفيليىفلا.؟الريانيبعضعس،الرويبعضعر،القبطيبعض.عق،العبراني

قسط.رالروي،السريانيبعصعسر؟والسربايى،القطيبعضعقس:،والرويالقبطيلعضعقردقط،الربافيسطدقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيتعر،الريانيربمضالرويسفقط،والسريافيالقبطي
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خقغطيضة،لمخوغإتييماؤاختقغ131"؟(ائححرلتاطيئغلىقختشائتئتمنت!وغخزبخائتؤيمذلكؤو13101(

ذافؤ"!قاقائلأ:كثيئبأفثاليقتهقفئما131:3ائحخيرشاطيئغلىءطةالحفغؤؤقفقخقش.ائقزكحتضجذإتة

قأكتئة.الظيزقخاءقيالظيريتي،قايىغةغلىتغضةشقظتززغ،فؤ13104(قعيضالتززغ.خزبخقذالزايىغ

لأزضيما.غؤزلالأتةيؤقتيما،قتتتلأزضيما،غضقلاخيثالضخير،قؤاصمجغلىآخزتعض!131؟ه(ؤشقظ

الشؤكقتتتال!تصؤفي،غلىشقظآخزؤتغف!131:7(تبش.أضلتةليشتةؤقيخميئ.الشفشلثزقحتؤتقا131:16

ثليين.ضتغؤآخز،ليتينضتغؤآخز،مائةمئةؤاحذقأثقز:تجيذ؟أزص!غلىؤقغآخزؤتغفق131:8(ؤختقة.

قفت!قغ.إ".:.شاجمغتانيأذتانيتةقنأ131:9

أشزايىجمفتمأوتيئئم"أئئئمؤقال:فؤقأتجاتقأقا131:11(بأفثالي؟"ئخاطئفئم"يتمتة:ؤقائواتلآجميذةإتةقذتا131..!(

جمتة.".:.ئئزغتةقالديتةليشؤقنؤئزاذ،ئغظىتةكأنقنلألت1310،1(أولئذ-ئغظؤتئمال!قاء،ققكوقي

تفقمون.ؤلات!قغونؤ،ؤشامغونئئضزون،ؤلافئمزونلأتفئمبأفثالي؟أخاطئفئمهذاأخل"جمن131:3!(

نإا(131؟هتئظزون.ؤلاتئظزونؤتظزاتفقئون،ؤقات!تغون"شتاغاائقائقة:إشغتاءئئوتةتيئمقميهئمأ131014

ؤتمئقغوابغئويهئم،ئئصزوايثلأغئوتفئم،ؤغضضواال!قاج،غننآذائفئمؤثفقتغفظ،قذالشغبهذاقلست

قأشميفئم".".:.ؤتزجغوابفلويهئم،ؤتفقفوابآدايهئم،

منكثييرينإنتخئم:أفوذخفا131:17،ت!قغ.لأتقاؤقيدايئمتزى،لأتقايغئويئمقالظوبئ"ؤآئئئم131:16(

ت!قغوا.".:.ققئمشمغئئوةقاتمئقغواؤأنتزؤا،ققئمزأيئئوةقاتزؤاأنالثتقؤاؤالضذيقينالأئبتاء

قيخظفالمثزيزيأق!تفقمة،ؤ،ائتقكوتيخلآتمت!تغقنخو131:91(الزايىج:قثلأئئئم"قاشقغوا18131(

الذيفؤقهذاالضخز؟،قؤصعجغلىزيىغؤالدية.3(131الظيريتي.قايىغةغلىائفزذزغفؤؤهذاقلبيما،!ماائقززوغ

اضطقادأوضيقكأنإذاتسيمييرزقييإلىلجنأضل،لمحييماتقاؤليمت!31(إ131بقزج،يؤقييماقتقتفقاائيهقةت!قغ

لمحييماائقؤذقيخئقائقؤذ،تمئتغالديفؤقهذاالشؤفي،ثبزيىغؤالدي133إ131تشذ.قيفؤفحبائكقة،أخلجمن

ئضيىالديفؤقهذاالزيهييما،الأزصىثبؤقغؤالدي131:33(ثقئ.بلآقيضيزائينئ،ؤظغيانالذفيرهذاافيتائم

.".:.ثلثينتضتغؤؤاجدييصتين،يضتغؤؤاجذ،مائةتضتغقؤاجدؤئثمزقيفقمةائضيمإلى

ومن"(11لالذي،؟ن(منلأن131،13ئغظؤلموأولضحم7أولضك(يعطولم131011(لجاتمما(فجاءت131:4(و!طصهمممافكل!هم(13103(

!أ7ةهـلا!(نبوءةاا-"تمهعون()...(ففيهم131014،يبصرونكا(مبصرون131:13(لهالذيمنهينزع7منه،ينزعلهفالذيا1والذي

ويرجعولى+ويرحعوا،ااقلتإني*قلباإن131:ه!،ينظرونولاينظرونمماتظرون،ولاتنظرونااا!ثعيا،إشعياء(اانبوة

-يهو(03،ة131المزروعئأالمزدرعا1310911رأيتم6(رأيتسو131:17(فاطوبىممافالطوبى،131:16(
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11ط5،حمهـ*اكلا+ولهوا!ميا13114لا*،خرج3(131اهـ*ح*اح5ولالحر(شاطئعلىا1اول!صعد(3(5131*ح"شا(ضاطنعلى131،1

حيث(ا1ةم+3+قالصخر(11ةولا،ا(مواضعا1المكاثلما*م!كا!اةحءولآخر(بعض5(131لم!3،33اقارعةعلىا1ي!ةحلم!535ل!ل!7لعضها

ة3+للأمفمبت(7(131م!!(لأنه11ة3ةكامح37ةحي(11اة!لما(شرقت11ة-علما(131:6،ق!*(لأنه11ة3+للأمثنبت(11ةولا+

ألرأر،5111+تاعحمع(أوتيتم11(58131!*م*+(**ع)ول()ب(طمثال01(131معاا*صغ،1ا1ا*53ء،وآخر!(11ا*3!*ءولواحد(8(131

(ينزعا1س!مع53ي!هحمس!53همص!511يزاد،ااح+حااة+!575،لهكانض(613111أي!اأولنك،11ولهـ(اي!)53السصاء،ا1(ا*ولم+!3)*15

*ة3ايفهصون1اس!ح+للمانا(2)ولاسامعون311ء3*لاامبصرون11!س!ا*53(نهملأ11ح+(!ةمةة!*هول)(مثالب(ط)(131013ل!س!2ه،8

نظزا(11ة،*ح+3(تمهصون11(*س!-س!مس!ح+دلأحح)7(تسمعون11ي!حط53تا7ول(لمصاغا11+حول!(القائلة11حدماكل!3اففيهم(13114

للا(ا1ة3ة!يدأةول7غمضرا(11ياة537+ه(غلظقد311مة(إنها(ة131ة*3(1تنظرونا1ة!ا*م!-مس!13(ذطرونا53*م!طة!ا3

11+اءكلها،مكلا(131091ص!م3!للهلم(صسصعت!)ااءمللأ53((صهترأ)ااهـيما*اغتهواا،5313171+ع*+اثقلرلهمب)اا**++هح

11ا+ةولموضعا3،.-131*ع!،ءص!،قارعةعلىاا3ة-ولهـي!يه+ةشا،المرروعا1ولح*للأحلا*يله(فيخطصاا!يهةيلأ،يأتياامع511يفه!(ء()

ضيق(11شاهم+5353+شأص!+يسير،زمنإلى11ة!عةلحن،31(7110131-ةح(لرقته1.11611رز7511فيقبلها(11)اكلةشا(1+الكلة(

11*-ة+ة(طغيانا1حح*5لدهر(اهـ11دلأم53يدما(اهتصام11اخهم!ا+ا(لقولا(131:33تا(ا+)اطة(لكلحةا11اولدلأ3تاهول(اضطهاد11لح*م!!ه

(13يصغا531اة!حولحد(فواا1ةكا-س!3ياهمس!(فيفه!ها1)اكلهتا(ا+(ملكلا11*5-دلأشه(يصنيا11(5!ة!(الزكية:33(131س!يا*يدأمفيصير(

53اةحولحد\،ووا11مص!ااةيله

/يزرعحعلفل!اق.(يزرعهودفيما4131،الاطئعلىي.س/الجر(سثاطنعلىا1دخل!ي.صعد(13103(جالبقشاطن(13101(

/قفبت،ا1صخرية!ي.الصخر(131:ه(دريغا،أكلأعرفأكلف(ا1جانبق.(قارعةا1ال!فيمنهعمى!يالعضه(اابذرفلصاعس

ع!/له(كانمن131:13(حظيتمق(أوتيتم11(131فواحدق.واحدا8131(فصعدسق/لبتا31!07(قسرحي(6(131فطلعسر

/يبصرونإذ.!يمبصرور(لأنهما1بمقاييسعر؟(بأمثال131013،يصلكهعر.3(لها1زائدلهويصيرق.ريزاد(11فلا؟ر(11لهفالذيق

بيونهم،15(131صرئا:ققسر/!ساغا(11فعلي!:قسا(ففيهم131:14(ويصعونس.يسمعونافإذ.عيوسامعون(11يحصرونلأنهم.س

ذإعر.لأنها"(131:16(لأشفيهميرحعودق.فأثفيهم(وبرحعوا11بقلبهمق:سا،بقلوبهما1بالآذاني:قس/لآذالهم(ا1بالعيوني:قمر/

ق(قارعةا1فاختل!الريرأققر.س/(فيخطفالثريريأتيااقريعهحه(131:91(الزرعس.(الزارع131:18(تصنواسر.اشتهوا(131:17،

11هرلوتتإلاع!./زمنيذوهروإناع!:عر/زمنيذاكوإنا.ييير(رصإلىلحنآ،13101الم!نعلعسر.لوتته،131:.3(جانب

الدنياهده!عس:/وخداعالدهر(الالعالمهذاهم؟يلموطغيان)...(اهشام،3(ة131)؟(يعز.ييادي/س.لك(ا1شدةيضيق(

1أ..-(بعضهويغلعر:لواحد(ويثمر11ومجقلهعزويتمقه/درفيمهمه(ا1الحيدةتس:/الطيبةعر:ي/(الزكية13103؟(وغواية

ومنه)-عر(.وبعضهولعضه/عر.ا(وواحدا"

13191،كللام(كلصة

(1.طلعتإذالرقالسثس!شرقت(شرقت13106،

،،ع.والرويالسريافيأص-والسريايى،القمطيقس/سق.،والرويالقبطيقر،والربانيوالرويالقبطيترالريايى،س:،الرويي.،القطيق

قطفقط،ط،السريانيفيليمى-لا،الرويلىليىهـلا:،القبطيفيلي!!لا.السريايى،بعضعس:،الرويبعضعر،القبطيبعضعق:العبرايى،

تط،والرويالريانيبعضعسروالسريافي،القبطيبعضعقس،والرويالقطيلعضعقرفقط،السربانيسط.فقط،الرويمطلقط،القبطي

السريانيوبعضالقطيقعس،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويمعصفقط،والسريانيالقبطي



بم-

بر!بم

-خ

-غ

+ئمآ

مقإنجيل

ائغالثزالإضخاخ

ؤالتلئونالزافيالقضل

تاتمققضاا3135!خقلإ.كبتجيذاززغاززغزخلأال!نؤاتقتكوث"ئشبةقائلأ:آخزقثلأتفئمؤضزت131034(

أئقما.الزؤانظقزجيتئدؤأثقغائقمختتتقتقاأ131:36ؤققى.ائقضجؤشظفيؤاتاقززغغذؤةتجاءالتاش،

هذالمحييماؤجذأل!قمنخقيذ؟ثبززغحتتجيذاززغاأليششيذتا،"تاتة:ؤقائواالخفلزتغبيذقخاءأ131:37

تذهحتأن"آئيريذغبيذة:تةققالغذؤ"زخلهذاضتغ"إتقاتفئم:ققالفؤآقا131038(الأخز؟"الرؤان

تتئتاذغوفقالجن131:03(قغة.أيضاائقفخقتقظغواالرؤانتخقغوايخلأ"لا،ققاذ:فؤآفا131:9؟(قتخقغة؟"

الضايى،ثبيخزقخزقاؤازيظؤهأؤلأالرؤاناحمغوا:يفخضابينآفوذايخضابزقانيقنيالحضاب.زقانيإلىقغا

أفزايئ".".:.إلىاحمغوةؤاثقضخ

خقلإ،ثنيقززغقاإئ!انأخذقاخزدليختةتئشبةال!مؤايئقتكوت"إنآخزقائلأ:قثلأتفئمؤضزت131ة131

ال!قابظيزإنختئشخزة،ؤضازتحميجقاائئفوليأكتزضازتتقت،قإذاحميجقا.الئزويىآضغزؤهب33(131

أغضايقا.".:.ثبقي!حنتأق!

ختئدقيفاآكياليثلثة!بقختأتقاافزآبمأخذتقاجميزةال!مؤاتققكوثئشبة"آخزقثلأتفئمؤقاذ131:133

حميغة.".:.الغجيناختقز

قاتئللتيا131:35ئخقئفئم،تحنتئمقثلؤيغيربآفثالي.الخئوغتمئوغبقاخاظحتحميغقاقهد؟ا131:34

ت!وغتزكجيتئد131036،ائغاتيم."إئشاءفئذبالخقاتاؤأئطقبالأفثالي،قاقي"أفتخائقائل:التيئ!تلمنقيل

ائتيحت.:.إلىؤتجاءالخموغ

الخيذالززغززغ"الديؤقال:قأتجابئفؤقآفا131:37(الخقل."بنرؤالبالقثلتحا"ق!زقائيين:تلآميذةإتئيماقخاء

ؤائغذؤ131093،الشرييرتئوفئمؤالرؤانائتقكوت،تئوفئمالخئذؤالززغائغاتئم،فؤؤالخقل38(131ائتمثير،ائنفؤ

لمجقغونأتفئمؤكقا131:04(ائقلآئخة.فئمؤالخضاذونالذفير،هذايقاتةفؤؤالحضاذالشيظان،فؤززغفئمالدي

قيختغونالت!ثيرقلآئختة،ائنئزليمل131:41(الذفيرهذايقاتةثبتخونقكذيلثالتايى،يبؤتخيرفوتةآؤلأالرؤان

ؤضيريزائئ!ء!ييماتخودققؤصمغالضايى،آئونيلمنيبهئمؤتفدفون131043،الاثيم،ؤقامجليالشكوفيخوقئقكتيمامن

قلت!تغ."شاجمغتانيأذتالبتةكأنقنأبيهئم.ققكوقيثنيكألشئميىالضذيفونت!تصيءجيتئد43(ة131الأشتاني.

هـلأةفزرعها،ا131031اهرايكا!!4أهرافي(ا1للحريق+النخزق131003،مالك+رب(11فجاكاكافجاء،131:37،جا*!جاء،ا3135!

فجا*!فجاءاا1وجا!وجاء(131:36(انمثامما!إلاء(35(131فتستظلممافيستظل6(فيحنا1تأقي*يأتياا131؟33هـوزرعهاي!

هـتشضيء!أةهـلأيستضيكا!يستضيء(131؟3،،البما!ء(الب!131:41(+أهلهـمما،ةهـلأكل(ا،(ة131بنيممابنو،131،38
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311،حامي+ع!!م!سيدنا،ياا1ااحه(الحقل11ي!!ع!(ر!37(131ح!اأيفا،11ح+هحفلما،131036،!ولحع!عيدلما*(وضر!34(131

للا(131093(دل!!ك!53م!ولمقالوأ(1اح!إلا(131؟38،م!مماالآخرا11اة*قىهذا(11اولا*ااة+م!*53!يه(وجد11اا+حشأ،ة(زرعت

حزفا(ا1مه*53(ردطوهأا1مةول-دلما!53يمبتا(ااة88ة(لحى03(131ا*هاال!م!+دا!+!افتقطعوأ(ا51)امماللأسالم!س!+(ءمتج!عوا(ا1ح+ه+*ول

أصعر33(131س!*(إن11للما*(وضرد!31(131)ة-(*!ا*!ه+ة(أهرائي5311ممرللأم7الار(511لممح(فيا1!+ح!اهح(لئخزقا1*حيمولاماول

11آحتا!أ،تأتيا1شاللماححولاحتىا5251آ(البهقول11ح151(صارتا1اةا"ن!ت(ا1كللأهم!ا*53ي!حولم!+58!5س!-5*دلأم*اي!الزور(

مند(ا1حاكلة(لطقأ3(1315!اة5،!هد34(131لمحمادل!3،العجين11يداح+ة،حتىا1ا!د!(كيالأ33(131*م!!ام!(لىا1ي!حح53دلأح!تح!(

حم!!حهر(لدا11م!ةط(نهايةا531+ص،زرعهم93(131اةي!ا*حهم\(38(131+تما+(ععها)1(لحقلا36(58131!*+*+6هء(إلا11ا*شالاس!

،خةلم!هط!ولي!(المتكوك11حمح(يرسل41(131د!ححع!الدهر،11حةط(نهايةاكاهمم!كالح53،يحرقونه311*لمحماع1،لتاممأ،يج!عون04(131

-للماتا3ولع!اسامعتانا1عم)ا*اللأ(53يمتصيءاا13143"*ا+(موصعا31حللأم(تونآ(131043

أيضا،ااالعثم!س.ق/(36131،القحقريتهقسر/عس(حقلهااوصرد!طم/عسومثلسوقذم/وضع/عر.قر(وضرب34131(

الروأن11لهعر.فقطاق!يه(ااقريتكعس.(حقلكا1رلناقرسيدنا(ا1البهيتس:قر/(الحقل11مالكسرب(7131،(الآخرقص/

11صفلا،عبيدها1لهفقالواهمأماقله(!قالااقرإنما(38131(الآخرالزوانهذاوحد!أينقالآخر(()00وجد11فقطقالآحر(

/قفتقطعوا(ا1تنقونتستأصلونأ...(تميزون(أ..قاتج!عوا(ا1لعلسللا(1319،(1000،%!ننقيهعزفنستأصله/عسقر/!نج!عه(

أصغر(ق11الرراجقالرور(131033(قريتهس/مزرعتهي.ق/(حقله131031(فقطق!الار(13103(تقلعونتتأصلود/عسي

لىيعثشالس!ا)ء(طيريأتيحتىعسفي/المما)ء(طيريسح!حتى!ي.لى()...(حتىاافتمظلقليسحن(اابير+من

العحير(ق100011(!ياختمر!طه/حتىس(جميعه(.)حتىا1م!كيلأكيال/س%أصواعيأكيال(11فطمرتها!خبأتها،ص.33131(

تر/س(الحقللزوان36131(!طرماعسوضع/!يقس/إفثاء(11قبلمنالتيس.منذ(ا1وألبععسوألأ/سقا(وأنطق35131(

العالمعس.الدنيا/عرق/الدهر(اابذره%زرعهسرررعهم(131093(همهاؤلا)ء(ق38(هم،ة131والقرية%والحقللالروان

س(سامعتانأذ،ن11يتلألأييمتضيء((ث13103)3(المؤدينكلعسالبهوك/كل!ي.(الكوككلا1هـأهلفقطعس41131(كل(

ليسامعتان!ي.ليسح/أدلالى

للحريق(ليحرقا1ردطاتحرفا(131003(

ودحاد(لعالما(000)فتحأ35(131

،،عوالرويالريايىأسوالرياني،القطيقس/صرالروي،القطيقر،والسريانيوالرويالقطيتسرالسريايى،س،الرويي،القطيق

قطفقط،طالسريايى،وليس-لا،الرويلىلي!هـلا،القبطييليىفلا،السرياني!عضع!،الرويبعضعر.،القبطيلعضعقالعراني،

تسط،والرويالسريايىبمصعسزوالسريافي،القبطيلعضعقس.،والرويالقطيبعصعقرلقط،السريانيسط!قط،الرويمطلقط،القبطي

الريانيولعصالقبطيقصر.،القبطيولعصالرويمعق،الرويولعصالقطيتعرالسرباني،ولعصالرويممسفقط،والريايىالقبطي
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ؤالثلثونائئمشالقضل

تة!طقاقتاغققىقزجيماؤمققختأة.زخلؤتجذةخقلى،جمبتخعئاكئزاآئضاال!مؤاقيققكوث"ؤئشبة131:144

قققاأ131046الحميتة.الخؤاهزيظفحثتاجزازخلأال!نؤاقيققكوثئمتبةؤأئضا1310145الخقل.ذلذؤاش!زى

شتكةال!مؤاتققكوثئثئبةؤآئضا131047(ؤاشتزاقا.تةخماءخ!قتاغققىثميتة،ؤاجذةتجؤقزةؤتجذ

قخمغواتتتفون.ؤتجق!واالمثاطيئإلىأظقغوقاافتلأت،ؤتقا131:148جئمي!.ض!جمنقختغتائتخير،ثنيأئقيت

ائقلآئخةتخزبخالذفير:هذايقاتةثبشتكونؤفكذا131094(خايىخا.بالز؟يءؤزقؤاالأؤجمييما،!نيايخياذ

الأشتافي."ؤيىغذةائئ!ءتونؤئتمالخايى،آئونيثببهئمؤتفدفون131:.ه(الأخيايى،تئرجمنالألثزازقتفيرزون

كأيحبخوهذا،أخل"منتفثم:قالى131:53(زث."تا"تغثم،تة:قائواأخغ؟"هده"أقهفئئمتمئوغ:تفثمقال131051،

ؤغئفا.".:.خذذاديخيزت!جمنئخيربخخفليزتزخلأئثبةال!مؤاتيققكوتتتفقذ

ؤالغلثونالمتادشالقضل

مخامجهئم،ثبقغقمفئمقديتتيما،إلىؤذخل31!:54(فتاكجمنائتقلالأفثال،هد؟ت!وغاشتؤغحتتقاؤكأن131:53(

ائنفؤهذاألي!ق131:هه(ائفؤى؟ؤهدهالحكقةهب؟هذاؤتجذأين"جمنؤتفوئون:تتغخئونضازواختئ

فنأليشكفن،ؤأخؤائة131056(ؤتفودا؟ؤيضغانؤيوشاتغقوثؤإخؤئةقزتتم،تقائقاذأفةأؤلئشالتخايى؟

!ييما.:.تشكونؤضازوا131057،تمقا؟"هد؟هذاؤتجذآينقينجمئذتا؟

منكثيزةفؤئفتاكتضتغؤتئم131:158ؤتيتيما."!قييتتيماثبإلأقاق!نيجممافغتزاال!"أليشت!وغ:لفئمققاذ

إيقايهئم.:.غذيمأخل

مالهكلهـمما6!أةلأ!له،!اا1العرح7(فرحهاامن"وصا11رجلأفوحدهكارحل(وجدهاامخماه*مخعا(ا1تثبهممارتثبهالم44ة131

هكذا"(سيكونوهكذا131094،بالرديهـكا!بالرديء(ا1ويرمراكاورموا(11جذلوها7أطلعوها،131018،الجيدة7الثية(131045،

11بن"ابىا131،55وقدماء+اوعتفا11كتره+(ذخيرته11مالك"،ر!(1ارجل!رجلأ،53(131ال!"،ء،الب!31!:.5،مسيكون

ل!اهذاا1واخوتهكا(وأخواته131:56(!7اطايقال
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م!!ة*م!3،الثينة6111اولةلأة!ةحالجواهر((4ه31!.ايلأةما+-،فرحه11احهاحقل،11كه5كنزا،1االمهـ+!ا!هاأيفا،13144

الأوعية(11ة3اك!للأحافج!عواا1م*ا+5(لاطنا11ة3خحكاهأطلعوها(48(131شا!اح!دماةلم!ء153،ي!ح(ثصينةا1ا**ةد!ة(جوهرة46(131

11احهاحقل(اا!س!ي!رب،1ا،أ++حص*!هـةوليدلأ!!ا.16،ةقيتلصذ(*مدلأهـ131"،5،،يفرزونا1حع!*3الدهر(131:94،ا"هول

وجد(11ام+!يل!مح(يتعجبون131،54يسوعفرغلمالل!153اة-حاجوري!6اححص!ا!للما!ياةيوع(التوع!لما131،53ثة5ذخيرت)ء((

11!ةص!3مصاروا،(131057*ع!*وجدا11*حتاول*!م"لحاعندفا،15313165تاةورايهوذاا1ا6أخللمايوسا،،131055لله!ص!،لحكةا11*س!ول

ل!حطلح81زو7ةما(دم!فيا1ااع!يلما+يلأمعيزا(

المرتفعةي.االجيدةقرالثصيحة(45131(الفرحقسا(فرحه11قريةع!/مزرعةأي(حقلا(ااص!لاأيفا(44131(

الدهر(131914سفلااخارخاا1فاحتاروا:يفألقوا/:ذ!!جصعوا(اافقطسقرلااينتقونا1جلواولما:قس/لايوجلسوا،131048،

ا!تتمأس(.131053(عي/يتعلمأق،س/51131،يتلمذ(سعفلايوع(طمقال51131(الزماني.والدنيا/العالمسق/

لىاهزاا1قوجد(11بهمواإنهمحىي.)!ل!(/سي!عجبىد(صارواحتىا1وطه!يلس/،مدينتها1رأقبلسو/ودحل،131:،5،

سرهذا(ا1فقطقوجد(11قبلنهاي.ساعدلا،56(131تسىس:!اق:!يا(يقال131055(العلومقساالحكصة(11لهذاس:فقطا

قسوبيتها11!نفياليالمهائا(محتقرقةذيئ/اليلي!ع!تحرمة/لاإلانيمنماي.امعيزااليليى131057(طدا

حفرهم.ي/سقاإيسانهمعدم131،58

بوهاجذطلعوها(أ(13148

علصتهفهضاالثي)ء(فهت:حاشيةأدهشم،131151

(،عوالرويالسريانيأسر،والسريانيالقبطيض/سقوالرري،القمطيقزوالسرباني،رالرويالقطيتسر.،السريانيس،الرويممط،القطيق.

قط.فقط،:طالسريايى،فيليى-لا.،الرويلىليىهـلا،القطيفيليىفلا،الريانيبعضع!:،الرويبعضعرالضطي،لعضعق:العراني،

قسط،والرويالسريايىبعضعروالسريايى،القبطيبعضعقس.والرري،القمطيبعضعقرفقط،ال!ريانيسطفقط،الرويمط،فقطالقبطي

الريانيوبعضالقمطيقدس.،القبطيرلعضالرويمعق،الرويوبحضالقبطيتعر،السريانيولعضالرريمص!.!قط،والريانيالقبطي
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ؤالتلثونالمتافيائقضل

قإتةالضابخ،ئوخئافؤ"هذايمتتاييما:ققاذأ14103ت!وغ،ختزالرئنيزئيششهيزوبشيئالزقانيذيلثؤيئيا:\(41

ائفؤاث.".:.بيماتئغيئهذاأخلؤجمقالأفؤات.منقاتم

لأن14104(أيخيإ،!ييئشافزآهياهيزوبآنجلمنؤختتةؤزتظةئوختاآف!لثقذكأنشهيزوبقإن14103(

تيئ.:.مثلجمئذفئمكأنلأتةالخئغ،قخاقتقتقة.ؤأزاذ41!.ه(تتجذقا"،آنلذتحل"ليشتة:تفوذكأنئوخئا

فمراآف!تم،قيفذاا؟41،7ش.هيزوبقأزضث،ائؤشطكبتاهيزوببئثزقضثش،هيزوبقؤيدتؤئمكأنؤتتاا:6(ألح

قاظتتيثنيالضايمئوختازأش"أغطنيقاتت:-غقتتقاكأتتأققالأن-ؤهب141:8(شأتتة.قائغطتقاأن

ثبئوختازأشقأخذؤأزشلا:.4111ئغظاة.أنآقزقغةؤالفتيهئينالق!يمأخلؤمنالميذ.قخنرن41!:9(فتا."

قخقفواتلآجميذةؤتجاء141013،أققا.إلىالضبيةؤذقغتةيلضبية،قذيغالظتتي!بزأشةؤأخضز141:111الخئمي!.

تمئوغ.:.قأختزواتجاؤواثتمؤذقئوقا،خثتة

غ!ثزائحاديالإضخاخ

ؤالثلثون(ال!افيائقضل1

ائئذلبمنتبغوةالخفوغ،تقغؤتتاقفبرففتيردا.ق!نيإلىقزكبثنيفتاكمنققىت!وغ،شيئقتتاا:41،13

قزضافئم.:.ؤشفئغتيهئمقتختنغطيقة،لمخوغازأىتمئوغ،خزبخقققاا؟14(41آزخيهئم.غلىقاشمين

ؤالثلثوناتامنالقضل

إلىيتذقئواالخئغقاضيرفبغتز،قذؤائؤقثقفرائق!ن"إنقائيين:تلآجميذةإتهيهتجاتائق!اث،كأنؤتتا141015،

قأقااأعا:17تأكفون."قاأئئئمأغظوهئمفضيهئم.إلىخاتجة"لات!وغ:ققال141:16(ظغافا."تفئمقيئتاغواائفزى

فتا."قالي"قائوفنتفئم:ققالفؤقأقاأ141:18ائخئنرؤخوتاني."منحم!ةإلأفتاقاتضا"ليشتة:ققائوافئم

ؤتازكفنال!قاء،إلىتظزةؤزقغؤالخوتير،ائخئنرمنائخفمتةؤآخذائغشب.غلىالخفوغتتيهئبأنؤأقز14191،

قضلآقيؤزقغواؤلثصبغوا،خيغفئمقآكفوالم141003الخئوغ.أغظؤاؤالخلآجميذائخئز،اللأميذؤأغظىؤكمتزفن،

ؤالت!ؤافي.:.الضئتانيغئززخلى،آ،فيتخؤظ!يماكأئواآكئواؤالذين3(111:افئزغة.شتةغثزةاثتيئاليهمتيرقققؤوا

وأحضر1410111واخدفارصلكافأخذاوأرسل1410011الأيسانمما6الق!م(141،9فلما6اولما1،1:16فانممالأنا1،10،ا-"لا!هوا14103،

هـمماجاؤا!ةلأأواأرهـجاحا64حاؤرا(ااومماثم(ااوجاكا!وجاءاأ،ا:13،لامهاممااأمهاإلى1اطبقهـمما!ةهـلأاالطبق1اواحضرهكا(رأسه

مما7،تتكئا؟91(11اليممالي(141018(-!(أنتم1،1016،حامما!جاء،1(141:هماشيينهـ"6(ماشينا1منفرذاهـكالحةهـلأمفزذا(1،1:13(

ألفهـ"مح!ةهـلأ(الات141:31(اثني"(اثنتيافصلؤا"ئأ!ةفصلؤهـلأفصلزوا،!،ا:.أ(41وقسصهن7وكسرهن(11يتكئ
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تنعصل(ا31مةافإنهاا3!ثلأحة)د(!تيات)ء(141131شا-ولولخبر،ا1*م*س!كع++6هظالرلغ،رثيسا1حلآا*محول*ش!ط(وفي141،1

6أ*ااة*(عندهمكاناس!*(لأنه1،105(ح+ا.5ءتتخذها(ا1حلمحماشامجل(14104(ح*اول)!لمال(5!حعهيروديا(ا31مةفإن(103(ألح!لل!لح!س!س!شا

ااة*ة!ارضتفأا1*تاةاولللأميا،هيرود11+ولللأمتاولاهيرودس11اولا!اتا(مولد1ا53م!حح3(يوم11ة-53اولما(6ات،أ53+ه-لأ

)!ل!كلةاطق11شأه!ةتا+عقصتها(11شاه!ت!ص!!(و!141.8(5ميمص!+3(لهسأ11ولهمحلاح5853المم(مقرا11لمحأةيم(قمأ:7(أ41

ه-ةمت!3،أرجلهم14103!(ع!**+فآخبروا،311يلأ58عاح،جثتهااةس!83فح!لوا(141:،1،ا!زللمافأخذ(أ،!:.1،كهـكاقفحزر(141:9(

رفع(141091،ا*دملي(18(141مةول5253*دلأيأكلو!(ما16(141ة*فاصر!(11ال!اتاعبر(11ة*ا+3(والوقت1اة+حلما(141،15

!لؤوا(11حا+535(فضلات1،1،03ا!ي!"اللأالحبز(311ءيدماةهـااة(كسرهنا1دلمامح52()بار!(!ناا53*ااة+يلأ(نظرها1اللمالمحأ+5

33**منحواا511113يمح!س!(مزعةا1ك!،+ه(سلةا31*حهول

تظهرعي:سق/تنعمل،االغلصالهعي./لعبيدهس.ق/لفتيانه،141.،(صصاعقر.س/خبرلم1االربيعي.قسأالريغ،رئيى11141

أنزلوهلأنهمي:/كاليبهيتسكون؟نوالأنهمس:ني()...(لألها1امرأةلكتصيرسقر/تتخذها(ا1يحل%ملظاع!يحل(4(1،9

عند؟نأفلما،%مولد)؟(تحويلحصرفلا(أد!ةعماشيا/3،دلمااحح!حمولدأيامفحصرتأ!ي(مولد(يومكادولما14106(نيمنزله

أي،.قس/(أقسم14107(فأعجت%ذلكفاستحنع!.،فأرضتا1الخلأس%المتكئينأمام:عستر/(الوسطلىاامولد)!عيد(

فلقنت.ياعلشها)...(وهب11قسعتشها،ا1سفلاكانتاأمهاااقرو!(141:8،ق!ئاالاأقم%بييملهاحلفأد!(-/بقسمأقز

عس/،الق!م1ا+قبفقطق،فحزن141:9،طبقعس./صينيةق:اقصعةس!طبق،ااأمهامنمعقمةكانتلأنهاو!عسأمها/من

11قصعةعس.جام/ي/الصينيةس(الطبقااسفلا(رأسه11(141والدما)ءا%وا!لأسعس:قر/والمتكئين(11الأيمانقسر.

عبر،قدوالوقت141015(س!لايوع(141:14(فقطق،أرجلهمعلىا1الظهرعلىعس؟رخالةاي:سقا،ماشينا1،1013فقطق(الصبية

.سقر/الخبز(141017(لأكلراق(يأكلونما6141!احوطمهـالتي.خاصةع!االقرى11وقت(مناتعبرتقدوالاعة!ي.ذ!/

فقطقافملؤواا141-.3وقصهنق.وكسرهن،1اقسصه%وكسرولاركس.وكسرهن(وباركصا1الأرغمةس؟قر/الخبزا41!:91(أرغفة

قالميالى(141031(

منمرذامفزذا(141013(وقذموأحضر(11(ة141+وضعهكان(5(141

شاذةلاميبعنىتردإنهاوقيل،التعريفلامواللامالأكلوا(حاشية،يأكلونما6!،111

(،عوالرويالسربانيأصرالرياني،القبطيقى/سقرالروي،القبطيقروالريايى،والروكبالقبطيتر:السريايى،س.الرري،ي،القطيق.

قط،،فقططالسريايى،فيليسسلا،الرويفيليسهـلا:،القبطيفيلي!!لاالسريايى،بعضعس،الرويلعصعرالقمطي،بعضأعقالعرايى،

تط.والرري،السربانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعصعقس،والرويالقبطيبعضعقر.فقط،السريانيسطفقط،الرويمط:فقط،القبطي

السربانيولعضالق!طيقص،القبطيوبعضالرويمعقالروممب،وبعصالقبطيقعرالسرباني،وبعضالرويمعسفقط،والربانيالقبطي
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ؤالتلثونالتاييخائقضل

الخفغ.:.فؤتفيرفاليئيرختئإلىؤتئبفوةائقزكحتتزكئواأنتلآجميذةأئزتمؤيئؤقحت1،1:33(

يحضتن.:.ؤخذةتجتلإلىضجذالحضغ،ضزفؤتقا1،1:33(

غفؤةؤغشيرينحم!شتخؤالأزص!غننتغذتقذائقزكحثؤكأتحت1410134،فتاكؤخذةؤفؤائق!اثكأنقتضا

ائخيرغلىقاشمئاتجاءفئمالقيلمنالزابمائقخزلي!ؤثب141035(ئغايذقا.كأتتالزيخلأنتقا؟فغايذةؤالأفؤابخ

!طقفئمقيفؤقستآ(141:7ضزخوا.الحؤفيؤمنختاذ.""إتةؤقائوا:اضظزئبراائخخير،غلىقايثمتازآؤةققضا141؟36(

تخافوا.".:.،فؤآتا"تقؤؤا.قائلأ:ت!وغ

ققاذفؤقآقا41!:93(ائمتا؟."غلىإليكآحيثقئزلمبفؤ،أئتكئحتإنزت،"تاتة:ؤقاذتظزلشقأتجاتة1،1:38(

خافت.غاضقاالرلخزأىقققاأ141:03تمئوغ.إلىآيئاائييا؟غلىؤقمثىانقزكبمنتظزشق!زذ"تغاذ."تة:

قييل"ياتة:ؤقالؤآف!كةيذةت!وغقذقيفؤفحت1031(ألحخقضي."زت،تا"7قائلأ:ضزخيغزق،تذأؤتضا

الريخ.:.شكتحتائضزكب،إلىضجذؤتقا141033(شككحت؟"يتمالأيقاني،

خفا.".:.التيماائن"آئتقائيين:تةق!خذواائتزكب،ثبكأئواالدينأولئلثؤتجاء141033(

يفذخيجإلىآزشفواائق!في،ذلذأتاشغزقةققتا141:35(تجاتاشزآزص!إلىتجاؤواغتزوا،ؤتقا141034(

خقضوا.:.تت!وةتقاؤء!فئمققظ.ثؤييماظزفيت!واأنإتحيماؤزيخئوا141:36(ائم!قامين،خ!إتييماققذفواائكؤيى.

جاهمكا6،جاءهم3(إه141تعانده6تعاندها(ا1له،طا(ا1بعد6(بعدتا1و؟ن7(وكانت31(141لأمر"أمر6(ألزم141،33

كا!وجاءا141033(فلصا7اولماأ!1033(عاصفهمماعاصعا(141003(تعالىمما(تعال141093،ايهـكا!ةلا!أ!ء،11+انكافمرني(141038(

المقوم!!كاالقيين7المسقامير(11لاهلكا(أناس3(141:هجانا!ثر"7محأهـ!جاناسراا1أواهـجاجاؤمما+جاؤوا،141034(رجا

يلسوامماايسواا1،136
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33-1،36مقإنجيلحواشي

غلوة(ا1ةدأ2معنحواا1110،3ة+س!اللما1،1033(ة!دأممرياص!7ةايصرفحتىا1مماللماشاحلأدلأغةط(يممقوها31،داةلاا!ضممااألزم،113لحا

مجايده(المحرس1،35،!ه3لا*،3ح+اتعاندها5311*هـا+ءم**3مة؟لتاالريحلأن11ح33يا*!53اطامعاندةاا!هاطة+!

جاناص(ا1134،تا*م!-5مذ(31(1،1ولهي!ولعور3(تقووااشأ*+ي!*هـ141037*7%اا+!هحعاجال3311دلأورقفولاوقالوا(14163

5111(لموها1ة+م!3الماا71ي!ههي!(!قط11تاص!!اايموا36(:411-ح-5*كا*ع(المممقامين11ا*للأ!(ناسأ3(1،15**ص!3ول2مةهـس!

(3**هلحح*)اخلصوا

11قدامهمجذبوه.ق،بعدتقد141.،،،يديهبين%أمامهويضواعس.ي/ويسبقوها11علىألخع.عساألزمااقريلا(وللوقت141033(

اتغلوأالأرضمنا(بعيذأالمركبو؟ند!/مقاومةكانتالرلغلأنم!...(البحروس!فيالمركبوإذأيق/تعاندها()...(و؟لت

عليها؟نتالريحلأن،الأمواجمنأص!...(فيو!الجروسطفيالمفينةو؟نت%الريحلأنكثيزا،الموجم!يضطربوهو(كثيرة

؟ذبةرؤيةهذهإنعس.(خيالإنه11تلاميذهرآهس:ق/(رأوه141،36الرابعةاطجعةق.الوبة/تس.اطجعة/ق:(المحرس35(141

ةيقر/هو،أنت11سيدس.ر!(141،38أناأنايتر/هو(أنا11تقو)وااسرتثحعوا/د!.ققووالما1الم!رعلىي.فللوقت،ا14137

تقستد!:قلير/ذاصرتق.س/غككتلما31141سيديس؟تر/رب(ااضعيفةس.ي/!لااعاصفا141003(ألتأنت

.قالمسقامين(11قكل،ا1القرىس.قر/القرلى،11حول+مامس.جمغ(ا1أهلق"(أداس35141(خصر%جنسريجاناس(1410،3(

دنوأفالذينس.لمموه/فالذينيقا(لموهلماو!طه!11طرفإلىولويتقربواس.قر/طرف(يصسوا141036(المعذبين

حالبأسوأكانواينالذالم!قامير(13:ه141أمرألرما141033(

أعلموالله.المركبمجذبونأيحاشية(بعدتقدالمرك!و؟نت1،1؟34(

(،عوالرويالسريافياصوالرياني،القبطيتس/سق.رالروي،القبطيقررالرباني،والروكبالقبطيقسز،الربانيس،الروي!ي.،القبطيق

تط،فقط.ط،الريانيفيليى-لا.الرري،فيليىهـلا:القمطي،فيليىفلا.السريايى،بحضع!،الرويبعضعر،القبطيبعصعقالعرايى،

ق!طرالروي،السربافيبعضعر.والسريايى،القبطيبعضعق!.رالروي،القبطيبعضعقر،دقطالسرياني:سطدقط،الرويمط،دقطالقبطي

السريايىولعضالقطيتعر:القمطي،وبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعرالسريافي،وبعضالروي.معسمقط،والسريانيالقمطي
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الشئويخ!شتنئخايفونتلآميذك"يقاذا151:3(:قائيينؤكتاثآختازإيزوشييتممنت!وغإلىتجاتجيتئد151"ا(

منالت!ؤضيةآئئئمئخايفون"يقاذاتفئم:ققاذفؤقأقا3(ة131خئزا."أكئواإداآيخديفئميغميئونتئ!والأتفئم

قتلأ."قفئفتلؤأميماأبييماثبزبيئةيمتةيفلؤقق!أقذ.أتاك"أكيرخ!قاذ:اللةقإن4(اة51شتيخئم؟آخل

ؤأقة."أتاةئيرئمقتيشفزتالى،متيتزتجةالذيإنلأقيما:أؤلأبييماقاذ"قنتفوئون:151:ه(ؤأئئئم

قائلأ:التيئإشغياثغقيخنمتتتأخ!ئاائئزاؤون،آئقا151:7(شتيئم.أخلجمنالت!خلآتمقأئظفئئم151:6،

تاطلأ6تغئذوتي151:9،جذا.غتيتجيذةؤففوئفئمبحثصقاههئم،ؤئيرفوتيبمييمامتيقيريحثالشغ!ث"هذالم51!:8

يذخلقالئش151011(ؤافقفوا:"اشضغواتفئم:ؤقاذالخفغاشتذكأئتمأ151001التالي!"."ؤضاتاتغالتمئغقفونإذ

الأئ!ان."يتخمم!الديهذاذي!ئمائقيممنتخزجقاتلتا،بمتخيسالأئتالبقتم

قأقا151:13(شتهوا؟"ائضتمهذاشمغواتقاائقريمييينأن"أغيئتتة:ؤقائواتلآجميذةإتةتجاءجيتئدا151013

آضلإ."قغشئفقغال!قائيآبييغيرشةتنمغزير"ثوؤقاذ:قأتجاتفؤ

خفق."!بحلآفقايقغأغتى،يفديؤأغمىغئي.قاذةغعيقفئم"دغوفئم،151014(

ؤآئئنمالأن"أختئتمئوغ:ققاذ151016،الضثل."هذاتضاقتزشيذ،"!تاتة:ؤقاذتظزشليصئغانقأتجات15(ة151

الخفولي!؟قؤاصجإلىؤئفقئالتظننإلىتضصيالائحتانيقتمتيبئ5لثئيضوآنتغتفونأقاا:17(51قهيين؟غئزآيضا

ائقفب:جمنئحزبخلأتة151091(الأئ!تان.ئتخسقاليؤهقتخزبخ،انقفبتينائقيممنتخزبخؤالقؤاقيا:18(51

ئتخشالقؤاق!ؤهد؟151:.،(ؤالافتزاء.بالرويىؤالشقاذةؤالمتيرقةؤالرتاءؤالم!قؤالقتلالزبيئةالأف!ز

الأئ!ان."ئتخشقتيشأئدغ!ليبغئيرالأكلقأقاالأئ!ان.

يموتموئا+قتلأافليقتلاارديههـكام!ةلأ!(ردينة151:4،فلصاذاهـمما،!ةلاالماذا،15103(يروشليمكاإيروشليم،11جاكاجاء،1(151

لمتعالما1تعلصونممايعلسولى،151،9مني7عني،15108(اضيا!إشعياء(51!.لالموليى6فليى(ا1بهتنتفع6(تربحهاا-7(إن15105(

،السصائي(ا:13(51الفريسيرنكا(الفريسيين11جامما!جاء(151:13(-"(الذي11-هـمما!ةهـلأهذا،ا1-7ذلحم(151011(علوم6

هوأما7(يسوعفقال151016(هـ-لحةلأله(ا1-هـ"7ئأةهـلاسعان(ا:51،15يقود+(يهديا1هـدعوهمكا(دعوهم151؟14(السحايكا

والافتراكاكارالافتراوالافزاء(11والزناممارالزناء(1االرديةهـممائأةلأ!(الرديئة151؟911شمماشء(151017،أنتم+،وأنتم11فقال

مغمولةغيربأيد6أيداغسلبغيرا1التيكا7(اللواتي151-.13لاالتجديف

601



1-.153متىإنجيلحواشيى

قر(تخالفون151،03+م5مس!-!شاهحقر(فيخا11اع!طهمة+ح،سننا1+مةاي!ء!ةل!قرايخالفون(؟.511ح)طخا(*ة،كتابلم5111

%-5اة5(نقرباا1ح!ولح53*،(تر!)ء(1515هـا!ول53(قتلأا1يام!5ول53(فليقتل(15104+هطةمةاس!تا((لت)حما1+مة*5!ةاي!

وصايا(11دلما،3*ةح،تعالما1حدلأ!ت!3يعلصود(ا1519زدلماحهـ*قراحئا15107(+58+*م!*م،15106(لاح!لآفليساا1ي!همدلماول

قرشكوا(ا571ةلتا(1(151:،االلأكا(ينجسا1هـ5(الذياةهـ11(هذاا1س!+ما،اةهث!(بلا1االلماع!،ب!نجصا1+هـس!ما(11(151ح*هح!س!

دعوهم،لم15114يم*حمع(ا1يمحشأ(سيقلعأ5311*هـالممدمحط(السصائي3611!دلما،يغرسها1لاا،أيدأرلممااغرسا15113كاشاط!ةاحةحيحك!شهص!2

*ح+لل!حأيفا(11ح*"ةول*ول(نلآاحتىأ11للأهـت!53(هـي!)1"هح!1،ةورح+،!قال6101116االلأول7،ييهدا61ة37اللأ7،ةقادا1*ة2

،!11ه+ي!هـح3*ه!5(تخرجاا*!اااللواتي151،18اشاولححلآ،الجلوس11ال!حةول،مواصعإلى11ه-ت!2ه-اع2(يلقئااة+قىأمالم(15117

لزناء،ا11اللأ*+حولال!امما،الفسق11!ع!+للأطا*(القتل7،7511(اي!)"حر(الأف!311ةيلأحآ*ه!ح،يخرج151،91ة*هـح+،التي11اة*

يد(أ(.-.)الأما11+ل!!،اللواتي11لم!اةأهذه،03"305511*الاة،ءلافزاا11*ه*3بالزورأا1اي!(لثهادةا11ال!3061السرقةا11+اي!اهمال!ة

+531للما*ورع!!53س!يلأءي!أة-ه+"

رواتحم%نوا!لحمعسعهد-أيسننحم(ا1طموقاليموعفأحابمسقاطم،فقالهوثأما3151،روايةسسنهد(151:3(

)3(/سقلأ،لليقتلا1لتوقنس.ق/،رديئةكلصةيقلومن11والأمالأ!!ي.قس/،وأمكأباك11تانلأأمرس.ق/قال(4(151

نإ%منيبهتنتفعالذيالثي)ء،قرلاني%منيتمتفيدهاماهديةع!.مني/ربح!هاكرامةق.قرلان،)...(إن5(151ب!وتموئا)!(ق!

؟ي)صق(1قر(لنحما1وصيةقس.ي/اوصية11فحزممي.قسأمحأبطتماا1:6أهس!لافليى(ااصيبهتنتمعش)ء(القربار

تأىمي.سق/عني(بعيدةاافقطعيبفيه،منيقرببلم1518ماأحنماعس.نعئا/ي.س/حئالما151-7نوافلحمسروايت!م/

)...(بلا1يدنهذ!؟له(بشج!151:11(وصاياالاستعليممنيعلصونإذيقس/،الاس)000(إد151001(فقطسجذا،ا1لعيذامني

%استصرواصشتهوا(ا:13(51يدنسس.ق/(ينجىالذي11قهذا(ا1سذلحم،11فيهمنيخرجمابدنسهوإنمامي.قس/،المم

ساسوإن%دتروإني.يهدهاوإنس.فقط/ق(يهديوأعى151:لما،فقطق)3(س(أصلهمعااتسرغرس(13151(أئجئوا

أيضا،وأنتمالآنأحتى11لقالهوفأماص(.)صسي/(يوع!قال16(1أهسفلاهذا(ا1فقطسسيد(ياا1فقطس(سمعان15(151

ئطزح%خارجإلىبالبرازيقذفهاكومنعسة)؟(ابالبحريبرزلالمخرحمي:قا(الجلوسمواضعإلىويلتى17(151أيضاأنتمحتى.ق

:يذ!/ينجمى(ا1يديكق:أيد،1امغسولةعيربأيدقسر:أيد(غلبغيرلم151003يخرجالذي%ويخرجق؟،يخرجلأنه1،91أهبالظهور

يدن!

لالزور(ااوالفجوروالمق(91(ة151شحرةغرس،151،13أوامروصايا(11علوم،تعاليم51!001(للأمأوللأ!(لأمهأولأبيه151،5

والتجديصوالافزاء(11بالكذب

-(عوالرويالربانيأسر.والسريايى،القبطيض/سق.والرري،القبطيتر،والسريانيرالرويالقطيقسر،السريانيس:،الرويي-،القطيق-

تط،فقطط،السريانيفيليى-لا.،الرويفيليىهـلا:،القبطيفيليىفلاالسريايى،بعصع!،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعراني،

قسطرالروي،السريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعض،والرويالقبطيلعصعقرفقط،السربانيسط.فقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيش.،القبطيرلعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،الريانيوبعصالرريس.فقط،رالريانيالقمطي
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بمبم3

بمغ

بمخ

2تمتمكذأ

متىإنجيل

ؤالأزتغوناق؟ياثقضل

يفذمنخايىتجةكئغاييةافزأةؤإذاا:،3(51ؤضيذاء.ضوزتؤايإلىققىهتاك،منت!وغخزبخؤتقا3(151:ا

ققئمفؤقآقاأ151:13شيظان."ؤقغقافغدتةقائتيئداؤد،ائنتازتتا"ازحمني،قائقة:تفزخؤكأتتالخذوب،

إثيرتا.".:.ثبتضيخقإتقاائتزأة،هننه"أظيققائيين:ؤضأئوةتلآجميذةقخاء.بخيتةئحئقا

إشزائيل.".:.تيحتمقالضاتةائغتيمإلىإلأأخدإلىأزشل"تئمؤقاذ:قأتجاتفؤقآقا1510،3(

ئؤخذأنمجمئن"لاتقا:ؤقاذقأتجاتفؤأقا15106؟أأمجتي."زت،"تاقائتة:تةؤشخذتقأتتهيئؤأقا15113:ه

ائفتاتمنتأكلقذآئضاائضتقإنزت.تا"تغئم،ققاتت:هيئؤأقا15107،(يفكلب."قئغظىالتيينخئز

إيتائذ.فؤغطيئمائضزأة،"أيئقاتقا:ؤقاذت!وغأتجاتجيتئز38(ة151قتختا."أزتابقاقائذ؟جمنت!فظالي

.:.ال!اغةيفذضئذائتئقاقتزأقيئيريدين."كضالينتون

غمثزاثافيالأضخاخ

ؤالأزتغونالتافيالقضل

قخاءتا151003.فتاكقخقشتجتلىإلىؤققىالخييل،تخيرشاجلإلىؤتجاءهتاكمنت!وغائتقلثتم151:9،(

ت!وغقذكثجمئذقأئقؤفئمكثيزون.ؤآخزونؤغ!ئمؤئبئمؤغمنغزخضغفئمؤكأنغطيقة،لمخوغإتييما

فنصيرين،ؤائغئيان،قاصينؤائفقغدينفتكمين،ائخزشزأؤاإذتغخئوا،الخفوغإنختئا1513:اقشقافئم،

إشزائيل.إلةققخذواشامجين،ؤالضتمفغا!ين،ؤائذئتم

هوأماا:16(51لاالمراهالامراهمما(المراة11فجامما!قحاء(15103؟(يابنمما7(أبنياا1خرجت7(خارجةا:33(51ص!داكاهاص!داء(؟(اة151

يسقطالدي7تقط،التياايأكلن،(تأكلا1!فقالت7القالت!وأما151037،ال!ب6(بللكلااهوفأجا!+فأجا!(

7(الخرس31(151فجاتممااتوجا7(فجاءت151003(وجاكا!وجاء،9؟(151ما"كما(ا1ويحونمماهـليحن!ةلأ!(يحون8؟(151

معاليينكا(معافينا1ماشيير"(ماشينا1الحم



31-1531مقىإنجيلحواش

11لح+ح-5+"ولاععذبةا1ص!ة+(ربياا1تاة*(كانتا1ة*ا(الحدود11ةم!ل!ة*ة*،كنعانيةا1س!اإذا،151033،ا*ةشا(لواي151031(

فإلى،51،3!:لا*ا!وله!لمأعني51،3!.ها*+(بيتا1لح81حد(أ11حةإلي!،،3،ا:51اة+5،هذا1ة*،أطلق5353151،33*هع!ول7لاللأ(شيطالى

53اايلأة(تريدينا1ع!ياع!يحون(151038(2*املم!للأمىلا350س!ا53أربابها(11ةيلأح3ع31(ت!قطالتي11ا،اس!مة!لأحكااأيضا11س!كا3!ة

فألقوهم(ا1س!،*ةع(آخرون11ة*3ء6عسم(11!هكالحم(611ش!حة3عرج(ا1س!ل!525(وكان03(151*ح!اتأح(ساحلإلى151093(

11م!)اكلدشا(3(متكلمينا1اي!لل!!ح52(الخرس11ع!3إذ(11حولشاللألح(حق3!ا:151ةحة.5116*ةط*3(يسوعتديا1ص!5ا*م(عندا1ة533+الح

53+للأشأولس!(صامعينا1ا*مما53م(لصما11حد!33ة!زه!قى(مبصرينا1ح)ايلأهول(3(ماشين

الشيطانمنئضظقددربابنتي%صو)ء(جنونبابنتيعس.االصرعأسوأئضزععيمعذلة(ا1حرجتق!يا(خارجةا151033

صق/(أعني35(151الكباشدلى؟ق!/(الغنم11فقطقأحد،إلى34(151سحهاسسبيلها/حلي.ق/(المرأةهذهأطلق151033(

سللث(ا1قيحوناا1أعظمماسق!/(عظيم38(151فقطسفتحيا،قر/أربابها(11فقطيقد(ا1ذرأيضا(151037(أعني

فألقوهماا1مقعدونوهمق.(مقعدونمعهمو؟ن51!:03(الجبلس.ق/جبل(إلى11وصعدق.(ومضىااس(الجليل11سر(ساحل15109؟(

والل،ناطقين"ا؟تا*هدلأك!(الالحمعي:ترتي!(سامعين)...(الخرس31(151سفلايوع،ا1قدميه.قس/(يوعقديا1قسر

الخرسعزالخرئا:سترتيبمصري!/هـ+(853شاالء(لأضرا)واا!أشينما((دلأمم!81احه"اال،ألعرجوامعاير،(3*رر53شا1"اال

11سر!لاامعافينوالصم11والعرجق:والمقعدي!(11لميعافونأوعئا،يبصروناأوعئايصثون،(المقعدونالوعرخا،ينطقون(يعادون

فقطقسامعير(والصم

11مقعدينعرح(151،03جانب(ساحل15193(تلقى(تسقطا1القمامات(الفتات151:37(آلبيت(34(151الخومالحدود(15103،(

العسم%عسئا%الل(العسم11الجم،الخرس151،31رجليقدي(ا1فخروافألقوهم(ا1خرسبم(

لحم(...عسم03(151منهئخحرما)ء(الشي()!وقماموقبابالقصام،والجح(الكنالة)صالك!ابيةالقامة!حاشية(الفتات15107؟(

وأبحم.والرجلالدمنالمتدقالموضعهوهناوالرسغ.والقدمالكفيعوجحتىالرسغمعصلييبسأنوالقدمالك!فيالعسم:حاشية

الحرسبينأخرسوبحم

(،ع.والرويالسريانيأيمروالرياني،القبطيتس/ص،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسر.،الريانيس:،الرويممط.،القبطيق

قط.فقط،ط.،السريانيفيلي!،-لاالرويفيلي!هـلا،القبطييلي!فلا.،الربانيبعضعس،الرويبعضعر،القطيبعضعق،العبراني

تط،والرويالسريانيبعضعسر:والسريايى،القطيلعضعقر:والرري،القبطيبعضعقرلحقط،الريانييط!قط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيرلعضالقطيقعس.،القبطيرلعصالرويمعق،الرويوبعضالضطيقعرالسريافي،ربعضالرويمدس-،لقطرالريانيالقطي



ببربم

بمهـ

بمغ

بمغ

يم!

متىإنجيل

ؤالأزتغونالايثالقضل

قيفتافميمينآتايمثلثةتفئمقإنالخئي،هذاغلىلأتختن"إلبتفئم:ؤقالتلآجميذةاشتذكأت!وغؤإن1510،3(

تلآميذة:تةققالأا:5133الظيريتي."ثبيئخفوايخلأآكل،بغيرآضيرقفئمآقآشاءؤت!حثتأكفون،قاتفئمؤليش

جمتذ!ئم"!ئمت!وغ:تفئمققالأا:5134الخفغ؟"هذائشبغختئائقفيرهذاجمبخفزاائغذ؟يفذاتحذآين"من

ؤأخذ151136الأزص!.غلىتتيهئواآنالخفغقأقز151035(شقليي."ؤقييل"شئغةتة:ققائوافئمقأقاائخئهنر؟"جمن

انجفوغ.آغظؤاؤالتلآميذتلآميذة،ؤآغظافنق!قفنتازكفن،ؤتقاال!قلث.قغانخئنرمنال!ئغة

آزتغةتخؤآكئواالدينؤكأن151:138لمحقا!.شئغققلأتاليه!تحير،قضلآتؤزقغواؤلتمبغوا.!فئمقآكفواأ37151

.:.ؤالت!ؤافيالضئتافيغئززخل،آ،في

ؤالأزتغونالزافيالقضل

ؤالزتابقةائقريميئونإتجيماقخاء16101(ائقخذلي.خذوبإلىؤتجاءائقزكحتزيهحتالخفغ،ضزفقتقا151:93(

ال!قاء.:.منآتةئيرتفئمأنق!آئوةتة،ئخزيين

ؤيائغذا؟161:13ئخقزة."ال!قاءلأنضحغ"إتةتفوئون:ائق!اث،كأن"إداتفئم:ؤقالقآتجاتهؤقأقا16103(

الزقاني،هذاؤآتةال!قاءؤخيماتمييزأتغيرفونائفزاؤون،آئقاؤغئوليصقا."ال!قاءلإجمزايىلثمتاء،"ائخؤتمتفوئودآ:

تفئم.:.ؤقالآتجاتثتمتغيرفوتقا؟"

ؤققى.تزكفئمثتمالضيى."ئوتانآيةإلأآتةئغظىؤلنآتة،تظفحثائقاجزةانخبيثةائقبيقة"إنا.عأ6أ

خمزا.:.تفئمتأخذواآنت!واالجئير،إلىتلآميذةتجاءؤتقاا:ه(61

قة.".:.ؤالرتابالأختايىجمييرمنؤاخذزوا"أئظزوا:ت!وغتفئمققالا:6(61

بم



33-15616متىإنجيلحواشي

هنااهاا1س!شأممرولمقييهناا1لحس!552(يامأ11اشا3(ثلثةا1ش!ورافإنا1اة+(أهذا1ةط(علىا1*ح!5ياحولشأ+*!ة،تلاميذه!لدا(؟151.3

ايسحلواا1ولح+4+ول،:أي53!اك!/للا،ا1اج--**شا(:أيرز/53!أ!لمحأه3*دلأ(كلأبغيراا3**!ع!!زه(صردهمأ11*ح61أول،صي11+اةولة

لحج+حدله(حتىا1اة+(اهذا1لحا(فيا1اللمالم!مما(خبزاا1ا+*د(لحداا71اة(لهذاا1ةع**دلأهـولحطهلا،1(بحدأي!من33(151*دلأ!8!!ش!

قسصص(11ااة-حولشا53للأمح52باركهن،لما11*ع!!مع(36(151ل!7535لم!5+حةولقى3عند-،11كهمول!53صم(3(لح151

(قفافا1**3*فعلأت،81ح!اةالكسر(11ع+525(فضلاتا1ص!8رفعوا(37(151ة33أعطوا(5311+ا+(أعطاهن11لمحما*هـلاة52

االمجدل511*احدود،1اة*صرف(151،93امدلأ*شاغير(11ةد!مش!3نحوا1اةلم!س!*ي!ا3ه3ولللهأكلوا(الذينوكان151038(ما!رز

دلهول*-53يربهم،ا31*!الأا!ده،فسألوه11قىول1(5(لها1حا+!315)!ا!ممحرلير(11هطم!تاس!هحمما3(الزنادقة3161011*ول!*حهور

س!هـ-**53ولولة3لمحماءمرلمهمهـشا(محمرةالسصاءلأن11ئأه*لم!ء--(تقولون11كامة**32احالماء(11*ةيدماااة؟د(إذأ1610،1

(تعرفونأ11اي!يل!ا!ه(ؤونلمرااا+ححلم!3تههـهعبو!ا(ا1!هـص!ح(ر(حمرااد)11ص!+5+)شه*(ل!(تقولوناحلاة5531+ة(ةاولالغد3(:611

اا!ي!حولمحااة52للماياةضم!+3!للمالاطم(وقالأجابثم11شاهولي!أ)تعرفوت(!ااا،ال!،)ماح+(آية11هشاس!كأولتصييز(11ل!5+ه*شأ

511+ع!يدأيأخذوا(ألى،ه:161*لاة+5ة2اتركهما1ا*دلهة(يونانا1-كدأ،11،تطلبا21-3!دلأ،لحيمثةا11دلأور53،لقبيلةا11حور(إن(61104

ي!5+*هـكهولء*ح-6كاثلأماروااحذ311*ي!*اانطروالم16106للأي!53(الم

أقاموأالامنذ(قدس.هنا(مقيحينااسهذأ(ا1استد!لماويسوعأق(.استد!(يوعوإلىااقسر(يسوعا1وأمايوإن(151033(

طذا151033(يضعفوا%عيهميغئىس.ينحلوا،ا1أنعىيد!.لنلا/س.للا(ا1صيافا!يأكل(بعيرا1يصابرشنييعدي/

/قالخز(منعدصمحم34(اة51!طهالجحهدادغس.هذا/يوازيخلقليسنبعهاؤلا)ء،عددمثلضرالبريةلىلامي.الحع()000(

صغارمنوقليلعس.ييرةاصغاروحيتان!ي.ض/سمك(وقليل11هنالحمفحمق.عدحم/س/رغيفمنلحم-ي

التاةح+حامة*(فثكرع!.يق/قسهن،باركصولما36(1000151(يجلمواعس)!(/حوطميصفوايقايتكئهوا(35(151السمك

ةيغير(ا1فقطقنحو(151:38(ملءعسفصلأت،151:37(الجموغي.(الج!وعأعطوا11فقطتسأعطوا(ااوكسروصتحعس.وكسر/

:يس/،يريهم161.!،معدوعسقسر/االمجدلا1انطلقعسر:/أطلققضتس/صرف،151:93،ماخلا%دونس.صوى/%خلا

11ولالغدواتق:ص/ولالغداةا3(161لاحمرارهامصحيةالسصاء(إنقالحتمالفاتجاءتإذاق.(محمرة)...(إذا161013علىيطلعهم

السما)ء(كانتإدي.ق/وعبوسها(الساءلاحمرارا1شاتييومعس.الاهطل(/ثتاءيوميشتاء(اليرمافقطذلىالوم(11تس(تقولون

ستصييز(ا1فقطتر،المراؤونأيها11بصوأصة(احمرتالس!ا)ءالأدك!)!ة(السصا)ءاحمرةلأنعس.احمرارها/علىعر:كى)!ة(/

تحسنونلاالزمانهذاوآياتس.تم!...(/أماالأوقاترعلامات!ي.تعرفونها،)...(وآية11وصلامةق.اوآية11فقطصوجه(11امتحان

صواحذروا،16106(لاعي/معهمس.ق/طم،،ا:ه61أ-.0،ليهشطبفقالأيفاالجواب10001عقطم،)...(ثما1تصيايزها(

تخومحدود(51!093،أربعةكانواأكلواوالدين(آلاف)...(و؟لى38(151فصلوفصلأت(151،37قبالة%وجههنحوالتد!(ا:33(51

الفريسيينالأحار(6(161هرأماثم(ا1وضبابهاوعبرسها،16103(المعتزلة%الأحبارالمرييون(16101(

ا،عوالرويالسريانيأص.والريايى،القبطيض/سق.،والرويالقبطيقزوالرياني،والرويالقبطيتسر.،السريانيس،الرويي،القبطيق

قطفقط،طخ،الريانيفيليى-لاالرري،فيليىهـلا،القطيفيلي!فلا-،الريانيبعضد!ة،الرويلعضعر،القبطيبعضعقالعرايى،

ق!طرالروي،السريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيلعصعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السرياني.لطدقط،الرويمط،دقطالقبطي

السريايىولعضالقطيتعس،القبطيرلعضالروي.معق،الرويرلعضالقبطيقعر،الريانيولعضالروي.مصفقط،والريانيالقطي
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بمغ

مقإنجيل

تفئم:ؤقالق!وغقغيتم16108(خئزا."قغتاتأخذتئم"اإتاقائيين:تؤاطيهئمثبئقتهزونق!ئوافئمقأقا16107(

تذكزواؤتئمتغقفواآتئم9(161فتا؟قاخمزقغئمليشآتخئمالأيقاني،قييليتاتؤاطيئم،!بئقكزون"يقاذا

!ئمؤأتةالألافيلأزتغةالخئنرجمنال!ئغةؤلاا:.ا(61أخذئئم،شقة!ئمؤأتةالألافيائخئنرلخف!يمامنائخض!ة

انقري!يميينحمييرجمقتخفظواائخئنر:آخلمنتئمأفلتئمآتنيتفقفواتئم161011(قكيفأخذئئم؟فقة

الأختايىتغيييم"جمنتلائخئنر"،خييرمن"تخقظواتفئم:يفلتئمآتةقهفوا161013،جيتئدؤالزتادقة؟"

.:..،،لزتابقةؤا

لحمفم6عفدصم(حم3(لح151اشاكاأضاء،11+هاكا(مقيمينا1قال7(وقال11يموعاستد!ولما7اصتدس(يسوعوإد151:33(

جا"وجا!وجاء(93(151الصكا،آلاف11هـ!ةلأ!نحو(151038(هـيتكرا!يتكئوأ(151:35(-!ةلا!له(ا1أما7فأما(ا1هناها

،،فأجابهوفأماا1613وصألوه،(فسألوهااممتحنيز6محربير(ااالأحمار6العريسيون،11-هـكا7مح!ةهـلأ(إليه11فجاممادحاءا1(161

"شتاء،ا1ولالغدوات7وبالغداة(16103،لاحمرارهائضجيةالساءإن7محصرة()...(إنها1الصثياتحاءت7المساء(كانااهولأحاب

،الأحبار،11وتحرزوا+اواحذروا16106،حاكا!حاء،16105،تعرفونةلمأتعرفون11المراؤن،االمراؤون11بعبوس+وعبو!الم11شتا

،ومماولما161:91معسمليسخبزكمألى7خبرامعحمليسأنحم16108،الأخيار"الفريسيين
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ألم،!،.ا6أي!3ةولهنا،هاا1ح*((أت)حم1لأولهـا53(بواطنحماااولحيهة+ح،فعلم161،8ي!اولمطي!53+*ط(بواطنهملىلم1617

لححمةتحفظوا،ا1!للهكلاةأقل،161،11قىما!((قفةا1س!ول(أنه1ا!+!((أربعةد)161001،+ه،،سلةا1ح*انهأا1س!+ي!((د)خسة1اة+رز

للأ!+(تعيما1)"اللما(ا!الخبز(1ا***،ة+ح(يقل(161:13س!،

خبزاتأخذوألمإنحمفيس:ق/خبزا()...(إتاانفوسهمسق/بواطهم(ا1فجعلواعس.عيقساف!نوا(ا1ق!هما!أما17161

فيتفكرونالذيماعس.حم/نفوسيقابواطنحم(اابينحمفي!االمكرترددوني.قابواطنم،فيتفكرون16108(

الآنإلىدهشمأماأس(تدكرون/ألاأ...(تفهصونأفصاأ!ى(:تذكروا(ولمتعلمواألم16109(فمطوهنا(هاا1خبزكمو.خبز(انفوصحم

!ي:سق/تمه!وا،161،1:االأرلعةذأتس)!ق(/ق!(لأربعةا1الأرغمةس:قاالخبز(161،01الخصةذاتص!سسة(اتذكرونأما

يحذرواأنس:تحفظوا(161:13()؟(تحزفهوكيرإنبلالخبزاسبقوليأفيلميق/الحبز()000(أني11تعقلوأ

الفريسيينلأحبار(ا(611031

(،ع.والرويالسريانيأصةوالرياني،القطيض/سق،والرويالقبطيتروالربايى،والرويالقبطيقسرالريايى،س.،الرويي.،القبطيق.

قط،فقطط،السريانيفيلي!هـلا،الرويبليىهـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضع!.،الرويبحضعر،القطيبعصعق.العراني،

قسط،والرويالسريانيبعضعسر.والسريايى،القبطيبعصعقر:والرري،القبطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرري.مطلحقط،الضطي

السريانيوبعضالقبطيقعس.،القبطيو!عصالرويمعق،الرويربعضالقطيقعر،السريانيربمصتالرريمعس.فقط،والسريايىالقطي
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ؤالأزتغونائخاجممشالقضل

ائنإنالاشيفول"قنؤتفول:تلآجميذةت!ألكأنلمحييئش،!ي!ايىتةتؤاجيإلىت!وغتجاءؤتقا161013(

ؤاجذآؤإزجمتاء:آخزونؤقاذإييياش،:آخزونؤقاذالضابغ،ئوختاقائوا:"قؤئمققائوا:فئمقأقا61!014،ائت!تير؟"

"آتحتؤقاذ:تظزشجمضغانقأتجات161016(آتا؟"إلتيتفوئونقن"قأئئئم،تمئوغ:تفئمقال16105!(الأئبتاء."جمن

التئ.".:.الت!ائنائت!يميخفؤ

آبيفؤتلذئم،ؤلالخئمهذالذأغتنقاقإتةئوتا،ئنليمئغانيالذ،"ظوقيتة:ؤقاذت!وغقأتجاتأ161017

ؤآئؤاثتيغي،أئيالضخز؟هدهؤغلىالضخزة،فؤآئخاإتكآئضا:لذأفوذؤآتا18161(.ال!مؤاقيثنيالدي

قزئوظايخنالأزص!غلىزتظتةققفقا.ال!نؤاقيققكوقيققاييخأغطيؤلذ161،91غتيقا.تقؤى،الخجييم

.".:.ال!نؤالتكنيمخئولأتحنالأزص!غلىخقئتةؤقا،ال!مؤاقيجمب

الزقالبذلكفئذتمئوغؤتذآ161.!آ(ائضسييخ.ي!وغفؤإتةلأخدتفوئوا،آنتلآميذةآؤضىجيتئد61!003(

ؤانكتتيما،ائكقتةؤزؤشاءالشئويخمنكثيزاتغئاتقتلؤآنإيزوشييتم،إلىيفميئأنتةتئتيآتةتلآميذةئخبز

قائلأ.:.تئقاةؤتذأتظزشبيماقاشتخلى161033(يفوئم.أتايمثلثيماؤتغذؤتقئلوة،

قإتتالثيظان،تاؤزالث،"اذقسثقظزش:ؤقاذفؤقائتقتقأفا161013(هذا."بذتونآنزت،تا"خاشاك،

يلتاليى.".:.!يقاتللتإ،ئقكزلمحيقاتئملأتكغثزبم؟ل!أئت

تتتغي.ل!كنضييتةؤليخيلبتفميصيما،قفتخفزتتتغي،أنئيرذ"قنللأميد؟:ت!وغقال161:34،جيتئد

الديقاقيتة161:36(مجذقا.أخليمنتف!ةئفيذؤالديقئفيكقا،تفمتةئخقضآنأزاذقنلأنلم1613:ه

تفميميما؟".:.جمؤض!الائ!انئغطيهأؤقاذاتف!ة؟ؤخميزءطةائغاتتمزلخإذاالأئ!انبيمايئتمغ

آغقايه.".:.بج!بقؤاجذاؤاجذائخافييؤجيتئدقلآئختيما،قغأبييماتخد!بيأقنآنتفزمغالتشيرائن"إنا:37(61

أبييما."تخد!ماآيئاالتشيرائنيزؤاختئائضؤتيذوفوالنفتاقاائميايمجمنقؤفاإنتئم:أفوذ"الحق161:38(

ؤخذفئم.غاليتجتلإلىؤأضغذفئمخضوضاأخاةؤئوختاؤتغفوتتظزشت!وغأخذأتايميمتيماؤتغذ171:\(

ظقزا4ؤإيييافولتىؤإذا3(إ171الئوفيجمثلثتائةؤائيضتكألشئمي!،ؤخفةؤأضاءفذاقفئم،ضوزتةؤغتز171:13

فتاقاتضتغأنآتشاءفتا.قاتونآنتضاتجيذإئةزت،"تايت!وغ:ؤقالتظزشقأتجات17104،ئخاطتاييما.تة

قذتتزةشخاتةؤإدافتكئم،فؤقتئتا171:ه،لاييتاء؟"ؤؤاجذةيئوشى،ؤؤاجذةلك،ؤاجذةقظاذ:ثلآث

أطيغوا."إتاةتف!يي.بيماشزثالديالخبي!ثائيفؤ"هذاقائلأ:ال!خاتةمنكأنضؤثؤإذاظققتفئم،

ؤلا"فوفواؤقاذ:ؤتت!فئمتمئوغ171:7(قخاءفئمجذا.ؤخافوايؤخوههئمشقظواالتلآميذ،شيغؤتشا171:6(

أؤضافئمالظويى،جمنفئخدزونفئمؤإذ171:9(ؤخذة.ت!وغإلأأخذاتزؤاققئمآئضازفئم،قزقغوا171:8(تخافوا."

الأفؤايئ.".:.منائتشيرائنيفوتمأنإلىبالرؤتاآخذائغيفوا"!،قائلأ:ت!وغ
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(قوم(ا!611ماذامةعاهدلأ!ال!1(لاسا...منا51*(يقولا1لم!1(ة(؟لىاهـ50811++ا(فيلبىا1،*شاحامة(ريةقيساا1اي!شأة(ينوا(:61113

أنا(11ص!*(إيى11ماذا)دلأ*(!ص!+م!مة،تقولونقن،ها161:س!مص!ا7احةإرمياء(11ول8شا*ا(إيلياس511*"(1"قالا1م!ور(قالواا1لحد!ة52لم!هي!3*

+5هوا11+!دلأ.6**أعل!ا11اةلاللأقرايونا11مة!بنا1اش!امةكاةوليكاللأ!ا+ةا*3(طوبى17(161ح+هو(ا:16(61مماهداة

(1،س!الح*هس!مربوظا(ا1*هح(ة*،)1(حارلطتهم!-م!*هـ11!صهصا(11)7(س!اح(أعطي(161091ةم+ح+!،لصخرةا11م+ع!+3شه\(لصخرةا(16118

6111(يقبلا1ااح-ي!(أن311م511(لها1مكاللأع(ينمنيا1ول*-حيخبر(ا1ولشا52(لزمانا؟(1611س!+هو،ا1اح*ي!(أن11هحعيمداح،وصىأ(16103

يا33(161قى7!اه،بكا1!ة+(ربياا1م!8حللأح((حاشا)كا1ا+ا+7*ةينها)5((ا1ولةااةا*ها"ولا!،فاستخلى3(؟161اطاكاتعئا(

فليحفر(ا31!ح!دماللمايرد(اهـ61ه(قن(611043*ة((صا!ب)ااع!د!ة(افيماا1كاءةط!ءي!هد!(عثرةا1ح*فإنما(ا31+ة+ة!د!تاةحص(شيطان

لاس!الحه3ول(مجلص5311!ح!أللأ(دراأولهـ11(قن11م*3(لأن(161053ااس!+ل!(لي11ااحمةول((ود)جحل581111*ا6حمة**ه!ش!

ينتفع(ا1س!-(الذي5311ما(اا!ء3لأله(36(5161!(س!لأم!)شاولمجدها(ا1كاة+(ةي!!ح)5(يهلكا*هـ1(الذي11)صه!اة+(حا،حفيهلكها(

لمزمع((16137للماا!!يلأ+عوض،اا1،ا+-ةل!،يعطيها531س!+5+(ماذاااي!7ي!هأو(ا3041احربح،11ل!ةيلهلاة(اإذ11حعولس!كلةل!ول53

لا"5ه+ا3أصعدهم(11ح*اة-ح!يوع(أحذ17101،ه+حطه3حتىاا1ه3هي!ة،ل!اه3*هتوفالمإن161،38ة*ا،3(مجازيا531*لم!لاح

(نحونأن4(171)اكلةظ(33نه،يخابى1اس!++6أحإذا،171:3،ة3هيلماة!!-3اليضت(1ا!*محممر،صورته11اا+!هيلأغتر(171،3

(كانااائا(!إذاااءا!،وإذاا1(1،س!)اكلةحامتكلما1حع!+هفبينا(ا17105ك!كا!36ول(مظالااولةهـلاع!+15(نصنعا531*لمحأللأألاء،ااا+لل!لمحأ*ح+

لوجوههم(ا1ة2ح51ممطوا(6(171+للهظولس!(أطيعوا11ا،للهشاي!لمإياههـ2611اةس(لذيا11ة+ول+ام!3(لحبيبا1ا)ثلما!(س!ح(قائلأا1ا+ثلأيلهتاة

هم(إذ(17109ح81(اأحذ11ة-3(فرفعوا8(171لم!ولهـي!ح+53توموا(151اةلا57للما53(ولمهم11ااةآ((هم)ءفجا7(171كل!525+يملح5

س!+*لمحما(إلى11*ول*مهلحبالرؤيا،ا1حع81أحذا(11ول*+5تعلصوا،ااع3

قأنا(15(161إنكيقولم!مهمس:اقالواقوم14(161إفيسرإن(11فسألي.ق!ا(يسأل؟ن11أعمالي:بلاد/س(لواي161013(

فيع!(حلتها1تعقدالي.فيعسرقسر/،ربطته161091(تقهرهاسرةق/عليها(تقوى18(161هـلاأنتاي:ق/هو(16(161فقط

تعئا(يقبلا1مزمعس.قر/(ينبنياايظهرعسيقس/يخبر(ا1الميحفقط:عقيوع(31161(عرفقطق(يسوع161003(تطلقهالي:

رب(اوجعلي.تس/وبدأ(11فاصطحبه%فأخذهس.فاضخلى(ا:13(61وئفتلص.(ويقتلوه11فقطقسكثيزا(ا1كثيزايألمس:ق/

:يتس/تفكر(اامعزةعسعزة(ااهوفانثقعسدلى/فالمت(هوفأما161033(نصيبلثس:قر/بك(ا1ف،ألى(11سيدس.قر/

:يق/فواحذا(واحذا11عتيد.يسلمزمع(37(61!فدااء(س!.ق؟(/القس(عوض161036(وليتبعنيشق/(يتبعنيلي34(161تهتم

ي!خصوضا(اأ!101ملكوتهسق/أبيهامجدا1قومق.قيائا/رجالأهاهاإلىس.ها()...(قوفاإن161138إنائاإفسائاسأحد/كل

11وجههفسطعي،وجههوأضاء1ا+يسوعفقط؟وأضاءاسااقسرصورتهاا1وأحالس:/يسوعواستحالعس.قس/وغترا171؟3،فقط

1..(عس.ثئت/إلىسر:ألاءاااسلا،اانحنحيثنحونألىالأصلح!ي.تس/هنا()...(جيداافقطسإنه(171.،(قرالور(

/قلحاءهمأ171:7،فاسمعوالهق!:ي/أطيوا،إياه1افقطقنصياا1ارتصيثع!.صرتاا1حدثعس.قس/؟ن،17105(وعى

+؟نواي:هم/وفيما%همفبيناسةقر/هم(وإذ121:9(محوهموتقدم%منهموقربس.قر/ولمهم(11إليهمودناص.

وتجلى(صورتهوغير171:3(فيلآقيفي()...(37161(لمزمعشكعزة(33161(!أمسكهفاستخلى(33(ة161المعمد(161014(الصابغ

يصررتله(نضيبهصرت17105(

(،عوالرويالسريايىأسررالسريافي،القبطيقس/سق.رالرري،القبطيقروالرياني،والرويالضطيقسرالسرباني،س.،الرويي.،القبطيق.

قطفقط،ط،السريانيلىليىهـلا:،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليىفلا،الريانيدعصعسالرري،دعضعر.،القبطيدعصعق:،العبراني

قسط:،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيلعضعقس:،والرويالقطيلعصعقرفقط،الريافيسط.فقط،الرريمط:فقط،القطي

السريانيولحضالقطيش:،القبطيوبعضالرريمعى-،الرويوبعصالقبطيقعر.السريايى،وبمضالروي.سدقط،والريانيالقطي
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ؤقاذقأتجاقيفؤأقا1710111أؤلأ؟"تأقنأنتححثإييياءإنائكتاثيفوذ"قيقاذاقائيين:تلآميذةقمتأتة171:.1(

تغيرفوة،ققئمؤقحبفتذأق!قذإييياءإنتئمؤآفول13171،خ!.لتئيءقئغرفئمأؤلأتأييإييياء"إنتفئم:

قاذأتةتلآميذةقهتمجيتئد171013(جمئفئم."لتميتةأنفزمغالت!ثيرائنؤكذلذزبيء.لمحغلىخلىبيماقغفوالجن

الضابم.:.ئوختاأخلجمنتفنم

ممارأو،ا1ارمياكا!إرمياء(11الياسكااإيلياس11المعتد،لمالصابغ11-مماقالوا(161014(تقرل*يقولاا1جامما،جاء،3!،161

11ومه!امما7م!6لأ"اوما11يحرن!يحن،ااومها7اثها161091،سهـمما!+ة7!ابنا61!-16،فقالمما!!ةهـلأقال،ا161015

-*رالكتهبةا11ورؤولاء!وروصامما،ورؤساء(11يألم+اتفايقبلا1يروشليمهـممالح6لأ!إيروشليم(16101،(يحون،يحنلم

فليهلكها"فيهلكهالم16105،،ورايهـمما!(ورائي11رقاللطرسممالطرس،وقال33161،لا6أر،11فأمسكه6به،فاستحلى161033،

وايلياهـكا!وإيليهاء(17103،واضا"!وأضاء(ا1وتجلى،صورتهاوغير11هـوعتزوعتر،3(أ!1-،(أخاه171:\،عملهممااأعصاله161؟137

فأطيعوه،أطيعوا(إتاها1محررت"لرت،ا1يتكلممماتكلمااافبينا"لبينالم171،5لايليا"!لإيلياءلماا-37(هاا1اتشا"أتثاء،171،4

إيلياكائأ،إيلياء(ااهوفأجاب،(فأجابهوأما131011،ايليامما!إيلياء(أ!1:.1،احد"أحذا،لم171:8لجاهممما(فجاءهم171:!،

بنمماابن،11تعردوهممايعردوه(ا1إيلماكا!إيلياء،1013،ألا
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قد(171013(!ص!-دلأولة+ة*لأ(فيحرفحم11(171ول*هـح+52%يأق!إيليا*ص!ول53**ا،ايأتيأن11يمور(إن11اي!اةشا5(لكتابا(!.أ!!

ا*مم!ول+م!يدما*لاا(يتألمااس!2!دلما!3رديء،11!دلهس!ي!ح!ا*شيءاكلا681احعول

/قلير!حم،ا1فلاأؤلأ،11إيالهيحقإينيايسق/،يأتيإيليا11+يسوع.فقطس،فأجابا1قرهو،أما171011(يننيس.يحب(01(171

مزمع(ا1ش!طؤوا،ماكلبهس.شاؤوا/الذيأمرهي!يقارديء(فعلكلبها1فقط!يوقت(منذ171013(ليهصلس.)؟(/فيعزلي

منهميلتى/عسمنهميلحقهي(قسلممنهما1فقطس

المعصدالصابخ(ا:71113

(،عوالرويالريانيأسروالريافي،الضطيض/سق،والرويالقبطيقررالسرباني،رالرويالقطيتسرالريايى،س:،الرويي،القبطيق.

قط:فقط،طالصبافي،فيليى-لا:،الرويفيليىهـلا،القبطيرليى!لاالربافي،بعضعس،الرويبعضعر:،القبطيلعضعقالعبرافي،

قط.رالرري،السريانيبعضعسررالسريافي،القبطيبعضعق!والرري،القبطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السربايىولعضالقبطيتسى.،القطيولعضالرريمعقالرري،وبعصالقطيقعر،الربانيولمضالرويسفقط،والسر!افيالقبطي
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ط!بم!

ت!بم

،8لم!بم!

بمآ

متىإنجيل

ؤالأزتغونال!ادشائقضل

ئخنقإتةائني،ازخيمزت،"تاؤقائل:1(هة171زكتتييماغلىتةتجافيإئ!انإتئيماأق!القخمل،إلىتجاؤواؤتقا14(171

تلآجميدك،إلىؤقذفئة1710116كثيزة.قزاتيائقاءؤثبكثيزةقزالبالضايىكنيتضقغؤإئةجذا،ؤئغدثائهلآلي!ب

أكونإلاتمالأيتاني،ائغديتمالأغؤبخالحيلأئقا"أؤقاذ:تمئوغأتجاتجيتئد171:17،تشفوة."أنتفدزواققئم

يفذفتذاثقتئؤتزآالحئئ،جمئةقخزبخيمئوغ،ؤائتقزة171؟118فتا."قاليقائؤآختيلخئم؟ؤختاتمقغنم؟

.:.ال!اغة

فؤأقا171:.13إخزاتجة؟"تخنت!تيئتئم"يقاذاتة:ؤقالواؤخذفئمت!وغإلىاللأميذتقذتمذلذجمئذأ171091

يفذاؤتفوئونالخزذليختةمثلإيتائئمكأنإذاإتةخفاتخئملأفوذؤإلتيإيقايئم.!قيماآخل"منتفئم:ققاذ

بضلآهإلأبسثئي؟مجزبخلاالحئشؤهذا171:31(لثئيء.ئغجز!ئمؤلاقيئتقل،"،فتاكإلىفتامن"ائتملالختل:

ؤضؤيم.،،.:.

ؤالأزتغونالمتافيالقضل

ؤمنؤشيقئفوتة،171:33(التاليى،آئبي!بشئمئقئمائتمثيرائن"إن:تمئوغلفئمقاذالخييل،إلىزتجغواؤتقا171033(

جذا.:.قخنرئوايفوئم."آيايمثلثيماتغد

ؤالأزتغونالثامنالقضل

ئؤذيقا"آفغقمئمتة:ؤقائواتظزشإلىالجزتةتأخذونالدينتجاءتاخوتم،!فيرإلىتجاؤواؤتقا171:134

متنالأزص!ففوكجممنغان؟ياتظئة،"قاذاقائلأ:ت!وعشتقةائضيت،ذخلؤتما"تغئم."قاذ:3(171:هالحزتة؟"

تمئوغتأتجاتةائغزتاء.""منتظزش:تةقاذ71!:36(ائعرتاء؟"منأئمالضيينأمنالحزتة؟أوائغ!ثزتأخذون

تضغذالديالخوتؤخدضتازتلتى،ؤألتيائضخيرإلىافضئشككفئم،ؤيكيلآ171:37(أخزازإدن"قائتئونؤقاذ:

ؤغئك.".:.غتيإتاقاؤأغطهئمقخذهاذزاهتم،أزتغةتخذقاةقافتخأؤلأ،

العديمالأعوج17(ة171فيويقع6وفي،11ابيفإرططترحم،فإنهاابنيارحمالمألاا.5جاومماهـجاؤاأوجا6!ا36!كااجاؤوالأا71!04

انتهرهثم6وانتهره،18171(قذموه6(هاتوه11متىهـلوحتى،وحتامامتىهـ،الى(إلامااالملتويالإي!انالعديم6الإيصان(

لثيامما!بثيء(ا1713:افيمماشء،11إيانلحم6إيمانحم!اااهوفقال،(فقالهوأما1710013نستطيع"لأد(نستطع17191(

كاالغرباءا1افل!ا6ولما،1اللى،نعم(171035،جا+جاء،ا1جاؤاهـمما!ةلااوجا+!،اجاؤوا171034،والصومبالصلاةكاأوصومبملاة

لافغ(ا1يئككوهم7نثككهمئألأ!يثككهم(171037(قايلأكا(وقال11الغرباكاالغرلاء(11فقالهوأما7،بطرسلهقالي171036،الغربا

واعطيهامماإياها(واعطهم11فتحتفإذا6
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،1-1717مقإنجيلحواشي

يعدب(15111ام!*مم!+قى753(اطلالفييحنفإنها)للما*(1اح(قائل171015(ممالاحل!681،ركبتيه1احلحا،5113*فىجاث(171:،1(

لعديم(ا1اح*ههـ-،لأعوجا11ثلهور53(لحيلا،17117حة،إلى(!6ة171يقعاححيهةيلأ،وفي1ا+هظ(!تمراا31مة(إنهاا+لأححع!"7وله+3

الجني(18(171ا*لم!(ليا1،-ا**(هاتؤا1للأة!333+4احي!أحتملحم،311*ل!هـ*يلأ(حتاما31*لمم(أكون311*يمهـ*!لأ(إلام11+*تم

(اإد11ورحاإف311!ة،إني(،.171هـس!5!ه3الماذاااتا+ةس!ةي!ه+*3*37(وحدهم1احة(إلى11+ح+ه(عند،91خ171ح!53،لعتىا11اا+ط

لاا1ااس!52(ح)!ح+دلما(فينتقلا1-لم!)*اةولهنا(ا31م+ححي!*حءه(وتقولون11د!5-+23*ي!قولة3(حميصاإ11ص!53*ه(؟ن511+دل!يدأ

(صوم11لىأم!شهم+(53)*3(بصلاة11ح!س!ول81!يء(11ا(ة+ااآ*ه!5يخرح(لا171031(*ه*+ةمع53!*هـ!س!+ي!يعجزكم(

53+ةع-26كازوكةفحزنوا(ا1)1ال!دلأ+(م!ااح(يقوما1تا)31!ه!ط(ة*5(جقتلونه3،(171اول+(ةد!ءئأ)1ا(سيلم171:33()ة+ء4أ،ا(30

مي50*ص!-العنر(11ة1.36(يأخذونا1+م!لمحأصبقه(ا1حتأنعم(3(171:ه113(يؤديا1*ةما(ا131!ا!(الجزية!"6111+5يأخذود(.3(171

ش!*لا*+ح53+ه+ي!ش!ورالغرباءلم00()قال36(171!*!ةيدهأماا1ه+ه+ي!112م!1"11شهشه،أ*"الجرية،ا1حاأو،11م!+*8

امع!ةس!ي(دراهمأرلعة11*ةيدماكاة،فافتح11هـح(الدي11احةي!ا*س!-لمحه*س!+5+ي!لكيلا(ا:37(71ةمةحإذن(11س!يدماا،اي!37!دلأول

ي!3!لله،ع!(صمأ)اا،ا!*مهـ+*+*قا

قالأهلال/ي،اطلالا1+علىسق(ارحم11عقسربايا171015(قسر(ركبتيهعلااقسرحاث(ا1جاءعققسر/حاؤوالم171-14(

وذلهابنيفإنطبترحم%هلالكلفييصرعهسءشيطانفإنع!لدة/ويمتجعاوولفيمجنفإنه!ي.جذا()...(فإلها1اطلالرأس

سالمااءا/فيمرةوعيرهي.(كثيرةمراتالماءوفيااالارلىيقعمرةصتفحمس.كئيرة(مرأتالارلعفيوإنه11بؤسفيوهوالظح

أصبردلى.أحتملحم،ااال!!ري.قس/،الإيمانالعديمااالعصرقومص.االجيل11فقطقحينئد(17171،الما)ء(فيمرةسوكم

قس/لمادا،ا1عزلةفيي/وحدهس:ق/(وحدهم171:91(الغلامد!:(الفتىاالثيطاندر!،الجني18(ة171عليحمأتأفىق:عليحم/

11فقطي(هناكإلى11كحبةإيصانفيحميحونأنس.مثل/أمالةتفيدواأري11إي!ارلحمق:إيحانحم(أ!1003(ش)ء(لأيي.

%وكانواصق/إلى،رجعواولما33(ة171والصومبالصلاةي./والصلاةبالصومس.ق/(وصومبصلاة171031(يقهركمس.ي/يعجزكم(

11الرأسلحزيةدرهصيندرهينسةي/ا(الجزية4؟(171للاستملاماعتزمقديةئذقغ/أنمزمعس.ق/،سيسلما1فييترددونوبينا

والجزية%العثرس.والحراج/الجزيةي:الجرية،أوالعثر11بدرهش)صق(/قس(سبقه171035،درهميهس.الدرهين/ي:الجرية"(

منقالفلصاعقفقط/ق(فأجابها1فقطسر(بطرسا1ثقالهوأماقة،بطرسلهقال17106؟(أبانهمي:سق/النين(11الرأسوجزية

أربعة11فتحت!إداق.س/،فافتحا1الصنهارةشق/صارتك،ا1يثككوهمق.يمثككهم(171؟37(يرعلهقالس./أجابهالغرباء

استازادينازا/ي(قدراهم

قذموه(هاتوها1متىيحتى،حتاما1متىإلى(إلام11بعدم(العديم11الملتوي(الأعوج11القبيلة(الجيل171017،دفعاتآ(مرات15(171

للىتعم(3،هة171نحوم،ناحوم719؟34(نحنبالامالماذا(ا171:91

دراهم)؟(رثلثادراهمستةالوقتهذافيوهودراهمأربعةهوالكففيالإستار.حاشيةدراهماأربعة17107،(

(،عوالرويالريافيأسر.والرياني،القطيض/سق.،والرويالقمطيقروالرياني،والرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويي،القبطيق.

تط.فقط،طالسريايى،لىليس-لا،الرويفيليسهـلا:،القبطيلىليى!لا:،السريانيبعضع!.،الرويبعضعر:،القبطيبعضعق،العبراني

قسط،والرويالسريافيبعضعسر.والسربايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلعصعقرفقط،السربانيسطةدقط،الرويمطدقط،القطي

السريانيوبعضالقمطيقعس.،القطيولعضالرويمعق،الرويوبعصالضطيقعرالسرباني،ولعضالرويمعر.،فقطوالسريايىالقبطي
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غبم!

بم!

يمغ

علاآيمآ

بمخ

مقإنجيل

ؤالأزتغونالاليخالقضل

؟"ال!فؤاقيققكولت!بانغطيئمئزىفؤ"قنقائيين:ت!وغإلاالتلآجميذتجاءال!اغةتفذ181:ا(ؤجمما

هذاجمتلقتضيزواتزجغواتئمإنتئم:آفول"خقاؤقال:181013ؤشظفئمؤآقاقةطفلأت!وغقاشتذكط18103(

قتكوقيي!ائغطيئمفؤقهذاالضيئ،هذامثلاتضغققنن18104(0ال!مؤالتقتكوتتذخنواقتنالقميئ،

.".:.تقتلقإتاقيباشمي،هذاجمثلؤاجذاضبتاإتييمايقتلؤقن181:ه(.ال!مؤاقي

ؤئغزقغئقيماجم!الزخمماخخزئغتقآنتةالأضتخكأنققذلإ،ائفؤميينالقمغايىهؤلاءآخذشكذ"ؤقن18106(

تأتيالدييلأئ!انيؤئللجن.المتنتأييأنئذ،قإتةالشكوفي،آخلمنيفغاتيمؤنل181:7(ائخخيرلحيما!ني

جقييما.".:.منالشكوك

ؤآآغزبخؤأتحتالخياةتذخلأنتلثققحئزغتذ.ؤآئمفقاقاقظغفقايىخفك،آؤتذكلث!ككتك"قإن181:18

انحمنئ،غيئذقتتتلثؤإن18109(ائفؤتذ؟.التايىث!ؤئلتئيىخلآنيآؤتذالبلكتخونأنمنأكثزأغ!ئم

تايى!بؤئفتئغئتافيلذتخونآنمنلذآضقخؤاجذهبغيرالخياةتذخلقلأنغئذ.ؤآئمقاقاقتغقا

تجقتتم.،،.:.

جيرض!ال!فؤاقيجم!قلآئتفئمإلآتئمأفوذقإلتيالقمغايى،هؤلاءآخذتخقزوا،آيضا،"أئظزوا181:.ا(

ؤتحقضفئم.".:.الضالينالتمثيريظتبائنتجاءؤإتقا111ة181.ال!مؤالت!نيالديأل!ؤخةتزؤن

اثخئ!ونالقضل

الحتليغلىؤالت!جينالت!غةتذغآليشمئقا،ؤاجذؤضلخزو!،جمائةلائ!البكأنإداتظئون؟"ققاذا113ة181

ؤالت!جينالت!غيماآكفزجمنجذابيماتفزخإتةتئمأفوذحفاوخذائة،غنقإن181013(القماذ؟يضظفستؤتضصي

الضغايى.".:.هؤ،ءمنؤاجذيفيذآنال!مؤابجم!الديآبيإزادةتي!تؤفكذا181؟14(تصل.تئمالي

!إله7(181هاؤلاء،!!هؤلاء(ا1باحدمماأحد(18106،فيهوالعطميمفهداكاتدخلوا(فلىا1كافتصيروا،3(181جاكا!جاء،1(181

هـم!ةهـلايحون(ا1شكيهك7،فتنتك18109(تحونممايحون،8(181التيمما(الذي11الثكوكتأتيأنالضرورةمنفإلى7،الفتن)000(

إذافيكون7لح()...(فإن181013،هـوتخلعصهم!أةلأ!(ويخلصهم11جامما6!حاء(11(181هأولاء7!كاهؤلاء(181001،لحونمما

!!(يهلكا1فرادليس7(إرادةليست181014(ليفرح7(يفرحا1وجدهإدافيكونلق.مما(وجدانهعنفإدا1حفالحمأقولوجده

هاؤلاءمماد!هؤلاء(ا1تهلك
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ا-1814متىإيخلحواشي

حهـ53(الصي11اة+هذا(ا1+للمايلماحولص!+يل!!اس!-مةلم(إن18103،ا*53"53طةت!53طفلأ(181،3ة!ةعترى(ا51+هو(1(181

من((18106ط!53صحبتا(ا1مم!511،يىإ!ع!،أهـ11،قنا1815ح!53(لصيااا*+هذا(ا1*لم!هـ3ياها!اتضعالم!53،ههـ11افمنا18104

عنقه(فيالر!حجريعلقأد11ا!،5*مم!تا(الأصلح11كة!(هـس!)3(المؤمنين11مما53اورالصغار(11"ا!حهـتاءهح!!احشكك(11هـح

118*وللحن(5311+ي!آ،تأتيأن11ةل!ة63أ!ا3مةبد(لافإنه7181(فيهالرحاحجريعققأنا*لل!لمحماع!52+ت!538،؟قي!ه3لا-*ط

ع!حهـ!53(بعين11ي!51،أة7(اليمى9(181ححح+هكثر(أ11ة!*.6(أعسم11س!ح!5(عرجأ311ةملد)خير((11اح3(أو81(181

،ءوإن!ا(ا(ي!المهمهـ181:ااتحقرواا1ل!535أيضا(11ةل!ة3االظروا181001(*ي!ل!ءن!3(جهنما1حا53ي!هيحون،أنم!ا1ي!ع!+ع+،75

ااح+لآااة!س!لمحأ(ويصضي11هثلأشاس!2(حروفا1ص!ول21اتطنونا531ول5س!+افساذا1810،1(*حلحهي!ح+ح(يخلصهما1-6للما،ح(لطلبا31مة

هـ52لمحهـللأ(دةرأإ(181014،س!ح+هكز(أاي!ه!ث!*(اجذا1ا+للأيل!(عنا1ة5*ةيلأ(فإلى(181013

الربقر/يؤذيعس.في/ثككصشكك،ا18106فقطيواحذا(18105(الصبيالىسق/(الصي11نفسهتواضعشاتصع،181،4

لا7(181قعرعسةس/لجة،اافيهق:فلا/،عنقهااحمارر!سالر!(ححراااليفيوالكوالضررالأذىعس:/لنفسهمماوالك

11أشلي:قس/أعسم(1امقغدي:ق!/اأعرج11يدهعلىعس:ي/ق(جهتهمنا1الصررعس.الثكوك؟اااالفرورع!:قي/سئز(

لكوإدع!.الك،/يحورأنلكأصلح)!ق(يي/(عينان)...(أصلحاافقطس،واحدة11فقطقالينى،18109،فقطقأكز،

لطل81!011(احد(بوأتحلواي:ترزوا/س.تحقروا(ا1احزسواعي:ق!/اانطروا01(81!(عي!خينذاتحودأنولا%(اث!!انعيان

نعجة%كبشعس.قسر/(خروفااترونسقر/(ة؟ا(تظنون181هال!؟ن)!ما(ماصئاليحيىس.قر/(ويخلصهمالضالين

أبيحمعرسقر/أبي،11مرأدليسس(إرادةليست181014(فقطقرجذا(ا1حفاوجدهإدافيكونق.حفا(وجدانهعنفإد181013(

واحذأفأضلواحد(وضل181013(شككتك(فتنتك9(اة81فتنتكشككتك(18108(الثكوك(الفتن7(181صمئاطفلأ(3(181

الدمنالمتدقالموضعهوهناوالرسغ.والقدمالكفيعوجحتىالر-مفصلييبسأنوالقدمالكصيالعسم.حاشية.أعمم18108(

والزخل

رالروي(،ع:الريافياصوالسرباني،القبطيق!/سقرالروي،الضطيقروالسريايى،والرويالقطيق!رالسرباني،سالرري،ي،القطيق

قطفقط،ط،السريانيفيليى-لا:الروى،فيليىهـلا:،القبطيفيليىفلا.،الريانيلعضدس.الرركب،بعضعرالقبطى،بعضعقالعرايى،

قط،والرويالسريانيبعضعسررالسرياني،القبطيبعضعقس:،والرويالقطيلعصعقرفقط،السريانيلط؟فقط،الرويمط.فقط،القبطي

الريانيوبعصالقبطيقص،القبطيوبعفرالرويمعق،الرويوبعصالقطيقعرالريايى،رلعصالرويمعس-فقط،والسريانيالقبطي
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يمآ

7!

بمآ

بمت!ول

مقإنجيل

ؤائخئ!ونائحابيالقضل

آخاك."تزتخجمئك،ت!قغقإن.ؤتيتةتئتذؤاغئئةؤخذكقاذقث،أخوكإليذأخظأ"قإذاا(81!:ه

تنمقإن181017(قؤلي.كليثئثثلثةأؤشاهذئننقيممنقيتةآواثت!،ؤاجذاقغذقخذئطغذ،تئمؤإن181016(

ؤغشافي"كؤثيئمجئذك!لسح!ائتيغة،ئيمتئمقإنيفتيغة.قفلمئفئم،ت!قغ

غلىخقلئفوةؤقاالمتمؤاقي،يبقغفوداتخونالأزص!غلىغقذئئوةقاخ!إنتخئم:أفول"خقا18181(

."ال!مؤاقي!بمخفولأتخونالأزص!

جمنتفتاقتكولىت!ألاييما،غقلخ!كبالأزص!غلىجمئئماثتانيائققإذاإتةأيضاتئمأفول"ؤخقا181:9!(

ؤشظهئم."ث!فتاكأكونقأتاباشييآؤثلثةاثتالبانجتقغخيثتالأتةا181003.ال!مؤاقييالديآتيجمئد

قزاب؟"شئجأختئتة؟أغمزقئ!ئمقإلىأيخي،إلآأخظأإدازت،"تاتة:ؤقالتظزشإتييماتجاءجيتئدآ(1اة81

قزة."شنيينشئغاتلقزاب،شئغلذآفوذ"لات!وغ:تةققاذا1813.آ

يشت(6ا1يثبتلي+،لأنه16181(

جا!6حاءا31(181

يلانهمما!يألاله،ا1أجلص17،لىا18191يحن،!(يحرن18(181وانممافإنا181.لا\،
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15-1833مقإمحلحواشي

قولاا1احه53-ةمعيثت(ا1ةي!اح(لأنه16(181)53+عولس!ور(ح،ح(تربحا1االلأثةتأاعتبه(11+للمالمحأئاعم!ول*ةلمح!م!مةفإذا(15(181

عصل(ا51!هـحفي!(ا31ةول3(اتفق11**"(1؟ما181018،ا،1!حس!هكا)!(صئي،1511"5فليحن(ا31!احةاس!6أ(الد(جيعة17(181اكل!تا

**3(أكونفألا181003(*ح-تلااعند،مناا!للأحع

قر:س/فم(منلأنه181016(ربحتفقدسقر/ترلح(ا1بختهق.فاعدله/فربخهاي:س.واعتبه(11عليكجهلدلىأخطأ(1(ا:ه81

منعستعقدونها/التيمي.ع!اعقدتصؤ(ماااسفلالحم(18181(يحنق.فليحن(ااأمري.قس/قول(ا1فمم!يثبتلي

صق.لىا،91(181مطلقيحوني:محلولأ(يحونا1تطلقونهاوالتيعس.حللتموه(وما11معقوديحون!ي:معقرذا(يحورا1تعقدون

بيجهلعس.إقي(أخطأ31(181فأناهناكلإنيسر:هاك(أكونفأنا181:.3(سعند(ا1قرعل(ا1أحل

دناجاء،181:31،كالأي(كوثيا1للجصاعة،للبيعة81!.!\،

متى!ا+وأخطأحطىورد.حاشيةاأخطأ181131

،،عوالرويالسربافيأشوالريايى،القطيض/لق،والرويالقطيتروالسرباني،والرويالقبطيقسرالريايى،س.،الرويي،القبطيق

قط،فقطط،السريانيىليى-لاالرري،لىليىهـلا.،القبطيفيليىفلا،السريانيبعضع!.،الرويبعضعرالضطي،بعضعق،العبراني

قسط،والرويالريانيبعضعسروالرياني،القسطيبعصحقس.رالروي،القبطيبعضعقرفقط،السرياني!عطفقط،الرريمطدقط،القبطي

السريايىوبحضالقبطيقع!:،القطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس.فقط،والسريايىالقبطي
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متىإنجيل

غمثزالزاقيالإضخاخ

ؤائخئمئوناتايبالقضل

بالح!اب،تذآقققاأ181034غبيذة.ئخاليستأقشاءقي!زخلأال!مؤاتيققكوثئمثبةهذاأخل!"ؤمن181:33(

يملثنيؤخلىؤتيييماؤافزأتةئتاغآنشيذةقأقزئؤذييما.قاتةؤليمق18105،(قتاطيزلمخقةغقييماكأنؤاجذإتييمافذتم

قتختنا181:37الخميغ."أفضيذؤآتاشيد،تاغتن،"تتقلقائلأ:تةؤشخذائغئذقخزذلذ181036(ئؤكن.ختئتة

تةؤكأنائغبيد،زققائيماأخذؤتجذائغئذ،ذلذخزبخؤتقاا:38(81غقييما.قاخقتةؤتزكؤتزكة،ائغئدذلذضيذ

ؤكأنآقذقييما،غلىز!يفةائغئذقخزذلذ91،ة181غقيذ."قا"أغطنيقائلأ:ؤختقةقأف!كة؟يتافيمائةغتئيما

لعطىختئال!خنن!بققذقةققىلجنتشأ،فؤقتئمقأقاأ181:03الخميغ."أولمحيذؤأتاغتن"تأنقائلأ:ت!أئة

كأن.قابخلشيذفئمقأغقفواؤؤاقؤاجذا،خنرئواكأن،قاائغبيذأضخائةزأى181:31(قتقاغقييما.قا

شآئضي.لأتذتلثتزكئةغتيذالبيخلىائخبيث،ائغئذ"آئقاتة:ؤقالشيذةجيتئدقاشتذغاة181033(

ذإقأشققةشيذة،ؤغضست181:34(زخت؟"كتاائغئذزلمحيقذتزختمأنأيضاأتحتتلتىتئتنيكأنأقضا181:33،

ؤاحذيغمزتئمإنبئميفغلالمتنؤاقيكبالديآبيؤكذيلث181:35(ؤاجتا.غقييماقاجميغئوثنختئائفغدبين

ققؤاييما.".:.غنلإيخييماقفبيماخوجمنمئخئمقؤاجذ

فأعل!وا("31181(!هـيثاءةلأ!يشأ(18103(فلما6ولما(38181(شكاشء،11وبنؤكا(وليه18105؟اشاكا!+ثاء(181033(

سيئاته6،هفواته181035(واسلسهممافأصلصه(3(لح181يجب7(ينبني33(181+لي7(الذي11الثرير7(الخبيث،3(181واعلصوا
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33-1835متىإيخلحواشي

؟لى(5311اةواحد(11+للماايات!،لحساب(181:14("اةا!م!ااس!ل!*س!ي!(عبيدها1ا،5ا+للأيحاصص(ااةهـ1هذا(ا1ق!!هـ5أجلامن33(181

711*حد!3!دما،تمهلا1ااة-اا+احفخرا18106؟(53،5+(يوفيا1س!(حتىا1ة*ء(ش511%ص!سيد)5((181035(7يدأولأجملةا1*535

س!-+م،5(عليهماا31ي+ص!صيد،(؟18107*+كام3(لج!جعااا3ه!ه+*لأ3،*!اقضيكأألا11ء%!*+سيدايااا!حا*7اعلي

حزنوا(ا1ة+ح3ا+للهـيلما(كانا1ولل!ما\(31(181ا"مج-م!+زو(عليهما03(11181،ل!(وكان9،(181+حج+ما(ااح!535(وكان181018(

عليلث،اح+ح*هـ1،لديااادل!ح53لخبيث،ا1ا!صيد)5((لم،1813ة-2ما"لماا!دلأحس!ا*!5!بحللماا!((هم)سيدا1ه+*3+6أح،ةممازر

ا*!3*--(زلجت11-ي!ا*!!ام!(ترحمأن11كاههـي!(أت11ة!لما+قىتا**كاة!س!*(لكينبني؟ن33(3181لح5((سأد)خنيا1حصع!!مماهم

يفعل،اا+ح+ح،الذي181035(+ح+ي!ما(11ا!ح+ا،ل!مكا*55االمعذبين11ص!سيد)5((ا1+!ثلأ*لأة-(غفب34(181كاة،2قول511

م*5+يلأولس!لبم،إن11ااا*ة*

يتحاسبق:من/حهائايأخذس.حسائا/ينهطم!ي-مجا!لما71()!اشذهتا!ثتهيتسلله(ا1دكدلكيهذا،أجلومن181033،

ربواتعي.قناطير(جملةا1حيثقعسا؟ن(11غريم!يقس/واحد،11بالأخذيعقده!ي/محاسبتهمفيعس؟بالحاب(34181(مع

التي!ي.ق!/له(شء1ايمضيمالهتحنلمثلماس.له/يحنولى!ي:يؤديهامالهوليم!181،35بذرةقنطارآلافعرةسقناطير/

فتعطف/سق:(تحنن181:37(شءكلسالحسيع(11لوجههفوقعيفخز(36181()؟(دينههلهويدفعيق/س(يوفيحتىا1اقتناها

رفقائه11خفرته+من.فقطيالعبد(18108،(دينهلهوأطلقوتركهس./بالدينلهوص!حوثاقهوحلي(عليه)...(وتركه11فرق%فزحم

العبد181:93(1000،وجعل%يحمقهو؟د%ولزمهي؟ق/اوحمقه11بمائةلهعريئامي.ض/(مائةعليهلها1و؟نلظرائهس:و؟ن،العبيد

جرت/التي!ي:،كانماا1العبوديةفينظراؤهي.ق/الصيد(أصحابه181،3؟افقطقالجيع(1افقطس،قدميهعلىا1نظيرهس.قر/(رفيقه

.يقس/،سألتنيا1كلهالدينذلكص.ق/،عليكالذيكلا1السوءس"،الخبيث11نالم!علىي.حيشذ(81!:33(جرىالذيس:

ألارحمتكس؟!ي(زحمت11التقكةفيكف!ط،كي:كسا/نظيركس.قأك!ا،العبدرميقك11سأيضا(11ق!أنت،33(181استحتني

.س(هفواته)...(يغفر35(181فقط!ياواجئا1اعيهلهش)ء(كلسعليهاماجميعا1رلهعي.ق،سيدها1)؟(-لاوعضب(181034(

فقطسعن،ا1هـلاصحم،ا1قر!راحد(1اتغضوا.ي/جهاله%ذنبهلأخيهأحدصميعفر

سيئاتههمواته،181-35،!باينبنيا18133الثريرلمالخبيث33،ة181

؟والررياعالسرياني)ش،والسريانيالقبطيقى/سقرالروي،القطيقر،والسريانيوالرويالقطيقسر.،الربانيس،الرويي.،القطيق

تطلقط،ط،السريانيفيلي!-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليىفلا:،السريانيبعضعس.،الرويلعضعر.،القبطيبعض.عق،العمراني

قسط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبحصعقس.،والرويالقبطيبمضعقرةفقط،السريانيسط.فقط،الروي4مط،فقطالقبطي

السريانيوبعصالقبطيقعس،القبطيوبعضالرريمعق،الرويوبعضالقبطيقعر؟السريانيوبعضالرويمعسلقط،والسريانيالقبطي
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ؤائخف!وناثايثائقضل

ؤتبغة191:3(الأزذني.جمئيرإلىالضفوبتةخذودؤأقماالخييليمنائتقلالأقؤالي،هد؟ضلىتئوغآكقلإذؤكأن191:ا(

افزأتةئظتقآنيلأبمتانيتخوز"قلقائيين:يفتجئوتةآختازإتييماؤتجاء3(ة191.فتاكقشقافئمغطيقةلمخوغ

دكزاختقفقاإتقاائتذءفئذخققفقاالديأنتفزؤوا"أتئمتفئم:ؤقاذقأتجاتفؤآقا19104(شتب؟"بخل

ؤاجذا،تج!ذاالاثتانيؤتخونبزؤجيما،ؤتتضلؤأقهأتاةالائ!انتتزكهذاأخل"جمنؤقال:19105(ؤأئتئ؟"

أقز"!قيتمتة:قائوا19107(الائ!ان."ئقزفةلااللةخغةقتاؤاجذا.تج!ذالجناثتير،تي!اإتفقاختئأ19106

فوشأقزكئمفلويبئمق!اؤ؟أخل"منتفئم:قاذ19108(ؤتخيتيهن؟"القلآقييهتاببإغظابآئضافوش

كذلذ."يحنققئمالائتذاءفئذؤأقاي!ائئم،بتظييتي

ؤقنيفخز،أخزىتزؤخؤإنزايية،تجغققاققذفيتاءغئر!طقةمنافزأتةئظقققنإنلئم:"ؤأفول191:9،

قفؤزالب."فظققةيتزؤخ

"قاتفئم:ققالىفؤقأقاأا:1911الريجة."خئزجمنيقلآفكذا،ائقزأهقغالرخلجمتةكأن"إنتلآجميذة:تةقالأا:1901

يخضيانؤقؤئمأققايهئم،ئظونيجمنيخضياتاؤيذواقؤفاقإن،1(ة191أغظوة.الدينإلأائضتمهذائطيقأخدخلى

تختيئأنيقدزكأنققنال!فؤايئ.ققكوتيآخلمنذؤاتهئمخضوايخضيانؤقؤئمالتاش،خضافئم

قفيختيئ.،،.:.

يةلأتقروا!تقرؤوا(ا1هرفأجاب،فأجاباهوأما191:4(خطيئة7(سببااوجامما7!وجاءا19113مماكل(ا1لقامما6إد(!(191

*زناء(19109(الابتدا"الابتداء،19118هـبإعطى!أةلاباعطا"!بإعطاءاا1هـ-م!ةهـلأأيضا(1افقالوامماقالوا،191.لااتقرؤاهـكا+

11خمار"خصيائا(191013،الماعطيكاأعطوها1امجتل+يطقا11(191الجيره*الزيحة(إ.19111+يفجر،أخرىتزوجوإن1ارنا

كاأت،11ذالهم"ذواتهما
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**س!*يجوزلمهلا1ا+م*اعه(،يشحنوت)ءا1هـ(**ح)شاهحظامةحبار(أ:3(191*اة،هذها1ش!ة-ايوع...إذ1اا+للألمحأس!ة(كالى،19101

غ2-مة(اجسذا1شااح71((ب(صو-)ء)ااااس!1ا*ه+ح،يتصل(1915تاا*اع(أنثى11ح+!ل!للمال!(تقرؤواا51+ث!(لمأ(!.191*ا!هاصببا1تأيل!ح

(قاوة8(53191+احص!58!س!(تحليتصا1ي!اس!53(لطلاقا11ارشأ(كتابا1+بإعطاء(ا1عح*ه!5أمر(7(1191،*ه+(جمعه6(191

11ه+ال!مة(زناء11اكل!3(!صة11ي!53*حيد!حغير(منا1ا*!(يطلق(19109الحس!(بتطليقا1ممه53حة!ح!كها!ح-((أمر)311يدما*لأهـم!ول

+5،علة1151،191001الله*ي!ممازان،فهواكاثلهح+ح*هـا31*ه!5،مطلقةااة،أهـ615ايتزوجااهـورح5،اللألا،زانية1اكام!ااةذ7شهجعلها،

53حهاقرفا51،191013+35-ثلهلم53،أعطوه11ا*+هذا،ا1+للعلما،يطيق191:11(اةحاالزيجةلىا1شا3ا!ا"،أمل!ةخير(فلاااةا+ص!+

!ليحتصل(11+للأيلماس!ا"!3مجتمل(أن11زر7لااي!37!للأ(ذواتهم311ةء53-اةاشأت!52مخصاهم(53511علاةع!اا"وتوم11لا*ح

م*57+للماي!اا

/سب(11يحلع!.ممحن/ي.يجوز،191،3سلايإلى،1ايهوذاحدود.سيهوذا/أرضي:ق/(اليهوديةحدودااي(الأقوال191-!،

فعلهصاع!:خلقهصا!(ا1فقطسإن!ا(11فعلع!ةخلقهصا،ا1فقطسا(خلقهصاالدي11فقطسطم(19104(خطيةق.علة/ي

س(اللهجمعه191:6(لحئاعسجمذا(ا1ويلزم%ويتعدلى.ويلتصى/ي(ويتصل11يزكالإنانصارق(الإنسانيزك1951(

زنا(عناللاعيرعنس.جعلها()...(غيرمنا1فقطق!قد،11فقطق!صة(19109(فقطسوأما(191،8هـإذنع!/اللهأروجه

ن؟إلى191،01يمجرد!:/يفسقي:زانلم11فقطصيفجر(أخرىتزوحوإرا1فقطق،زانية11جعلهازنا!طصةغيرمنق:/وتروج

خيرفلاعسةمواثفا/التزوجفليس.!يالزمجة،لىخيرفلاا1هكذا)؟(حصررين)؟(اساللائصة/كانتإذا%العدل؟نإنع!علةا

(أعطوهالذين11لحن!ي.قم!/إلا(11طذاكمؤاعس.مجتمل/ي.يقل/ق.س/(يطيق11(191المرأةتؤخذألافالأصلح%المرأةتزويجلى

منولدواخصيالىيوجدقدلألهي:(أمهاتهم)...(قوفاثإنا1اليفي)؟(مومنيندلى.خصيائا(191013(دلكأعطيمن%لهوهبعس

يحتنيأنيقدرمنع!مجتول/أنالمطيقلليحتلي.فليحتمل/الاحتماليستطيعفمنس.فليحتصل()...(ف!نا1أمهاتهمبطون

فليمبليقبلأنو.فليح!صل،مجتلأن11فليكهي

أمركم،11مغاأيفاقسوةقاوة(8(191أوصأمر،191،7قرأتمأماتقرؤوا(ألمأ!9:4(فرييون%معتزلةأحمار(3(191لتاإذ(19101(

ومنهموقرما(ا:19113سببعلةا191،01أوصى

أعلمرالله".زانية"جعلهاققولعوض!يفجزأخرى"وتزوجسقولإر.حاشيةيفجر(أخرقتزوجوإر19109(

،،عوالرويالسريانيأس.والريايى،القبطيذس/ص،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالضطيقسرالربايى،س!،الرويي،القبطيق

قطفقط،ط،السريانيفيليسسلا.،الرويفيلي!هـلا.،القبطيفيلي!!لا،السريانيبعضعس،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تسط،والرويالسريافيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلعضعقرلقط،الريافيسط:لقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيربعضالقبطيقد!،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس:،فقطوالسريانيالقبطي
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مقإمحيل

ؤاثخم!ونالزافيالقضل

ت!وغ:تفئمققاذأ191014التلآميذ.قزتجزفئمغقيهئم،ؤلصلىغقيهنمتذةقضغصحنيانإتئيمافذتمجيتئد191013(

ثتمأةها191هؤلاء."جمتلتخوئونيتدينهقال!فؤالتققكوتقإنإلن،الأئتانتضتغوفئمؤلاالقمئيان"ذغوا

.:.فتاكمنؤققىغقيهئمتذةؤضمغ

ائخلوب؟"خياةأيىثليئآغقلةخيرآئالضايخ،ائفغقئم"آئقاتة:ؤقالإتجيمادتاقذؤاجذ191:16(ؤإذا

إلماالذخولئيريذكتستقإنائؤاجذ؟اللةإلأضالخاأخذؤليشضالخاتذغويي"يتمتة:ققالفؤقآقا17(اة19

تشقذؤلاتمئيرق،ؤلاتفخغؤلاتقئل،"لا:ت!وغتةققالهب؟""آئقاتة:قال191018(ائؤضاتا."قاخقطالختا؟،

خمظئقاحميغقا"هب؟الشاث:تةققاذ191003(تفسيملث."مثلضاجتذؤئححتؤأقذ،آتاكآكيرئم191911بالروفي

آئضا؟".:.ئغوزلمبقضاضتاقي.فئذ

كتزالذقتفتي،انق!ايهينؤآغطقاقئيتلثؤيغقاذقسثتضيزكأملأ،آنيثشت"إنؤقال:ت!وغقآتجاتةأ191031

قاتتغي.".:.ؤتغالال!قاء،!ب

آفول"الخق:يتلآميدهت!وغققالأ191033كثيزقالتةكأنلأتةخنريتا،ققىائقؤ!،الشاثشيئققضاآ(191:آ

لأئ!زالأنجز؟غئن!نيانجقليذخوذإنأئضا:تخئمؤآفوذ1910134التإ.ققكوتائغئئتذخلبقشقةإتةتئم:

نآإذايقدز"ققنقائيين:جذاتغخئواالشلآجميذ،شيئقققاأ3ةه191."ال!فؤاقيقتكوقيإلىغتئذخوليمن

جمئذقفضحنلثئيءؤخ!التالي!،جمئذغقييمافؤغئزققذويي"هذا:تفئمؤقالت!وغإتئهئمقتظز6،أأ!امجفض؟"

تخونئزىالذيققاؤتبغتاك،ثهيئءضلىتزكتاقذآؤلأتخن"قاتة:ؤقاذتظزشآتجاتجيتئدأ191:37التإ."

تتا؟،،.:.

مخد؟غزلثىغلىالتمثيرانجنتجقشإذاتبغئفويخإ،الذينآئئئمإتنمتئم:أفول"الخقت!وغ:تفئمققال191038(

الخديذ؟،،.:.ائخييقةكني

إشزائيل.".:.غمثزليمئظاثتئقتديئونغشزكزليمتا،اثتئغلىآئئئم"تخي!ون

يفؤاجدتأخذاشي،أخلمنخقلأآؤائتاأؤزؤتجةآؤأفاآؤآتاآؤأختاآؤآخاأؤئئوئاتزكقن،،ؤضلىاآا!109

.".:.الذائقةالخياةؤتيرثضغ!جمائة

.".:.أؤلينتضيزونؤآيخزونآيخيرين،شتضيزونكثييرينأؤلين"ؤإنآ191003(

"أرث(ليا1صلاح*خير(191016(هاولاء"!هؤلاء(ا1السصواتملكوتطمهكذايحونونالذي!لإلى6هؤلاء()...(فإنا"19،14

السصاء6،اللهاابغئبر7،بشقة191033،كنزمماكنزا(191031،وأكرمهـمما7!أةلأ!،أكرم191091(ليتدعوامماتدعوفي،17(191لارث

لكرصمماعرش(بن!ابن(11لاستوى6جلس،ا:19،38شمماشء(191037(شكاشء،361:91،الله6السصوات(1941،(

واخرين*(وآخرون191:013+أوبيثا7حقلأ،ا71-أو(بيوئا93(191
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511-(!1ا3مة(ثإراادلأح!521(لصيانا(1910.1++اول!ة،فزجرهماا+م6أك!حشه%دله+لح!(يصلىا1دلأه!53(رصبيا،19131

6أ*كاي!اهماولهد2(رثأ11ةي!3شاههـةخير(ا531(أي11اتأإذا(16،دلأهـ53191(هؤلاءا1اة+ق3*ممل(ا1ي!525(يحونونا1الااللذين

بالزور(ا1م!*(!11يدأ*اأيصا،53191018!ء!هـم!حساي!ا!،ي!ول51*3*ا+5!هـس!ي!م!53اةش!+هـي!ههـ*3*ا+3حدالواا(000)لما19117

أيضا(11+ةيل!-+ا"ولزو(يعوزنيا531ثما(01(7191*!!اح+ذ(نفسكمثلا1!*هـيلأاصاحبكا1"س!م!م!ولم!5(تحب91(191*53*ي!

11هس!!3!هكان(اا3مةلملأنه،3(191هـ*س!كاح5(فتقتنيااةول*ه!حأعطها(اامم!*+ي!س!سقيتكاا1ةول58!حبع،ا1!حتصير(191.!،(*ه

*ص!+هولشالأيسر(11م!1،اهـ*3+!رركهـفى*يمهي!االإبرةعين4،(191ص!مم!هولحبصثقةاا191:33ح*+*هممرم*+23*ولقمال(

عند(ا571!+ح+همقدوراا1+ةغيراا1ء+هواااةهـ1هذا،ا521*ااة.56+لمحأفنطر(191:6؟(ةمةعاإدا1اام*هـيلأاتعجبوا191،35

فيا191038*م*حترى(ا1!ح+(الذي1ا53فما(ا531!*+ثهلاس!مماللأتأي!(تبعناك191037(وله*يلما*535فسحن(ا1!لل!ححء(ش11*3-ك!

زوجة(191:93(+ا+(س!+ي!لمإسرائيل1هـا*38اسبطا31!ص!-مح+ةح(فتدينون11ح،1اولم153+!عحثة+!للأتأولح(الجديدةالخليقة

س!*3حةم،سيصيرونا1يدهه+م،!ولينأ311مة(ن!(191003ي!*5حم!،ائمةلدا11"دلأ!،ضعفا1+هتالمحدللواا1،ء171

هؤلاء/لمثلي.هؤلاء()...(!11السرأتملكوتالمهكذايحودولىالذينقهؤلاء()...(ملكوت191014(يديه!ي.قس/يده(13(أ!ا

الصالح(11فدناواحدوجااء(ق:وأحد/منهورداي.إله(دناقدواحدوإذأ16(191هاؤلا)ء(همللذين%هاؤلا)ء(مثلللذين!إنصاعس.

فقالأيها؟شدقالا!؟أي!ا191018،الله،الصالحهوواحد؟الصلاحسجلت)ط،لنيلمق.س/الواحدلم)000(لتم19!017(فقطسرفلا

11وأعطعس.!يق!/وأعطها(11ملككد!/عندكالذيققنيتك(1911؟(مثلكق.(نفسكمثلا1قريبكأسصاحبك19191،

(الإبرةعير،،(191الصا)5(س"ق/(الله11أنالعنيعلىيعسرس.بغئر/ق(بشقة19331(ذخيرةلكفيكونسكنزا(لك!تقتني

الله()000(هذاا1فقطس(إليهم191036،ئزىسي/إذا،11بهمتوايتس/تعخبرا(191035(السااءا%اللهعس/اللهق.(الصوات11ي

عندوأمابسحن(ليسهذاالمإنعليهمقدور!عيرالاسعندأما!يممحى/اللهعندشءوكلممتغالاسعدهذاإرعسق/

11العالمهذا+فيفقط.عستبعتصوني،ا191038عسيحون،اافقطق(الذي1افقطود!يأزلأ(161037،ممحنش)ء(فيالله

)...(وكل191093(ق!إلرائيل(11فقطي(سبطاالايىالمبمءعزالجديدأالعالمفيس:الانية/الثأة)!ي(ققا(الجديدةالخليقة

11"السيأجلمنبيئاأوحقلأ"أويقولأنإلىالنسقعلىثمأخا"ترك"قنبقولهأ...(فإنهقترتيبفأماسترتيبهذاةحاشيةاسي(

ضعفمائةلينالنيالدائصة()000(يأخذا1قريةستر/حقلأ(ا1بنينس.قد!/ابئا،11أخواتسرق/أختا(11إحوةص.ق/أخا(

)...(وإنأ!ا:.13الأبدحياةقر.س/الدائحة،ا!ياة11الدائصةا!ياةويرثمائةللواحد()يصيببالواحديقبلعس.الأبد/حياةوليرثن

.ي/يتقدمونومتأخري!10001يصيرونالمتقدميرصوكثيرون%أوألين،يصيرونوآخرينأ...،أولينكثيرينأنغير؟عساأولينيصيرون

لآخري!كثيرون(صيكونعرالويحون)3(ولؤول

11كرسيعرص!(اااستوىجلى(19108،(دلصء(191016(الخياطسم(الإبرةعين19104،(أعوزه(يعوزني03(191صلاحخير(191016(

امرأة(زوجة191؟93،آلسبط،ا1عراثنيعلىأنتمتجلونمجدهعرشعلىالبرابنمجلسإدعشرا)...(إذا

فقطالضبالضيرعدمومعوالنصبضرالرفع"أي"فييجوزالضيممعحاشيةأي(1910116

،،ع!والرويالريانيأشوالسريايى،القطيقس/سق،والرويالقطيقر-والربايى،والرويالقطيتر.،السريانيس،الرويعي.،القطيق

قط.دقط،طالسرباني،لىليسهـلا.،الرويفيليمىهـلاالقمطي،لىليسفلا،السريانيبعض:د!،الرويبعصعر:،القبطيبعض"عق،العبراني

قط،والرويالريانيبعضعسر.والسريايى،القبهطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقزفقط،الريافيسط.دقط،الرويمطفقط،القطي

الريايىوبعضالقبطيقعى،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويوبعصالقبطيقعر.،السريانيوبعضالرويسفقط،والسريانيالقبطي
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ؤائخث!ونائخامشالقضل

ائقغتةقغؤقزز103013يكزجميما،قغقةت!تأجزبائغذا؟خزبخخقليقالكإئ!ائاال!مؤاقيققكوث"ئشبة10113

آخيرينزآىالضايتة،ال!اغةؤقتخزبخؤتتا103013كزجميما.إلىؤأزشتفنمالتقايى،جمببيتازاؤاجدخوئغطيئآن

قأقات!تجفون."قاق!أغطئثمانكزيم،إلىأثضاأثئثم"اذق!وايلأخيرين:ققاذ4،ة103لتظالين،ال!وقيلمب!يافا

ؤتقا103:16كذلذ.أيضاققعتغالتاليغةال!اغةؤؤقحتشيماال!ابال!اغةؤقتأئضاخزبخئتمةه(103قذقئوا.فئم

أخغاققازفتاقاقيافاتائخئم"قاتفئم:ققالتظالين،قتافاآخيرينؤتجذغمثزة،الحابتةالمتاغةؤفعتخزبخ

تححثقاق!تأخذونائكزيم،إلىأئضاأئئئم"افضواتفئم:تقاذأخذ."ت!تأجزتاتئم"لأتةتة:قائوا103؟7(تقالين؟"

تغ،.،،

غمثزائخامشالإضخاخ

ؤائحث!ون،ائخامشالقضل1

إلىالأيخيرينمنفئتدئاأخزتفئم،ؤأغطهئمائقغقة"أذغيؤيهيلإ:ائكزيمزثقالائضثئئ،كأن!"ققضالمأ.آ:8

الأؤئون،تجاءؤتقا103:.ا(ؤاجد.!لى؟يتازاأخذواغمثزة،تةالخابال!اغيماأضخاثتجاءقققاأ9ة103الأؤلين."

الخفلقالليئغلىتذقزواآخذوا،ؤتتا911ة103يتازا.بؤاجدض!أيضافئمقآخذواأكثز،شيأخذونأنظئواؤكأئوا

الهايىثقلاختتفتاالدينتخنتخاأشؤةقخغفتفئمؤاجذة،شاغةغمفواإتضاالأيخيرينهؤلاء"إنقائيين:103:13(

خد103؟14(لذ؟قززثبيتازاأليشظقنئذ.قاضاج،"تاجمئفئم:يؤاجدؤقالقأتجاتفؤقأقاأ103:13ؤخزة!"

قإنلي؟!يقاأيىيذقاأضتغأنليبجائنرأؤلئش15(103الأيخيزجمثقذ.هذاأغطيئأنأيىيذقأتاؤاذقحث،لذالدي

ؤإنآيخيرين.الأؤئونؤتضيزأؤلين،الأيخزونتضيزهكذاا10161ضايخ."أتاقإلمب،لثزيغأئتغيئكتحن

قييئون.".:.ؤالفضظمينلكثيزونائقذغؤين

11-!أيفا(ا1هـلأنائأةلأ!(لأنه103:7(!طهكا(أجمع11هـ!ةهـلأها(10306(-"(تستحقونما103:4،فقزر7وقزر(10301(

11جاكا7!جاء،103001(ديازاواحدكلأحذ7واحد،كلدينازاأخذوا11جامما!جاء،ا10309ستأحذونهـفإنحم!ة7!فستأحذون،

معكممالك(103:13،أصوتا6لا(أسوة11هأولاء"7!!هؤلاء(13(103أيضامنهمواحدكلفأخذ6واحد(كلأيفاهمفأخذوا

"والمصطمون،والمصطفير(1ااولينالاخرونمما،آخرينالأولون11اخرينالاولونمما،أوينالآخرولىلأا6ة103الأجر!الأيخرلم114ة103

والمصطفي!



ا-0316متىإنجيلحواشي

ألى11م!!7امعا1حلا*كا+*!ولع!قزر(303(10ثة-ح5يمتأجر(ا1لاهه-*!*ح(ةبالغداا1احها،حقلا1!م!!(مالكا1ا!هح(تئبه1(103

11*5!ادل!535الا،للآخرين(1034حا"مه،3(بطالير111اة+م!لتا(3(103ههححا+2ر(لهاا11ههـم!ا*2حد(وا11س!3كاثلأد!3(يعطي

لحة-!اهيتأجرنا(7(؟أ.ح+س!ماامدلماول!ام!(لطالين11ة5*ح-دلأ(بالحمما6(103ةيدما+تهتحقور(11د!1،13*+ة(!مأعطيحم

511!أن(11ةلا3حول21طوا(؟لوا.1(1.3هـ535اةواحد،!،103لحمح،ةحتا+ولممتدئا(11!+(رب8(103ح81أحد(11ح*ح،هـح

*شا!!ىعلى،11س!م*7م*5تدمروا(103،11ههـع!ا*3واحد(11لل!ح53أيضا(11هللههـي!3(هم11ح535أكز،11اة**س!كاسيأخدو!(

(صاحيا3013(!هـ10تهمة(ثقلا1داحداةوللا(ا1ح3تأهشأ(أسوة11!اة53+اة(فحعلتهما1+ة+ت!2اةتاع!لوا(ا1ححح3(الآيخرين13(103

طحةلأخيراا103411ي!م!"*ول(لكا1اقا)3**6ح!*للماهـج(ا!يا*-+حكاتا-6ح!لاولاقررتا71ةا،5*قىشألاهوري!لاةاظلصتكماا61ح!!يدما*+م

لمحمالاة(فإنا1طحي!ي!3-لم!53اح(لي!يهما11يلأتاحمجائز(ا1يلألاةؤ(أ103511

الهار()000(وقرر3(10،لإقامةقسر/يمتأحر(ا1بيتأس(قاحقل(ا1السواتملكوتلأنأس،ق/،الصواتملكوتتثبه1(103

سق/ولما(3(103قراالفعلة11(اليومفيدينازاالمعلةأمنواحدل!وسطعسالهار/لىأديمار(ديمارعلىالمعلةفشارطعسقا

ألتم،10307(!سق/وقت(11قولما(6(103!سق/11"(وقت5(103لأولك!ي:طماسق/للآخري!((لحأ.،وسق/وقت،11ئم

اقواحد(كلديازا11قفلصا(10،9،وأبدأسي/متدئا(ا1لحازنهد!.قسر/(لوكيله10308(فقطصلحم(يحبمافمتأخدورا1قس

واحدكلا1قسأيفحا(11قهم(ااقرأكز(11يأخذونألهملمرسيأحدور(أن11لتوهمواسق/طوا(وكانوأ01(103دينازاديمازاسر

(وحره11عملوهاالتيقعملوا(ا1ضإلصا(11أليتربسق/(الحقلمالكا1أخدوهمي.أخذوا(11(10،دينازادياؤاس.ق/دينازا(

:يلكاقررتديناؤاأليس11عليكبحائرألاما%بكأغدرعسأطلصك/لستيطل!تك،ماا1قسهر(دأما13(103والحرقس/

وأ103015،أعطيتكمامثلسرقا(مثلكا1أشا)ء(!قدسرأريد(دأنا14(103صيشرطت%شارطتيعس.أدينارا/علىوا!قتنيإنصا

أوعيتكوفيس.جواد/إنيعيكقبحأؤعمىثريرة(أنتعيمكتى!إن11واجئايمحائز(ا1مملظالتأوس.مجائزلي(ليس

لأدد!.س/وإن(103:16(ص!طدلمحلأنيمنيصئة

المختارينأوالمصطمين(16(103صيلك(13(103دضلأأكز(103001(عطلأبطالين(10303(غدوة(لالعداةا1ر!(مالك10301(

(،ع:والرويالسريانيأسوالسريايى،القطيقس/سق،والرويالقطيقروالسريايى،والرويالقطيقسرالسرباني،س،الرويي،القطيق

قط،دقطط،السريانيلىلي!-لا،الرويلىليسهـلا،القبطيلىليىفلاالريايى،بعصع!،الروي!عصعر،القبطيبعصعق.العبرايى،

قسط،والرويالسريانيدمضعسر،والسريانيالقطيدعصعقس،والرويالقطي!عصعقرفقط،السريانيسطمقط،الرويمط.دقط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيقعس،القبطيولعصالرويمعق،الرويوبعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والريانيالقبطي

131



غ،بم!

طزبمتم

بم8

متىإيخل

ؤائخث!ونلئ!ال!تابالقضل

"قا103:18(الظيريتي:!تفئمؤقاذخفؤ!بتفميذاغمثزالاثيئآخذإيزوشييتم،إلىضاجمذات!وغكأنؤإذ17(103

بائقؤتي،غقييماقتخكفونآؤائكتتيما،ائكقتةزؤشا؟آئدي!شئ!تئمالتمثيرؤاننإيزوشييتم،إلىضاجمذونتخن

يفوئم."الثايحثؤيليؤيمؤتضيئوتة،ؤلمجيذوتةبيماقتفزؤون،الأقيمإلىؤئ!يفوتة91(ة103

ؤائخف!ونال!تافيالقضل

"قاتقا:ققاذفؤآقا103:31(لتيئا.جمئةؤظايتةتةشاجذةانجتيقا،قغزتديائيئأئمإتةتجاءتجيتئد103..؟(

ققكويك."كنيئ!زاكغنؤالأخزئئتاكغنأخذفقاهذافي،ائتاقيتخيشأق"فلتة:قاتثئيريدين؟"الدي

آلثزتقا،آنفزمغآتااليىائكأشتشزتاأنأتفدزانيتمئأئون.قاداتغقفون"تمنئئمؤقاذ:تمئوغقأتجات103:33(

ائكأش"آقاتئوغ:تفقاققاذ033(أ.آتقابزافي.""إتاتة:قالاأتا؟"أضظبغقااليىالضئغةتضظبغاؤآن

نأليققي!قلثمقاليؤغنتيينيغنتخيمتاآنؤأقاقتضظبغايقا،آتاأضظبغقااليئالضئغةؤأفاقت!ثزتايقا،

ال!قافأ."أبيتفئمأغذهايقدينإلأأغطتة

نأغيفئئم"أقاتفئم:ؤقالىت!وغقاشتذغافئم3(103:هالأخؤئنن.ذييكغلىتذقزواالغشزة،شيئقققا103:34(

أزاذققلحنميئم.فكذايخوتنقلآ6؟اة103غقيهئم؟يت!تظونؤغظقاؤفئمت!وذوتفئم،فئمالأقيمزؤشات

غنذا."تخئمتحنآؤلأ،يخونآن!يئمئيرذؤقن7،(103خابفا.يخيخئمتصزكبيزا،محيئمتضيزأن

لكثييرين."خلآضاتف!ةؤتئذلييخذتمتليئخذتم،يأقيالتشيرتئمائنأن"كضاأ.؟:138

11ليهزؤلىهـمما6!ةلا!كافيهرؤونا103091(هـرؤوساءئأةروصاهـلأ!رؤساء(11يروثليمكاإيروشليم(101118صاعدكاصاعذا،17(إ103

!(يشاكااالاتنانمماهذالى،ا1هرفقال+افغالهرأما31(103شئامما!اشيئااا-محأله(ااجاتكاحاءتلم103،03واليوم"ولليهوما

كا(شالي103؟33(أصطبغهاأنا،أصطبعهام!أنا(أصطمغها1اوالصبغة7(الصبغةتصطبغاوأن11تلونكاهاتألون(3؟(103يصينك

7(يتسلطونا1هـرؤوساء!67!رووسا!رؤلاء(103035(ديك*ذينك(10.031،كاالسصايال!صائي(11هـالذين!أةهـلأ،للذينا1يساري

م!ةلأفيحم،اايصيرممالأيصر،ااهـولحنةلأ!لحنلما1يحوندلا"يحونوما6يحونن،فلالم103036ويتسلطونمماصلطون

كئيرب!ى!+لكئيرين،103:8؟،يصر+يح!لما1فيحميصيرأر+يحون،أدفيحمأ37ة103لحم
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في(ا1)1،1++(ة*حم!،ليسلم(18.؟.أ-5االل!!هثلأ*م!3(خلوةفيا1حلمحأةلم!اام!ااة!حورت!س!حص!61أميمح،إيروشليم()...ذوإ(10317

مجلدونه،11ا"ولقبه،11ا!دلأشا+5(فيهزؤون11ص!!الاا+(ةي!،يلمونها91ة103)+ة+7(ةي!س!شا!يحك!ون،11كلا*اي!ااأيدي511اولمط

طالة(ا521(شاس!)-يدادلأ(ةساجد(103003ا(3الاي!اللما+(ح(يقوماول!احد!ام!شهة،ولليرم11شاح1ايدماة،يصلبونها1*حح(ةم!م7ا+شأة33*اه)17511!

وأن11!شاحادثرباأنا57531*يده*هأتقدرار(ااص!!هـ535ماذا(103033(ح-(الذي5311ح+ما(1،اأ.؟53!دلماحثيئا(االا+م!محشام!

11ا+دلما7تا(لصبعةا11ص!م(*ت!-ح)1"شأحفثربانها(ا1+اة+دلماهـةولم!د!(لكأساماأ(10333ا+ولللأخحلل!"ي!3شاولذ7511نا(أ(...)تصطبغا

1هـ1الله**،ليفليسا1حا(وعن11*تا(عن!ااحص!5اتاولحولتجل!ا(أنوأما11ءولثلأ!ح--ا"ولق!تصطبغانها،11للماة!73تااأعطبغها

علشم(أما3(أ.؟.هل!!هـس!على(ا1م**م*5تذمروا(34(103حشا+دلأ-،5أعذها(ةهـ11*د!،للذينا1ةهلا*إلا(11111،+س(أعطيهأن

يحونن(11*ة(فلا10،3036ه-1/ايلأمحايلأ(يتسلطون311"+امعي51+ء+ص!ت!كاثلمامح3(يسودونهم511-+اولم!لأ!ة

3+!هـي!كصا(18(103مش!س!ااحيح!(امس!(يحونا1س!(أن37(51.3مححلأيصر،ا1محيصير(ا1حأر(11ةهعة(لحنا1ا+للمايلأة*!ح+

*س!*5((د)!ثيرين11+للأحخلاضا(ا1المحأولحيهح(لخذما1همهـ25اا+*يلأولحلمحألملخذما1لأللأح

وبينهملينه%حدةعلىو!يهمبينهع!.خصوضا/فقط.س،خلوةو11إلىيصعدأنمزمغايوعو؟لىسي/إلىلم)...(وإذ103017(

مزمع،ا1ت)ع(لونعتمو.هـاط(لوت/ماى.س/تألون(ماذا10333(قرقل(103031(فيدينوله!ىليوجبون/س.فيحكصون(10183(

يشثربانها(ا1قر(الكأس11يأقا،33(103أصطبغ!!ا،أناالتيوالصبغةقأنا()...(تصطبغاوأن11سفلاتصطعا(وألى11فقطس

التي(والص!جعةتثربانكأسع!:!تصطبغانها()...(الكأسأما11فثربانهاكأصأماأق(:!تشربانها(الكأسأما11فستثرلانهاعس.

11تسرإلا(11م!...لمهوليىعس.لاأ...(/ليدلكأعطيسر.ق/(أعطيهأنليفليىااقسر(ش!اليااأوق:وعن،11تصطبعانأصطغ

ع!.اغتاظوا/!ي.ق/تذقروأ(103،34فقطقالسصالى(11أبيمن)!أمجذت(أخذتد!أبي/منطمأمجذ!يسقاأبي(طمأعدها

الذينق.يودرنهم(ا1تعلحونقدع!.علصتم/قدي.علتملمأماآ(103:هفقطس(دينك11التلاميذ7.فقطعقسخطوا/%عضبوا

يحونوماقس/يحونن(*103:36(صلاطينيصيرونالذينق.يتلطون(ا1صاداتهمس.يصلكونهم/ي/عليهمساداتيصيرون

كثيرينع!.قي/كثيرينلدل:سقي/لملكثيرينا1فدا)ء(مي:ق!/خلاضالمأ.آ:8،لم

يصيريحوناا103037بعلى(ا101034

،،ع:والرويالسريانيأير.،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيتروالرياني،والرويالقبطيقسر،السريانيس:،الرويمي،القبطيق.

قطفق!،ط،السريانيفيليمى-لا،الرويوليسهـلاة،القبطيلىلي!فلا.،الريانيلعصع!:،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تسط.،والرويالسريايىبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلعصعقرفقط،الصيانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقطيش،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر.،السريانيوبمضالرويمعسفقط،والسريانيالقطي
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مقإمحل

ؤائخف!وناتامنالقضل

شمغاؤتقاالظيرييئ.قايىغةغلىتجال!يركأتاأغقتانيؤإذا10.003(غطيئم.حمغتبغةأيىتحامنفؤخايىبخؤإذأ.؟؟93(

فقاؤآقاتئكتا.لتيالحفغقتقزفتا103.!3(ذاؤوذ."ائنيازتتاتا"ازظتا،قائتئن:ضزخااختاز،قدت!وغأن

نأئيريذاني"قاذاتفقا:ؤقاذؤذغافقاتمئوغقؤقف103:33(ذاؤذ."ائنزتتاتا"ازظتا،قائقئن:ضتاخاقازذاذا

يفؤفحتقأئقزاآغئتفقا،ؤق!تقت!وغقتختن103034(آغئتا."تفتخأن"زتتا،تة:قالاأأ.آ:33بخقا؟"أقغقة

ؤتبغاة.:.

كاداود(ا1ابنيا"!!ةلأ"ابن،11صيدنا6رلما(ا1فاما"شأمالم103،31هـداود7!أةلا!داوودلم1اياب!،!ابن،يااافلما،ولما(103،03

ولم!ومق(36(ا.3:لح،هـأعينناةلأ!أعينا(11يفتحكا(تفتحا1سيدنايا6ارلناا.333(داوود
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سأي،س!يلااس!+ربما(11الماس!*يماجتازا،11"اعكاشاح،قارعةا31*لمكانا(103:03،للأ*امع!اأريحا،ا6531أ*لاحص!ور58!س!،خارجهووإد103،93

+ثلها؟ي!احبح!ا،اااةة+ي!اا(أفعلهأن11هلأس!-+3لايلماةلريدان(1ا53م!+ماذا(103033،ص!+س!ي!اربنا11ح53هافازدادا31(أ.آ

ا،*ةا*ش!7(ومق103134ض!5لأ!م!حهـ!عيا(أ11ي!30307*للمااتفتحأد33(101

ياسرلنا(ياا1المحجةبظاهرى.جاباقسالارعة(03(أ.؟يسوعخرجولماس.اخارجونهمبينا.عيقس/حارح(هووإد101093(

11صيدناياسقر/ربا(10.033(لكصاأ...(قلكصا/أفعلس.أي/بحصاأفعله33(103صيدناياس:ربنا(يا10313،يسوععق.جدنا/

منأبصارهمافعادتي:ق/وتبعاه،للوقتفأبصراا1مىودناسقر/ومت!،103:34،أعينناتنفتحأنتسرعس/!يأعينا،تمتحأر

عونهصاانفتحتالحالفني.سساعها/

،،عوالرويالريانيأس،والسريانيالقبطيض/سق،والرويالقبطيقروالريافي،والرويالقطيتسرالريافي،س.،الرويي،القبطيق

قطفقط،طالسريافي،فيليسهـلا.،الرويفيليىهـلا.،القبطيفيلي!!لا،السريانيبعصعس.،الرويلعضعر.القمطي،بعصعق:،العبراني

قسط.،والرويالسريانيبعضعر:،والسريانيالقمطيبعضعقس:،والرويالقبطيبعصعقردقط،السريانيسط:دقط،الرويمطفقط،القطي

الريانيوبعصالقبطيش،القبطيوبحصالرويمعقالرري،رلعضالقبطيتعر"السريافي،وبعضالرريمعس.!قط،والسريانيالقبطي
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ؤائخئ!ونالاليخالقضل

قائلأ311:3(تفميذئننت!وغتغذجيتئدالزئئوني،تجتليجمئذقايتئخاإلىؤآتؤاإيزوشييتممنقزئبراؤتقا311:ا(

ؤأتيالنيقخلأفقاقغقا.ؤتجخشاقزئوظةأتاتايتماغتئدق!تجذانيآقاقكقا،اليئائقزتيماهب؟إلى"اذقتاتفقا:

فتا.".:.قاإلىينؤتسببهقاقتئغثتختاخفتا."الزت"إنقفولا:شيئا،أخذتكضاقاذقإنأ!3:3(بهضا.

إليليئآلتقيكلثقاضفئون:يبئحت"فوئوا11،015ائقائل:التيئجقيمامنقيلقاتتتمليئكأنؤهذا11،014

.".:.آتانيانجننتجخمث!ؤغلىأتالقغلىزايهئابتؤاضج،

قؤقفقا،ثياتفنمؤتجغلواؤالخخمث!،بالأتالبتجاءاأ311؟7ت!وغ،آقزفقاكقاؤضتغاالتفميذانيذقحتقتقا11،06(

كنيؤت!ظوقاالشخيرمنآغضائاقظغواؤآخزونالظيريتي،ينيثياتفئمقزشواالخفوجؤأكثز31108(قؤقفقا.ؤتجقش

الظيريتي.:.

باشيمالأل!فتازذذاؤذ.لإئنن"أولثصغتاقائيين:يفزخونكأئواؤزاءةؤال!تائزونآقاقةال!ائزونؤالخفوغ311:9(

.،،.:.الأغاليثنيأولثمغتاالزت.

فؤ"هذايفوئون:الخفوغق!نأ311:11فؤهذا؟""قنقائيين:!قاائقديتةازتخستإيزوشييتم،ذخلقتقا311:.1(

الخييل.".:.تاصز؟منالديالتيئت!وغ

ؤكزالييئالضيايىقيماقؤائذؤقتحتالقيتي،!بؤتئتاغونتبيغونالدينخ!ؤأخزبخالتإ،قيتئت!وغقذخلأ311:13

الفضوض.".:.قغازةتجغفئئؤهقأئئئمالضلآة،تيتئذكأتئتيإن"قكئوث:تفئم:ؤقاذ13(ة311الخقايم،تائيى

لثصقافئم.:.القيتي!نيؤغزخغفيانإتييمافذتمؤتقا311:14(

"أويثغتاقائيين:القيتيثنيضائحينؤالأظقاذضتغقا،اليائغخائحتؤائكتتةائكقتةزؤشاءزأىققضا1(أ!آ.ه

قآ!قزأئنمآؤقا"تغئم.تمئوغ:تفئمققاذهؤلاء؟"تفوئةقات!ضغ"آقاتة:ؤقائوا3110116تذقزواداؤذ"،لإئنن

شئخا؟".:.آغذذتؤائفزضجينالأظقاليصمغايىأفؤا؟منإنائكئب:

.فتاكؤتاتغئياتيحتإلىائتديتةظاهزخزبختزكفئم،تضاثتمأ17آ19

بن،ابناأ!305،ويبعثمما،فيبعثا1السيد،الربا11شثا"!شيئالم311:3(هـلاحينيذساعتئذ(ا31103يروشليم"إيروشليماآ،11:1

(ويبتاعون311،13أهلمن7من(الذي311011(الغلى6،الأعالي11وراههـ"6!،وراءه11الايرين*(السائرون11،09(اجا*حاءا،7(311

روسا*!رؤساء،311015،فثفاهممما،شفاهم14(ة311للصوصهـمما!ةهـلأ،اللصوص11وأنتم7فأنتماا1*ئد!(311"13،ودترون+

-*لما،"-أ!3017(إن،ا1هاؤلاء!+هؤلاء(ا1هـيقولونه!أ7ةيقرله(311016(هـرؤوساءة7هـرؤوسا
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،قالا1لم!*يهحمةفإن،أ!3:3،ا!ح(ي!ح-مح)71(لستحدالىا31103*ش!-ططعندااةهـ1؟أ3،ثايا1!+!،بيتا1س!اإلى11ح+هلحلما(31101(

،آت511!5!+املكك11اشااها،هة53311*!،53+مهابه!افيعثا1)*ام*(مح-+يحتاش)!ما(5111!*ح+دلهوللكما(11اكل!ا

جعلوا(31107(د!7(31)تا+*هـة(انالتل!يذ(06آ11د!37و(11)-5*حهـ+(ياحراكئا،235311*!ولحميدما،ضعبتواا1ي!ح(لليئإ11ا1!اول53

11ت!لأللأح(هءورا11ط1اللأكله(مامهأ(39ههـ11يلأم53(بصطوهاا1(ال!6أول)!أ(لجصوعا11+ع535كثر،أ113،8تأاللمايلما+ة!وتها(511!ه-ة

(يقولون...ف!لى(311011وللاهول!5(ارتجت(01.؟11ا!()*!!(عاليلأا11*ع!ط(فيا1للأمةولشا(1()-5(مباركا1*!اة،للماةا(وشعناأ

6أدا36+حا+ولهم58!س!(الحصامبائيا1+الهثلأ+3*ي!ا(يبتاعونا71-!زه!5(يبيعونالذين11(311اح!33(ح+ت!83)ة(الجليلال!ةللأ!3

تسع(ماأ(61:؟11*محولم57،مرواتذا1***س!ثلماةوثعنا(أ11يلهـللأ-(صائحينا1للماح!ه21،لأطمالا(611301ححلا3(عرج(41"113

(دتعدأ11للما!،5211(لأطفالا11ا*53،ر(صغاالمحأللأ*م!+(قرأتما51+ي!ما(وأ11م!ي!اة(هؤلاءا1ح*53++م!ااماا"57+للأحلم!ة

ةاي!ةعنيا،ا1هـ*!(بيت\(لا311تأ("ة)س!+!5

%الحالفيعسي/!لاصاعتئذ(ا1ق(القرية11؟.3(تلاميذهم!اثنينلرةق/،تل!يذينااقرحينئذ(ا1مجانبسعيق/عد(311:\(

فقطسهنا(هاإلى100011،قرتحاجه!ا،ا1عيدناع!.قر/الرباااصفلاشيئا(ا1معكماتحلمق:لك!ا،قالاآ.113نالم!على

تليذاهق:سلمالتليذانا311:6،قراكئا،100011(ي.متواصغا/س(بتواضع31105،!طههذاكانوالماعس:يقس/؟ر(وهذاأ:4(11

.وسطحوها/سي.وبسطوها،8311،ثيابه!اي(ثيابهما1لوعربمهثمالجحقعلىثيابهمورضعواسقر/فوقهصا"،)...(وجعلوا31107(

هي!أ!303!(ناصرةأهلمنلى.،ناصرةمنا1العوبعر.قسر/الحموع(311011،منعى:س/في(ا1تباركس.قر/(مبارك31109(وألقوها

يقس/عرج،311014،كتبقدي:قس/مكتو!(11؟:13(ذ!،الحمامبائيا1يثترونالذينعي.ايبتاعونا1اطي!قس/(الله

ذلكساءهم.ساستشاطرا/ي.ق/تذمروا(االصبيان:عسقسرا(الأطفال11الأحبار.سقر/(الكتبة311015،نحلعير:د!مقعدينا

وآوىي.قس/(وبات11؟.17(فقطق(الكتبفيا1ماذاع!ا،ماا1تسمعهلعس.اأتسمعصق/تمع(أما311016(

التمبيح"(ا؟أوشعنا9(311وفرثوهاوبسطوها(31108،حماره!(1؟أتان11بدعةبتراضع(ا1إنها،31105(حمارةأتائا(311:3(فافيفاصحي(1(111

تقرأواألم،قرأتمماأو311؟16،الت!بيحأوشعنا(311015(

لأنثعيا.:حاشية(اللصوص)000(مكتوب11،013(زكريا(أتانابن)000(قولوا311،5أتانةيقالولا،الحمارةالأتانحاشهية:أتائا(311.؟(

ي!داودمزاميرصبخا()...(إن16(311مغارةاليتهذاصارإرميا..صلاةبيتليتي

ا،عوالرويالريانيأس.والرياني،القبطيتى/يعق،والرويالقطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،السريانيسالرري،مي،القطيق

تط،فقطط،الريانيفيليس-لا،الرويلىلبىهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيبعضد!الرري،بعصعر،القبطيلعضعق،العبراني

قط،والرويالربانيبعصعسر.،والسريانيالقطيلعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الريافيسطفقط،الرويمطلحقط،القطي

السريانيوبع!!القبطيتص!.،القطيوبعضالرريمعقالرري،وبعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمصةلقط،والريانيالقطي
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ا-غش!3
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بمآ!2

متىإنجيل

ال!تئونالقضل

ققنمإتئقا،قأفتلالظيريتي،!ماؤاجذةييزلثخزةؤزألى11،؟911تجاغ.ائتديتيما،إلىغاذإذائغذاة،كأتحتؤتضا311018(

التاغة.يلذفئذالتيرلثمخزةقتب!تالأتد."إلىثضزةمتليئيحزبخ"لاتقا:ققاذققظ.ؤزفاإلأشيئالمحيقاتحذ

ال!اغيما؟".:.هد؟!بالضيرثتخزةيب!ث"كئق!قائيين:تغخئوااللأجميذ،زأىققضا311003(

هدهجمتلتفغفونققيشتمثتهوا،ؤتنمإيتانتئمكأنإنتخئم:آفوذ"الخقتفئم:ؤقاذت!وغقأتجات31(ة311

قيكون.".:.ائتخير،ثبؤاشفظ"ازتمغالحتل:يفذافئئئمإذاتلققط،الخيننالشخزه

.".:.تتائوتةؤئؤجمئون،الضلآ؟فيتئأئوتةلثئيء"ؤخلى11،033(

غمثزال!ا؟شالإضخاخ

ؤال!ئونائحابيالقضل

هد؟تفغلشفظالب"بأقيقائيين:الشغبؤشئوخائكقتةزؤشاءفؤئغقئم،إذإتجيما،تجاءالقي!،ذخلؤتقا11،؟33(

قإنقؤلي.غنأشأئ!ئمأيضا"أتاتهثم:ؤقاذت!وعقأتجات311-34(ال!فظان؟"هذاأغظاكؤقنالأفغاذ؟

أمنهب؟آينمنئوختا،ضئغة311035(الأفغاذ:هدهقغفثشفظالببأئأغيفخئمآئضاقأتابيما،آغقنئفولني

"قيتاذاتتا:يفلال!قاء،منإتقاففتا"إنقائيين:تؤاطيهئمثبئزؤونق!ئوافئمقآقاالتاش؟"منأئمهقال!قاء

قأتجائوا37(إآ11تيئ."جمثلمجئذفئمئوختالأنالشضب؟منتخفالضاليى،منإتقاتفلؤإن11؟.36،ئضذفوة؟"تئم

الأغقاذ.".:.هد؟غمفثشفظانيبأقيأغيفئمآئضاأتا"ؤ،ت!وغ:تفئمققاذتغقئم.""قايي!وغ:ؤقائوا

ؤال!ئوناتافيائقضل

ائكزيم."ثنيقاغقلائتؤتماذقبئيئ،"ياتة:ؤقالالأؤليإلىقذتاانجتاني؟تةكأنزخلجمبتظئون"ققاذا311:38(

فؤقأقاأئضا.كذلكتةؤقاذالثالمبإلىقأقئ311:03(تذقث.ؤتئمزت"،تا"أتا،ؤقاذ:قأتجاتهؤقأقاا311093

تفئمقال"الأيخز""قائوا:آبييما؟"فزاذقغلالاثت!جمنقن311031(ؤدق!ت.آيخيزاتدتمثتمأيىيذ"،"قاؤقال:قأتجات

تجاةمحئمئوختالأن311033(التيما.قتكوتيإلىتمئبفوتخئمؤالرتاةائغشايىينإنتئم:أفوذ"الخقت!وغ:

ئقعذفوة.".:.ييئأيخيزاتئذفواؤتئمقزآيئئمآئئئمقأقاؤالرتاةةائغمثازونؤضذقةئضذفوة،قتئمالخقبظيريتي

كارؤساء(1اجاكا!جاءلم311:33،شكاشءا311:133إلىواذصبالقلع7فياواسقطارتفع11-"،التين11،3،:اشتاكاكاأشيئالم31191

الجع6الثعب(11دان"وإن(311؟36(السصاممادالصاء(11كانت6!ا(11لامع!وديه"(صبغة311035(رؤوساءةلأ!روصامما

+هر7هـ+لهلحةلا!قالوا،3(311:اهوفأجاب،فأجاباهوفأما311003،هوفأجاب6افأجابهوفأما311:93(فجاء6لدنا،ا38ة311
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18-3133مقإنجيلحواشي

11أ!ه!ح(يخرجا1ءي!اي!لاااث!27ة53-ةفقط(اااة-آ(فأقبلاحفي(ا1ةلم!(1اة-)3رأى(311:91،ةل!ااءإذ(11ا+للألمحأ؟نت(111118

مهل،ا1لحة**ح--3.177ةاإيصانلحما1س!*535(؟ن11+للأيلماح(إن31(ة311اة-ي!5،هذو311003(!م!ورس!امنذ(ا1طي!ول3(منئن

تسألوله(ا1!دلهحشء،(311.3،ا+دل!لمحأس!س!5لمفيكونا1م!لملىاا7يدأة5كاة!ا(اسقط11مم!الاارتفعاا1ي!3ةوللأ+ة(مقطا1اة+(هذهااةهـق

اةي!ا5،هذا1يدماة*ع!طبأي،ا1دلأ!شهأ،يعلما1ااحهو،إذ311033،ع(!ع!+ح!ش!5ه+ا)3(تنالونهاا(يمج+حمحح*دم)3،تؤمنونا1!،؟+!حمع

52!ه!حاأمنا1ع!ل!53ل!للههـ58!عش!+ا!أينمنا1ا+ظولللألمصبغة35(311ل!اةاهذهاا53اكل!ح(تولا1للأحأيضا(1اس!!3اأنالم31134

نخف(36(311كةلا3تصدقو)5((ا1اال!)تهه!(ة(يقلااا+!5!ا،أ53++ط(طهملوافيا1*،5*!اه(يزؤونا1ةلم!3(نواف!ا1س!+"(!11ل!ع!ط

((يسقوت)حما51ة5لآيخر(ا3(ا:311م!(ر!11مماهي!ةأنا((231193ةولي!(لها1حول31(تظنون(311038اةلم!(هذه(31137لحمس!*ع!-53

((5قو)تصذا1ا*+علمم(ليا-م*حي!لم!ة2،يتملرأا1،)كة3((صذف)ءا1ي!حة3((5قو)تصذا1داهـ5ره261(لحقا33(113تأحيم(ةعلمحأمه)+م

ثه*3

في311003،الحالفيعس.ن/الم!علىع!:ي،الساعةتلكمنذا1يحون%يحوننعس:كان/ي:(يحرجا1فقطصاواحدة91،خأ!3

واذهبقةمر/الحر(فيوا!ط11تضواع!بقلبير/تصيرواس!/قتحئكوا(311031(ساعتهافياس.لاعتها!يق/(الساعةهذه

)...(ولتا33311(لتنالونهأعى،قس/تنالونه(ا1تؤمنواأنيق!/تؤمنرلى(33(311ذلككانس./ليكوننى(!يكونااالجرإلى

)...(أيضاألا3110،3(ص)!فلا(سفلا(الأفعالااوهرس:ق/هو(إذ11الرؤلا)ء(حا)ء(بهوتعلي!هاطيإتيانهوفيعيسقارؤساء(

(الاس11؟لتيقس/!(11105؟(فقطي(الأفعال11لحمقلتليقلتوهافإن،واحدةكلصةصأسألحموأنا!ي.سق/أعلمحم(

.يو/ني،)...(لأراا!عالسر:عر/(العب31106،(تؤمنواس(تصدقوهاابيهمفيماي./نفوسهمس.لواطهم(ا1الأرضعرتسرا

لحتمأقولصق/أعلمحم،ااقسأيفا،37311،كاليمتصكين؟لواجميعهمفإنس.ني/منزلةيوحناينزلود؟نوا!طهملألهم

فدناس.ق/فأقى،ا311003لعمعس:قسر/أنا(93(أ!،كريي.ق!/االكرم11فجا)ء(ق.س/افدنا11فقطد!في،أ!3038،

عزبه/تؤمنواعرة(تصدقوها1العدلعس.البر/دلى.يق/(الحق33(311السصاءعس.تسر/(الله11المكسةع!.العارير(31(311

)3(تأخزحينولاأنتمفأماع!!لهالؤمواذلك)؟(لضدوهمثاهدتهم!ذلكعق!نندموالموأنتمعر:تصذقوه()...(فأماا1بها...(

بهفآمنتمندمتم)!(تأخرهأيضانظرتمحيهثولابهتؤمنوايندمتم

بهآمن(صدقه311033،معمودية(صبغة35(311انقلعارتفعا31(111

الذي.حاشيةذهب،)-..(دددالم31108،-03ونحرهالديرمنوالقيةالحاجةالموضعهذاغيرفيو!المكير،الرويةحاسثية.يزؤون،311035،

رذهبندمالديفيهافيقذموالسريانالرومترجمةوأما،القبطيترتيبهرالأصللى

-والرري،عالسريايىأس-والرياني،القطيض/سق:رالروي،القبطيتر.والرياني،والرويالقبطيقرالريايى،س.،الرويي،القبطيق

قط4فقط،ط:السريافي،يليى-لا،الرويفيلمىهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيبعضعس.،الرويبعضعر،القبطيبعضعو:،العبراني

قط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعض،والرويالقطيبعصعقردقط،الريافيسط.فقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقبطيقعس:،القبطيولعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمدسفقط،والربايىالقبطي
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بم

مقإنجيل

ؤال!تئوناثايثائقضل

!ييماؤتنئمغقزة،!ييماؤخقزليمياخا،بيماؤأخاظكزفا،قغزشخقلي،قالكزخلكأنآخز:ضثلأ"اشقغوا1110133

ثضايىه.لأخدائقلأجينإلىغبيذةآزشلالتقايى،زقانقزت034(قققاآ11ؤشاقزقلأجينإلىؤذقغةئزخا،

أكثزأخزغبيذاأئضاقأزشلأ311؟36زخؤه.ؤآخزقتئوة،ؤآخزضزئبرة،قؤاجذغبيذة،ائقلأخونقأخذ311035(

ائني."من"شتمئتخئونقائلأ:إتيهئمائتةأزشل311037(ؤأيخيزاأئضا.كذلذبهئمقضتغواالأؤلين،من

ميزاثة."ؤتأخذتفئفةتغاتؤاائؤايىث.فؤ"هذاتئتفئم:!يتاقائواالائن،ائقلأخونزآى311:38(قققا

ائقلأجين؟"بأولئكيفغلقاداائكزيم،زثتجاتقإذاأ311:.4ققتفوة.ائكزيمظاهيرإلىؤأخزخوةقأخذوة31193(

جييقا."جمبالثمازئغظوتةالدينأخغقلأجينإلىائكزتمؤتذقغإفلآفي،شز"ئفيكفنمتة:أقائوا311:41

هذايلزاوتة.زأشافؤضازائتتاؤونزذتةالديالخخزإنائكئب:ثبقظتفزؤوا"أتئمتمئوغ:تفئمققاذ4(أ\،.آ

مئئمئئزغالت!ققكوتإنتئم:أفوذهذاأخلمن311:43(غئويتا؟ثنيغخحثؤفؤالزتمتليمنكأن

غقييمافؤيقغؤقنتتقشئم،الحخيرهذاغلىتمئفظ311044(ققنثقازقا.تضتغالتي،أخزىأقةؤئغظى

تتك!ز،،.:.

قخافواإفمتاكة،ؤخاؤلوا311:146قاذ.ي!تبهئمآتةغيئواآفثاتة،ؤائقزي!يمئونائكقتةزؤشاءشيئققفا311045(

تيئ.:.مثلجمئذفئمكأنلأتةالخضغ،من

حي!ها(ا1بالرديءيهلكهمالأردياء6(إهلاكشريهلكهم41(311جامما!جاء،04(311لقتله7(لقتله311038(غرس7فغرلى!(311033(

يسحقه7يتكسر(11؟044(عجيبكاع!(11الناؤن،الباؤون(11يقراكاهـتقرأوا7!ةهـلأ!تقرؤوا(311043(احياطا"

الج!وعمماا!ع،311:6،(يسهمممابببهم(ا1هـرؤوساء!7!روسامما،رؤساء(45(311
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5211اة!واحدا3110135الا53ءا(الملاحين11س!+هعفلسا(3110،3(53*ةحش!ا(فلاحينا521ور51سياخا(ا51+!اة+ااةاأحاط11133؟

نقتله(11ا+مطلأه-ولطي!3بينهمافيما311038،+اهـيلأة،أجس!سيستحيون،11لح34!ثلهمإلهم(37(311ح،53اةأ(وآخر1"

*ي!هـس!(الذين11ل!كاخر،أ11ل!اكا،للأمماةكاة-ا3لله53ممات!اءللأكاةأإهلاكشريهلكهم،4ا:5113-ي!)61(ي!اونأخذ،11(!م!+ي!هـهط)،ء!

-ولهـ(لتيا11كاح(أخرى11حهلاهـس!(أمة(115131143وهو(11ا،ةا+دل!يدمار(صاااةهـ1هو(ا1)لمحأدلأ(!؟ح-(تقرؤواا51+ا!،لمأ4(،،1)

11،امم!ااةد!(كان11ةدم3دلأكا7حاولوا(46(؟5311+ول!هـم!،بسهم،(هة311االمحأةيدماص!ااء58!حيتكسر(11حااحااء"8(يتهثم311044(

52+ه+ي!عند!ا

سهمد!يثواحداق/11،035(بلغق:س/قرب،11،:34(الغربةإلىومصىقس/وسافر،11بيتوسدربسرحقل(مالك033(أ!أ

.قعسا(إهلاكشريهلكهم311:41(يخروا%يخجلواأنلعلهمسقر/سيستحيون(311:37(قوآخر\،11لبعضعسالي(االافيقن

سصار،ا1درأتمأماص.تقرؤوا(ألى311043(يهلكهمالثردمثرعر/إهلاكشرالأشرارلهلكهمي.بالردلىايهلكهمالأرديا)ء(

عس.ا!يهمية/أجلهممنق:عس/،بسببهم311045(يزصضس.يتهثم((لح31104فقطقاالتيأخرلى1اشعبسقر/أمة(43(311

؟ليبهيتصكوا%منزلةيزلونه%نيمجرلىيحرولهكانوالألهمعس.!يلي()-.-(لأله11،:46،غيىإياهم

ينفهيتكسر(44311(هذأهو(؟4(111

ا،عوالرويالسريافيأس.والرياني،القطيضاسق.،والرويالقطيقروالرياني،والرويالضطيتسرالسريافي،س:،الروي!ي،القطيق.

قطفقط،طالسربايى،لىليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيرلي!فلا،السريانيبعضع!.،الرويبعضعر.،القبطيلحضعق،العبراني

قطوالرري،الربافيبعضعسر:رالسرياني،القطيبعصعقىرالرري،القطيلعصعقر-فقط،السريانيسطفقط،الروي.مطدقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطي.تعس،القبطيربعصالرويمعق،الرويوبعصالقطيقعرال!رياني،ربعصالرويمد!.،فقطوالسريانيالقبطي
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يمش!ول

بمآ

!بم!

متىإمجيل

ؤال!ئونالزافيالقضل

غزشا،لإئييماغيئقي!زجلأال!مؤالتققكوت!"ئشبةأةآ)31قائلأ:بآفتاليآئضات!وغأتجاتفئمثتمأ؟301(

قايلأ:أخزغبيذاأئضاقأزشلأ331:4ء.القبيتشاؤواققئمائغزلي!،إلىائقذغؤينيخذغؤاغبيذةؤأزشل331:13

ائغزلض."إلىقتغاتؤافغذ.لثيئءؤخوذمجت،قذؤقغفوقاتماؤغخوليظغاي،قتأثقذقأتذايفقذغؤين:"فوئوا

غبيذةأف!كواؤائتافون331:16مجازييما،إلىؤتغضفئمخفلإ،إلىتغضفنمؤققىقتقاؤئوا،فئم331:ه(قأقا

قديتتفئمؤأخزقائقالل!أولئذقأفقكخئذةؤأزشلغضحتائقيلث،تقغأقتقا31،:7ؤقتفوفئم.قشتئوفئم

قاذقئواأ؟309(ف!تجقين.توئواققئمائتذغؤونؤأقاقمقيامم!،ائؤييمة"أقاجيتئد:يغبيد؟ؤقاذ3:8،آأبالخايى،

حمغواالظزقي،إلىائغبيذأولجذخزبخقتقا331:.ا(ائغزلي!."إلماقاذغوفنمتخذوتفئمؤالدينالظزقي،قمتايلثإلى

الفتيهئين.".:.منائغزلعققافتلأؤالأخيازالألثزازؤتجذوا:قنخو

"تاتة:ققاذ331.أ!(ائغزليى،يتاشغقييماؤليشزخلأفتاكزأىالئئيهئين،يخظيرالقيذذخل"ؤتقا1!(ج1،3

القيذقاذذلذ31،013(جمئذق!كت.فؤقأقاانغزلي!؟"يحاشغقيذؤليشفتاقادخفستكيفضاج،

الأشتاني.ؤيىغذةائخ!ء!ييماتخونخيثالخايىتجيماالففقيماا!بؤآئفوةؤيىختئيما،تذئيماهذا،"ازيظوايفخذايم:

قييئونآ".".:.فئمؤائمختازونكثيزون،ائقذغؤينلأن331014(

ؤال!ئوناثخامشائقضل

قغتلآجميذفئمإتييما331:16(قآزشفوابخيقيما.يضيذؤلتيغقييماؤتشاؤزواائقريميصئونذقحت331015(جيتئد

لالأتذبأخد؟ئتاليؤلابالحقالت!ظيريقئغقئمؤأتذلمجق،آتذتغقئمتخنائفغقئم،"أئقاقائيين:الهيزوبلييين

ت!وغغيتمققتا331:18(لا؟"آئميفقيليئالحزتةإغظاثآتخوزتزاة؟قاذاتتاقفل31؟:17(إئمتالب.ؤخيماإلىتئظز

بيتازا.إتييماققذفوافئمقأقاالحزتيما."بيتازأزولمب91(ة331ائفزاؤون؟أئقائخرئبرتني،"يقاداقاذ:خئثفئم،

تفئم:قاذجيتئدلفتيلث.""فتاتة:ققائوا331031،ائيهتاتة؟"ؤهد؟فؤ،لضنالتئثال"هذات!وغ:تفئمققاللم31،003

ؤدقئوا.ؤتزكوةتغخئواشيغوا،ققتا331:أ؟(التإ."إذلت!ؤقاائتيلثإلىلفتيلثقاإدن"قآغظوا

مماششء،ا1وليتي6طعاي،331:،االصيمما!ءاالصياااويثامما+أواأوهـيئايثائأاؤايثاة!هـلألاؤوا،ا33103-!قائلأ،اآ.311

المتكين!(المتكئين11هـل-!أة!!(الطرقإلى331؟.ا(فمهيأالعرس6فصهيأة(الولية1،308(فأهانوهم6ف!شوهم(331:6(

"!إعطاء(331:17(فإن،لأن(311:14(ال!مما!ال!ء(11هـيةلأ!هذا،331013(أما7فأما(أ،؟.13(المتكين!،المتكئين331،1:ا

!،هو،ا1الصورةهذه6التثال(هذا331003(هر*هم،331:91،تشحنونني6تجربرنني،331:18،،للصلكلقيصر*للصلكاا1اعطا

لته6(اللهإلىاالقيصرلقيصر7(الملكإلىللصلكا1حينمنذطمفقال،طم(قالحينئذاالقيصر7،لل!لكا1اعطواممافأعطوا،3(331:ا

،هـولماافلسا،لاة331:33
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1-3333متىإنجيلحواثي

11امةة+!ه-شا(طعايا1اشا(هأنذا(4؟31+هعالغرسا11*هـ+ح**ح!52ولس!(عوينلمدا3705711(عوالد"3(53313+هحغرشا((3313

!تهاونوا((3135،+ه(العرس11س!خس!ح+دلأ+!معدلماا*+م53،كلا551-ةيدما،ذبحت311*س!*ةيدأس3يدهلممعلوفاتيا1!2ة7اشاة،عجولي

دثتوهم(311-6(+لل!لمحما!حا،ح-لآ(تجارتهإلى20511!ااةبعصهم!(5211اة*5*\(بعضهم11ة3لمحأ5للما*53مضى(ا1ةحولةمس!82ح5

يحولوا،ا1هـ-6ا*عةولس!(لمدعوونا11حا++ه،1ءول(لوليمةاأما8(331ةول++ةمسحند)5(لما1+دلأحم!ول(بلغ7(331ة523!دأيدما53

هدا(ا1س!-5+ذلك(عند13(1،3االلمامةوللل!(فسكتآ.13(31+هح(العرس11(331+هح(الغرس331001(+هع(الغرس33109(ةد!3

11ئهـللأ+هلمأيالحةلم!(ليا1ايم!ءلاوروا(15(535311يم3مة(لأن1(58،3310!خا+3(الحارجة11اا+احلمألقوه11اا+ه+ت!(يديها1ا*هـقى

لحق(ب(ط)ااكام!)دلما!35((تعقما1هـ52ا*7(محقا51اول(نعلما1-د!ح(نحنا31+ال!اولللأد!ةشاه،طيرودسيينا(313.61اكلهـس!53(هـ(عمة)

،لراها531م!+ماذا(331:12،لح5وجه(11وركاي!52+يلأم*3*ةتنظر(لالأنكا1*ح+هحا*حي!بأحد،ا1ح*محح81مماة!،تاليااا**هـح*53

(،تجربوت)صا1ح!!ح52لماذا(31؟.18(*!يلأأم(11كلأه+5للصلك(11ثلماح3(الجزية11ح3إعطاء(511ءيلمامجور(ا1مماع+لاس!7ا"مس!

مةي!*ول*15ي53امص!هـةحقدينازأ(11اوله**ا؟شا53+تأ**مما53عياالجزيةدينار5111**-*ولاروفيأ331:91(ي!ح+3++ي!للما.6

11*ةفأعطوا(ا51!53+ة*11للصلك11!س!هصا(1،اآ31!اة15هذا1ع!+هواا*ا*ةهـ1التنا1اح*ثلأمما(التثال11اة-هذا(03،؟أ،

هـا!3(اللهإلى11لاهـ*!**،لتهوما511!ه+ق(الملكإلى1ا53+م5ا،للصلك

سرق/،عجوليااغذا)ث(صعر.سوليتناقطعاي(331:4(الدعوة%الرليةعس.ي/(الغرس331"3،وليصةسمي/غرشا(أ؟.3(أ

فتهارنوا،1،305،الولي!ةع!.،العرس11والجصيعق.سر/شء(وكل11مذبوحةسذمجت(11مسناتيع!.يعس/معلوفاتي،ا1لقراتي

وواحدحقلهإلىفواحدق.إلىأومنهمالصيع()،عر.مزرعتهإلىمنهمي.س/إلى(وبعضهمحقلهإلىلعضهما1ومضوأش(ومضىااس

زيمتريغيريقس/لاس،عليهولير1310111الغرص!الوليصةاس:331،8فقطقبالار،ا33107فأهانوهمقفثموهم،331:6،إلى

بحجةتنسخةقس/بحلصة،ااكيفأنسق/لي،اافائتصرواسداوروا(331015(فإنقلأن(311:14(فقطقهذا(أ؟133(

.يبأحد،تاليرلااابارق.ص/محق،ا1علشاقدي.قى/(نعلمنحنا1)هيرودس(آلس؟/هيرودسأصحابي.اطيرودسيين،016،آ31

ترا)ء(يولاالاسبوحوهتأخذلتعس.قر/إنان()...(لأنكا1أحدهمتتحملولست%محاباةمتكلفغيرعس.بأحد/تحفلولست

لللك،ااالرأسجزيةال!؟فيد!االجزيةا1أواج!ي.قس/أيحوز(11+الآنعس.ترى/كيفس.وتظه/ق(تراهماذا17(331أحذا

الصورةهذهق.قسر/التشال(هذا331003(دينارصورةي.(الجزيةدينار331091(يتم!يض/331018(لماذا(لقيمرس.قا

اة"حه!ةشالقيصرع!.االملكإلى11ا،مماشاهمخالقيصر.د!"،للصلكا1فقطسرإذن،11كالقيصرشهمةقهاةيسق/لللكا،(1331،

وافأداعطوافأ313،31منادذ،مسالك331،9

ا،عوالرويالريانياص.،والسريانيالقبطيضاسق.،والرويالقبطيتروالسريافي،والرويالقبطيقسر:،السريانيسة،الروي!ي.القسطي،ق:

قط:دقط،طالسرباني،فيليى-لا.،الرويلىليىهـلا،القطيلىليى!لا.السربايى،بعضعس.،الرويبعضعر،القبطيبعضعقالعبرافي،

تط.،والرويالسريايىبعضعسروالسريافي،القطيبعضعق!ررالروي،القبطيبعصعمرلقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبعضالقبطيتد!،القبطيوبعصالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،الريانيوبعصالروي.مدلىلقط،رالسربانيالقطي
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ةبمبم

!بمكأ

هقبم!

بم!

مقإنجيل

غ!ثزال!اقيالإضخاخ

ؤال!ئونال!ادشائقضل

ائفغقئم،"أئقاقائيين:أآ4آ31ؤشأئوةقياقة"تخون"تي!تائقائئون:الرتا؟قةإتييماأقماائيؤيمذلذؤوآ،:33(أ

شنغةجمئذتاكأنؤقذآ،1،35لأيخييما."تئلأيحقيتمافزأتةأخوةقيتزؤختة،ؤتذؤ،آخذقات"إذاتتا:قالفوش

ؤالثايثالخالمنيآئضاؤكذلذآ.31،36لأيخييما،افزأتةتزكت!ل،تةتحنتئمؤلأتةقات.الأؤذتزؤخؤتقاإخئ.

لأتفئمائقزأةتجتضيزال!ئغيمامنلقنائقتاقةقني038(آ31أئضا.ائقزأةقاتحتأخيينؤآيخزفئم0137آ31.ال!ابمإلى

التإ.فؤةؤلاائكئ!تتغيرفونلالأتئمضقفئئم،"إتقاتفئم:ؤقاذت!وغقأتجات33109،(أحميين."اتخذوقا

جمنؤأقا3(331:االتقاء.!بالت!قلائخةمتلتصيزونتليتزؤنجن،ؤلايتزؤخونلاائمياقةجمنيلأتهئملم1،3003

يغفوت."ؤإلةإشحقؤإلةإئرهيتمإلةفؤ"أتا331033،ائقائل:التيمامنتئم!يلقاتفزؤواأققئمائتؤق،!ياقيماأخل

جمئمإ.:.منتغخئواالخفوغ،شيغققضا331:33(أخياء."فئميقدينتلقائوا،يقدينفؤليشؤالألة

ؤال!ئونال!افيائقضل

ففتجئاتافوليئئ،فؤجمئفئم،ؤاجذؤشآتة331035(قغا،اختتغواالرتابقة،آفختمقذأتةائقزيمييينتقغؤتتا331:،3(

إلقكالزتئخحت"أنت!وغ:تةققاذ31،:37،الؤزا؟تج"جمنيأغظئمهقؤضيةأتةائفغتئم،أئقا"أ31،036(ققال:تة،

اليىؤالخايتة331:93(ائؤضاتا.ؤآؤلالغظقىهقهد؟331:38(أف!يىك.حميجؤجمنتفمي!ذ،ؤيخلقفبلث،خ!من

ؤالأئبياث.".:.التافولضشائزتغققائؤضيتيربقاتئن1،3:.4(تفميذ.مثلضاجتكئححتآنهد؟ئشبة

ؤال!ئونالثامنائقضل

فؤ؟"قنائنائقيميج،أخلمنتظئوتة"قاذاؤقال:331:43(ت!وغشآتفئمخيغا،الأختازاختقغؤتقا41(آآأ

يزقإ:الزث"قالآ:44(31قائلأ:"زقئ"،شقاةبالروجذاؤذ"قكيفتمئوغ:تفئمقال331:43(ذاؤذ."ائن"فؤتة:قائوا

فؤقكيف"زتي"،ذغاةبالروجذاؤذكأنقإدن331،4:هقذقيك"؟أشقلتختآغذاءكأضغختئتيييىغناخيش

ائئة؟،،.:.

.:.لثيئبمغنائيؤيمذلذفئذت!أتةأنأخدتجمتزؤلابخيتيما،ئحيتةآنأخديفدزققئمألح331:6

تقرؤكا6هـتقرؤاية!هـلأاتقرؤواا331031تروجنمما(يتزوجن31،003(فترك6تركأا1ولم7لم،ولأنه3(331:هلن+،ليست33331،

هـ،!ةهـ!(إلهك311.!3(جميغا7مغا،ا1لالفريسيون7الفريميونممائأة!الفرييين،331:34،احيا3!أحياءا11الاهمماإلها331.؟13

صتاه،(دعاه331045،أعداكهـكا6!!،أعداءك31؟04،،بالروح!ساهمماساه،بالروح33103،(تظنون+تظنونه(331:43(إلاهك*

شيكاشء(11هـيمائله!6لاة!،يسأله331:46(

لحا4



33-33،6متىإنجيلحواشي

كانا331،35ورهمورنسلأ(ا1ااح+!د)جقيم(،11ة*احح+لآف)جتزوج((11ا"53أحد،11!اة!الا(331034(ا+للهـلمحأتحون(33(311

ة35تا+ااتخذوها،اامس!*ي!س!ةتصير،33108،اح"أيضا(3(331.لا*كام*ا6ح+ي!هولقع!ق37ةدلالهيحنلمااس!*53ي!ه

ع!ول53يتزوج!(ولام!ول1.361153*+قىيتزوحون(لا31؟.03()ي!3!دلأتا(*ح--تعرفرن(ا)*ح!دل!تأ(*ح-+ا(31؟.9؟اضللتم

عل!ه(33(ول*ةهـ31،(للذينا1م!+هو(ا1!ةليى،اهـ31(الإله11!اهلم!!ورد!+هو(أنا331:33(*ج+س!+زر(أفلم31(31؟53+ا.36ة+ق

ممتحئا(11م!3*53اولم!هكا(ناموسي11م!+هو(313،35م!37ةمغا(11ولللأ!ااةي!3!للأم(أفحم11ولح+للأشأ(دلغ3(لح51،3+االلأ!شأ

ول531((كر)ف!أ11ل!35."!ا(كاءصس!ولس!لم!م5)(تحح!ا51*(أن(037،،1ي!*هته،ةلورأا11م!+(!11يلأة(يةأ36(131ح*(فقالا1اام!ةللأ+ل!

11ة+3لما،اأ،3.!4ة3يلأةاتعققالح.ة7331*ممماح+ي!(لمسكمثلا1!*هـ!لأصاب)!(،ا1)حمااس!*(م!ك!5تحب(ا1اة!(هذه331:93(

عنا،44-313ة+ص!اريى(313043+حهو(ا1،هيله+(!*)ام(اب!11حهـهـح،أجلمنا1*62!-+ولح31س!ا"م(تظنونه(،313:3م!يمةحميعا(

لاة**ه+!حيلأجسر((1346،!ة+(ربيا1اتايمهح*اكانفإن6،331045++6أخأصمل،ااةس!اتحتا1لل!*3أضعا11ة!له(حتىااةح

ولمق.س/نل()...(ولأنه11قطلأده(ا1س!كان(35(311ويقيمي/وليقيمس(ليقيما1فليهتزوجصفيزوج(ا1فقطقلا(أ؟143(

لضلونأواس/(ضللتما331.!3تزوحوهااس.انحذوها18331(بنونعس:نسل(اازرغا(يخلف)!عر.يقمماعينسل/لهيحن

قرأتمأماقر.تقرؤوا(أفلم31(ة331لرجاليصرنالساءرلاناءاليتخذون(يتروجونليمىس:يتزوحن(ولايتروحولىلا31؟.03(

بلللأمواتيحونلاوالإلهع!.الأحيا)ء(/للالموقإلهاللهوليىد!:يق/أحياء،)...(رالإله11إلهأناسرإلهاهوأنا؟3()33

بالامو-!عالمس./لاموسكاف)!ا(كاني.ق/ناموصاهو331035(جميغاق!ر.مغا،31،34،تعي!هيس/علصه(331033،الأحيا)ء(

.سو/اصاحبك311093(العظىالأولىالوصيةسو/الرصايا(وأولالعظى331038(آرائكي.أف!ركا11يلاقس/أنا331،37

وفيما%كانوإذاع!./مجت!عونالأحباروليناميقاالأحبار(اجتعولما41(331فقطيصائر(04(331مثلكق.نفك(مثلا1قريبك

شربي(11فقطق،يسوع331043(فقطقأحل(منا1المميحفيتقولونس.الميح/تظنون!ي.الميح(أجلم!تطونه331043(المعتزلة

فقطعيشيء(ص11تقذمعس.مجسر/ولمقر.يحزئ/ساجزئ/!ي.جر(6،(1،3رئاسر.ربي(331045(رئا

على،331:.4،تعلقالاموس331:36،الوراة،الأحبار%المعتزلة1،3:34،الفرييين،الأحرى331037،أيضا(زرغا331:4،(نلأ(

صائلهم%)؟(اصتخبرهمسأطم،331041(

غيرهاأوخصومةفيألكتهإذاأفحشهحتىكتهحاشيةأثحم،،3(31؟

،،ع.والرويالسريانيأس،والسريانيالقبطيذ!/سق،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر.،السريانيس:،الروي!ي،القبطيق.

قطفقط،ط،السريانيفيليى-لا:،الرويفيليسهـلا،القبطيفيليىفلاالسرباني،بعضعس،الرويبعضعر:،القبطيبعضعقالعبرايى،

قمط،والرويالريانيبعضعسروالرياني،الضطيبعضعقس:،والرويالضطيبعصعقرفقط،الرياني:يعطلقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقطيتص،القبطيوبحضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويمد!فقط،والسريانيالقبطي
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ؤال!تئونالتاييخالقضل

فوشى.كزسغلىتجق!واؤائقرييهمتينائكتتة"إنقائلأ:3(31؟ؤتلآميذةائقخالمحلت!وغتاقيذلذجمئذ331:1!

ؤلايفوئونلأتفئمأغضايهئم؟جمتلتغقفواؤلاؤافغفوة،قاخقظوةتخقظوةأنتئميفوئونيثئيءقئئ33103(

يفغفون.،،.:.

ئخركوقاأنئيريذونلاؤفئمالضالي!،آغتاقيغلىؤلمجقفوتهاخفقا،لثافاثقالأآحمالأ331:4("ؤتشذون

:بضتيهئم..:.

ثيابهئم،أظزافؤئظؤئونضخائقفئم،ئغزضونالتاش:تزافئمييئتغقفوتقاأغقايهئم331:هأ"ؤجميغ

جمنيؤالستلآتم331:7(ائقخا!ل،!باثكزالييغلىاثقخالحشؤضذوزاثؤ،ئتم،!باثفتكآتيأؤائلؤئحئون331؟16

فغتمين.".:.التاشتذغوفئمؤآنالأشؤاقي،

ؤلا31؟9(إخؤةةئمئمأئئئمؤإتقاهؤؤاجدفغققئمائقحيميخقإنفغقمين،تذغوفئمقلآأئئئم"قأقا331:18

قإنفذتزا،لئمئ!فواؤلا331:.1(فؤؤاجذالمتمؤايئكبالديأتا!ئمقإنالأزص!،غلىأئاتخئمئمتفوا

خابقئم.".:.تضيزلمحيئمؤائغطيئم331؟111.فذتز!ئمائق!يصيخفؤؤاجذا

شئزقغ.".:.تف!ةئؤاصخؤقنشئوضخ،تف!ةتزقغ"ققن331:؟\(

تظؤيلب!تبالأزاجملئئوتتأكفونلأتثماثئزاؤون،ؤالأختازائكتتةأئقاتخئم،331:114"اثؤثل

دئئوتيما."آغظتمتتائونهذاأخلؤمنضقؤايثم،

التثغونائقضل

قلآالخالي!،فذاتمال!مؤاتيقتكوتئغيفونلأتئمائمزاؤون،ؤائقري!يمئونائكتتةآئقاتخئم،"ؤئل331:13(

تذخئوا.".:.أنالأيينتذغونؤلاتذخفون،آئئئم

قإذاؤاجذا.غيريئايتضتغواؤالتزائخزعوئونلأتئمائمزاؤون،ؤالأختازائكتتةأئقاتخئم،"ؤئل1(331:ه

بالقيتيتخيف"قنائقائيين:ائغئيانيقائديياتئم،ؤلل331:16،غقيخئم.ضغقالجقتتمائئاضتزئئغكأن،

القيتمآيمالدقحثآغظئم:قاآئاؤغئيائا،خقالأتا331:17(ئخطئ."القيتيبذقبتخيفؤقنب!ثيئ؟،ققيش

لمجطئ."قؤقةالديبائفزتالبتخيفؤقنبمثيئ؟،قتيممقبائقذتجتخيفؤئرقن331:18(الذقحت؟ئقذشالدي

تخيفققنأ331:.3ائفزتان؟ئقذشالديائضذتخأيمائفزتانأغظئم:أئفقاؤائغئيان،الخقالأئقايا331:91(

يحيفؤقن33(ة331!ييما.ؤيالحاذبيماخقفبالقيتي،لمجيف331:31(ؤقنقؤقة.قاؤيبلبيماخقفبائضذتني،

غقييما.".:.ؤيائئ!تيريالت!بغزلثىخقفبال!تاء،
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11!همهـعة3لل!ع!53(يراهمليا5ي!هـ331ثةا!اعاقأ11حهـ-ظ5يحملوت)!ا((ا33104للهكل!شأ(يقولون33103،اغةخا!ناأ3311

(فطرأأ11ا!دماحاةايطولون11هـ(+"ة*2)ام*هقهـ++كاة*3امة(!ىااصحائفهما1تاح52يلأةس!(يعرضونا1*ي!ا!(حللأم)اولالاسا

المحال!(11+مهيدهصدور(11*ه!+اول(الولائم11!ح+دل!م*ةولاتمكآت(11+مهيدأ(أوائل31؟:6(شاللما،لح(()طمثياب311*+لمحأ

لأ8(331ا!!ةم(معلميرا5331،"((همعو)يدا1مهـم!53(وأن11ة3مهة(لألواقا33107(كأ3*د!3دلأ*3(لمحافلا11اح(عليا1ولةلحي!اخولص!

"ع!+دلماهـلآألتم،11!م!+للههـي!حوراوإنصا11دلما!ش!لاحمي!اح-+(معلمحم11ا!!ة!معليم،11مهـي!ع!+قى53ول533((همعو)تد

نمه(يرفع13(331مع!حااحيصير(11(31،طةشال!ح+ح+مدبرع،11ط*شاحمدتزا(31؟:.ا(3حم!ها-للأأبا،11ا"523تصوا(33109(

11ةا-*حط(بسببا1ا*+ا!(بيوت331،14صاة!55ااتاةسيرع،ا1شا3ا"ا!عهـ*!ايواضع،منا1حهـ*ي!5،،ها!5(ير!عا1ااح*ء**!5

لبر(ا11+دلأ!ا(تجولون(51؟31،هـي!هـم!لم!53،ه(تينلآا311مة(!لا11هـ!دماة7(تغلقون(3313013ح+ة،ينونةد1.611تالود(ا1هـ3د!6أول(تطويل

11ممايا*!ضفا،1ا!ص!!+داعأيدماا+دلثدماداةلمحما،*(؟نثإدا11+مشه-8*تاهقر(غريئا11لاح+حمهـم!اولة!5(لشصنعوا11يدأ+ء+53دلماه3

11*ال!3مةما،ئاأ1اا!ا*هشاجقالأ،331.لا!،53ه،2حلأهملميخطئااح81م!+ء(بثياا)ده*(-،ه!؟القائلير(3310116!س!+دلأمحعليحم،

ا+7اة5(لقربان)ب(طااا*حح+بمثيء(18(5،31!53+(يقذسا1+5(الديا1ل!ةلمحأ(أم11!53،11+م!+(الدهب5111+حاي!لم!يلأ3(عظمأ

ال!فيي5!52+يقذس،ا1ل!ةلمحماأم(11اة+ا+5ع!+(القردان11يلأة3مةأيهصا(91(331ي!5535ا"ميحطئأا1ال!فيول(ولمالل!ي

لمتوي(ب(ط)اا!دلأملم!ا)دلأل(5قر((!رشب)(؟303يدأ-،هـهـ31+ه(بالحال(313هـ31ول!53(فس(03؟31اة+5(لقرلانا11ة3اة02،ا

قسابأصعهم(ا1يقربوهاعسقسر/يحركوها،اكواهلد!./مناكبس:ق/(أعناق11فقطيحملها(33104(فقطستحعظوه(3(331

أرديتهم/تعاويذهمعسص/صحائمهم(ا1للناسأوالزاعس:/الاسأواليراسق/(الاسيراهملي33105(أصابعهممنبأصغس

قر.س/صدور(ا1الجال!)؟(رأس.عسصدور/ص(أوائل331016طيالسهم(أهدا!الأيخاطعر:ص/(ثيابهمأطراف11أكصامهمعر.

سر.معلين،33108،قرمحليم(ا1الثوارع!ي.س/،الأسواق11والمصالحة!ي.س/،والملام7(31،عرلافقطقر،الكراسعلىا1أوائل

مدبرين/ولاي.مدبزا(لحمتسصواولا01(331فقطضتس!وا(9(31؟عظيصحمعس.قر/معلمحم(ااس!لاالميح(11عظيين

نفسهيواضعااقصيوضع(س/،331؟13،نفسهمعل!مقمدقيكم(اامعقئاقمدتزا(اافقطقسلحم(اامدترينتس!واولاس

عقائاي.قادينونة(أعظم11إدامةق:(تطويلا1"!!والأيتامقسرفيليس(الأرامل،131،1يرتفعنفهيفمعومنيتفعس.تر/يرفع!

/قيدخلوا،)...(تدعودولا11لنأنتملأنحمعس./أنتمفلا:ي،أنتمفلاا1ممكونس.،تغلقون13(331أومرمدايةد!وابذا/أوفى

11واليبس)صق(.ق!س/والبر،331،1:هالداحلينيق/،الآتين11الدخوليدخلونالذينرتشعواعس.يدخلوا/أنيزكواولاقس.

فليى)!وعس!(:وعريديء(فليس331:16،لحممفافاعسس/عليح(ضعفاااصارسر.صيرتموه،ا1دخيلأسياعريئا(

:س!يلثيء(331018(مطقرهوعس.ص/يقذساا1أيهصايأيصا/س.ما(أئا331017(موزورفهوعس:ص/يخطعاا1ث)ث(طحلفه

11س!ي\،القربان331091(دعليه%عليه؟نق:س/!ي،يخطئا1بالكراماتيعنيالي،فيبالكر)1(مةقي/سلالقربان(ا1ألتةفجر

ولالحال!قسز،وبالمستوياابحرسيق!.ي/(بعرش331:33،+إذاسر:ي/س3(القرباد

المراؤونالأحار،3310،1(رابيمعلحم،ا1رابيمعلصين(8(331عطيينمعلصين(7131(العثا)ء((الولائم6(331قيناص(331:\(

مضاعفاضعفا(331:ها(

رأستخفضأنوالاتضاع،التذللالواضعحاشة.يواضع،ا331013الرويلفطدونالرويترجمةفيالميحلمظةوجدتاالمسيح33108،

درجتهمنحظفلانمنهووضعدنئا.أيوضيغاصارضغة،يوضعبالض!الرجلوؤصمغعنقهعلىمنلتركبالبعير

والرري(،عالسريانيأسرالسرياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويي،القطيق.

قطمقط،.ط،السريانيفيليىسلا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيلي!!لاالسريايى،بحضعس.،الرويبعضعر.،القبطيبعضعقالعبرايى،

ق!ط:،والرويالسريانيبعضعسر.والسربايى،القبطيبعضعقس:،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الدلافيسط:فقط،الرويمط.دقط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيقدس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعصالقبطيتعرالسريايى،وبعضالرويمعس:فقط،والريانيالقبطي
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ؤتزكئئمؤائكفون،ؤالمتمتحثالخغتاغئغمثزونقإتئمائفزاؤون،ؤالأختازائكتتةآئقاتاتئم،"ؤئل331033،

يفذ.".:.غتخئمتتزكواؤلاهدهتقغئواأنتححثؤكأنؤالأيقان.ؤالزحمةائغذلالتافوليى:ثقلغتئم

الخ!ل.".:.ؤتئتغونبائضغوضيماتغفونالدينائغفيالب،قاذة"يا314،1،

ؤدايخففقاؤالظالي!،ائكألي!خايىبخئتظفونقإتئمائئزاؤون،ؤائقزيييونائكتتةآئقاتاتئم،ؤئل"37(آ.ه31

تتظقزخايىخفقا.".:.ييئؤالظالي!ائكأجم!تاطنأؤلأظقزالأغمى،الخئزآئقاتاآ(31؟.6ؤتخ!ا.خظقاقمفوء

تئذوقظؤاهزقافكمتة،فئوزائشبفونقإتئمائفزاؤون،ؤالأختازائكتتةأئقاتاتئم،331:37("ائؤئل

جمثليلتالي!ظؤاهزكنمتئذوآيضا:أئئئم331038(ؤكذلكتخمش.ؤخ!قؤقمجظاتمقئفوءبمؤتؤاطئقاج!ائا،

إثيم.".:.ؤضلىيىتاءفضتيئةؤتؤاطئخئمالضذيمين،

الأئزايى،قذاكنؤئزيئونالأئبياءققابزتئئونقإتئمائمزاؤون،ؤالأختازائكتتةأئقاتاتخئم،"ؤئل331:93،

ئفويئمغلىإذاقتشقذون331031(الأئبياء."ذج!كنيلئزكأءفئمت!نتئمآتائتا،أتايمكب"تؤكتاؤتفوئون:331:03(

الأئبتاء.".:.قتقيماتئوأتئم

ذيئوتيمامنتفزئبىنكيفالأقايها،أؤلاذالخياثأئقاتا331033(آتائئم.مكياذأئضاأئئئم"ؤكضفوا3(ةآ331

تجقتتم؟.:.

الميحمدبركم7مدبركم(المسيحهوواحذا331:.ا(المظأتهـكا7!ةهـلأ!المتكآت(31؟:6،تعملون!تعملوا(ا1ش"شء(3(331

فلأنتم6هـكا!ةلأ!(أنتمفلاا1المراؤن6(المراؤون331013(المراؤن7(المراؤون3310،1(سيرتفع!6هـلأسئزقع،331:13(هوواحد

لحةلا(العصيانقائدي16(331مصاعفا7ضعفا(ا1ابئاهـلجهنميةهـلا،لجهنمابئا11المراؤن7(المراؤون1(331:هتدعوامما،تدعونا1لأشم

أيها(يا331033(والحالمما،وبالحال1،،131عليهكان6(يخطئا1بثي"ثيء(8!،ة331عليه؟ن،(يخطئا1"مجلص"(ا1عصيانتادة

ا!م7(العدل11"عنحم،ا1العنع"العاع(11-مماالمراؤن+!(المراؤون1اوالفرييون+والأحبار(11ايهاممايأيها6

11المراؤن+لمالمراؤون11والأحبار6والفرييون،1اهـ-6م!ةلأيا(5،(31،ويبتلعونمما،ويبلعون11عصيانئأةلأ،العيان3310،3(

،المراؤرن(ااأيها6!أيايها!أيها،يا331037،المريصي،الحبر(ا1-7يا(331:36(مملوامملو!أمما+ةهـلأ!مملوء،ا1لأنحم+فإنحم(

أيهاايا331093،زنا"ريا،رياء،11مملوهكالمممتلئة331038،هـالموقىم!ةلألممرقىاامملومماهـمملوه!أ!(مملوءةا1لأنح7فإنىاااالمراؤن

ياا331؟33وكتلتم،فكتلواول!هـ+ةوكتلوا،3310،3،شركاهمهـ"كالأضر؟ءهم(331003،قبور7مقابر،ا1المراؤن7،المراؤون11يايها!

يايهالهأيها(
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11!ا53!*!ةحا،عنحما1*م!+*هـا+(الكمون11ا+اولةاتاالئبثا11قىا+كاها!تا!*ااالعناع311!ص!+ح-ص!هـقول+ول،تعشرون،:33133

11+هـ*حيم53"(عنحما1ا*د!(هدها1ةلمحأ+ذ؟ح*ي!ا(مجبو؟ن11تاهس!38يا+ا*د!ا(لرحمةا11ام،اتايمي+*حا+،لعدلا11يط!مهلح+3*ي!(ثقل

في!ي52!ة+7شهاالطاس،511!53+تنطمون(35(331ك!*ه-ص!يلعوناا1لاللهشا-26*يغصوت،الذين4،،31؟ا*دلأ*ح!اا*53تلك،

ح35*!لأ(مكلسة(5331037!53+يتطهر(11ه!ه+5طقر،(633163عطللأولنج!ا(11للماحم!78خطفا(11مة+53ءهولالموضعير

مقالرا3(33109*"ةا*هقر(ثمإ11ا!هيدأ(رياء11لحا**!لأة(لصديقينا(331:38دلأححلا52حائا(ا1حتا525لحام*ه!حتبدو(ا1مماي!*ا*ه

لم!5+للهمةطنفولحم(331031(كه3لم!حص51شر؟ءهم،11ا+ثل!يلهة**ة*نحر(لما1**ي!ة،أكنالملو03(331!*!ا،أمداف!(ا1ةحق3

مماامحاءقر(بنولةد(31333+ايدما(لميهاا1كاح*(كتلوأ(3؟313

الجحالس.،الجل34(331الأخرقص/تلك(ااقر(الرحمة11الخمض.س/(العدل11الوراةعى:الرع/قرالامرس(331033(

الأحبارسقر/الأعى،الحبر31".36،وإثئاغصئاس:وظلئا/خطفا4يق/ونخا،خطفاااوالسكرحة!يس/331035،والطاس،

فإننقئاظاهرهماليهونانعسنظيفا/خارجهاليكوداني.ق/خارجها(يتطهرليااوالكرحةأعي(س/والطاس(ااالعي

منتزاؤونص:ظواهركم،تبدو331038،حاناخارحمنتزىالتيس.حسانا(تدوفظواهرها37(331أيفاطاهزايحولىحارجه!ا

إذا،331031(ئزبعمر:مغائر/%قبورص:(مدافن331093(فقطقكل،ا1ونفافاحفادلى:تر/رياء(11إلحمي.قس/مثللما1خارج

شتة%مقدارع!.قرا(مكيالا10001()3(فتصشمع!.فكملتم/ي.ع!/وكتلوا(331033(عليحمق.سالفوصحم(علىا1فقطس

عقابيد!.دينولة(1اأقسقر/كيف،33331،

والأحاراوالفريسيون331035(ينحونالبوضةيتركونالعوضةايغضونآ.31،34هاؤلا)ء(هذه،11والمرييونوالأحبار،331033(

الصديقبنالأبرار،331093(الأبرار،الصديقين331038(مشيدةمكمة(331037(يتنطفيتطهر،ا1المريسيالحبر،36(331

أيضاالممديقالدائموهوبمعله،قؤئهيضذقالذيالضذيق.حاشية(الصديقين331038(تغف!عضضثحاشة(يغضون31،:34(

،،ع.والرويالريانيأص.والرياني،الضطيقمى/سق:والرري،الضطيقروالريايى،رالرويالقبطيتسز،السريانيس،الروي!ي:،القبطيق:

تط،!قططالريايى،لىليىهـلا،الرويلىليىهـلا:،القبطيلىلي!فلاالسريايى،بعضع!،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق.،العبراني

تسط:،والرويالسريانيلعضعسر،والسريانيالقطيبعضعض.،والرويالقطيبعضعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطلقط،القبطي

الريانيولعضالقمطيقعس.،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقمطيقعر.،السريانيوبعصالرويمعس.،فقطرالريانيالقبطي
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يمخ

ت!يم

متىإنجيل

غشزاثامنالإضخاخ

ال!ئغون(اثقضل1

!بؤتخينوتفئمؤتضيئون،مئفئمقتفئفونؤكتائا،ؤخكقاءأئبياءإتيئمأزليملقأتذاهذا،أخل"من331034(

غلىشقكوةالديالضذيمينذيمخوغتيئمتأقييكيقا3(31،:هقديتإ،إلىقييتبمامنؤتظزذوتفئم،مخا!ي!ئم

آفوذالحق331:36(ؤائضذلتي.القيتيتينقتئئفوةالديتزالثصيائننزتجيرتاءذيمإلىالضذيتيقابيلذيمفئذالأزص!،

ائقبيتة.".:.هد؟غلىتأييكقاهب؟إنلئم:

يخقغكقاتييلثآخغأقأزذثقزحئمإتيقا،ائمزشيينؤزاخمةالأئبياءقاتتةتاإيزوشييئم،"إيزوشييئم،037(آ31

تئمآفوذؤإتي331:!3(خزاتا.تيتخئمتئمأئزكقأتذا331:38(ئيريذوا.قتنمتجتاخييما،تختلمحزاخةالظائز

الزت".".:.باشيمالأقيفتازذ7تفوئوا:ختئالأنفئذتزؤييلنإتئم

نجيضنجيضحيض

11زكريا"!كازكرياءا11دم+منمحأ(الأرض11الأبرار،(الصديقين3(331:همنهموتجلدون+وتجلدونهم(11وحكصا"!وحكصاء،31،:34(

بنامماابن



،3-3393متىإمجيلحواشي

إلى(11ت!!ة8(هابيلا1ة+م!اا*ههـ3(سفكوه03(31،ا*ه.6(تطردونهما1ايدمااع!(تصلبونا1ح!ةشاي!ةح3طةشأك!وكتائا(حكماء34(331

11حة+*8الطائرا5311يدماولول+هصالمآ(قزةحم331037(3ةح*ح(القميلة11اة*(هذه36(331م!-5(لينا1مة!تا"ا*ةبراثيا(ا1ةيدأ

ةلمح!احتىا31مةانيوإ331913للما**ي!3اتركأ11م!++*حااهأندا33138*طاتحتا51*ااولخة(خهلرا

11مهمتجلدورصق/وتجلدونهم،ااقوتصلمولى(1ا)!(وكتالصوحكاءقوكتائا،وحكماءااسوكتائا(ااقوحكماء(34331(

!يقس/(قتلتموهاابرأخياس.لراشيا(ااحىس.)!ق(/قس35331(لكيما(تضطهدونهمعستنمونهم/يقس/تطردونهم(

حماحيهاسحماحيها(اادراريحهاأس(!راحه(ااالدجاجةص.قاالطائر(ااكتيرةمرازأقدر/قزة(حم331037،سفكتموه

تباركس.قرا(مارك31،93؟ئتزكهوإنماش(أترك11قهأندا(38(31؟

الحيلهدا(القبيلةهده36(331تهراقوه(سفكوها1الأبرار(الصديقين35(331

ا،عوالرويالريايىأس،والسريانيالقمطيتس/ص،والرويالضطيقروالرياني،والرويالقطيقسرالسريايى،س:،الروييالضطي،ق

قطفقط،طالريايى،لىلي!هـلا،الرويلىليىهـلا،القبطيلىليىفلاالريايى،بعضعس،الرويبعضعر،القبطيبمضعقالحرايى،

تسط،والرويالسريانيبعصعسروالريايى،القبطيلعضعقس،والرويالضطيلحضعقرلقط،السربايىسطلقط،الرويمطلقط،الضطي

السربانيوبمضالقطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولمصالضطيتعرالمريايى،ولعضالرويمدر!فط،والريايىالقبطي
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ؤال!ئغوناق؟يائقضل

تفئم:ققالفؤقأقا34103(القيتي.ئئيانلروتةتلآميذةإتئيماقذتافئظيقا،القيتيمنت!وغخزبخئتمأ41،:1

ئئقف!."ؤلافتاقاخخيرغلىخخزئتزكلنلئم:أفولخفاكغا؟هده"أتزؤن

الأفوز؟هنن؟تخونقضتئتخا:"فلقائيين:فزاذىتلآميذةمثةذتاالزئئوني،تجتلغلىت!وغتجقمت!قققا34103،

أخذ،ئضتتخئمؤلا"أتظزواتفئم:ؤقالت!وغقآتجات4،.لحأأالذفير؟"هذاؤائعضاءتحيئذغلآقةهيئؤقا

بالخزوبشمغئئمقإذا341:6(كثييرين.قئضفونائضيصيخ"فؤآتا"إق!قائيين:اشييغلىشيأئونكثييرينقإنأ،،؟ه(

الائمضاء.تخننتئملجن!قا،هدهتونأنتئتنيقإتةتضظيرئوا.ؤلاقائظزواالخزوب،ؤياختايى

كلقاؤهد41؟.8(قؤاصمغ.ثنيؤقؤثؤتخاغاثزلافيذؤتخونقفقكة،غلىؤقضقكةأقيماغلىأقةؤلتفوقن311:7(

.،،القفتيآؤذ

اشمي."آخلمنالأقيمخيججمتذفئغضينؤتخوئونؤتقئفوتخئم،الشذائدإلىئمئيفوتخئم"جيتئد34109(

جمنكثيزونؤتفوئم341011(تغضا.تغضئمؤئئيف!تغضا،تغف!ؤئ!يئمنهييزون.تمثذذيلث"ؤجمئذ341:.1(

ؤقن341013(كثييرين.منائقختةتضقجلالأثيمكثزةآخلؤمن3:13(ألحكثييرين.قئضفونائكذابينالأئبياء

."تخفضقهذااققاييماإلىتضبز

الائمضاء."تأق!ؤجيتئد.الأقيمضوغلىشقاذةائت!كوتيماحميج!نيائقتكوتيإئحيليبهذا"ؤئتاذى14(341

ائقايى!ث."قفيفقيمائئقذلي!،ائق!ني!بقائتةالتيئذايياذلمحتلجمنقيقتاليائخزابتخاشةزآيئئما"قإذا3410115

تئتيما،!بقايزفنييئنرل،ال!ظجغلى17،ؤالدية341الحتالي،إلىيفوداثنيالدينقفيفزبأ"ؤجيتئد341:116

ثؤيه.،،لأخدؤزائهإذتزجغلاالخقل!نيؤالدي341؟118

الأتايم."يفخئم!نيؤيفئزضغاقييفختالى"قؤثلآ:9!(41

ال!ئحت."ثنيؤلاالشتاءجمبقزئبئميخونيشلأ"قضفوا341:.،(

يخونآؤلنالأنختئائغاتيمائيذاءفئذجمثفقايحنتئمغطيقةشذةتخونالزقانيذلذكب"قإتة341:!13

آئضا.،،

آخلمنالأتائميفخئمتملؤإئقاتشبرديخ!ئحفضكأنتتاققحت،الأياتميئئمآن133"ؤتؤ،ة341

.،،ائفختايىين

ئضذفوا."قلآ"أؤفتاكفتاائتيميخذافؤ"قاجيتئد:آحذتئمقاذ"قإن341033(

آضميايئئضفواختئؤغخائحتغطيضةغلآقاتيؤئغظونكبب،ؤآئبياءكدبف!خإءشيفوئم"قإتة341؟34(

تئم."قففثشتقثقذقأتذا3(341:هأفخن.إنأيضا

ئضذفوا."تلآائتخابج"يبفؤ"قاأؤتخزخوا،تلآائقفيريبفؤ"قا:تئمقائوا"تإن341:136
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1-3436مقإنجيلحواثي

*حح،58!ة58!ح،ئنقضولاالأاة(هذه؟،413ة-ت!75ي!ا"ول(يرونها31ةنا(فدا1وللاةي!ايد!ح+منطلقا(ا1!لأة-(خرج(131،

11يدماةاماا1ا+دل!يدماة*اة،أالأمور(هذهتحونا31ة،اهـ،ا(فصتىا1ةشا+ةشازو37ةه+ة2(فرادلىا1اشاولححعاام!ص!،جلر(فلصا34103(ل!ة

فإذا(55،136عم7،فيضلونا1م"3فإن،ا34105تا**مع!+قىع+ي!ا*53ي!ي!!ولمص!شا53حد(أيضلنحتمولا(134،ع!!2عحالدهر،11ص!+(!

11م!محم*3((وذ)!قومن7(53341+لآا+للماطما(تحونأن11لل!ح33مةح+(ينبهنيفإنها1*ولحأخبار،511+لل!شاس!*ش!+ش!مولم!س!ول(سمعتم

الطلقا11م**8!يي!لحأؤل،11ا*،151هذا3418**،+*!(مواضعي5311*ي!*لح(موتاك!ح**لح5،مجاعاتا1)ي!م!وللاهول(ي!*عرلازل(

جميع،1اس!7(3)+ه،مغضينا1حمح7ا+سهـيلهح*ح(تحونونا51!ش!+لله(،يقتوت)حمااحكل!ثصهالثدائد(1،3،9كا**ا*"لحاح!

بعفحما51+خج+ءي!53(يبغضا1ي!قى53*مس!53بعضا(بعضا51م305يلأ*ول(كثيرونا301+ه+ة*!زه!5(يثك01(41؟(ح!ي!..).

(شهادة711،اى4الم!عيمه،المكونة11اللمااحيدأ(يناذى(1،؟341لحشالمح!هم،تضمحل11مص!شأ3ول(فيضلون(11؟أ،52*!ل!بعضا(

11!*ك!-ول(ينلذا11ولمة)+دلأهـ(52(دليهرب(16:؟41**ا*ةول(نيالدا11حااةيدأ+(لخرابا11ا+ا"دل!تا(نجاسة(413015ح7(3سع)س!مهـح

حا3(+)!(ثوبهاا3!زحلأحذ،،أهـ11االذي،1،318*د!ما،ااحش!8(لرفعاك!-+هـ91ه(الذي413117كل!ي!اج،إلى111ه3ول5ةيهوذا،

العالم(11ا+ح*س!ورشأابتداء،منذ11*ح!هح(شزة5211*حا+5-ةولول3الزماد(ذلك341031()*م!-لمحأح+!(ةي!احللا(311003(

11ا!53،مح(تقلا21تمةتالثر،ا1ا!53!امح(ققتا1(ا!ةحص!)553(لأياما811+!س!لولا(13133،*هأيضا،11يدماة(حتىا1*حه7!حكهه

،ءمحاا1يمهلله+(س!+)53استقوما1م*3،دإده(143.3اح+اا،هاكوأا1ا*+(هنااا5*اشأ،اذهوها(143:33م!(اي!حم)3"حعس!(ميالأا

أمحن(إن11ء،أيضا(1ا)++للماشا(ة!(أصفيائي11سللماح5حتى(11ام+هـيلما*ةع،عجائب211)شا+*هـهم+(*ةأنبياء(11ةلحبمي!

اي!اولة+()*ه(المخابع1111*س!طااس!(1فيهوا1الحااس!ا!فيهوا1+دلألمحأح*3+(لإنا63؟41اتأحح++ولاهأنذاا34153حداح535ا؟هوريدما!ا

طمفقالعى:قس/لهم(فقالهوفأما341-3،يرونهوجعلوهعس./ليروهمي.،يرونها1م!طلماو:/وانطلقي:منطلقا(ااولتاو.ثم(!(أء3

11ئميس/فلما(أ!303،وينقضإلاعر.ئنقص(ولا11يق!!يذ!/ئزك(ا1أتروني./ناظرينألستم%ترونقدع!أترون،11يوع

ولاق:قسأأحد(يضلبحمولا11احذرواس.قر/انظروا(34104(فقطسالأمرر(11وبينهبينهموقالواس:/خلوةفيقيا!رادى(

!يتسعوا/أرمزمعونوأنتمس.تمعون/ماذاقسمقم،فإذاا41،06يحدع!مع!.يطيخم/ي:يضلحم/أحذاتدعوا

مواضع،)...(زلازل34107(سر!طها(11تدهثواع!يتس/تضطربوأ(ا1قسفانظروا،ا1وتتجصعونعرتسصعوا/أنأنوتتجصعون

سأؤل(1،3؟8(ص(مواضعفيااميتاتقموت(ااموضعموضعفيوزلازلوموتوجرعادلىوزلازلوأوبئةمجاعاتعسي

؟قد!/يشك(341001(لحممبغضينجميعهمالأمموتحونق.ص/،الأمم)000(وتحونون11منس:عند(ااصالثدائدا341091

صاحبهأحدهمدلىبعضا/بعصهمعس:/صاحبهالواحدي:بعضا،بعضحمااقرابعضابعضا1)!(ياديعس؟يرتا!/يفيزك/

المسكونة(1،3014(يق!قتضصحل(ااتظاهر!ي.قس/كزة(1،3013،فيخدعونمي.تس/فيصلو!(ا1تسيلا(كثيرون341011(للآخر

ما341:17(الجةالخرابآيةع!./الخرابرذلة:ي(الخرابنجاصة341015(كللهادة:س!ياكل،علىثهادةا1العالم.د!الدنيا/سر

عر/تقلاس/فلاوإنصا(11قصرتس.ق/ققتا13(1،3لالهعس-/ثيابه)!!ي؟(:ققس/(ثوبه341018،منيصلكه.فقطعيفي(

)...(حتىا1فقطقأصفيهاث)ص((11هـلا،عجائب1،10.3(قس،هناك1،333(منمدتهاتقلي./قصرتس.تقصر/لحنأق؟(.

ممكئاذلك؟نإدالمصطفينيمتدرجواحتى:!ياأيفاالمصطفينأمحنإلىيضلوا(الاليحتىدلى.أمحن(

الزماداذلكفيفإنه341031(القاطنون(الذين41،:16(منتصبةقائصة(341015(ئرىبهذه(إنجيلبهذا4!اآ41النبيينالأنبياء(341011(

الخزانةوالمخدع،المخدعالمحادع(36(41؟حينئذ

منفهوتطققظتقتوأماالمخاص،بصعنىوهوفاعلهيستملمماعلىطلفاتصلقالمرأةظققت.الولادةوجعالطلقحا!ثية:،الطلق41،08(

حسنةميتةفلانماتيقالبالكسركالجلسة.والميتة،الطلاق

(،عوالرويالريايىأسوالريافي،القطيتس/سق،والرويالقبطيتروالسريايى،رالرويالقحطيقسر،الريانيس،الرويي.،القطيق:

قطدقط،ط،الريانيلىلي!-لا،الرويفيليىهـلا.،القبطيلىليىفلاالريايى،بعضد!ة،الرويبعصعر.القمطي،لعصعقالعمرايى،

قسط،والرويالسربانيبعصحمر:والسرباني،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالق!طيتعس،القبطيوبعضالرويمعق.الرري،ولعصالقمطيتعر"،السريانيوبعضالرويمعس:لقط،والريايىالقبطي
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التمثير""ائننقبيءيخونقفكذاائتغيرب،!بؤظفوزةائضشيرقيمنيحزبخالتزقأنكضا"لأتة37(341

الئ!وز""تختيئقفتاكالخثةتون"ؤخيث341:8؟،

ال!قاء،منانكؤايهحثؤت!فظائققز،ئصيءؤلاالشفش،ئظيئمالأتايم،يفخئمصذ؟تغذ"ؤيلؤفحت،93،ة341

الأزص!."قتائلحميغجيتئدقتئوخال!قاء،ثبالتثتيرائننغلآقةتظقزذلكؤجمئذ41،003،تتزئزذ.ال!قاءؤفؤى

الضويىضؤقيقغقلآئختةؤئزليمل3(3:األحغطيبم،ؤتخدفققغال!ماءشخبشكلىآتئاالتمتيرائن"ؤتزؤن

القت!قاغتئوا341؟33(آفظايىهن.إلىال!مؤاتأفظايىمنالأزتني،الرتاجققالتمنئختايىيهقيخقغونائغطييم،

أئئئمؤفكذا341:133دتا.قذالضيفأنتغقفونآؤزافقا،ؤخزتجتأغضائقالاتتإذاقإتقاالخير،شخز؟جمن

الحيلهذاتزوللاإتةتخنم:أفوذخفاا341034الأئؤاب.غلىقزتقذآتةقاغقمواآخغ،هد؟زأيئئمإذاآئضا،

.".:.تزول،ؤكلايتزولانيؤالأزض!ؤال!ضاء341035(!قا.هد؟تخونختئ

!هنجيض!ه

*!وانقضاءا11محيكهـ"!امجيئكا1متى"افمتىا34103-7هنا(هاا1هنا+ها6ئئزك(341:؟ادنا6افدناا1ولتا7ثم(ا34101

الانقصاء،1ايحونمماتحون(341-6،-مماإفي،11باسي6اصيلمعلىا1يأتونمماصيأتونا341:ه(يصلحمممايصلنم،،4،.!أوانقضا

معالىالبمين7الأنبياء(أ:11(41هـبعضهم!ة!بعضحما341:.1(وم!تات،أوموت11ثتكونكااوقحون34107،الالقضا"!

منتصة7(قائ!ة341015(الانقضامما!الانقضاء(11جنئذ!وحينئذ(11ئنزلىبهذه6إيخل،بهذا71،14؟ةلتقل،(تضمحل3!(341

ئأ7ةهـلأللا(341003(تلكمما(تلحما1هـوالمرضعاتلحةهـلأوللمرضعات(91(341ليرفعمما،لرفع17(341هـحينئذص!وحيشذ(341:16،

جهدهـمما7مح!6لاالر(ا1تلككا3(تلما"41،013(التداكا!ابتداء(11يحونمماتحون(3(41،:االثاكاكاالثتاء،11هـلكيلا

مماوأو(6،(341لر7إلىلمأيفا11اصفياي"!،أصفيائيلم11انبيا"وأنبياء،11صمحامما!صحاء(ا1كاصتقوم(سيقوما.3413

لاوالقمر*القصر(يضيءولا11تلك"اتلحم93(341بن+اب!ا11صي*!صيء،11فيلناحية+لىاا1فيظهر6(وظهوره11،037،

"لالوق،الصور(31(41؟ش7ابن!(11وترونمما(ويرون11فينوحكالتنوح(ا1الانانمماالشر\(اايظهر"تظهر(341003،ضوةيعطي

ترول340،13،يزول،"ا+الرق
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يل!583لحس!قول511(الجثة11ةولا+ح-اوحيثاةهـ341038(س!+3،أمهـقىفهكذا،ا1*حافيا1لأم!-لآاالح*535لموظهوره1ا*شا(منا341037

ايرونهـ11*38(قبائلا3003أ!17،م!53(تتزلزل11ورا*511(قؤلى311311*ي!153اح+ي!ا*اللأايضيءلااس!ااس!5)!**م(تظلم(31193

س11!؟ولحا!53حمدأ،لعظيما11ا+ح!شاي!33شههالصور(31(413يدهالأ3عطيم،ا1هدل!دأ3محداا1وله*53(قرةا1!ولح(معا1ةلا(م!+)3

11!ه!5،لانتا1+لل!يلماس!*ول+لحإذا،فإنهاا1اولس!ا!ةلاعلوا(3،33ألحا"كل!!ةأقطار(11ا+*حط52*هـ53+ااالأردع،الريا!مهاب

لجيل،ا34(1،3ا،م!3،علىا1امةح71(علصوالاالااة5(هذ1لأح-دلأ،يضا(أ33(:1،3يدأمة*5+3اولس!،تعلسونا31!دلما58!ت!(خرجت

*،ااكلهح،كلريا1اي"شا*لااترولان35(4130ا**اهذها1ص!+!يلأ(حتىا31*ح"ح

فهكذا،ا1المغربحتىوئزىسالمعارب/إلى!ضيء!يفيظهر/ق؟وطهوره(االمارقي.(المرق11ذلى(يخرجا1سفلا(لأنه37(1،3

ا!ثةفيهالذيالموضعق،الجثةتحودوحيثااقر،الجثةاافقطص1،3:38،تحوداظهور!يقس/صيء(اامثلهوفهذاق:

/ق(تزلزلا1ئرىنورهبديلاس.ضيااء(/يبديلاوالقصر!يالقصر(يصيءولا11ذلكوعندي.ن/الم!وعلىس"ق/(وللوقت3093(ألح

مع31341(بقوةي.قوة،معااتعولع!:/تندبق!.فتنوح(ا10001(دس.آية/تبدويض/(علامةتظطرا4103،تضطر!عس

مها!اااأحبا)ء(5!ي.قس/نحتاريه،ااكبيرس،العظيم11الأعظمالصورع!.،العظيمالصرر11!لافلاأبصوتيس/صوت(

الحصادىدس/(الصيفاايلينساعةإنهعس.(لانتإدافإلهاااعساقي(ااق341031(فاعلموا(هباتع!ةيدلاا

علصتمايفاعلصواا1رهكذا(س133111

ولسربسرةمثلصورةجمعوقيل،القرنالصور.حاشيةالصور(3(؟.اأ!

(،عوالرويالريانيأشوالريافي،القطيذ!/سق،والرويالقبطيقررالرياني،والرويالقبطيقسر.،الريانيس.،الرويعي،القطيق

تط،!قطط،السريانيفيليى-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطييليىفلا.،السريانيبعضعس.،الرويبعضعر،القبطيبعضعقالعراني،

قط.،والرويالسريايىبعضعسر.والسريايى،القبطيبعضعقسرالرري،القطيبعضعقزفقط،السرياني.سطفقط،الرريمط،فقطالقبطي

الريايىوبعصالقبطيتص.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويرلعصالقبطيقعر،الريانيولعضالرويسفقط،والسريانيالقبطي
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متىإنجيل

ؤال!ئغونالتايبالقضل

ؤخذة.".:.الأثإلأال!قاء،قلآئخةؤلايغقفقا،أخدمنققاال!اغيماؤيفذاثتؤيمذلذأخلمن"قأقا1410136

قئلالتيالأتايمثنيكأئواكقا341:38(قإتفئمائتمثيرائننظفوزتخونكذلذئوج،أتايممثل41،:!3("قإن

ختئتغقفواقتئم341:93(الففذ،ئوخ!ييماذخلالذيائيؤيمإلىؤفتزؤتجالت،ؤفتزؤجينؤشايىيينآيميينالظوقالب

التشير.".:.ائننقبمثتخونقكذلكآكجين،قاختضقفئمالظوقانأق

زخمنثنيتظختالباثتتانيؤتخون14اآ41ئتزك.ؤالأخزئؤخذقائؤاجذالخفلي،جم!اثتانيتخون"جيتئد341:.4(

ئتزك.،،.:.ؤالأخزىئؤخذقائؤاجذةؤاجذة،

زئبئم.".:.يأل!شاغةأتةتغيرفونلاقإتئم،الأن"قتيقظوا3:43(أع

تذغةيكيلآت!قزت!ناللف!،إتةتأقيشاغبماقاأتةكنييغقئمائتيتقالذكأنتؤآتةهذا،"ؤاغقفوا341043(

تغيرفوتقا.".:.،شاغةثبتأقيالأئ!البائنقإنفنتجذين،أئئئمكوئواهذاأخلقحن341044(تيتة.تئقحث

غثتزالتاجمغالإضخاخ

ؤال!ئغون(الثايبالقضل1

جيييما؟".:.ثبظعاقفئميحغطيفئمغبيد؟غلىشيذةتزكةالديالخيهيئمالأمينائغئذفؤئزى"قن3:ه،(أع

غلىيئزكةإتةتنم:آفوذخقا47(ة341.كذلكغاملأؤتجذةشيذة،تجاتإذاالديائغئديذلذ"ظوبئ341:46(

فؤتة.،،.:.قاحميج

ائغبيذ،زققاغةتفيرتبأنؤتئذأ34109،،فذوفة"،ئئطئشيدي"إنقفبيما:كبال!وءائغئذذيلثقاذ"قإن341048(

يغيرفقا،لااليئالمتاغيماؤثبتزخوةلاالديائتؤيمثبائغئدذلذشيذقيأيي341:.ه(،ال!كييرينقغؤتشزتؤتأكل

الأشتاني.".:.ؤضيريزائح!ءلمحييمايخونقؤصعغائمزائين،قغتضيتةؤتخغلؤشلإ،منقتشفة41،:51(

نجهنج!!!

"تطحنان(41(41؟ةصي"،صيء(11ولم7فلم(34193(من7"يحون(ا1كذالكة(كذلك341037(يعل!هصا!يعل!هالم41،036(

الذي3417؟42(ما(حامما!1،3046(جاء(يزكهمما7(1،305،،تركهكا341:437(ما(يومأي،،ساعةأية14103،(يطحنان

ال!!*ء(الب!11-كافيه(341:51(يتوقعه6(يرجوه(341:.هرفقاهمما!7(رفقاءه341094(السومما!السوء(341:48(
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11م*3(فإنهم13،38،*احهم*+ظهور(ا1م!دلأي!،نوحا31مة(فإن37(413س!دلهم53(!ا()يعلىااا*ح(حدأ511!هـح(جلأمن36(؟41

لفلك(ا11حلحا.36اة(متزوحاتا1م!36االحتااول(مزوجينا1م!2دلأتا(ثاربينا301(53دلما)7(كليرآ11االلأكلهط،قبلا1!ص!ة3+هيدأ(كاسا

الآخر(11مم!ح26(يحون341004(*535!ا*لم!اس!(أجمعين11حلأح-لم!8فاحتلهم(ا1س!ه*س!3!لأمماقرالطودان(11ا،ع!-آأقى(93(41؟لم!ه-للما!3!ا

لوأنه341043(ص!*س!+5+س!مس!رلحم(11الل!مئا!53افتيقظواا،4مهـ341ا3الأخرلى(11س!53ال!3ر!(11س!3لا+53(تطحنانا5334141اة

الحلأة(لكيلاا1ةل!اا)؟(يسهر،ا1ل!ة(ل!نا1ا+حمةح*ا!هكأ53*ي!اااةي!ا(للصايىإيأتيا531يم53(ساعةا1ي!ا+حمة!م!*!ع!(مالككان

تركه(اةمةحعئزلى(4(1،3:همةس!3+3ابن(ثإنا1ل!ح-ح!حمصتعدين(ا1ل!س!+للمالحأنغ(341.44(اء5،ينهبا1ياة*(يدعها1يلأيام!+،أ7ولح

يزكه((1،374اام!اام(ملأعاا1ح-ي!حورا،لاول(هوجد11!ا%س!(هسيدا+للثلأس!ااةأ*ة!لما(ءجااذ!(14364+%!(هجدا1**ةااة

(يضرببأنا1ح-*حمس!ااح-،2يبدأ(341094(كاشاللأة*(يطعا1س!(سيديا1دلألح53الرء(48(341لاة-*ح+م!+له(هوماا1ااة*ة*اا

311!لح(الجوم11س!%س!+سيد((41،:.هاطةهـ-الكيرب!(11)للأس!(1اس!+ك!(بنربا531(311+!ا)*للأ(كليأا1*هـيلأم(رفقاءه11ح!153

ا،ح*س!دله(مجعلا1لأح+7263،وسطه11ااحمهـحلا*م،!يثقه(14315يه*5+دلأس!*53فى*هحايعرثهاا1-التيا11*س!-ااحهور3+يدأ(يرحوه

لي؟لىعسعسر/قمثل،341،3.لاأبيعرقسر/الآبا11يعلمسق/يعل!ها(ا1فقطستلك(ااقأجل،مناافقطسافأما341:36،

الدكورويتحدنالإناثيتخذونقاومتزوجاتومتزوجين11قر(وشاربينآكلين3410138صي)ء(سرظهور(ا1؟نماي.)!في(/

ا!قل(11يحودألىعيفقط/قسيحون(حينئهذ41،004(ال!فاحتلقرس/أجمعير(فاحتلهما1الغرق!ي(الطوفان341093(العول

:قس/(والأخرى11إحداهصايقسا(فالواحدةا1فقطدس(واحدة11فقطستحولى(1،،1،،ووأحدق.والآخر(11قريةسقر/

ع!؟قاصاعة(ا1ليد%صاحبع!رب/يق/(مالك341043(يومأيق.لاعة(أية11إذادرفقط/ع!(الآن341:43(والواحدة

:سق/تعرفونها(،4(1،3ينقبوعسيقس/(ينهبا1يدعولمإذألسهري:قا(يدعه)...(ل!نا1وقتعرمحرس/أيعسر.اهزيع

يتركه،7،(341فيحدهس،وجده11يأتيس.جاء(ااسفلاإذا(11ق(الذي341:46(و!له%نضبهعسأقامهاي،تركه341،45تظنون

فينظرا)ء(5ي:ق/(رفقاءه!1،3،4لهش)ء(كل%مالهعس:/أموالهي،له(/)هوالذيق.له(هرماا1تئقيصهد!ئير!ه/سرق/

"قفثقه(341:51(يتوقعهق.يطن/سيرجؤ(341005،ولار!قسج(ويشربااويؤاكلي(ويأكل11منمعهق!دلى.)؟(1خدمته

ق(وسطهمنا1فيعزله%نصفينويئقهع!.ومجعلاشطرينفيخرمه!ي!يفصلها

يتركه(تركه45(،أثفاسهررافتيقظوا(341043(علىأجل(م!36(341

)أ(زلعهأوثلثهمحووهوطاثفة،أيالليلمنهزيعمضى.حاشيةصاعة،341:3،،

(،عوالرويالسربانيأصوالسرباني،القبطيقس/سق.،والرويالغبطيتر.والرياني،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الرويي،القطيق

قط:دقط،،طالسريانيفيلي!هـلا:،الرويفيليىهـلا،القبطييليس!لاالسريايى،لعضعس.الرري،بحضعز،القطيلعضعقالعبرايى،

تسط.،والرويالسريانيبحضعروالرياني،القبطيبعضعقس.والرري،القبطيبعصعقر،فقطالسريانيسط:فقط،الروي.مط،!قطالضطي

الريايىوبعضالقبطيش،القبطيوبعضالرريمعئ.،الرويوبعضالقمطيتعر،السريانيوبعضالرويمعس.فقط،والسريانيالقبطي

157



*بمآ

متىإيخل

ؤال!ئغونالتايثالقضل

ائغيريمش.لاشيقتاليؤخزخنقضابيخفنأخذنالتؤاق!ائغذازىغمثزال!مؤايئقتكوثئشبة"جيتئد35101(

تئمقضابيخفن،أخذنتقاالخاهلآيئؤإنآ:5113تجاهلآث.ؤظشخيهيتاتي،!نمئفنقخفش351:3(

ائغيريش،آئظأققضاةها351قضابيجهن.قغأؤجمييهنلبزثئاأخذنؤالخيهيتاث35104،زئئا،قغفنتأخذن

قاخزخوافوفواأق.قذائغيريشذافؤ"قاضزخة:كأتت،التيلييضفكأنؤتقا35106(ؤيفن.كفنتغ!ن

يفخيهيقات:الخاهلآثققات!ت35108(قضابيخفن.ؤزتنخيغفنائغذازىأولخذقاتمجيتئدآ:!أ51ييقائيما."

ؤإتاضن.تعيتا،"تغقةقائلآلب:الخيهيضاثقأتجاتحت35109(ائظقأث."قضابيختاقإنزئتخن،منتتا"قئن

ائم!تجذونقغةقذخلائغيريش.تجاءلتئتغن،قضئنأقؤتتا351:.1(لحن."قائتغنائتاغةإلىأخزىقاذقئن

فؤقأقا351013(تتا."افتخزتتا،"زتتا،قائلآب:ائغذازىتمتةتجاءتالأيخيرؤ!ني351111الضاث.ؤأغيقائعزليى،إلى

ائيؤتمذلذتغيرفوالنقإتئمالأنآ،قتيقظوا351013(أغيرفخن."قاإتنيلخن:أفول"خفالفن:ؤقاذقأتجات

الأئ!اني.،،.:.ائنميقاتأقيالتيال!اغةؤلا

العري!((351:ههـحمس!ةهـلأنخسى(351:3(العروسكاالعري!(11ويخرجنمما(وخرجن711اللوايى(11عذارى7العذارلى(1(351

"هبناااأعطيننا7لا،هننا35108-هـممائأة+!اقومواا1العروس"العريمىا11صوتكان*7لمصرخةكانت35106،العروسكا

مماربا(ربنا351،1:االعروسكاالعريى(11جاكاكاجاء(ا1هـ-!ةهـلأل!أن(351:.ا،وابتعنمما!ابتعن(11ماممالا(9(351اعطينال

اادمماالآنا(51313ربنا
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زيئا(5811،يأخذنا31مةوإت(3(351ت!!53*هخت(351:3،*ء!ححلاصتقبال(اة+ح2(أخذن11ول!(اللواتي11ح+ه-حينئذ(1(351

صرخةاا1ة-الما51،06(+ه،ي!3ةنمن(ا1ة3ا!اح7نعسن،(آ.ه51اكاه+ه،أأوعيتهن(11لححي!ريئا(11ة*23(أخذن4(51،لا3ع

أولئكا351017حع!ااةم(للقائها1ةا!اللأولم!!ه!فاحرحرا(ا51+هـ!اي!ا،532اقومراا1ا،ةآ(أقىقدا1اع*5(ذاهوهاا1هل(+دلأمط)523

ح+ه+6*لر(لعله9(351!اهولفىقة+*ة!لألم!م!ل!ةلأل!ش!.55أنطفأت(مصاليحنافإناا"51ي!ةل!58!حلا(هننا35108ة**س!+ح3

اللأمشأليلأه(لآلىافمتيهقظوا(13ة53513+لم!ح!+للأيلما(ليمتص(51301ل!هحث!ول(حرىأ511+يلماةم!ايحفينا(ا1+يا(1اء+ت!ولس!

جاهلاتصنفمط:لى(جاهلاتوضحكي!اتصن351:3(ق!(اللواتي11ذلكعدعس:إذ/عر.إذأ/ي!س/حينئذ(351"ا(

11أعطيقناقس/لا،هبر308(أهمعاىقس/(جميعهنااقسر(أولك3:7(أهققوموا(ا1صوتق.صا(صرخة6(3أهحكيصاتوض

11إلىاذهبنولحنس.إلى/فاذهبن!ي.ق/إلى(أحرىفاذهبىا1س(لعله351:9،مصابيحناتنطمئللاق:س/،انطفأتمصابيحافإن

(الآن3510113أعرف!ميس/أعر!حن(11لحمي.س/تخناا1فقطسلهن(351013،وإديولما(351011لأنفسحنقس.تخنا

ولاالجومولاالبثرابنفيهيردالذيالوقتتعرثرنلاعر؟عرلا/قىلاالإدان(ابنفيهايأتيالتي11فقطسذلك(11إذاس.يفلا/

الماعة

،،عوالرويالريايىأس.والرياني،القطيض/لقوالرري،القطيقر،والسريانيوالرويالغطيقسز،السريانيس.،الرويي.الضطي،ق

قط.،فقط.ط،السريانيلىليسسلا،الرويفيليسهـلا.،القبطيلىليىفلا.،السريانيبعصدد،الرويبعضعرالقحطي،بعص.عقالعراني،

تسطرالروي،السريانيلعضعسررالسرياني،القطيبعضعقسوالرري،الضطيلعضعقر.فقط،السريافيسطفقط،الرويمط-فقط،القبطي

السريانيوبحضالقمطيش،القطيوبعضالرويمعق.،الرويرلعصالقبطيقعرالسرباني،ولعضالرريمص!فقط،والريانيالقبطي
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،ولبم!

بمت!

بم!

بمخ

مقإنجيل

ؤال!ئغونالزافياثقضل

قاتة.".:.ؤآغظافئمائخؤاض!غبيذةقذغائمتا!ز،زخلمثل"قإتقا351014(

ظاقتيما-بج!بؤاجذاؤاجذا-ؤاجذاآغظاةؤآخزاثتئن،آغظاةؤآخزقتاطيز،خ!ةأغظاة"قؤاجذآ.15(51

أيضاؤكذلذ351:17،أخزحمهقزيخ!يهن،قغيئائقتاطيرخ!ةأخذالديقتقى351016(ائق!ني.غلؤشاقز

شيد؟.!ضةؤؤازىأزضاقخقزققىانؤاجذأخذ351018(ؤالديآخزينن.اثتئنزبغالاتت!أخذالدي

ائقتاطير،خ!ةأخذالذيقخاءآ..3(51ج!اتفئم.ؤغيلائغبيدأولحذشيذتجاءكبيرزقالبتغذثتم351091(

ققال3(351:ازلمجئفن."أخزقتاطيزخ!ةؤقاأغظيتني،قتاطيزحم!ةشيد،"تاقائلأ:أخزقتاطيزظ!ةققذتم

شيدك."قزجإلىأذخلالكثييرغلىأقيفذآتاأميئا.القييليغلىكتتآجميئا.ضالخاغئذاتا"خ!ئا،شيذة:تة

زلمجئفقا."آخزانيقئظازالبؤقاآغظيتني،!ئظازئننشيد،"تاققال:ائقئظازئننأخذالديآ.33(ؤتجاء51

أذخلالكصرغلىأزتئذأتاآجم!ن،القييلي!بلأتذالأجمين.الضايخائغئذأئقا"خمتئا،شيذة:تةقيفوذ51،؟33(

تخضذلثدلذ،زخلآتذغيفثشيد،"ياؤقاذ:ائؤاجذائعئظازأخذالديآيضاؤتجاء351؟34(شيدك."قزجإلت

لذقادافؤؤقاالأزص!.فيلمحئظازكقختأثؤقضيثقجفث351:ه،،ئتذذة.تئمالديؤتخقغتززغة،تئمالدي

ؤأكغأززغةتئمالديآخضذأتنيغيئتإذائغاجز،ال!وءائغئذ"أئقا:تةؤقاذشيذةقأتجاتأ036آ51جمئبي."

ليالديآخذجئث،إداأتاؤكتثانقؤائد،أضخابجمئذيضتيئفيئأنلذتححثق!ن351؟37(أقرقة،تئمالدي

ائقتاطيير"".:.الغمثز؟ضاجحتؤآغف!إةائقئظازهذامئةخذوا351:38،يىئحيما.قغ

مئة.".:.ئئزغجمئذةقالديتة،ليمتىؤقنؤئزاذ.ئغظىتة،قنض!"قإن351:9،1

الأشتاني".".:.ؤضيريفائ!ءتخونخيثائخايىتجة،الطفقة!بائتظاذائغئذذلذ"اؤأئفوا351:013

فيهمكا(فيهن351:16(للوقتكان(الم!علىا-ا"3(واحذااافواحبواحدطاقةبحب7(طاقتهمجسبواحذاواحذا351015(

وجامما!وجاءاا351:،آفحامما!دجاءا351؟.3،وحاسبهمكا،حابهم،وعصل11جا*6!جاء،ا351؟91فضىممامضى،351018(

11الو"!المرء(351036(تفرقه07(تبددا1صعب7شديد(ا1وجامماكالأوجاء،،3(351أتركك7(أرتبك11فقال6،فيقول3،(351

ال!!ال!ءا03(أأهلاالعاجز+،الطاللم135103له،(عنده351093،؟ن+ف!ن،37(351ما+"،\.الذى11الكسلان7العاجز(
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،1-.53،مقإمحلحواشي

11ح،52اةحرووآخر!(11ا*53س!ولوآخرا(11د!ا*6مدلأقناطير(ا1ا*53ره3يمفواحد(15(351اا*+يمع+ح+(مالها1م*3دإنها(14(151

مضى(11اةا،ء-أخذ(الدي351018(161اة-أخذ(الذي17(51،ص!هـورفرلح(1511،ة!دلأحم(فعمل16(153351+اة"،1؟واحذا

11س!+سيد،ا1+يلها!بهير،ا1*مشاه!أهعيولقأ53،زمان151091،س!ليد)5((ا1)!ل(+للأممر،رىوا5311اكه!ارضا(أ11(1،ة-5حيله)1اةي!

11شاللأحلا،احئاا1ص!سيد)5((ااع!*ح+افقال331:31(غاها(ااص!جد(ا1*س!ااةكقذم،3(351-.+للهالاااةللأولحلا53(حسابهمعمل

سيد،351033(!((سيد)كا1لحيدها**ة7البهير،311مماة*م!ا،أقيكألا11مما(**ح53)اوراالقليل11)س!ل(*ولا+حاكتا1)مماللما!(ا+عذا(

11،ة*حاحأرتبلث(أنا11)حل(*حا+ح(لأنكا1س!83!هولحالعبد(أيهاحئاا1ئاللأحة!احسئا(ا1س!سيد)5((ا1ح*س!+(ديقول351033(ع!

تجمع(11طشهدلما،5تحصد(11+2(ةد!ا،حشديد(5،11!ك!ص!!أنك(11ا*س!اة،5!حعلست(111،دلألحأيفا(351034(ا*يدا3الكثير،

11دلأح53الموءا36(351+ه+لآ(عندىا1اكاكاللأهـع!-م!+الكماذاهوهاا1+دلما*ا*(فحبأتا351035،مهور(تبددها1دلما!(مماح)533

الموأئد،ا53+ه+-عد(ا31(تلتيا1م!أن،11ةيدأ+ي!شأةلا*53يجب(ف!ن7؟(351ا!ه*58!م!(أدرقهاس!اإذ،11ك!س!*ي!م!6العاجز(

خذرا،351038،اظ)م!ل(*ولاا5-لمرمحه11ل!-+ا!الل!لي،الدي11"ه!أةاةآ*ةيدأاة*61آخذ،جئتإذاألابمتا51+ة!ا*ي!5+اح

هس!81153يزع،االا+ه+ي!(عدهااح!ص!53*هح!ح53همع!511(يزادااس1305اة+لم!ه(لهقن(513093ةهـي!(صابا1اح!53*53

تا+ح58!ة،الخارجة11ا+يلما+ةة3(لطالا111،+اح(لقواأ(51303

فواحد15(351لهالذيق!/أمواله!ي:(مالها1فقطسر(الخواص11الغربةإلىماضق.سا!ر/سي/يما!ر(ا1فإنهسي/لإنها(351،14

!عساقناطير،ا1ومنهم...ومنهم...أعطاهم!منهمس.بعض/وإلى...بعضوإلى...بعضإلىفدفع!ي.وآخر(...وآخر...أعطاه

إنان/كلد!أحد/كليق/وأحذا(واحدا11قنطازاي.تى/ا(واحذا11قوآخر((11قنطاري!()ىيسضا،اثنين11)؟(بدر

الاشين،3،1.لاأهكتحرس.قر/(فع!لاا)؟(اليدورع!رس/القاطيرا351016(الحاللىعسر.فقط/سالم!ر(علا1إنائاإنائاعسر-

11لسرزمانا351،91الأرضفىس.و/اأرضا1االقنطاريةتس/الواحد(51،08!اأيفاالاثنيند!المنطارين/(ي)صستس/

موضعكلفييدور)؟(عسر.قناطير(51،:.3،الحسابمنهمفأخذس:حسائا/معهمونظمي(حسابهموعصلااطويلس.كبير(

أجعلكق.أقيمك(ااكنتلقديس/على(كنتااالعبدأيهاسيده%عبذايازهعس./صنيعكأحنماعي.351031(حسئا(

لقد!ي.على/الأمينسق/في(لأنكالأمين11أيهازه()صسيدهسيدهزهعس.حسثا/حئا!ي:حسئا(ا1قالس:ي/(فيقول33(351

11أعرفككتس.(علمتا+بقحةفقط:عر(وقال11سأيضا(35104؟(أجعلكقلأرتبك/!ي:أقيصك/س.(أرتبك11علىكنت

لكس.،عنديا1الديق:ما(35(51؟تبذرهسر:قبدده(ا1حيثس."(ا؟الذيااسرتحصد(ا1قاسعسر:صعب/ق:صعب/عسرشديد(

حيث!تشق/الذي!"؟،ااكحتأفنيعلصتي:/تعرفنيكنتإذد!علت،إذااالكسلانعس.س/العاحزا51،036(

اخدرا351:38،أناأي)ء،فكتسجئت،أناإذاركنت11للعاثديينق:/المائدةعلىماليسقر/الموائد(أصحابعندفضتي37351،

فقطعسس/الظال(351:03(فقطذ!35109؟،كل(فقطقهذا(ااالقطارمنهي.القنطار(هذامنها1+إذن%+الآنعس.

قسحيث(ا1القصوىس.(الخارجة11الحسيس

منعلى(كتا1الأمينالصالحالصدأيهاأميئا(!انعبذاياا1نعمحمئا(1،(351ربصيد(351:.3(وحاسبهمحابهم(وعصل91(351

رلهلميده(351033(ر!يد(351033(علىلأنك%علىأنكأجل

الاستقا)ء(عندصوتهاالبهرةصريفحاثيةصريف،351003،

(،عوالرويالسريانيأسوالرياني،القبطيذلى/سق.،والرويالقطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتز،الريانيس.،الرويي،القبطيق

قط-كقط،:طالسرباني،فيليى-لا.،الرويفيليىهـلاالفبطي،يليىفلاالريافي،بعصعس.الرري،لعصعر،القطيبعضعق:،العبراني

قسط،والرويالسريانيلعضعسروالرياني،القبطي/بعضعقس.،والرويالقبطيلعصعقرفقط،السريانييطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريافيوبعضالقبطيش:،القبطيربعضالرويمعق.،الرويولعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس:مقط،والريايىالقبطي
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بمآ3

متىإبحيل

ؤال!ئغوناثخامشالقضل

تخد؟،غزلثىغلىتخيشقجيتئدقغة،الأظقايىقلآئختيماؤخيغتخد؟فيائتمثيرائنتجاء3("ؤإذاآ.ا51

الحذاء،منالحزافالزايئفيرزكقالعصمنتغضفئمقئفيرقتذئيما،تينالأقيمخيغ351:33(ؤتخقغون

"تغاتؤاتميييما:غنيقدينالقيذيفوذذلذؤلمجئذ34(آ51شصقايإ.غنؤالحذاقيتميييماغنالحزافؤئميئم351:133

ؤغطشسثقآظغمئفولني،خغثلأثتيا35351ائغاتيم.إئشاءفئذتئمائفغذةائققكوتيىئواأبي،فتايىيتاإلن،

كنيؤكئثقتققذئئولب،قيريضاؤكئثقك!ؤئفولب،غايىئاؤكئث351036(قآؤئئفولمب،غيريئاؤكئثق!قيئفولإ،

غظشانأؤقأظغضتاكتجائغازأيتاكقتئ"زتتا،قائيين:الضذيفونجيتئدقئجيئةأ51،037إلآ."قجئئئمال!خنن

تخئوشاآؤقييضازأيتاكقتئأؤ351؟93(قكمتؤتاك؟غايىئاآؤقآؤئتاكغيريتازآيتاكقتئأؤ51.038(قمتقيتاك؟

هؤلاءإخؤييجمنبؤاجدقغفئنمقفقاإتةتئمأفول"خقاتفئم:ؤتفولالقيذقئجيحثأ351:.4إليذ؟"قأتيتا

الضايىإلىائقلآجمين،أئقاغتي،"اذقئواشمقاييما:غنيقدينؤفتئدتفوذثتم351041،قغفئموة."أتاقبيالأضايخير

غيريئاؤكئث351:143تسئفولمب،ققئمؤغطشثئظجفولب،ققئمخغمثلألتيا351:،4ؤلجئوب؟.لائييشائفغذهالأتدت!

إلآ."تأئواققئمتخئولتتاؤكئثتتققذولب،ققئمقييضاؤكئمث،تولبققئمغايىئاؤكئثتأؤولب،ققئم

تخئولتتاأؤقييضاأؤغزتائاأؤغيريئاأؤغظشانأؤتجائغازأيتاكقتئزتتا،"تاقائيين:ئحيئونقجيتئد351044(

هؤلاءإخؤييمنبؤاجدتفغفوةتئمقفقاتخئم:آفول"خقاقائلأ:جيتئد4(قئجيئفئمةه351عذفذ؟"ققئم

الأتدتة.".:.الخياهإلىؤالضذيفونالأتدقيائغذابإلىهؤلاءقيذق!ث351:46(آتا."بيقغفئئمققاالأضايخير

الجدامما!الجداء(11ويجعل6(ويقيم33351(ا!دامماالجداء(اا!يفرز6(فيفرق33(351يستوي7مجلى(ا1جاكاكاجاء(31351(

!(ولجنوده11حينئذ7وقتئذ(15101،(هاؤلاءمما7!!هؤلاء،ا.71034حينئذ(ا1مخيبه!ديجيبه(351037(عرئامماعارئا(351036(

كا!هؤلاء،ااتفعلو،تمعلوه،ا1إذ،مهصا(35105،،عارئا"هـعريان!ةلأعريائا(351044،تؤوفيةتأووني(35103،،هـوجودهلحةلأ

الدائم6،الأبديا1هاؤلاء7!كاهؤلاءلم61351،،هاؤلاء
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31-5،6،متىإمحلحواشي

يفرز(ا1ااحهـم!ه53*م،فيفرق33(0؟15!هميمشه(عرشا2571اشا(يجلىا1هـس!!*53ر(لأطهاا11ح+دلهـلمحهم!ولاا*آيم*لمحأ(جاءادوإ3(1531

11م!-51*7(فأطعشوني35(585130!ة-ةمم!6اإفثاء(11لحمة51(إلت513134ة*15،ح3(يقيم:33(513ا!33!دلأشا(لخرافا11*مدل!

11*+ولحا!ايل!ة،!تفقدتموني11عه+ء!(عل)تا+!هلمفكوتموفيا1!ااة1(كت513،036++كايلأ3+للمامي!اس!(ويتموني!آ11*اة51(كنت

،فكوناك38(؟153ةص!+ي!ول7كاه(فأطع!ناكا1ي!3-ل!ة3(يناكرأ11+ي!ايمس!ردنا(51،3037-+ةآيمحمةيله51(لبإفجئتما1ي!ا*اةول3(كنت

11حمة51،عنيا1ح+ه+(وقتئذ(351041كاهلاةنالمأ811!ح-ا*ة،للأ+حيا!53،غراالأصا11لاهس!ههـس!(مه!ااام!*اإنه5130014حمماشأ!ه

قرمهما(351045(س!رب)خا((511ملل!253!للماع(يجيبرن،4(آ51*ا*ل!اولا(كنت351043(33*ح8ئه((د)جنوده11كأه*ه!ةاول(لإبليى

ك!اح*58شأ(لعدابا3510146*ه*هـح

.سيفرز(اافييزير.،فيفرقااومجثري/ومجمعس.(ويجمعون33(351كرسعر.منبراعس.عرش(ا1يبي)ء(صجاء(3(51؟.ا

فتفقدت!وني،ا1!عطيتصونيةعسلمفكسوتموني351:36،الك!اشع!"الخرا!(11ومجعلق؟(ويقيم351،33الكحاش.عس،الخراف11ييز

فزرناكعس.س/إليهك،!أتيا3510913فج!صاكعس.قسر/دآوياكا38(51،فزرتصونيس.اإلبفحئتماا1000(ي.فعدترني/س.

ولرعلهقس.(ولجنوده11للثلابقس:ي/لإدليى،ا1+أيضافقط.س(يقول351؟41،المحتقرينيض/الأصاعرا11يمهما(04(351

مريضاوكنتعسق/إك()...(مريضاوكت11جمعت!ونيثصاع!.قسراتأووني(!لم43351(آكلماتعطونيسق/تطعموني(3،(351

اق!يالأصاغر،11تفعلوالمكما%تمعلوالمإنعسيا(تفعلوهلممه!ا4(351:هتعهدونيعس.تقصدوني/فلمي:مأعدتموني/ومحبوشا

الحقيري!س.

قانليرالأشرارويجب%وأ..01هممجيبونقانلين،مجيرن351044(فغدوناكدأطعشاك،351037(يتويمجلى،351031،

عريائا،44(ة351الفقدهووالافتقادغيبتهعدطلبتهتفقدتهحاثيةفتمقدتصوني(351036،بصعنىوأفررتفرزتحاصية.يفرز(33(351

باطا)ء(سؤنثةلعلانعلىكانوما،عريانةوالمرأةوعريانعار!هويعريعرلى

-(عوالرويالسريانيأصوالرياني،القطيذ!/يق-،والرويالقطيقروالرياني،رالرويالقبطيتسرالسريايى،س،الرويي:،القبطيق

قط،فقطط:السريايى،فيليمى-لا،الرويفيليىهـلا.،القبطيوليىفلاالسريايى،بعضد!:الرري،بعصعر،القبطيبعضعق،العبراني

ق!ط،والرويالسريانيبعصعر،والربانيالقبطىبعضعقس:،والرويالقطيبعضعقرفقط،السرباني:سطدقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبعضالقبطيتعس!،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالروي.معسفقط،والربانيالقبطي
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ط!بم

بمغ

غ-7

بمغ

كأيم!

مقإنجيل

ؤال!بغونال!ابشائقضل

تؤقير،تغذتخونانمضخآلآ"اغتفوا61،011يتلآجميده:قال!قا،الأقؤالهدهت!وغأكقلتقاؤكألآ6111،

يئضق!ت.".:.شئ!قئمائتمثيرؤائن

قياقا،ئ!مىالديانكقته،غطييمدايىجم!الشغبؤقشايخؤائكتتةائكقتةزؤشصاءاختقغ36103(جيتئد

يئلأائييد،فيهذاتخون"لايفوئون:ؤكأتوا361:ه(ؤتقئفوة.بقكيرئضميمكوةيتيتئوغغلىؤتشاؤزوا36104(

ققق.".:.الشغب!بتودآ

ائيشزونالإضخاخ

ؤال!بغون(ال!ا؟شاثقضل1

لمحيهوغاءقغقاؤكأنافزآيم،إتئيماتجاءت36107(الأئزض،ليمفغانقئر!جم!غتيا،تيحبجم!ت!وغكأنآؤإذ361؟6(

التتف؟هذا"يقاذاقائيين:تذقزواالتلآميذ،زأىقققاأ61؟:8فتيهئ.ؤفؤزأليميماشكلىقآقاضتةثمئن،طيحث

يلق!ايهر.".:.بثيرؤئذقغهذائتاغآنئضجنكأنقذقإتةأ361:9

جم!تقغئمائق!ايهينؤإن361:11(حميلأ.!غلألم!قغتحتقذائقزآةتجئتجئون"يتمتفئم:ؤقالت!وغقغيتم361001(

خقا361013(يذقني.تج!ديغلىالظيستهذاأئقحتإتقاؤهد؟113361جييي.خلىفيقغئمت!ثؤآتاجير،خلى

تقا.".:.بكزىائضزآةهدهقغتتةبقاآئضائئظقائغاتيم،حميججم!الأيحيلبهذائشزآيتضاإتةتئمآفول

"قا:تفمؤقال115آ61ائكقتيمازؤشاءإلىالأشخزئوطق،يفودائ!يمىالديغشز،الاثيئآخذقضىجيتئد61،014(

ذيلثؤفتذ116ة361ائمضة.منثلتينئغظوةآنقغةققززوافئمقآقاإتخئم؟"أشيفةؤآتائغظوييأنئيريذون

إتئهئم.ئ!يقةيتيفزضةتظنحثكأنالح!

و؟نوا(36105(ليسكوهكايصسكوه(لي(لح361رئيسكا7(عظيما1هـرؤوساء!ةهـلارولا!رؤساء،36103(علصتمقد6اعل!وا(3(361

،ةهـلأقد(361001(!كان(9(361وعا*،وعاء(36107(بيت*(منزلا1ممايموع(ا1ولما،وإذ(36106،العيدكاالئعب(11وكان!

ومنذ(16(361مادامماما(361015(هـرؤوساء!!روسامما!رؤلاء(14(361تدكازا7(ذكرى11حين!ال7ايت!ا!أينصا،361:13(وقدهـمما7

وعندمما
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عظي!(ا31مة7ام!-ةكا(لكتمةا03(53613!هـح1ايلماة(ليصلبا1كا!ع!)111+(ة(سمسلما1كاححح553!(يومينا1+*ل!+ع!ا*ح(علمواا(3؟61

للا(ا1اةي!م!م!ي!3+قشاي!ع!ط!،هذايحونلاا1ةي!لل!*3يقولور(و؟نوا36105(ا"م*)هـ(صكر(4(361ةهـةاة،قيالا(ا1**!ةقر

وعاء،11د!مم!535!اوكار(36107(ةالم!ةعيا(11!+!ليت(ا1حكاشاولا**ياع!(يسوع؟نوإذ6(52361مد!-مههـيلماقلق(11!ع!!ا!اع!

5!اة-(اليص5311م!+لماذا(ا8آولم!مولحمتذمروا(36108(لاحوهو(111(يدماه*تاة(!ألاضته11شا!اك!يدأة،ال!،داع!53اثمير5211امماهول

،نش!(1،16311ي!ة1اح(جميلأا1++ححي!53حةاطاسأ،تتعبونا1!هـم!ح53(يتم(16،001ه*طاول(يحنا1*ع!53لم!ه(ن؟قدا31مة(نهد!16191

ئشر(ةولهـ11يسا(أ11م!*(إله13(361ا*+5سه!ا،1(لدفي11حشاة31521مة(ألقتإنما،1(ة361!ح+دل!ولحلاع!ح(لمعحم311مة

ثلثيرا531ح+ما،(361015ا+امةمماتا+للأتأول(الإسخريولى(613014م!3ولح31،ذكرى111(للماحأيفا(11ع!3اكلهتاح(ئئظقا1اثةل!53+حاللأيلأ

تألآة53ح،2حماة(فرصةا163061ح!ك!لح+ة(لمصةام!

عطيم(ا1فقطعسيوالكتة(11وللوقتيذلك/عمدسحينئد(3361(أتعل!ولى%تعل!ودقددلى./علمتمي.اعلموا(3361(

.رهحاسيقلق،ا1هذهمحعللاقالعيد/فيلاقالوا:ثميالعيد()000(وكالوا11قيحود(لاا1قس(يقولونو؟لوا5(361عظيملمر

شق%ساءهمعساغتاظوأ/قيتذقروا(36108(جال!عس.قسر/(متكئ7(361يوعوبينا!ي.س/يوع(؟لىوإد6(61؟شعث

تحلمونلم!ي./المرأةتعيقونبال!مماعستع!اتريدولىلمق.تتعبولى(لم01(361كئيربثسالطيبفقطيبحثير(9(161علهم

لذكرها%عستدكازا/يطا(دكرى1اسأيضا،ا1قسئتظق،العالمحميعفي13361(قلددي(ا1قس(ألقت؟\(61؟1000(أتعائاالمرأة

اق(الفضةمنا1)؟(عهذاأقاموا%لهفصمنواعس.له/)؟(فقوا.يقامعه(!قرروا11سفلاتريدولى(15(161داكرينقلهالدكر

ورفادرهئا!يدره!ا/%المالمنعس:

)!لتحنيهطي(لد!ي(لتحيطي13(61؟ييشدمكر(4361(

الوبةأيفاوالمرصةاغتن!ها،المرصةوانتهزئفزة،أيكلصةفلانوجدحاشيةافرصةيطد361،16

،،عوالرويالسريانيأسوالريافي،القبطيض/سق،والرويالقطيقروالسريايى،والرويالضطيقسر.،الربانيس،الرويي،القبطيق

قط!قط،طالسربايى،لىليىهـلا،الرويلىليسهـلا،القبطيلىلي!فلاالريايى،بحضد!،الرويلعضعر،القطيلع!رعقالعرايى،

قط.،والرويالسريايىبعصعسروالسريايى،القبطيلعضعق!،والرويالقبطيبحصعقر.دقط،السريايىلط.دقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىولعضالقطيتعس،القطيو!عضالرويمعق،الرويولعصالقبطيتعرالسريايى،وبعصالرويسلقط،والسريايىالقطي
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ؤال!ثغونال!افيالقضل

يتأكقة؟"ائمضخلذئيذأنتمثاث"أينقائيين:تلآميذةت!وغإلىتجاءالقطييرجمنالأؤليائتؤيمؤ!17361(

زقالني،قزتقذائفغقئم:"قاذتة:قفوئوافلآنيالزخلإلىائقديتإ،هد؟إلى"اذقئواتفئم:ققالفؤقأقا361018(

انمضخ.:.ؤآغذوات!وغتفئمقاذكضااللأجميذقضتغ361091(تلآجميدي"."قغ!ضيمأضتغؤجمئذك

نإتخنم:أفول"الخقتفئم:قاذيأكفونفئمؤإذ3610131تفميذا.غمنزالاثيئقغاتخأائض!اء،كأنقققا361..آ(

جذا.:.فلوئفئمقخنرتت361033(ئمئيضي."جمئئمؤاجذا

زت؟".:.يافؤ،أتا"أتغتي:تةتفوذجمئفئمقؤاجدؤاحذؤتذآ

التشيرؤانجن61،04؟(ئ!يئني.الديفؤهذاقي،الضخقةجمبتذةيغمش"الديؤقاذ:قأتجاتفؤقأقا361:3،(

أخلإ.".:.منكيستكقاتذق!ث

ئوتذ.".:.لاأنالزخليذيلثالأضقخكأنتقذجقييما.منائتمثيرائنئمئقئمالديالزخليذلك"قؤئل

ففست.".:."آئتت!وغ:تةقالفغقئم؟"تافؤ،أتا"قلؤقال:ف!يفةيفوذاأتجاتة361035،

ؤالمتئغونالتامنائقضل

فؤهذاقإنقكوا،"خذواؤقال:تلآجميذةؤتاؤتةؤق!تة،ؤتازكةخئزاتئوغآخذيأكفون،فئمؤ!يقا361:36،

تج!دي.،،.:.

يلغفدديفؤهذاقإن361:38(خيغئم،هذامن"اشزئبراقائلأ:ؤأغظافئمؤشكز،كأستاآخذثئمأ361:37

ثضز؟منآشزتلنالأنفذإق!تثمأفولؤآتا361:93(لجظاتافئم.قغمزةكثييرينغنئ!قكالديالخديد،

أبي.".:.ققكوقيثنيتجديذاقغخئملثيرئئةقاإذاائتؤيم،ذيئمإلىائكزقةهده

الزئئوني.:.تجتليإلىخزخواتازكوا،ؤتضا361:03(

التيته.".:.هدهثبجمنتشتهونأخغون"أئئئمت!وغ:تفئمقاذجيتئد361:31(

الخييل.".:.إلىأشبفخئملمحتاقتيتغدؤمن33(ة361ائقطيج."غتئمقتتقزقالزايأضيرث"إلمتيقكئوث:أ"قإتة

"خفات!وغ:تةققاذ34(ج361أتذا."ألثئكلنقأتا!يذ،حميغفئمتشتهوا8"إنتة:ؤقالتظزشقأتجات361:33،

ذفغاقي.".:.ثلآثتخخذلبالذيذ،تضيخأنقئلالقيتة،هد؟!نيإتذلذ:آفوذ

التلآجميذ.:.خيغيفوذكأنؤكذلك."آخخذكققنقغذأفوتأنتقغث"تؤ:تظزشتةقاذ361035(

166



17-635؟مقإنجيلحواشيى

11ص!353ولللأاكلونيأهمإد31،ة361فور(قال(361:91س!*قداا1**ولهـة+اولللأم!،الرجلإلى(36118الم!!دلمامم!ةالمطير(361:117

هو(اا*هـ1اهذاا1غة*ا!ا+الصحفةا11شالاة+ص!+5(يسمىالذيأ:3،(61اةا+،أ"ا%++*ترألعليا3610133-ا+ة*!م!+يملننا

وفيهصا361136ا!!ةمقر(معلمياا1ا+*اة(!1%+**قرهل(361035(53+ي!لا(أن11!زه!م!اا+ه+الح(جهتهمن36104؟(هـم!االذي11ح+

ميشكر(37(3161مة!إد(111(يدأةهـااة(قمه11س!ءةشأ+53*3يا،ة-53*تامص!511(باركه11م!353دلأ57!(كلونيأهم

لخطاياهم(ا1**ي!ا!+حلممغفرةا1*عي!احلمعناا،همما،أهـةاول++يآللعهد،ا1م!+هو،اا3مة،كإن(038،اةهـ61(اهذااح3حةشا+!شهام-ة

211*-الماا3.:613ااحإاه)امس!!قايذاجداالح**+هاة*ة!دأااإذ11،ا-عالحذ11حة-5+اثعرةا613093يلااي!53ا!هدلأي!5853!م!

(إن033(613!للأ+ام+ي!(قيامتي33(613اهاح(لقطيعا11لل!ورم(فتتفرقا3ااس!ايمتم53عمط+ه،ضربأ11س!*(إيى(613031تاول53(باركرا

لم!ة!ا(بلغتلو361035(+هشا،1(د!عات11+*هكلة**(تجحدنيا1ول533(يصيح3،361:34(ةلم!م!خا!ط!ة!ام!م)س!!شام!2يبهوا(ا1ام!ورح

مم!(حيم*هـ*ول)س!اللاميذا1ا3*ي!؟ناا1*+ي!وله3،مرتأأن11ي!*لمحماس!*حدمه

نإسقر/(زمانيقربقدا1*دنحوي:(الرحلإلى11فقطقهذه(161018(الفصحلأكلس.(يأكلهالمصح11فقطيمن(361:17(

همولينا%هموفياد!.؟نوا/وإديهم(وإذ31361()و(أمرهمق:طم(قال36191،الفصحس.ق/فصيم(ابلغقدوقتي

11يصبغق./بيدهيصطبغي.س/15يديغمى33361(سيديس.قرارب(%فحزنواسفاعتموا/يق/(قلوبهمفحزنت33361(

هو%أنالعليع!.ي/هولمأناهل361،3:هبهي/بيدهس.ق/حهته(منااعليهس.ق/(أجلهمنا.3613الجامي.س/الصحفة،

عس.وثكر/يوداركهاق/11هموإذع!س/هم(وفيما361036،فقطس،يسوعا1معلييا%عطييياعس(معلمياااأناأعى

/الميثاقذوعسللعهد(افقطقرفإن(361038(منهاس.ق/هذا(ااقسروشكر(37(361فقطق!إن(ااوكسرس.وقه(11وباركودعا

عس:قسر/ثصرة(361:9،(خطاياهمطمليغفر%خطاياهملمغمرةق.الخطايا/لمغمرةص.!طاياهم،مغمرةااقسرعن(االعهددممي.

فيهالديس.جدفيا().،.(إذا1اجديدةمي.جديذا(ااأ!ثرلهاي.شرله(ا1العتيد%المزمعالومإلىقالوم(ذلحإلى11ولد%عصير

تتثصككوني:قمر/(الليلة)000(تشكونا1داكإدمي.حينئذا361.!3(وحرحواسبحواثمسحرحوا(باركواولما361:03(جديذاأشرله

كباشعس./الرعيةي.ق/(القطيعغنما1فتتبذدص)ىق؟(/تس(تتفرقا1أجرحق:أصرب(11هذهفيأ...(د!:/الليلةهذهفي

ارتابوا/ارتابواإني:يثكرا(إن361033(بعدمنأما%أقومأنبعدمنعرع!قر/(قيامتيبعدومن33(361غنهوتتفزق%عنصه

قستجحدني(،3(361فقطصأبذا(11بكأنادي%أجحدعراأرتاب.يأشك،11أحدكليناديإد.س/إنسانكلجحدوإد:د!

أمريمنصارإد%الموتإلىأصيرإند!.أن/حشت)،*ة"(وإني.،أموتأنبلعتلو361035،بيتحفرس)!ق؟(/

الصخرةابطرسا6133؟إنهقد(ا361018

(،ع.والرويالسريانيأص-والريايى،القبطيض/سر.،والرويالقبطيتر.والربايى،والرويالضطيقسر.،الريانيس:،الروي!ي،القبطيق

قط،فقطط،السريانيفيلي!سلا:،الرويفيليسهـلا:،القبطيفيليسفلاالسريايى،بعضدس،الرويبعصعر،القبطيبعضعقالعبرايى،

تمط،والرويالسريانيبعضعسر:رالسرياني،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمط!قط،القطي

السريانيربعضالقجطيقعس؟،القبطيوبعصالرويمعق.،الرويوبعضالضطيقعرالسريافي،وبعضالرويسةفقط،والسريانيالقبطي
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تجتمتقالإ.:.ئ!تىخفليإلىضغفئمتمئوغتجاةجيتئدأ36ة361

خضوضا.زتديؤائيئتظزشقغةؤآخذ361"37(."فتاكلأضتنأفصيأنإلىهتاقا"اخي!وايتلآجميد؟:ققال

ؤتختئحت.:.تخزنأنؤائتذأ

قيى.".:.ؤاشقزواهتاقاأقيمواائقؤت.ختئلخنريتةتفميي"إنت!وغ:تفئمقالجيتئد361038(

ؤقائلأ.:.فئتهلأؤخزيؤخهيماقييلأتغذثتمأ361:93

أئت.".:.تحتاءكقاتلأتا،أشاءكقاليشلجنائكأش.هد؟قلتغئزغتيففيهئا،كأنإنأتة،"!تا

ؤاجذة؟شاغةقيىتمئقزواأنتقدزواتنم"آفكذايتظزش:ققاليياقا.قؤتجذفئمتلآميد؟إلىؤتجاءآ..6114

التخارت.".:.تذخفوايكيلآؤضئواقاشتيعظواأ361041

قضجحف.".:.الح!ذؤآقاقفئتجذ،الروخ"قأقا

ختئائكآشهد؟غتيتغئزأنئضجن،كأنإنأتة،أ"تاقائلأ:ؤضلىثاييةذفغةأئضاققىثتم361043(

فتققة.كأتتاغئوتفئملأنيياقا؟قؤتجذفئمتلآجميد؟إلىأيفماتجاء361:43(ثتمإزاذئلتى."قفتخنألثزتقا،

آئضا.:.ائقؤذهذاقائلأذقغة،ثايتقضلىأيضاؤققىقتزكفئمأ44ة361

!بقئمئقئمائتشيرؤائن،ال!اغةقزتبتقذقاؤاشتيرئحوا.الأن"تافواتفئم:ؤقالتلآجميد؟إلىتجاءجيتئب4(ةه361

ئ!يفي.".:.الذيافتزتقدذافؤققاتئظيق،فوفواأ361:46ائخظاهةأيدي

هذا،361:33،صيد6رب،11!هـ-ةهـلأله،361033،الما!المساء(361:.3(لأكله"(لأكلهاالاكاكاتثاء(ااجامما!جاء،361017(

خطاياهملهملعقر7لخطاياهم(مغفرة361،38-"من(361،17وكسره6وقسصه(36(161لملوكاصحلاللم!لا(361034(-6

!جاء(361036(تالكا،فقال3610،3(هـشكوا!ةلأ!لبهوا(33(361-مماما(ا1اليومذلككاالمزمعاليوم6(اليومذلحم361093(

،مبتهلأاا361093لإلى*+إلى6حتى(361038،زبدا6زبذي!رلديا11ل!(بطرسا361037محلمماحقللما1-*(معهما1جا

فمستعدلفنثيط6فستعد(ا1هـأما7لح6هـ!فأما(41(361وجاكا!وجاء(،(61؟..لاكا!تثاء(ا1اشامما!أشاء،11ئضقئا

جامما!جاء(361،4:هاعيهمكا،عيونهماجا!اكاحاء(361:43(فليحنمما!لتحن(اايعبركا!تعبر(ا1كامضى(،4(361
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ويحتئب(11ي!ش!ممازومكهي!+*لح،مجرنأن11س!8(خذا37،؟61!لما*اإةاة،هاكا1+ة-ي!!لل!لح(لأصليا31حءهـحا!ا*ول(جتساني(61336

لوجهه،11اا+احا(ةخز(11حا،ة-س!ااي!حول-تغذ(361093(احهأقيوا(711حمماه+*،!؟(لحزينة361،38يلمامص!*س!*8ثة++مي!

حاللأم(فاستقظوا،ث61301*حصت!-+هنيافا((لح..613ل!،أ8+لحن،ا1+ي!س!55!ةولعني،فلتعرا1حع،للما+ااح(مبتهلأا1+(ل!س!ورل!لحاام!)5

(؟نإن43(361شا*لم!ص!هـخةقر(فضعيفا1*ه+هـهم+ىدلماماا-5ل!ستعد(ا1**+ا+ي!5،ع(لروحاقفأماا1لح!دلما-صلوا(ا1*53

11حمة!؟نت،11!+همما!ت!نيافا،(61343ي!شهشربها(أ11،+ل!،حتىا1-ل!5833!ء(عنيتعبرا1،"وليلأل!هوله!(يصحنلاا1احكلتا

11+ه،ي!ناموا(ا1ي!)خ+6أهـةول(511(تلاميذه4(61؟:هدلأم*هأيضا(11اكل!خالقرل(11اة+قىهذا(ا1دل!*ااحقائلأ(361:44(،هيدهم(مثقلة

*ل!همة(ننطلق361046،)1،ا*7(ة*س!خ(صيسلما1س!ا++*حص!ها(ا1ع!*(الآن

%ومجرعيعبسعسوينفجع/يحرنيويخئب،مجزنا1فقطيخصوضا(61؟.37(قريةسرق/حقلاا1فقطسيوع،61؟.36،

11تنشثمع!فذفا/اندفعثمع!ساقليلأ(تغذثم361093،انتظرونيدرأقيوا(11فقطترحينئذ(361038(ويحتثبويغتم

11المحنعساللوى/ي.قس/(التحارب361،41فقطص(واحدة11اللاميذي.ق!/تلاميذهـ(ا361004فلتجزيىس.!ي/فلتعبرعني،

أشربهاأنإلاس:أشرلها/لىإني.أشرلها(حتىا1تتعدانيي.س/عني(تعبر36043،اسوأما(11فنثيطتر.س/فستعد(أ1يافأما

عق:قر/ا5تلامذ361045،فقطقأيفا(ااتر(القول11يقولإذي.قائلأ،61،044(عستثقلةع!.ئقيلة/قري/(مثقلة43(61؟

لنعخل(ق!ر/يننطلق46361(نيامناموا(يا1اللاميذ

لليلةا،لآنا(،3615مصقئا(مبتهلأ93(613

ا،عوالرويالريافياسروالرياني،القبطيتى/سق،والرويالقطيتروالسريافي،رالرويالقبطيتسرالسريايى،سة،الرويي،القطيق

تط.فقط،.ط،السريانيلىلي!-لا،الرويفيليىهـلا،القطيفيليىفلا،الريانيبعضعر.،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تط،والرويالسريايىبعضعسروالسريافي،القبطيبعضعقسوالرري،القبطيبعضعقر.فقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيولعضالقبطيش:،القطيربعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،السريانيولعضالرويمعسفقط،والسربانيالقبطي
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ؤالمتبغونالتاييخائقضل

زؤشاءجقيماجمنؤجمصيئب!ئوفيغطسئمحمغؤقغةتجاءقذغثز،الاثيئأخذيفودا،إذفؤتتكئم،قتيتقاأ6147،

.:.الشغبؤلثئويخائكقتة

إلىيفؤق!بؤتجاء361094(قأفميكوة."فؤ،فؤأ!تفة"الديقائلأ:غلآقةأغظافئمأشققةالديؤكأن361:48(

جمئذآخلإ؟"جمنجئتالديهذاضاج،"تاتمئوغ:تةققالأ6105،ؤقتقة.فغقئم"تا"شلآئم،تة:ققاذت!وغ،

ؤأضتكوة.:.ت!وغغلىأيبتفئمقؤضغواتقذفواذلذ

أذتةققظغائكقتة،زئيمشغنذؤضزتشيقهقتلتذة،قذقذت!وغقغكأئواالدينمنؤاجدؤإذاآ.اهأ61

ائئضنئ.:.

بالمتي!.شئفقكونبال!ي!الأيخدينخوقإن،ق!يهإلىال!ئف"أزذبذاك:إذت!وغتةققاذ361-53،

جمنكزذوشاغثتزاثيئمننأكثزفتاقاالأنإلنقئخصزأبيمنأظلستآنآفدز،أقئآؤظتئت361053(

؟".:.تخونأنتئتنيفكذاهذابأنائكئحث،تخفلكئفؤلجنآ:54(61ائقلآئخة؟

أؤليشيئفميكولمب.ؤجمصئيبمئئوفيلع!إلىلمجزبخكقا"!خزخئئميفخئوج:ت!ئوغقاذال!اغةيفكؤثب61،:هه(

ئفميكولمب؟".:.قتئمأغتئمجمئذ!ئمالقئتيثبتؤيمخلأتجاي!اكئثقذ

ؤقزئبرا.:.ء!فئماللأجميذتزكةذلذجمئذالأئبتاء."ضخفيتتتمكأنءطة"ؤهذا361:156

انجتتغوا.:.ؤائقمثايخعائكتتةكأنخيثائكقتيما،زئيميىقياقاإلىؤقذفوةتمئوغقأف!كوافئمؤأقا361:57(

ائغاتة.:.لتزىائخذايمقغقخقشؤدخلائكقتيما،زئييىدايىإلىتجيدمنؤزاءةيئمثيكأنؤتظزش361:58،

نجينجهت!هت

مما(سلاما1-مماللوتتاا1وجاكاكاوجاء(61،94؟ةيلصه6أسل!ه،61؟.48(هـرؤوصاء6هـلأروصا"!رؤساء(11جا"!جاء،161047(

!لملم11اللصممالصراإلى11للجحمماللحموع(،ه361؟هجوفاكا،حوقة6كردوئا،ا36153غصده+،م!نها1أعد7أردد(531361،+!دو

مما(فجلسااورآهمما6!(وراءه1ابطرسوكان،كانأولطرس58(361مجتصع!كااجتمعوا(361057،لتمهـمما6!لتم،361،56ولم7

التام6(الغاية11وجلس



36:17-58متىإنجيلحواشي

أسلصه،الذي!هـ11ص!كا(وكان،ث36108ه!ح8س!مح**!ةا!ةحس!3(الكهنةرؤساءجهةمنا1حاإذ(11يعاكلغأ،س!،يتكلمهو!بينصا361.!،1

*3ي!اهـ53االلأمع!(قتها1ا!!*م(معلمياا8آعماة!يمص!*5ق(سلام361.!،(اهـ3!*ي!لاح5ماالله(أقلهالذي1اا"!ا!6ا+ةفى؟اا*ي!م!

اليصنى(11كل!ورلاة،فقطع11حيلما،*يلما*8!ل(11*ممر-؟نوأ(11**(الذين5(361:ا3*!حفوضعوأ(11آ"*+س!جئت(الذي61؟..5(

باليف(ا31!دلما،ة-ة*حس!،سيهلكونا1ة-حا.1126(ولتاباليف،الآخذين511+ءة*خ(م!نهإلى11ح+ه+داك(إذ53(53361*ة*ا

آا*!اهنا(هاالآنإكفيحضرا1ح!دل!-،أطلب030511-وله!يدمالاولق51أقدر(لاإني11س!اعول(*ة)31أؤظننت(53(11361ا*شا+ي!ا

ا+للأ!لأح+لآ(يحونأن11س!يلأس!-5+يني(11ح*(بأن(هلم61؟م!!ز3!اللمااكردوئا(ا5+!لححمهـاا525أكز(1ااةل!ق53!7

11س!ولةهال!ي!ا"ول(لتمكونيا1-6للما!!لما()!!م!يل!ل(عصيا1شا،أة(إلى11مس!+حح!ل!ول52(ئخزجا1+ء+حمةآ!س!58!3(حرجتم(55!613

ة-هدلأهـ333اتج!عوا(11ةاايه!3،قدموه61،057،ا!دله!ز3(عقمأ11ي!+دهايملوم،كلا1ولولعحا**7اشايمةح+جالا،كنتقدأولير

ممالله*االغاية11عظ+-!ح+3االخدام1اح(،ة*ح7)احفجلى،ا1ههـا،اس!3بعيدامنا1!ة؟لى،361:58(

)..(صاحيا161005(عظييد!:ق!/(معتم61؟094،فاهأقلق(أقبله11يسلمهق(أسل!ه48361(قتلمنسجهة(من47(ج361

تقدموا(ا1صا!ياأقبلتماتلكعلى%إليهحئتالذيصاحبياماإلىعسإيى/ختالذيصاحبياأتركأصاحعر.ق/،أجله

أخذواس.أليفامجملونالذينكل!يباليف(الآخذينكل361053(فقطقاليصنى(اعظيمقر.س/(رئيس361:51(فقطس

ديقيمسم!/وأزيدأكزليفيحضرعي.(منأكثر)...(فيحضر53(361بالسيوفس:باليص،ا1سي!وترنشق/(سيهلكونا1اليوف

قسزكيص(ولحى11فقطعس،ولحن61،054،سص(11جوقةق:ي/كردوشا،ا1فقطقهنا(هاا1قس(الآن11منأكزالآنلي

علىكأنحمع!:بيوف()...(خرجتم(ه361:هكونهي:قس/يحوناأن11هكذالأنهدس.اهكداهذابأنا1!يفلاهذا(ا1وكيف

أجلس(11فقطيقد(أوليس11باليوفخرتجملصنظيركأنيي./بالسيوفخرجتمالمتلصصعلىيحرجكما%باليو!خرجتملص

11+داحلهافمط.ى(ودخل361058(مجتصعننس.ى/اجتصعوا(57(361إليحم()صعند-ي.سا!لاعندحم،ا1جالاس:

المنت!عس:/العاقة)و(التام/سقي/،الغاية11الر!قر/س.الحدام(

الاسمنالجماعةالجوقة.حاشيةكردوسئهالم61،:53(غلاييا:أردتذاأغلام،محؤا1000الكسريحوزلاحاثية:صاح(يا36105(

العظي!ة()!افيالجبلمنالقطعةوالكردوس

(،عوالرويالريانيأص،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقطيتروالريافي،رالرويالقبطيتسر:السريافي،س.،الرويي.،القبطيق

قط.فقط،طالسرباني،فيليى-لا،الرويلىليسهـلا.،القبطيفيليىفلا،السريانيبحضد!،الرويبعضعر:،القبطيبعضعق،العبراني

ق!ط.،والرويالسريانيبعضعسر:رالرياني،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيلعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمط.فقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيتعر.،القطيوبعضالرويمعق:،الرويرلعضالقطيتعرالريايى،وبعضالرويمعس:،فقطوالسريانيالقبطي
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اثتائونالقضل

ققئم61،006(،يفئفؤليئت!وغغلىزويىشقاذةيظفئونق!ئواءطةؤالقخملؤائقشايخائكقتيمازؤشاءؤآقا361؟915

يجزته.:.تظقزواتئمكييزونزوييشفوذؤخقزتحذوا.

تلثةثنيؤآئيتةالتيماقي!أئفق!أنآقدز"إلبقاذ:هذا"إنقائتير:6(361؟ابزوييتشقذانياثتانيخضزؤآيخيزا

ت!وغق!ن63(إأ61غقئذ؟"هؤلاءبهتشقذقاذابثئيءئخيحث"أقاتة:ؤقاذائكقتةزئيشققاتم361063(أتايم"."

الش؟"الت!ائنائقييخفؤأئتقلتتا:تفوذآنالشبالت!غقيذأفميغ"آتاائكقتة:زئيمعقتةققاذضاجمتا.

فئ!ت.".:."أئ!تت!ئوغ:تةققال361:،6(

ال!قاء.".:.شخابغلىففبلأثئمائفؤهتم!غقتجاي!اائتشيرائنتزؤنالأنفذإتئمتئم:أفوذ"ؤليهتي

افتزى.".:."قدقائلأ:جيتئدثياتةائكقتةزئيشقمثق6(361:ه

"إتةؤقائوا:قأتجائوافئمقأقاتزؤن؟"ققاذا361:66(الافيزاء.شمغئئمقذالأنأئئئمقالثفودإلىبتاخاتجة"قلآ

ائقؤت.".:.تف!تؤجث

ضزتبن؟".:.الديقننائقمييخ:أئقاتتا،"تتتأقائيين:آ:68(61ضزئبرةثتمؤتظفوةؤخهيما!نيتقفواذلذمجئذ361:67(

الخييلي."ت!وغقغكئحتأيضا"ؤأئتتة:قائقةتجايىتةجمئةقذتحتالذافيلمحتاءثبتجاي!اتظزشؤكأن916آ61

تفولين.".:.قاداآغتئم"ت!ثقائلأ:الخميجفذاتمقخخذفؤقأقاا361007

التاضيرقي."ت!وغقغفتاككأنأيضا"إتة:فتاككأئوايقدينتقاتت،أخزىقزآتةالذفيينر،إلىؤخزبخ361:71(

ؤقائواائؤفوفتجاءقيآخزقييلىؤتغذ361:73(الزخل."هذاأغيرفت!ث"إل!بق!بم:أئضاقأئخز361:،7(

تفتينتذأجيتئد61،:74(أيضا."ئظهزكخلآقذؤلأنتجييك،لأتذأيضا"آئتتيئفئمإتذ"خفا،يضظزش:

الذيذ.:.ضاخقيفؤقستالأئ!ان."هذاأغيرفلا!"إلمتي:ؤتخيف

تزاؤخزبخقزاب."ثلآثئئيهزلنيالذيذتضيخأنقئل"إتةت!وغ:تةقاتةالذيائضتمتظزشقذكز61،:ه!أ

فرا.:.ئخاءقت!

مما-!6136(أن(ازورممابزور(ااتقذم7حضر!،11مما6بخزية(يظفروالم361006(هـرؤوساء!ةلأ!رؤاء(361095،

مما(ترونأ:66(61الافزامما!الافزاء(11لاممالالا7لنا(361065،بن"7ابن(361063(هاؤلاء!هـ7هؤلاء(ا1بثيممادلثيء(361،63

!ةهـلأأيفا(يظهركا1جاء7(جاءت61؟073(بيين6(بقسم361:73،الجعهـ"!ةلأ!الجيع،361007(وسطممافناء،361096،تروون

بحا"بحاء(ا1فخرجممارحرج(7(36:هاالرجل6الإنان(361:،17يظهركهـأيضا
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353!مادا(ا1ح81بمثيء،ا1*ةأما(361،63ي!*52رور(11ةلم!!لوا(ا1ا"م*+!طه(11ةولا+تم3+ةثع،المحفل11م!ولوأما(

!يوله!3،القوة11!*8+(ولكي361064(ع!*هل،11ة*الحأن،511!ام*+3(أقسمأنا11ة*ل!!،63(361اةد!هؤلاء(

ي!ح+ح+7ح31ا"محترور(ح*1153ح+!عادا(66(361ع!++،أحها(11ج*ااة52ةا!ترى(طللههـ11!ثق(65(61؟ول3يم

58!ةصافناء(61،96،ح1531((ضر!الحث68(361ة3ع1531ا"محصرلوه،ا1ة23مما!53ااةيملطموه(11ح+ه+(دلكعمد

)دلأور(ع!مةح*تقولير(11ح*53ماذأ(11دلما*لا(ة*)8فجحد(07(161ول*،ةد!(كمت11،دلماحأيضا(11ة638هر(الدا1ا

يلماة*ة،)ب(!مم361،73*،*!ول(كانا1حلالل!أيضا(1اهـت!حور1(5(إنه611ا*+حكالوا(ا1**(للدينا1لل!لماا+ولالدهليز(

11اكلهتاي!ا*،ح+،كلامكا31!ة(لأنا1كاللماحأيضا،1ا58!533(لمنهما1ولهـةس*1،هحفا،ا1اعه53-ةمح(لوقودا11،حآحرا

+ص!،لذيا75(613ممامدلماح،مجل!ا51لم!اء+ة،63هـة+ةكامقر(يلتص74(361!احأيفا(11لل!52د!لحي!ولمماه

و!ثلثةي.ق/(أيامئلثةفيوألنيه61361،دلاس/تقدميحصر؟(ا1فقطي(بحريةيظمروالم361006(فقطسوالمشايح(36195(

صامئا،يسوعف!ر63361(هذادعسقسر/هؤلاء،ااقسرمادا(ا1مجوال!سقابثيء(63(61،أيامئثةإلىوأبديهس.أبميه/أيام

ولكني،6(361الميحأنتكنتإنيهو/أنتإنق.عرعسا،المسيحهوأنتهلا1لييقس/لا،ا1فمستيوع!يتس/

11فقطي(أنتمااس(افترى11مزقيقس/فق،65161(القدرةعس/العظ!ةي(القوةااأقولإنيثم%وأقولعسقر/(أقول

!ناء!36196(بالأك!قرعوهي.عس/قلطموه(67361(تعكرودلىترود،ا!را)ء(663615(سرلى/الا!زاء،اافقط!س(الآن

دقالتي.ق/هاك()...(!قالت11الابي)!قس(/قسرالدهليز(361071(الاصريسقر/(الجليليااالدأرفيحارخاقسي/الدار،

قآخر(73361(فحمرسر!أنحر(73(361فقطعس(هناكا1هاك؟دأيضاهذاإنطم.وقالتعس.مع/هذاكانلقدهنالكله

!د/عليكيدلعس:حاللث/دهري.ايظهركاافقطعس(جليليلأنكا1قسألت(11ي،لمهما1،أولكفقطس(جاءتا1فقط

فقطسبزا،361075(؟()!يحرمفليحرم%يلص.عسص/يلتعن(361074،يعزفك

ليمينابقمما؟3617أقةاجاريةا361096لالنا،65(361

ثمالسفثمالزقثمأولهمنه،أقلوهوبالبزق،شبيهوهوتملأيتمل.حاشيةتعلوا(361:67(مجتمعهمالقوممحملحالمحية.(والمحفل361095(

حوالبهام!امتدماالدارلاءحاشيةالدار،!ناء66(361المخ

ا،ع:والرويالسربايىأسوالسربايى،القطيقس/ص.،والرويالقطيقز،والسريانيوالروممبالقبطيقمرالريايى،س،الرويي،القبطيق

تطفقط،ط.السريايى،يليسهـلا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليرف،الريايى،بعصعس،الرويبعضعر،القبطي!عصعقالعراني،

قسط،والرويالسريانيلعضعسروالسريافي،القبطيلعضعقس،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السربايىسطففط،الرويمطدفط،الفمطي

الريايىوبعضالقبطيقد!،القبطيوبعصالرويمعق،الرويولعصالقبطيقعر،السريانيولمضالرويمعس:دقط،رالريانيالقطي
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ؤالثتائونيبافالقضل

يقئفوة.:.يتيت!وغغلىالثتغبؤقشايخائكقتةزؤشاءحميغتشاؤزغذؤةكأنؤتقا37101(

ائؤالي.:.ائحئظميتئبلآظشإلىقأشتفوةؤآخذوةقزتظؤ37103(

ائكقتةزؤشاءإلىائمضةالثئثينقزذؤذقحتتدتمغقييما،خجتمقذأتةأشققةالديتفوذازأىتفاجيتئد،371:3(

قزئ371:ه(أغتئم."آئتتخن.غقئتا"قاققائوا:هئمقأقازبهتا."ذفاأشقفثإذ"أخظأثقائلأ:371:4،ؤالمثئويخ

نأتحل"لاؤقائوا:ائمضةائكقتيمازؤشاءقأخذ6371(تف!ة.قختقققىثتمؤائقزف،القيتيكنيبائمضيما

يئغزتايم.قذلمحئاائقخايىقيخقلبقاؤائتاغواقشوزةقضتغوا37107(ذيم."ثقنلأتقاائفزتاني؟تيحتكبئفميقا

"آخذواقائلأ:التئئ4إزميابيماتظققاتتمجيتئدأ371:9افؤيم.إلىالذيم""خقلالخقلذلذشميئؤيفذا371:8(

كقاائقاخويىقيخقلثنيؤذقغئقا371001(إشزائيل،تنيجمنغقيقاشازظواالديائفكزيمثقنائمضةالخلثين

الزث.،،.:.أقزلب

فئت.".:."آئتة:تمئوغتةققالائيفوب؟"قيذفؤ"آئتقائلأ:ائؤاليق!أتةائؤالي،فذاتمت!وغقؤقف371؟11(

ت!قغ"أقاجيتئد:بلآظقتةققال371:13(ب!ثئيء.ئححثتئميثفئوتة،ؤائقشايخائكقتيمازؤشاءكأنؤتضا1(371:أ

جذا.:.انؤاليتغخحتختئؤاجذ؟،بخيقيمائحنةقتنم371:14(غتيذ؟"شهذوا!نم

نجه!نجيضنجه!

لأ!روصا!رؤساء،37113البطيكاالنطسيا11بيلاط!،للاط!(ااوحملوه7وأخذوها71،03،هـرؤوساء!ألا"روصا!رؤساء،371،1

للغربا"!للغرباء(371.!(هـرؤوساء!ةلاروسا!رؤصاءلم37106(ذاته*نصهلذاته+(نفسها1المفة"لمبالعضة(371:ههـرؤوساء

(الفاخوري371،01عليه"عليها(ا1ثتنه7من(عليهاشارطواا1الكرمكا7المكزم(11ارميا!إرمياء(371:9(ولذلككاوطذا(8(371

ليممالثيء(ا1يبكتوهممايثلبونه(ا1هـرؤوساء!!روسامما!رؤساء(371013(تقوللالذيالقائلهو7قلت(371011(الفخاري7

بيلاط!7،للاطمى3013(ألا
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ا-3714متىإنجلحواشي

أصلمت(11ح*إد(4(371*الم!ا!،خيم(3(371ع35*دلماولقر(الوالي581111(أخذوه37103(ح+كاللمالحلي(ااةطعلى،ا1+حلما(1(371

فحنقا1ه!مح!م(!رى(5.آ71ايل!للمامع!،ص!(علمأنتأ11*ه*"(نحنا1،اللماطةح*عليا(ماا1+3!للما*س!(فقالوااهـ1ا*ولزكئا(11ا*آ

*ولا-س!*ثس(لأنها11ا+ع!*ه!ا"!مه!اقرالقرلان(بيت!5311-الحس!للقيها(أن11م!يلماشا*ةيحل(لا6(71،ااث!هااةلصه(

ا)هـل(1+احه(حقلا1ة3ول533مهـحلم!ة(شتي37108،"حولةمح)للمال(3ح(ريالفخا5811!ح5!أ+ولب)!ا((11ة-ح3محدصعوا(7(371

6+يميئارطوا(الذيالمكرمثمناة+63أهـ331مح*ولمم!511المكزم(11*ولا-ثن،ا1ةا.ث!3أخذوا(11مم!ا5حةاولإرمياء(9(371

*مماههـك!حدلما*+ح+تاهولق(قلتنتأ11)،ل(3*لحح7ي!دلما،ليلواا(37111ا+ولولحص!!53+52!ع!7+*+-!م!+ى!ها-ولول!ه+!*تاى

58!حي!الح81(لحلمة(71341حتاةمولهـحم15والثهداا!ا!*53(-(31؟517ي!حهـ*اكل!م53حممام*+ة35ام!أح1اكام(يثلموء(71331

ي!حكلةا

عسقس/،عليهخح3(371تسر(الوالي11فقط!يالنطميى(37103(الصبحعس.االغداة)؟(!اضاهيقس/(عدوة؟لى1(371

فيايستمتإيىعس.تس/أللت(1اسإد(4(371المالم!الدرهمعس/الورقيق/،المضة11فقطقسوذه!(11دي!ي.فضي/

بالمضة(5(371أعلمأنتضالالاف!ا%أعلمألتمانحنلاما.عسألصر/أنتعرأنت/لتصراإلياماذا.ي(أعلم)...(ماا1الملاي

.يسبيت(ا1قللثرحكما(الفضة6(371ذاته!خققص/(نمسه!حنق11فقطصوالصر!(11الورقعس./الدراه!ي/المالق

قإسرائل()...(ثمنا1المال%الدراهممنعسر(المضة!(371قريةأود!قسر/حقل(ااقسرشتي(8(371ين(القرط11خزالة

11دسكرةعسقس/حقل(371001(المقطوععس.)3(/التيالكريمس.منازتموهعي.فلااشارطوه(ا1إسرائيلبنوثشهالذيث!ن

.سيقر!وهاقيخلوبونه،13371(تقولألتياالقائلهوأنتقس/قلت(أنت11371(الحزا!%المخارعسري/العاخوري(

كلصةع!يجبدلمعي(واحدةلحلمةيجبهفلم371014(يئاهدونييثهدور/س13371(شهدوا(عليهيمثنعونعسيشكوله/

فقطس(واحدة11واحدةللفظةولاأيضاأجالهفا%واحدةبحلمةولاجواثايعطه!لمعس./واحدة

الدسكرةتلكاسمذممب،الحقلذلكسي37108(

المتعهد!ويقالالحطأ.والاسمنحطئ،الماعلواسميصب،ملماجتهدولمالمعليتعهدلملمرإلاأحطأيقاللاحاشيةأحطأث(4(371

العحاري(أ؟7(71واحدلصعقلعتانوأخطأخطئفقطعيدةأبيع!الجوهريولقلء.الح!والمصدر،الخطيةوالاسمدهوحاطن،خطئ

عته،أيالرحلقرفتحاشيةيثلبونه(13(371الصحاحفيالقرمو!بأحدولمالرياحير،منضربوالماخور،الخزفالمحارحاثية.

اتهمهأيقرفنيوفلانمقرو!،فهوويتهملهيريأيلحدايقرفوهو

رالروي(،عالريايىأسوالريافي،القبطيض/ص،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالضطيقسرالسريايى،س،الرويعي،القطيق

قطلحقط،ط،السريانيلىليى-لا،الرويلىليسهـلا،القطيلىليىفلاالسريايى،بعضعس،الرويبعصعر،القطيلحصعقالعراني،

قسط،والرويالربانيبعصعسروالربايى،القبطيبعضعقس،والرويالقطيبعضعقردقط،السريايىسطلقط،الرويمطمق!،القطي

الريافيوبعضالقبطيتعس.،القبطيولعضالرويمعق،الرويولحضالقطيقعر،الربانيولعصالرويمصرفقط،والسريايىالقطي
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ؤالتتائونالثايبالقضل

ئيريذوتة.:.الديائقزئبرطينجمنؤاجذاجميدضلى!نييفخفجئظيقآنفغتاذاانؤاليؤكأن15(371

تفئمقاذحميغا،اختقغواقتقاأ371:17تازأتاش.ئمت!ىلف!ؤفؤق!خون،ؤاجدائؤقحتذلذجمنيتفئمؤكأن371:116

أتفئميغقئمكأنلأتة371:18(ائقمييخ؟"ئذكماالديت!وغأئمتازأتاشتئم:أظيقةآنئيريذون"قنبلآظش:

خ!ذا.:.أشقفوةإتقا

القيقةهد؟كثيزاتألفثققذالضذيق،ؤداك"إتاكقائتة:افزأئةإتةأزشقتالمئقير،غلىتجالشفؤؤإذ371091(

أخلإ.".:.منالخفيم!ب

قأتجات71،031(ت!وغ.ؤئفيكواتازأتاشايضفئواأنالخفوجإلىزيخئواقذؤائتمثايخعالكقتيمازؤشاغؤكأن3710013

"تازأتاش.".:.ققائوا:فئمقأقاالاثتئن؟"قذئننمنتخئملأظيقةئيريذوتة"قنتفئم:ؤقالائؤالي

تفئمقاذأ!333("يئضت!ث."حميغفنم:ققائواائتميميخ؟"ئذكأالذيبيئوغأفغل"ققابلآظق:تفنمققاذ33(371

.".:."اضيئة:قائيينصتاخاتزذاذونق!ئوافئمقآقاقغقة؟"لثتزأممث"أقلإئة:ائؤالي

انجضغفذاتمتذئهقغ!لقاءأخذأزتذ،الاضطزاثيونتلشيئا،تزلخلاآتةبلآظشزأىقققا3(371.لح

ؤغلىغقيتا"ذفةؤقاذ:خيغةالشضثقأتجات71،035(أختز""ؤأئئئمالضذيتي،هذاديممنءتيري"إق!قائلأ:

.:.،،.تاؤلابأ

يئضتحت.:.ؤأشتقةت!وغؤتجتذتازأتالت!،تفئمأظتقذيلثجمئذ371:36(

ؤالثتائونالثايثائقضل

أخمز،ثؤئاؤأئت!وةؤغزؤة371:38(الحئد،ضوغتييماؤخغواالايؤانيإلىت!وغائؤال!خئذآخذجيتئد07،(آ71

ؤكأئوافذاقة،زكبهئمغلىؤتجثؤاائئئنئ،تد؟جمنيقضتةؤتزكوازأليميما،غلىؤؤضحغوةشؤفيمن!!طيلأؤضقزوا371:913

ائيفوب.".:.قيذتا"شلآئم،قائيين:بيماتفزؤون

التؤتغئةتزغواؤقزغوا،بيماقزؤواقققا371031(زأشة.بقاقضزئواائقضتةؤآخذواؤخهه،جمنيؤتقفواأ!3003(

يتضيئوة.:.ؤأخذوةثياتةؤأئت!وة

ضييتة.:.ليخيلق!خزوةليمضغان،اشئةقيزؤايئازخلأؤتجذواخايىخون،هئمؤإذ371:33،

الخئخضة".:."قؤصمغأفي"الخفخقة"،ئ!ئىق!تابيماؤأتؤاآ:33(71

تمثزت.:.أنئيرذؤتئمقذاقبقمئبرييمثزت،تخفوظاظزاقأغظؤة371034(
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15-3734مقإنجيلحواشيى

المربوطين(اا53اةاواحذاا1اةيدأ+عيداا1ة+ةكاكل،لىا1ا+يدأ*7للجع،ا1ة*،يطلقا1حاأنا1شأحة+معتاذا(ا1ح*كار(ا371015

ئم(أ11ةيمححميغا(ا371017حة!!*!ة!اباسبارأا1ا*هحالصا1!لأهحا(م!(ممحونا521*شأ(لوقتا،ولهـ371016(لذيا11تا-ول*لح!ه

حمس!مح+زو)8،يقالضذوذاكإياك11ة**!قرالمبر(11حياس!س!7اشاس!ولجال!(هوذوإ371911!هـس!حد!ههـهـ53ءه(حسداا371018يدما،أة

(رغبوا371،03تأة!!53(الحلم11م!**قا!اهميح!دل!*(الليلة11اة+(هذها1اة53+ص!يدأول!د!ولاري!اشأكثيزا(تألمتا1ا*ولهـا+ق*-

ح*353مةاأدلأنه371033(52!ةولاا!لماة(لئضقثآ(3713+اة(هذين3(371:ال!+مس!جشأيطلبوا(11ةلااح(أن11ةع+حهـ3ول!52

لجند(ا11+للأ+حمامي!اهلرايوانل!ا(371037م!ايلأمخبراأ1ااكا53*لى؟ي!اهـةا!ه!م!ه8،برئا1ول!هس!زيداأاا5*ول6أعه3(يرلح،،لح371

11الح531اجثوأا1ة36+!للأاضفروا93(371شأهممامماه!اي!أحمر(11حاولة**ثوئا(ا1ة33(ألبموه11ة+حيا!لماة!2اعروه8؟(3371ةم*+تاتر

الثو!(11ة1(يلأة!3(نزعواااة-353لله!رغوا،:371131ح1531!ضربوا،11)يلأة"(ا+االقصة71،003،س!مع!ممر،للاما1ا!ثلهس!+(يهرؤون

11ةولا+،موضعا1ع!+ح(أي3311*هةهـه،الجلجلة33(اةهـ371ة36اا-اح!ممالآ(فخروها1ت!حلم!!ا!مماقيروأنئا(371:33(8*3ة7س!ا

53يلهلمحأةا(!بر(ب)اا+6!م+(خزا(17343مم!مةل!ا5ل!(لجمجصةا

.سق/لص(ااأسيرسق.ي/(مجونا1قالرقت(ذلك371:16(لثعبصق/للجع(ا1القاضيال!.لىعسسر/(الوالي15(371

إياك11جلسوعندماى:جلس/ولماسجال!،هووإذ71،091،أباابنال!فيسربارأباسلملمآ:7117أباابنلر:بارألاس،اامهور

11فقطقهذه(ا1عيتألمث،ا1الصديقوطذالكسببلا!يالبر/بذاكف)ث(طتصنعولاالبراقولذلكلكلاعس.(الصديقوذأك

فألواع!./الجموعأقنعواي:ارضوا/ق؟ع!/رعبوا،11يقدا03(371فقطت!أجلهامنا1مناي:سالخلما11الومي.(الليلة

إيى11يفيدعس:3(ا)!يغنييعني:يغنياق.(يربح371،34)!يلتسوا(يلشو%ب)ط(لوادلى:يتدعوأ/ي.يطلبوا(ا1الج!وع

الحلقةي:عس/الحند،371:37(تعاينونسوفي.س/أخز،ا1حطيةللاأكون%فظقرإنيع!.عك/خطيةلاأناأق،.بريءاس/

.س(سلام371093(أحمرقيضاق.قرمز/مدرعةع!:يحمرااء(1خلعةعر.أحمر/قباءعس.أحمر(ثوئاأ!3038(الغوغاءعس.اليارة/

ترقيروانئالم33،ة371القيص.قالقبااء(/ع!ة/المدرعةص.،الثوب11فقطقوفرغوا،371031،قر(القصة11ق(وجههفي03(371افىح

)!ق؟(:ق!لمر/بصبر،34(371يف!رالذيس/موضعئذكأهوالذيمي.موصع/هوالذيق.(موضعأي371:33(قريانئاع!.قورنئا/

الححممجلس(الإيوان17(371تعبت(تألمت91(171مربوطمسجولى(16(71؟

حلئاولالضموحلمواحتلمحلئابالفتححقمحاشية(الحلم371،91

(،عوالرويالسريانياسوالسريايى،القبطيض/سق:،والرويالقبطيقررالريايى،رالرويالقبطيقسر،الريانيس،الرويي.،القبطيق

تط،فقط:طالسريايى،فيليىسلا:،الرويفيلي!هـلا:،القبطيفيلي!فلاالريايى،بعضدى،الرويبعضعر،القبطيبعض.عقالعراني،

قسط:رالروي،السريانيبعضعسروالرياني،القبطيبعصعقس،والرويالقبطيبعضعقر.فقط،الريايىسط.دقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىولعضالضطيتد!:،القبطيو!عضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر:،الريانيربعصالرويمدس:مقط،والسريانيالقطي
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متىإمحل

ؤائجشزونالايبالإضخاخ

ؤالتقائون(الثايثائقضل1

تخزشوتة.:.فتاكخفولتتاؤكأئوا371؟36(غقئقا.ؤاقتزغواتيتفئميياتةق!ئواضقئوة،ؤتتا371035(

ائيفوب.".:.قيذفؤ"هذافكذا:قزفوفازأيي!يماقؤقكتئوةؤالمتتحث371:137

لثيتايإ.:.غنؤؤاجذايميييماغنؤاجذالضير،قغةضتئواجيتئد371:38(

ثلثة!بؤتاييةالت!قيتيتاقض"تاقائيين:21،:.4(زؤوشفئمؤئخزكونغقييمايفتزونائفختازونؤكأن371093(

ائخشتة.".:.غننقائنرذالتإ،ائنأئ!تكئتإنتخقض.آتابم،

7!خقض371043(قائيين:بيمات!تفنرئونكأئواؤائقزيميمئونؤائتثتايخؤائكتتةائكقتةزؤشاء371041(ؤكذلذ

بيما.ؤئؤمنلقزىائخمثتهغننالأنقفتئنرليإسرائي!،قيذفؤكأنإنتف!ة؟ئخقضأنتقدزأققاآخيرين،

التإ".".:.ائنفؤ"أتاقاذ:قإتةئيرفية"كأنإنالأنقفئخقضةالتإ،غلىفتؤخلأكأنإن371043(

ؤئغتزاييما.:.أئضاتةيفولانيقغةائقضفوتانيالقضالبكأنؤكذلذ3710144

التالسعه.:.المتاغةؤقتإلىحمغاءالأزص!غلىظلقةكأتتشةالمتابال!اغيماؤقحتؤفئذ37114؟ه

الديضاتتالمب؟"لاقا،إيلي"إيلي،قائلأ:غطييمبضؤلتت!وغضاخالتايغة،ال!اغيماؤقثكأنقققا46(ة371

إييياش.".:.ذغا"إتةشمغوا:تتافتاكائؤالمحمينجمنقؤئمققاذأ371:47تزكتني؟"يتاداإل!،"إلو،هؤ:

ائخافون:ؤقاذ371094(ؤشقاة.قضتةغلىؤتجغققاخلأ،ؤقلأقايتممئخةقأخذجمئفئمؤاجذآشزغقيفؤفتا371048،

قئختضة!".:.إييياشتأل!قلتئظز"ذغ

الروخ.:.ؤأشتتمغطييمبضؤلتأئضات!وغققزخة.ها371

نجهضنج!نجهض

بداكشيئاتصنعلا7(وذاكإياك371:91(أطلق6أطلقها11بيلاطس7للاط!(371:17(الذينلأ(الذي11معتاد!معتاذا،15(371

فقالكاقال(303؟(ألابيلاط!6بلاطىلم37:33،هـهاذيرا+لحةهـلأ!،هذين!3(371هـرؤوصاءلحةلأروسامما!رؤصاءا371:.3،

اوسلمهمماوأ!ه(11وعندمماعند(71؟036(بريمماخطيئةللاأكون6بريء(ا1ما"ماء(ا1صثئاكاكاشيئا(ا1بيلاط!6بلاط!(34(371

هـكام!ة7!هزوا!هزؤوا(371:31(هـيتهرؤنئأةلا!يهزؤلىمما6!يهرؤون(371:93،الححم،مجل!7(الإيوان11منكاإلى(371،37

وكتبوا6كتوه(والبب371:137اقترعواكااواقترعوا71،:35(خلآ+خرا(34(أة71لخروههذا7فسخروه(ا،3713هزؤ6هزؤا

ضاله،ا1واحد"+"،1"واحذا71،038(هذاهكذاموتهسببفيهكتائاراصهفوقوجعلراكااهذا)...(والسبب11كتابة+مرقرئا،ا1السبب

!!يتهزئون(ا1هـرؤوسارؤوساءئأةلارؤساء،371041(ذاتكخقض7تخقض،ا304ألارؤسهم*7!(رؤوسهم371،93هـيارهمح!ةلأ!

!ةلأسعنجة(371048(إلا!إلا!مما6إل!(إل!11صابحثاني6هـةصابحتانيا371:6،،جمغاكاجمعاء،371045(هـيمتهزؤن7!ةلأ

وملا"وملأها،1اهـإسفنجه
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35-.ه37مقإنجيلحواشي

3*!ور*305يمزون(93(371-5*طشاشامرقوفا(اا3*س!طتالمكتبوهااة+ااس!+(الب!!3(371ة2+ثلهاحاقترعوا(3(371:ه

؟ن(إن11كه!ص!ااص!ول(نفسهمجلصأن11فى*هولأ!ا((،371:3س!3(؟نوااةهـ11ء+63أمهـفى(لكوكذ(37141حةلم!مماحول(تخلص(-.371

وكذلك(4(لح371م*3(!إله11،يدما*53.(يريدها1م*ول،م!*لح**،5(فليخلصها1س!(علىا1حكلح!ا((\.؟نإن(ث3713ل!يدأ(أ!بة11احورتا

لحهح!الحهح!س(صالحتايىلاماإيليإيلي11ة-م!)حل(دلصا((17146س!3ةرلم!أ***ااة*(نهيعيراا1م!،أيفا(11ءمة!(كارااةهـ1حول

اةهـشأ+ح+حهو(الذي11لوموعرفتويىإليإليعبراني681اول81+*ة!كاة!ةتأةولس!8ي8ءاللأس!8اللأ8"ة!تاةولحالا*!ق!ههـ،*،يدهلأهول

جعلها(11*533)+ل(هـشاعيلمفنجة(11ا!ه.6أسع،48(371س!!53)ءةاه!(دعا(311ة*ي!(هناك11ة!)دلأ*(3(فقال371047(

5+د!)7311*د!ا(لا(فيخلصها531+!ا،يأتياا1ح*هلاا51-لم!3ة،الأننظر(اشاة*دع(11ةي!)دلأ*(3قال(371094(حعلى(ا1كا"ههـااة

13اةاأسلم11سهاأيضا371005(

سببفيهيهائارأسهفوقوجعلواس.رأصه/علىمكتودةجنايتهووضعواي:(رأسهفوقكتوهواب7،.!13أفقطقسولتا،لم7135؟

أيامثلثةوفيي-،أيامثلثةفيوبانيه11الهي!س.فقط/قااللههي!04(71،قرحينئد(371،38+يسوعفقط.سهولما1مكتوبة)موته(

.يالأحار/س)صق؟(/قسرالمرييون،أ!3.!،،الصليبس-فقط/قالخة(ا1نفكختصص:مختض،ا1إلىس.في،اات!نيه

مإنه(ا1عقسلزىاااالصليبسر-ق/،الخبة11صيقدر،أفما11يقدرلاآخريرالمحيىد!:يقدر،أفصاآخرينخقض71،:،4،المعتزلة

.قيعيرالهاا1فقطقبقولان(العيير/هذاعيراهمعهالمصلوباناللصانو؟ري.س/وبعيراله()...(وكذلك371044،قهو،ا1فقديس/

11سأيفا((371:.هكانإدي.هل(371094(سارجعلها11إذي.لتا(4(371.لافقطقوقت(46(371فقطق!،1"وقت371145يجاولانه

روحهقر/س،الروح11وترك/س:وسر!!يوأصلما11عالةصيحةقسي/(عظيمبصوت

هذا+يالذا(173064

فالرفع،يخلصهوهليأتيهل.تقديزيحونمعطوفا؟نوإنفالصب،للخلاصسبتاالإتيان؟نإنحاشيةفيحقضه(371:94(

(،ع)والرويالريايىأس،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقطيقروالرياني،رالرويالقبطيتسر:،السريانيس:،الرويي،القطيق

تط،فقط:طالسريايى،فيلي!-لاالرري،وليىهـلا:،القطييليى!لا.،الريانيبعضد!:الرري،بحضعز،القبطيبعضعق،العبراني

قسط،والرويالسريافيبعضعسروالرياني،القبطيبعض4عقس،والرويالقطيلعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السريايىرلعضالقبطيقد!.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويرلعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس.فقط،رالريانيالقبطي
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ؤاثتائونالزافيالقضل

أشقل.:.إلىقؤقمناثتئنؤضازائ!تققدالقيتيليمتزؤإذاأ!،051(

قاق!ثالضيايمائمذييينمننهيييرينؤأخ!اذتقتخت،ؤائفئوز371:53(تشققث،ؤالضخوزتزئزتث،ؤالأزض!

لنهيييرين.:.ؤظقزواائفقذشةائقديتةدخفواقياقييماؤتغذائفئوفيمنؤخزخوا371053(

كأن"هذاؤقائوا:جذاخافواؤالخؤادث،الزنزتةزأؤاتقات!وغ،تخزشونقغةكأئواؤالدينائماتمةؤزئيش371:54(

خفا.".:.الت!ائن

ؤتحذفتة،الخييليمنتئوغيتتغن!نالقؤاق!ؤفنتجيد،جمنيئظزنفتاك!نكثيزةؤي!ؤة15آ:ه71

زتدي.:.ائيئؤأئمئوشا،ؤأئمتغفوتأئمؤقزتئمائقخذيئة،قزتئمجمتفن:كأتحتاللأيي371056(

قهذا371058(يت!وغ.تتفضذقذأيخضافؤؤكأنيخوشق!،اشفةالزاقةمنغيئزنجلتجات،انق!تاةكأنقققا371057(

جيتئد.:.ئغظاةأن!يلآظشقأقزت!وغ.تج!ذؤشأذبلآظشإلاتقذتم

ثئمالضخز؟،!بائقئفوز؟الخديذهققتزي!ثنيؤؤضغة3710016تمتة،فلآءهكبؤآذزتجةالخ!ذئوشف!قآخذ95(إ371

القئرؤققى.:.تابغلىغطيفاخخزاذخزبخ

التقتزهة:.فتاتةتجالمتتئرالأخزىؤقزتئمائتخذيتةقزتئمفتاكؤكأن371:61،

ذكزتاشيذتا،"تاقائيين:أ7163،بلآظشإلىؤالأختازائكقتيمازؤشاءاختتغالخفغةتغذالديائغدؤ!371063(

ائخؤيمإلىالقئيرغلىبالاختياطإدنقفزأ!3:64(أفوئم."آتايمثلثةتغذ"إلتيخيا:كأنإذقالى،الئضلذلذأن

الضلآتةقتكونائمؤق"جمنقاتمقذ!إتةيلشغب:ؤتفوئواالقيلكنيشيرقةقتخمفوةتلآميذةتأييينلأالثايحث،

تغيرفون."كتاؤأؤثفوةقاذقئوالثزظا،فتاكجمئذحئم"إنبلآظش:تفئمققاذ371065(."الأولىمنلثزاالأيخزة

الخزايى.:.قغالقئيرؤختموةجمنؤاشتؤقفواقذقئوافئمقآفا71؟:66(

مما(منهنا1هـل!ة!!؟نت(371:56(من*!تا((ه371:ههو*كان(ا1؟نوما7(والحوادث371،54قيامتهممما(قيامته371،53

ووضعه(371006(ملاههـ*،ملاءة371:95(بلاطس"فيلاط!(ا1بيلاطس7بلاط!(371:58(جا*جاء،ا1المسا"المماء،371057(-

11فصرهممادر(71،0،6(بيلاط!،بلاطى(ا1هـرؤولاء!ةلأرولاممادرؤساء،171063(جالينكاكاجالتين(61(71،ةووضع!!

خزاشا،اشرظااالحم+عد-،ا1فيلاطى+للاطسا371065(الاخيرهكا،الآخرة
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حفا(ااح*(كانااة+م!6ه*ا+دلكلل!3،الحوادث(3544371!حاالقديين531371،!حا،ةصاراااةولحة+ح+ة+ةمماسز(ااءا(ادإ71،51؟

اة*(تيللاا371156م!ارلمأ*س!يدأ(73)1"هولايخدمنها1اة!5+55!اللوأتياهـ11اع!53بعيد(ا1اح(منا1ةي!ا(33)3(يطرن(5ه:61371أولهـة+

*ءدلأا+!*ولمحصياهـ6أتاللأيوسا،ا1ةول!3!(أم11+ه+3)53!دلما!اة(1(أية!(اأماا3*،هاههـوللأ36(لمجدليةا11ءمة!ا(كالتا5+51

تتلذ(االأدلمالحأيضا(اةهـ11هو(ااد!حكار"،ا1امة7ش!5!ة(الرامةا1تأةاة)؟(اغنيا1م53احالماء(11ا+دلأ!دما1(كانا1ة+حفلصا(371:57(

53811!الأةللما811(أدرجه95(6111371ه+يعطاه(ام!أر(5311كهخ!ةاي!فأمر(ا1ااة-آ،تقدمااةهـ1فهذا(58(371ياة)شا+*هـة*(53

11**تاةي!كان،ا61ة371للهحعااة8لممضىا11،ءيلألأة-*هـ1(المنقورة7،11(1اس!+ة)3(مقرته016ة371ظح!"53،نقيةااللأ+ي!س!يلأ،ملاءة

ذلك(11ح+د!ص!صيدلا(371063،+ة!ةكاس!33ول!ي(الجصعة1ا+"ملاس!+3الغد(في371:63(5+5!ول(قبالةا31م!!ا(لأخرىا211ةولي!(هناك

11ي!م!-5+ولعيشالل!++*؟و(للاا1مكلة-ص!5(لاحتيا!باا1عةشأ*53ال!ف!ز((371064د!ح(؟ن11اكلتا5إذ(811+50*ةو(المضل611أ-ع

صاك(ا531*5+دلأ+ي!هصم،عند371،65ح+5!أ*ةشزا(ا1ه+ي!اتاه!3ويقولرا(11د!6لأها(سرقةااه+ي!358لألم!يحلوهااه-ي!3آ،يأتي

53!اةاولللما-شأ(الخزاس11اا+ه-ة(ختؤا1ا"مكلة-ةاستوثقوا،(737166ا"مكل!+ة(وئقوهأ11كا52ح7ا+للأةشزظا(ا1ةولي!3

مىيسأقربعد(1افقطقالقبور(منا37153بابوجه%بابحجابعسسز،ااالحالوفي%الم!نوعلعس.قر/وإذ(371:51(

!دتسر/(الزلزلةااسفلاكانوا(ااوالقيبعرقسر/(المائةورئيى371054(القدسمدينةيقس/(المقدسةالمدينة11بعد

!ايومريمااقر(كانت371056()؟(ويخدمنهسويخدمنه(ا1وهؤلاءقسدلى/(اللواتي55(371؟نوماقى.ي/(والحوادثا1الرجفة

يعظىس.يعطاه،58371(العشيس.المساء،57321(يوسفق.يوسا،ا1ويوسايعقوبأمفقط.سيرسا،وأميعقوبأما1مارياالي.

قراالممقررة(71،006(قطيعةيهانلمافةعس(نقيةملاءةااقر(نقيةا1ملحفةس:،ملاءةااس(أدرجه371095(فقطقرحينئذ(ا1ا!د

قسرالحمعة()000(وفي371063،ومضواالمقبرةباث!علىوألقوهعظيئاحجزاور!عواعسةقسر/اومضى).--(ثماانقرهاالتيع!.

بعدلأقومن.ي(أقوم...بعدا1هوإذ:يحمث/وهويقولكان.سحيا(؟نإذقالا1س(المضل63(371ألاشعداديومولغد.ي(/قس)ص

فقطعس(الليللىاافيسرقوهسق/،سرقةااقسر،تأتيااالقبربحفظعس.ي/القبر(علبالاحتياطااسإذن(71؟64(

اراشونقوا371066،واحزصواوتونقواعس.واحتاطوا/ي.ق!/(وأوثقوهاااعحلراي.ض/فاذهوا(ا1خزاشاقس:س/لشزظا(ا37165

الر!سر(الحراس11الصخرةتلكوختصواالحجراس.علىختصواإدق/يوختصوه(11واحزصواعسقرا

رالمرييونوالأحبارا371063(منهمإحداص،منهن71،056(حجابسقر(371051،

(،عوالرويالريافي)ش،والسريانيالقبطيقس/سقرالروي،القطيتروالرياني،والرويالقبطيقسر:،السريانيس.،الرويمي،القبطيق

تط،فق!ط،الريانييليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيبعصدلى.،الرويبعضعر.،القطيبعصعق.العراني،

تسطوالرري،السريايىبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس.رالرري،القطيبعضعقرفقط،السريانييط.فقط،الرويمطفقط،القبفي

السريانيوبعضالقمطيقعس،القطيوبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر؟الريانيوبعضالرويسفقط،والريافيالقسطي
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بمةتم

بم!

بم!

متىإمحل

ؤالثتائونائخامشائقضل

انقئر.إلىيختظزاالأخزىؤقزتئمائقخذييةقزتئمتجاتتالأشئحت،آخذضئخةالبيالأشئحت،غمثيئؤ!38111

القنرتابغنالخخزقذخزبخؤذتاال!ضاب،جمنتزذالزتقلآكلإنكأتتا؟قذغطيضةزئزتةؤإذا3381(

كألثفج.:.أبيضؤيتاشةكألتزقيقئظزةؤكأن3(ة381غتئيما.ؤتجقش

آئئقا،تخاقا"لايفتزأتئن:ؤقاذائقلآكقأتجات38105(كأئضؤق.ؤضازواالخزاشاضظزتيخيقييماقمن381:4،

قائظزاتغاتياقاذ.كتاقاتمقذتلفتا،قافؤؤليش381:6(ضيحت.الديت!وغتظفتالبإتقاأتخضاأغتئمقإتي

فؤؤقاائقؤقا،منقاتمقذ"إئةيتلآميد؟:قفولابمئزغيماؤاذقتاة!(381!ييما.قؤضوغاشيذتاكأنالديائق!نيإلى

تكتا.".:.ففثقذقأتذاتزؤتة."قفتالذالخييل،إلىت!بفخئمدا

قضتاقققا381:9(تلآجميذة.لئخبزافتغابتتيرؤكأتتاغطييم،ؤقزجتحؤ!القئيرمنف!ئيرغتيرقضتاقققا381:8(

تة.ؤشخذتاقذقييماؤأف!كتاقتقذقتافضاقأقا"افزخا."قائلأ:اشتقتقفقاقذتمئوغؤإذاتلآميذة،لحخبزا

شتزؤتني.!".:.لحسمالخييلإلىيفضوايتيإخؤييقأغيقااذقتالحننتخاقا،"،ت!ئوغ:تفقاقالجيتئد381001(

18،



ا-.لأ8،متىإنجيلحواشيى

(منظرهوكاد38103()اس!*حح(1،ةلم!(جلىا11(دلأم(با!ا3مة(لأنا1اتاإذا(1(381هـس!53اةأحد،11هه+31(صبحها1ح(لذيا38101(

11ةحث!ابل،81306ع!مة-!ت!ا(لحراسا11ول5،ا!ش!ولااضطرب،813:4شهح53يلأ!ه(أبيض11+ااس!ح!عللأظ(لاصها1ولشألاس!+-5ص!ول،1511اة

ة+حع!7(لتخبراا1لاة36اوره(متعاديتين(8-813*ع!+دلأ!(ل!ما1لا*ةة3(ترولها1حاإلى11*ااةل!يدهمه+م(يبقحم(381307مةاقد

تأ(23*د!*يم(سيرونيا1قى3*ول(فثئم.1(5381*3*حة(قدميها31*ح-مافرحا،11آلأ*58!ححع3*ماستقلهصا(11اتاع!++،؟حإذا(9(381

مح51)

الذي11الأحديصبحالذيالبتعشيةوفي%الأحدصبيحةهوالذيالسبتعشيودأماعر.الأسست(أحد)...(عيولى381:\(

ع!/ق(عليهوحلىالقبربابا1فرح.دلىقسر/ورحرج(1افقطسودلا(ا1فقطسلأن(3810،اإصباحهيحولىالذيعق(صبحه

مجفظون؟نواالذينقر.(الحراس11خوفامنهالحعطةدأرعدي.عر/س(ا!راساصطربخيعتهفس4(381وحلسالابعس:ي

ن؟ماعلىعيذ!/قال:كمااإذعسر.ص/قبل(6381(الجحللفطقفيفهوبعدهاضميروكلللنا،ء(ق.ص/(لل!رأتين81؟.ه(

(تلاميذهلتخبرامفتافلصا9(381لكماس.ي/قل!م(381،7فقطسشدلا(ا1واذهباخجلحيثي.قس/واذهبا()...(الذي1اقال

11فقطسلحنا381001،رجليهي:س/،قدميهاافقطسفتقدمتا،ااالعربيةالنسحفيوهولينبئا،مجدتيركانتاوإذعرفلا/-لا

اسرعاعر.قس/ياذهبا(

مسرعتين%يتينعاديتير،متعاد(08آ81

(،عوالرويالسرباني)س.والسربايى،القبطيض/لق:،والرويالقبطيقروالربايى،رالرويالقطيتر.،السريانيس.،الرويي،القبطيق

تط،فقطط،السريانيفيليى-لا.الرري،فيليىهـلا،القطيفيليىفلا،الريانيبعضع!،الرويلعصعر:،القطيبعضعق،العبراني

قط،والرويالسريانيبعضعر:السرباني،القبطيبعصعقر:والرري،القبهطىبعضعقر.فقط،السريانيسط.،فقطالرويمط.،فقطالقطي

السريانيوبعضالقبطيقعى.،القبطيوبعضالرريمعق،الرويربعضالقبطيقعرالسريافي،وبعضالرويمد!.فقط،والسريايىالقطي
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بمآ

مقىإنجيل

اليالأخؤاليبخلائكقتةزؤشاتؤأختزواائضديت!إلماالحزاشأوليذجمنقؤئمتجاءإذذقتتا،قققا381011(

قائيين:381:13(يلخئدقأغظؤقاففيغة!ضةؤآخذواقشوز!،ؤضتغواائضشاييئقغقاختقغوا381:13(كأتحت.

تخن،أزضيتاةائقؤذ،هذاائؤاليشيئؤإذا381:14(ييائم."ؤتخنشيرقةقخضفوةتئلأ،أتؤاتلآجميذة"إن"فوئوا:

اليفوبثبائيهقةهد؟ؤضاغثغتفوفئم.كقاضتغواائمضة،آخذواقققافئمقأقا1(381:هقتم."بلآؤئضتز!ئم

قققاأ81،017ت!وغ.بهاقزفئمالديالحتلغلىالخييل،إلىقذقئوايفميذاغمثزالأخذؤأقاآ:16(81ائيؤيم.إذ

ؤغلىال!ضاءلنيشلظالبخلىأعطيث"قذقايلأ:ؤخاظتفئمت!وغقتقذتم381018(لتمتهوا.ؤتغضفئمتة،شخذوازأؤة،

باشيمؤغضذوفئمالأقيم،حميغقتفمذواالأنقافضوا81،:91(أيضا.فزليمفخئمقأتاأبي،أزشتيؤكضاالأزص!.

أكونؤقأتذابقا.آؤضيئخئماليئالأفويىخوتحقظواآنؤغتموفمإ.3(381ائفذي!.ؤالروجؤالائننالأب

خقا.".:.الذفيرائعضاءإلىالأتايمخ!قغئم

7أنتصا،تخافاا1للنساء7للصرأتين(5(381اطربت*(اضطرب38104(ملككاملاكا81؟.3(جات"،جاءتا1عثيةكا7عشي(1(381

واذهبا(76(381دانظرنتعالين6لانظرا(تعالا381،6تطلبن7،تطلبانا1!هـ-ةلأإنصا(11أنحنلأعلم7أنحصا(أعلم11أن!نتخفن

11مسرعينمضتاممامسرعاتمصين6مسرعتير،مضتا38108(ئأهـتخنةلالحملكصا(!!6"ا1-7ذا(11فقلن+فقولا(ا1واذهبن

هـ"مح!ةلألتخبرا،ا1صرعاتهنوفي!ا7مضتا،!لصا38109(لجبرواكالجبراا!لشخبراا1ليخبرنلمجذائيوكن6لخبرا(متعادتيرو؟نتا

!تقدمنهن7وسجدتا(قدميهوأمسكتافتقذمتاصاا1افرحن+افرحا،11استضلهن7اصتقلهصا،اا-مماقد(ا1لجبرلى7ليخبرا

11مأعل!نادهبن6فأعل!ا،ادها11-*لحناا1تخمن6تخادا(ا1لقن6لهصا(381001(قديهمما(قدميها1وصجدنرجليهوأصحن

لم"أولئكاا"قوم(ااجا"،جاءاااهـ"6!ةهـلأإدلماادهبامماذهبن،ادهبتا81،0111سيرويىكا(سيروننيا1واعلماممافأعلصا(

11ونصكمكاونصيركم(1اارصينا"أرصيناه،181014(ا!ندمما7للجد،381،13هـرؤوساء،6لاروصا!رؤساء(11+قومكا(الحراس11-

"6وبعفهم(381017(!رسم6(أمرهم11فأقاكا!وأقا(381016(الهوديهممااليهود،11لتاوهم7فلما(همفأما1(381:هاهتسام،قئم(

الدهر(116انقضامما!انقضاء،11ذاأناوهامما!،وهأنذا(اا-كابهالمأ38103وتلصذوا7فتلصدوا،381:91(الا*فأنا،381018،منهموقوم

+امينمماامين7حفا(ا1الدهور
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11-.أ38مقإنجيلحوا!ثي

ا*517-ةللجد(ا1ح2ةيدأ+قففيغة(ا1-ةحدضة،"\(381!دل!ححداح!ا*(الأحوالبحلا521!اةاولللأ-شا(الحزأس11م!اإذ(11(81؟

11ص!دمحهـمحوليمه3(نصيركما1**ي!ه،مخنا1ي!اس!هـثع-هـص!6هيا(رضيناهأ511اطه(لقولاا1حعى3ء4أحدلأولي!،ليلواا(813041ي!كا+ه(منيا(81313

11دلما-ا+53(لحبلا11حس!ا*م!س!كلع!(علىا1س!ولما(وأ(16"،81!س!ط(فيا1مدلماتأ*ه!ح(عتشاا1،+ة(المضة(اهة381!ادلأم+ة53لمحما(همبلا

س!ورقد(ا1ااة+3آ(فتقذم18(381ة3ةحاةالم!شأشكوا(ا1ي!ةح!535(بعضهم381017(مح511(بها1ي!513دلمال!52(أمرهم11ة+ح(الدي

311*ع-محللأ!شالله!ا53اعتصوهم381،3:.5ح*دل!*ل!+حم(عمدوهما1س!+ولهـةولس!3!ي7للما!شاةقفتلمذوا،ا1*53ف)طمضوا((91،آ81

!*ول*حفا(ا1حح*ش!ا!الدهر(11،دلأ*+*ه!س!انقصاء(1111**3(كونأ11ائام!++*ح"ه*ةهألذا(ا1!دلماحالأمرر(11م*ع!5ميحفظوا(أد

كليكارامابحلعس.ق/(كانتالتيالأحوالبحلا1الرطسر.الخزأس،11مطلقانهسافي!اعر.قسايذهتا(دلما381011،

مالاالحراس)وأ(عطواوارتأواعسق/لمقائلين).-.(وصنعوا11فاتفقواى.قس/فاتجصعوالم381011،كانسي)ء(لحلعسر./كانتالتي

قائليركثيرةدراهمال!نرطأصحابفأعطواوأتصروا!ي:طم/وقالواكفافارزفاالرطفأعطوامورةوأحذوا%لهموقالواقليلغير

وجعلحملرضيهومحن%هذأاعنحماالاه!اموأرحناأرضينا)5(هدأعرقئم()...(هذأ14(381لرقوهصق/(سرقةفحملوهأ:13(81

قر/العصة،ه!8113،05!،للاأنتمونجعلحمنقنعهضفإناهذا%الاهتامعنحمونقطفألهفنحنهذاد!همبربلادألك،في

حيثا!ليلإلىعر.به(أمرهم)...(إلى16(381عندي:ساقفي،ا1وذأعتعسافانتشرتي.(وشاعتااعرعقصوهم(ا1المالس.

رأوهفلصاا17381طمرسمق.(أمرهمااوعدهمحيثالجبلإلىدر./واعدهمكاالجليلإلى%وعدهمحيثالجليلإلى%طمرسم

شكوائمعرةيثكو)نا/كانوابعصهمأنغيردككالىمنومنهمعر.عسشكوا(وبعضهم11وجدوالطرواوهمعرقسراله،صجدوا

!لذوا(11ثتلذوامفتمفإذاعر.فتلمذوا(الآنفامضوا91(381فقطع!أيضا،)...(وكما11قعلى(ا1عسيقد(18(آ81منهمقوم

التي11فقطقالأمور،11تعق!ونهمي:س/وعقحوهما381003(تعصدوهمإذي:تس/وعتدوهم(11)!(نادوا.عسعرلعقمرا/ق:فلا/

العالما%الدنياعسالدهور/ق.ياالدهر(11مت!عسر:ص/انقضاء،11فقطق(أكون11أمرتحمكنتماعسةقسراأوصيقحم(

فقطصحفا(

واصبغوهموعتدو!،381091(منهموقوموبعصهم(381017(اهتصامقئم،اابلعصع،81،0،1،دراهمفضة(381:3!(وإدإذ(381:11(

حفا(آمبر381003(

(،ع.والرويالريانيأس.والرياني،القبطيتى/سق،والرويالقبطيتروالسريافي،والرويالقمطيتسر،السريانيس.،الروي!ي!،القبطيق

تط.فقط،ط:،السريانيفيليس-لا،الرويفيليسهـلا:،القبطيفيليس!لا،الريانيبعصصالرري،بعضعر،القبطيبمضعق،العبراني

تسط.،والرويالسريانيلعضعسرلمريايى،وا2القمطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،الريانييعط.،فقطالرويمط.فقط،القطي

السربانيوبعضالقطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويو!عضالقبطيتعر.،السريانيوبعضالرويمعس:!قط،رالربانيالقبطي
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الأربعةالأناجلترحمةالقالبنالأسد

شزقذا(1.أتذاذائقاال!ئختةتؤلمحيميما،)ؤخننالت!بغؤلبالفضظنئقتئيمثازةتتت

كاأائقخظوطكولوفونأ6أول

المئيهينالتايحخالضلآ؟غقيستؤاذكزواائقخذ.تةائقميميج،ت!وغشيدتابضغوتةالفضظفئقتئبشازةتق!ت

أتذادائفادت!ؤال!ئخ.آمينققكوتيما.!نيالزثييذكزكئمبظضبدي،بالاشيم،المثقاشتضي3أبي3ئنليصمغان

شزقذا.

ؤاققيلشقذاءه،مائةؤت!جؤيصتينثقالبشتيمامنغشزممئزى،زابخالأزبغاءا،يؤتمالفضظنئقتئبشازةتقحت

ائقخزوشيما.بدقشقيئهخزه،ؤيتمئةخميصينشتيمامنالأولىلمخادىجمشزونتاليغ

مما(ائقخظوطكوئوفونب6أول

آل!تغذؤاثت!ثلثمائةشتةائمتازفي،تؤوتهلثفيرثايتائفتازفي،ال!ئحتتؤتمالئضظفئقتئيشازةتقت

الذؤايمغلىتغالىاللةغتزقا-ال!يذ؟يمتتاتيغةتخاةالكئزى،زؤئقةبجاز؟ائئتازكيمابائقاغهالأئزايى،يلشقذاء6

خياتيماييصيئتغالىاللةآذاتم-الأئتالييئضييبائغقيمالمثييئائقاضلائغاليمائئغقيمائفكزيمالشقالضشخني-

آمين.الأكذايى.منخايية

تةتذغوذلذغلىؤام!7خ!آقذايمتختائضظائؤةتفيرثق!ي!ئق،بالاشيمالتإ،قضلالم!يهين،ؤالخميز

ؤائمذيميصينؤالمثقذاء11ال!يذةال!تبظيتاقي01،أضغافاذلذأفثاذتة9،لثيئاقاذؤقنؤائف!اتخيما.بائغقزاني

آمين..ؤالضالجينيىلأئزاؤا

الحوائي

والمثهداامما1اضعا!مما1شيا9*يديمما8واقما!مماللنهدا6"لثهدا5!الارلعاا!الر3!النا!آمبرالأبد.إلىوالئحالمحدلهحلائه؟حل61
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قزفشاإئحيلفقذقة7أول

هـ،ةلأالمخطوطات"هـ+!المخطوطات

بالخميقة.إلهتاائقمييج،ال!يدبنيم)1(انؤاجد(1الأل!انفقذلش،الثائوب)ب!يم)1(

اثئختبئ.قزفشبثاز؟"فقذقة)3(3.ائفختبئقزفش3بثازة)3(

ؤزكئةجمضتئتا،ؤتأييذةغؤئتا،التيما)113(تؤيخيق

ؤتؤجيذإيتائتا،خؤاضيماؤتائوثغفذئتا،ؤزأقئةزاذتا،

غقذتلمحيضاالزيخبمن6أجمذتااللفتم)3/3(قآئتاه.آ،ئيما

آذقائتا،بيماؤضقتغفوئحا،بيماؤاشتتازتففوتتا،غقييما

قإتاحماغئتا،أشاييماغلىؤثتتتكأقئتا،بت!يىميماؤاتخذت

غنئغزختئمؤقابجضقييما،ؤتت!كتاثقتيما،غلىتتيتا

غننالأتف!ئثيهثتاتئمؤقاقغايميما،ثب8تفخذأؤ7شبيل!

يبضئتشتجيماغنالأفيغاض!9ؤلاؤالأقزايى،الاغتزافي

ؤاقئئزايى،الشقذاعقئنرتةخؤئتا)3/3(ؤالأشزافيائغلآيية

!بالضييذ.!قالكتاالأغضايى،أغخبثنيتخنإذ

تينالحزافي(11مثلفزليمفخئمأتادافؤ")قاالخضلآني:

الظاهيراشمة،يفضخفوليؤضت)3/4(."والذئابالأشد

تزخةجمنكقة!يضاال!لآقةزلئة،ائتغزوفيغخزة،

كأن)3/5(الذيزشولذ،قزفشأئقئتةالديإئحييذ!بئوقادكزكتائوختا،أؤلأاضفة)3(كأن

أقهؤاشئمالأنجزكمييميى،يبئوقاذكزكضائوخثا،آؤلأاشفةؤقبيتئفئمتزتاتا،أخثؤهبقزيتم،أقيماؤاضئمالأئزكييي!،

فئزض.ؤقديتئفئمتزتاتا،أخحثؤهطقزتتم،فئزض.

جمنالزابغةال!تيماكب،روميةبتديتةالأقزتشبالروكيئإئحيقةكتحت)5(بخزا.ؤ؟نتئييذا،ال!ئجينجمنؤفؤ)4(

بقديتيماأؤلأالخؤايىتين،زئيشتظزش،فغتئةبقاؤتمثز)6(شتة.غثئزة13بائتتئالفمغوبتغذقيقز،13أقلوديشففلث

ؤزلا"\برقةؤفن:ائئذني،ؤخيىؤآغضايقا،ؤمفزالاشكئذيىتة،غلىتظيرتزتمقزفشتجغلتقاؤتظزش،)!(زومية.

منالمتابغيماالمتتهلىالأشكئذيىتيماإلىقزفشؤضول16كأن)8(ؤالوتة؟ؤالخت!ثة،ؤإفيريقتة،ؤسنترية،ؤأوجلةؤزويلةه!

آيخزإتحهاغؤبهقجئذ)9(الأشكئذيىية.إلىيغوذثتمائئذني،ظيسإلىتئصيؤكأنالائحيل.بهذاقتشز17،أقلوديشففليئ

تقظغختئجخازيقا،غلىؤشخئوةلينى،منخئلأغئعيماينيقخغفواالأضتايم،غتذةغقييماؤتستائمضج،جميذؤكأنذفغيما،

شئغفقاميمافذةقآتث)01(قيقزأقلوديشففلئيجمنغمثزةالزابغةال!تة18منتزفودة،جمنتؤيمآيخزقئؤقئلحئة.
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قضلأ،ؤثلثونؤليئةمائتانيالضغايىفضوييماؤغذذ)11(

ؤخ!ةمائتانيأ:9الفتشيرينمنآيضاغيزةبهآختزقامئقا

ؤجمشزون.آخذغيزة:ئحبزبيماتئمقاؤجمتقاقضلأ،غز

1؟.!طضةؤثنثياثةآلفأتةالئ!يئتغص!ؤ!قضلأ.

غشزثلثةآتة3"المئزتايتيماالظيبائننئمنخةؤتقمتتت

ؤثقائونه"ؤاجذمائةؤثقاني"3آلفخزوفقا.33،إضخاخا

حرما.

التيائمنطييما،الئ!خيماثبالتيانيهتازفضوئهؤآقا)13(

33تفضيلأتنتئمؤإنالئ!خة،هب؟مئقائزخت

ؤهت:قضلأ،ؤحممئوناثتانيقجذئقافزضيا،

ؤضؤفة.المتيدتةقغئوب

زتدي،ؤائيئؤأخاةجممضغان)ؤاخييازةالمتيد،بشازة!

3.ال!ئوت(تجمبؤتغييفة

ؤغنزقا،تظزش+35)"ؤخاةالخجميى،الروجإخزابخ

ب!تدتا(36.الشتاطيرؤقغيرقة

انفذني،!ب)تربشازئةيلضلآه،فقميرق!نيإلىفضئة

38ت!تيئتنمؤكؤئة37،بائقمثصيئةالأئزضؤتظهيزة

ظاهزآ(93.ذخوذائتديتيما

المتظج.منائمذلىاثمخقغ5

"لا)ؤقؤئة:ائخظاه،قغشيدتاؤأكلقتئ،ائيخاث

لاائعزلشتني%نؤظبيب"،إلى4الأصمخاءاتختابخ."

ؤائخفير(".بالحزقةؤائمثاليضوفون"،

آبيثاز،)ؤبكزال!ئحت،ثبال!تئلميد؟3"تلآتقيريذ

ال!ئوقيثبالحئيرلمحغل"آتخوزائد:ائتابميىغننؤقؤئة

ؤاز؟خائمغتييما،الهيزوذليميينؤفؤاقزةالمثزتج"،44آيم

يئضميمكوة(45.ائضزضى

دقل"،قذ"إتةخؤاضحيما:)ؤقؤذغشز،الاثتئ6"آشقاث

قغايييما.غقية17اثئتققثلمحيقافضوييما)11(ؤغذذ

أزتغة!نطي:إضخاخا،ؤآزتغونثقاييةإضخاخاث:

قضلأ،ؤثلئونؤليمتة38مائتانيضيئزقضلأ،ؤخمئون

ؤجمثزونآخذفئقيرد:غمثزقضلأ،ؤحم!ةمائتانيفتعق.

للمهأتةالئزتاييةالظيباثننئهـئخةؤتضقتتقضلأ.

ؤاجذجمائةؤثضانيآلف9":خزوفقاإضخاخا،غمنز

ؤثلثمائةأئف!آتةالئمتيئتغم!ؤكبخزقا.3.ؤثمائون

الزت"3.بضغوتيماالاضخاخاثؤتتفوذلذ31.جمقة

؟كزقا(31!:ائفقذئم)الأضخاخاث)13(

اثقخايين.

تظرش.خاة!

الأشقايم.منالتمثميين3

ور

كأ

الأثزض.

ائمختغ.

ائضثازلايري

ائد.ائتابش

الرشلي.اضطقاء3"1

بالززج.القثل

ائمياة.133زخز

تلاتجاون.

الخقاغيما.زئي!ي!ائتة

ذققا.التافيقة

التلآميذ.134إئقاذة

ؤهيزوذش.ئوختا

ؤال!قكتاني.خئزابالخفش

ائضخيرغلىائق!ثيئ

التإ.ؤضتيماتخاؤزي!

ائكئغايتة.!
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هـلحةلاالمخطوطات"هـ+!المخطوطات

*ا

!

3

ظآ

ت!

ائفذييى،زوجغلىؤالخخديفزئبرذ،تاجملؤدكز

الزايىجؤقثلأفي"،قفؤإزاقآدتيماتضتغ"قنؤقؤئة.

إلأ17خمئاؤ!"لاؤانمكيال،ؤال!زابخؤتقييزة،

الززجؤكؤنتحئم"،ئخاذؤ"بخييخئمتظقر"،

شئئلأ(48.ثتمغشئاآؤلأ

ئخقئفئمتثم)ؤكؤئةالززاخ،أضغزالخزدليختةكؤن

قثل(94.بغير

ؤالضخز.ه.الريخؤائيقازةائتزكب،!بتؤفة

الختافيييرؤغزقلجيؤن

الافيقإ."هؤلثقاثتائزش،اثبةإخياء51

ئقان"لا)ؤتؤئة:التخاز؟"،فؤهذا"ألئشقؤئفنم:

قديتيإ"(53.جمنيإلأتيئ

.هتفئم(لح)ؤؤضاتاةؤت!ئييظفئم،غمثز،الاثيئإزشائة

ائئغتد.ئوختاققتل

تحذواتنم)ؤكؤئفئمغيفوا،بضائخبيرينإتئيماالرشلغؤذ

(55.ائخئزاقيؤنخشيلأفي،ف!نخة

لقئمشالأشؤاقيثبائتزضى)ؤؤضمغاثتخير،غلىقشئة

ثؤيبما(56.ظزف

فزتان"،ؤالأتم57"يلأب)ؤقؤلهئم:غ!لي،بغيرالأكل

متة(58.انخايى!تلئتخى،لاانقيمإذالذايخلؤكؤن

جمنتأكل"ؤاثيمفي)ائقائتة:ائئوتاييةائتيما95لثيقاة

تة:قاذالديائتذائننغشيرمنؤالأخزشائفتايئ"،

،،أقاثا،،(06.

61.الخئزأتشبع!!

جمييربتئيينر*)ؤؤضيئةال!ئقاء،منآيةظقئفثمة

ؤهيزوذش(63.ائقزيحييين

)قزأىغيتييما،يبتقلالديالأغتى

آؤلأ(65.

كألخيرالئاش61

الأثخئم.كا

ؤال!قكتاني.أزيخقبماال!تثغةةكآ

ائقزيميتين.حميز!كا

الأغتى.كأ!

!ييئش.كايي!تايىتة

الزت.تختنم!

الأهئيما.زؤوديىفي)؟(الفغتزائئون3

لمحيهثم.ائغطيئمفؤقنالتلآجميدشؤالء

انلأختازي!

ائغئئ.!

زتدي.ائتا!!

طيتا.طيتائبنيم

ائجفؤبم

تب!ت.التيالتيتة3

الحقد.غننالض!!

ائكقتيما.135زؤشاثبم

ائكزئم.كا-

36!الحزتيمايقيقزآذاث2-

ائمياقة.تجخذةالزتابقةبم

ائ!يحث.!

يفكتتة.الزتشؤاذاآ

القل!.ضاجتةة

!ا

غا

طه"ا

ت!ا

لاثمضاء.

ؤال!اغة.فؤئم

بالظيب.الزتقذقنذقتتلتي

ئمضح.

يفودا.إشلآئم3

تظزش.زئخاإ2
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الأرلعةالأناجيلترحمةالعتالبنالأسعد

هـلحةلأالمخطوطاتا!هـ،!هلمخطوطاتا

الزت.تج!تب1آاشتذغاء67أولبتؤتإ،)ؤإئذازةتظزش،ؤإيقان،!ييئ!ققيمتايىتة3

ؤزخزتظزش(66.

يئقغ"قاذا)ؤقؤئة:الضييب،بجنلييتابجييماآفزةول

الحيلهذا!ببييغترفو"قنالأئ!ان؟"،

الخاطيئ،،(67.

إيييا.قبيء68غنؤشؤائفئمالتختي،ت!

)ؤقؤئة:إخزاتجة،اللأميذئئ!ننتئمالديالروخ3

ؤالضؤيم"(07.بالضلآ؟إلأتخزبخ96"لا

شؤاييما("7.من)ؤخؤفهئمبيما،شئفغلبضاإئذارة!27

الضيئ)ؤإقاقئةييهئم،ائغطيئم34قنن73لمحكزفئمي!

كأييىؤشتيباشميما،الشياطينئخيربخؤقئغفئمؤلظفئم،

ؤقظغ76،المثكلثغئتيجمنيالزكأؤخخزاثتاء25،

27شيثئيؤيلىؤالذوب،الايىمنأضقخؤغييرقاائتد

(38.بالتافييققخ

)ؤائئغقئمالضئياني،ائيقايىمننميدالينؤقئغ،الظلآق!

تائوا:ؤتتاالأئزة،غئننجمبالخقلؤذخوذالضايخ،

الذثيا!نيباثيؤص!97ؤعذؤتبغتاك"،"تزكتا

أؤلين(81.تضيزونؤالأيخزونؤانلأخزى.8،

زتدي.8ائتا(لحظقتة)ؤقا83،بآلاميما83إتذازة

اقئغتى.إئقمازتزطيتابم

85.الشغايينبم

القيتي،منائتاغة)ؤإخزابخالخير،شخزهتجقافبم

!ب86شأتةؤقفضا"اثقيئ"،لفختلي:ائمؤمننؤقؤل

82،الضلآهيبفئئئمؤ"إداتة،كأنبإيتالقالضلآه

98"(09.ئغقزتخثمققن88ؤإلأاغمزوا،

"قغئوبتة)ؤقؤئة:19؟"،تفغلشفظاني"بأئتولفئم:ط!

أين؟،،(39.جمنئوختا

ائكزيم)ؤتمئييئمائكزيمضاجب39ائنائقلأجينقتلبم
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مرقرإنجيلمقذمة

"هـ6"المخطوطات

ظتئواؤكؤئفنم9،ائتتاؤونلحزذتةالذيؤالخخزيغيرهنم،

قخافوا(59.إفمتاكة

لقيقز؟،،الحزتة،،آئؤذى69:قؤئفئم83

إخق(89،شبغةتزؤتجت)بالتيالزتابقة79يثمئقةى

إلةؤأدتةكأئقلآئخة"،أ"إتفئم99:ؤتؤئة

ائلأخياء.01،،(101.

؟"الأولىائؤصحية"قا:اث!يبشؤالبم

301دغاةقكيفذاؤد،301ائنائقميميخكأن"إنقؤئة:ص

ضذوزالئجتينائكتابمنؤتخديزةزتة؟"،

ذلذ(4.!.قغؤقااثقخالحش،

.الأزقتةاللمحف!

)ؤأشزاظالزئئوني،تجتليغلىؤخفوشةالقيتي،ئئيانةول

.!اثفؤلى(5ؤخزاثال!اغيما،

أؤضىالدي)ؤقثلائلآفي،إلأيغيرنقالاالتاغيماكؤن!ول

تأقإ(601.قتئيغيرفونلابالمتقيريكؤيهنمانتبزات

ال!يذدهتحتائجيد"،ؤالتي!.ا!ما"لائضميمكةقؤئفئم:ول3

ائكقتة(901.زؤشاء8.!إلىئودش)ؤفصئئبالظيب،

تذةيقيهـق"الدي)ؤتؤئة:ائغتية،ثنيائمضجإغذاذولول

يوتذ"(111.تئمتؤ.11تاخ!زؤي!ئيمني"،قيى

ؤذميما.بج!تدهالخديذاثغفذحول

الح!تاييةإلىؤفصئةالزايهت"ة،"آضيرثقؤئة:3

وإئذازةؤائكأش،ال!اغةغئةتغفزتأن)يلضلآة

تظزش(113.لمجخوب

أذني)ؤقظغالمتيد،ؤإفمتاكيودشخضورء

إزازة،الشابؤتزكالتلآميد،ؤقزث113،قفخش

تييد("91.جمنتبغةتظزشؤكؤن

تظزشؤخخوذ)وإقاتئة،ال!يد،غلىالشقاذ؟ظتحثولول

ؤئباؤة(5!!.
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الأربعةالأناجلترجمةالقاللنالأسد

هـ!أةلاالمخطوطاتك!هـ6!المخطوطات

تازاتاش،)ؤإظلآقبيلآظ!116،إلىال!يذإخضارفمهـول

ا.التئؤة(!اؤتظزؤقؤتيما،ضفبيماجمئذتجزىؤقا

الظيحت.الت!ؤةؤإغذاذ118،دقتةئوشق!)كؤننآ

ائفقذشة.ائمتاقة**

جميجإلىإتافئم)ؤإزشائةائعتاقة،تغذتفئم(911)ظفوزة!لم!ا

قؤيهئمؤتخميقؤضغوذة،لفئم،ؤؤغذةالخييقيما،

بالأتايئ(03!.

ب!تلآيمالتمثييرقزنمقإنخيلإضخاخاث)كضتحت)13(دت!ؤائتخذائئختبئ،قزنشإئحيليفيرشث))3!(

.(939آمينالزت.0(8؟1شزقداأتذاذائفا

ائمئطتة.بالحزوفيقؤاضجقافيقكئوتةؤهت013،ؤحممئونأزتغةالئمئخةهب؟غئركبائمئطية)ؤائفضول)14(

الحمتاب-1310(133تحظأقايهيقا.يبقكئوتةؤهبؤأزتغون،ثضاييةالروجميةؤائفضول

الحواثي

636الاهـمآلحلأ5إنحيل7إمخيلمقدمةةدثارةمقدمةلح"لأالولالهيدالرسرلمما3إنحيل"7الأدهارإلىالميحاليومحيىالياللهدم"اهـ7

هـئأهـ!166وويله!لحةهـ!15ورلاوة!"!!لاتي!!ممااقلودبوس116!هـ!!ل!1ةلاالملك61هـالامتعاصم!ة9!هـللحذية8!أد!!هـأعدلا!!

ا؟*+وإن"3!6للسريانية؟ا*هـكار(7ءأ!داه)57ءآه+كالاشخن1!!وعرين.!كا!المخطرطلىالض!يتوقصهنا!1وكا18ة+قصرمما17و؟ن

-!!،تفصيلها3!كاضزقذاأتذاداثئاالنخهـتة(3!استيخنلة!3!ل!طمة3!لاكل!مهاة!!!8"هـمايتي!!هـاستلتلى!مة!ا!وثمنرلىمما5(6وش

!اهـممااساكااهـ67ليسوهكاا+5هـلا"كااللاميدا13،("،لاصحاا1!هـمماتحتاجاكا.9!7يتطيع8!ممابالمثيهكا!3"36+صمعالىحماكا35

شير"!*خزاتكا61-!6شفامما!ه!يتلوهرما58+لا!امما5653.-5"،-651-!65شماكا!ه!حياامما516)65ا+6181حمي

633-"7،صيدناالدار3631+مامما96!صيمما68!هـ+63.-66،-65،درا61"-"6+جديد(م!!المخطو!فيالصيعودها)من

85،ابنيوطلى81،بالاماله83"سيدفاانذار"8168+والاحره8*لالعرصمما3893.ش!!43المتشكك6!مماالماه!!+هو771اللاميذمكر

لالمزوحة89،ث!يهه13+وقوطمكا5916+ابناونكا"9-!13+!9+.هدا19+1+هـطم98اولأمما88للصلاة87!سالوهمما86الحح!هـوركوب

"!!،-11!،-1!كا!+-9\،هـرووسا8والذيمما1613+1+5-1+هرا13،ل!1!6آ-!+1احيامما"الأحيا00\،وقوالممما19الإخوةبجة

"ا!أهـاصطعامأةلأ"!1-ةلا!ا!."71للتلاميدالسيدظهورا+91السيدددى118+-13"،!لاط!"لحيلاط!116+5!1+111+ملخص13!!

دصولترشتت،ألذادايئادتهوالبحمرض،إمحلدهرصت8!اهـتمهـاصتدعا6لح!"الأهـإذى6لأي6!1هـرؤوصاءةلحلا5!1هـانفادهةلح"الأزجر

هـ7لح6لأا!"3مواضعهافيالحابنحط131"هـفصلأكا13هـ-ة1؟!لا*آمين.الربصللامالرسولمرض
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ةيم!

3غ

!قي

بمغ

مرقساإنجيل8أ!

انفذلي!ؤزوجؤالانجننالأبائؤاجد،الإلهبشيم

ائقايحة

الأؤذاييماضخاخ

الأؤذاثقضل

ؤخهذ،أقاتمقلآيأرليل"قأتذاالأئبتاء:ثبائقكئوبكيثلأ11:3التإ،ائننائقييجت!وغإئحيلتذءأ11:1

فذاقذ.".:.ظيريقذئققذالدي

شئقة.".:.ؤشقلوا،الرتظيريقأجمذواالتزتيما:ثبالضايىخ"الضؤث11:13

تفوذاكوزةآفلإتييماتخزبخؤكأن11:ه(ائخظاتا.يغفزانيالتؤتةضئغةؤئتا؟يائقفير،ثبئغقذئوختاكأن11:4(

ئوختايضاشؤكأن1106(بجظاتافئم.فمرينالأزذني،تفير!نيأخغونمئةقيتغقذونإيزوشييتم،أفلؤخغكقا،

.التزةؤغ!لالحزادتأكلؤكأنخقؤثيما.شكلىجف!بيئظقةؤمتقثطفاالأبل،ؤتيرمن

جذائيما.شموزلأخلأئخيئأنأشتجقلاالديذلذمتي،أفؤىفؤتغدي!"الأيئقائلأ:ئت!ثزؤكأنأ!7(

ائفذلي!.".:.بزوجقتضتغئمفؤؤأقابائتاء،أغتذئحئمإتضاقأتاأ11:8

منضجذؤجين11:01(ئوختا.منالأزذنييبؤاضظتغالخييلي،تاصز؟جمنت!وغتجاءالأيايم،يفذفيؤكأن91إ11

"أئتايفوذ:ال!مؤاقيجمنضؤتؤكأن11:11،حماقإ.جمثلغقي!الروخؤقتظائشقت،قدال!مؤاقيزأىائماء،

بيما.".:.شيرزثالديالخبيحثائي

الشيظان.:.ئخرئةتيتةؤأزتجينتقازاأزتجينالتزتيماثبقضكث13(ة11التزتة،إلىالروخآخزتجةؤيفؤقحب11:13(

تخذفة.:.ائتلآئ!ةؤكأتستائؤخولئ!.قغؤكأن

7دلك(7،إ11ا!قل،البر(11:6(معزفين،،مقرين(11:ه،مع!وديهكا،صبغة11:،(يعد،يمهد(3،ة11بنهـ"،!أةهـ7!ابن(1101،

ا!الصوات11011(الس!اوات!االموات11:.ا،جامماجاء(1109(فسيصبغحم*فيصبغحم،ا1أصبغم،أع!د-(11:8،ذاك

يوئا*نهازا،ا11013+هوهـ،هومما+أنتأ11السماوات

91،



ا-113مرذ!إنجيلحواشي

مك(أقدا31!هتأ(يمهدا4أهـ1(يلذا11+قمماححع5(وجهك11طلح-ة*(مامأ11تا*اةس!ة+ا+*+*هـهمس!(لأفبياءا11ئا--5*5(لمكتوبا(11:3

يع!دا(،.11لا،ح(*لاةولايدهه)،سبلها1تا*دلأ+53(سهلواا1س!ح+!حاواعدأ11لمح!دلأ-+ي!،رخلصاا11+(طدلأم)53(لصرتا(113طبماللماكل!

53+للأي!ح،مقريناالأ+ه+ت!،منهااي!ة35لل!ا7شا،وق!يتعداا*ة!أ1"أهل11لاة3اكان(1105(1احالح)يلهاللأ(ياديا1ا+،س!ملل!شأول

،!كانا1ا+3(حقويها1يدأمةجلد،ا1ولط*ه((صنطقةب)اا*اام!ولممتنطفا،ا1ي!6ولة538(بلل!ا11حااي!اةاللأولر(1الم!مةس!(؟د\(116

نحني(أ11*يلما+ق(ستحقأولهـ11(لكذ11مهور+ح*هـكل!لحيمس!-5م51(منيأقوى5311**،(لآتيا11الحلأم!اثلأيلأيثرا7(5111،+الرا11*!

،كان(:119ص!(ةي!اا7)ظليصبغحم،ا1اقي-بئ؟لب!أعمد-(أ11مماهلأةفأنا،1108(هول3!س!حسيور(ا531+لله(لأحلا1+!هكل!ح615أم

11+5(الدي11)+ام!س!ول(ة+اب(11ح*(يقولا1حةكاد(11(11ةطدلأهـ2انثقت(11حقد(ا11(-5+ةشأحين(01(1،7011-ك!م!"(ا1شا*

(اي!)ي!ها!ي!!الوحوشا11ح*ي!*-*شأ+الثطان،1ااء*ما+(مس!ااح)لأ(مجربه11،13ي!الحاحرجهأ3110113(ا*)7*ول(سررت

قدأمك(ا1أصلحس.يعداقيايصهد،ااقر(الذي11أمامكعق.قسرا،وجهكأمام11اليإشعيا)ء(عرتسفقط/عرالأنبياء(1103(

اجعلواى.،سبلهسهلواا1وقؤمواسعر/قهلوا(وااينادىخاعةسالمارخ،1اصارخصوتيةقس/الصارح(الصوت3(أ!هـلا

مقرين،ا1فقطي(أجمعون11قمنه(ا1لىيصبغهم؟نق.يس/فيتعصدون(ا1قأهل،5(11معوديةس.(صبغة،(11قويسةمناهجه

يجلد(بممطقةومتشطفاااإدمس:قر/جلد(اقسبصنطقة(متشطفاااالجصلقص/(الإبلاالبردعروبر(1106(معترفينس.

لااابعدييأتيداهوس.لمإثريفيلأتيني.(بعديالآتيااياديصيبر،7(11الحقلق:ير/البر،ااحلودينطاق%جلديةومنطقة

.يفيصبغحم،11أعدحمالذيق.أعصدصم،ااسإن!ا(1108(خفيهعرقر/(حذائه11أهلأس.أكمؤالسثي.(أستحق

!ي(وللوقت1311(حبيي(س/قالحبيباا+هوأنت(قسر.11(ة11قسر(الروحاممنحة(قس/!يانشقتااقد(س!سيعمد-11:.ا(

قسرأالوحوش1امنمجزئاقرمجربه(ا1فقطقاليلةوأربعيناايوفااصنهازا11:13،

الوحشالوحرشا13،ة11فيعمد-فيصبغحم(ا1أصبغحمأعمدحم،11.18شعصيرر(1107(يصبغيع!دا،ا11

وبرة:الواحدة،بالتحريكالبيروبر:حاشيةالإلل(وبر6(11والصقعالمدينةالكورة:حاشيةكورة،5(11ملاي(قدامك)...(هأنذا1103(

مذكرالصوتحاصيةصوت(11:11،

(،عوالرويالسريانيأس،والسريانيالقبطيضاسق.،والرويالقبطيتروالربايى،والرويالقطيتسر:،السريانيس:،الرويي:،القبطيق

تط.،فقططالسرياق،فيليمى-لا،الرويفيليىهـلا.،القبطييليىفلا.،السريانيلمضع!:الرري،لمضعر،القبطيلعضعق،العبراني

تط،والرويالسريانيبعضعسر،،السريانيالقبطيبعضعض:،والرويالقبطيلعصعقرفقط،السريانييط:فقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتصىالقمطي،ولعصالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرريمعس!قط،والرلانيالقطي
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3-ا!

مرضإنجيل

الايبائقضل

الخييل.:.إلىتمئوغتجاةئوختا،أشيتمأنتغدؤمن11:14(

بالأئحيل.".:.ؤآجمئواقئوئواالتإ،قتكوثؤقزتتالزقان،كقل"قذؤقائلأ:11015(التيما،ققكوقيبإمجيلضتشزا

كأتالأتفقاائخخير،فيلثيتاكفقائلمتانيليصمغانأيخياشؤأئذزابميمفغانتفزالخييلي،تخيرغلىغتزؤتقا1611(

لثصتاكفقاقتزكأ11018(التالي!."ضياذئتخوتافيلأخغقكقاقاتتغالني،"تغاتيات!وغ:تفقاققاذ11017(ضئادئنن.

ؤتبغاة.:.ينؤفحت

شيتاكفقا،ئضيخالبقزكبثنيآئضاؤفضاأخاةؤئوخئازتذائبنيغفوتزآىقييلأ،فتقذقاتجازقققا11:9!(

إتيرة:.!بؤقضياالأتجزاب،قغائقزكبثبزتذيآتافقاتزكأؤينؤقحتقذغافضا.11:.،(

ائضخالمحل.:.!نيالمئئوقيكنيئغقئمكأنؤيفؤفست!فزتاخوتم.قذخفواؤقضؤا11:!3(

ائكتاب.:.جمثلؤليششلطان،تةكقنئغقئفئمكأنلأتةتغييييما؟منفتغخبينؤكأئوا11:،13

هـلا!(أخي11هـ!سعانبسعالى(ا1اندراسمماأسهـانذرااسأنذرأ6!ةاس،أندرا11016(قائلأ!ةلأ!وقائلأ،11015(جامماجاء(14(11

زبدا7زبدىةزبديهـممام!!زلذا،11ولما7فل!ا(ا:91(ألم!دانصادين6،صياديتحرلان17(11أخاهـكالأشأخا!ة

الاجراكاالأجراء(1ازبدا7زبديهـمما!ةلاازلذي11دللوقتهـ"6!ةلأ!،وللوقت11،01
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،1-؟13مرتسإنجيلحواشي

(اسراندأ1ا*دلأولاتأ(سمعانب()ااا*اءعر((51116*قد(ا1)د!*(1اع!لموقاثلألما1105احعااس!يد!اللأمبشزا(امهـ5331لمأسلملم1114

داح525*ةاح(صيادي(1117لح535!ةاح!ل!(ينصيادا1ح*52اول3مةنهصا(لأاح(فيا1د!يدماحشباكهما(ا1آ.اشأي!،يلقيانا1خةص!مور*ة

يه+ه+*شا،وللوقتهاعافد(11003س!ة!هم!3،يصلحانا1ح-ول(فامتقدا1!اشاازاجاا1!"11!لمحهال!653ا(سثباكها،11081ت!+لأحمحةح

ة3س!رلمأمضوأ(ا1131المحههولا(للماشاتماإثزفيا1ة3ءيلماللأل!53مضيا(ا1ول(3لمللأ)+للههـحيلم!3ح+لل!قالأجراءا11ولااة533للأ!م!53

)طةئأ(ال!(الكتاب11شأللماحم!م!م(كمنا1ولهـ!ا،ام(متعحبين33(11)ي!ه+*!!!ا(اي!(السبوت11اا-5+*ح،للوقتا31!ثلأيم

اقعلى(عبرولما11:16(انقضىسةقراكصل(ا1سقد(15(11ببشرىينادي!يايناديوجعلس:مبثزا(ا1خبسسقر/(أسل!14(11

شكةتر.س/شاكهصا(ا1أحاهسأفي(11أندرأوشسإنذريا/عي.اس(أندرا11عنديشيهووبيناس:مجر/دونمزدذا؟نوإذ!ي.

متقدفااأ\.!\(ساعتهامنس.ن/الم!علىعي.(للوقت11،18الاستصيدالىصيادينلأحعلكصاق.ي/،الاس)000(لأحعلكصا11017،

قسرإئز،11قرسومضيا(11فتر؟دعاهماوللوقتقتر؟،وللوقتفدعاهحا11003،ويهيئانق.(يصلحانا1سقأيضا(11هناكيةقاسلا

،الكتابا1مبهوتينس.ق/تعحبين،11033،السبتسرق/،البوتااقر-لا(وللوقت1اودحلوا!ي.دخلوا/ولماس.ق/ومضوا،11031(

كتابهمس.قر/

(،عوالرويالريايىأص.والسريايى،القطيتس/سق،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيذس.،الريانيس:،الرويممط،القطيق

قط،فقطط،الريانيبليى-لاالرري،فيليىهـلا،،القبطيفيلي!فلا،السريانيبعضع!الرري،لعضعر،القبطيبعضعق:العراني،

تط،والرويالريافيبعصعسر،والسريانيالقبطيبعضعقمىرالرري،القبطيبعضعقرفقط،الريانيسط.فقط،الرويمط!قط،القطي

السربانيوبعضالقطيتعس:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والسربانيالقبطي
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الثايثائقضل

التاصيرئ؟ت!وغتاؤلذ،تتا"قاقائلأ:11:4،أقضاختحش،زوخ!ييماإئ!انائؤفحتذلذائقخقجفيؤ؟ن11033(

جمئة."ؤاخزبخ"أشكثقائلأ:ت!ئوغقائتقزة11035،التإ."فذوشياأئت،قنغزفتاكقذلافلآيهتا؟فتاآجئت

اشتققتمإتفئمختئ!فئم،11:37(قخافواجمئة.ؤخزبخغطييم،بضؤلتؤضزخالتجش،الروخأققزغة11036

قئطيغة."الضج!ةالأزؤاختأفزب!فظاييلأتةالخديذ؟التغييئمذاقاهذا؟فؤ"قاقائيين:تغقحاتغضفئم

الحييل.:.كوز؟حميجمنق!نيخ!جمبختزةذاغالخاليؤكب11:38(

خاةؤكأتت11003(ؤئوختا.يغفوثؤقغفنمأش،ؤأئدزايمفغانتيحتذخلالقخمل،منخزبختقاؤيفؤقحت،1193(

جيتئد،الخمىقتزكتقاؤأقاققا.بيدقا،ؤأضتذقتقذتم،أ11:31أخيقا.مقتةقائواقيؤقيهئمتخفوقة.زاقذةليمغان

تخذففثم.ؤتجغتت

تهغاءؤائقديتة11033(ؤائقخايين.ال!عيمينخ!إتييماقذفواالشفمش،غزوبجمئذائغمثئئ،كأنؤتقاأ\.؟3(

كثيزةةشياطينؤأخزبخالكثيزة،الأفزاص!بأضتافيخاليبأشؤ!كأئواكثييرينقشنئ11:34(ائتاب.شكلىاختقغوا

ائقييخ.:.آتةغزفوةلأتفئمتئطق؟الشتاطينتذغتخنؤتنم

لأسو!3(لحت11جمغامماجمعاء(11033(و؟نت7(وجعلت3(11:ااندراس*أس(أندرا11093(-ممادا،ما11037(عرفنا+(عرفناك1104؟،

لاهولأهـ+هو،،هـةأف(11.-مرفوشهكانوا،(عرفوها1بأنواعمعذبنن7(بأصنافحال
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33-134مرضإنجيلحواشي

اا!ر!مح+لمحها،*(فصرعه36،ول!لههـ11ك!طأ!!(اسكتلم11035مم!هطة5**ةولرلك،لاما11034،+ه+خأ،الوقتذلك33(11

11مللأشه58!حذاع(38(11س!*(لأنها1للأ!حاالتعليم5311ما"اا531اةهـء+هذا(هوماا1للأ*ه+لم!3(التفهم11س!+شأللألح(حتى1107،(

(ةراو!511*ي!(كانت.3(511*!للأمما*اعميمس!ا5للأ53،يعقوبومعهم11آ!*-!حه8،خرجلما1109،3+حامملل!8هح،!رة11+*ء،بره

المجالير،االح+ح-65أكاولول،القيصين11ا*3*قدموا(ا1حح+هعنداا1-اولما11033(تاة*،جعلتلم11031تاص!5ولول،محسومةا1ء+همماي!

11للما*ا،(يدعا1ي!ة،يحنا31+!،ل!بأصاا1ح-س!م!-5+،ولاحالبأسوأا11034*5!اح(علىا1133+!حورا*ح-س!لم!للأول*للأولح53

*ح(نهأا1*3*للأشا53!ح!قىولياه+ع!(عرفوها1*ح53ي!ا3!ة(نهملأ

مط.قانلأ،110.3(فقطق(الوقتذلك11033(

11!اكاسددقس:ي/،اسكت1105،(أعرفك

عنه!واحدكلوجعلطلب/سأق:لاجروأ

)...(كلفيااقركورة،ا1قم!ن(كلا1عقس

11003(دخلواادخل،دسر/عق.اخرجواعق

المجانين11الثاطينمعهموالذينحالبأسو!

)تعرفوهلأنها.ي(عرفوهلأنهما1قراالكثيرة

أناس./عرفتكي.قا(عرفناكا1يأ)جئت((11معنالكماق:لر/ولك(لناماا1+دع

!ي:(استفهماافعجواي.سق/فخافوا(ا11:37فأقلقهقةفحطه/ي:س/فمرعه(:36،

(الحالوفي11:38(العلمقس!ي/،التعليم11قسذا(ماااقسرهذا(هوماا1صاحبهينظر

قصر/حرج(ااولوقتهمعق:يعق/هـلا،وللوقت93(11الجليلللادجمغلىس.(الجليل

كالواالذينس.والمجالير(السقيين11:33،و؟دتق:س/(وجعلت11031،قطفلوقتهم(

11نحتلفةبأسقاممي:(الأمراضبأصنافا1طيكانوا(ا1قرط(كثيرينا:34(أ)؟(تر،

قطالميح،أنه11يعرلحوه؟لوالأنهمعرلوه/ق.قدلأنهم(/س!تعرفه

بألهم(لأنهما1لأنراع(بأصنافا1سقيمينحال(فأسو!11034(المعدبين،القيمين33(11

!!الوء"م!أدعل!حاشيةابأصإ34(11

(،عوالرويالسرياني)سروالرياني،القطيض/سق،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسز،السريانيس.،الرويي:،القطيق

قط.فقط،ط.،السريانيفيليىهـلا،الرويفيليسهـلا،القبطيفيلي!فلاالريايى،بعضعس،الرويبعصعر.،القبطيبعصعقالعبرايى،

تط،والرويالسريانيبعضعسر.والمريايى،القمطيرابعضعقسرالروي،القبطيبعضعقزفقط،السريايىسطةفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيولعضالقمطيش.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعرالسرباني،ولعضالرويمصىمقط،والسربانيالقبطي
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بم

بمآ

!مرتإنحيل

الرآبغالقضل

قغةؤالدينيمفغان36(ؤكأنة11.فتاكئضتنؤكأنفقمبرق!نيإلاقخزبخجذا،شخزغذؤة،ؤقاخ!11:35(

أخزأقالمجنإلىبتا"افضواتفئم:ققالأ11038تظلئوتذ."التئ!"إنتة:قائواؤتجذوة،آنققفا11:37(تظفئوتة.

!نيتجاجمجهنمفيقت!ثزؤتجاء11093(جئث."الغقليفذاقإتيآلصا،فتاكئتمثزل!كنإتئتا،قيريتةأخزفذييمن

.:.الشياطينئخيربخؤكأنحميجيما.الخييلي

غلىقابزقآئتتشاء،كئ!تإنزت،"ياتة:قائلزكتتييما،غلىتةؤتجالثإلييما،ظايحثآئزض،إتةقخاء11:.لح(

غئةزاذؤيفؤقحب4(ا.آأقاظفز""أشاء،"أتاتة:ؤقالؤق!ة،تذة،ؤتمتظت!وغ،غقييماقتخئنأ11:41تظهييري."

تف!ذقأيىاذقسثتلأخذا،ئغيقنلا"أثظز،تة:ؤقال11:144ؤأخزتجة،يفؤف!ت،تتقاة11:43(ؤظفز.التزض

لفئم.".:.شقاذة،فوشىبهأؤضىالذيتظهييرك،غنفزتاتاؤقرثائ!هن،

ائقديمهتذخلآنت!تطيغتخقتئمإتةختئ!طقتة،ؤئمثصيغكث!زائتابيتذآخزبخ،أنقققاهؤ،قآقا11045(

قؤصعج.:.ض!جمنإتييماتأئونؤكأئوافقمتى.آفيهتيما!بخايىخاكأنتلظاهزا،

"لاءاااهـحاء!ةلأفجاء(11004(وجامما،وجاء،11913إيىيارعور7يطلونها36(11سحزا"!سحر،ا1،يوع"،،وقامأ!.35(

هـ-!ةلأأن!(11واماممافلصا(11045(قربانمماتربائا(ا1لل!هننصكممالفتكال!هن7(ال!هننفمتك11044(اشا"أضاء(11:41،لا

طرق،،أمكنةاا-7خارجا،اا
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العل(11حي!دلهأيضا،511ل!همالاإ11حكا!،أخر!.ا1*هم*7بنا،امضوالم61138اورها(دلأشالآايطلبونها1!ص!**اينالذ11**،كان36(11

-،ق!شها+،البرص11:143ه33يلههأضاء،أنا6111،مها،1أ!3+للهيلألمكتا51احلأ(جاثا51م511اإليه11ك!يهح5(طابى4(1100!دلهح

هن،ل!انفكفأرا1-ة7ح(تعلصن(11044ااةا،+اح58!س!(خرجهأ1اح+ة1،+ه(للوقتا1خلأة-مس!7ما،*هطع!!53م!م1(5(لنهاه،،113

11!ولتاح(يثيعا1يدمااللمااح،ينادي11045(دله!53،طما1ح3ولس!7+3!س!م(شهادةا*هـ1(الذي11كل!ي!5(ص11ا+حولة+ة*53!ولمح5مما

!م!ا!ةاينةلمدا

إلههيسارعودق:/طلبهلىمجذيريس/يطبونه(ا)؟(افحعلس./فجعلي.ض/(وكان136ة11+يوععرط.(أ!.35،وقام

الع!ل(11تسأيفا(ااأنذر%أبشريلبر(ااقطإلا(11القريةوالقرىالمدنس./القريةالمدنقرى!ي.إليا(...(نأما-11038،

)!قس(/قرلاء(كنتإن11عقسرب(ياا1رجليه!وخزسقر/ركتيه،علىلهوجاثاب)ط(لهوطمقي.إله(طالب04(11قط

افنهاه4311،لهيقولهوولينايالماعة/تلكوفيس(وللوقت43(11ضئثقدس.تر/أشاء(أنا11سطي!وع(4(11:اشئتإري.

س(الذي11بدلس.در؟(/)صعرعن،ا1دسطقربانا(ااتقولنص.قأتعلس(،،!11لهمحرجامي.(وأخرجها1قرط،للوقتا1فرجوهس

11سطيحن،ا1يسوعإنسطقر/إنه،11الكلصةق:!طصتها11قريثغ(ا1ينذري:س/(يناديأ\.د،(لثهادتهمس:ي/الم(شهادةا1كا

ر!-لا،مقفرةا1مقفرةطرقوفىس"(مقفرةأمكنةلىا1مدينتهعقالمدلنة(

نضيابناامضرا110138

(،عوالرويالريانيأص،والسريانيالقبطيذ!/سق،والرويالقبطيقروالربافي،والرويالقبطيتسز،السريانيسالرري،مي،القبطيق

قط،فقط-ط،الريانيفيليى-لا.،الرويلىليسهـلا-،القبطيفيليسفلا،الربانيبعض.د!،الرويبعصعر،القبطيلمص.عقالعبرايى،

تسط،والرويال!ريايىلعصعسر.،والربانيالضطيبعضعق!،والرويالقبطيبعضعقر.،!قطالسربانيسط:،لقطالرريمط.فقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولعصالقمطيقعر،السريانيوبعضالرويمصفقط،والسريانيالقبطي



بمآغ

مرضإنجيل

ائخامشائقضل

كتيزونإتئيماجيتئدقاختقغ1103(تئت.ذايخلأتةؤشيئتاخوتم،ضفزأئضات!وغذخلأتايمتغذئتم3101(

تخملةئخقغاؤاجذاإتييماققذفوا3103(ائقؤذ.ئقاوضفئمؤ؟نأيقحا.ائابفذائمؤلاائضيث،ت!غفئمتنمختئ،فتاك

شقق!ؤكشفواال!ظج،غلىضجذواالخفج،أخلمنإتيهبيماتذخفواأنيقدزواتئمؤلأتفئم31:4(يىتجالي.آزتغة

ت!وغزآىقتقاأ3105غتييما.زاقذاائفخقغكأنالديال!يريزآئزئواتقئوة،ؤتقالمحييما.ت!وغكأنالديائتي!ت

ق!ئواخفوشا،ائكتتةجمنقؤئمفتاكؤكأن31:6(لك."قغفوزةخظاتاكئتئ،"تاائمختج:يذلذقاذإيقاتفئم،

ؤخذة؟"ائؤاجذاللةإلأالخظاتاتغعزأنتقدزقنفكذا؟هذايفتيري"يقاذا31:17ففويهئم:ثبئقكزون

!نيبهد؟ئقكزون"يقاداتفثم:ققاذتؤاطيهثم.!بفكذائقكزونأنفثمبزوج!ت!وغغيتمؤيفؤفخا31:18

ؤاذقحث"؟شيريزك،قاخل"فئم،ئقاذ:آنآؤخظاتاك"،لذ"قغفوزةيففختج:يقاذأنآشقل:آئقا31091فلويبئم؟

آئت"لذ31:11(ائفخقج:يذلكقاذثتمالخظاتا."تغعزآنالأزص!غلىشفظائاالتشيرلائننآنتغقفواييئأأ،ة.ا

تغخئواختئالتئ،فذاتمؤخزبخشيريزة،ؤخمليفؤقحت،ققاتمأ؟:آ\(تييذ."إلىؤاذقسثشيريزك،قاخلفئم،:أفول

فكذا.".:.قظأخذازآيتاقاإتا"9:قائييناللةؤتخذوا،خيغفئم

6!7هـلأفيه(يهوع4()3يح!لهمما(تحصلها1سرير+على6نحلغا(ا1-مماإيى(3(11حينئدإيى،(إليهحينئذ3(31دخل"(داخل3101(

أحمعون7(جميعهما1حملمما(وحمل31013(-مماهكذا(3108(+أن6(قلوبهم6(1،لقبوهممانقبوه(ا1يوعفيههـمما
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11ا،ةاكل!تاللماولت!لا53(يفاوضهما1اح!عم(قداما1للما81ش!*((يسص)!ما1ةولح3(هناك؟،.31!3053(خلدا11ة3*ح-للماكا(سيع31:\(

11ة25+!دلأكثمموا(ا1،*ح!هطحبه،يدخلواا531+*ح+ل!لم(لأنهم31،4حاة،3ولي!،5،تحلها81*!دمامحلغا(أ؟03(ا+قىاكلضا(القول

جلو!ا،3106،ولكرص!تا،ة!58!حلك(مغفورة11ولهـي!(لذلك،هأ؟ة+ه"!5راقدا،11ة-2امماللألمحأنق!وه(لما11ه33شه!ه51!فلم

(لماذا8(31ذ37ةاا+ة(وحده15211+اة(حدلواااةهـ11(اهذا1ح!53ة(يمتريا1م!!هـس!ح*(لماذا07،،1كاهولول،م!،يمكرونا1ةح(53)اشاول

هح3هي!(حذاأ11س!*.تا،(1،31*هـق(لذلك(!.3أهـتي8*لمحأ-ولاللخلعااه3هـ3+7لأح+هاأسهليماأ(1،09ي!اة(بهؤها1هع!!هـ35

.سيع/؟نأيضاالابدونماولاإنهحتىي.أيضا(..()حتىا1سطإيى(11مطحيئذ،أ3103سط،يسوعا1،قلائلسط(أيام1(31

قط(رجالااسرير+علىعقط؟بين/منس:محصولاي.تح!له(ا1ينحلغا(31:3(سو؟ن(1االابقدامولايعهمأنيطقلمإلهحتى

قس/السربر()000(صعدواا1سط(يسوعا1المرضعسقااليت(11فردعواس:ق/كثفوا(ا1يدنوهسق/به(يدخلوااسط(ولأنهمأ،:4،

!ي-/فلقىس:)!ق(/قرراقذا،11المقعدالي(الافيسمي/لمالمخلعااالسريردلواانتزعوهوعندما؟ن.حيثالسقففاقتلعراي.

/ييرددونس.(يمكروناافجعلواسق/631(ف!نوا،غعر!قد(ىمغفورةا)؟(1بنيياى!بني(يااادس(531(لدلكموضوعا

قطالواحدا11بالافتراءيتكلمهداقال؟ما.سبالتجاديف(/التجديفايتكلمهذاهذا؟ما"يهكذا،)...(لمادا31،7ال!(اللىيروور

/يللصحلع(31:9(يهذاتزؤ)و(ايتمسفي/الأم!رهدهترددونبالحممامي.في،لهذهلماذاتفكرونا1أنفهمسق/براططم(8(أ؟

11مطثم،ا1الأرضفيمسلطالبثرابنس.لمالأرض)000(البسرلابن31:.1،عمرتقد!ي:قس/،مغفورةا1المخلعلذلكق.لمقعد/س:

طدأحدا،11ىإتا(11بهتواىقساتعجبوا(ااالسريري.قس/(سريره31،13قطأنت(11،أ؟المقعدس.(المخلع

مجدفيمتريلما1لماذاأنلمادا(ا31:7وأدلوااأنزلوا3104(

بدالالنعصة،حفرار.والتجديفالكذ!،اختلاق)6(:والمرا)ء(الافزا)ء(حاشيةيمزيا7(31يسوعديه؟الأصلفيفيه،يوع4(31

)؟(معجةغير

رالروي(،عالريانيأسوالرياني،القبطيذ!/لق.رالروي،القبطيقر3والرياني،والرريالقبطيتسر،الريانيس.،الرويي،القطيق.

قط،فقططالسريافي،لىليم!-لا،الرويفيليسهـلا،القبطيلىليمىفلا:السريايى،بعصع!:،الرويلعصعرالقمطي،بعصعق،العبراني

ق!ط.،والرويالسريانيبعصعسروالسريافي،القبطيبعضعقسوالرري،القبطيبعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمط-فقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتعس.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،الريانيوبعضالروي.سسلقط،والريانيالقبطي



غبم!

بم!

بم!

مرق!إنجيل

اثاييالأضخاخ

لف!ال!تابالقضل

لاوقيزأىئختاز،ؤتيتاةآ.14(أئغقمفئم.قآنإتييما،تأئونالخفجضوؤكأنائتخير.شاطيئإلىآيضاخزبخثتمأ31013

ؤتبغة.:.ققاتم"اتتغني."تة:ققالائغمثايىين،غلىتجاي!اخفقاائن

فتاكؤكأئواؤتلآميد؟،تمئوغقغفتيهئينؤائخظا؟ائغشايىينمننهييزونق!ققئنريإ.!بفتيهئاؤكأن31015(

"يقاذايينميد؟:قائواؤائخظا؟،ائغشايىينقغيملأآزأؤةقققاؤانقريميصئون.انكتتةتبغةقذؤكأنأ؟.16(كثييرين.

ؤائخظا؟تج".:.ائغشايىينقغؤتثزثيأكلفغلفخئم

الأئزاز،لإذغؤآتتئمقيتيالأؤتجاج.ذيريتلالظبيب،إلىبالأقيرتاءخاتجة"لا:تفئمقاذت!وغ،شيئقققا17(31

ئوختاتلآجميذ"يتمتة:ؤقائواقخاؤواتضوفون.ؤائقريميصئونئوختاتلآجميذؤ؟ن31:18(الؤتة."إلىائخظاةتل

قأائغزشت!تجيزتئو"قلتفئم:ؤقاذت!وغقأتجاتأ،:91(تضوفون؟"لاؤتلآجميذكتضوفون،ؤائقزيميمئون

إذاأتام،ؤشمتأقي.3(ة31تضوفوا.آنت!تجيزونلاقغفئمائغيريش!ييمازقانيخ!قغفئم؟ائغيريشداتمقاتضوفوا،

تايحا،ثؤئاتجديذ؟مجزقةيزقغآخدجمنليشقإتةأ31:31الأتايم.يفخئم!نيتضوفونقجيتئدغئفئم،ائغيريشزيغ

إلأقديقيما،فيقاقيثبتجديذبمرخزئضثؤلا31:33(آكثزلثرا.ائخزفماقيكونالغيييئ،منالخديديئءؤلمجدثإلأ

الحذ؟.".:.الرقاقيفيالحديذةالخفزئضحثتلائخئير،قغالرقاققتفيذ،الرقاقالحديثةائخضزؤتخيرق

لىالتفير"التعشير6العثارين(ااحلفالاويبنمماحلما(بنلاويااوبياكاهـلوبيناهووبيناث!ة!!وليناه(،1(31

لادعوا"لأدعو(ااذومماذوي(االاالطببالافي،الط!يب(اابالاقوياكابالأقرياء(ا31017والأحبار،والفرييوت،16،أ؟

!ل7يموموا()...(زمانكل31091(لوتلاميذكوخواصككا،(وتلاميذك11أواهـدجاة!فجاؤا*هـ!أفحاؤ+،فجاؤوا،31018(

11سيصومونكا7(يصومونا1العروسكا(العريس01،أ؟العروس"العري!ا""(11معهمالعري!يدومزمانكليصومواأنيستجيزوا

وتخزق"ويخرق6!(وتخرق11يصب!تصبا(31033(ملؤهالجديد7الجديد(ملءاملمماملء(ا1عيفا6بالئا(31031(تلكمما(تلحم
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العاري!(15(31ح-ا+8*ها!دلأالعنارين(11الحعلى(ا1تهعوح!حلفا(ا51-ي!ابن(211ء8(لاويا1ا(م!ا*اكادلأ53مجتار(بيناه14(31

كل(يأا1531(3للهول(كلأآ11ولس!!و(11ا*(ح!ي!)!ةشأ(لكتبةا،31016يمهيلما،2(كثيرينا1حلم!*535قى27ةع!+لمهاك؟دوا11ح+6ه!دل!8شا

*س!،*هـحلأدعو(ا1ا*+5*آآت(11م*3،لأنيا1ح*!ا؟ك!ها+6الأوحاع،ذوي11!ه*-ول*بالأقوياءاا31017ا(حللأشاايثربا1531،م!للأ7

11ص!لمحأ+*+ا++م!8(لعرسا11اا!!525+ولهوريدأس!مهـس!يتجيز(ا1*ول(هل(31091كيهيمس!ور،وتلاميذك11دمولع!"(و".11س!م*لم!(كالى31،18

إذا،11*س!شاول53استأتيا31003*ه*!دأيمتجيزوراا1ح+ا+تاهحيدما-ة8+حالعري!!(11لح+ا+شاهس!يدما+ة+85*دلأولم!53مهم،لعريسادامما

بخرقةاا1احايرقعا3521مة،ثإنهأ،31"ا(ة!حتاحش!+شه**م)*3ايصومون5311-5+لآ(عنهما1لمحأ+ة+ا+س!زص!العرير،11ح*ة-5

،الخرق11ا+دلمايدما،فيكونا1ح+،1(،منا1ا+س!!*يدمااعس!حم!ع!حهولا+8الجديد،ءملمجذبا1ق*هوللا،إ11()ة+ة،1تاةلالئا(ا1اللأ-55

فتهلكا1261+م!مةيلأطحهـ+ملخمر(اتخرقا1قى!75(لاإ11ءهكاتاة(زتاق211ة+قالح،تصبلا(31033دلألحااس!53لحي!535(شحراكزأطدلأهـ11

م*يل!*ا+5+م5"ة+ي!*ك!حةاي!ولم!!صر،امعلزقاقا

.سألني/ي.الإضالة/علىحلفا،لاويقحلفا،بنلاويااصاب!،11سوبيناه(1،014()؟(سطعقلا/ساحلي.شاطن(1311(

ذإسمتكئا(ا1عاريرأنمنزلهفيباتحائهوصاريقس/العثارين()000(و؟ن31015(المكس!يالعارين(11بينسةكل(ا1حلتي

وقدكثيرين؟نرالأنهمس.!يفلصا،)...(و؟نوا15-16(أ؟قرلا/معهم+فجلسالعرلية.النسخبعضفيحاشية(وتلاميذه11تكئهو

11لالأصحاءمس.بالأقولاء(17(أ؟ويثاربيؤاكلسةويرب(يأكلا1قطمعلصحم(ا1ق(تبعهقد16(31لماوالفرييونوالكتبةتبعوه

لكوالذينق:س/،وتلاميذكااالعرييينوتلاميذس.والمرييينا31018(عقرط،التوبةإلى11حالبأسوأهمالذي!صالأرجاع(ذوي

ماعر:/الذيالزمانفيى.و/(رمانكلا1العري!و.س/(العرس11أهلس.ترابنو(اايقدرس.يستجيز(ا1ألعلسي/هل(31091،

الختنس.،العريس31003،سلايصوموا،)...(زمانكلاايتطيعولىي:يتجيزون،ا1يدومق!يه،11العريىيحونهاالتيالمدة؟نت

جديدةرقعةيلقىإنسانيمنماس/ملؤهالجديدوتجذبإلاباليثوبفيمقصورةغيربخرقهرقغانرقعيالجديد()..-(يربخ3131(

.ستر/الخمر،11خرقوإلا!ي؟/تخرقكيلاس:رتخرق،إلا3،3.آأالخلقمنالحديدةتلكملؤهاتأخذكيلاخلقثوبعلىويخيطها

القريةعرد(أباالزقاقوتهلكالخروانهراقت.!يوالثرابأتهلكالزقاق.سالخمر(معالزقاقلتهلكا1الشراب

الىصح(وخراصك(وتلاميذك3108!(الافيالطبب،ة!1(31والأحبار،والفريسيون31:16(الىصح(التعثيرالعثارين(14(31

ملؤهالجديدالجديد،ءملا1عتيفا،بائي31:31(صح(الىسيصومون،يصومون11003،العروس1(العريس31،91

للأدئىفالعروسالعامالعرفرأما.والأخكالأبالمرأةحهةمنوا!تن،وللأنثىللذكرالعروسأنالمصيح.حاشيةالعريمى\(3191(

بنتهزوجالرجلوختنللذكر.والعريس

(،عوالرويالسريانيأسوالسريايى،القبطيتس/سق،والرويالقبطيتروالريافي،والرويالقبطيتسرالسريايى،س،الرويمي،القطيق:

قط.،دقططالسريافي،فيليىهـلا،الرويفيليىهـلاالضطي،فيليىفلاالسريايى،بعصع!،الرويبعضعز،القطيلعضعقالعراني،

دسط3،والرويالسريايىبعصعسروالصريافي،القبطيبعضعقمروالرري،القبطيلعصعقرفقط،السريافيسطدقط،الرويمطدقط،القبطي

الربانيوبعضالقبطيش،القبطيولعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،الربانيوبعضالرويمع!:دقط،رالمريانيالقطي
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تةققال3.ع،(أشئئلأ.تفزكونقاشونؤفئمتلآميذةتذأالرزوج،تئنالمتئحتكبقالث!فؤتئتاؤكأنآ(31:3

ضتغقتاقآ،قزأئئم"أقات!وغ:تفنمقاذأ1،035!غفة؟"لمجوزلاقاال!نتجمبتضتغونيقاذا"أئظز،الأختاز:

قائذةخئهزقأكلائكقتيما،زئيحشأبيأثازغفدغلىالل!تيحتذخلكيف31036(قغة،ؤقنؤتجاغاختابختقاداؤذ

"المتئثتفئم:قاذثتم31:37(؟"فتاكقغةكأئواالدينالأخزؤآغظىققظ،يفكقتيماإلأأكفةتحللاالديالزت،

ال!ئحت.".:.زثفؤالأئ!تالبائنإنختئأ31038المتنحت،أخلمنالأئ!انلاكأن،الأئ!البآخلمن

تمثعييماكأنإنغقئيما،ييفواليئيزضذوتة،قخغفوا31؟3(تذة.تاب!تةزخلفتاكؤكأنتخضغفئم،أئضاؤذخل3101،

الجئزالحئئويئ!بئضتغأن"آتحلتفئم:ؤقال31014ائؤشط."لمب"فئمائتد:ائتابي!يلزخلققاذ31:3(الحتئحت.ثب

ؤقالفئويهئم،ق!ؤ؟غلىخنريئا،بغيطإتيهئمقتظزأ531قضقئوا.فئمقأقائقتل؟"آنمتفشأئختضالثر!آيم

كألأخزى.:.تذةقتغاقحتقتمتظقا.يذك"،"ائئظ:يلزخل

ؤتلآميذةت!وغؤتخؤذ31:7(ئفيكوة.لتيالهيزوبليميينقغقشوزةغقييماؤغمفوايفؤفست،الأختازقخزبخ631،

.الضخيرةإتما

جمنكث!زؤحمغالأزذلب.جمئيرؤمنأذوتم،ؤمنإيزوشييتم،ؤمن3108(انضفوبتة،ؤمنالخييل،جمنكث!زحمغؤتبغة

يكيلآالخئيآخل!منقزكتا،إتييمائقذفواآنيتلآميذ؟ققاذ3.!(أإتئيما.آفتئواضتغ،بقاشمغواتقاضوزؤضيذا

غاقاث.:.بهئمكأتتالدينؤضلىيحلمسوة،غقييماتت!اقظونكأئواختئكثييرين،لثنئكأنقإتة31:.ا(تزظوة؟

ؤكثيزا31-13(."اللهائنفؤ"أئحتقائيين:ؤتضزخونيىخقييمالمجئذخروازأؤة،إذاكأئواالتج!تةؤالأزؤاخ31:11،

ئظهزوة.:.تينتزخزفئمكأنقا

فصا(6ا1لا!يموع(35(31تصنعولىمما(يصنعون11034(يقلعون7(يفركونا1الزرعكا(الزروع11جههمن7بير(ا1يوعمماهو(3331(

يدهمما،يده(يابةا1هـ+إلىمح!ة!أيضا(3101(-"إن،38(31لاالتقدمة7(الرب3036(ا+هو7هـل+هومح!!،وجاعهـداوودداود(11ما

خرواا1يرونه+،رأوهإذا31؟!\،كل"وكلأ1الأله"لا!إنه،31001،هـوصيداءوصيدا(ااكبير*كثيرلم3108،لعضص،لمبغيظ(31-هيابة

بن،ابنا1اتحتفيخرون،عند،
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3331-33مرقسإنجيلحواشي

كل!هـ5،يفركون11حايد!77مائوناهم5811!ح53+ه+احبين،1ا*ه+ة!!ةس!ا،أ،السبتااايدماهوللاة+جماش(هوبيحا3،،ة31

ص!*53صنع(فما35(31حيد!قااةي!ااي!ة(فعلهمجللاماا1)لاه+ة!!ةصأ(اي!(السبت11م!*52ح+الماذاا51*ة!ة3انطرا،،11،

فقط(11م!يلأخمجل(ااحم!ه!م+كا(الر!ا1اللأ(ا*)مماخبز(11مةهـةا!ةأبيأئار(111،ة!ثه!اعهد(على31036(حم!-5لما(ااةااة+ح+اا

يرصدونه(فجعلوا3103(53-عحةي!3دل!33ول(مج!عهما311ع!دلماح7ححتى(18(31ا+ة-ع**ه+ة!!ةشااالبت31037(قى37ة207ة

!ةيلهأم،11ص!يلهشاح*ايحلأ14إ31!ةح*ةهـمس!ةي!ااا!5لاه!ح(يشفيهكا!إناا359+*"محي!امقرينمولما1ةي!ا33ولهـحتمه3لأ*ي!اع!+

اطيرودصيين(11هتاال!5(مررة11ة3امع!لوا(3106(اة*53!تعاثت(11صا-5ل!احابمط،11ولللها+(قسوة11لىاه!ق(بعيظا3105

مركئا(إيىيقدموا3109(ح2ح+للماخ7س!عوا(لمااا5لمح!كثير(8(31ااحلمح!كنير(ا151(ة*امللما*ة*ةمتحؤل(3107(ولا!كأه*ةا،لله3

كل(ا3601-ت!ايم1("*ح(ليلسوها1ياللماكل!(عليها531-لمأ(قطونيت!اا31مة(فإنه(3101:حع!،وره(يزحموها1ح-ي!53ور75351لاحلاهم

5511اولم1،+*!*!(رجليه11ةيلأ533+احاخرواا31*لأ53+لآارأوه31011،ول-يعة(ة)(عاهاتاا5مةلاأ؟نت،ا1هح!ي!3*هلاح!الاا

535لالاحس!ه!8(يظهروها1ا+ا+حول*ة(يزجرهم،\؟3.ألأة3يل!له(يصرخولى

يقلعونقيقطعولىاي.س/يمركون،ا1و؟نس:قر/بدأ(ا1السبت11يسوعسطقر/هو(ا1فياجتيارلهوعن!ي.ماش(هوبينا31033،

.سقر/أبيأثار(11قذامق.كان/إذس.ياعهد(على31:36(ماذاساماي:فصا(ا1لطيوع(5؟(ا،قر(فعلهااسرالت(3(3.لحا

إلىق.،مجمعهم31-\،إدنالبثرفابنس.قر/الإدان(ابنإنحتىأ31038قطاهناكا1قطالأخر(1االتقدمةي.س/،الر!ماثدةااأبيثار

قر/أتخقص(31.،،عليهفثعواس:ليوتخوه/ي.عليهاينصواا1الرصدعليهفوضعو!ي:س/(يرصدونهدحعلوا3103،المجمعسمجصعهمأ

عصايةاي.وانطلاس/ق:س/(قسوةا1بغضب!ي:س/(بغيظ531(فأثخحوايتر/فصتوا(اإهلاكهاسقر/ئقل(ا1إحيا)ء،س.

فاشريتق/صحيحةيدهداستويتس./معافاةيدهداستقامتي.؟لأخرى(يدهفتعا!تا1مطكالأخرى(ا1قفتعافت(ا1طس!)؟(.ق

ب!ا(ا1كانواسةقر/لتالماا+حرالنمطمنا(ا1+أرضمطومن"ا31:8،ومضىسوانحاز/و.وتحؤل(7(31مؤامرةس:امسورة6(31يده

31001-ضرباتي؟أمراص/سي/،عاهاتاالأنهص.لمفإنه3101،سيزحموه(االهويسكوايقس/إله،يقدموا319(باللواتيق.

رجليه(عندا1فيخرونيرونهق.س/خروا،رأوهإذا1131(والأرواح.عاهاتبهمالذينكلليلسهق.ص/والأروأح()...(ليلسوه91(

!ييزجر!(31013(رجليهتحتقله/قذأمهاي:)؟(:ق

يضايقوهايزحموها31:9جهةمنبين(31-33،

زائدة!"ما؟"ويحورالمصدر،صفةوعلىالظر!علىالضب.حاشيةما(كثيزا31:13(تفيثضتت.حاشية!صشوا(3104(

(،ع.والرويالريانياس:والسريايى،القمطيض/سقوالرري،القطيتروالربايى،والرويالضطيق!ر.الريايى،س،الرويى:،القطيق

تط،فقطط:،السريانيفيليسسلا،الرويفيليسهـلا.،القبطيلىليىفلاالسرباني،بعضعسالرري،بعضعر،القبطيبعصعق:العراني،

قسط.،والرويالسريانيدهـبعضوالسريايى،القبطيبحضعقر.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الريانيسط:مقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقص:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويرلعصالقطيقعر،السريانيوبعضالروي.معسفقط،والسريانيالقبطي
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زشلأ،شقافئمالدينغشز،الاثتئقاضظتغ1431(إتجيما.قضقمؤافؤ،آزادفئمالدينؤاشتذكأانجتل،ضجذثتم1331(

الثتياطين.:.ؤئخيرخوااي!فزاض!،تشفواآقشفظاتاؤقتخفئم310115للئمثزى.ئزليمقفنمؤيتيقغة،ئميفواليئ

آئتاءفؤالديئؤاتزتجش،تغفوتأخاؤئوختازتذائنتغفوتؤشمى310117الضخزة.لميضغانؤش!ى1631(

ؤجممفغانؤتذاؤش،أئقاؤش،ؤتغفوثؤئوقالمق،ؤقتتاؤش،ؤتازثوئوقاؤش،ؤلمحييئش،اش،ؤآتذزا310118الزغد،

أشتقة.:.الديالأشخزئوطقؤتفودا310991ائقاتاتافن،

خؤاضمة،شيئقتقا3131(خئزا.يأكئواآنؤلالممكمواتئمإتفئمختئحمغ،آئضاقاختقغتيحت،إلماؤذخل03(31

دهل.".:.قذقلتة"إنتفوئون:كأئوالأتفنميئضميمكوة،خزخوا

الشتاطيربزئيمشؤإتةلمحييما،زئولتاغل"إنيفوئون:إيزوشييتمجمنانخذزواالدينؤالأختازائكتاثؤكأن؟3(31

الشتاطين.،،.:.ئحير!

شكلىقفقكةائق!ق!تؤإدا310134شيظاتا؟لمجيربخآنشيظانيقدز"كيفبأفثالي:تفئمؤقالقذغافئمأ31033

ذيئمتثئتأنئضجنتئمداييما،غلىتيمثائق!تمؤإذا3105،(ائقحقكة.تفئمتثئتآنئض!نتنمدايقا،

لنتلأ3731آيخزتة.تفكتخونتليثئت،أنئفيهئةتئمؤائق!تم،داتيماخكلشيظانؤثحتؤإن31036(ائتيحث.

تيتة.".:.تئقمثؤجيتئدآؤلأ،ائقوقيتزيظأقإلأآييتة،ؤتحتيشائقيىقيتيتتذخلآنأخذيقدز

بقا.ئخذفونالتي!طقاؤالضخابلمجاائخظاتاجمنائتمثيريتيئغقزلثئيءض!إنآتئم:آفول"خقا31:38(

قيتفئمأ31:03آتدتة."ذئئوتةغتييماتححثتلالأتد،إلماتةئغقزققنائفذلي!زوجغلىئخذ!ثؤالذي31093(

تح!ا.".:.زوخاقغة"إنتفوئون:

تجالميمين،خؤتةبيما،ئخبفاالخضغؤ؟ن31033(تذغوتة.إتجيماؤأزشلواترا،قؤقفواؤإخؤئة،أفةتجاءتئتمأ313:ا

إلتؤتظز310134ؤإخؤقي؟"أكب"قنؤقاذ:قآتجاتفئمأ31033يظلئوتك."خايىخاؤإخؤئذأفذطيئ"قاتة:ققائوا

ؤأئ.".:.ؤأختيأجم!فؤهذاإزاقآلتإ،تضتغؤالدي31؟35(ؤإخؤقا.أى"قاؤقال:خؤتةالخالميصين

نجهتنجهتنجهت

مما،(الصخرة31016(طموجعل6(ومنحهم31015(لي7ولي(11أق،لي\،ا1لاختارممافجعل7(فاصطنع31:14(مضوا"ف!ضوا(31013(

هـ،6هـ7لارثولوماوس(18(31ابنامماأبماء(11د،أحجرعسلاابنيممابوانرجس(ا1زبدا7زبديهـكا!ةلأزبذا(31،17لبطرس

نحتل،إله6ذهل(قدقلبهإن31031(القانانانيمما،القانوني،القانالاثي(11متاؤس6متئاوسهـممالحةهـ3متتاوس،ا1لرثولوماوس

يحونلأتحون،31؟36،ذلكمماذلحم(31035(تلكمما(تلحم31:34،زبولباعلمعه7فيه(زلولباعلا1خرجوا7امحدروا(31،33

+؟نوا6،لأنهم31:.3(يفزونها6بها(يجدفونا1والفريات7والتجاديف(31038(يحطص6(ينهبا1ويخطف7،ويختلس3107؟،

حولهجالسين7جالير،حولها1هـمما7مح!ةلأ!به(محدقا31033(يستدعونه7(يدعونها1دوقواممافوقفوا،ا1جاتمماحاءت،31031،

مما-اإلى310134
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ه-!3احهيقيموا،1311اء+س!**ي!حم52(ستاهملديرا11س!اولةهـااةفاصطع،31014،ا"هـ!هواا31!طأة،53-(أرادهم(31013

11*يمولمحشا*،سارانذأ،1381!*هلم*!3شاع(نرح!درا(13071*ص!++حمهكأ،لصحرةاا1ئ!كااولللهلممأنسصعا،1361هـ3مس!امنحهما1351

ؤس(اتد711!ح!حس!تاه(لفاؤسأللأهـ11كأ*ولاتوماس11هـ+*7ءهس!(متتاوس11*ه*!م*!*س!(رثولوماوسلاااهـ81++اهحافيلبس

روا(نحدا(3133اشألحا(هلذ311+-+حاا(قلبها1د!س!+م!6أ!1،53(صهخوا(533131م!ول(ولا(3103*د!"!ةءهع(لقانانائيا11ظهس!طمه!

17533ا*+حفدعاهماا3133ح(1اس!)1531(يخرج11م!!إنه(11اا**حي!(فيها1*م!م!!538!م!2زبولاباعل11ح!اإن11آ*+ح*ه!م!

(إن(31063عع!ااةم(تهذايلأللأهـ11(نقمأ11+للمايا،ء(اذإ(3ه31:الحه(تثبتا1لحم!تاةمتها(داعلىا!لاللماهـ1(انقست11+للهطأء(اإذ(3134

ويختلى(11امدلما*ا+(القوي37(2051131+مماللأور(آخرتهلمحأدلههـ11(انقسم11د!اولزرا"ولقى(ذاتهعلى11يالم!دلأ+(وثبأيم*حا

115111ك!*ح*هتهه،نحح!(93"31ع*(ا*53)ة(يفالتجاد11!دلأع(ءش(31038-!الاس!حس!!د!ول،يهبا1،شاح3!أه(نيتهآ11اا5+ي!دلألح857

يطلبونك(ا1اح*شا(!هاا1اا3+زوآدلمامما(حوله31:33(لم!0305*(إن11ة*م!ورللأ*3ي!7تأه(يقولونلأنهم31003(ام،لاةلحشاس!س!(دبنونة

ءاء*ها(ا53*(لاة+ح)-لمحأنظر(310،3(اص!*تا(قنا1(1اة-مم!53)للما(فأحابهم31:33(3ءم!ل!كا

ملطينوليكونواس.طم/وجعلق)صي!(/قرومحهم(1(31:هيحونواص.يثبتوا/ق.يقيموا(ااداختارسقر/ماصطمع(1431(

ذروهعر.قرائبهلم،س:لمق،خواصه31031،عرتطولا(31:.13حلنىابنس:ألفاو/ابن.يق/ألفاؤرا31:118معناهي:قس/!(31017(

/س!يه،11سطوالأحبار،31،33رتاه)؟(قدأروج!قد%خنقد%تاهقدعر/عقلهمنخرحقدس؟ق/ذهللمقدااعده؟لواالدير

)...(وثب31036،خالمتس،انقسم31035(مني:س/على(ا1حالمتس"قر/انقست(ااوإنسر.اق/وإذا310.3(معهقبه/!ي

له%انقضا)ءالهعر.(آخرته1اسطتلك،ا1تر-لاتحون(ااوخالفس.تر/وانقصم(1اعليهاوخالفنمسهشطانقاومس.والقم(

.قمجتجز/ي.س/(ينهبااقسر،القوي11متاعهس.ترا(آليته1ايخطصق.مجتجر/ي.س/يختلى(ا1الجاعس(القوي31037(عاية

أبدية()...(بل31:93(ئققرالافزاءات(الس.والخاديفالحطاياكلسقط/التجاديف()000(كل38(31متاعهسقر/(بيتها1يحطف

كانواإنهمأجلومنس:قال/لأنهي:يقولود(لأنهم31:.3(الدائةالدينونةإلىشجئايحونبلعر.الأبد/لعقوبةيش!بلس:ق/ي

له(ا1عليهش!بلالكتابأصلمنليسيلبه(محدفا31033(فيهس.به/مي.ق/معه(ا1معهكانإلهيفولون؟نوالأنهمق./يقولون

قنلألىس.ق/(والذي35(31)إخوقي(وتنس:)؟(/ض(وإخوتيااأوأي!ق!يأياهاق:أي(تن33(31طمس

خرجوا3331،امحدروأ(برع!ابني1731(بوانرجس(بطرس(31:16(الصخرةعشراثنيفحعلعثر(الاثي1431(داصطنع

يمتحق(عليهتجبا1مغفرةدلايغفر(فلنايفتري(مجدف31،93يفترونهابها،يحدفونا1والفرياتوالتجاديف(31018(

والتجديف،الكذباختلاقوالمريةالافزا)ء(.حاشيةالخاديفا31،38عنهوغقلثنميئهالي)ء،عنذقئث:حاشيةذهل(3113:ا

معجمةغيربدال،العمةحفران

(،ع.والرويالريانيأسوالريافي،القبطيض/سق،والرويالقحطيقروالسرباني،والرويالقمطيق!ر،الريانيسالرري،ي،القبطيق.

قط،فقطط،السريانيفيليىهـلا،الرويفيليىهـلا.،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضع!،الرويبعضعر،القبطيبعضعق.،العبراني

قسط،والرويالسريانيبعض!عسررالمريافي،القطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقر.فقط،السريانيلط.فقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيولعضالقبطي.تص،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعرخ،السريانيوبعضالرريس.لقط،والريانيالضطي
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3-لأة

بم8

مرترإيخل

الثايثالإضخاخ

التامن(القضل1

لمحييما.قخقشائتخيرثنيقزكتاضجذإتةضىكثمز،خمغإتييماقاختقغائتخير،شاطيئغلىآيضائغقئمؤتذآأ41:ا

تغييييما:!بتفئمؤقالبأفثا!.كثيزائغقففئمؤكأن41:3(ائخخير.شاجلغلىالأزص!غلىؤا!فاالخئيخ!ؤكأن

الظيريتي،قايىغةغلىتغضةشقظتززغ،تيتا41:ع(ق!نليززغ.خزبخقذالزايىغذافؤقا3،"اشتغوا.ة41

يفؤقحت،قتتحتكثيزا،الثزىفتاكتحنتئمخئثضخز،قؤصمجغلىآخزؤشقظأ،:ه(قأكتتة.الظئزقخاءقي

ؤآخز41017تبش.تة،آضللاآتةآخلؤمنخ!يئ.الشضش،ظقذيئؤتما41:6(غضق.لأزضيماليشآتةآخلمق

ذإثقازا،قأغظينالضالجة،الأزص!غلىآخزؤشقظ:18ألحثمزا.ئغطققئمؤختقة،الشؤكقغلآةالمتمؤفي،غلىشقظ

شامغتاني،أذتانيتة"قنقال:ثتم4109(بمائيما."ؤآخزبميمتين،ؤآخز،بثلثينؤاحذقخاءؤآخضئن.ضجذن

قفت!ئقغ.،،.:.

"آئئئمتفئم:ققاذأ41:11الأفثالي،أخلمنغثتزالاثيئقغخؤالييماكأئواالذينشأتةؤخذة،كأنتقائتم41:.ا(

ييئأ41؟13بأفثالي،تفئميثيئءض!تخونقإتتاائخايىخونأولئذؤأقاالتإ،قتكوقيأشزازتغقفواأنأغطيئئم

ائخظاتا.".:.تفئمقئغقزتزجغوايكيلآيفقئون،قلآال!امغونؤتمئقغئئصزون،قلآائفئصزونئئضز

ائيهضة.ززغإتضاززغالبي41:14،الأفثالي؟خيغتغيرفونقكيقطالتث!؟هذاغزفئئم"قاتفئم:ؤقال41013(

يفؤفست،المثيظانتأقيشيغوا،قإداائيهقة.لمحييمازيىغالديائقؤصخفئمقهؤلاءالظيريتي،قايىغةغلىؤالدين1(ةه41

إداالبينفئمالقعخيرقؤاصعجغلىزيىغواالذينهؤلاءأئضاؤفكذا4106!(ففويهئم.!بائمزذزغةائيهقةقيئنرغ

ضيقخذثقإذاتميميبرزقننإلىفئمتللمحيهئم،أضلتقاؤليش41017(بقزج،ائت!نيغلىيقتفوتقاائيهتة،شمغوا

فئمهؤ،ءالشؤفي،غلىزيىغواكأئواالدينؤالأخز41:118.تشتهونقيفؤقحتائيهتة،آخلمناضطقاذكأنأؤ

التيالأخيرالشقؤاتؤتقتةائينئؤيخذاغالذفيرهذاافيتائمائيهضةقتخئق41091(ائيهقة،ت!ضغونالدين

يفتفوتقا،ائيهضة،شيغواإذاالدينفئمالضالج!الأزعىغلىزيىغواؤالدين41:.3،ثتؤ.بلآقتضيز!يقا،ت!غؤن

.".:.مائةؤؤاجدليمتين،ؤؤاجذثلئين،ؤاجدثقازا:ؤئغظون
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ا-.3،مرذ!إنجيلحواشي

م!*م*+(*ةح*عح8)ول(أمال11ي!ا*عيلما*7كنزا،3(41!م*ا+عاحل،ا1اح3(علاا*حهـ1صعد،االمحها3كنراا1*حمماشاح(شاطئعلى41،1

ة+ةممامحا،ةحي(اا*يلأ(طلعتا31ص!+هحلما(6(ألح3!اه3اةآخر(41.0(5د!س!*تا(قارعةا531اة*حول(بعضها1د!اكل!د!-عحبينا(4(1،

أحصبن(5311+لث!حاولمث!(صعدنإذ11ة33فأعطين(311"،اةلحه3اةآخر(8(341ة-615أملحلعلاه(30511،اةآخرا1،017

(أسرار11ه-1*3+للمالأ(أعطيتم41011(ه!ةمة+(الا8)ول(الأمثال11قى37ة61+ة5،وحد11ا+لل!يلأكالى(01(41لام!ااةفجاء(ا1!ا!هـ+!حااة

(الامعون1اة!ثهع3المصرورا8،41013!ةمة+(،اةح)ول()ب(طمثالااا!-(كلا1ا+للعلمايحوناااس!!لمحأحفإنصالمااول(ا*)!اهام+3

جميع(ا1س!--شا(ة!ا!522ه!دلأ)2،تعرفولىا1ح*ح-+71عرلتم،41013،دلأمم!ه+د!3!د!*ه!85طم،فتغفرا1ص!-5+6أوللكيلا(ا1ص!)*س!+دلماشا(3

11ءلم!ا(هما1اةيمءولفهؤلاء(ا331كالم!3(رعةقاا1ا-(علىا41الم!(ينالذ1(ه:41ا+اغةشا(لكل!ةا41014،م!*مة+(ح،ال!ا)836(الأمثال11م+53

مواضع(اا6ه!ا(ينالذ11اةي!اهؤلاء(ا1لم!535أيضا(ا7+ماة+هكدا،41016(*س(فيا1دل!81(فينزعا1(ة+كا)تاةلم!الئيطاد(11ةولا+(الموضع

11ي!*ي!رمح!-فإذا،ا1هتهم+**لح3ه*شا3يممر(زمن11م!*هم(ا1ي!ه+3526(فيهما11017ة!دأ36ي!+ايقلونها(ا1ح-+ي!االذي!"(11ةولال!

هم(اااةي!اهؤلاءاا1ص!،3ولي!\(الذين11م!كاي!ةع3ي!هالأخرا41:18،ع!!حلمأجلمنااثل!اول3س!ولاضطهاد،5311كل!كصهحا+للهـيلأضق(حدث

الغنى(711+ة+ة(خداعا1حع!!حالدهر(11حدهما+يد21،اهت!ام1ااكلةتا(الكلصة11كصدلماع!ق(ديخنق91(41اكلمتا(الكلصة11*ي!ا!(الذين11س!د!ا

53اة1(حدوا3311*يد!(يعطونااس!-*ي!!(الذين311!دلألحهم،ا1لممحدأحا33(ي!!لدا،(410ايدماهسع(يعونا31،اي!+*دلأح(بقيةا1ةولةم5

و؟نااس،الأرضعلىاايطواقفا،ااص،الجمعكلو؟ن11صطفيه،اافىامحدرى:لمركبو.س/صعد(ا1جانبقس/شاطن(41،1

صط،ليزرعا341أمثالمنبحثيرق.س/(بأمثالكثيزا4103،الثطعل%الساحلعلىقالحر(ساحلعلىاافلا(الأرض)000(

سىلا(موضع4105(أكلأفأكلته"يفالتقطتها.سق/(فأكتها1جانبقسرا(قارعةا1سقطوواحد.قاالزرعم!.سي/(بعضه.4(ألح

/قآخر(41:8،بيرسفي/ي:ق/على،41:7(ذبلسقراحي(06(ألحالحرثس.قراالزى(11قط(هناكا1سطيحى(ا1ذاتي.ق/

ئصازا،وأعطىونيفصعدس.واحد/فأغلونايا،نحتلفاثمزافجا)ء(تيواحد()...(فأعطينا1الزكيةعي.ق!ا(الصالحةااآحرس.

للواحدومنهللواحدومنهللواحدمنهأي.اوآخرا---وآخر...واحدااولعصهولعضهس.لعضه/فأعليةواحد،!جاء11للواحدمنه

تعلموا(أن11ؤهبلحمسقا!ي(أعطيتمأنتم1141(عنشق/أجل(م!ا1وحدهم؟نواس:(وحدهكارااصارمي4101(؟ن(

:سولا/استماغايسعونوإذ،ينظرونفلاإبصازايبحرونإدكي!اي:ق/فلا(السامعون)000(لي13(41قطالم(11سرطشء(11صط

إن!ا(14(41خطاياهمس.ي/فلاالخطايا(11للاق./لعلهمسعي/لكيلا(ا1ولايصعونيشعونوإذ،يبصرونولايبصرونإذكيا

يزرعمجيثيلمالكل!ة)000(فهؤلاءااجانبساقارعةا1الذينهمفهاؤلاءيعلى/الذينهاؤلا)ءافأماسعلى(والذين1541(لط

.علىاسزرعوا)...(وهكداااوكدلكيأيفا(رهكدا41016،سعوهاسقر/صصعوا،ااديهميزرعالذينهاؤلا)ء(دهمس/القول

.سق/،فيهم1،017(سفلان(الم!علىا1سهم(ا1ذواتي"(مواضعا1علىكذلكمزرعون!الذينوهاؤلاءيزرعوا/الذينوأولك

بببس.أجل(منااساضطهاد(11ي؟ن(11شدةس:ياضيق(ا1زميون!ي.)؟(/زمينذووس:يسير(زمىاأنفهم!

.سق/اهتصام(41:91(الوكبينئزرعونالذينوأولكس/الوكفيالمزروعونهموهاؤلااءاي.ق/الثوك()000(والأخر1،018(

الأشيا)ء(تحفالتيوالشهواتي:قلمفتصير،)...(وبقية1االمالي:قس/(الغنى1اوغواية3سقر/(وخداع11العصر!ي-الدهر(11صوم

.يقا،ويعطون11يمعوني!سمعوا(إذا11مفلاسط(الدين!41003(تصيرتدخلهمالأخرالهواتوصائر.سفتصير/تدخلهمالأخر

ولصائةوبتينبثلثينس./مائةوبعضها)ستين(ولعضها)ثلثين(بعضهاعيق/،مائة)..-(واحد11ويعفرن

فياا1القولالكلصة،4111:هالقولالكلصة،410.1،تعرفون،عرفتما113،المثللمالأمثال41:.11ويينوأخصبن(41،8شرقت(طلعتا416

الكل!ة(1افيخنقه،فيخنق4191(القولالكلة،11+هم11الذين1،018،القولالكلة،ا،:!1،القولالكلصة(ا1أرلكهؤلاءا16(أ،ةم!

القول(الكلمة11فيالمزرعونهموهاؤلا)ء(على،زرعواوالذين03،ألحيسلكون(يسعونا1الدنياالدهر(11القول

الضبا!وابعلى.حاشيةفئغفز(41:13(أعلاهالطريققارعة:حاشية(قارعة4104،

(،عوالرويالسريانيأص.والرياني،القبطيتر/سق.رالرري،القبطيقر.والسريايى،والرريالقبطيتسر،الريانيس.،الروي!ي،القبطيق.

تطلحقط،ط،الريانيوليى-لاالروممب،فيليىهـلا.،القبطيفيلي!فلا،السريانيبعضع!.،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق.،العبراني

تسط.،والرويالريافيبعضعسر.،والسريانيالقبطيبعضعقى،والرويالقبطيبحضعقرفقط،السريانيسطلقط،الرويمط:لقط،الضطي

السريايىولعصالقبطيتص.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر.،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والريانيالقبطي
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يم!

بم!3

بم!

بمآ

مرقرإبجل

غلىئوضعغييئآليشالمتيريير؟تختآؤائمكياليتختلئخغلئوقذليزاخا"آلغلتفئمتيفولؤكأن41:1؟(

اثضتاز؟؟،،.:.

شامغتاني،أذتانيتة4103؟أقنمغتيئا.ؤتأيئإلأق!ئوزاكأنؤلايظقز،لاخفئلثئيءليش"قإتة41:3،1

أئضا:تفئمقاذثتمأ41:34

.".:.ال!امغون

ئغظىتة،قن،،قإن41035(

طق،،فكذاؤقاذ:410136

ذإؤتظوذ،يئ!يؤالززغ

ال!ئئئ!.41!ماالذيتضتيئ

آئقاتاؤئزاذون،تثمئخاذبيماتجيفونالبيبالكيليت!قغون.قاذا"أثظزوا

مئة.".:.ئئزغجمئذةقالذيتة،ليشؤقنؤئزاذ.

ؤتقازا،تيلأؤتفوئمؤتتائم410137الأزص!،!تهلىززغةئلتيإئ!القجمثلالتإ:ققكوث

ئتمشئئلأ،ثتمغ!ثئا،قأؤلأالشقزةترئغطيؤخذقاالأزض!لأن41:38(فؤ؟تغقئملا

اطضاذ.".:.خضزقذلأتةالحضذ؟ئزسيلقيلؤقتالخضزة،تتغستقإذا:93(

مما(فجاءتا1لجانب7(قارعةا1بعف!7بعصه(اا+هو،بيا(،،أ،كثيرةبأمثال7(بأمثالكثيزا1،03،الماحل،الجر(ساحل1(1،

!ةلأ!بثلثير(ا1فجاكافحاء(8(41ثعرة7ثعزا(ا1فعلامما(فعلاه4107(شرقت7،طلعتا41:6هاكالثرى6الزى(هناكا415جات

فيغفرممافئغقرا1،011(هـبالأمثالم!ةلأابأمثالياا1ش*شء(41011،مائة!!ةلأ!بصائة،ااهـضينم!ةلأ"،بستينا1ثلثين!

11-كاإذا(11الصحرهكاالصخر،11هاؤلاءمما7!كاهؤلاء،41016(،،منر(11فاسعوا*سمعوا(فإذاا1فهاؤلاءمما7!!فهؤلاءا15(1،

11شمماشء(1،033(ل!هاؤلاءمما6!هؤلاء(41018(هـ-!ةهـ7؟ن(11إذا7فإذا(17(1،للوقتمماالم!ن،علىا1،القول7،الكل!ة

المنجل7الحص!د(4109؟(فبالكيل6(بالكيلا1ي!صعونممادسعون(أ،"،3(لمماكان،ا1إلأكا17(لا
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خي(33(1،ا*52(أليس11+*ع!*ا+(المكيال11ححتحت،ا1الحة،ا((د)ججعل11يلماةم!مم!26يوقد(ا31*ولح*ألعل(11ياة!؟لى(1؟(1،

11،**(ثم1،،أ!53،ححلاللماامعتلثااا*لااعحورآ،ح+ي!ويأقإ(إلا11+*ع،م!مستوزا(ا1حلالل!5852!ش!يطهر(ا1ولح+يدمالا(ا1+*ح+م!+

(قال36(58،41(يزع35(41م!-دل!ح+ح7السامعولى(511*لاةأيها(ياا03201+53+ي!*ح-دلألا(تزأدونااحور53م!+اماذاا1!هاأيضا

(يطولهـ11ا!!س!(ينى11يلما*هم*ا+حمة(لررعا11)+هكا*5(1اس!+ي!(ينام؟(41:7*حوراح(على11)ورهمور(1ام!+(زرعه11)لتاور(،ة*

ا1ة-ا"(ثمأ1ة+ام!ية+ا(\ثما31(تعطيا1ي!ةول12،+ةها(وحد41038(دلماشامماس!س!دلأح*53)؟((يعلملاإد11ولايدما،*يدما ولحه(يممتلئ 11ااةلمحأ

ا+دلماح5لحصاد(ا11ا+هح5لحصد(اهـ11هح(بلغت(1،93داع!ي(فيا1هـم!وري!+ءول(يلدا

يظهر()...(فإنها1إلاق.لا!(ا1قمىخني(ااسرفلاشء،33(41قرأليى(11يؤقىيق/يوقد(ااقرألعل،11قالثمسق/و؟ن،141،(

الظهورإلىأدضىإلاحي؟لىي/يعلن*السرلىيحونس.ق/معتلثا،)...(ولااايظهروقدإلامشورماشءمنليمىي

عده(ا1مطويراد(4113:هالامعيرمعرياس(السامعونأيهاياا1لحمويرادي.وترادونا410134تسعيساصامعتاد(ا41033

11سرلأر(3841(يعلملاوهوسي/،يعلملاإدااتنحيص/3741(يني(لىسقر/على(ااررخ!اسق/ررعه،1،036(لهس

ولىسنملأولعدهد!السممل،)000(سنملأثما1ق(يمتلئا1دسنلأعرسنبلأ،ثما1إلىيؤولس.قرا،تعطيا1!هامنيق/وحدها(

11سمنتأحصدتاس%راجتايالتهتق(بلغت4193(المللىمكتنز)1(قمخائموسبلأعي/النملفي؟ملةحمطةآخره

الممحلالحصد(ق/ش11جاءيوجد/س(ق/!ييرسلا1!للوقت،قرط

المحصدالحصد(41093(وأيضا!(1؟ئم38(ألحمكتومصتوزا(33(ألح

،،عوالرويالريانيأسوالسريايى،القبطيقس/سق،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيتسرالريافي،س،الرويي،القطيق

قطفقط،طالسريايى،فيليس-لا،الرويفيليىهـلا،القطيلىلي!ف،الريايى،بعضعس،الرويبعضعر،القبطيبحضعق.العراني،

قسط،والرويالربايىبعصعسروالريافي،القطيلعصعقى،والرويالقبطيلعضعقر!قط،السريايىسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقص.،القطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيقعر،الربانيولعضالرويمعسفقط،والسريايىالقطي
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بمخ
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2-ي!!طآ

مرضإنجيل

التاليخالقضل

جمثل!ب410131تقا؟تفيرئةقثليؤأقيالتإ،ققكوتئشتة"بقاذاقال:ثتم41003(

ازذيىغت،قإذاأ1،0،3الأزص!.غلىالتيخيجقاالززائجأضغزالأزص!،غلىئززغ

طئقا.تختتخنأنال!قاءظئوزئضجنختئغطيقة،غضوتاؤتضتغائحفولي،

نأئطيفونكأئواقاخ!بغلىائقؤلتفئميفوذكأنفكذاكثيرؤؤيامثالي41:33(

يتلآجميد؟.:.الخميغئقمتزكأنائخفؤ؟ؤ!مائخاطئفئم.تحنلأقثلىؤيغيير41:34(

مجئذقاممب،اليىخزذلي،ختة

خيجمنأغظتمقتضيزتزتعغ،

ائغالثزالقضل

!بقغفنمؤخئوةانجفغ،قتزكوا3641(الجنير."إذ"لخغئزانت!اء:كأنجمتذقاانتؤيم،ذلذفيتفنمؤقاذ3541(

ختئائتزكست،تذخلالأفؤابخؤكأت!تغطيقة،يىيخقخذثتأ41:37ضغازأخزقزايهحثقغةؤكأتتانضزكب.

أقاانئغتئم،أئقا"ياتة:ؤقائواقأيقظوةائقزكب.فؤخيرينيائيرشاذ؟غلىتائئمؤفؤ41؟38(ائقزكحث،تفتيئكأذت

غطيئم.ضخؤؤضازالرلخ،ققذأتؤاضفت."""كق!يفتخيرؤقاذالزيخ،ؤزتجزققاتم41:93،تفيك؟"بأنتخمل

يفوئونؤكأئواغطيتا،خؤفاقخافوا4(41:ا."إيقانتئمتخنتئمفكذا؟تخافون"يقاذاتفئم:قاذثتمأ41:.4

ؤانخخزئطغتة."الزتاخقإنهؤهذا؟قنا"ئزى،لخغص!؟تغفمفئم

تحولى"قن،1،033،البرور+الرراثع،1ازرعتماإذا7،تزرععندماا41031دثههـهـ*فثبه،اايقولوكار6قال(ثم41003،

11فحدت"(فحدثت41037،معهم"معه(36(41ليعروا"لعبرا41،35يمعواهـ"+!ةلا!يسعوهاااكشل6ح!(على41،33

ديحم6لحما41004(فذؤ7صحو(ا1ففزعت،(فهدأت93(ة41وامامماأما(11يأيها6!!أيها(يا41:38(يتلئ؟د6تشلئاكادت

بطيعهكا(يطعنها1يقول7(يقولون41،41
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عندما(ا51+!،+هـ11،التي311+مهـقىشأة(مثل!41031،حة*"!ا!ة(نصربها1*دله*ح-(للها1ة*ي!ةح*لصاذا(ا1*ة(ثم03(1،

525ح*ط،تحتتنا1س!،أن11ح(ا*)7*ح!طيوراا1ورولهكل!3ايصحنا1ا+دلأيدأفتصير(033(41وردلأمورا*االزرائع311*5-لاةلمحأ

(للامذه11*تأ+ةشأ(لخلوةا410،3،وركل!575يطيقور،11مهـة+ة"ول3حباعلى11)اكلغأ(ا+،القول311*ماة+هكذا،11،33

تدخل(ا1ا+دلهـيد!،فحدثت581141،37(حملوها1ة-ة*3فتركوا(41036(7اخد!رمةا!العبر(ا1ة+5عندما(35(ألح7(311*)شا++ولهـة

ولللأ!اصست،11م**ك!لله(كفلم41093ظ(س!)جولمع8*ا،*!!!!*اتحفلأما:38(أ،+ول*ي*حولول(كادتا1ة*3ح1ه31لل!ولقى53

ولهـ(اي!)53(لرياحا11لحةمة(ترىا41أ!لا*هـ،ام!ط53،لحما1لح53(لونتحا(41004*ولةولصحو(ا1،1اة!اول(فهدأتا1كالل!!لم!

البرورس:الزراخا11ماإذاتلكس.ما/إذاق.ي/عندما(41031(نصثلهالر.ق/نفربهاا1وبأيس.وأي،11أشبهعقسفثه(ا103،

كئيرة(ا1الأمثالهذهولشلشقاوبأمئال(41:33(تح!س!ياتخن(اايقدرسي/(يصحنا1أزهرتعرتسر/(ترتفع41033(

وبينهمبينهسقر/االخلوةفيأ،-34(كمثلق.ح!اعلىا1مجاريهمي:أمالأ/يحلصهميوعكانس.(القولالميقول؟ن11مط

إدبه،وانطلقواسق/(المركب)000(وحملوه36(41بناهلصواىبرقس/لعبر(ا1لالعهيس:المساء(كانعندماا1لماق!ي/عندما،35(41

11قرعظيصة(اازعزعة!ي.ريح،ا1قر،فحدثت41:37(مطصعار،ا1معهمس؟قر/معهاا1المرك!فيكانحىوأخذو)5(ي/العينةفيهو

قسر؟دت(11قدو؟نتسقر/حتى(ا1فيس.تقعاق.)!مي(/قر(تدخلا1وريحعطيةعاصصفهاجتس.عظيسة(ريحفحدثت

واحن/قرى:واصست،كفا1قامفلصالرس/،فقام41093،تباليس:ى/،تحفلااالمؤخر%مؤخرهاقس/(المركبمؤخرلم4138

تحونونلمي،تخافونلماذا41004،صكونس.هدؤ/ق.ي/صحو(ا1فكمتعي./ففزعتق.س/،فهدأتاامرجوزأنتاسحنس.

لحمماوكيفي:فيم/ليمىويتمسةفيحم(يح!لما1يحمسقلحم(ااسفلاهكذا(ا1جبافىبالحمماسجسانين/

الرياحيطيعهالذيسدر/(يطعنه)...(فإنا1لصاحهيقولأحدهموجعلس:لبض،)...(و؟نوا11وحعلواميو؟نوا(11(1،

و؟نوصارالم41093يصتلئكادتصتلئ(41032(كادتالاستصاعيسصعوه،اامجبحسبا1،33،علىيقولو؟نقال،ثم1،003(

(يطيعانه4141(يطعنه

مخلهوأصتثتضيثض!تحاشة.اصست،1،093(

(،ع.والرويالسريايىأس.والسريافي،القبطيذ!/يق.،والرويالقبطيقر3رالسرياني،والرويالقبطيقسرالسريايى،س.،الرويي،القبطيق

قطفقط،طالريافي،فيلي!-لا،الرويفيليسهـلا،القبطيفيليمى!لا:،السريانيبعصع!الرري،بعضعر.،القبطيلعضعق.العبرايى،

قسط.،والرويالريانيبعصعسر.والريايى،القبطيبعضعق!،والرويالقبطيبعصعقر.فقط،الريايىسط.فقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبعصالقبطيقد!.،القبطيوبحضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعرالسريافي،وبعضالرويس:،فقطوالسريانيالقبطي
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مرقسإنحيل

غمثزائحابيالقضل

زخلائققابرمنيلؤفسباشتقتتةانقزكب،منخزبخقققا51:3(الخزتجميمتين.كوز؟إلىائضخيرجمئرفيؤتجاء1(51

شذقذكأنأتةلإخلا5104،بال!لآليليتشذةآنئطيقآخذتخنؤتئمائفئوفيثبقأؤاةكأن5103(تحشزوخ!ي!

ؤغن51:15ئذلتة.أنيقدزأخذتقؤتئمائفئود.ؤيخطئمغئةال!لآليصلقيقظغؤشلآليصل،بفئ!كتيقذفغا!ت

تييد،منت!وغزآىقققا6(51بالحخاز؟.تق!ةؤتقظغتفزخالحتاليؤثبائققابيرثبؤالخقاز،القيلجير،عو

لابالتإ،غقيذأقميغانغيئ؟الت!اننت!وغتاؤلي،لذ"قاؤقاذ:غطييمبضؤلتؤضاخ5107(تة،ق!خذأشزغ

اشفذ؟"7"قاشآتة:ئتم519(الأئ!افي."منالتجمق،الروخآئقا"أخزبخ،تة:قالقذكأنلأتة5108(ئغذئيى."

فتاكؤكأن510111ائكوز؟.خايىبخئزلميقةلاأنكييزات!آئةؤكأن01(51كثيزون."لأتتالجئون،"اشميتة:ققاذ

يتيائختافييزإلى"آزليملتاقائيين:تمنآئوتةالشتاطينأولئذؤكأن51013(الخت!،جمئذتزكأكييزختافييزقطيغ

منائقطيغق!قظائختافييير!بؤذخقتالتج!ةالأزؤاخقخزتجحتجيتئد.ت!وغتفئمقآبن51:13(!يقا."تذخل

انتخيرجمماقاختتقتآلق!،تخؤؤكأتتائضخيرإلماالخزفيغلى

الزافيالإضخاخ

غمثز(ائحا؟يالقضل1

ؤأتؤا51015(كأن.البيقالتزؤاقخاؤواؤالخفولي.ائقديتة!ؤآختزواائختافييغتزغؤنكأئواالدينؤقزت14(ة51

قغة،الشياطينكأتتالديذلذقغة،ؤقلئةغتييما،ؤثيائةتجاي!ا،الشياطينقغةكأتستالديقزآؤاتمئوغ،إلما

انختافيييرأخلؤمنالشتاطينقغةكأتعتالديآفيرجمنكأنالديكيفلثتاقذواالذينتفئمؤقال51:16(قخافوا.

حدوبهئم.:.منالائصزافت!آئوتةقتذؤوا17(51

"افض:تةقاذتليتزكة،قتئم91(ة51قغة،ئقيتمآنت!آئةمخئوتاكأنالديذلذتجغلائقزكست،زيهستؤتقا510118

بقاائضذائننغمثيى!نيئتابيؤتذآقققى51:.آ(إتاك."ؤزختةبذالرتضئغؤغزففئمآفيذ،ؤإلىتييذإل!

أخغون.:.يتغخئونق!ئوات!وغ.بيماضتغ

مزات7دلعات(4(51هـيمدهيمثده،ا1لبين7في(ا1هـو؟دلحة7؟ن،3(51بين6م!!،5103(هـإلى!ةلأ!في(ا1وجاكاوجاء،51،1

مما6!فجاؤوا(ا1والحقل7(والحقول51،14الاكالا،أن51:.1(صرنالأتا،لأننا(9(51+العليكالالته(ا1هـلن7!ةهـلأ!اب!(5107،

فبدؤ7!بدءوام!ةلأفبدؤاهـمما!!فبدؤوا،51؟17(ممافخافوا(ا1التيمما(الذي11فاتوامماوأتوا،ا(51:هأواهـفجائأةلأفجاؤهـفجاؤا
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،ع!!س!طافيها1آ،*2055لاس!لح1(ةم(ستقبلها315011(حم*للما*6اشأ)ة!ي35مس!3لاس!2شه(لجرجميينا11س!*ولمعبر،!11ااةآ(ءجا(511

و((لد)ءفيااهطولعط7(محطمااه!83ا-5+اح(عهااللأح+8افيقطعا514+ااحا+دلمالمحألم!ا*ول+هيل!امأواهاهـ1ول5*لم6م(؟لى03(51

!اللأطة(وليلكمالم5107ةا*ه(أسرع51،06)ا!للما(لاةحتم(لالحجارةاا+لهيلهاا5فى1،75نفمه،يقطع(5105اةتاةولة!!يةولمح7ة2*ا

لأننا(8331اي!للأ(لجيونا1ارلمأاي!سأد)ء((9(51لله*ااةلم!3مة(قالقد؟نلأنه8(551+يم8.ث!6مك!ةا*ي!(تعذبنيلاا1ل!5اولولكاللأ،

لححة31(!سقط11الاةيلأح3!نازير(ا11ح7ة3آ58!س!(!حرجت15311اةلحةالملمحةح(!أدن(5113ة3خ*8قر(قطيع(5111محلممء+ح*

53ء*5+،الذي!ا11**2*أجروا(،1(51ح25ممخو(ا1حإلى(11ا!!ةكلا+7الحبرف(11يااح+*طعلى(منا1،أح!3*3القطغ(11ا*مطس!

11*حة(ركب51:18(ا+لنايلماشه*-حوريلأ*ي!آ3*مأمر(منكانا1ءللأ+قراكيفا1اكلهصاقالا5،10.16أالذي+هـ11ذلك،15(+هـ51

عزفهم(ا53،1!5-ول!*ح(أهلكوإلى51091(احهيميم(ا1ة*احأن(1اي!للأولس!ط!مجنوئا(الأة*ص!*هـ511؟ن(الذيذلك11ااةي!جعل(

ام*هـلمحما(يتعجبونا1يلماالل!احاينادي(75103*+**للأ53

بروحلي.روح/بهس"و/روحافيهااداجأهساس!قمله(ا1ع!ي.ق/11من03(أهالجذريينس.قر/الجرجييرااامعبر!ىعر(151(

:ي/يقطعسق/مجطم،ا1فيقصي.يحسر/س.ق/،فيقطع.لح،أهبينسقر/في،ا1مكنهيحونكارالذيس:،مأواهكان51-3(

لكما5107(ويتقطعق.ى/سنضه(ويقطع11بينس:قر/ي\(11دائصاي.ق!/حين(كل5(51يحسهس.د!اييذلله(ا1ويفك

11اص!ناس:قر/اسي(51:9(ألأسرق/لا(ا1)اابنياي:قساابر(11لكوماليماسابالكوماباليمايأنتاصيلكماقولي(

ي(قائلين)...(وكان51:13(قرببي.ذ!/عند(ا1قسطأكثيرة51011(يرسله!ي.قس/يرصله(51001(صرنالأتاقلأننا(ا1!يلجيون(

فاسمامي.ألفينا)..-(!سقطا1ط!يحينئذاا1فأمرهمق-ص/لهم،دأدن13(51قائلينيألونهو؟نواق/قائلينالثاطينكلفسأله

يرعونا5111قنحو(ا1يفلاو؟نت(11ألمينمحوالجرفيونواقعتالكه!إلىالقطغذلكفعداس:إلى/الكهفأعلىصعدالقطيع

كانماإلىساوأتواال!ئنيةوأتوا(كانالذيماااالقرىس"/الحقلق.ي/(والحقول11مطابخازير(ا1يرعونهاق!.الحنازير،

ذلكفرأواس.افخافوا،الجونيعزيهكانالذيذلك،عقلهفيوسوئاومكمؤاجالامجنوئا؟نيةفحافوا(..()معه؟نت51015(

تلكوأمرالثاطينذيأمر؟نكيفس.ا!نازيرا)000(كيفا51"16فخافوالجيون،فيهالذيذلكقاعذا،متوقزالالاالمجنور

وإلى51:911يحونص:ق/(يقيما1الثاطينبي؟نتعي.قس/مجنوئا،؟ن018(أهالحنازيروعندالمجنولىكانماكيفي-الخازير/

يبهتونس.قر/،يتعجبون.3(ة51صعماكليضغ(ا1وحذثهمس.وأخبزهم/ي؟وعزفهم(ااس(أهلك

مخومهم(حدودهم51017(وجعل(ر؟ن01(51

الخنازيرإناثعلىالقبطيةاللغةفيتدلاللفظةهذهحا!ثيةالخنازير(51:3!(

أ،عوالرويالسريانيأسر،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقطيقسر،الربانيس،الرويمي،القبطيق

تط.فقط،ط،الريانيفيليس-لا،الرويلىليسهـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضد!:الرري،بعصعر:،القبطيبعضعق.،العبراني

قمط،والرويال!ريانيلعضعسروالرياني،القبطيلعصعقى.،والرويالقمطيبعضعقزفقط،السريانيسطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

السريافيوبعضالقبطيتد!:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعرالريافي،وبعصالرويمعس:فقط،والريانيالقطي
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غمتزالتاييالقضل

أخذإتييماؤتجاء.آ،1أهائتخيرجمئذؤكأنكثئز،خغإفيمااختقغالجئر،إلىآيضاائقزكبثبت!وغتجاءؤتقا31(51

قازتجتائتيئ"!إنقائلأ:كييزا،تمئأئةؤ؟ن51:33(قذقييما،تختخززآة،قجينإتايزش.ؤاشئةالخقاغيما،زؤشاء

تزخوتة.ؤكأئواكث!ز،حمغؤتبغةقغة،قققىأ51034ؤتخيا."تخفضييئغقيقا،يذكقتقمغتأق!لجنائقؤت،

ؤأئققتكثييرين،أطتاءمنكثيزاتغتاؤقبتت51:136شتة،غشزةاثتيئفئذذيمتنريفبقاكأنافزأةؤإذا3(هة51

ثبتجاءتت!وغ،أخلمنشمغثقققا51:37(جذا.أكثزتزذاذكأتتتللثتئئا،تئتمغققئمتقا،كأنقاضو

قيؤفتقاأ51093أخلض."ثتاتة،ق!يم!ثإدا"إلمتيتفوذ:كأتتلإتقاا51:38ثؤتة،ققممتتخفميما،منالقخمل

ائخايىتجةبائفؤ؟بذاتيمات!وغغيتمؤيفؤقست51003(ذائقا.منشمتتقذأتقاج!مقاكبؤغيقتذمقا،تئئوغتجف

"قنؤتفوذ:غقيذيزذجئمالخئغ"تزىتلآميذة:تةققالأ51031؟"ثيابيلقش"قنؤقال:الخئيثنيقالخقتمئة،

تقا.كأنبالديييئمقاؤازتغذث،ائضزآةقخاقحبأ51033هذا.قغقتاليئلتزىيئظزقآنأ51:33ق!ني"؟"

قافصيخقضليئ،الديإيتائينبئتي،"تاتقا:ققاذفؤأقا،5113الخق.خوتةؤقاتتيىخقييما،غلىؤخزتقخاءت،

قذائتتذ"إنقائيين:الخقاغيمازئيحيىإلىتجاؤوايتتهئم،فؤقتيتا51:35(ذائليئ."منفغاقاةؤكولني،ب!لآيم

آمنتخف."لاالخقاغة:يزئيمشقاذقائوة،الديائقؤذت!وغشيئقتقا51:36(ائفغتتم؟"ئغتيقيتمقاتت،

زئيميىتيحتإلىؤتجاؤوا138ج51يغفوت.آخاؤئوختاؤتغفوتتظزشإلأتتتغةأخذاتذغؤتئم51:137ققظ."

تئتلئمؤتئكون؟تققفون"يتاذاتفئم:ؤقاذقذخل51:93،كثيزا.ؤئضؤئونتايهينفضظيريعنقزآفئمالخقاغه،

ؤأولئذؤأققاالضبيةأتامغةؤأخذالخييغ،قآخزبخفؤؤأقاجمئة.تضخكونق!ئواأ51:.4."تاقتتلائقتاة،

"ظاييثا،تقا:ؤقاذالضبييمابيدقأف!ذ51041(قؤضوغة،!ييماالضبتةكأتستالديائقؤصمغإلىؤذخلقغة،الدين

غثزةاثتتاتقاؤكأنيؤقتقا.ؤقشتالضبتةققاقست51:43،فوجما.":أفولللث،ضبية"تاتزحمئة:الديكوي"،

.:.يتأكلئغظىأنؤقاذبهذا،أحذتغقتملاآقكثيزاقأؤضافئم51:43(غطيفا.تغخئايؤقيهئمقتغخئواشتة.

11اطبامماأطباء(11كثيزامما7أكز(5106؟(يسلهممايأله(51033(هـروؤساءهـلا!رؤساء(اوجامما6!وجاء،33(أهكبير"كثير(31(51

من"حسمها(في51:93(هـلاولو+ولومما6مست،51:38،خلف6(خلفها1جاتكا(جاءت37(ة51كتيزاكاأكز(11شئامماثيئنا(

!جاؤوا،51،3:هضربتك6،دائك51034(فجاتئا(فجاءتاامنها6لها(51؟33،-"علما51003(داتها"ضرلتها+دائها،11نفها

كاهـوجأواأووجا6جاؤالحةلأ!وجاؤوا(51038(معهيدخلمما(يتبعه37(ة51آمنامماآمن(51036(هـوجاؤااؤجا6جاؤامما!ةلأأواجا

11لاائنتااثنيممااثنتا(11فيو؟نت6طا،و؟ن(الح51لاترجمتههذاهو7(ترجمته51041(الجعمما(الج!يع04(51الرئيس!(رئيس11وجاوا

احذامماأحدااائأهـوأوصاهمةلأفأوصا!(5103،أعجئا!تعجئا(
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(ةلأاح)ح،لحنا1حة5-*دلما(قاربت33(51كاه!اةا(إيايرس؟(5103+7مالعبر(11ح(إلى11لم!هأيضا(11لاحط(فيا1ااة-آجاءالما31(51

حمم!5353*ها"ي!خدمانريم!لهاا1محكاة؟نا11)اولاحكا(53(امرأة11اسااإذا515،1ك!هح3وريرحمولها34(51*ي!الح(ليا1**اي

أكثر(711ح5ترداد(ا1ح"!ا(كالتا6521الح*ل!*تنتمع(ا1شاة+!؟ح+لى؟لم!ع!!ا،أ58!حطا(كارماكلا1شاة5ح!األفقت(36(51طش!مة

11ولو!ا*ممالا+51!ةيلماا*(مسستإذا11!ة!ام!*(إني38(51حةهـاح53(خلعهص11ح!هـم!(جلأم!51،37ح!ول8*هجذأ(ا1حلم!535

ا+!ةول32ئها(دا11*وللل!مماجسص)!ا((11اولم!خة(علمت1ا3ول53اول(ينبوع11كاثلمايدأتاة31(حف51،93!آ*ةحهولح(أحلص

ا+وليدماياة+حطا(كانا1*هـح(بالذيا1اولع!شاحلعلها،33(*هـ51(لتيا5311*ااةد!+يدماينظر(!لى51،33لم!5ا*ماا-*5!ا(تهلدا03(51

د!هد!هول(!ق!36(510احا(ئغتي11ح!!س!53فل!(311ةآجاؤوا(11ا+ع!قرفبهيما(51035(اسةول2-3قر((داثالحث51034(تههولق

11دل!81خذ(أ(،.51م!+ح+دل!هـمح+يدماي!م(تقلقون93(51م!يدأم!85313+8(يصوتونا1ل!3مدله!!ح+يدما(مضطربين311ةآ،جاؤوا38(51

5*ا*(أقول11م5(لئنا1ا*هـ3+س!+ل!(ترجمتهلديا11مما52اول،كويا1ةهـاطهـ+طالثا(قر51041،**(موضوعةا1!ع!،الدين11*!(أولك

م!ة*ي!ع!ططا(؟د510143

عمدو؟!11الحالبذلكإلىالممينةفييموععبر!لماسالعبر/وأيضاالمر!فيعابزايسوعكادوإذ!يق/العر(00()ولما3151،

قارلت3351(عندسعلى/!ي.تحت(ا1يواراشسإيايرس(11)جاء(وإذا!ي.ق/وحاء(33(أهالحرشاطنعلىهوإذسقراالحر(

.سبه/لحقي.تمعه(34(قرأه(تخلصاا)1(صعتعالس!تصع(تأتيااليليلحن(ا1حاللأسوأسنمسها/آخرعلىيق/(الموت

منذالدملر!!؟نتماامرأةوإلىي؟نت/امرأةسنةاس.عرائتيوصارتدمبها؟نامرأةوإذاقسنة()...(وإذا35(51بهلصق

إلى؟لتلليجذا()...(بلا1فلاكار(ا1وأنمدت!يقساوألمضت(51:36(كثيزاأمزاقاستقدو؟لتكثيزاوأصيبتسنةعرأئتن

11خلص)!(قسياس(خلفهااالأمور+تللثمط،يسوعاامحرس.ع!/!ي؟أجل(ص51037(جهذاازدادتبلسشئزجذا/هوما

عير/س/مفيضي،ينبوع9؟(51ثولهم!أدنوأرصارلوإيىاس.مسستإني.ق/ثياله()...(إني8،(51لاسهس/ثيابهي.،ثوبه

الداءعي.دائها،اابالحديحس!ها،فياانفمهافيوأحستسجس!ها(فيوعلمتااقر(وعلمتااعين%يمبوع%مسيلق

لماى.طا()...(لعل!ها51033(فعلمنس؟در/،فعلتالتي11وكذا+!امطيمظر(33(51إلىسقر/!(11لصه!عى:سفياته(03(51

يا34(51أمامهس.له/!ي؟قا(رجليهعلىا1فمقطتس.قر/(وحرت11منهاقطا(ا1إلهاأسديلمالعل!هاسبسها/جرىماعلمت

يتبعه(37(51+الآلىمط،المعلم11رئيسلددمنوافى)!(.ي،رئيسإلىجاؤوا35(51عاهتكسي/،دائك11لميةيامىقس/،بنتي

جاريةياسقوي()...(طالثا51:41(معهكالواوالذين!يمعه(الدينوأولك51،04وجاءيقساوجاؤوا،3851(معهيدخلس.

قس/فتعجبوا(ا1اثتنابة؟لتلأنهاس.!/وكالتقي/طا(و؟ر43(51هداهوالديقمزجم/مصاهكنهالديي،ترجمتها1قوممب

بهتةي.تعجتا(ا1قط(لوقتهما1!مهتواي.

تأويلهترحمته(1،،51ئتجبفلصاذائغتيادلم51035(ضرلتكادائك51:34(ضربتهاادائها!51،3ترأتخلصاا5133

،،عوالرويالسريايىأسوالسرباني،القبطيقس/سق،والرويالقبطيقروالسريافي،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الرويي،القبطيق

قط!قط،طالمرياني،وليرهـلا،الرويفيليسهـلاالضطي،لىليسفلاالسريايى،لعصع!.،الرويبعضعرالضطي،لعصعق.العراني،

قسط،والرويالريانيبعصعسروالرياني،القبطيبعضعقىوالرري،الضطيلمضعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمطلقط،الضطي

السريانيوبعصالقطيتعس.،القطيولعضالرويمعق.،الرويولعصالقبطيقعرالريايى،ولعصالرويمعس،!قطوالريافيالفطي
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غمتزالتايثالقضل

ؤشمغةائقخقج-!نيئغقئمتذأالمتن!ث،كأنقققا61:3(تلآميذة.ؤتبغةقييتتيما،إلىؤذخلفتاكمقؤخزبخ61:\(

هذاأغطتقااليئايخكقةهيئؤقاهد؟؟هذاؤتجذأين"مققائيين:تغييميما،منيتغخئونق!ئواكييزون،

ؤجمئغان؟ؤتفوداؤئوشاؤأخويغفوتقزتتم،ائنالتخازفؤهذاآليش6103(ائفؤى؟هدهمثلتذئ!غلىيتكون

!ييما.:.تشتهونؤكأئوامجئذتا؟"فتاقاكأئواالت!اءأخؤائةأؤليش

ؤلافتاكيضتغأنئئجنؤتئم61015ؤتئييما."ؤآئ!يمتائيماقييتييماكبإلأفغتزاالتئئ"لئشت!وغ:تفئمققاذ6104(

إيتايهئم.:.غذيملأخلؤغجحت6106(قثقافئم.غقئهئمتذةؤضعغقزضىخاغةإلأؤاجذة،فؤة

غمثزالزاقيائقضل

فغتقا.:.ائفجيظةائفزىؤظافبأ61:6

ألأؤأقزفنم61:18التج!ة،الأزؤاج!كلىشفظائاؤأغظافئمقثنئ،ئزيمففئمؤتذأغ!ثزالاثيئاشتذكأثتم61:!(

تختذونتل61:9(قتاطمخئم،ثبئخاشاؤلامزؤذاؤلاختزا"لاققظ،قضيتاإلأالظيريتيجمبشيئاقغفئمتخمفوا

قميضئن.".:.تلت!واؤلايغالأ،

.".:.فتاكجمنتخزخواآنإلىثتمقكوئواذخفئفوة،تئت"أئقاتفئم:ؤقال61:.1،

تختالديائغتازتائففموا،فتاكمنخزخئئمقإذاجمئئم،ت!تغونؤلاتقتفخنملاقؤصمج61:11،"ؤخ!

تفخئممنآكتزالذيئوتيماتؤيمثبؤغافوزاي!ذوتمزاخةشتكونإتةتخئم:أفولخفاغقيهئم.لثمقادةأزخيخئم

.".:.ائقديتة

بالزشتتذضئولضكأئواقزضىؤحماغةكثيزة،لثمياطينؤأخزخوا61؟13(يئوئبرا.ييئآئذزواخزخوا،ققتا61013(

قيمثفوتفئم.:.

كا(وبيته11وأقاربه+وأنباثه،610،1النسا"الناء،11+ابن*هـلاوابنهوا3(61ال!ئنة6اليهونا1الذااعطيتكاهذا(أعطيها61013

عضا6تضيثا(ا1صئاكاشيئا(ا1لاأنهـ*ية!ألا(61؟8،اثنيناثنينممااثحينلااثنين6مثى(61:7(يسوعمما،هناكيصنع61:ه(ولنيه

تلك"(تلحما1سيكونمما،ستكونا1للثمهادة،،شهادةلم61011منزلأأوموصغادخلتمإد7دخلتصوهلمبيتأيصا11لهاممالهم(61،01
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لحك!ة(ا5311س!-(!ماا1*اة15(هذااةهـ1ا(هذاا1*5*وجد،ي!دلههـ11(أين11ة+حس!*آ(من11)د!ه+ة!!ةشأ(53(البت61،3

11اة+(هذها31*!اة+ي!مل(ا581!ح1ا70+احع(يديها1+!لمحأ+ت!(ليكونا1ا*هـي!3(هذاا1ا،هـ-*شأأعطيها(11-(التي11*اهـهس!ا*+

هنالمهاا1ة*7اكانوااااولالحتا،لنساءا11ا*دلأتا(تهأخواا1اشاه+*حدلأيوسا،ااح+هو(ا71ا*هـ6ا(هذاا1د!ة،ليرأ3(61كل!"57(القوى

511*يدأكلد57،يصحنا1+قىص!لم،5(61شا"ا*س!333،أبئه11ع3يدأ+يدأمعيزا،ا1)دلأ*لا(ةي!ا(فقال4(61ي!هم"،عدنا(ا1اة**ةح

ول533استد!ا7(61ا(م!دلأ!شامعلئا،ا1دلمامما+قح+س!7(المحيطة11حةد!هـة+س!*53-ح!هـم!7،إي!انهمعدملأجل6(61لمحأ+ول(جماعة

ل!ح-ل!ط*هوللممناطقحما1لح+ولهمحاشالم11+ولمةمزوذا(ا1ي!3ةولا+ةالقطا1+للأ!يلأقضيئا(11!3ول8(إلا11ح8يحسلوا،8(61

1(قصيصى)صاا!*هـ؟حه3،تلبسواا1*اح!ور)*ةء(!ي"حر!ع!احةطلا"عا*ةلاه10+!535**هـ*5+ةالعالأمجتذونا1ةحلا*قر(بل61،9

11ولاة*3!ا!(مرضعكل61011،ي!3ةول(ثتما1ص!يدماة!!س!3--!3035(دخلتمره11ح6153ها"*ق(بيتا1ا+ح!ولةأيا(61001(*6ههـيد!

عليهم(ا1ع!مهـ5+س!+م!،شهادةا1ةحهـ.5*3،أرجلحمااللما!لمالمحأالغبار،11مح5(لإذاا531+ت!(يسعونا1ااص!+ح)+م!يلأ(ةل!(يقبلحم

فثمونهما61،13ة*الحلي،11يدهاللهأنذروالم61013(ه*535*ه+ي!2،راحة11ا+دلثدأة!؟(ستكون11ا+ولهـة+حفا،11هدلما!3

!ح!ة3(ص!هـمة5م1)

حك!ةوأيتالقوةهدهس.على()...(هذها1طذاسر.ا(هذاا1ووجد(11يبهتوني:قس/(يتعجبون6103(وأقيسقا(ودخل161(

وأااالخارابرس-قر/الجار،61،3ال!ئمةق./لجري!ياق/ليهونا1أوتيهاياق/أعطيها11ي!لمماا1علىتجريحتىلهؤهبت

إلا(معيزااليليمى6104(بهوارتابوايةينتقصونهاو؟نواس:يبهون(وكانوا11قسوكانوا!(11قطاا؟نوا11قطالناء،11سطليى(

)!ق(/قرو)أنسبائه((11وأقاربهق.س/وأنسبائه(11ومحتقزامهائا%ذيئ)!(.سق/معيزا(ا1إلالهكرامةلانيمنماإلهي:ذ!/

؟سالإياد/لإبانهم!ي.إيصانهم،عدملأجل6106(قليلس.ق/،جماعةا1يقدريحنس.يشطيع/ييمح!(ا615ربيرسولى/ي.

يقدمقخبزا،لاا1للطريقس.قر/الطربق(فيااقطلممعهما61-8،إخراجسط.على(ا1واخذعي.قس/وبدأ،6107(إيصانهمنقصص

تحتذونا1وأن!يجقس/بل(6109(أوعيهتهمس:/المنطقة!يقامناطقحم(ا1نحلاةيتس/مزوذا(ا1مزودأيقدمير.مزوذا(ولاا1خنزا

نإق؟منزلأ/تدخلواإن!ي.س/(دخلتموهبيتأيما01(61ثوليني:قس/قميصير،ا1لتلبوايلأقدامحم/تحوننعالبلق؟نعالأ،

يقبلونحم/لا!الذيني:ق/يقبلحم،لاموصعوكل11(61إلىدخلتمحيثافاثبتوا!ي.ذ!/إلى،ثتمفكونواا1منزلأأوموضغاتدخلوا

/يثهادةاا1أقدامحمعي.قس/أرجلحم(11التراب!ي:قس/الغار(ا1يطيعحمس.قر/منحم،يسعونا1يقبلحملاتنركلس-

ينذرونجعلوا!ي:قس/أنذروا(61013(طمق(عليهما1لثهادتهمس

اشيناثنين،مثنى7(61الإيمانعدمه!لأجليؤمنوا/لىإد(إيمان!عدملأجل6106(هؤلاءهذه!(61،3

حاشية:(تلحما1لراحةصفةالرفعحاثيةأكثز(11(61أصلحوالبدل،المنقطع)!الاستثاء(الاستغنا!كلىالنصب.حاشية(جماعة5(61

تركهويجوزأفصحالخطاب

(،ع.والرويالسريانيأس.والرياني،القبطيتس/ص.رالروي،القبطيتر.والريايى،والرويالفطيقسزالسريافي،س.،الرويي،القطيق

قط:،فقطط-،السريانيفيليس-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيوليىفلا.السريافي،بعضع!،الروي!عضعر،القبطيبعصعقالعبرايى،

تسطة،والرويالسريايى!عضعسروالرياني،القبطيبعضعقى،والرويالقبطيبعضعقر!قط،السريانيسطفقط،الرويمط:لقط،القبطي

السربانيوبعضالضطيقعسالضطي،ربعضالرريالرري،معقولحضالضطيقعر:الربايى،وبحصالرويمعسفقط،والسريايىالقبطي
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غ!ثرائخامشائقضل

هذاأخلؤمناثقؤق،منقاتمائئغضذئوختا"إنيفوذ:ق!نظقز،اشقةقينالقيذ؟هيزو؟شؤشيئ61014(

ائفؤلى.".:.بيمائغقل

قققا61016(."الأؤلينالأئبتاءكأخدتئئ"إتةيفوئون:آخزونؤكأنإييياش.""إتة:تفوئونآخزونؤكأن6105!(

.".:.ائقؤقتئنمنقاتمقذهذا.فؤزأشة،أتاأخذثالديئوختا،"إن:قالش،هيزوبشيئ

كأنلإتةآيخييما،لمحييئشافزآةتاهيزوبأخلمقالخئحيىثنيؤشذةئوخئاقآف!ذأزشلكأنهيزو؟شلأن61079(

اتخذها.:.قد

غقييما،خيقةتاهيزوبق!تت61091(أيخيذ."افزأهاتخاذلذيحل،"إتة:لهيزوبشقاذقذئوختاوقين61:18(

قخمظة.ؤقذيش،ترزخلآتةتغقئمإذئوختا،مقخافهيزو؟شلأن61:.3(تتتحن؟ققئمقتقة،ئيريذؤكأت!ت

مئة.:.ت!تغكأنؤياشتفذابائقفب،خنرينؤكأنكثيئ،أفوييثبئطيغةؤكأن

ائخامشالإضخاخ

غمثز،الخامشالقضل1

ؤيئقذيمبالأئوفيؤيزؤشاءيغظقائ!غشاءقؤيد؟يؤيمجم!ضتغشهيزوبكأنمجئذقاقفزوض!،تؤمكأنقققا61031،

"شييييلضبية:القيذققاذقغة.ؤالفتيهئينشهيزوبقأزضثقزقضث،هيزو؟تاائتةذخق!ث61:3؟(الخييلي،

تخزتجت61:34،قفقكيئ."يضصإلىإتاة،أغطليئ،ت!أييي"قفتاإتةتقاؤختف61:3،،قأغطيليئ."ئيريدين،قا

ائقيليئ،إلىي!زغهشاغتئدقذخق!تلم613:هائئغقد."ئوختا"زأشققاتت:هبقآقاأشأئة؟""قاذالأققا:ؤقاتت

أخلؤمنالضيلث.قفثقتألتم61:36(الضابخ."ئوختازأشظتتي!بالأنئغطينيأن"أيىيذقائقة:ؤشأتتة

ظتتي.ثبزأشةلمجمزآنؤأقزةشيافا،التيذأزش!ؤيفؤفت61:37(يضتغقا.أنئيرذلأقغةؤالفتيهئينالأيقاني

إلىالضبتةؤذقغتةالقمبييما،إلىق!ققةظتئي،!نيزأشةؤأخضز61:38(ال!تخنن،!بغئقةؤقظغالمتيافقققى

قفتت.:.!بؤتجغفوةالخ!ذ،قخضفواتجاؤواتلآجميذة،شيئؤتقاآ(61:9أققا.

تقدر7تتمحن،91(أ61-ةلك(61018(تزوجهالى6اتخذها،61017(الذي6قد(هذاا1عنقه6،رأسه11،قطعت7(أخذت16(61

صنعلتا6صنع،هيرودسكانعندماا71،معلوم(مفروض3(61:اودثهوة6وباستلذاذ،11كثيزامنهيسح6(أموركثيرةفييطيعه.؟،6أ

11-6برعة،61،3:ه!فقالت7،فقالت!لأما61034،حتىمماإلى،11هـأعطيكق!ةلا(أعطك61033،ولروسا"ولرؤساء(11هيرودس

جاواممااوجا6واأهـجا!ةلأ!جاؤ!،جاؤوا(61:93لئغتدا7(لصافيا1اباجتهاد،6لململكا
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(قال61؟16(شاهع*مة"االأولير(2611+*هـهع+(53)شهانيأ6115يه+36!ي!لمبه311ح3هـدلماحماتع!ل1ا؟أشأ،أولللأم(هيرودس\(لح6.ا

نهالأا1*اولللهمشاةيا(هيرودا1لم!اهء1الح5(شد(61:17ا"!!اح-+م(هذاهوا1ااش!7ل!ا!كه(سهرأ11اةح8(حذتأ11ح*اإناي!)للأ*ا،(ة

من(ا61003ورولس!كأ57تتصحن(11*ه!قى(خقة61091(س!51امخاذ،61:18(16اةتا+اس!+اتخذها(11م*3قد(11لا5؟ن(511*ايمه

ص!لح**!ةلمح!(كثيرةمورأ11ص!-دلأشاول(يطيعها1*(ياةة!ح)ح،ثحفظها1531،ة!(قدي!ااا!كاص!جبر(ا31دلماتألا*53(يعلمإذ11طة7لح*

11ة-دلصا،61،31:حظدلأولورول3+دلأظياة*ولمس!511م!+منه،يسح؟نباشلداذا1*دلأيدهااة!+*حرزم!+،القلبحرينكاناا*+ه-ي!

5311+اوللم!هد!عاء،ا1ا"زرااشا(مولدها1لحعا51+552،يوماحاولةهـ1(صغا1لحح-5*-ما،عندا1ماة،5353يح"3*ام!(مفروض

للصبية(ا1حةملاةااة(رضت!أ(6133ا*ح53آ.ة(د(!قدي)ااا*ا*ا!(لأولو!ا11*مة*ه(ءد(صؤلا)اا*الا(1ام!يلأ)3(د(!ظمائه)

يدماة(لىإ11*3ة7د!س!(أعطك11ع!+3م!حةا+علأزو1"7،تألنيا*هـ1+حمهصا(ا1ع!*(نهإ(33ت61+ة-لآاولاا5*(فأعطك1ح!533

1!كل!،أطبق،ا31هلا2(لآنا11ة*الح(أن5311*ء535+شا+ول(بسرعةا1آتاة-!هطح(خلتفد؟ا36105لا+رمحةلا(أسأله(61:34

عقه(ااا*دلهقطع،اا+كاكاع538ة!ه-ةعيمماظ58+ص!مدلأ+ةقسيافا،61.33(س!كلةا*5يشعها،ااا+،أةيدأةيصاد،الأ1اكهكازر(!تألم36(61

ةولللأح(لجسدا11دلأ81(دحصلوا93(61ا*-شا(دفعته611+ا،ةخا(دلصه(،6108ا!ك!دا

قدميقس/قام(ا1ظاهزأصاري./عندهعر!قدس.ق/ظهر(ااترساسصه(لألىا1+بخبريموعس(الملك11فبلغي:(وسمع61014(

يق/أخذتا16،ة61قط،الأولين11مطليا61015(الجرائحيديهعلىتحريس:/القوىبه)؟(تحترجمي،القوىلهئعلااأقيم

قطتس:الموقىا)000(أحذت11سطفلاالموقى،بينمنا1قامالديهوق.ي/قام،قدهذاهوااعنقهقي/لمرأسه11قراأناااقطعت

زوجتهاس.قر/(امرأةابببسقراأجل(منا1وقذفهس./وقيدهدي.قي/شده(ا1صطأرصل،17(61الأمواتبينمنقاموهورأصه

عليهه(حقة61،91ذلكهيرودياس+فاحتعظ!ي:(أحيكاايحور!ىس/مجل(61؟18(ىاتخذها(11اتخذالتيس:در/أتخذها(تدكانلأنه

و؟نسق/يفحعظه،االعلصهس!ي(يعلمإذاا+موتسط.قر/س(خا!61003(تقدرتحنس.!ي/تتصحن(ااتتواعدهسق/

منهيحوكانقةفل!ا/له.يحكانفباشصاعكئيزافعلهمايسح؟نوإذي.س/منها)...(و؟ن11قطالقباحزينو؟ن11يتبقيه

ولرؤصاء11موايىهي./مولدهعدس(مولدهفيا1معلومس.ي/ممروض(6101؟(يقبلس:يسع(ا1وبالطيبسولاصتلذاذ(11بهيزا

:سللصمية،ا1فأعجبتس:قرافأرض!ت(ا1بابنتهادخلتي.تسا،ابنةدخلت61033(ولرؤصاءي:ولمقدي(11والقؤادس:(الألوف

:سعر/(بسرعةا1الم!نعلىس.ي/فلاساعتئذ(61035(شاطرتكولوي.(مملكتينصفا1حىس.إلى(61،33للحوريةي:/للجارية

11فحزنس!تألم(6؟(61صينيةس.صحفة/!ي.طبق(ا1الماعةهذهفيس:ق/هـلااالآنا1مجرص%باجتهادق.ب!بادرة/قر:بفاية/

11ذلكي.ق/هـلاالشاف(ااقططبق،في61032(مجرمهاس.مجلفها/ي.يشعها(ا1اليينس.الأيصاد(11شديذا+حزئاسطاسثا

)؟(مط(مقبرةا1جثتهس.ا!ثة/مي.ق/الحسد(61093،قصعة!ي./صينيةس.طبق(61038(يوحارأسس/رأسه!ي:قا(عنقه

الصاخالمعتد،610،3(طاهر(قديس11صذيقبز(61003(تزوجهااتخذها(17(61كأحدأوكأحد،15(61الصابخالمعتد(ا(لح61

الدنالجدا61:9،(أخذقطع،ااقصعةطبق،أ37ة61قصعةطبق(61035(

مرضمن!فيالقبطيفيالثهوةلفظةوردتالاصتلذاذ.حاشيةباصتلذاذ(03(61

(،عوالرويالسريانيأس:والرياني،القبطيقر/سقةوالرري،القبطيقروالربايى،والرريالضطيقسر،السريانيس:،الرويي،القطيق

قطفقط،طالسريافي،فيلي!هـلا،الرويفيلي!هـلا.،القطيلىليىذلا،الريانيبعضد!،الرويبعضعر،القبطيبعضعق.العرافي،

تسط.،والرويالسريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيلعضعقر!قط،السربانيسط.فقط،الرويمط!قط،الضطى

السريافيولعضالقبطيش،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر.،الريانيوبعضالرويمعسلحقط،والسريانيالقطي
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غشزيقال!تابائقضل

غقموا.:.ؤقاغمفواقايثئيء،بلقأختزوةت!وغ،إلىالرشلؤاختقغ610013

تئقيرفونؤالدينيأئونالدينلأنقييلأ."ؤاشتيرلمجوافئقيربين،فقميرقؤصعجإلىآئئثم"تغاتؤاتفنم:ققالأ31ة61

يضأكلوا.:.ن!خةتحذونتوئواؤتئمكتيزون،

إلىؤأشزغواقغزفوفئم.ف!يرجمين،كثيزونقزآفئم61:33(ائمزاب.غلىفقميرقؤصمجإلىائقزكبجمنيقذقئوا61-،3(

قتختنكثيزا،ظغازأىتمئوغ،خزبخقققا61034(تخؤة.ؤائضئواقمتتفوفئمائئذني،خومنأزخيهئمغلىلهتاك

كتيزا.:.ئغقففئمقتذأتقا،زاجمبلاكغتبمكأئوالأتفئمغقيهئم،

كثيزا.ال!اغةتجازتؤقذقفر،ائم!ن"إنقائيين:تلآميذةإتئيماأقتلكبير،ؤقثكأن61035(قققا

تأكفوتة."قاتفئملئشقإتةخئزا،تفئمقتشتزواؤائفزىائفجيظيماائقزايىجإلىيضضضوا61036(قاضيرففئم

خئزابيتاييبمائيئقت!ثتيري"تذضثتة:ققائواتأكفون."قاأئئئم"أغظوفئمتفئم.ؤقالقأتجاتفؤقآقا61037(

تة:قائواغيموا،تققاقائظزوا."اذقئواائخئنر؟منتئم"قختفئم:ققالفؤقأقاا61:38يتأكفوا؟"ؤئغطيفئم

الأخقيرائغشبغلىظؤائفظؤائفخيغايتيهئواآنأقأقزفئم61093ؤخوتاني."خئزاقي"خش

إلىؤتظزؤالخوتير،ائخئزاتيظشآخذثتمأ41ج61خميمين.ؤحمميمينمائةمائةزقزا،زقزاقاتخؤوا61004(

قآكفوا61043(الخييج.فذاتمأيضاالخوتيرؤقتتمفذاقفئم،يجضغواتلآميذةؤآغظىائخئز،ؤك!تزقتازكال!قاء،

أكئواالدينؤكأن61:144أئضا.الخوتيرؤمنقئفوءة،فقةغمثزةاثتتئاليهمتيرجمنؤخفوا61:3،(ؤشبغوا.ء!فئم

زخل.:.آلافيائخئزتخؤحم!يما

محفردين6أنفراد(عل61033(يتحرفون"،يصرفرلىيبصرون،(ينصرفونااهـقمرمأةهـلأ61031(مقفر(مماكا6103،ما\(

هوفقال+دقال(هوفأما3861(مما(يأكلون)...(هولأماااهوفأجاب6مأجاب(هوفأما61037(القريبه"(المحيطة3661(

فنطر"ونظر،1ا-كارالحوتير(61:41،+ونحو+"،مائةاامحو9،رمرا!(اا!اتحاومماهـفاتحأوا،ئأةهـ،!افاتحووا61،04

ألفهـمم!!ةلأا(آلاف6104،1
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11ةلأةفىههـح2اينصرفورا1ةس!+*شا،ينمنفرد31(61س!*للأ!س!-ة-ولهـ7ا"ولي!اعل!واوما11ة-3لأاة(عملواماا1!دلأحء(ش03(61

صرعين،ا71يلهول،كثيرون33(61*ح+ةءانفراد(على61:33(ح3كا5ةامفمحة(ا1س!ور7،مجدونا1ة!3يحولوا(ا3351يلأ(كثيرون

ة+مهلمحهمس!53للأم52افسبقوهم5311+ةملآارحلهمأ1711!3ة(هناك11ا*ه.6(سرعواأ11ة3تأ5353،اللأافعردوهم683311أح

11ا+للأيلأ(كاناا5!،أيحع!!ولقفلا،61،35لآ*حيلأ*ولل!(كثيزاااي!*،3للهشه52)!(-،ااةل!3ه1(كالواا1لمحأها،س!كثبزا(ا6134

1.1511المرارع(61"36(53!353الاعة(11ة5ا!اح(جازتا!ولطدي*ط!احق)؟(،قعر11ة+حلمح!ا*353كبير(ا531!53وقت(

علموا(ا531!ا*هـلم!ح-لحم(ا531حهمأ53فحم(38(61ح53*للمالأكلوا(ا1مةول5353*للما(يأكلونما61037(ج32كاللأكا(المحيطة

11*+*مم!مم(مائةمانةا1ا*اق*م+ا*اشأ*م+!ي**ولح*ولقازمزازمزا61،04*اكأه+رسعي*هاشاه+!عقطوائ!،561،93اول

52مة3،امقدا1مماحأيفا،يلأللههـ11(قسما1!كةمة3(مهمقدااللماهـ1لمح!كسر(ا1511اة-3(خذأ(6114ي!3مماولة-ةي!ي!،رحمينوخين

ة!!ص!3نحو،ا1ة!3(؟ن(61:44ولع!ايضا(11س!*3لحم!(ةمملؤا1مماي!-5،قفةا81لحكاةلكسر(ا11ا*للما(حملوا61043(

11انفرادكل!يمنفردي!(ااوحدناالقفرإلىننطلقس.قر/(منفردين)...(أنتم61031(قرطشء(ااوانحازميقس/(واجتمع61003(

ولافسحة!يح!ولمسةليأكلوا/ئختوني.ق/(للأكلفممحةمجدونا1يسصرونق.س/يمرفون(أ1لتمتريحواتسواسزمجوا(

11)؟(فاستبقوهمص.ق/!عردوهملم11ذاهبوروهم.سالير/لىمجدينمي:مرعين،61:33،وحدهم.س!ي/انفراد،على610،3(للصطعم

(نحوهوانص!وا11هناكإلىفبقوهسقر/!بقوهم(ااالرفيس.ئااة(/ي:ق/(أرجلهمعلىا1قرط(هناكإلى11بادرواسرق/أسرعوا(

11عبريقسا3(كان(61:هكثيرةأصاأء(سي/كثيزا(ااوجعلي.تس/فبدأ(ا1كباشس:قر/كغنم(ا1سطيوع(!3(61مط

مطاكثيزاااواعوالوقتس-قر/(الساعةجازتا1كبيرةساعةولعدعقةكبير(وقتكانفلساا1ساعة)!ق(.يس/وقتا

نظرواس.و/عل!وا(ا1قرطلحم(61؟38(ليأكلوأويأكلرن(ما61037(س!لاطم(ليسفإنهخبزاا1لأدمسهمي:لساطم\(61036(

.ق!ي/خين،وخمسينمائةمائةا1رفافارفافاس:م!ن/م!نفيق.زمزا(زمزا(61:.لحرفافاكلهميترفقواس.تر/جميغا(يتكئوا61093(

قطنحوالم61044قاأيضا61:41(خمسينالخصينرذومائةالمائةدوسخين/خينومحومائةمائةنحو

عبرتجارتاا6135خلوةمفري!ا61031،

زضروجمعها،الاسمنا!ماعةالرفزةحاشيةزمزا(04(61

.(عوالرويالسريافيأس.رالرياني،القبطيض/سق.،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسرالسريايى،س.،الروي!ي،القطيق

قط،فقطط.الريايى،فيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيلي!فلا.السريايى،بعصدر.،الرويلعصعر،،القبطيبعضعقالمبراني،

قسط:،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعض.،والرويالقطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

الريانيوبعضالقبطيقصى.القمطي،ولعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيتعر،الريانيوبعضالرويمص،فقطوالريانيالقبطي



كآبم
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مرضإمحل

غمثزال!اقيائقضل

هؤتضيرفختئضيذا،تيستتخؤالجئير،إلىتمئبفوةؤأنائقزكحت،تزكئواأنتلآجميذة!طفؤيفؤفحت61045(

الخمغ.:.

.:.يحضكالحتليإلىدقستضزتفئم،قتقا61046(

فغدبينزآفئمقتقا61:48(ؤا!قا.الشاطيئغلىفؤؤخذةؤكأنائتخير،ؤشظائضزكحثكأنائق!اء،كأنقققاأ47ة61

نآئيريذؤكأنانتخير،غلىقالثصياالقيلجمنالزابجانتخزليىجمنيتجاءفئمفتالخفنم،كأتثالريخلأنالتميمير،جما

ؤاضظزئبرا.أكجينزأؤةلأتفم.ه(ة61ققزخوا.خيالأ،ظئوةائخخير،غلىقالثمئازأؤةقققافئم،آقا61:94(لمجوزفئم.

تخافوا.".:.لافؤ.أتا"تثخغوا.تفئم:ؤقاذيفؤقحتقخاظتفئمفؤقأقا

تئملأتفئما61:،5فتغخبين؟ؤكأئواتيتفئم.لمحيقاجذاقئهئواالريخ،ؤقذأتائتزكب،إلىإتيهئمضجذثتمأ61:51

قأزشؤا.:.تجاتاشغآزص!إلىؤتجاؤواالجئز،قغتزوا61053(غمية.كأتتفلوتفئمقإنائخئنر،آفزيفقفوا

ائم!قامينبجئلؤتذؤوا!طقا،ائكوزةتلذمنقأشزغوا61055(.ينؤقسبغزفوةائقزكب،منخزخواقتضاأ61054

كأئواقزايىغ،آؤفذلبأؤفزئمنإتييماتذخلؤخيثقا61:56(.فتاكأتةت!قغونكأئواخئثإلىالأليتز؟غلى

ئشقؤن.:.تفئمئوتةالدينخلىق!نثيابيما.ؤتؤظزفيئئئواأنت!أئوتةؤكأئواالأشؤاقي،جمنيائتزضىيضغون

يتجاوزهم،يجوزهم،ا1استقبلهم6حاهمكا!جاءهع،ا1لالم!يرالجذب6المير،48(61إلى،مخواا1أمامهييوا7،يسب!وه4(هخ61

7أواهـوجا،ة7!وجأوامما!وجاؤوأ(11فعبرووا*فعبروا(5361،تقؤوا7تثجعوا(ااهرفخاطبهم7(فخاطبهمهو!أما05(61كثيزا

المسقامين(11ولدؤاهـمما6واولدءم!ةهـلأ!وبدؤوا،11واسرعوامماافأسرعوا55(61صعدوا7اخرجوا،هلح6.أجاناشرمماجاناسراا1وجاؤا

هـل-لحةلااولوا61:156الممقوم!ثمما
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ةولاةشأيقصيدا(ا1هـ*!ي36!ولقبيت(ا531+ت!،للأشا1،للماكل!طبسبقوه(أر11ل!ع!كا*،3*يم*ي13اةلم!امحه،3*ل!ةمق!طص(4(61:ه

قفا(وا1ا5!ممراالثاطنلم61،7تاهي!حولةءة+ه+ة!ي15اة-حهـشاحعهوله+ةمق((صرف)صملم61046كرةيصر!(ا1*يلهلمحتىا1*ةولا"!

11ايدمامئ!االمحرس11ااةآححدمامة3،همجاءا31طع!!53،ل!ةم3اقبالهما1!اللماشا*اغ!5المسير(لىا1حح+3-5*،*ح(معذبين61048(*ول

(هدأتا1ا*ح!صعد(95(61وله**3*7تثجعوا،،61:.هاا+مهححيالأ(ا71ح31ظنر)5(((لح6109تاحي!533يلأ*ولقىء+مجوزهم(أن

11س!ا*مال!!ه(فعبروا(53هـ61ولول+ش!(عصيةا1*عكل!مر(أ53311مة(نهملأ(61035ي!ط)*متم53+*ول(بينهمفياا1للأ+-ول(فبهتواا1،عام

تلك(ا1*حط،منا361055ة-آحم!ماول(خرحوافلصا،6145ايمه+ة(!أرسرااام!3يمخأحهـص!م!ي،ح*ظحد!هـحمقجاناصر(ا61أولحملعر(ا

11ة-رل!3طرف،11*ةمماولو(11اعها(مزارع56(61ة!*لح8وره(الأديتزةا-5*"*حح-ح(المسقامين11اةا(قى(محصل311***س!-

ا**53يمولى(

واقفا(11الأرضيق/الثافى،61:47(إلىقس!يانحر(ا1أمامهيسيرواق:أمامهايصضواس:يأ(يسبقوها1علىألخس!طف(61145

عر./يتقدمهمعرس/يجورهم(ا1الوجهفيي/تقاومهمق:)صس(/ق!قبالهم(ا1الجذ!ق.سر/المير(ااسمعدبين(48(61ي

ذواتهم/لىق.ي/(بين!فيماا1وكقتي:صكنت/س.ق/(هدأت51(61سلخعوا(61،05كاذلةرؤياس:قر/خيالأ(61:94(يمقهم

عمية(ااالحبزذلكمنسالحبزافيالجرمجة!ى:الحبز/أجلمنعق.عق/الخبز(أمر610153سطفلا،متعجبينوكانوا1اأنمسهمفيس:

)...(عرفوه54-55(ج61اثبتؤيق/(عرفوها1مثوا%صعدواقخرجوا(ا6154الميا)ء،إلىوانتهواي:قا-لاافأرسواا6153جفق.

الذينس.المقامير(اإليهيجلبونس.(بحملا1إلىي:قامن((ههة61الأرضتللثجمغفيفانحصرواالبدأهلده!هساعتهم!س:!!ها(

11القرىمنيدخل؟نوحيثس:قرى/إلىدخلي:)!ق(/ق!قرى،منإيىيدخلا61056النعاشي:قس/الأ!يتزةا1احاللأسوأ

/سيثعون(ا1ثوبهس.ق/(ثيابها1ذيلي"ق!/طر!(ا1إلىصارولوس.ي/ولو(11الوأرعي.ساالأسراق،11قرىس.قر/(مزارع

يخلصونية

عصية(ااعنأمر،61:53(تقوواات!ثجعوا05(61كثيزايتجاورهممجوزهم،ا1اصتقبلهم،جاءهم61048(مقيئاواقفا،11العثيالماء(61047(

المعذبين،المقامين610155جننرجاناسر(ا61:53غليظة

غئونوقومعمية،وامرأة،جاهلأيالقلبعيرجل.حاشيةعمية(ا61053سح!وفذؤاقذأقذأحاضية:اهدأت51(61

(،عوالرويالسرياني)س،والسريانيالقبطيقس/سق،والرويالقبطيقروالسرباني،والرويالقبطيتسرالسريايى،س.،الروي!ي،القبطيق

تط.!قط؟طالسرباني،فيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليى!لا.؟الربانيبعصع!،الرويبعصعر،القبطيلعضعقالعبرافي،

تط،والرويالسريايىبعضعسررالسرباني،القبطيبعصعق!.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السربانيسطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

السريانيوبعضالقطيتسى؟،القطيوبحضالرويمعق،الرويربعضالقطيقعر،الريانيولعضالروي:معمىفقط،والريايىالقبطي
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بمخ

مرضإنجيل

غمثزاثامنالقضل

تأكفونتلآميد؟منأتاشاقزأؤا7101(إيزوشييتم،منتجاؤواالدينائكتابجمنؤقؤئمالأختازإتئيمااختقغثتم7101(

تغذإلألاتأكفونأكيينؤايخفوذائقريسيميينلأن71:3(قلآفوفئم.أئديهئم،غ!لبغييرآفيذي!ة،ؤأيديهئمائخنز

أشتاءإلىيأكفوا،تئمتمئتجفوا،تئمإداال!وقيؤمن71:4(ائقشاييئ.ب!تيمافتق!يهينكثيزة،قزالتأئبيهئمغ!ل

ؤأليؤ.:.ؤفذوبىؤأؤالبكؤوبي!غ!لبقا:ؤتق!كوااتخذوقاكأئواأخزكتيئ

ؤليمخبما؟"تأئدائخئزتأكفونتلائتشاييئ،ك!تةتلآجميذكتمييزلا"يتمؤائكتاث:ائقزي!يمئونشأتةئتمأ7105

المثذبئهذا"إنقكئوث:فؤكقاالفزاؤون،أئقاتاالضئئ،إشغياءغقي!ئمتتتأ"خ!تاتفئم:ققاذفؤقأقا7106(

التالي!."ؤضاتاتغاييئئغقمونإذبائضاطل،يغئذوتني71:7(ئغذا.متيتييذؤقفئفئمبشقتييما،ئخيرفنيإتقا

أخزؤآشياءؤائكؤوش،الأؤالآتق!يملونالئالي!.بؤضيةؤتق!كئئمالتإ،ؤصسيةغئئمتزكئئملأتئم71:8(

قإن71:.!(ؤضيتخئم؟يتخقظواالت!ؤصميةتتزكواأن"آتجيذلفئم؟قالثتم7109(تضتغون."هد؟ئشبةكثيزة

"إنقتفوئون:آئئنمقأقاأ71:11قؤئا."قفيفتأميما،أؤآبييما!نيلثئزايفلؤقنؤأقذ.آتاك"أكيرئمقال:فوشى

لأبييماشئئاتضتغتذغوتةؤلا71:13(متي"،بيماتئتمغقافؤكزاقة،الديفزتان،ؤلأقيما:لأبييمايفوذأنيلأئ!اني

ف!تميقيماغئزهد؟ئشبةكثيزةآشياءؤفكذائغظوتقا.التيبؤضيتخئمالت!قؤذقئئطفون13(ة71لأقيما،أؤ

خايىج4ثهأمنقاا71015ؤاققفوا.خيغامتياشقغوا"اتفئم:ؤقا!الخفجخ!آيفمااشتذكأثتم71؟14(تضتغوتقا."

الائ!ان.ئذتشالتيهقيفئمالأثمتاني،قيممنالحايىتجاثلجننإتييما،تذخلإذئتخ!ةآنئفيهئةالاث!اني

قفتمنقغ.".:.يت!قغ،أذتالبتةكأتتقق71:16(

مراتلم7ا1غسلواإن7لمغلبعد71،3هـ-!6هـلأ"(أيديهم(7.آأيروشليم"يروشليملمإ11اوجا،واجأهـ*!ةلأ!!(جاؤوا1(71

،كمئتة(7105(يحدتوها"اتخذوها(11اشيامماأشياء(11الموقم!الئثزلىيغلوالموإدمما7يستحصوا(لمإداالسوقومن471(مرازأ

أ!ثيا*!أشياء،11بوصايا+(بوصية871(جداةهـ!ئعذا،ا1المراؤن،(المراؤون11يأيها7!أيها،يا7106(لوصيةشنةحسب

-"تصنعونها()...(وهكذاااأعطيتوها7تعطونها(أ!13(شئامماشيئا(71013(ينتفعمما(تنتفع11الانسان"للإنان(ا(71:ا

تنجىمما7تدض،ا1!التي7!أةلأ!،التي!1اتلك"(تلحما1فاه6،إليه11يصحن6يصبهه(ا1شهـ"شء،15(71

لتممعكاسامعتانلحليح(16(ة71
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إلا3(5371+ه+ةا(أيديهمغلا1+ةت!ع*بغير(ا1هـح+ح41س!+(أياالله!ص!8(دنةاال!ةح535يماأناسئا3(71هل!ءحي!35لمقوم7101(

قاحهطهـمة+3يق(للةا1ح3ا*ه*ة(متسكينا531،أيلما*ول+هتاي!(كثيرةمراتا531+ه+(يديهمأ11ةا(غسلا51*م!+لمحأبعد(

وها،تخدا311**س!-يدما((لمص)لوا؟1ا53هح!ح53!هح5!ا!ةوليدأول(كثيرةخرأشياءوأ11للأخول853!!ح(يتحصواا1م!+دلمالمح!،اإذ(،71

ي!اكاحة*ققدور(511+!للأ-شاي7تا؟؟بمحق(أوان11لحللما!ة7تاغسل(311ةش!ولة1،51للماولقى53بها(ت!كوا11ةح53-ا.36

حمئا(6(ة71ح!ح!رللههـ2(وسخة11ة+"،اتهطه!ة+3تاكئتة،11ارلم!هولتير(35311!هـع!يتم،5(71كا8*للماي!اأسة(11ا!ا!**للأ

بعيد(ا(52+ح)+26(قلبهما1)-5،أطح(+ح(مكتوبا1ولمهـي!3هر(كصاا1ا!هيدماالم!*ط(المراؤون11ي!4ا!ص!!!س!53(عليعا1تهـدلأه!كا

11ةءلأنحم(8(71*س!ح!اهحوصايا،11دلأ،تاي!ةح،تعاليما31دلأ!ح(يعلصونا331إذ(11ح((ب)طلاطل7(5871!ةشالعذا(ا531*1153

جد(أ(719+6ا+هام!ه،لكؤوسا11س!+د!اللماس(نيلأواا11+مةاتهطهشاقر(بوصيةا1*58+د!لم!اح4ا!ره+ي!قر(وصية11ح+س!+*د!ة(تركتم

+مةطههاس!شأقر((وصت)حم11مةحلح،لتحفظواا1*58-*س!قر(وصية11هـة+اح+حح**+يح-+د!حمهـة*+حق(تركوأا1*!اس!تهـدلأحة

للإنسالى(إن71111د537532موئا(5311*،ح!**(فليتا1مما*!ا5853،ادلأي5دلماحلأ52قشزا(11اغةحيقل(71001(

له(تنتفعمااا!همثلهورية-155اأق(كرامةا1س!+هو،ا1ح-(الدي11!ه"ي!اح!(قرلانا1ته*،يقولا1فىأ،يلهس!مةحورا،،لله!53

1هـ1ول+ح(لتياا1+ءاس!هطه!ة،((صصت)حمب)اات!مما*ش!-ص!ملله1"م(دتطلون(17013*زر51،منيا1يدماكاة*ةع!!وللح653اه!ح8ا"ولقى

أيضا((7114:!3-+ةمقهلنهول3تصنعونها،ا1لأاةاأ(هذها1ص!35الم(للها1وليلأولكثير(ا1ا*+67أ!،هكذاا1م*ا+ل!س!+حشاتعطوفها،

11ااع!إذ(11ااهشايااينجمها1ص!أد(11هع2ي!هولهكليل!ياه*ي!(ي!كها81!!ةح(خارحااا*حء(شا1قى!هولما،1(71:ه5م51(منيا1!ه

م!م511(يى!11*ةسهطح(خليد

11أعنيي.أي،11مضولةليستأيديهمإذاس.11طمسةي.(دنسةااقر(وأيديهم11قوفاس.قر/ألاشا،7103(هـلاق!/(الدين7101(

علىأيديهميغلونلاهمإنسالأنا)مل(/بصعاقدالأيدييغلوالمإنمي:(أيديهمغملبعدإلا7103(فلامواس.ي/!لافلاموا(

يأكلوا()...(الوقومن471،بروايةسقر/(بسنةا1إنهمأجل+منسط"قط/(كثيرةمراتا1أيديهمغلواإنإلايأكلوالمق.عصل/

اتخذوها11س؟نوا(11قطكئيرة(ا1بما)ء(يغسلوهمعق.يتنظفوا/ي.ق!/يتحموا(ا1يأكلوالمالسوقم!المشترىيغسلواوألاعق.عق/

:يالخحاس/وأوانيوالكيزانس.قاوأوالى(كؤوسا1يحفظواأرق.حفظوا/مماكانتس.بها/التسكعلىاقتصرواي.بها،وتسكوا

غيرس.(وسخة11وصيةبحبقاكروايةس:/روايةعلىعي:كئتة(7105(وسرر!يسافلاوأليزة(11الخاسوآلاتوالأقسا!

اسبالاطل(ا1يخثوننيس.قر/(يعبدونني7107،جذاس:قر/لعذا(ا1سطإنصا(11كي!حيث!ي.س/(مكتوبهوكما7106(مغمولة

11الكيزانسخ،الأواني11س!لا،تصنعون)...(تعسلونا1بروايةس.ابوصية7108(تعاليمصوصاياي.قس/وصايا(تعالما1باطلأي:

عر.اتتركواأنأجيد11سقرأجيدا!،71!ي(تصنعونا1ملامةالاماعر.أمثاطا/يس/تثبه،ااساكثيرةا1مطأخر،11سطأشياء،

وأأثايثت!ومنسر:ق/أمه،)...(ومن71:.!،روايتحمس.وصيضا11لمه!واسر.)؟(/لتقيصواة!يق/لتحفظوا،ا1تنكرونماجيد

نأشءالقربانهوالذيإنالأمفيأوالأبفيإنانيقلأدمي.صي()...(للإنمانإن71:11،قتلأفليقتلي.ق!/موئا،فليمتااأئا

11فترذلونستثبترن/فلاي:ق/فتبطلون(71013(منيترمجونهالذيالثياء(قربانيلأمهأولأبيهالرجليقلأنس.مني/بهتنتفع

تمنعونها()...(وهكذااامطمتقيسة(غيرااسطأشياء(اعهدت!اس.أعطيتوها/ق:ي/تعطونها(اابروايتحمستر/بوصيتحم،

فلايجميغا(ا1سطكل،ا1تطأيفا،471!(بهذهشبيهةكثيرةأثياءيصعونوقدسكثيزا/يصنعوهاقدالمتقيصةغيرهذهومثلي

(الإنسان)000(تلحما1منهسقاالإذمان(!ممنا1لاصحفاهقس/إليهه(11فيهدخلإذا!ي.إيى(يدخلإداايقدرشيصكنه(15(71

سامعتان:س/ياليسمع71:16(تنحى.سي/(تدنىا1سفلا

قربان(كرامةا1أيأعنيهو(الذي71011(ننكرواتتركوا(9(أ!الأقساط(الأواني71:8(بوصيةكمئتة(5(71المرييونالأحبار(1(71

فيفم،ا7115

ا،ع:والرويالمريانيأس،والسريانيالقطيقس/سق،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيقسر،السريانيس،الرويي،القطيق.

قطلحقط،طالسريايى،لىليمىسلا.،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليىفلا.الربايى،بعضع!.،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق،العبراني

تط،والرويالسريايىبعهتعسروالرياني،القبطيبعضعقى-،والرويالقبطيبعصحقر.،فقطالسربانيسط.فقط،الرري.مط،!قطالقبطي

الريانيوبعصالقبطي.قعى،القبطيولعضالرويمعقةالرري،ولعضالقبطيتعر:السربافي،وبعصالرويمدس.،فقطوالريانيالقبطي
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بمغ

!بمخ

مرق!إنجيل

ال!ا؟شافيضخاخ

ذتز(الامنالقضل1

قفيم؟بلآآئقماآتئنم"آفكذاتفئم:ققاذ18(71القثل،غننتلآميذةشآتةانجئي،مناتيحتإلىذخئواقققا71017(

إلماتلقفبيما،إلىتذخل،لأتةا7.!1أئتخ!ة؟أقتفدزلاالأئ!افيقتمتذخلخايىجلثئيءض!أنتفقفونأقا

الفتخشفؤالائمتانيقيمجمن"ائخايىبخؤقاذ:71:.3(الأظجقيما."لجميجائفتقتيماائققاجمدإلىؤتئقيردثتظييما،

ؤالم!ق،71:133ؤالقتل،ؤالمتيرقة،ؤالزق،الأف!زالز؟يئة،تخزبخالخالي!ففوبذايخلمنلأتةا71031يلأئ!اني.

هد؟ضلىأ71:33ائقفيم.ؤغذئمائقفب،ؤتغاظئمؤالضخد!ا،الزبيئة،ؤالغين،ؤال!خشؤالجمق،ؤالمثئز،ؤالطفئم،

الأئ!ان.".:.قئتخشدايخل،منتخزبخالسئزويى

غمثزالتالميغالقضل

قتنمآخذ.بهيغقتمآنآزادكأنؤقاتيمت،إلماقذخلؤضيذا،ضوزتؤاجمماإلىؤقضىفتاكمنقاتمئتمآ(7104

تختقخزتدخقستتحش،زوخائتيهاقغكأنافزآةبيماشمغتتقاؤيفؤقحت،3(أ!.هؤئحفئ.ئئمتىأنئفجق

ائتتقا.مننالشيظانئخيربخأنت!أئةؤكأتحتفوييتئ.منؤجئ!قاشويىتة،ئوتايتةائضزآةؤكأتحتآ(7106يىخقييما.

ب."يفيمؤلل!الخيينخئزئؤخذأنبج!يليشقإتةأؤلأ،ائتئونتشتغأق"ذيت!وغ:تقاققالآ(7107

الضئياني."فتاتمنائقائذهتخستمنتأكفنقذؤائيمثزت.تا"تغئم،تة:ؤقاتتقآتجاتمت!يئقآقا71038(

قئنريقا،إلىقققحتأ71003ائتتلث."مننالشيظانخزبخققذاذقبي،ائيهقيمافدهآخل"منتقا:ققاذ71:9،(

مئقا.:.الشيظانخزبخؤقذالمتيرييرغلىففقاةالضبتةقؤتجذدب

033



17-703مرق!إنجيلحواشيى

الإنان(11،دلمامحفم(ا1آة"لهم،ا+ةبلا(احورأ)هكذا(،89(71حعن(5811!حة!من،ا1ا++أليت(11ح+هلحفلسا(71017،

5!53+،ع!المقيةلم11اتاولعحي!ة!ا*المقاعدلم1اةيده3ءللأ!ص!يد!2ينصر!لم11)اكل!د!(لاء-(بطنه511+)+*لح(لا(قلبهلم71091دلأم(ا+)71

11ع!7هد!حألح3(لرديئةا11)اولللأ!(ال!(لاسا(7113(ا+للأم)اول(للإنانا11اللأشا+ح(المنجسا(ا+للأمول)1(لإدسانا11د!دلما!ااة(قال(03لاأ

الر(ا61-ولا،2ه!!اس!ي!،الظلم11ال!اللماسعولممالمالمق33(71!س!-لل!!اي!(القتل11اءا،531لمالرقة11*ا*مه+ال!قرالرد،

تعاظما1كلاي!705ةاالخديص11ا!!ط!ح+حدل!53(لرديئةالعينا11ا*1(دلأح(الجس911"ال!ول+حح!ه!58(لغشا11دلألح+م!++ءولال!53

11ا*ةتا(نوأيا1)1،*دلما+(1،ة-حقام(ا1حولثم(7104،(دلأم(1+)71(الإدان33(5371ةمما+ة-ول3العهملمعدما361501ا-+،!ا(القلب

(كان11،-66!!س!به(11،+ه-*ح(للوقت3(71:ه،+ه*ي!ويخ!،11يدما!دلأدأينصى،أن11يدماولهط!حوليمحن(11ول(53)1بيت(

سورية(ا1+ررءاي!تأ!ي53*ا،ااحق(يولالية36(71ةح!6*3لمرجليه11ا*مطح5ة(تحتا1آتأة-طحد53(دخلتع!-*هـ11*535

اةول7د!ها،اللأيس!ول7ل!اللماقالنيطان(ال!اههـ611امماتاال!اههـعي*مماقفونيقى(11)شأهل!س!-ا(تاح+جنسها(11شا2س!معيشا*5+ل!3ةام

االمائدة511ءا*متحت(ا1س!!اقداا11171038،+ح(ويلقى511ح8يؤخذ(أن11لاهطة،يتأم!،اةي!قمجن(اا)دلماوراا(ةلم!(!قال37(71

11لاللأ*حول(الثيطان710،03اعمن(ا1ولحوللم!دل!(الثيطان11حيدماياة1اةد!58!5(خرجا1اصهصا(لكلمةا11اة+(هده(7191س!+ة!(23)ة

الحتأ-للأمنها(

/تعقلون!يق/(تفهمونأما11جهلةسقر/لهم(للاااقسرأيفا،1871(س(الجمعمناايسوعدخلسدخل/!يق/دخلوا(1771(

قالمقاعد(11الطن!ي.تس/لطه،91(71فاهق.3،اايقدرلاحارحمنللإنسانيدحلص.ق/يقدر،)...(خارجا1تعلونس.

صموأخذإذأيخرجالرازوفي!ي:/الخارجفأما.الطعامجمغتنتيالتيالقيةمنويخرجس.ق/الأطعة()000(وينصرف11المخرج

المسق،الغق،الحبث،النر،السرق،،القتلالزلا،المجور،الردية،الأف!ر!ي.ترتيب،الفهمعدم)...(الأف!ر31-3؟(71وقالالأغذية

السواء(،عينالعحث!،،العقالحبث،،العثم،السرقةالزنا،الفجور،الردية،الفكرةسترتيبالسخص/الكبر،،التجديفالردية،العين

.يق!ر/يخ!،ا1قطينصى،ا1يمكنهسقي/يمحناا1صطبه(ا1حدسج/تخومي.ق/،لواي3(لح71الفهالافتحار،الالزا)ء(،

سفونيتى()...(يونانية6؟(71قدميهس:ق/(رحليهاانحوعي/قدامس.ق/تحت(ا1+التيقط(امرأة11قسط(وللوقت15(81يموت

ا!نيعي.قس/الثطان(11لانياس(نوايفي؟()!ضيعةصنيعةالجلةالحا!ثة.نخيليةو!الجنسصابئة!ي./الامحمصمنوثنية

ميقس/وال!!،38(71للكليبات!ي:تس/(بللكلا1ونلقيهسر./ويعطىق.وئلقى(11نأخذسر.ق/يؤخذ(ا1سط(يسوع37(71

:يس/،الكلمةهذه93،خ71الأبنا"ء(سقر/الصبيالى،11يتساقطالذيالمتاتمط،فتاتااقرتحت،ا1أبضاتس.!ي/قد،ا1رالكليهبات

سط(ملقاة71،03الجنيي.الثيطان(11سخرج،ا1سطفقد(ااالقولهذأ

والتجديص،11والخبثوالشر(3371(والسرقالصرقة(71:ا؟(فيفم،71003()؟(الأيقالمقاعد(71:!ا(تمهصواألىتعهمرن(أما1871،

خرجا71:.3،انصرفخرج،7193،قصامات(فتات1اصيدرب،71-8،(والحهل،المهمرعدمااوالكبرالقبارتعاظم11والافزااء(

عنهامنها،ا1الجني(الظان11انصرف

ماالفتاتالكماسات.القسامات.حاشية(فتات71038(الكذباختلاقوالافزا)ء!العصة،ئحفرانالتجديفةحاشيةالتجديفا(71،31(

(،عوالرويالسريانيأشوالسرباني،القبطيض/سق،والرويالقطيقروالرياني،والرويالقبطيتسر،الربانيس،الرويي،القطيق.

قطلحقط،ط،السريانيلىليى-لا،الرويفيليىهـلا،القطيفيليى!لا!،الريانيلعضع!.،الرويبعضعر،القبطيلعصعقالعرايى،

قط؟،والرويالسريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقسا،والرويالضطيلعصعقر.فقط،السريافييط.دقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقطيتع!.،القبطيوبحضالرويمعقالرري،وبعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسمقط،والريانيالقبطي
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3-ةغ

مرضإنجيل

قخاؤوا71033(ائضثيرائقذائننئخويمتئهنالخييلتخيرإلىضئذاءجمنؤغتزضوز،خذوبمنأئضاؤخزبخ71،3:ا

ؤتقل،أذتييما،ثبأضابغةؤآلقئالخني،جمنجذ؟غلىقأخذةاألأ.33غتييما.يذةتضغأنؤشأئوةأضتم،بأخزشإتييما

ق!اجمغة،ائقتختقيفؤفحت71:35("ائقتخ."أي"إقاثا"،تة:ؤقاذؤتتقذ،ال!قاءإلىؤتظز71034(،ي!اتةؤقمتق

لأخب.:.يفوئواألأقأؤضافئم36،ة71ضئتميقا.ؤتختتميتاييما،غقذؤانخل

قائيين.:.يتغخئونؤكأئواأ!:37(أكثزؤأكتزأفضلفنمتاذؤاؤيارتذتفئم،ؤصحيييماؤيمقذايى

يتتهفون."يتكفونلاؤالبينت!قغون،الضتمكخغل!قغل،قاخيغأخ!ن"قا

كا،(الرديئة11هـوالفخش!ةلأ!والجمى(33(71الردية"لح(الرديئة71031(-7فم،03(71يمحن7يقدر،ا1شمماشء،1871(

11هـصيداءةهـ!صيدا(ا7134تضجسكافتنجس،31-33(الجهللمماالجهل،(الفهمعدما1*والافترامماوالافتراء6والخجديصا11الردية

هبفأما3871(تالكلويعطى7(بللكلويلتىالمعالبنين7البور(تثبعأن771،(فرنيتيكافونيتي(671؟(لحة،ويخفى

من!(ا1انصرف7خرجأا1القولهذا6الكلصة(هده71093(تأكلن"مح!(يأكلنا1أيضا7قد،ا1سيديا6رب(ياا1!دأجابت6(فأجابت

كالاافجاؤوا33(71صيدأ*7!صيداءاا1تخرم6حدوداا7131عنها+منها(ا1ألصرف7خرجاا1فذهبت6افمضت71:03(عن7

وأكز6أكزآ،ااأكز6(أفصل11أوصاهممامما7طم(وصيته71036(فجاؤاهـكاةلأأوافجا!!فجاؤ
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7:31-37ق!رإمجيلحواشي

أصم،511!ح()ب(طخرس710133يلأههـاي!،تخوما1ص!-5(بينا1س!(إلىااه!85*ح+احم!!،اا3**اي!اظهـح58عبراا1يلأه!حدود(31(71

الساء،إلى134ة71سهطص!في،اا)!+(اي!ا،أصابعه11!دأ*7الجع(11*حمن،ا1*ء+ةءحدة(علىا11،*ه5،فأخذا!033،م!7!ه،

انحل(11*س!+للأحلأم!!ا(مامعه35(71اهـ3-ص!+أي(11ةهـةهـهـص!مية!ةهـ+حقإفاثا(111111اةولهكهتنهد(ا1اثلهـيلأ+3ص!هـ-

11ع!ولولتاه1"ايحسدلماحقولمقدأر،11ا*حلأحد(36(71(،5ح)!دلما-5متقيئا(ا1)اغعتا،(**(تحلما1*شاة3حعقد(ا31!أ،*للأ

ما37(71ي!ح525ي!لح535كز(أكزوأ11ي!ح535(فضلأالم!ة2احاللألمحأ(هموالادا1*هحث!ول(زيدوبأا52+ه+ع!(طما1ع*هحلاح(وصيته

52+ي!اضهتا!،يتكلمونا1اطةشأ1(يتكلصونا1+ة(لاا1اي!(ينلذا11ا،1مما!53(لمما11آولمهـقىجمهـاا"-(كجعلها1تهـدل!ح!*س!*(أحن

وصيداصورسالمداث!/عشرحدودبينفيصاالجليلمحرنحووأقىوصيداصوري:الصثراق/)000(صيداءااتخومس.حدود،3171(

حدةعلىفأخذها1يحدة(علىاافتسله.ميق/،لأخذه71033(ألحم:يق!/أصما71:133المدائ!العرنحوإلىالجليلمجرإلىوأقبل

11سطلمحللوقت(71؟35(انعتعلهوقالس:در/(أنفتح)000(وقال34(71إصبعهس.قر/،أصابعه11وحدهالجعمنفاجتذبهسالجع(من

11بروأ.قا،دوا11قولأزيد(11أوصاهمماق:اوصيته11سبمقدار(36(71عقدة.ي/ربا!:سعقد(ا1س(اغل11أذناهص.سامعها

يحذرهمهوكانماقدروعلىس:الإدراطايفوقوبصاوأفضلبلأشاعواإليهمأوعرماوبمقداري:أكزأ)...(ولمقدار11قأكز،وأكثر

إنهس.ي!كلمون،)...(أحسنماا1قس(يتكلمونلاوالذينا+جذاع!/يدهمون!يق!ا(تعجبون3771(إشاعتهيزدأدونهم؟نوأ

يتكلمونوالحرسي!صعونالبحموحعلحميلأ،فعلأش"ء(كلفيفعللقدي.يصعون/الصميميرحسئاعصلأشاء(كلليعمل

خلوةحدة،علىأ3371

بانياسإنهاقيل.حاشيةالعث!راالمدائن71031،

،،ع.والرويالريايىأس.والرياني،القطيض/سقوالرري،القبطيقر.والسريايى،والرويالقبطيقسر:السرباني،س.،الرويي،القبطيق:

تط!قط،ط،السريانيلىليىهـلا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا:السرباني،بمضع!،الرويبعصعر.،القطيبعضعق،العبراني

قمط،والرويالسربانيبعضعسروالرياني،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلمضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الريافيوبعضالقبطيتعس:،القبطيوبعصالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والسريايىالقبطي
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مرترإنجيل

اليشزونالقضل

"إلمتي81:13تفئم:ؤقاذاللأجميذاشتذكأتأكفوتة،قاؤلئشمجئذةكثيزاالخفغكأنإذأئضا،الأتايميفكؤ!81:11

يئضونتزكئفئمؤإن81:13تأكفوتة.قاتفئمؤليشأيايمثلتيماضئذجمئديفميفونلأتفئمالخفج؟هذاغلىلأتخةن

أين"منتلآجميذة:قأتجاتة8.لحأأتجيد."جمنتجاؤواقؤئمؤجمئفئمالظزقي،جم!ق!تتخئونآكلى،بغئيرئئويهئمإلى

فئمقأقاانخئنر؟"منتئم"قخئمؤقاذ:ق!آتفئمأ8105القزتة؟"لمبخئزاهؤلاءئشبغآنفتاقاأخذائضجن

ؤأغظىؤكمتزفن،ؤيثكز،ائخئزات،شئغأخذثتمالأزصر،غلىيتيهئواأنالخضغقأقزأ81:6"شئغة."ققائوا:

تضغواأنؤقاذقتازكة،شتليي،قييلأئضاجمئذفئمؤكأن8107(الخئج.فذاتمقؤضحغوافذاقفئم.تضغوايتيتلآجميذة

تخؤأكلواالدينؤكأن8109(يقافي.شنغاليه!يرقضلآقيؤحمفواؤشبغوا،قأكفوا8108(أيضا.فذاقفئمالأخزهد؟

تزكفئم.:.ثتملا!.آآزتغة

ؤائجمثزونائحابيالقضل

ائقخذلي.:.تؤاجيإلىؤأقتلآميد؟قغائضزكحتزيهحتؤيؤقتيما81؟01،

"يتمؤقاذ:زوجيمالمبقتتقذأ81:13تة.لمخزيينال!قاء،جمنآتةمئةظالبينئخابئوتة،ؤتذؤواالأختازقخزبخ1(81:ا

آيضا،ائقزكحتؤضيذتزكفئمئتمأ81013آتة."الحيلهذاأغطيئلنتئم:أفوذخقاآتة؟تظلحثائقبيقةهب؟

ؤاجد.زيخي!ليمؤىلثئيءائتزكبثبقغفئمتنؤتئمخمزا،تأخذواآن81014(ؤت!واائجئرإلىؤقضى

قائلأ.:.ضاهئمقأا811؟ه

ؤجميزهيزوذش.".:.ائقري!يميينجميزؤقيزواأئظزوا

ئقكزون"يتمتفئم:ؤقالت!وغقغيتمأ81:17حرقغفئملي!ت!إتةلتغم!تغضفئمقائيينئقتهزون،قخغئوا81:16(

ئبضزون،ؤلاغئونآؤتئم81:18(غيية؟آفئوئبئمأئتتة؟تفقئواؤتئمتغتفواآتئمخمزئجتخئمليشآتةثب

فقةؤكئمالألافيحمحتةفذاتمق!ئئفناليائخئزاقيظش81091(تدكزونؤلاثئمت!قغون؟ؤلاآدانؤتخئم

يهمتزاقنفوءةفقةؤكنمالألافيأزتغةفذاتم"ؤالتتنغ81؟.3،غمنزةة""اثتتئتة:قائواخفئنم؟"يم!تزاقضئوتة

تفقفون؟".:.،"قكيفتفئم:قال3(81:ا"شئغا."تة:قائوازقغئئم؟"

مماأحدةأحذا(11التلاميذمما017تلاميذ81"4(جاوامماأواهـجا!ةلأجاؤ!7!جاؤوا(ا1الطريقمما(الطرق11فيتحللون،فسينحلون(81،3

،المحدل(81001،-مماأيفا(11هذا"هذه(7،ة81رغيفل"الحبز(5(81ولاهاولاء*هأولاء6هـهاولاء!هؤلاء(ا1بان*أن،11

6(الجيلهذاا1ئغظى6اأعطي11طم*لم(ا1بروحهكا،(روحهفيا81:13وبدؤهـ*،!أةلأ!،وبدؤوا،81011،دلمانوتاهيااةولحةول،ةهـ3

*ةامملؤااالا!الخة"االآلافخةا81091خبزا"خبزااا-في،ا81.لاأحبزامماخبز(81؟16،شيمماشء،81014(القبيلةهذه

سغ!أهـ*!)!ةسبغا(ا1-مماوكم(11الافالاربعة"،الآلافأربعة03(81اثنتامماائنتا،اثنتي!(اثنتيااكسركاكسزا(ا1مملوه
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1-831مرق!إيخلحواشي

11ةط(علىا1+ولح!!يد!3لأتحنن،إيى3(81ول533اشد!(11ي!!هولح+ما(ليسا1ا"مةح(عندها1ااح+!دأكان(إذ11*هأيفا(1(81

5311للا7أكل(11+ة!الغير(ا1م!3للألح8،يمضونا1ة*3!زه!5(تركتهم3(81اكامنذ(امةلح51(عنديا1تأاحهـ5(مقيمونا1ص!*لألهم(

(تلاميذها3814**احاجاؤوا11لاةع535لاقوما11ي!535+ول(منهم11)+اللأول(اي!،الطرق11دلأ!ة!حتا588!ح!ينحلود(

يصعوا(6(5381!+52*ه(!م11م!*(قال5(81م!+حه!يلما*535ولااا"وليمح!(الاللماهـ1(أين11ولا*58!ح(منا1(1!اول6+*هـة)ح

م!"أيضا!(11للما*ا*53لأخر(ا11*اة،هدها1مهـع!لل!*52يصوا،أر11كام!أيفا\(7(81!لما*ول(الجح511هلل!مة3(مهمقداا1للما*52+ي!

(تلاميدها51*ولمع،ااولحهـ1رك!(81،01تأدلأح+ي3*دااماقنحو،9(81ما!قى(قفافا1حا!535،فضلاتا1دلأ81حملوا(8(81

قطالير(ا1(ح+*2)3ل!احلل!-ةيللما"ي!3ااة*حي!ق(يحادلونه81011(ولحهـولي!ةةهـ52تر(المجدل1ااي!كا(يلواا1ح*+*هـة*الم!

صاةلم!35(أعطي311!للماكأالضيلة(11طة5يتم(ا1!س!طلى(81013(ةماح+!02عيةما+2*اق(محردين211تأح+!52+ولعيح3للأمما3

مقزوا،ا1ةلاة3اانظروا53،81015اللماكارغيفا811*!حسولى،ا1لح81ءاش5311+ه+ي!(معهم81014(حيلماا،"مضىااا*طهـ1صعداا8113

!ا،*ول(عميةا53،1+هـ1لحم،ا1لأح-لل!5*(يتما1،*(-ولس!)1(نعلم(17ة5281+ه+ك!(معهما21**نجعلوا((538116*+!لأ58!س!

11كاي!-5(قمةا1*ع!!حع!(قذأم91(81لاع!-دلما!ح!(لحا31***ح-ح+ي!58!ق*ة(تبصرونولا11!ح-دلأولقىلح\(اا53*هأؤ(18(81

تاللما+،لكيفا1لم!)للما*ا((ة(قال(81013م!8(ردعتم11ا!ي!م(قمةا1حع!م!اح(ماقذ(8103ح8(حملتم

11صياقاسقاأكل(بغير381(صططم،ااقمذ(381(يأكلونهشءطميحىلمقعس(يأكلونهماوليى11قطأيضا(181(

منا1التلاميذق.سا(تلاميذه481(سرحاؤوا(ا1عليهمغثيد!:ضعموا/%تمسخوا!يفيمتحللونا%فيسزخورقفمينحلو!(

11ليصعوااسليقدموايقايصعوا(لي6(81رغي!يالحبر(11ع!(وقال5(81الإلانيقدرسياأحذا(يمحنا1يسأين(

دخل/يركب،11دالم!علىصولوقته(81001،قأيضا"،11يضعوهأنطمس.يقذم/أني.ق/يضعوا(أن7(81الئعبيقس/الحح(

محرلين(ا1ويسألونهس.ممه(طالينا1ياظرونهسقر/(يجادلونه1181(دلمانوتاسيا(المجدل11للادحدوديق/،نوايا1صعدس

قس!ي/(أعطيااقسر،القبيلةهذهااماي.قس/يتم(ا1نفه!عس/بروحهقس/(روحهفي1181(يروز)و(نه!ييحرلوده/إذس

يق/انطروا(81015،ولاسقر/سوى(ا1قطشء،1481،وجاز!ي:ق!را(ومضىااقرأيضا(11ونزليس/وصعد(81013(ئغظى

11تعقلولىأما!ي:تعلصوا(ألم11تهتمولىس.قر/تعكرون(17(81معنا!يلا/سقا(معهم81016(احترسوأ%احدرواعس.من/تحفطوا

عي.لحم،أؤ81018،قاصئالقلتالحمإنسمدطةاأيضاقلوبحماقتنيتميع!ية(أقلوبحم11الآن+حتىسمط/فلاألتة(

+الآرسط:تمهمون(ا1قرسفكي!(1،(81قطقذام(81091،أثميتمس.قر/(تذكرونولاثما1ولحمس.ألح/

فرداقفة(81003(القبيلة(الجيل11الجيل(القبيلة81،13العريميينالأحار(81،11أدراد(قماف8(81الأرغصسبعة(الخراتيسع6(81

الصوأ!عنعميةوامرأة،جاهلأيالقلبغييئرجلحالثية.عمية،17(81

(،عوالرويالسريايىأسوالرياني،القطيتس/سق،والرويالقطيتزوالسريايى،والرويالقبطيقسرالصرباني،س.،الرويي،القبطيق

قطدقط،ط،السريانيفيليسهـلاالروممب،فيليسهـلا.الضطي،يليسفلا،الريانيدحضعمى.،الرويدعضعر،القبطيدعضعقالعرايى،

قسط،والرويالسريايىبمصعسروالسريايى،القمطيبعصعقس،والرويالقطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الريايىو!صالقبطيقعم!.،القبطيوبعصالرويمعق،الرويوبعصالضطيقعر،السريانيربعصالرويس.لقط،والسريايىالقطي
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ع!بم

بم!

+غول

مرذ!إنجيل

ؤائيمثزونالتانيالقضل

خايىبخبيماؤآقئالأغمىتذقأف!ذأ81033تفف!ة.آنؤشآئوةأغمى،إتييماققذفواضيذا،تيحتإلىتجاؤوائتم81033(

كألشخيرالتاشأزى"إل!قال:تآقل،قققاأ8134تزى؟""قاداؤشآتة:غتييماتذي!ؤؤضمغغيتييما،جمبؤتقلانقزتيما،

إلماؤآزشقة81:6؟ابإغلآلب.تةؤظقزالخميغقزآىؤشيئ.قزآلىغيتييما،غلىأيخقحاتذئهقؤضخ3(ةه81قالثمين."

لمحيقا.".:.لأخدتفلؤلاائقزتة،تذخل"لاقائلأ:تيتيما،

ؤاليمثزونالتايثالقضل

يفول"قنتفئم:قائلأتلآجميذةتمئألالظيريتيث!ؤكأن!ييتش.لمحي!ايىتيمافزىإلىؤتلآميذةت!وغخزبخئتمأ81037

آخذإتكؤآخزونإييياش،إتذؤآخزونالضابخ،ئوختاإتذ"يفوئونتة:ققائوافئمقأقا38(81آتا؟"إلبالتاش

آتا؟".:.إلتيتفوئونقن"قأئئئمؤقال:فؤق!أتفئمقآقاآ(8109الأئبياء."

آخلإ.مققيخدتفوئوايكيلآ81003(قزتجزفئمالش."الت!ائنائضيميخفؤ"أئتتة:ؤقاذتظزشآتجات

ؤئقتل،ؤائكتاب،ائكقتيماؤزؤشاءائقشاييئمنؤئزدلكصرا،تأتتمأنالتمثيرلائننتئتنيآتةئغقمفنمؤتذآ81:31(

تجفزا.:.ائقؤلهذاتفولؤكأن81:33(يفوئم.آتايمثلثيماتغدؤمن

تاؤزافإ،"اذقحثؤقال:تظزشؤزتجزتلآجميده،إلىؤتظزقائتقتفؤقآقا81033(تئقاة.ؤتذآتظزشقآف!كة

يلتالي!.".:.لمحيقاتللتإ،ئقكزلمحيقالالأتذلثميظان،

ماشيير!(ماشين810،1،يدههـمماةلا!(يديها81033هـصيداء7ة17،صيداأواهـجا!ةلاجاؤامما!جاؤ7!جاؤوا(1181(

نهـد7!ةلأ!كاال!(ااهوفأطم7فسأطم(هوفأما81:93،فأرسله"7،وأرسله36(81ورأى6ا(فرأىا1-6(ولثنيفرأى35(81

ورايكا،ورائي11هوفالمت7فالتهعت(هوفأما33(81مماوالكتا!،11ورووساءمماورؤلاء،81،31-لثئا"لأحد(81؟.3(
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دلما(،8104ي!)ا!ايدأ*(ةاسألها1الاةهـاحلأ*(-(تفلااةظكا!8،خارجا1ا(د!ع!اا*ابهألى81033،!ا33(ةلح)5(سألوها1ة3حاؤوا(3،،810

11اة!53،شيا31ةلم!ااة*ه!قى\(!رألى11ة+اا!ة+ي!اأيفا(35(81ح(3)ايل!هول(ماصينا1!)للأ*اا(ة(قالا1ياة-م!3ةي!!زه!ذ(تأمل

ي!اح7(و81037،1ي!لح81(لأحد،8163ط5353*س!للأي!ح8!!ص!،علانب!153اة*للأح!5*هظهر(ا1++15ام(لجميعا11لاة3"(ىكلأ

يقولور((8183ةي!كاهنا(أ11*ح(إفي11مة3الاللماماول(لاسا1اورح(يقولا1الم!ول(قنا1،1)دلأ*اا(ة(قاثلأا1*ةكاد(أ1كاقحامةة(ريةقيا

ق(ينبغيا1دلأ!ز3(()صميعلى81:31،ع،ا81لأحد(اا!ةول+ا+م!دزحرهم،81003(اا(ة!)1!ايدأ(فألهملم8193ح+ي!حد(أ1اص!إدلأور(3

الأ!ادلما+(1،5+لم!لميقوما1ةس!د!حد!اص!7بعد،منا531+ي!ا*5!هـهط،ئقتلا1اايده!دأ،ئرذلا661أيمهايدأي!اقاطكثيزا،يألما1ا+ه!يدلألح3

تعكر(ا1ءة*ة+ةتا(ثيطانا1*ة*+ا+ح!ح-زجر(81033(ا+ا+ح7*ة(ينهاها1ي!م!ط+53اء*مةة(جهزاا1اا(ة!)اكلةشا(يقول33(810

ي!5ة(،يحا!،ا1ممرع!ول31

:قلماعلان(لهوظهر35(81محذفافقالشيئا؟تنظرهلمي.قس/قالا)...(ماذاآ،33-814صيدان!يصيدا(ا1جاءصحاؤوا(33481،

وكانفاستويتاس/فأرسلهاستيضاخا،ال!والتوضح،فيقوميبصرفحعلهي:ق/(وأرسله..()فرأى35-6؟(81بإعلانالوشكر(وأقز

!يقسافقالوا(81038(استمحصقد!يض/يأل(ا1معسوا،81037(شيئاسلأحد(3681،وأرسلهليزابصزاش)ء(يمصركل

يجبي.البر(لالنينبهني31(81عرسطذلاالي(اللهابن11قطفأطم(93(81منواحدسرقاأحد(11قسطيقرلرن(ا1لأجابوا

يق!/وبدأ،11لهفخلاس./فأخذهي.ق/فأصكه(ا81033كثيزايتعبق.ص/كثيزا(يألمااالبثرمرمغابنأنس.البشر/ابنعلى

الإنمانياتلىبل،الإلهياتفيقللاس(ديصابللثه،فيمااابأمررس.فيصا"،ا1ىيما\،ا1تهتمسقر/تمكر(8033(ارحعل

بأموردي!ا\(33(81ويقتلونه(وئقتل31(81ث)ثإطلأحد(03(81المعتد(الصابغ81:38(

(،ع:والرويالسربانيأسوالرياني،القبفيض/يعق،والرويالقبطيقروالسرباني،والرويالقبطيقسر.،السريانيس.،الرويى.،القطيق

تط.!ق!،ط؟السريانيفيلي!-لا.،الرويفيليسهـلا:،القبطيفيلي!!لا.،الريانيبعصعس،الرويبمضعز،القبطيبعض.عقالعبرايى،

قسط.،والرويالسربانيبعضعرةوالسريايى،القبطيبحضعقس،والرويالقبطيلعضعقزفقط،السريايىسط.لحقط،الروكبمطدقط،القطي

الريانيولعضالقبطيقع!:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمدر،فقطوالريانيالقبطي
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كا-+كا

!+2

بيربم

بمآ

بمغ

مرضإنجيل

ال!افيالإضخاخ

ؤائجمتزونالزافيائقضل

ضييتة،ؤلتخيئبتفميميما،قلتفزلي،تابغاتأقئآنئيرذ"قنتفئم:ؤقالتلآميدهقغالخفغاشتذكأئتم81034(

ائبشازهأخلؤجمنأنجليمقتف!ةئفيذؤالديئفيكقا،تقمييماخلآضئيريذالديقإن35(ة81ؤئيتغني.

ئغطييماالديؤقا81؟137تف!ة؟ؤئح!زحميغةائغاتتمزيخإذاالأئ!ان،بيماتتتعغالديقاقإتة81036(ئخقضقا.

تفميميما؟".:.جمؤض!الأئ!ان

!بتجاءإذاتخنرييما،آيخقماالتمثحيرقائنائخاطيئ،ائقاليمتيايخيلهذاجم!ؤيآقؤاليبيتغتيرق!بأنتخز"ققن81:38(

ائمذيميصين.".:.قلآئخييماقغأبييمامخد

الت!ققكوتئغايئواخئئائقؤتتذوفوالنفتاقاائميايممنقؤقاإنتئم:آفول"الخقتفئم:تفولؤكأن1901(

بفئ.،،.:.آتثقذ

ؤائجمثزونائخامشالقضل

ؤتخلىباختضاص!،ؤخذفئمغاليتجتليغلىؤآضغذفئمؤئوختا،ؤتغفوتتظزشت!وغأخذآتايملميتةتغذثتمأ193

جمثتة.ئتتق!أنالأزص!غلىفتيضائمحنقلآجذا،ؤائتضخاالحئيمثلتفقغثتائةؤضازت193(أقاقفئم،

تجيذفغقئم،"تايت!وغ:ؤقالجيتئدتظزشقآتجات1905(ت!وغ.ئخاطتانيؤكأتاؤفولتى،إييياءتفنمؤظقز1904(

كألآقاقإتة6(أ!لاييتاء."ؤؤاجذةبفولتى،ؤؤاجذلذ،ؤاجذةقظال:ثلآثؤتضتغفتا،قاتخونآنتخا

قائلأ:ال!خاتةمنضؤثؤكأنتفئم،فظققةشخالةقخذثحتأ1907خؤفا.ففتيئينكأئوالإتفئميفول،قاذاتغقئم

فئمؤإذ9.!(أقغفئم.ؤخذةت!وغإلأأخذايزؤاتئمتغتة،تظزواؤتقاأ!08(جمئة."قاشضغواالخبيمث،ائيفؤ"هذا

ائقؤقئ.:.ائتمثيرجمنائنقاتمإداإلأزأؤة،قالأخدتفوئوا،آنآقزفئمالخت!،جمنتافيئون

ائقؤق؟".:.منائميائمفؤ"قاأنتغم!،قغتغضفئمتئخئونؤكأئواتؤاطيهئم،كبائقؤلقآف!كوا19001(

"قإنتفئم:ققالفؤقأقا13(إ19آؤلأ؟"إييياءتألمنآنتئتنيإتةائكتافيتفول"!يقاداقائيين:شآئوةئتم19011(

تنم:أفوذلحن19013(ؤئضتقن؟كثيزاتأتتمأنالتشيرائننغلىكيحتؤكيق!لثئيء.ضلىقئغذلآؤلأتأق!إييياء

غتييما.".:.كيحتكقاأزاذوا،قابهؤضتغواآقئ،إييياتإن

وموص(إيليهاء19،4مبيض"مبيضا،1903(خلوة7،باختصاص19،3جا"جاء(ا1لايأنف7يخز(81،38،الانحيلكا(البشارة81035(

ممتلين"(ممتلئينا1بهيجيبما،،يقولماذاااومما،فإنه6(61و؟نمماو؟نا(11لايلياممالإيلياء(ا1لصنع"ونصمع(19،5وايلياموسمما

مماششء(1111قتزذ7فئغذل(ا1إيلياهـمما!إيلياء(19013(ايلياكاإيلياء(1911،أحدعند7لأحد(1909،ف!نت+(فحدثت1907(

إيليامما!إيليهاء،11بل6لحن(61013،
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وللاجمةه!8يهه!83ابمضهفليحفرااخلاع*ةا*ح(ليتابغاا1آايأقيااس!(أنا*هـ1ههـح3دله!د!،يردقناا!-،محةول370(!صتدا3،!.8أ

يحلصها(ا1ا+ح3ةش!833*ها(لسثارةا*هـ11ت!ول(لذيوا11)رهكاة-(15اح(يهلكهاا1ححهد!س!7(خلاصا*هـ1(لذيا311مة(دإن35(81

(الذي35311مةوما(37(81لاةلمحماااةإذا(11ءكله!ا52*لحول511*قىبه(ينتفعا1ح7ح(الدي5211ما(ا31مة(فإنه81.36(*د!ا(5115)تاحول

طئ(ان1االلما!كا(العاسق11ل!حي!8535!!س!(يعترفبأنا*هـ1ا+ايدأ"ي!هـحيحز(ف!ن38(81ا!م!يدما-دلأ(عوضا1111*-ةلم!(يعطيها1س!-

11*يلهحتى،ااع!*5357!*حعلاهلأهقوفا،إلى11**(كان19:\(**+هحإدا(ااا+ار!ك!*ي!اا"لا(يخريها1لاللهحأيضا،االآ5(1*حمي!م)810

11ي!52-*3*ولهماوحد11)ساهم-+(ي!،لطرسا1م!كل!بمالسوع؟،9.أ)57*(53*حط،لعوها1هآظلمأل!11م!،ور211*،53+العالنوا

ابيضت،11*لل!ا*(الثلج11ح3ام!وتلع(11تهثلأ!ح)ء((ثياب11ا+للألمحأ(صارت1903،،+!هلمحماااة(تجلى11ح!+*حاباختصاص

ظهر(،(19مهـح(533)ل!لم!هيل!ة!3،همتم(مثلهيبيضأر11س!+طةممبيفا(ا1وله*يل!يمحن(ا31+3*ي!لم!هولقىفلا(11ة!لماة!353

نصنع(11)ا+للعلأ(!5+(نحون11ا!!*ممعلمايا(19:هة*3اكلةتا*5*يخاطبالى(؟نا11كل!8*(5)س!*اإيلياء(311*ه3هلح!ه3

فحدثت(19،7عم!+حمممتلثير(ا31مة،لأن!11مع!53دله،يقولاا53-+ماذا(ا31مة،فإنه6(19**3،حمطال،11اولةهـمماس!+5

ذإ1909((**ا+*تحبغتةا1-لما(8(19د"مم!+للماتأفاصعوا(ا1ولة++)مل!ح(ا!بب11ة3ا+ثل!يلأ(؟ن1ا3(حح)ا!ا،أطم(مظللةااا+ثلهـيل!شاة

11ت!ا307*5(بواطنهمفيا1ا+اكلهتا(القولأ!..ا(6أيلما+ع!+لآامابن(11يال!للما+قام(ا1ح*ع-ةط81لأحد(ا1ح53*!53بمم1،1نازلرن(هم

يأتي،19013(للأح3س!+(ينبنيإنه11طةخالم!االكتا!(19011(اال!دلما+ا+(القيام11س!+هو(ا531ما(ا51*أن(311!للمامما(يحثوناع3؟نوا(

5311اايدماةارادواأا1ةهث!لحن،ا13أ!53+ي!لأيدهه!دمائئتقن،اا3061وليدهولي!5اءاكثيزا،يألمااااروهـ!-ةد!ا،ليعدلا1آ**لا*ي!اح

*حاالله،عليها1ولمهـقى3كصا،

فدا)ء(!ي.قس/عوض(3781(يرلغأنسرلح(إذا3681(الإنجيلي.البثارة(81035(بذأتهسبنفه(ااضتابغا(3481(

يفضحه%ي؟،يخزيهااترأيفما،ااالفاجرير.الما!ق(11بييتيمنكللأنس.بي/يمتيف!ن!ي:بي(يعزفبأنيخزفس38(81

ثيابه(ا3ة19وتغترقس:!ي/،وتجلى1اخلوةلىق.عي/-لااباختصاص،(19بالقوةسقرلم،بقوةا1آتية!ي.قس/أتتاقد9.!(أمنهيأنف

ويبيضيلعسكشله/يبيضأنالأرضعلىقصازايمحىلا(كالثلجالاعر:كالنورجذاتتلألأي:(مثله).--(تلمعا1لاسهس.ميا

لمإنهإلاس.،يقول)...(فإنها1لهيجيبق،يقول6(19قطحينئذ(19:ه(ذلكمثلالأرضفييبيضراأنالخاسيقدرلاكالئهلججذا

و؟ن(11ف!نتي.فنثأت/س:(فحدثت1907،رعبفيس/هلعين!ي؟قاخوفا(تملئينا1يتكلممايعلمولمي.يقولاماذايدرييحن

رلاي:قس/يوع(إلاأحذا19،8فأطيعوهس.ي/مهافالسعواااحمييق:سر/اباا1قرقاثلأاااوجا)ءا.يوإذا/%رقالس.ق/

فيا1الكلصة.س!ى/االقول11دسرفامسكوا،ا19001()المولىبينمنعي.قس/الموقىامنا1أحدعند:قلأحد،ا199يسوعلحىواحدا

في!اي.ق/بعض(معبعض!اابتحاورونوجعلواي/يفحصونس.ق/يبحشون(ااضو؟نوا،انفوصهمفيس.قهـلا/لواطنهم(

ايقولونالكتابإنيةق/،الكتابيقوللماذا19011(بينمنالقومهذاهوما!ي.قاماإداالكلصةهذهماأنس،القيامهوماأن11بينهم

.ق/ليصلحدر؟/ليريد!.عرا،فيعدلا1طموتالفأجابيطم/وقالس.طم(فقالهوفأما19013(يقولونإذااليهةلالفماس

أحئواسرق/أرادوالم19013(وئزذلس.ي/وئئتقن(11قسر(وكيف11قيوقؤمأؤلأقىقإيلياأماعر:تر/كل،)...(لإنااويردع%فيعيد

و؟ن،وحدث1917

إلرائيلبنيإلىالئلكيرذالإبركيس:لىوردتءاثهبكلفيعدلا19:13فجأةفاجأهبغتةبغتهحاشة:(بغتةا1908

(،ع.والرويالسريانيأسوالسريايى،القبطيقس/سق.،والرويالقبطيتروالريايى،والرويالضطيقز،الريانيس.،الرويي،القطيق

قط.فقط،ط؟السريانيفيليمى-لا،الرويفيليىهـلا.،القطيلىليىفلا.الريافي،بعضدر،الرويلمضعر،القبطيبعضعق:،العبراني

قسط:،والرويالسريايىبعضعسر.والرياني،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيلعصعقرفق!،السريانيسطدقط،الرويمطدقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقسى،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعرالسريايى،وبعضالرريمد!فقط،والسريايىالقبطي
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ؤائيمثزونال!ا؟شائقضل

كفئم،خافواالخفغ،زآةقجين19015(ئخا؟ئوتفئم.ؤكتاتابهئم،ئخدقاكتيزاحمغاقزآىالتلآميد،إلىؤتجاء190114

ئوتفئم؟".:.ئخابكئئنم"لمحيتم:ائكتاتق!آلأ16ة19غقييما.ق!قفواؤآشزغو

ؤخيثقا19:118يئطق،،زوخؤيبماإلئذ،بانجنيجئثائفغقئم،أئقا"تاؤقال:الخئيمنؤاجذقآتجاتة19017(

يقدزوا."ققئمئحيرخؤه،أنيتلآجميدكؤفلثؤئيت!ة.آشتائة،فزتجذةقاة،ؤئزيذتفزغة،قفتاكآذزكة،

آختمفخنم؟قتئؤختئقغئم؟آكونقتئإلماائفؤجمنن،غيزالحيلآئقا"ياتفئم:ؤقالقآتجاتفؤآقا190911

ئزيذ.ؤفؤهئزغذ،كأنالأزص!،غلىشقظؤتقايؤقييما.ضزغةالروخ،زآةقققاإتييما.ققذفوةة.3(19إلى."قذفوة

التايىكنيئلقيهكثيزةؤقرالتآ(19:3ضتاة."فتذققال:فؤآقاهذا؟"بيماكأنفئذشتة"تحئمآتاة:ق!آل19؟ا،(

آفكتذ"؟"قافؤقؤلذ:"قات!وغ.تةققال19033(غتيتا."ؤتختنآفكتذ،قاآجمئالجنئفيكة.ييئائقاءؤ!ب

غذجمماقآجمنزت،تا،أؤمن"أتاقائلأ:بذفوجيلؤقحتالضيئآئوقضاخ،آ(ة19بيما."ئؤمنلقنففحنتهاءخلى

أضتم،تاطتيغيززوخا"تاتة:قائلأالضجش،الروخزتجزتخؤ،ئمئيرغالحفغآنت!وغزأىقققا35(19الأيقان."

نإختئائقيست،متلقضازؤخزبخ.كثيزا،ؤآفققةققزخ،أ19036آئفما."!ييماتذخلؤ،جمئة،أخزبخآفزك:آتا

ائخيحت.:.إلىؤذخلقققىأبييما.إلىؤشتقةققاتم.ؤأقاقة،بيدهت!وغقأفمتلث19:37(قات.""إتةقائوا:كثييرين

"إنتفئم:ققال1909،(ئخيرتجة؟"آقتخنتفدزتئم"يقاداخفز:!نيتلآميذةشأتاائضيست،ت!وغدخلقتقا1908؟(

.".:.ؤالقحؤيمبالضلآ؟إلأئخيرتجةآنأخذيقدز،الجئضهذا

ؤالجمثزونال!افيالقضل

غتتم19031(ؤإتةبيما.آخذتغقتمآنئيريذتخقؤتئمبالخييل،ئختافيينكأئوا،فتاكمنخزبختقا19:03(ثتم

ائتيزيمثبقمتيفوئمفيل،ؤإذاؤشتقئفوتة.الضالي!،آئديفيشئ!تئمالتشيرائن"إنتفئم:تفوذؤكأنآتلآجميذة،

ت!آئوة.:.آنتخافونؤ؟ئواائقؤذ،تغقفونتخوئواققنمفئمقآقا33(ة19التايحث."

هـ!ةدهناك(19018(لااحرسمما،ينطقلاا1ومعه6وله(11يأيها!!6أيها(يا19017،تلاميذهكااللاميذ،11وجامماجاءثم6وجاء(19،14

وفوه03(19وحتاتم6متى(وحتى11إلام6متى(إلى11ايهاممايأيها!!أيها،ياااهوفأحاب7فأحا!(هوأما11واما"أما(19091،هـمح!

إلى7فيا(ا1ومرازا7(ومرات19133ةله،ا1حدثل6(؟ن11"منذاا1زمائا7(سنةا1+منذ"أباها19031(يريدوقوهممايربد،

،وخرج19036(بعد،أيف!ا(11الاصمالخاطقغيرمماناطقغيرأصم7أصم(ناطقغيرا1الروحايهاكاروخا(يا19035(شكاشء(33(19

7به،أحد19003(بشيءيخرحأني!حن+(يخرجهأنأحديقدر19:!3(بيته6اليت(11-كااليت(إلىودخلفمضى7،،19!حرجمما

مماأد،11عالمين7يعلصون،19،33أحدبه
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11شا!أة53(فيما1ااةي!م!يلما53(!مأل(19016ة-26ا*ه،سرعواأ(1915ح-أثلأ"3للأولحلم!53،لولهميحادا521+زرللما!ا3(بهممحدفا(19014

(فهاك11ا"حة+(ركهدأ11ا+ولةحيثا،(1918-ةي!(لا11لا"ولحي!(بها1د!حاة(جئت(1917دلمامما*ح+حمة533+ه+ي!(لوطمتحاد

حتى(ا1ةلمحما(لىإ11!ا-*ي!كة3،لمؤمناغير(1991يلمالل!يلما،ة531(ييحسها1*حمغةمط،ح(مرتعدةا1ا،ةلمحمالا!ح+ح++تام!(يصرعها1قى3*7

قر(يسة5311ولم-(3(1901-لتا(ا1ع!لىاا*دل!!م1ام(صرعها1بما+(حوري!الروحا؟،.9أم*ع51(إلمب11اا+اي!*اموهقدا1*لمحأ

11ك!+هو(ا1531(ما33(19+م!+ما(ا1151!ماآ(1903اي!ح!شأامذآأ1ا*هـ*+حاهذاااا"ولقابها1ا+لل!يلماكار(ا1اورشاي!5مذ!اا1تاهي!هم*

(لدموعا1934حع*ي!هـح3،يؤمن611ح!هـقلم!ا*هوريدما*11535ممحن(اا!دلماعحي!ح!ا*شيء(كلا6ح!هـاما،1اام!ور(قولك

يل!حجورس!ط!53(خلتدا1زر+مح(لاا1،!ه،صمأ11+ا+ةعير((،1905آكهـ!(ديمال!ا11ولة+ص!+س!-ة(يعدا1طلم!ع!لح5،أةم7للما531

11+(53)*مم!عتهم(لصلاةب(ط)11ح!م!815حد(أ(،199(752،حمدلما)-5(الميت11لأمدل!مح-يدما،قلقهأ11)يد!دل!،"(+م!(دصرخ،(6أ!

(أيدي11طحماول(فيا1ةي!ع!كا(سيلما1دلأ!ك!ا(ةلا(علما31مة(نهإ31(5819!س!ي!ح+اح((لجليلب)ط03(19)ة+كا+*(53،الصوم

ا+(ع!اخم!)،لقولا19133!ا،)1ا!للما+(ة(فيقوما1شاس!ل!(ةه!ط)1اح!اسيقتلودها1(ع!ل!)*ا*ي!ح

/س(بابيخت19017(مط(كنتما1!يهالديماس.!يم(16(19تعجبواجاءعس.بهوا/ىق/حافوا(15(19قسرمجادلونهم،14(19

ويزبد(ياقط(فهاكا1وأينماي:س/وحيثما(أ!.18(أحرسيقسا،ينطقلاا1ومعهقسر/وله(11يإليث(11ابيقدمتق

قس/ي(لوقته)...(!لصا19003(يؤم!لاالذيس.ال!!ر/يق/(المؤمنغير1991(وييس!سويج!/يقاوييمه(11وئدزلعاله

يألىيهذأ،)...(صم31(19يتخط%يتفر!عس.يتمرعا!يق/يرعد(ا1أقلقهق!،صرعها1لاعتئدالروحصرعهلطره،فلما

نإق/سبه(يؤمن)...(هوما1933(مياهيقس/الماء(33(19قرهذا(ا1حدثي؟ن(11هكداهومذالزمارم!لهصمسرمانا

فلايله(ااقرشء(كلا1ش)ء(كلأنتتؤصأرأمكنكمامييؤمنالمنش"ء(كليحولىألىيصحن!قدتؤم!أنتقدركنت

إيمايى%لقصعس/حمريعيق/،الإيمانعدياامطرب(يااادموعمعي.يي/وهوسعق/،بدموعااي،للوقت1934(

لعدق.ص/أيضا(ااأبحأحرسيق/أصم(ناطقغيراايفلا(نحوهااإيىيجتحس.(نحوهيرع195؟(إيصانيضعص

اليت(11قط(البيتإلىودخلفمضىا1عرطأديه(إلىوسلصهااقرهـلادقام،1907؟(وعته%وصرعهس.وخبطهاي(وأقلقه36(19

إلا()...(يقدرلا19093(نقدرلممحنإلناى.دمى/نحن،نقدرلما1انفرادعلىيوحدهماس(خلوةفيا1سطيوع(38(19بمتهعو.

11سطقتل،وإدا19031(سرطبه(ااقرهاك(م!ا1خرجرا!يقس/خرج(03(19إلايخرحلاس.إلا/لنيءيخرجأريمىلاقيا

جهلواوإلهم!ي.عالميناغيرف!نواق.س/يعلصون(يحونوافلم19033،أيامثلئةلعدأق(ساالخالث،اليومفي

إلىفي\(33(19رمائاسنة(31(19!مأطم(لسألأ!016(وعدواوأسرعوا(15(19حوطمبهم(محذا.1(19

المضال!نصبإلامجزلم،بالمصادالممردوصفإداالمادى.حاشيةعير(91(19

(،عوالرويالسريانيأسروالسريايى،القبطيتس/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالروكبالقطيقسز،الريانيس،الرويي،القطيق

قطلحقط،طالسربايى،يليىهـلا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليسفلاالسريايى،بعضعس،الرويبحضعر،القبطيبعصعقالعبرايى،

قمط،والرويالريانيلعضعسر،والسريانيالقبطيبعصعقى،والرويالقبطيلعضعقردقط،السريانيسطلحقط،الرويمطدقط،القبطي

السربايىوبعصالقبطيقعس،القبطيوبحضالرويمعق.،الرويوبعصالقبطيتعرالسريافي،وبعضالرويمع!رلقط،رالربايىالقطي
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ول-لأآ

بم!

3-لأة

2تأي!

اا.تأغ

بم!

قي

مرق!إمحل

ؤاليمثزونالثامنالقضل

القيريتي؟"!ني!ييمائقتهزونكئئئمالدي"قاأنتسأئفئمتجغلائضيحت،إلىذخلقققاتاخوتم.ضفزؤذخل19033(

قضقئوا.:.فثمقآقاا19034

ؤقالغشز،الاثيئؤاشتذكأقخقش،19:35،!مهم.ائغطيئمهؤقنالظيريتيجمبلتغصىتغضفئمتفولكأنلأتفئم

ؤقاذؤآف!كة،ؤشظفئم،قأقاقةضبتا،ؤآخذ19:36(التئ."ؤخا؟تمالتئآيخزتصزأؤذ،يصيزأنئيرذ"!قنتفئم:

قبقي.".:.الذيفؤقأتاباش!ي،فكذاالضئتالبهؤلاءأخذيفتل"قن19037،تفئم:

ازشقي.".:.الديقبلتلقبقني،البيأتاققيش،يقتلني"ؤقن

يتتغتا."تئملأتةقتتغتاة؟تتتغتا،تئمقنباشمذ،الشياطينئحيربخؤاجذازأيتافغقئم،"تائوختا:تةققاذ19:38(

قإن19004(شيريغا.اشغ!نتفولأنقيقدزباشييفؤةتضتغآخذلئشقإتةتفتغوة،"لا:ت!وغتةققالأ19093

غئخئم.".:.ذقغققذئقاوفئم،تئمقن

أخزة.".:.تفيذلنإتة:تئمأفولخقاائقيصيج،آؤيياءآتئمأفيباشيي،قاءكأس!ت!ميئمقن"ؤإن19041(

!بؤئفتئ!ييماالزكأخخزئغققأنجذابيماقالأخ!نبي،انفؤجميينالضغايىهؤلاءآخذئمثتهذ"ؤقن1943(

ائتخير،،.:.

إلىتذانيؤتلقتذقحثأؤأغ!ئم،ؤأئتالحياةتذخلآنتلثقالأخؤذقاقظغقا.يذك،شككتلتى"قإن19043(

شككتك"ؤإن4(19:هتظقأة"،اليؤالصازتييذلاالديالذوذخئحثأ!:44(تظقأ،لاالتياقايىكبتجقتتم،

!بؤئنقئيىخلآنيلكتخونآنمنأفضلآغزبخ،الخياةتذخلأنلذتالأضقخؤآئققا.قافظغقايىخفذ،

تتظمغ."،ؤالازالتيتبيذ،الديالذوذخيث19:6،(تخئذ،لاالتيالتايى!بتجقتتم،

7،فأقامه36(19الجيع"الي!(ا1يصيركايصر(ا1يريد"يرد(19،35يقولونئأهـكانواةلأ،يقول؟نة،19،34كالى+جعل،19033،

11طممماله(أ!.93(!6هـ!لا!أصلله!ل+صحيتبعنا(لممن19:38(هـ!إنهيةهـ!فألا(ا1هاؤلاءكا7!!هؤلاء(37(19فوقفه

جذا+حذا(ء11هاؤلاءهـ6!هؤلاء(3،(19اولاكاأولاء(11أنتم6أنحم(19041(معحمفهو7عنحمادحفقد19004(شرا،ا(سؤ

قطنى*،تنطفئلم19:46يحرن،تحون(19045،شكتك!صككتكا19043(به
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33-946مرقسإنجيلحواثي

ل!س!!ا!اال!(11حاام!يصر،اع!علاة(+ح7)اق،فجلس19035(ا،1لمحأ3العطيع(190،3(ع!(الذي5311ما(ا1ح*أد(اةلا3جعل(33(19

(يخرج38(19+ح(لذيا11ع!+هو(ا1لممة،5!ألا(11!اة+ول3،هكذا37(19ا(ة-*ةالمهيههولي!(مسكهأ11ا(ة(+م!ة)ا(حدأ19036(

بتمعنا(11حور(نهلأ511*حة-،!مسعاه11تاهمما*،3*م!5853لاولما"ا-("نهكاةآم!هـلاهءه)87تم!لأبتمصا(لمم!ا1!دلأولحولاع،م!

1*هـ31مةع!(منفإن(1904ااحللأحع53(الوثا1ي!وله!ولش!ورلاش!7ر(!يقدولهـ11هـ5(يصنعا1حع81(حدأ311مةالإنها1993لا!350حلأللأتاي!

ألح(11دل!ولق53ماء(ا1)+ههـة(53(كأسا+هـ31مةمن،وإر19041(13اة*دلما*ع!عحم(دع11**!153ام!+!ةيقاومحم(لم

قرحذا(ا1ال!!*هط!!ايال!فيتام!ي!"لم!قفالأحهر(ا1ال!لىحهـتاحءاك!وللممة،تاقردكك،3،(19ة!اأولياء(11،أس!+دلأ!!ا

ألقها(19،45ص!اأو(11ة**6أعم(ا51،حأنت(11ح*ه*فاقطعها((لح193يا+*طل!فيه،ا75381د!هالر!(11!دأح(يعلقا1لاهطث!ول

53ل!ه(تحونا1حح5-5(أ!ضل5111!ات!حكهـ.6!ا(أعرح11صا+الح

فأئخئوايق/فصصتوا(34(19قسأن،11سأطمي.قسايسأطم(حعلااصاريدحلوأ/س.قادخل،11دخلوأس.قر/ودحل(33(19

ذراعيهعلىحملهس.واحتصه/!ي.قا،وأمسكه11فوقمهق.دأقامه(36(19دليحنسق/يصر(ا1يحولىسق/يصير(35(19

قلني(الديهوفأناا1اسيعلىالصيهذامثلواحذاقبلمريلاسياالصيهذأمثليقملم!كلسلايسي()...(يقبلم!37(19

.سقر/لم(لأنهااقسرفممعاه(ا1مطيقعنا،لممنا1أخرجقد!ي.س/،يحرج19038(قطقل(ا1يقملفإيايس/يقبلفليي.قا

إدنيح!لمصعمىقملحم/منفهوعليعليسم!لأني"عنح()...(!إد.!(6أفيتصحن!ي.دمرافيقدر(93(19لمعدما

!ي.الميح()000(باسيا1لأنس.وإن،41،أ!معحهويقاومحلممنأنواعل!وا%دولعأطلم؟(الاعرمعحفهوعليحم

سقر/يهللث(ا1ألتمقإلح(11موسومينالميحبالمانحمعلى%المميحأولا)ء(إنحمباسملقطسللسيحاأنحالمعلى

آذتكاصسقراشككتك(19043(عقهفيسق/فيه(ا1رحويي.حمار/ر!س.الر!(ااقرحجر(ا1قرطجذا(43(19يضيع

!ي/الدود(11صطفلاتطمأ،)...(حيث9.!4(أ+اثنتانسطيدالى(ا1أرم!سقر/أو(11أشلي.قسا(أعمم11)؟(ارالتك%!تنتك

سطفلا،تطفئ)...(الارفي45-46(19+اثنتادسط.،رجلان11قطأ!ضل(1اقطوألقها(19045(ونارهمس!ي/والار(11دودهمس

ونارهم.سياوالار(11دودهم.سمي/الدود((لح196

بدلدلع((.!9أشراسوءا(19،93هذامثلهكدا(37(19

الدم!المستدقالموضعهوهاوالرسع.والقدمالك!تعوجحىالرسغممصلييبمىأنوالقدمالكفلىالعسمحاشيةأعهمم(19043(

حمرهاطفئإذاوهمدتجمرها،يطفأولمطئهاسح!حموداالازتخئذخذتحاشيةتخ!د(45(19والرجل

،،عوالرويالسريانيأسوالرياني،القبطيض/سق.،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسر،السريانيسالروممب،ي،القطيق.

قط!قط،ط،السريانيفيليى-لا،الرويلىليىهـلا،القبطيفيليرفلا،الريانيلعصع!،الرويلعصعر،القبطيبعضعق.العرايى،

قطوالروممب،السربانيبعصعسروالريايى،القبطيبعضعقس:،والرويالقطيبعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطدقط،القطي

الريايىوبعصالقبطيقعسالضطي،وبمضالرويمعق،الرويولعضالضطيتعر،السريانيوبعضالرويس!.فقط،والسريايىالقطي
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+بم

يمآ

بم!

!بمغ

كا!تم

بم!

3-ئم!

مرت!إنجيل

الثامنالإضخاخ

ؤائجمثزون(اتامنائقفل1

لكتونأنجمقأفضلؤاجذ؟،بغ!الت!قلكوتتذخلأنلذقخئزقاققغقا.غيئك،شككتذ"ؤإن19:47(

تازفئم.".:.تظقأؤلاذوذهئميموثلاخيذ19:48(تجقتتم،إلىؤئفؤغيتاني

بائمئج.".:.ئئقخذبيخةؤض!بالتايى،ئضتخلتئي؟خو"لأن1909،(

قغتغضخئمشلآقةؤاضتغواجملخ،لمحيخئمقئيخنئضقخ؟قبتاذامفخا،لاائمئخضازقإنائملخ."تجيذ19005(

ؤائيمثزوناتاليخائقضل

آيضا.غاذي!جمثلئغقئفئمؤكأنخغ،أيضاإتيهقآقئالأزذلب.ؤجمئيرتةائتفوبئخويمإلىؤتجاءهتاك،منقاتمئتما10101

ؤقاذقأتجاتفؤقأقاأ.!:3،تة.ففتجيينافزأتة؟"ئظققأنيزخلىتخوز"قلؤشأئوة:الأختازإتئيماقأق10103،

ؤئخلى."يهتاتةظلآقيهتاثئختتأنفوشى"أقزتة:ققائوافئمؤآقا10104،فوش؟"أؤضاضئم"بتاذاتفئم:

ائخييقيماتذءفئذؤأقا101:6(ائؤضتة،هد؟تخئمكتحتففويبئمق!ؤ؟آخل"منتفئم:ؤقالت!وغقآتجاته(ة101

ؤتصيز101018تزؤجيما،ؤتفتصقغئةؤأقةآتاةالأئ!انيذغهذا،أخلجمنأ10107ؤأئثئ.ذكزاخققفئماللةقإن

.".:.الائ!انئقزفة،اللةلقةآقالدي10109(ؤاجذ.تجمتذتلاثتاني،فقاليشإتةختئؤاجذا،تجمتذاالاثتاني

هذا.:.غنتلآجميذةشآتةآيضاائتئحتؤثب101:.ا،

بآخغؤتزؤتجتزؤتجقاظققتهقؤإن101:3!(بقا.زفئققذ،أخزىؤتتزؤخافزأتةئظتتي"قنتفئم:ققاذأ.!011،

قاجرة.،،.:.ق!

تفئم:ؤقاذقلئة،تآلتمت!وغ،زأىقققا101014(فقذجميهئم.التلآجميذقزتجزتفف!فئم.يتيضئيائاإتئيماؤقذفوا101:13(

هؤلاء.مثلتوئونيقدينهيئالتيماققكوتلأنإلب،اكرتتانتمتغوفئمؤلاإلنتأئواآنالقمئيالق"ذغوا

ؤتازكفئم،اختضتفئمثتمأ101016تذخققا."ققنضيئ،جمئلالت!ققكوتتقتلتئمقنإنتخئم:أفولخفا101015(

غقيهئم.:.تذةؤؤضخ

4،3



4761-.ا9مرضإنجبلحواشيى

5311++*حيا،دودهماا+ي!ةحمول53،يموتلاااا+ولة5-احيث(531948هد!،تحونا1لحص!5+ه،فصحلأ1هـاهااك!مفاقلعها((لح197

ئمقح(ا1+دلأيدما(ذبيحةاقب)طلار((11ة8)اة+?+هـ(ءاكب1758(ةيدماس!االحقئصقح(ا5525!ا!؟!الاشء(كل9،(19ولللأم!ه+(نارهم

11ط53*5فب!اذا(ا1،ول53ملحا(ا1حول53(الملح11مس!صار(ا1حةه!ىع753ق(الملح11جيد(19005(حول53(لملح)ب(ط311*يدأ،*هول

؟ر(1(101*ح-لأي!ولمع!52(بعضمعبعضحما1ا!ةاصنعوا،11لحول53(ملحااحمة*(فليحنا1ع!-خا-م"ىا،*هيمةيد!حق(يسلح

(قوة10105،دله*58!ج(تخلىا1اطشا،كتابةا531احلمطلاقا1ولللهوركتا!(ا1طس!5يحتبلم101.،،احايطلقا1ة!3ا!المحأ(صألوه1041،(*،"

حتى(ا321تا+مة11حمذاا+دل!لمحأش!53ايصير،ا101:8ااح-تاعااول،بزوجها1س!ا*5هولوليا،يلتصقا10107ا(ةتا53+لمأهاخلقهما1+س!7+يدأ*

ح!هـحعن(01(101اا*مههـاولللمامهـحمهـ*5+زوالإنان(يفرقهلا11ه+لأول(ألمهدمه*هـ11(دالذى9(101س!خ51اهما1ام!+تهـدلأع

طلقت(ا1+دلألمحأم!لحدلمام!!(إن،10131شاللماكل!بها(ا11511*ي!اللهمما(زقفقدا1،ي!ح531(أخرى1.611ايزوجا1لا*ةة(يطلق(101011

لميلسهما1دلأه!531صبيانا(ا10113اللمالاي!ك!(فاجرة1اغ51ف!(ا1هي!3اةخرابآ11اء(تزوجت11حتاص!+اةزوجها،ااة*تام!-ي!

53511ي!ايحرنون،اااي!(للذينا31!ةقسر(لأنا1+،أحا*5+،ثه"قى(قلبهتألما101014ة7+ا+عم!3ل!ة3!للأ*فزجرأا61هللهولع!ل!ا3

ااة+حا+56+احللماشايم52ااحتضنهم(10116تميم31(فلنا1يل!+3(يقبلا6أهـ1(قنا1ح*(إن،10115ا*+ك!3*م(مثل

والاريفنىلاالذيدودهحيث!ي(نارهم)...(جثا1سدودهم(19018(+أثشانسط(عيانا1تط(أفضل11قس(واحدةلعين19:7،(

11يصلح!ي.قس/يلح(ااتففاسقر/ملخا،لاااأحنماس-قر/جيدا19:.ه،!لاقر:ي/شيءاكلا1سرطلأر(19094(التي

!يقس/فأق،ااعبرإلىس.عبر/في%عبرعندي.وعبراااحدوديق!/،تخوم!ا101لي!حمفياي:قس/بعص،معبعفحم

:سقاأجل،من(101:هوئظققق:س/وئخلى(اقط(كتابة10104(سطله("(101عق!هماستراحفل!اعرقسرايعقمهم(و؟ن11فتسارع

ويلزمس؟إثراويتبععيق/اويلتصق11تطعنهاا1071خلقهاس:قر/حلقهما11سط(الله1061(بإزأء%نحوي/محسب

قرهـلاواحد()...(حتىا1يحونان!ي:هما(ا1ميإنه(ااقرحتى(ا1+إلىعي:كللاهما/س:قر/الاثان(11وبحونانس.ي/ويصير(1081(

ا!ا:10،13يبهالماايزنس؟قخر/ي.زق،101.ا!ألاإذناللهزوجهلصاس.لا،اللهألفهمالديا1ي،ألفه11مالأنيةفالدي(10106،

.سفقت/فقد!ي.(فاجرة!االآخروتصيرس:قرابآخر(وتزوجت11بعلهاس.رجلها/ي:زوحها(11تخليس:!ي/11امرأةس.يق/

(!11قط(الإتياناعليهشقس/اغتاظي(قلبهتألم101014(المقدميني.سافلامقدميهم(ا1أطفالأيصبيائا(101013(تزيى

ذراعيهعلىحملهمس؟اقتبلهم/!ي.(احتضنهم101016(هاؤلاءلمثل!يهزلاء()...(!ا1)؟(سمثل(ا1قطيحودون(ا1ق!(للذينا1سط

بامرأتهبزوجهاأ10107واستفتوه(وصألوه11المرييونالأحار(10103،

(،عوالرويالسريانياسوالريايى،الضطيض/سق.والرري،القبطيقررالسرياني،رالرويالقبطيقر:،السريانيس:،الرويي،القطيق

تطثقط،ط،السريانيفيليىهـلا،الرويلىليسهـلا،القطيفيلي!فلا،الريانيبعصد!،الرويبعصعر،القبطيبعضعق:العرايى،

تط،والرويالسريانيلعضعسر،والسريانيالقبطي!عضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السرياني.سطلقط،الروي:مط،فقطالقطي

السريانيولعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعز،الربانيوبعضالروي.معسدقط،والسربانيالقبطي
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الديقاالضايخ،ائشغقئمأئقا"تاقائلأ:ؤشأتةتة،زكتتييماغلىقختاؤاجذأشزغالظيريتيثببقابهئمؤثب1010117

ؤخذة؟اللةإلأضالخاأحذؤليش"الضايخ"لنتفوذ"يقاذا:تمئوغتةققال101018(أتدتة؟"خياةيىثقيأضتغة

أقا101:.،(ؤأقلث."آتاكأكيرئمتظيئم.لازوزا.تشقذلاتمنيرق.،تزلب.لاتقئل.،تغيرفقا:أئتائؤضاتا10109!(

ضتاقي.".:.فئذخمظئقاحميغقاهدهائفغقئم،أئقا"تاتة:فؤققاذ

قبجاذقحث.أخزىؤاجذبم"ئغيرزكتة:قالثتمتضيزكأجملأ؟"أن"أئيريذؤقال:ؤأخئة،ت!وغإتييماقتظزا:31(10

ضييتذ.".:.ؤاخلقاتتغيؤقفتمال!تضاء،!نيكئزالذقتقتني،ائق!ايهينؤآغل!جمئذكالدي

ت!وغقتأقل10103،(كثيزبمتلمحئيةتةكأنلأتةائقفب،فوتجغؤقضىائقؤلي،هذالأخلقغتمعقفؤقأقا101:33(

لأخلالتلآجميذقخاقتآ(10104!"اللهقتكوقيإلىتذخفواأقالأفؤالتفئمالدينغلىغئز"كيق!يخلآميد؟:ؤقال

إلىتذخئواأنالأفؤاليغلىائمتؤكلينغلىغ!يممزفؤكيفتيئ،"ياتفئم:ؤقاذآئضاتمئوغقأتجاتائقؤلي.هذا

فئمقأقا101036(التيما."ققكوتإلىغيئذخوليمنأشقلالأئزةغئننثبخملىغئوزإن101035(االتإققكوقي

جمئذ"أقاتفنم:ؤقالقيئاي!وغإتيهئمقتظزأ37ة101مجفض؟"أنيقدز"قنتة:قائيينأكثز،يتغخئونق!ئوا

تة:يفوذأنتظزشقتذآا:8؟(10مفجن."الت!مجئذخلألإنالتيما؟جمئذليشلجنفؤ،قغيزفف!ننالاليى

ؤتبغتاك.".:.الحميغتزكتاقذتخن"قا

ؤآافزأ؟أؤأتاأؤأفاآؤأخؤاقيأؤإخؤةأؤقئنرلأتزكآخذليشإتةتخئم:أفول"خفات!وغ:ققال101:9،(

قتافيذفضاغقةذفغيمامائةالزقانيهذاثبالأنؤتأخذإلأ101:013ائئشزى،أخلؤجمنآخليمنخقلأ،أؤأؤلاذا

الأتد.".:.خياةالأتيالذفيرؤثنيالشذائد،!نيؤخفولأؤأؤلاذاؤآتاءؤأققابؤأخؤاقيؤإخؤة

أؤلين.:.تضيزونؤآيخزونآيخيرين،يضيزونأؤئونقكثيزونأ101:31

+(فأجابهوفأما10103،وجامماوحاء(10101،ئأميحم(05(19شكاشءا19094(هـفيم!ةهـلأإلى،ا1يحونمما،تحونا19؟47(

ويلصقممااويلتصق1ا7عنه(ا1017خلقحم"(خلقهماابدممابدءا101،6لقالاكاافقالواا1-،هماوأما101014هولأجاب

هؤلاء(!ا:14(610مقدميهم(افىجرهم7فئجر(101:13(بعلها7زوجها(101:13(واحداحمدامماواحد(جسدااليومماليس،8(101

فهدهمماهذه(ا61يا،101:.3(لما"لماذا(10181،أيها6يأيها!!أيها(ياااركبتيهعلىله7له،ركبتيهعلى10171(هاؤلاءكاهـ7

مماعير(أ.!034(اموال"،قنيةا1الكلممما(القول101013،هلم"(وهلم11هـتعوزكلح!ة!(يعوزكا1صحلاتصيرتحون6تصيرأ101:31(

آباءا11وخوات"،وأخوات11-"(الآن61؟03،الإنجيلل،الضثرى(11-مماحقلأ،أو1010913!ثيكل*صلأ(ا1-مماهو،أ371:.1عسر

اباكا
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17-0131مرضإمحلحواشيى

الصالح(18(101ي!دلأ(53)3(حياة1اح*قائلأ(11اا-احااةفجثا(11)+اللأول(53(الطريق11وللم!لاش!53!لأه!م!ذهابهما!17(101

تصير(ا52*ح!يد!دلأأتريد(ا1(ةغم!+قال(ا531*ااة(+5)+يدأفنظر(101011(ا!لل!ا!ح+فى(تظلملاا:91(10ا*لحأحد(11ةا+س!*3س!!ة

11،ة-ت!حعدك،ا1+ح+(الذي1اةول!لأه!س!فغ،ا1كام!*353اة5+ح+5!ام5حاةا"ولي!أخرلىاواحدةيعرركاام!-85تأهاكاملأ(ا51م

موجعاا)اكلة،(ا+،القول11!س!ورح(لأجلاا*حكاللهلا*-(معش31(101*هول3هلم،ا1***(لكااهـضم!!اح5(فتقتنيا1ه+ا*ول3(أعطه

قر،الأموال11*!ت!،ينلداا1*شهلحمماهعسر(ا1ورلاة-53+يلماافتأمل(33.!.أ9أوليله،كثيرةا1هـ*5(تيةا1س!ا*5+س!م+6أحعحكاهالقبا

511!،\.علىا1تاول!اهععسير(ا1!امول!دأة(بنيياا1!ه(أيضا11)اكلةشا(ا+(لقولا11،أح*ح(لأجلا1ة*!لح!ش!3(لخافا3لح.101م*ا!*ولة

شأ7*ح+هكالاهي!ة7538اححالم!58!س!(غني)...(عبورإن(10115لح*لم!ةة**مقر(لأموالا1احوللم!ء+ل!653أهـعع!7**(المتوكلين

!نظر(37(101يلأ*لمم!حيقدر(11لح535أكز(11امولهـلمحما(تعجبون101036(3-اح3!هيمل!ح-للأت!53+ملل!يم*ولحا553*ول*م

11اام*-+كذ(ا1*ح+ي!عد(*ةليس(ا1حثثةلحن،ا1وله*يدأس!+هو(ممحنا1+ة+م!+هفعير(ا1م!ورأقا(5311*لاة(-)+يدأ

11ولع-لمح!ااةإلا(لم10103ص!اام*يلماأولاذا(أو11ة*ااةترك،ا1ع81أحد(1010913اام++الجصيعا11ة*ل!ةتركا(ا10138*هكليلأممح!ا،

"،يصيرون31،:101ا+ح!دلهالدهر(1ا!ااولدلأ3ولشه(اثدلداااحطي!االىا1مما!دل!ولهتأي!(مضاعفةدفعةااشاول53لملزمادا611ه+ا3يأخذ،

ح*ي!3حم

قطأحد،101018(هـلاتاثلأ(ااويقولب)ط(لهوحعلسقاثلأ(ولأله11مطله(ا1فييسيرهوفبيناس.ي/في(ذهابهموي101017(

لهدلاتقتللا.تسرقلاتزن.لاس./أكرمتب.لاكدئا.تفهدلا.تسرقلا.تقتللاتفجر.لا!ي.قا(أكرم)...(تقتللا101.!\(

وأحدةس.واحداش)ءايعوزكية(أخرىواحدةيعوزكا1+الذيقله(ا1عقرطكاملأ()...(وقالا:ا؟(10أكرم.تظلملا؟ذبة.صهادة

.يس/فلاصليمك،واحمل11ذحيرةلكفيكونس؟كنزا/وا!تفديق/كنزا،لكفتقتنيا1ش)ء،كلس.ق/،عندكالذي1الكلقيت

11مكتئئاي:مغصوفا/.س.ق/(القلبموحعااالكلصةسي/(القول11صطهدا،ا1قسكعتس،101،33خشتكع!:/الصليبحاملأ

الأموالطمالذينعلأعسرماس:/الأموالذويعلىممتنعهوكيفمي.،الأموال)000(كيف10103،(أموالسة/ثروة!يق/(قنية

.سأمواطم/ي.(الأموالااأعرماس.قر/عسير(هوكيفا1النونأيهاي.ص/بني(ياا1فأئهتية!تعخب/س.دخاف(،(لح101

سميجمليدحلأنلسهلإفيي:/الغنيدخولم!أكثرالإبرةثقبفييدخلأنالجملعلىأسهلسغني()...(عورإن35(101اليسار

في!اويقولونبالزيادةيتعجبونف!نواهمفأماسأنضهم/لىقائلينأفضلفبهتوايله،)...(فأماأ.ا:36(غنييدخلأنمنالحياط

ترك(أحد101"9،،ولزمناكس؟وتبعناك(11ش)ء(كلصق/الجيع(ااسقد(101038(ش)ء(كلسر"ق/كلأ(ا1مطملئا(101037(بينهم

وسأخذإلا101003،قرىس.قر/حقلأاا1ولذاقرس/أولاذا،ااسفلا(امرأةأوا1بيوتاس:قر/منزلأ،ااتركقني.يزك/أحدمنس.

قر/وحقولأأ11ضعفماثة!ي.ق/(مضاعفةدفعةمائةااسقطالآلى(1اوسيأخدإلا!ي:/الآنمائةلالواحديعوضفلاس:مضاعمة،)...(

العالمستر/الدهر(11الاضطهادمعاضطهاد/س.بعدمنيالدائد(فيا1وقرلىس.

الإنجيلالبثرى(93(101مقدورممحن(ا1ممحنغيرفهوهو،ممحنفغيرا1بطرفهملئا،101037(وتعاذ(وهلم11(101كذئازوزا،101091،

الاضططاداتالدائد(03(101

3-تممرقمىفيالقبطيلىالاعوازلفظةوردتحا!ثية:ايعوزك3(أ.!.اوجثئاخثؤاركشيهعلىويجثييجثوجثاحاصميةةجثا،101017،

للصبالغةثذدوعتى،غئو!ئا.يغي!قغتشحاسثيةفعتس،101033،

(،عوالرويالسربانيأس،والسريانيالقبطيتس/يق.،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقطيقسر،السريانيس،الروي!ي،القبطيق

قط.،فقططالسريايى،فيليى-لا.الرري،فيليىهـلا:،القبطيلىليىفلاالريايى،لحضع!،الرويلعضعر،القبطيبمضعق:العراني،

قط،والرويالسريانيبعصعسر!والسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريانييعطفقط،الرريمطفقط،القبطي

السريايىوبعضالفبطيتعس:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيقعرالسريايى،وبعضالرويمعس.فقط،والريافيالقبطي
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التلئونالقضل

تتتغوتةكأئواؤالدينخائمين،ؤكأئوافذاقفنم.تمييزت!وغؤكأنإيزوشييتم،إلماضاجمدينالظيرييئجمبؤكأئوا33(101

إلمماضاجمذونتخن"قاآن10331(تة،تونقاتفنمتفوذأقؤتذأأيضا،إتييماغشزالاتتئققذتمخائمين.كأئوا

الأقيم،إلىؤئ!يفوتةبائقؤقي،غقييماقتخكفونؤائكتاب،ائكقتيمازؤشاءإلىالت!ثيرائنؤشئ!قئمإيزوشييتم،

الضايحب.".:.ائيزيمثنيؤتفوئمؤتقئفوتة،ؤلمجيذوتة،غقييما،ؤتتففونبيما،قت!تفنرئون101034(

ت!آئة."قفقاتتاتضتغأنئيريذانفغقئم،أئقا"تاتة:قائق!زتذا،ائتاؤئوختاتغفوثإتئيماقتقذتم101035(

غننؤاحذتخيشآن"آغطتاتة:ققالافقاقآقاأ10137تكقا؟"آضتغآقئيريذاني"قاتهقا:ققالفؤآقا101136

تمنزتاآقأتفدزافيت!آلاييما.قاتغققاني"قات!ئوغ:تفقاققالأا:1038مخدك."جمنيلثمقالذغنمتاؤؤاجذتمييذ

ققالاشتظاغة."تتا"إنتة:ققا،فقاأقا1010913آضظبغقا؟"التيالضئغةتضظبغاآؤآلتزئقا؟التيائكأش

غنانجفوشقآقاأا:.104تضظبغايقا.آضظبغقاالتيؤالقمئغةقتشزتايقا،آلثزئقاالتيائكأش"أقا:ت!وغتفقا

تفئم.".:.أجمذيقدينإلأأغطتةآنل!ققئشآوالشقاليتميي

"قذتفئم:ؤقالت!وغقاشتذغافئمأ101:43ؤئوختا.يغفوتغلىيتذقزوابآنتذؤوا،ائذثزةشيئقتقا101041(

تونقلآ101043(غقئهئم.ف!قظونؤغظقاؤفئمتفئم،آزتاثفئمالأقيمزؤشماثآتفئميظتونالدينآنغيفئئم

!يئمتصيزأنئيرذؤقن101044(خابقا.تخئمتصزغطيفا،مينمتخونآنتشأقنتل،كذيلثييخئم

آخد.".:.لتئغئذاتصزآؤلأ،

كثييرين.".:.جمؤض!خلآضماتف!ةؤيتئذذييخذتمتليئخذتم،تأيئتئمالتمتيرائن"قإن45(101

هـزلدية!أ7رلذا،35(101فيتهزؤنهـمما7!ةلأ!كاديمتهرئود(34(101روساممارؤساء(33(101مماخائصر()...(والدين101033(

هـتسلأنه!تسلانهكا!تسألانه(ا1تعل!ونكا(تعلمان101:38(نحلىكايحل!(10371،أيها6يأيها!!أيها(ياا1زبدا7زلذي

11روساممارؤساء(101043،بدؤهـ*7!ةهـلا!لدؤوا(ا1يسعوا*لسع(41(101الذينكا(للذينا1شاليكا(الصال11وأقا7دأقا،101004(

للي7أحد(لياايصيرممايصر،ااايصيركايصير(أر10441،يصير"يصر(اايصير7يحون!(101043(ساداتهم7طم(أرلا!

ويبذل6اوليذل101:541

لحآ8



لح33-015مرترإنجيلحواشي

ول*،لذينوا11س!حملا5("حائفيناا*ة3كانرا!(ااط3!دلهكلة(قدامهما171اةلأالمحهيسير(ااح)52*لأ(3،ينصاعدا1*ة3(!؟نوا1010،33

نأا،ااحهـ+أيفا(11)ي!الاةفقذم(ا1!حمححائفين"اا1ةي!3(؟لوات11كاةي!اهـ5853ي3!اهـ52!زهكامق(يتبعونها1ة!ح33(كالواا1ءور

11)111*+(ةيمعشا(سيلمااح+++حها،ا1س!*(أن101033(ز؟ا"هول،لها1ا+للألمحأ*ي!هـع!ايحونا1*ي!ما،ا1هللألم3!(11م!كل!(يقول

طح!53،عليها1س!*س!،(ةا!)1اة(يتملونا1شأ*3ا!دلماحة511*زو(بهديستهزئولى3(،1010شاحد!)1،ا*+(ة(يل!ونها1شا!حة3لح+ة(فيحكمون

بى(إ11لاة(فتقدم101035(د!حولةتالام!)1ال!دلما+(ة*اا(يقوما1(ةلم!حح)1اص!!،هطيقتلود5(ا1د!حشأ33)+حة*!ح(ة)*اه(ونهيجلدا51حا،ةم

11ا*،؟تأي!ةل!اعطناأ137ة101يهح+للهي!لكصا،االأاةة+ي!أصع،ألى:36،*هـ101عه!ا(اا1،ا*،ع+ته،تصنعأرااح)للأ*(3(قائلينا1حهمة11

الصبغةا11م!اأوا311دلأشاا"ولقأشرلها(11ح11التي11ص!*52م!+اماا1ي!مم!+3+3اولي!*تعل!اناما38(101لأها"ذامناا531اة13واحدا!

1511و(أ11ص!!فأقا((5101004*أقا(11وله*يلمال!535(استطاعة11قىد!هوللا(ا51*(إن101093(لله3تأولقىول151(5*ذاأصطبغها11ا+حولللأ

لهم(ا1يا+للما+!س!شأياة+س!أجمذ،1هـاول!ةس!+للذي!،ااةطعةإلا،اااول+يا،أعطيه11س!(أن11اللههـزراليا1*ةص!+فلي!،ا1ة!*6الثصال،

يطنون(ا1*د!(الدين11د!ص!+ح+5اولعلشم(ا1ء*قد،ا1ول523فاستدعاهم((لح1013هـ!ح5!(11ا+ح*لم!حكا(العثرة101041(كاثلأ!3

خ105(عليهما1المحما!س!ايد!ملطرر(ا1لم!اسهحدما(عطماؤهما1ص!م2!دل!(طمااي!م!(ربابأ11تأح51(هما1ورتاح105(نهمأ11ا+*هـح

1*هـ1،من(101044!حمحع!يصر(ا1لمحها*3عظي!ا(ا*هـ1(قنا31*!ا*+(لككدا111+هيدأ-+يحون،ااحول**فلا،43(101دلأكل!53

(ليبذلا1يدمال!37ايدأ(لتخذما1مهـ525لا+وليدأول-يدما(لئخذم(54"53101*ه!س!!اي!(حدأليااام!مم!حيصر(ا1ح53+اولأ،أ11مع!يصير(

!ايلها!حسأاعوضا1ي!لارلىحخلاصا(ا1ح3

11!أخذشق/،فقدما1مبهوقيةي.متعجبين:سق/خائمين!(ا1سريتبعوله(ا1تقدمهمقدس؟طم/سابفا:ميقا(قدامهميير33(101

ذاصهوأنعي:(صاعدونمحنهاأن10331،يصيبهأنمرمعهوماس:له/يعرضأنالمزمعات!يله(يحورماا1عرذاي.أيضا،

بعدقس/في(ااويقام!ي.قس/(ويقومااوجههفيس(عليه1010،3(ويوجبونسقر/فيحكصون(اامصغدونإتاس:عصغدون/

وتصطبغا،10381(قطمتا(ااوالآخرسوواحد(ااقسرأعطا(101037(ماكلسقرا.مهما،ا1دصاشاهي.فأقى/ق:س/(فتقدم10351(

11شصالوعن.س/والشالي:الصالأأو101..،،يأقا"،ا1قادري!بلى%نقدرمخنسلقدر/إنا.ي،استطاعةلاإن101093(صفلا

ساداتهمس.يصلكونهم/يةالم(أرلابااالطانينيبهم/ئظنس(يظنون101043،يتغيظوا!ي.ض/يتذمروا(101041(سإلا،

قصايحون(ااأحدلأإنيلاء(ت!اايحونن!ي.بينحم/هذايحنلاولحنس.ق/(كذلكفيحيحودفلا101:43(

ل!أحد(اافليحنسيحون/!ييصرااايحونسق/يصير(ااوإنيوقن(،4،أ.!فليهح!يحون/س.يصر(ق/ي.اايصير

لدلقعن/ص:عوض(ا1فدا)ء(شق/حلاضا(101045،لل!ىسا

يحو!ايرص10331(

(،ع:والرويالسريانياسر.والسريافي،القبطيتر/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسر.السرباني،سالروكب،ي،القبطيق

تط،فقطط،السريانيلىلي!-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيبعض.دس،الرويبحضعر.،القبطيلعضاعقالعرايى،

قط،والرويالسريايىبعضعسر،والسريانيالقطيبحضعض.،والرويالقبطيلعضعقردقط،السريايىيطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقد!؟القطيوبعضالرويمعق،الرويرلعضالقبطيقعرالسريايى،وبعصالرويسجفقط،والسريافيالقبطي
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!3-ئم!

بمبم

مرقرإيخل

ؤالثلثونائحا؟يالقضل

آيىتحا.إتاتجاؤوائتم101046(

اتاليخالإضخاخ

ؤالثلئون(يائحابالقضل1

الظيريتيقايىغةشقتجاي!االأغمىطيقاوشئبنتزطيقاؤشكأنكيمز،ؤحمغؤتلآميذةفؤآيىيحا،منخزبخقتقا

ازتهني."داؤد،ئبنت!وغ"تاقائلأ:ضايىخايفولتذآالاصيرئ،ت!وغفؤأتةشيئقققاأ10471ت!آل.

ازخما.،،ذاؤذ،ائن،،تاآكثز:ضزاخةتزذاذق!نفؤؤأقاتمئكحت.ييئتزخزوتةتج!غةاق!ن101048

قآقاأ101005تذغوك."قإتة،تغالؤفئم."تقؤ:تةقائيينالأغمى،قاشتذغؤا"اذغوة."ؤقال:ت!وغقؤقف94(101

تةققالتلق؟"آفغتةآنئيريذ"قاداتة:لمجيئات!وغققال101051(ت!وغ.إلىقأقتلؤتقق!،ثياتةقظزخفؤ

تتتغةؤكأنأئقزقيؤقييماخققعك."البيقإيضائك"افض،:ت!وغتةققاذ101:53(""أئصزأن"زئبرلب،الأغمى:

الظيريتي.:.!ب

بنكالأابن(11ليمكت7(يسكتلي10481(اب!ممال!،ا1ولتا7فلتا(اااوجا6حأوا!6لأجاؤاهـهـمماكاحاؤجاؤوا(10461،

أبصزل،امص،101053(معليياكارابوني7،ربوني101051،وقمز6(ونهض05(101
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6،-0153مرق!إنجيلحواشي

رعة(قاا1ا-ولكههس!(طي!اوسا1!ا+مة7حشاه(ولمربرطيماا51لايل!هكثير(ا1!احط،ص5311**ااع!ع!!*ه،حرجا1ا!813للماريحا(أ(10164

11لمح!للما،ة!اخهصراا1ك!ح535اد(يزدا1يلما****ح(عةحما،،1018)للما!(،ح(قائلأا1صاهكل!(يقول(101،7،أع!للأ+ااحم،يسألاا!اتأس!ي!ح

(لطرح(10105ولة53تعاذ(ا1ح*!اولوله06تقؤ(ا1ول533(عوا!استد11ول533عو)5(،اد11(+ع!حها(ة)1(فوقم!(10194ول*هحططقركز(أ

فعله(أ11ا(ةمح53دلمامحيتا(ا1+ااة*ح(!قال(10151ااةآ(قبل!أ11اا*ها11اة-اللا!نا+م!(نهصا1كاللا!حااح!58!م!،ثيابها1+حتا،ة+ح

+-(الذي101053،!!*ماي!هربوفي(11"**(لكا1ا**+ي!اا

ثصرحيقاأكز،صراخهيرداد48(101قط.يقول101047(+الصدقةمط.ايستطعمعس.يأل(ا1حانبق.(قارعةا1سطهو(46(101

تثخغسثقايق/تقؤ(ا1يدعوهأنوأمرسئ!تذكأ/أنوأمر!يقا(ادعوهوقال1019،1يقولصياخايزدادسبحزةاأ!فل

(الذيااألصزسقر/امص!(101053(معليياسقر/رلوني(11بكسلك(ا1يمجيتا،101051(وقفزق.،ونهض11ثولهسثيابهاا10105

الم!ن!علىسق/فلوقته(ا1قط

كثيروناجماعةا10148

أعلاهالطريققارعة.حاشيةاالطريققارعةا101046

(،عوالرويالسريايىأسوالريافي،القطيق!/سقوالروكب،القطيقروالسريايى،والرويالقبطيقسر،السريانيس،الروي!ي،القطيق

قطدقط،طالسريايى،لىليرسلا،الروييليىهـلا.،القبطيلىلي!فلا،الربانيبعضعس،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعرايى،

قسط،والرويالسريانيبعصعسروالسريايى،القبطيلعضعقر.والروكب،القطيبعصعقرفقط،السريايىسطفقط،الرويمطدقط،الفبطي

السريايىوبعضالقطيقعس.،القطيوبعضالرويمعق،الرويرلعضالقطيقعرالسرباني،ولعضالرويمعسفقط،والسريانيالقبطي



،-2-ئم!

بم!

بم

بمغ

مرذ!إيخل

ؤالثلثونالثافيالقضل

تلآجميدجمناثتئنآزشلالزئئوني،تجتلجمثذغئياؤتيحتقاجيتيتإلىؤأقماإيروشييتمإلىقزتؤتقا111011

تئمؤهذاقزئوظا،تجخشاتخذانيإتيقاذخويكتاقؤقتفذاقكقا.التيائقزت!هد؟إلى"اذقتاتفقا:ؤقاذ111:13

الزت"إنقفولا:هذا؟"،تضتغاني"يتمأخذ:تكقايفلقإن11103(ؤقذقاة.قخلأةقأ.الحاليىمنأخذيزكئة

فتا.".:.إلىئزليمفةقيؤفتيماإتييما."ئختاخ

:فتاكائقائيينمنقؤئمتفضاققال111:هأقخلأة.الرقاقي،خايىبختابجمئذقزئبرظاتجخشاؤؤتجذاقضضياأ111:4

قتزكوفقا.تئموغ،تفقاقاذقابج!بتفنمققالافقاآقا111:16الحخش؟"تخلأنيإذتضتغاييما،الدي"قا

الظيرييئ،لىثياتفئمكثيزونؤقزش111018غقيقا.قخقشغتييما،ثيياتفئمؤزقغواتمئوغ،إلىالحخشؤقذقا111:7(

القيريتي.:.لمبؤت!ظوقاالخفوليمنالشخيرأغضانآخزونؤقظغ

فتازذا"أوشغتاؤتفوئون:يضيخونكأئواخفف،منتمييزونكأئواؤالدينفذائم،جمنتميميزونكأئواؤالدين111:9(

الأغالي!".:.جم!أوشغتاذاؤذ.لأبيتاالأتيةائقفقكةؤفتازكة111001(الزت،باشيمالأقي

إلىخزبخال!اغيما،يفذجمبائض!اءكأنقتقاالخميج.إلىؤتظزالقي!،ؤدخلإيزوشييتم،إلىت!وغؤذخل1110111

غشزالاثيئقغغئياتيحب

كا3(كانوا11109،كشل+محب،ا111-6الم+!له!ا(ا11105السيد+الربا3(111أمامك!ا+قدامكما(11103(

المسا!الماء،11هـل-!أة!)إلىآ(11(111اوشعنامماأوسعنا(111:.ا(
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اا-ا11مرقرإنجيلحواشبى

(فحلاها1لح81أحدا11ي!ولهـ*ء7*تا52افوقتا1113*اي!*هـ*!ياعنياا31*هـشأهـي!!،ا؟،ا%+3*هـط!!(فاصحيبيتا1ص!إلط\(1(111

دإ111.0(5!االزتاق،1ا58!،شا(خارجاا53م5(لاب11!.4(س!+،الرب11م!ور53ح+يتم،61،11103+اي!*(تدماها31!*ولللأت!ا"ول

11ول!"ا\.الذينلم11109،كامح(عليها531!!دلما!حئيابهم(ا1ة-*85رفعوا،111.!(3*!هـة+ةمم!مجسب،6(35111!!ح-مدلأ(تحلان

اا7(شا)-كاثلأمة(ركماا1*لم!ةتاللأةأوصعنا(11س!*(يقولونا1ةلأ3يدادلما(يصيحونكانوااحةهـ531(خلفا71ح،ه(ماقدا1اعا(م!ا"

ح+ي!لم!،53535،لماعةاتلكلىا1لا!6++5(لجيماإلى11هشأشاولنطر(111:11()+دلمااي!3+(ح+لآلأبينا،ا1تأم!7)-كاثل!م(ة(ماركة01(111

:سق/(فوقتا1تلكس.ق/هـلاهذه،11103،نحوعرجات/سر.ق/عد،ااجالبإلىسط.إلىاا1قطوأقى(1امنس.ي/إلى(1(111

نإااقسرقصنعان(ا1قالس.ي/يقل(11:3(ابهوحياسقر/وقذماه(11مطقط(ا1إناني:تس/أحد،11عند%وصاعتئذي.وصاعة/

الزقاقمنحارخاالابفيية/السوقفيخارخاالابعلىس"قا(الزقاقخارجبابعند11104،ليدنايرأدوانهسقر/محتاجاالرب

!علوصهمايقس/(ثيابهما1وألقواسقاورفعوا(وحااء(111سقاا:7(11أوصاه!اص.قالهحا(قال11106(سإذ(11105(

عيقانلير()...(كانواوالذين11!.9(قط(الحقولمن11108(فوقه!يق/عليها(ااقر،فجلسا1ئيابهصاوألقيا!ي.ئيابهمأوردعوا1اأرديتهم

ستر/أوصعنا،11س،ويقولونا1قس،يصيحونكالواااحلعهالذينوأولكأمامهالذيىوأولكس.قائلير/صرخواوالابعونوالسابقون

مباركةعي.لأبينا،)...(مباركةاوتاركتسقر/(ومباركة01(111أقبلتدمي.تس/الآقي(11تبارك)!س(!يقرا،مباركا1التسديح

كلص.ق/الحميع(إلى11وتأمليوطر(11إلىسرقط/(ودخلااسرفلا(يسوع11(111التسحيحس.قر/أوسصا(11أبينامملكةالآتة

حرجالمااء(وتتكالىولماسخرح/الما)ء(ساعةاتزبتلل!ا!ي:خرج()...(فل!اا1ش)ءا

يوعلركهعليها،لجلىا11107

والرري(،عالسريانيأسوالرياني،القبطيتس/سئ،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقطيتسرالريافي،س.،الرويي.،القطيق.

قطفقط،.ط،الريانيبليس-لا،الرويفيليىهـلاالقمطي،فيليىفلاالصرياني،بحضد!؟،الرويبعضعر،القبطيبعضعقالعراني،

قسط.،والرويالريانيلعضعسر.رالرياني،القبطيبعضعقس.رالروي،القطيلعصعقر-فقط،الرباني.يعطفقط،الرويمط.،دقطالقبطي

السريانيوبحضالقبطيقعس:،القبطيربعضالروي.معق،الرويوبعصالقطيقعرالسربافي،وبعضالرويمص!فقط،والريانيالقبطي



+بمبم

بم

بم

بمآ

ول-ئمغ

بم

بمغ

مرضإنجيل

ؤالثلثونالتايثالقضل

قخاءؤزق.غتيقاؤكأنئغد،جمنت!لثمخزةؤزأى111:13،تجاغ.غئيا،تئحبمنخزخواتقاائغد،ؤثب111:13(

تقا:ؤقالقأتجات111014،التينن.زقانتخنتئملأتةؤزقا،إلأضميئاتحذتئمإتئقا،تجاءقققاشيئا.!يقايخذإلئقا

تلآميذة.:.ؤشيئالأتد."إلىتقزةييليئآخذتحذلا

القيتي،منآحمجينؤالئشترينانضائجينئخيربختذآالقيتي،إلىت!وغذخلقققاإيزوشييتم.إلىتجاؤواثتم1(111:ه

القيتي.إلماقتاغائقذتمأنأخذاتذغتخنؤتئم111016(الخقايم.تاغةؤكزالييئالضتايىفيقؤائذؤققحت

قغازةغملئفوةؤأئئنمالأقيم"؟لجميجضلآهتيتئذكماتيتي"إنكيحت:قذ"آليشتفئم:ؤتفوذئغئئمؤكأنآا:11117

الفضوض.،،.:.

الخئيخوقينيحافوله.كأئواقإتفئمئفيكوتة؟تؤجبأئيظلئونكأئواؤائكتتة،ائكقتةزؤضاثشيئقققا18(ة111

تغييصيما.:.جمنيتغخئونكأئوا

منتب!تقذاليرلثخزةزأؤابائغذاة،اختازواقتقا111..؟،ائقديتيما.خايىجإلىققىائت!اء،كأنؤإذ111091(

تبمتت.".:.قذتغئتقااليئالئ!شخزةقافغقمي،"تاتة:ؤقالقذكزتظزشا:31(11أضيقا.

يفذاتفوذقنإنخفا:تئمآفولقإتيا:33(11التإ،إيقانتئم"اخغفواتفئم:ؤقاذت!وغقأتجات111:33(

يفول.".ة.قاتةقيكودتحن،تفلقفقاآنئؤمنتلقفبيما،ثنيتشلأؤلاائضخير،جمنيؤاشفظ"ائقيئالختلي

تئم.".:.قتكونتتائوتة،آتئمآمئوا،الضلآهكبتئأئوتةلثئييمخ!إن:تئمآفوذ"ؤيفذا11104،1

ال!مؤاقيل!الديأئوكئمأيضاتئمتغمزل!كبغتييما،تئمقنل!قاغمزوايلضلآة،نفئئم"ؤإذا11113:ه

ذئوتبئم.".:.يغمزال!مؤاقيثبالديآئوكئمقؤلاتغعزوا،تئمأئئئمقإن111:36،ذئوتبئم.

ولذد6وقب(11هـجأوا!ةلأ!جاؤ"7!جاؤوا(15(111جا"!جاء(ااشئا!كا!(1"شيئاا1فجا*!فجاء(ا1بعيد"بعد(13(111

الما*المساءلم91(111كي!أق،نوع،بأيا1روسا*هـرؤوسارؤصاءا111118للصوص*االلصوص111117متاعممامتاغا،16(ة111

(الس!وات11؟نلم!،من(ل!111،15تلونههـكا!تمألونه(ا1شكاكاشء(،3(اة11هـلالتهم!ةهـلا(اللهأ\.؟؟،رابي،(معلي31(111

+لا7السصوات(11دأبوكم7ألوكم(فولا111:36(-*السوات()000(ذنوبحم35-36(111السماوات!
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سع(11س!ي!ي!لا(1511اة(+س!م53)دلمافأجا!(،1(111حي!يحن(11*عكله*لجد(11ة*ا(ة(-)3رألى(13(111حفي(13(111

ق(رفالصيا11ااةحهشا53(قلب511*ح(م!11+ثلمايلما-ح*لا(اثمترين1ال!+س!ول58!ح(الائعين15(111ةلأ)*م!+للأشا(3

كت،ا1ج!قد(111017،ج"ح3شهامتاغاا21ي!حااح+53،يقدما1لله*ااةي!ا(يدعيحن111016(يمه+!ا!اررهمم!يال!شاة+!ا!حلاهكا"ا

11ا+للألمحما(؟ناا+لل!يلماص!إذ((11191كاة-ة،ث!ة511(يهلكولها1شألل!+(!يألمحأةي!ولمي!3(نوعلأي(111018لااة(ع!لتوها1ولط(شهشا)+53

احها،ا1ا!!ةم(معليياا131اة(-س!ح*هـم)31فذكر(3(أ!!.ال!(تاح-)ا!53أصلها(11الح(منا1ح3ا!اتااجتازوا(0،(111م52الحالمساء(

*هـمهصا،ااكا+احااسقط11ااك!المانقلعولهـ11(قن33(أ!1ي!،أهـلاح+!53لحماا1ة*جعلوا(ا11محااة(-53)للهاجابفأ33(111

11س!-!ح+للما+!5535ي!هملمعليهلحممنل!111035()1+لل!يلأ(حخس!(فيكونا1س!سا+3يآمنوا(11!للأحء(ش11ع!!هـحوطذا(.1(111

53ول5ال!وا!(فيالديأبوكم!ولا11ح+رلمأد!3+ع!+لم!دلما*د6*ه!ص!تغفروا(لما1يم*+هح!إن(111،36ةولللأ++*م*+قردلوبحم(

ي!*+!؟ص!-*مثلأ++ة7ةقر(نوبحذ11ااس!-لألهممر!*ح+لل!ح*م!يغفر(ا1++حا*س!+للما*5-لا،652أهـا

يجد/هلنحوهادأقبلورقديهاس./يجدلعلهأقورقذأت!ي:و/لجد()...(عليهاو؟ن111013(الآخرولليهومسقر/الغد(وفي111013،

الأبدوإلىالآنصس./تؤكلثمرةولاالدهرإلىمنينيحرنلا"!يق/الألد(إلىثرةفيكمجدلا111014،عسليجد(ا1يجدأنعسعر

قر/اطيي،11و.سي/مناا1قط(أجمعين11سذلايوع(111،15الأبدإلىثصازاإنادممئنيأخذلاع!ثازا/أحدمنلثيأكللا

آنيةقرس/ماغا(اايجيزس.قر/(يقدمااتسيحن(111016،الصرأفينتحوتس.الميارف(موائدا1وبذدق:(وقلب11اللههييس:

/قنوع(بأيا1جعلوا.ساوطلبوا.يق/كانوا(111018(سائرو.يقسا!ميع(11مكتوب.قسيأيم!(قدا1صفلا(أليس111017(

فلصاسخرج/المماءكانفحين!يمضى،الماءكانوإذ111091،يهوني:قس/يتعجمور،ا1الثعبس.تر/االجمع11يهفأنس.

إيصادديحملجنس(اللهإيصانلحماجعلوا111:33(الأصلي.قس/اأصلهاا1سقد(ااصاجتازوا(ا-.3(11خرجراالعا"ء(كان

يقل(مهماأن11يقوله!ي.يقل،ا1ارتعغس.ق/انقلع(11أحدقالمىإنه!ي(يقولمنإن11قسقن(111013(اللهإياناتخذوا!ي:/الله

لحممافاتركوامي؟(عليهلحممنل!فاغمروا35(111أيقواي.آموا(4؟،111سفلا،يقولماا1يقولالديالياء(ذللثأنس

هفواتحملي:س/ذنوبع،اايترك!ي.س/يعفر(ااعليهلحمكانلمنق.أحد/علىلحمعصافاصمحواس.أحد/كلعند

زلاتحي:ذنوبحم(11تتركوهي.س/تغفروأ،16(111

الذيمهصا،111033(الصثا)ء(المساءا111:91(

بهتشعتوماالمنفعةالمتاعأصلحاشيةمتاغا(16(111

،،عوالرويالسريانيأص.والرياني،القبطيقى/يق.،والرويالقبطيتر،والسريانيوالرريالقطيقسر،الربانيس.،الروي!ي-،القبطيق-

قطفقط،طالسريافي،فيليسسلا،الرويفيليىهـلا.،القبطييليسفلا:،السريانيبعص:ص،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعبرايى،

قسط،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيلعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقزفقط،السربانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقطيتس!-،القبطيولعضالرويمعق.،الرويرلعضالقبطيتعر،السريانيولعضالرويس.!قط،رالريايىالقبطي
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مرق!إنجيل

ؤاتتثونالزافيائقضل

ؤائقسثايخ،ؤائكتتةائكقتةزؤشاءإتييماتجاتالقيتي،ثبقالت!فؤقإذإيزوشييتم.إلىأئضاتجاؤواثتم37(بر111

ققال111:!3(هده؟"تضتغييئال!لظانهذاأغظاكالديؤقننهده؟ضتذتشفظالب"بأئتة:ؤقائوا1110138

هد؟.ضتغثشفظالببآئتخئمأفوذأئضاؤأتاقأجيئولمني،ؤاجذ؟يهقهغنأشأئخئم"آتات!وغ:تفض

"إن:قائيينتغص!قغتغضفئمققكزوا111031(آجيئولني."الخالش؟منأئمكأتتالت!اءآمنئوختا:ضئغة111:03(

لأنالخئج."منتخف!التاليى"،من"إتقاففتاؤإن111:33(بيما؟"ئؤمئواتئم"قيقادايفل:ال!تاء"،من"!قففتا

أتا"ؤلايئوغ:لفئمققاذتغقئم.""لا:ؤقائواتمئوغقأتجائواا33اة11تئئ.بالخميقيماآتةخيجهئمجمئذفئمكأنئوختا

هد؟.".:.ضتضثشلظالببأقيتخئمأفولآئضا

ؤالثلثونائخامشالقضل

ئزخا،!ييماؤتنئقغقزة،لمحييماؤخقزجذازا،غقييماؤتنئكزقا،غزشزخل"كأنبآفثالي:تفئمتفولتذآثتم13101(

ثقزهجمنائقلأجينمنيأخذييئغئذا،الزقالبثنيائقلأجينإلىأزشلئتم13103(ؤشاقزقلأجينإلىؤشققة

ؤآقائوة.الأخزقشخواآخغغئذاأئضاإتيهئمقأزشل31!04(قايىغا.ؤأزشفوةؤافتقئوة،قأخذوة131؟3(ائكزيم.

تةكأنؤأيضا131:6(آخيرين.ؤقتلواتغضا،قزظواأخزكثييرين،قأزشلالأخزققتلواآخغآئضاؤأزشل5(131

ائقلأخونأولحذققاذ131:7،ائي."جمنشيمئتخئون"إتفئمقائلأ:آيخيزا،إقهئمقآزشقةخبيحب،ؤاجدائن

ؤقتفؤ،قأخذؤأأ؟ا:8الميزاث."قيضيزتضاقفتقئلة،تغاتؤاائؤايىث.فؤهذا"إنففبلأ:زأؤهتقالضغص!،تغضفئم

آخيرين.إلماائكزتمؤئ!تقئمائقلأجين،قئفيذتيأتينائكزيم؟زلثالأنيفغلققادا109(آأائكزيم.خايىبخؤآئقؤة

الزتيتليمنأ؟ا:11،الزاوتإ.زأشضازهذاائتتاؤون،زذتةالديالخخز"إنائيهتات:هذاقزأئئمأؤقا131:.1(

غئويتا"؟".:.!نيغخحثؤفؤهذا،كأن

.:ؤقضؤاقتزكوةآخيهئم.منالقتلهذاقالىأتةغيفوالأتفئمالحفج،جمنقخافوا،ئفميمكؤأنقظتئواا131:13

اسلحممماأسأل!م(111:93(رولاكا!رؤساء(اجامما!جاء(ا1واد"فإذ(ااجاؤ7هـجأوا!أةلأ!جاوممادجاؤوا(37111،

جدار"حدازا،131:\،فعلت"،صنعتا1+له!ئأةهـلاوقالوا(111033،،لى"فمكر+افمكرواا111031مع!ودية+لمصبغة111003(

مماسيستحيون(ا1أيضالهو؟ن7له(؟نوأيضاا:6(31قوئا6بعفا،ا1فأر!"6وأرصل(5131(الاوانمماالأول6(الزمان131،3

الناؤونأ11اما"اأرما.!(131هـ+أولكم!ة7هـلا(فيهلكا1يأتي+الأتين9(131يصر"فيصير(ا1بعض+بعف!ا131:!(سي!تحولى

هـعجمبئأةلأ!اعجب131:11(هـالناؤن7مح!ةلأ!
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31لأ37-3لأامرق!إنجيلحواشي

11**احي!(ا1++ح(الذي11احو!(11ا*يم15(هذا1ك!*(صنعتا51ي!اعيدماة(بأيا1ةي!)دلماور(3(قالوا38(111،حفإذ(ا31*آجاؤوا(111037(

ا*!(هذها1ا(اة)اماصنعتا1دلألحأيفا(5311اخهتا(!صة5311!أ*هـ!اص!يدأة*+ورأسألحم،أنا،11191اةلىأ(،هذها1)ا!ا(مماح+!(تصع

الماءاص!11س!ه*لاةيداقلنا،ا1لاةحوراإن11*350**س!ولم52ابعضمعبعصه!111،31د!ةيدأ،أم11د!س!،كالتا531،أجمن111،03:

حعمحل!شأ+53(نخفا1ح*دها(أ11ةحثةتاه!ل!ة-ي!قلنا(وإن33(111شا!هـء52(فلماذاا1!لأتاهكلة،يقلا1ح*3853!ح5حهـ+لأحء+

11اكلهـشأي!(يقولا1(-حمح،ة)تا+ول(أبد(1311ا*!أي!(هذها1اةاام(صنعتا531ص!ول(ولا111033،تاللأ+!هم!ورء!(بالحقيقةأنه11!+ةطول

الزمار(351،1،3مدله3اهتأ!ى53حاق(فلاحينا1ااا+لا*(سلمها531هور1جدارا،ا1+دلأ"لا*(فيا1س!*53*ه(كانا1ي!57كاثلأ3(طم

3*اايل!هلمحأأهانو(11ةههـ83لأعثخوا،4(131يلماااح52-افارغا(311*1(+الحامتهنوه(311*(-الأ+اةفأخدوه(3(53131+شا+

له(ا1حاا*يم(؟ن11وأيضا،131،6يم*ح535لممبعضا(ا3*اي!دلماالحفرجموا،ا4361؟يدأ(كثيريناع!،لممةحأخر،11-ممرا+الآخر((:ه131

ة3اا+احاألقوه!للأهـ131:8،لا،ا1مش!فيصيراا71*ص!!ة(فلنقتلها3041أمس!53*ي!،لبعضلعضهما51-3*ولولاأولك:131،7ااة+ي!

ما(ا531حولأو،أ.1(أ؟131اح-ي!(يسلماا5!اة-ةد!اا(ليهلكا1آة*االأتين(ا1س!+(رب11اماةلاا،ح(يفعلا531-+لصاذا(131:9(

س!!يا*-س!*قالاأنه11اك!75*خاي!رز7511يصسكوهاأن131011(اة-اهداا1ع!+قى

.يقس/،يسوعطمفقالا111093قط(الديا1)هذه(تصنعي.الأمور/هدهتمفعس:هذه(صعت111038،فيناس.عيأثإذ،37()11

أصغس.ق/(صنعتا1تخبرونييسلر/لأجيبوني(ا1واحداقولاأستمحصحمأناى(واحدة)...(أناااطموقاليسوعفأحاب

قر،ساقلنا(وإن؟3(أ!انفوسهملىسق/لعض(معبعضهم31(111أمالصا)ء(من!؟أينمنس.در/أم(؟نتالصاءأمن111003(

حفا/نيأنهبيوحنامتمسكين؟نوالألهمسق/ني،)...(لأنا1الشعبس.الجحاق/1اخافواثم!ي./دنخافق.نخف(ا1نقوللحى

.سهذه(ا1أصنعص.ق/(صنعتا1تسطأيفا(11!يقولإذأجابعي.ت!/الم(فقال33(111حفانبئاكانأنهيوحنااتحذال!لأن!ي.

ومضىقس/ولافر،11سياخاصق/جدازا(ا1وغرس%ووضعيبه/وأحا!قس:،عليهوبنى11إنسهـلاق/؟نا1131(+الأمور

وأهالوه(الآخردثحوا13104(وضربؤعرسأطرحوه/ي.وامهنوه(ااقر-لا(فأخذوه131:3،الأوانس.ي/الزمارأ1،10،1الغرلةإلى

فقتلوا13105(بذلةوبعثوهرشجوهأيضاالعدذلكدرجمواسممتها/وأرللوهليشجوا(%رأسه)،صدجوارأسهصربوارجموهإذفذلكي:

قائلأا1حيبهميةتس/ب(11صفلاواحد(11قروأيضا(13106،فضربوا!ي:فجرحوا/س.ق/اكلجمواا1أيضاذلكلقتلراسالآخر(

ويحونسر:فيصير(ا1عرطمقبلأ(رأوهلماا1ليمنهمفي!اعر.نفو!هم/فيي.سق/لجض(بعضهم13107،لعلهمقاللأنهس.قر/،إنهم

أرلئكفيهلحنس.ولهلحن/!ي.ق/كيهلك،ا1سأتيق.ص/لأتيز،ااصطالآنا13109(وأخرجوه3عرسقر/،وألقوه31!:8(

11يعلقوهأنفالشراي:/أخذهيريدونف!نواس:)؟(/قريصسكوه(ألىفطلبواأ131013فيأيفاهذاقرأتمولاس.يا(قرأتمماأو131:.1(

الثعب(قر/سالجمع

،معسودية111:03،صبغة

(،ع:والرويالسريانيأس.،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقر؟والربانيوالرويالقبطيقصر:السرباني،س.،الرويي،القبطيق

قط!قط،ط،السريانيفيليمىهـلا،الرويفيليسهـلا،القطيفيلي!!لا،الريانيلعضد!،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

قسط،والرويالريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقطيلعضعقردقط،السريانيسط:دقط،الرويمط.دقط،القطي

السريافيولعضالضطيقص.،القبطيوبعضالرويمعقالرري،وبعضالقبطيدعر.،السريانيولعضالرويمعس.فقط،والسريانيالقبطي
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مرقرإبحيل

ائغالثزالأضخاخ

ؤالثلئونال!ادلقالقضل

"تاتة:قائواتجاؤوا،قققا131014(بقؤلي.تصيذوةييئؤالهيزودليصيينائقريميصيينجمنقؤقاإتئيماأزشفواثتمأ1،1013

بالحق.الت!شبيلئغقئمتل،إت!البؤخيماإلماتئظز،لاتذبآخد.تخملقلآلمجق،آتذتغقئمتخنائفغتئم،آتقا

تفئم:قالبيرتائهئم،هؤغايىفتإذفؤ،آقا1،10115ئغطي؟"لاآئمآئغطيلا؟آئمالقيليئإلماالحزتةئؤذقيأنألمجوز

ؤهد؟الضوزةهده"لقنتفئم:ققالققذفوا.فئمقآقا131016(إتئيما."آئظزليئ؟يتازاإلآقذفوائخزئوتني؟"يقادا

قااللةؤأغظواالقيليئ،قاذالضيذ"آغظواتفئم:ققالفؤؤأقا17(ة131لفقيليئ.""!يئققائوا:فئمآقاائيهتاتة؟"

مئة.قتغخئوالتإ."

ؤاليئونال!افيالقضل

أتقا"تا11191(لمحائيين:ت!ألوتةقخغلوالمحتاقة،تخون،إتهتفوئونالدينزتابقة،إتييماتجاءتثتم131018(

ت!لأؤئقيتمائقزأةآخوةتأخذآنؤتذا،تتزكؤتئمافزآة،ؤئخق!أخد،أخوتفتإنتضا:كتحتفولتىائفغتئم،

الثال!قاتخذقا131:31(ت!لأ.ئختفؤتئمؤقات،افزآةالأؤذقتزؤخإخئ.شئغةجمئذتاؤكأنأ131؟.آلأيخييما.

قاتحتأكجينؤآيخزهئمغمئا.ئخقفواؤتئمتزؤخوقا،ؤال!ئغة،3(ة131أئضا.الشايسثؤفكذات!لأ.تتزكؤتئمؤقات،

ققاذ34(131زؤتجة."اتخذوقاال!ئغةلإنائضزآةتجتضيزمئفئملقنئجئوا،قاإذاائعياقة،قني13103،(آئقما.ائقزآة

منقافواإذالأتفئما3أ؟1:ه.اللهفؤةؤلاائكئحتتغيرفونت!ئئمتصمفون؟هذاآخلمن"آليشت!وغ:تفئم

ؤآتفئمائقؤقماغنن131036(ؤأقا.ال!مؤاقيجمنيائقلآئخيمامثلليهتفئميتزؤخن،ؤ،تتزؤخونلاالأفؤاقي،

ؤإلةإشحق،ؤإلةإئرهيتم،إلة"آتاقائلأ:ائغقيقةغلىاللةخاظتةكيففوشضجيقةجم!تفزؤواآققئميفوفون،

جذا.".:.ضمقلئئمققذيلأخياء.تليفضؤق،إلقافؤؤليش131037(يغفوقي"؟

أيها(ياا1حاواجاؤهـمما6جأوا!ةلأ!جاو!جاؤوا(14(ة131بحلمة7(بقولااالأحبار6المريسينن(11ارلل"جاء7أرسلوا،131013(

وأما17(131برياهمممابريائهم(15(131قيصرللصلك*(الملكإلى11محق7(بالحقاطريق7سيل(اتبالي7تحعل(ا1أيهاكا7م!!هـيأيها

ويزك7،ويخلف11انسان"أحد(11أيها7يأيها!!اأيهاياا131091جات6!جاءتا18(131لللكما*!ةلأاالملكمالا1"هو،

11لميقومون6(يقومونا1أجلمن،عن(131:36،هـهـالذينم!ة7الملائحةا11يزوحونممايتروجون(131،35ضللتم7تضلون(131؟34(

11الموقىمماللصوق،ا1إلافاهـ"6مح!ةلأ!!إلفا،37،ة131العوسجة6العليقة(11هـفيةهـلأعل،ااتقرؤ7تقرؤاهـمماظةكاتقروهـلاتقرؤوا،

الاحيامماللأحياءا
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13-1337مرضإنجيلحواشي

53تااكلة((!ولب)11*(اولللأمة!دلأ)د!عيا*ولللماماول!ةهح(سيينطيرودا11!3ةلحمة511س!غلآحي!ة53هد!(قوفايىإرسلواأ(31113

11ي!3(نؤديأن1ايلماشأ5أمجوز(11اولولهـ3750لم)هـ(طلحقااحس!ولمس!85!ي!!ا،*ي!قرلمتحفلا1ا**هـ53(محقا1مماههـ،اح*ألك(.1(131

تجرلرنني،لماداا1ااس!سهللأتأ(عارف(هاة3131*س!+يلألاع+!ا!اةيلأ(نعطيلاأم711*م!+لآأنعطي(11ق7!اهلا(ا1*ةلمحأ(أم11للألح3(لحريةا

311*ااام(لقذموا(61ة311ام***وري!ه!يهـخاحام(ينازاد11ا**521(قذمواا1+اس!م!-2*مي،تجربونيا3051!!3للأ.6*ح-++امت!ول51

لته،ماا1لاهـي!(الله11*،ا*ولمال،ا531+ا*7"(11أعطوا17(5131!ه+**لل!لك(ا1س!+(!11ا+3*هـةم(الكتابة11الح!دلما!ا(الصورة

2**(فجعلواا1+هيده(تحونا1*!الذي!(11طم!س!(ا*!ا)5153يلحتاهحمم!هكلمهتا*ة(زنادقة18(131مم!3*!لتعدوا(ا31هـ*!

11اعس!(7)اول(المرأة5111يأخذ،ا1*الحةقرأن،11ة*(يزكا531اولالحشأ(امرأة11ااس!+ي!+كل!شأ(يخلفا521اةأحد(511+دلألمحما(إن111091(

6.11س!+افاتخذها(31(131ةممرايخلفا1اة،فتزوجا1حح7*م!+هعندنا،ا1م!لم!*535(كان131،01!كامورنلأ(ا1تاهي!53-اال!+!،يقيم

تصير،ا1**+هدماحدلأشاول-تا،يم*،بعثوا!اإذا(؟1313*س!أيضا،11*هم*اعفاا1**(يخلفواا1ا+7كة2السبعةا5111.3،3د!ا(أيضا

حول53،يتزوجونلاا1،ا*+هس!م*3قر،لأنهم35(131ي!اه(أليى131:34(اولاحشا+ازوجة3611*شأ+اااتخدوها11م*3(لأنا1ئأ*3م

11ولللما!+،صحيفةا31**ح،يقومونا1م!!!حعن(ا1س!ولاأما1،1036،*حثةلكهم(ام!ول53152-اكالا*+لم!يتزوج!(ولا36111*+ي!

6ا**هـحياء((لد)طأ6ا*ةهـ1((لد)صوقاهـ31إلفا(11ح+هو(ا1!ةليس(37(131س!ه+ة!قرالعيقة(

لهأسقائلينأولنكفدناي.ق/له(قالواجاؤوافلصا131014،بحلصةس!ي/(بقولا1قومإيىجا)ءاق.صاقوفا(إليهأرسلوا131013(

وحوهس.ق/،إنسانوجه11أحدهتممحتصلأولتس.بأحد(تحفلفلاا1تباليعر،تحملااعر!لا،اابارقس/محقاا1وسألوهلجاؤ)و(1

لاأمنؤديأنأتأمرناع!.قسر/لعطي(لاأمأنعطيااقيصرس.ق/(الملك11الرأسجزيةد!:،الجزية11بحققةص/(بالحقا1الاس

صق/،للملكا1قط!اا:16(31ستحربونني،ا1رياءهمعلمدلصايلمجبهم/دعرفس.لريائهم،عارفهوإذ1اقسهو،أما131،15

دته/دتهوالتيلقيصرقيصر"موالالآنأعطواي.لثه(ما)...(أعطوا11طموقاليسوعفأجابي.ق!اطم(فقالهووأما131:17(لقيصر

11أولاذاصق/اولذا131،91سفجعلوا،ا1يزعمون.سقر/ايقولونا1+الذين.سط،زنادقة131:18،حقهاللهوإلىمالهقيصرإلىأذوا.س

سر/(والسبعة33(أ؟اقسطأيضا(131:31(عقطاعدنا131003(وليقمسقر/(ويقيم11امرأتهشقيا(المرأة11فليأحذسقرايأخذ(أن

وقاليسوعفأجابى:ض/يوع،طمفقال34(131تحونيق/تصير(ا1أمط(ابعثواماإذا131033(سفلااتروجوهاااوالسابعق.

النااء(ولاالنسا"ء(يتزوجوالمس./يتزوجونولايزوحونلاي.ق/يتزوحن(ولايتزوحونلاااتسر(لأنهم3(هة131تسطألي!(11طم

العوسجةسز!ي/العليقة،11عندما:يقس/كيفا136خ131+الذينسطقر/الملائحة(11يحونو!بلمي:ق!/لكنهماا1للرجاليصرن

كثيزاتضلونإذنفأنخصق/جذا(ضللتمفقد131:37،

ضللتم31!.،3(تضلون،ذرية31131(نلأ(ررغا131003(دسلأ(وال!كة(الكتابة131:16(وهذه)و(الأحبار13103!،الفريميين،

كتاب،صحيفةااعيقوعون،يقومونااأجلصعن(ا1،1:36

والغمب،ولدهوولدولدهوغقبهالرجلغقب:حاشيةعقئا(1:33(آأتركسنىأيضامرضمن3+مفي+*هحلا*وردت،ويخلص131،91

القدممؤحرأيضا

(،عوالرويالريانيأشوالسريافي،القبطيذ!/سق.،والرويالقطيقر،والسريانيوالرريالقبطيقر.السرباني،س.،الروييالضطي،ق

تط.،فقط.ط،السريانيفيليى-لا.،الرويفيليسهـلا.،القبطيلىليىفلاالسريافي،بعضع!،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق.العرايى،

تسط،والرويالسريايىبعصعسر،والسريانيالقطيبعضعق!،والرويالقبطيلعصعقزفقط،الريانيسط.لقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىولعضالقبطيقعر.،القبطيولعضالرويمعقج،الرويوبعضالضطيقعر،الريانيوبعضالرويسىفقط،والسريانيالقبطي



ةبمغ

بمآ

بم!

بم!

!-

بمي!

مرقىإمحل

ؤالثلثونالثامنالقضل

خغ؟"أؤلفنهقؤضتة"أتةؤشأتة:أتجاتفئم،تجقاأتةؤغيتميتخادئونشمغفئمتقاائكتتة،أخذإتئيماقذتاأآ13108

ؤأنا:31013ؤاجذ.زتفؤإلفتاالزثإشزائيل.تااشقغ،هد؟:هقائمتقذقةائؤصمية"إنت!وغ:قآتجاتة1،1:!3(

ائؤضية!تهد؟فؤيذ.خيجؤجمنأف!يىك،خيجؤمنظغاء،تفميذؤمنقفبذ،حميجمنإلقذالرتئخست

قال!.".:.منأغظتمأخزىؤضيةتئ!تمثقذ.ضاجتذتخحتآنهد؟:هبؤالحايية131:31(.الأولى

ؤإن131033(.ييمؤاةآخزؤليشفؤ،ؤاجذاللةإنبالخميقيماففت.قافغتئم،تاآخ!ن،"قا:ان!يثتةققاذ3(131.آ

ذاتين،مثلضاجبذؤتختةفؤتذ،خيجؤمنقفمذ،جميجؤجمنتف!يصذ،خيجؤمنقفبذ،جميجمنتةالخحت

جمنتجيذا"تمئتتة:قاذبغقل،أتجاتأتةت!وغزأىقققاأا.!33أؤالذتائتي."ائفخزقاتجميجمنأغظئم

التإ.".:.قتكوب

تغذ.:.ت!أتةأنلمج!زأخذؤتئم

ؤالتلثوناتاييخائقضل

قذؤداؤذ131036(داؤد،ائنفؤائتميميخإنائكتتةتفول"كيق!القئتي:!نيفغققاؤقالت!وغآتجاتثتمأ1؟35آأ

قذاؤذ1،1037(قذقيك"؟قؤطيئتختأغذاءكأضمغختئتييني،غناخيسقيزقإ:الرث"قالائفذليى:بزوجقال

بشفؤ.:.مئةت!قغالكثيزالخئغؤكأنآائئة؟"فؤأئنقمنالزث،إتةغئةفؤيفول

!بؤالختاببالخقلي،يتتشؤاأنيفؤؤنالدينائكتابمن"اخذزواتغييييما:ثنيتفئميفول131:38(ؤكأن

ائؤ،ئيم.".:.!بائئتكآقيؤأؤائلائقخامل،ثبائكزالييغلىائتخال!شؤآؤائل131093(الأشؤاقي،

آزتذ."جمقائايتائونقهؤ،ءضقؤاتهئم.ئطيفونأتفئمبجفيماالأزاملئئوتتأكئونين"الب131004(

أجمعأ!رك6أف!ركاجميعا1جمغامماجمعا!جمعاء(131:.3(يإسراثيلكالا،إسرائيليا!أ(319حستاأجابهم7،أجابهمنعئا18(111

11فهأولاءمماهـ6،دهؤلاءالم13104أعداكهـمما7لحةلأ!،أعداءك131:36،بنئأابنا131035(ملمكاولم،لم131034انمماوإن،131:33(

دينونة7عقائا،
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بم



38-.134مرذلىإيخلحواشي

5111+ع!+!ه!ل!ك!للمامح53(أوطن11س!+!(411يلما(أية11تهـللمالم!مماقرنعفا(ا1)ا*م!(1اع!(وعلم11ع!63ثلأ!ا(يتجادلونا1ااةآفدنا(38(131

(أي(ركف!أ11*+تأمجمعاء(ا1ملم!ء*(ح،ح)5(غب03(أ؟ا"+(رب11اة!(هذها1ح+،!311+م!لمحما،المتقدمة93(6131أ-م53ئهع(

11تاللماح!،قرأحن(؟131،3اةلم!هاقي(ا31*م"م!+(مثلكا71(ع!،ع!)حم!حتحب(ا1اة!(هذها1ع!+!(31(1،1ييتك)تأةا(5*"اول

لائح(لدا81811.ث!(المحرقات11+كاحة،أم(تلثدامثلا1حملم!م!*ا+(محمةااا+ي!م!ول+ام(لحبا33(8131*!حلمبممح(سواها1)حهور(!اة(قلت

11هـي!لاهقد(36(131(1(535!ح)للما(ل!حاأ3(13105ورح(بعدا521*53*(بعيداا1ل!0305+،أحعي!ول511(بعقل(31143لمحأ52للمالمحما53المحأ

11هـحلمح!لل!53يطوود،ا31!!ولول(الذين11ة*ة3احذروا(38(131ئهـللما)ع!ل(*ط!حقر(لثهوةا1ياهمح(عنها1ههـت!11هو(37(131ةح(عن

11لال!ط(عليا1م+مهيده*ة\(ئلواأ93(131ا!ة3ةمهقر(لألواقا11حكاه*تاة+كاةلم!ة(الخيات5811+شا!ا"لح6أ(بالحللا1المحهول(يتمشوا

بعلةا1**اي!مةقر(ملرالأا(،13100+اولال!د!هي!قر(ئملولاا11حيدمال!ة+!ه("ئلواأ11ايمح3لممة3دلما+3(المحاول11مماهـةمولحةقر(صلكراا

ك!53ع525زيد،أ11ح+ةعقاثا،ا1!هـم!ةةا(ينالونا1*اة(لهؤلاءا1لأحط538ا*اللأشاح53+53شاحح+ممشاهع!*3هـتاحع!(تهمصلوايطيلورنهمأ

أوطن(!وصيةأية11أولاهن%عيهنمقدمةق(أوطن11استعحصعيقس/(سألها1حسئاقر!يالعئا(ااسريتحادلولى(38(1،1

5(هذهبا1اسمعالوصاياجميعمتقدمةس.قر/اسح()000(إن93(1،1الوصاياكلعلىمقد!ةوصيةأيةسالوصايا/صائرأول!أيماي

أ؟311،!عقلك/يرأيكسأ!رك(13103(هوواحدالربس/قواحد(هور!ااإطكعققسر/إلهنا(11ثهب)ء(كلعلق/ي

يعراأحص،ما131033،لممكمثلس/ذاتكملقملكاا1قرببكصق/(صاحبكا1بهاشبيهةيتثبهها/التيسق/هده(

/ق!ك(11القلبسو/(قلبكا1لهالإدانمحبةوأنس./تحبهوان!ىله(الحبوإن33131(إنهصق/(اللهإن11حس!اسيغم/

القري!ويحبس.ي(داتكمثلصاحبكومحة11القوةسقا(قوتكا1الرأيعقسالعهما)!قر؟(.قسر(!ه!ك11النص!ص

/سعن(ااهوقي/قد(36(131أيضاسق/هـلابعد(ا1عقللوقورلي./محكمةس:(لعقلأ:34(31أفضلس.قا(أعظم11كنفسه

عربالتلذاد/س.ي/بثهوة(ا1فكيصسقر/أي!(!ن11ربيالآنيمصيهس.رئا/يدعوه!ي.(الربألهعمهيقولهو37131(مري

الوارعيس/(الأسواقااقر(بالحللااويحطرواسدرايتموا،ااوالذي!و.سر/(الدينااس38131(احدروا(لعق

صلواتهم(يطيلورأنهمبعلة04(131المآدبيالعثا)ء(/س(الولائم11قط(الكراسعلىا1ورؤ)و(سس.وصدور/مي(وأوائل13193(

يصلردطويلوسبعييصلولى/لعيدولسسبس/ق.

ديمونةعقائا(.،(131المجامع(المحاول131093(واللام(والتحيات1،1038(()علمإد(وعلم11!جاءلدلا(38(131

مرقصم!كألىالق!طيلىالمثهوةلمظةوردتحاشيةلمئهوةاا13137المصدرصمةعلىالصبحاشيةمثلا33131(

(،عوالرويالسريافياسروالرياني،القطيقساص:،والرويالقبطيقروالسريافي،والرويالقبطيقسر،السريانيس،الرويي،القطيق

قطلقط،طالسريايى،لىليىسلا،الرويلىلي!هـلا،القبطيلىليسفلاالسريايى،بعصعس،الرويلعصعر،القبطيبعصعقالعبرايى،

قط.،والرويالسريانيبحضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالضطيلعصعقرفقط،السريايىسطلحفط،الرويمطمقط،القبطي

الريانيولعصالقبطيقعس،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيتعر،الريانيوبعصالرويمعسلحقط،والسريانيالقبطي
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بم3

ول-متم

مرقرإمجيل

الأزتغونائقضل

ؤكأنالقيتي.يخزاتةثبئخايتتاانجفوغئفتيكيفأنتزىؤكأنالقيتي،يخزاتةفذاتمت!وغتجلشثتمأ1،1041

فذزتقا.كأتاؤفقاقل!،قأنقحتم!يهيتة،أزقتةؤاجذة،قخاءت131:43(كييزا.ئففونكثيزونأغيياء

هؤلاءحمتيجمنآكثزآئقتائم!يهيتةالأزققةهدهإنتخئم:أفول"الخقتفئم:ؤقالتلآميذةقاشتذكأ43(131

لثئيعض!آئقستإغؤافيقامنهتيؤهدهغئفئم،قق!لجمقاأنقؤاتمفئمقإتفئمأ13144القيتي.يخزاتة!بأنقؤاالدين

خيايقا.".:.حميغتقا،كأن

ؤالأزتغونالخا؟يائقضل

الحخازة،هد؟هقتؤجأئأئظزالفغقئم،أئقا"تاتلآميد؟:منؤاجذتةقاذالقيتي،منخايىخفؤؤإذ13101(

غلىخخرفتاقائئزكلنائغطيضة؟الحخازةهده"أتزىتمئوغ:تةققاذ13103،الأئيية."هد؟لثيئءأئؤجمثل

يئقق!.،،.:.خخبرقلآ

"فل131:14اش:ؤآئذراؤئوختاؤتغقوثتظزشجذهغلىشأتةالقيتي،فذاتمالزيخئونيتجت!صتهلىتجقشقققا13103(

"أئظزواتفئم:تفوذأنت!وغقتذأأ131:هتتتم؟"أنخيغقاهد؟أزقغتإداائغلآقةؤقاهده؟تونقتئتتا:

كثييرين.قئضفونائقميميخ."فؤأتا"إل!قائيين:باشيي،تأئونكيييرينقإنأ6131آخذ.ئصفئم،أن

الائقضاء.تأقيتئملجنهد؟.تخونأقتئتنيقإتةتفقفن.قلآخزوب،ؤأختايىلمجزوبشمغئئمقاقإدا131:7(

ؤهد؟ؤفئوخ.مخاغاثؤتخونقؤاصمغ،!نيز،فيلؤتخونقضقكيما.غلىؤقفقكةأقة،غلىتفوئمأقةؤإن13108(

الظفتي.،،.:.أؤذهق

ؤئقافونائتخا!ل،!بؤشيفيرئبرتئم،الخيمقؤاصعجإلىق!ئ!يموتئمأئف!ئم.آئئئم"قائظزوا131:9(

آخجين.".:.ؤيلأقيمتفئملثقاذة،أخليمنؤائئنوفيائؤلا؟نذاتم

بالأئحيل.،،.:.ئتاذىأنأؤلأ،،تئتي131001(

363



131،-1313مرف!إنحيلحواشيى

قرتها،قد؟ناوهما11ا!ح-(فلسين(!1313لح+*هنحاشا(ا1ح*(أر11د!هامماةحاهـهع!3دترا(الخزانة1،11اة(-حولح)اح(جلس41(131

فإنهم(131:44اةلم!لمهؤلاءااس!+هحعحكز(أا1(+س!ااةول)533لاصتد!(5،131043لم!اسحموله!اح+يمةميت!-53!اتا*+ةمط!هء+

11+س!+حا*طمس!1(5*زوزها(عواإ5811!س!طس!لم(منا1،عنهما1س!53!مام(عضهما1!ص!لح535(فضلا531+لم+م!مما(ا531لمه3مة!ال!*ت!(كلهم

أترى(131013ا**هذهاا1رلم!ة!ةلحص!ور3،ام!(لرعأي211**"انظرا11لام!إدا13101(5+ط*للأشااام+احياتهاجميعا1شأة+*ء+ش!لها(

تحون،131.لحةشأ+خأ(حدةعلىا1ااحدلا(3(131اا*هه*د!ع!585!حيمقض(ا1**فلا(ا1**53*ي!(يتركلنا1اةد!اهذها1ةد!*ح*2

لا،أن53،13105+اة!ةلمحأس!مة52!+53*حميعها(هذهأزمعتإذا55311+ا*ولا+ا!ا(العلامةما11اة،اش!مةا+للمايلأةلم!5(هذ

(فيضلون511*(إني11ي!ةمة+د!ءط(باسي5211دمه652أوليدما(كثيرينفإن6(131لح481اهـولمس!ءيم53حد(أيضلحم11س!مهـدمح+ي!

يقلقن(11*ولتأأخبار(11،ش!س!*ه+لم!ة7تههلرمجروب(11لحلمة-5حولولح+للماتأيم*يلأيمص!-س!مة(سمعتممافإذا13107(س!مم!تأةل!3ولس!

11لا5(!11اةلا5(هذااحلاثله!(مجاعاتا1ة*ة-ةمماقرمراضع،لىا31!ةإن،:131،8!اللأ*ا+،لانقضاءا11كلماح5+(ينغيا1مس!+م!يلأ

المحافل(11حل!30215هة5ي!ح+للأماسيضردونحما1خ!5ة3(ف!يلصونحما51للأم7ي!ح(أنف!حم9(131الح،ةلم!الم!لم!،الطلق11*لح(أول

53!+(جمع!تأ11ي!م!ي!هـص!ا*ولشاه،للأمما31ءدلهي!اطما1يمس!+5مهـحس!اةشهادا1لأدلماي!س!3+حع(لولاةا11ح*ي!مي!ح(مقداا1س!3*ي!3دلأ3ولقر

ة+ا+قىع!833ي!ها(نحيلبالإا1يل!اللماالح(ينادىا1+!هلمحأت!(ولأأ11+للما،(ينبني(ا.:131

11مطفلا(واحدة13103،(الحليعر.اطي!"(االمالسقرانحاشا(ا1قطأن(11الختنعرعر/الهي!أ(11)!(ال!س.(خزانة)111،(

11الاسس.ق/هـلاهؤلاء،ا1قسهـلا،جميعا1)3(منددناعر.عر/فاستدى((لح1313قيراطالىرهماعق.ي/سلاقدرتها(؟نارهما

هذهوأماأس(قر/حياتها()...(وهذه11دنياهاعرعمرها/سانر.ميق/حياتها(ا1أعيارها:عيق/إعوازها(11قط!ا4(131.لحميحزانةا

يأمثلي(الحجارة)000(أي11+كان!يهو،ا1خرجدل!اس.خارح،هووإذ1131(ملكهاحمغوهرألقتهكانشاء(كلعوز!!ن

11لهوقاليسوع!أجابيقسا(يسوعلهفقال131،3أبميةوأيةس:!ي/(الأبنية)000(ومث!ااصخورأيةس.االحجارةهذهش)ءا

رما!ي:(أزمعتإذاالعلامةوما131؟4،وحدهمس:/خلوةفيق!ي/حدة،علا1ساملماا13103قسطهنا،هاااالأبنيةسق/الححارةا

فإن،أحديضلحملاأن11يأن"(11قسيموع(فدأ13105(التاممنسي/تتم(أن11اقزبتإذاالعلامةوماس./أجمعتإذاالديى

كثيرينأناصاسقر/كثيريى،ا1ويطيعون!ي.ق!/فيضلور،ااقط(المسيح1ااصيعلىعي.باسعي(ا13106لأنيحدع!مإنائالعلس.

يأتلما1مطهذه،ا1مزمعسةقرا،ينبنيا1صط(فإنها1تهلص%تخا!وا!ي.ق/تقلض(ا1زحوفسق/(حروبااترما(13107(

موضعس.ي/،مواضعفيا1ستثبس.،تقوما83131الهاية%الكمال%الانقضا)ء(ليسيبعد/الآخرةليستس.ق/الانقصاء(

سيضرلونحم/عي:سيضربونحم(ا1المجامعي:/القضاةس.قاالحح!(مواضع9(131سط!لا(هيوجااق!ر(مجاعاتا1موصع

بهائتشرأنمزمعةبثرايأرغيرلثهادته!س.(بالإنجيل)--.(شهادة13109-.ا(مالح!!ساالولاة11بحضرة:يقس/،قداماايحلدونحم

أولأالأممكلفيلالإمحلينادىأدوينبنيبهمالشهادةأجلمن!ي./الشعوبجمغي

نأوبدأيسوعفأجابهم(يسوعفبدأ13105(هاؤلا)ء(1(هده131؟4(قالة،قدام3(ة131علىم!(44(أ؟1الخزانةاطي!،خزأنة131041(

الرفعمنأحسنالجوابعلىالصبحاثية-ينققر،؟(131-ممرقسفيالقبطيفيالإعوازلفظةوردت:حاشيةإعوازها(04،(أ؟ا

(،عوالرويالسربايىأسوالرياني،القبطيتىاسق،والرويالقطيتروالريايى،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الرويمي.،القبطيق.

قطفقط؟طالسرباني،فيليى-لاالرري،فيليىهـلا.،القبطيفيليىفلاالريايى،بعضعرالرري،بعضعر:،القبطيلعضعق.العرافي،

تط،والرويالسريايىبعضعسروالرياني،القبطيبعضعقى،والرويالضطيبعصعقرلقط،السريانيسطلقط،الرويمطلقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيش:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويربعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسة،فقطوالسريانيالقبطي
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يم!

مرترإنجيل

ثبئغظؤتةالديتلتتفون،بقاؤلابيما،تتكفونبقاداقئلتفتفنقلآتئم،ف!يمينقذفوكئم،"قإدا131:11(

خآؤشئمئيئم131.آ\(ائفذش.الروختلائمتكفون،أتئئمتمئئئملأتئمبيما.تتكفونالديهذا،ال!اغةيفئم

منالتئمنفئغصمينؤتخوئون31!:13(قيفئفوتفئم.ؤايدينغلىأؤلادؤشتفوئمائتا.ئ!يئمؤأثائضؤقي،إلىأخاة

.".:.تخفضالديفؤقهذاائغاتة،إلماتضبزققناضي.أخل

ش*شء(1310،4(هاؤلاء*هـ،!هؤلاء(3،أ1،1كانوا"؟نا(11فجات!،فجاءت43(ة131كتيركاكثيزا،ا1اغيا"!أعنياء،41(131

ءشأيومثل11مثلمما،ومثلاا-مما!،11!نوعأيالحجارةهذهإلى6،الحجارةهده!نوعأي11أيها6يأيها!!أيها،يا!(131

"ةلأ!أنآ(5(131أسهـوانذرا7ةاس(وأندرا11خلوةفي6(حدةعلى3(131شكاكاء(ش11شءأيمثلالأبنيةوهذه،(الأبنيةهذه

ويحونمماوتحون"(8(131ألانقضامما!الالقصاء(11يحونكاتحود(ا1هـلحة!!ما(7(131كئيرونكاكثيري!(6(131هـ،-

لتمااهـ-!ةلأبه(ا1ويسلصرل!م7لحم(مسلينا1يقدمولحم6قدموكم(11(131والامممما(وللأمم1اا!م+(الولاة9(131

رتحونوا!وتحونون،31!134(روحمما،الروح11لتمهـأنتممأةلاألتم(
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11-1313مرذرإنجيلحواشي

تعطونه،ا1**حولة+ح*ع!ولء3ي(تتلونلصاولا5211س!+بمادا(ا1ح33يمم!+للأ*ا!(مسلمينا531+ت!ل!*!ل!ح53قدموكم(11(131

5("*حشه)53!هـه،!يقتلونهم1ا153،ينوالد1ايدهولامولاداأ11س!شهد!دلما-ة53*53(ستقرم(3131013مة،لحملأااةهـا،اهذا1*53+ا"+ة

ولهـ(لذيا11+حهو(ا!ا-ةهـ1(!هدااا!حةيدهه8،لغايةاإلى(13113

فلاقبل(ا1ل!افتهتمواتتقدموافلاس.بصادا(قبلتهتصفلاا1ليسلصوكمسق/لحم(مسليما1يقدمونحمق.ساقدموكم(131:11(

قر/أخ(13(131قولواإياه!ي؟تحت!وا/بذلكس.ق/به(تتكلرنالذيهذاا1)؟(تهذونعرتفكروا/ولاسفلا/(تتلونبماولا11عي

آبائه!س.الواكلن/ى!ق/(والدين11الأولادي؟ق/أولاد(11ابنهس.در/الالم1اقطيلم،ا1والأبس-قر/وأب(11الأحس

مجياسقر/(يخلصا1قط(الذيهوا1العاقبةس:قر/(الغايةا1أحدكلسقر/ال!(131013(

وصفوشقوما131:13(

هدايفذقدوالسرد.القراءةفيالإسراعاطذ.حاشيةاتتلون131011(

ا،عوالرويالسريانياس،والسريانيالقبطيتساسق.رالروي،القطيتر،والسريانيوالرويالقطيقسر،الربانيس،الروي!ي.،القطيق.

قط،فقط.طالسرباني،فيليس-لاالرري،فيليىهـلا،القبطيرليسفلا.السريايى،بعصع!الرري،بعضعر.،القبطيبمصعقالعبرايى،

قسط،والرويالسربانيبعصعسر.والسريايخا،القبطيلعصعقسوالرري،القبطيبعصعقرفقط،الريانييعطفقط،الرويمط.،فقطالقبطي

السريايىوبعضالقحطيقعس.،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويربعضالضطيتعر،الريانيولعضالرويس:فقط،والسريايىالقطي
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بمكأ

بم!

يم،

بمغ

بم!

يمغ

بم!

بمكأ

بم!

يم!

مرضإنجيل

غشزيالخابالأضخاخ

ؤالأزتغون(اثحا؟يائقضل1

ائقايىخ.".:.قفتفقيملمجوز،لاخئحثقائضاالحيئ،ذايياذفيائضفول،الحزابنخشزآيئئم"قإذا131014(

يزفنييذخلؤلاالقئنرليإلىيتنرذلاال!ظجغلىؤالذي1(ةه131الجتالي،إلىائتفوبتيماثنيفئمالذينقفيفزب"جيتئد

ثؤيبما.".:.يزفجخففإلىتزجغلاالخقليثنيؤالدي1310116،تييهمنئر؟

الأيايم.".:.يفئمثبؤائئزصحغالتيلختالى"قؤئل131017(

الشتاء.".:.ثبقزئخنمتخونلاأق"ضفوا131018(

ؤ،،الأنؤإلىاللهخققالتيانخييقيماتذءفئذمثفةتنتئمضيقالأتايمتل!ئمثبتخون"لأئة131091(

أثضا.".:.تخون

الدينالفضظمينأخلمنل!نتج!د،خولتخفضتخنتئمالأتاتم،تفئمققزالزتأن"ؤتؤلا131؟.آ(

الأئائم.،،.:.تفئمقفزتاختازفئم

ئضذفوا.".:.قلآ"فتاك"،أؤفتا"قاائقمييخذافؤ!قاأخد:تئمتفلإن"ؤجيتئد131:31(

نإأئضا،ائفختايىينلئضئواؤغخائتآياقيؤئغظونكذائون،ؤأئبياءكذائونف!خاءشيفوئم"لأتة131:3،،

2.".:.شخ!تئمقففثتقذفئاقذقآتذاقائظزوا.آئئئمقأقاأ13133قذزوا.

ؤتخون131035(ضؤءة.ائققزئغطيؤلاالشفش،ئظيئمالقميتي،ذيئمتغذالأتايميفئمثب"لجن1310134

ال!تاء.".:.خئوذؤتتخزكال!قاب،منفت!ا!ظةائكؤايهسث

قلآئختةئزليصلذلذجمئذأ37ة131ؤتخد.غطممهفؤؤقغشخبثبفقبلأائتمثيرائنيئظزون"ؤجيتئد131:36(

اغقفواالتيرلثخزةقينأ131:38ال!قاء.آقاقيإلىالأزص!أقظايىجمنالأزتنيالزتاججقالتمنلمختايىيهؤتخقغ

هد؟زأيئئمإذاأئضا.آئئئمفكذا131:93،دتا.قذالضئق!أنتغتئونأؤزافقا،ؤظقزتأغضائقالاتتإذاالتثل:

هد؟تونختئتزوذلاائقبيقةهد؟إنتئمأفوذخقاأ131:03الأنجؤاب.غلىقيريحثأتةقاغقفواكأتحت،قذ

تزوذ.".:.لنؤكلايمماشتزولاني،ؤالأزض!ال!قاء131:131حميغقا.

الثتاكاالاء(11لكيلا،لا(أن131؟18(تلكمما(تلحمااهـوللصرضعات7!ةلأ!(والمرضعات17،ة6131!هم(131:لح\(

انبيامماأنبياء(11مسحاكامسحاء(33(131لاققرقطع،تصرت(ا1تلكمماا.ا(تلحما1ققل6قضر(131".3،تلككاتلحتم(131:91(

تنظرونكا(131036(ينظرونمتاقطينمما35131(متاقطة(ضوههـ*!ضؤه(ااتلكمما،131:34(تلحمشكا31!:33(شء،

لن،ا1سيرولان!أةلأ!ستزرلان،ا131:31مماإذا،أيفا131:913وأخرجت+لموطهرت131038،أقحار+(آفاق11آفاق+أقطار،131:137

6،هـلاهـلأ
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130143-امرقرإنجيلحواشي

حيث(اااحه،حلا+ةمحاقائئاا1شأ+6أهـهم+الي،1اةول8*ا،2ادانيال1اءه*ا،ة+ح(المقول111(دلأيدماا+(الحراب11االلأ!ا+نج!ا(131:14

يرجع،لاا131016+ا!هـلاص!ااس!مآحا+!5،يزللا،131051لله+(ايدا)53االجال11ي!حورح(إل!ااي!كر-6اي!االذين11!يهخم!-يجوزاا1*17+ا!

د!ى3حك!هكل!ق(صيئا1ا+للأيلماس!*ح(يحونا31مة(نهلأ(31091!ةلم!احااس!-ي!ولص!+!لأ(لاأن(18حةهـ53131(خلصا1آ*مهـ!5+لم!

ها31(131!3*ح*ااة،قصرتا1+مةتاجسد(ا521،مع!اورققر(ا1يمع3"+ع!+رز،الربأنلولا131:.3(لممهأيضا،11لح36بدء(ا8121!اشا

ليضلوا،ا2701+ت!(يعطونا1ت!ي!*52(بونكذاا1م!س!3(سقوما31!ة،لأنه؟(؟131جمه!"!يم7(تصدقوها1،اي!اولةع(هاكا1ع*ولةاةها(

س!*ي!(فقلت11+!هيدأمءاة(تقدمت11ةد!ة2افانطروأ131033(ة3وله!ولح!ي!ةلمحماقدروا(إن11م!،أيضا(11مدلأشا(*ا*+م!)57

ولهورا*جنود(ا5351*ا!ا(تتحركا1ح3الحدلأ-5(قطةمت!اا1ا+دلهـيدأس!(تحون3(ه:13131*ح،1!(يعطيلاا1)امماة*(مم!س!ااح(تظلم(؟13104

الأريغ،الرياحاادلماهـ**لا533مجمعاا1ح+هع(ذلكعد7،(31!ح)ا+6أ6(*ةحب،اا!ا،5ول53مضلأأا1حةيااع!33يظرورا36()13

ظهرتااا!ه!6لالت(اا*ولحي5+للأيله6أ!6احقإذا(ااس!ا!ة71اعلصوا،131038،ة3تاكل!امآداق،11ة2لا**مأقطار،ا1هـ53+ااا+2653

11ة(3)1+دلأيده(؟نت11*اة(هذها1*!يدأ*5+م!مة(اإذ11!3+للألح(أيضا11+اةولم3(هكذا(؟131:9مةيدأ*حس(تعلصونا1خح-ي!اعس!58!

(كلايا1*م!س!اشأةالم!ا(ستزولان131031(اةلم!!(هذه11ا*اح،تزولا331حةس!،1قر(لقبيلةا131:.3(5(علىا1-د!س!115(قريب11س!*(أنه

احي!اايرولا1ث!5(ة)اكلة

تلكالحرا!ذاتالنجسةالعلامةس:في،المقولا!رابنجرا1بدانيالعي.ق/(دانياللىا1البزيةعي.ق/(الخراب11قنج!(131:14(

إلى131،1:هالجلعر.سعر/ق(الجبال11يهربس:قر/فليهرب(ا1ي!بنيشمجل/ق:يحور(اامنتصئاس:قر/قائئا(اافييلتالتي

:يقس/مثلهاااصرس/ضغطةيق/ضيقاا1سيكوني.قمر/يحون،91(ة131لكيلا%للاق.لااأن131018(عيىفلا(المنزل

ققر%ع!/الأيامقضري.قطعاذ!.(قصرتا1لحمذوس.قر/حسد(ا1أقلقس.ي/قضر(03(131قطأيضا(11نظير%مثللمثلها

أمكنهمس.ممكئا/ذلككانلوي.قدروا(إنااضأيفا(ااكذبتس.ي/11131(كذابون!""(س(هناكأو3(131:اققل

يقجنود(ا1وتتزلزلي؟س/(وتتحرك3(131:هصط(تقدمتا1فتحمظوا%فأخذواس.فتيقظوا/%فتأملواي.فانظروا(ا131033

أفقحتىالأرضآفاقمن.ي(آفاقإلىأقطارالأرض11مط(جهاتا1مجثر.سقرايجع(131037(السحابص:ق/حب(36(131قوات

11آنفمنذعرلئا/غصنهاصارماإذا!ي.س/أغصانها،لانتإذا131،38أقطارطرفإلىالأرصأفق(%)،أولطر!م!س./آفاق

أيضاا11كذلكس.ي/هكذا(131:93،قريبالحصادي.قس/دنا(قدالصيف11ماعلصواي.(تعل!ونا1ونفرتعرسعر/(وطهرت

.يس/،القبيلةا1ا!يلهدايعركلأإلهي.(تزوللاالقبيلةهذهإن131:03(يسونس:؟نت(11ال!ئة+الأمورس:ق/هذهاا1قس

يذهبيةس/(يزولا1تعرالىقر.س/ستزولان(131،31تعبريقس/،تزولا1الجل

يزوللن(كل!يزوللن131031،وأخرجت(وظهرت131؟38(فتنطرولىفانطروا(131033(

(،ع.والرويالسريانيأص،والسريانيالقبطيض/س!:والرري،القطيقروالسريافي،والرويالقطيت!ر،السريانيس،الروي!ي.،القطيق،

قطفقط،ط،الربانيفيليىسلا.،الروييليىهـلا:،القبطيفيلي!!لا،الريانيبعضد!:،الرويبعضعر،القبطيبعض.عق،العبراني

قسط،والرويالريانيلعضعسر.،والسريانيالقطيبعضعقس،والرويالقبطيلحضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقص،القطيولعصالرويمعق:الرري،وبعضالقطيقعر،الربانيوبعضالرويمعس.دقط،والسربانيالقبطي
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بمغ

بمغ

يم!

بم!

بم

يمتم

بم

بمكأ

2تم!

مرت!إنجيل

ؤالأزتغونالثايبالقضل

الاؤلاال!قاء،قلآكؤ،يغتفقا،أخدققئش،ال!اغهؤتيذاليؤيمذلذغن"قأقا131033،

ائؤقحث.".:.فؤقتئتغيرفونلالأتئمؤضفوا؟ؤاشقزوا"قائظزوا131033،

غققة،قؤاجذاؤاجذاال!فظان،غبيذةؤأغظىتيتة،قتزكشاقز،زخل"جمثل134131

ت!تيمظ.،،.:.

التيل،يضق!أؤبائغسثيئ،ائتيست،زثتأقيقتئتغيرفونلاقإتئم9"قاشتيمظوا،131035(

أفوئةلفتئتخئم،أفوئةآفييا131:37(يياقا.قيجذحئمتغتةيألنآنققغقة31!:36(بائغذا؟.

.،،لأثالأإ،ثبن

بأنالضؤاتؤآؤخا

ؤأالذيك،ضياخأؤ

:اشقزوا.،،.:.

ؤالأزتغونالتايثائقضل

تؤق!.:.تغذؤالقطيزائمضخؤكأنا:4111

تخغل"الايفوئون:قخغفواأ14103قيقئفوتة،بضكيرئفميصكوتةكيق!آنؤائكتاثائكقتةزؤشاءتفتمسقؤكأن

.".:.الشغبجمنيقتقتونيئلأائييد،جمماهد؟

فزتمجتايىبينطيبوغاغقغقاوقينافزأة،تجاءتالأئزض،ليمئغانتيحت!نيفتيهئاغئتا،تيحتثبكأنؤإذ141:3(

يفذاالتقفهذا"يتمقائيين:أئفميهئمجمماتذقزواقذأتالئقؤكأن141:4(زأليميما.!كلىؤأقاضتةائوغاءقكمتزتيثم!.

لمجيفونؤتجغفواائق!ايهين."ؤئغظي؟يتاييؤثلثمائةبقيماالذفننهذاتيغئفجنكأنقذقإتة141:ه(الظيب؟

غقيقا.:.

خو!بقغئمائض!ايهينقإنا:7(41بي.غمقتةالبيالغقلؤتيغتمئتجئوتقا؟يتم"ذغوقا.ت!وغ:لفئمققاذ141:6،

جين.خوفيقغئمقق!سثآتاؤأقاجيز.خلأالحميلقغفئمتضتغواأنأفكتئمأزذئئم،ؤإذاجين،

إتةتئم:أفوذالخق141091يذفي.الظيببهذاتج!ديقذقتتتقذقتلأتقاقغقتة.قذتقاكأنقالديأ141:8

تقا.".:.دايهيرينأئضا،هدهضتغتةبتائئظقائغاتيم،خيج!ماالانخيليبهذائتشزخيحث

ققتافئم،آقا41!:11(إتئهئم.ئ!يتةلتيائكقتيمازؤشاءإلىققىغمثز،الاثتئأخذال!خزئوطئي،ؤتفوذا141:01،

بجيقيما.:.ئ!يئةكيفأنتظفحثؤكأنيضة.ئغظوةبأنؤؤغذوةقيرخوا،شمغوا،

بأنا1فواحدواحدممافواحذا(واحذا131034(الزمان7(الوقت131؟33(ملائحة6،ملاكااوتيلمماوتيك(الأجل7عن(131033(

هذا56،هذ1،1:3(رولما"رؤساء(ا:\،41-7أن،36(131ماء6(بالعشي11ربحمكاربا131035،بالتيقظ6يستيقط(

تقدمت(ا1والذيمما،فالذي14108،ويعطىمما(وتعطى141015قوم7،أناس141:4(الرعامماالوعاء،1اوعا"وعاء،1اجات"6(جاءت1،1:3،

+إلهم6يسل!ه(141:11(رؤسا!*رؤساء،الأ-.ا41-6أأيضا1ا+أيضا6،ينطقاا-ئألحم(141:9(سبقت6
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الوقتا11ت!+هو(ا1س!اللهماسهروا،5211*+لمحأفانظروا(33(131اولح3!دهمس!يعلصهصا(ا1لح81أحد(11س!!هـ5عن،اس!ولفأما(131033(

س!اثلأمي*57قفاستيقظوا(131،3:هاللأمشأ(يستيقظ11-5*ولا+البراب(11ايلأه*ااةس!ا+5ولولحلمحأ5سافر(3(131.لحا+3ول53

س!اهه+ة(د!،ح)31،بالغداةأو11ول370(صمياح11س!احمحأر"(11س!اهمة(د!"ح7)الحبالصثي،ااع!+س!مةرب(3311*مم!+اع!مه52لاه

اللأمشا(اسهروا11ي!525لا*ح!ا!لل!(ا1س!+(الدي37(131ي!52آ.هحي!حط53حلا5(بغتةا1تاللما+*ولق+ول()!يقرأدلعله36(131

1،11ة3فحعلوا،ا14103م*511)هـ(حكر(ااح*(أن11-كلأ*ةي!اايلسسا1حي!ا7يل!+ة(ايم5+ول)موالفطير(11ة*ءة+الممحلم1(141

وعاء،11تا+ه+لآمعها،511م،10205آ(كان11**اال!(؟لىإذ3(141مء+م!دأ(قلق11هـ3اةد!حمتا(هذهنجعل11دلأ*3مةيقولود(

،لاسأ،41104شهحم!ط57فىيمول،فكسرتا1!؟لمحأةشا*ح53لا*ح،ثيما1ا+قىاس*كا(مرتمعا1*ولمةم!ه،ينناردا1تاي!وره*ح(طيبا1هيم1،5

نه،ن!ا41105ا*+5+ي!(اطذا51"*-،ليفا11ا*+(اهذا3051!هـس!،يتما1*م!ي!ولص!53مول53(نضهمأفيا1كرمس!7م5ول(تذمرواا1ي!*،53ي!ه

يحنقون(ا1ةلم!3(جعلواا1اسه+لآ53+ا(تعطىاللهـلمحأ+ةشا(بنيفا1اةهـقى58!ع!(هذاا1ح3بيع(ا531*ه*يدالأهايصحنا31مة

11معحما7ة531،1!دلماح3مة(العملااااس!لاة*س!ولغ(311*5--اطاشأتتعبونها(1اة53+دلألأيتم(ا141:6ءهمحعليها،11ي!ه!ك!

311!ةلأدها(11تأة-ح5اا-اطا(كاناولهـ1(فالذي8(األح،أح+دلأ*ع!!3((معحما1ور5أقا(11د!ة!هـح+5لا(الحصي!5711*حح!3-دلأ

لمذاكرين11لأدلهحأيضا،11اةيا،صنعتها6أهـ1ب!ا،ا1ةولا+(حيث141،9!مم!ي!اكل!ح،دنيلدا1ةهـ*2تالمصتفدا1+!هيدمامححة(متتقد

5311لح-ة،فضةا331"ااةلم!(يعطوها1ا*كا33338+3ي!ةاي(ووعدوه141011(ا()!اشأتأ*-دلماا!ةالخريو!(ا(141:.حةلم!طا،ا1ح37لاح

ح3ا*!اشاهمي53*حطةامص!مم!حامجيلةا11،ا*-**،ح(ي!لصهااس!*(أق

ةقع!/()!ملاكقالسصاء(11والذي!الملائحة.عس(ملاكا1يعلمس.يعل!ها(ا1سفلاوتيك،11لأجل.قعلى/:سعن،33(131

واحد/وليى.و/فواحدا،راحذاااصافري.س/ساكل،131؟34(الزمارو.سر/الوق!،11د!لأنحم(131:33(في(الذينالملائحه

قر/والمطير(العصح؟ن14101(سأن،11يأتيللاي:س/(فلعله131:36(مساءي.س/بالصثي،ا1قسفإلم(131035(إنانوكلس

لعلهس:يحرر(قر/للاا1قطهده(ا1قط،نجعلا1ف!نواسعر/فجعلوا،ا31141دئهةض/عي.ب!كر(ااالفطيرفصحيحونكادس

باردهنعيثين(مرتفعناردينطيبا1حاملةيس/معها،و؟ن11وبينماي:س/وإذ،1،1:3(شغح!س.رهج/!ي.ق/قلق(ا1مجدثأن

وأفاضته(ااقر(فكسرتا1فائقس،مرتفعا1)!(ضقريضناردين(ا1عاليةع!رطيب(ا1)؟(محرلةرطلطرفوعاء%ثينمرتفع

الدهناا141:هالفياعهذافيم!ي.االتلفهذايتمااسأنفسهمافيا1ذلك)!صاء!(سصاهمسقر/تذعروا،ااس،أناس141:4(قر

تتعبونها(أ،ا:6،ينتهرولهاي؟يتكرهونها/سق/عليها(يحنقونااسوجعلوا(اعلى!ي:بأكزمن/س./يفوقق.ياأبنيفا1مط!لا

الس.جميلأصنيغاإلت)،صطمغت؟(اصطنعتوقدس.بي()...(ولغ11رأيهاتعنفونعر.تؤذولها/س./الأتعابطاتبذلرنعرق

قسرحين(كلفيا1عندصمستر/معح!،ا1عينتقدرون!لتميقس/معحم(فلتا1قدرتمس:ي/أمكنحم(14107(حسئا(

11الدنياس:قرأ(العالم11م!نكلعي:حيث،141،9قلدفني،الطيببهداا1قفدهنت(ا1طذهسالا(11الديذلكسق/(فالذي1،108،

قر/فضة(ا1وأعطوهق:ص/(يعطوهبأناايرفلا(ووعدوه19(1،1نحوي.ض/إلى،141001(لذكرهاس:يق/اطاذاكرين11قسأيضا،

خلوةفيمي.،بحيلةا1يسل!هالالضهزة(كبالفرصةيطلبس.يسلصه،كيفأنيطلبا1دراهمس

وددديحقف،الزيادةواليفلمحهونيف.العقد!زادما.حاشية(بنيف(141؟هفجأةأيحاثية.(بغتة131036(

،،ع:والرويالريانيأسروالسريافي،القبطيض/سقرالروي،القطيتروالريايى،رالرويالضطيتسر،السريانيس،الروي!ي،القبطيق

قط.فقط،ط،الريانييليس-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا.،الريانيلعصعس:،الرويبعصعر،القبطيبعصعقالعبرايى،

قسط:والرري،السريانيبعصعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السربانيسطفقط،الروي-مطفقط،القبطي

الريافيولعضالقطيتعس،القبطيولعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعرالسرباني،وبعضالرويمعسفقط،والسريانيالقطي

936



بربم3

بم

بم

بم!

يم3

بم

بم!

علأآبم!

مرضإنجيل

ؤالأزتغونالزافيائقضل

تأكليتيلكقئقيغتئصيئأنئيريذ"أينتلآميذة:تةقالاثمضخ،تذتجونكأئواإذالقطيير،أتايمؤأؤل41!:13(

قاء.تجغخاملزخلق!تمئتقبلكقاائقديتة،إلى"اذقتاتفقا:ؤقاذتلآميد؟مناتتيرقآزشل141013(ائمضخ؟"

قغيخييماائعضخآكلخيثالزاخيما،قؤصمغأينائفغقئم:"قاذائتيحت:يقالينقفو،تذخل،ؤخيثقا141014(ائتغاة.

التفميذالبخزبخققتا141016(."فتاكتخاقأجمدافقتأة،قفزولثةغطيقةغقتةئيريضاقفؤ41!؟ها(تلآجميبي؟"

ائمضخ.:.ؤأغذاتفقا،قا!كقاؤتجذاائقديتيما،إلىؤأتيا

أفوذ"الخقت!وغ:قاذؤآيهيين،فتيهئينكأئواؤإذ141؟118غشزالاثيئقغتجاتائت!اء،كأنقلقا141:17(

قي.".:.الأح!ؤفؤمئئم،ؤاجذئمنميفنيالديإنلخئم:

أتا؟".:."آتغلىؤآخز:"فتئأتا"أتغئنقؤاجذا:ؤاجذا،تةؤتفوئواتخزئواأنقتذؤوا141091(

تدقحثائتشيرائنؤإن131ة141ائقضغيما.!بقيتذةيغمشالديغشز،الاثيئ"أخذتفئم:ققاذفؤأقا141003(

يتلإ.".:.جمنالأئ!انيائنئ!قئمالديالزخليذلذقؤيخلأنجلإ.منفؤقكئوثكتا

ئوتذ.،،.:.تلاأنالأئ!تانيخئزيذلذ

ؤالأزتغونائخامشالقضل

تج!دي.".:.فؤهذا"خذوا،:وقالؤآغظافئم،ك!زة،تازكة،ؤتقاخئزا.ت!وغأخذتأكئون،فئمؤ!يقا141:33(

الحديد،يفغفدذيفؤا"هذاتفئم:ؤقاذ34(ة141آحمغون،مئقاق!ثيرئبراؤآغظافئم،قشكز،كأشا،ؤآخذ141:3،(

ائكزقيماهد؟ئقز؟منآيضاألثزث،إلبتخئم:أفولالخق3(111:هخظاتافئم.يضغمز؟كثييرينغنئ!ئقذالدي

التإ.".:.قتكوقي!نيتجديذاشيىئئةقاإذاائضؤيم،ذلذإلى

ؤالأزتغونال!ادشالقضل

الزئئوني.:.تجتلإلىخزخواتازكوا،ؤتقالم141:36

11معلم+يا!هو،ا1فواحدواحد"افواحذاراحذا1البدؤاهـكا+!أةهـلأ!فبدؤرا،ا،!:9!(جا"حاء،141:17(+يوممماوأرل،\."\،ألح

اجمعينكاأجمعرنا11منه!امنها141:33(لمكالا،ا1والنمماابن(وإن141:31،الصحفة+أالقصة41!:.3،ولعلي!!ةلأألعلي"ا

+أيضا7،الكرمة11-6أيضا(1،1035،العهد"للعهد(141،34
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ا*،ي*ة+*ة+ةمحة*لا+للأمحي!اس!قفسيستقبلكما(141013(+لل!لمح!+يذمجوناا1س!-ةيح+هحإذ(11حا++53أول(141013(

فيهالأهولق11*ه+ولحي!،الراحة11*ولا+(موضع1اا*اليت(1ا!س!ي!)د(صالك،53141،14يلأهيلأ53(جرة611ا+**+*اح

11م3210المساء(17(1ألح3*مهـة+،كاكما(ا71(ال!ا)ظ+ولهـةالتلصيذأد(141016(ة*16*حاشاه(عليها1ولة+س!يري!)صا(((141:15

(الاص11*د!ةط((هـ)حما1هـس!+(الذي11ح*(إن11ح353*دلما(كلينآ11!3+دلهكلأم!ول5،متكئينكانواوإذ18(141+!عثر(الاثني

11+ص!شأ(يغمسا1+(ح+لآ،-عنر(الاثني141:.3(اةكاحه!ث!+ولولح3دلماأنا(ألعليوآحر11ح+هو(ا1+6أ*قرألعلي\(141.91(هـ5

-لتا(ا1حلأة(7)61أخذ(11عوللل!353(يأكلون13(53141+يملا،أن11د!هح!،يي!*ي!3شأقخير،ا1س!*إن(141:31(ول*3(القصعة

إيى،5؟(141للماممرلم!ا*+ع!58!س!ا!هل!لم!اس!*ح+ت!(خطاياهملمغفرةا1!ع!*س!عن(ا1اكا*!ةاولقرللعهد(1،1034()1.16اة(+حأخذ(33(141

3*آ،خرجواا1ولس!3*+س!53(ركوابا(1136،دمة+ة!يحد!*-5لم!ةيد"ةما(أإد911-،لكذ11اة+5،هذا1ة!ي!(لاا1س!ور

سطلك(ااأعددنامضيناإذايقس/،فهيئن!ضيأن11فصحهمالهوديذبحفيهالديس:،الفصح)000(إدا11س(أيام141:13(

)؟(عليةس.قر/(علية15(1،1قطفيهاا1المنزلس.ق/(الراحةموضعا1لربس.لسيد/ي.(لمالكا141014قسرفيتقبلكما(ا)4!:13

)...(ويقولوا141091،قسصحماا1يأكلونمت!):(صرهمفبيماسقر/وآكلين،)...(وإذ1،181،الصثا)ء(سي/المساء(17141(

"قس/،القصعة1اقطيده(اامييضبعي.يصغ/قس/يغسلما-.،(41مطأنا،ألعليوآخر11حدةعلىواحدكللهيقولعر.فواحذا(

كانلقدس:الأجود/كانلقدي:خير،ا1يديهعلىع!.به/عي.ق/(يتلهمنااالويلولحنصاق/فريل1،1:31(الحامعيالصحمة/

عروكسر/وباركس.،كسرهباركها1قرولما(11ربيساس./أكلهمحالوفي!يةايأكلونهموفيصا3،،141لمإنس.!ي/لا(أر11حيزا

قرائمرة،141:35،قط،خطاياهملمغفرةا1بدلس.أجل/م!!ي.ق/ع!(ا1الميئاقذوس:للصيثاق/يللعهد،.3(1،1وكسروباركضكر

أشربهاي:جديذا،شربتها1بجدةأشربهفيهالذيس.!ياجديذاشربتهماإذا1االآتيالومعق؟س/الوماذلك11قطهذه(ا1ولدس:

وخرجوصتحد!وخرجوا/فستحوااس:خرجواستحوافعندماعر.خرجاباركولماعقق/خرجوا(باركواولما36(ت141جديدة

قبلأجاء(17(111

مفف)!(أيبائا،بائاحابهلهبيتمثلةمتمرقين،تقديرلىلأنها،الحالعلىالنصبحاشيةفواحذا(واحذا91(141

(،ع.والرويالسريانياس،والسريانيالقمطيت!/سق.،والرويالق!طيقر.والرياني،والرويالقبطيقسراالريانيس،الرويمي:،القبطيق

قطفقط،ط،السريانيلىليمى-لا،الروييليىهـلا،القبطيفيليسفلا،الريانيبعضع!.،الرويلعضعر،القطيلعضعقالعبرايى،

قط،والرويالسريافيلعضعسروالرياني،القبطيلعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانييعطفقط،الرويمطدقط،الغبطي

السريانيوبعضالقبطيش-،القطيوبعضالرويمعقالرري،ولعضالقبطيقعر.،السريانيوبعضالرريسخمقط،رالسريايىالقطي
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غمثزالثايبالإضخاخ

ؤالأزتغون(شال!اباثقضلأ

التيقة.".:.هد؟!بقئتشتهونحميغخئم"إتخنمت!وغ:تفئمققاذ141:7،(

الخييلي.".:.إلىآشبفخئمأتا!ياقتي،تغذلجن38(ة141ائعمم.قتتقزقالزاقيآضيرثإتيقكئوث:"لأتة

آئتإتذلذ:آفوذ"خفات!وغ:تةققاذأ141003أتا."قتنث!طفئم،شكواتؤ"لجنتظزش:تةققال93(ة141

قراقي.".:.ثلآتئئيهزلمبقزتير،الذيذتضيخأنقئلالتيقة،هد؟!نيائضؤتم

تفوئونكأئواأئضاؤكذلذأخخذك."لنقغذ،أفوتآقتتغثتؤ"إق!ةبإفزا!تفوذق!نتظزشقأقا141:31(

أحمغون.:.

تجت!تالمني.:.اشفةخقليإلىتجاؤوائتم33(ة141

ؤلمجزن.:.تقققؤتذأقغة،ؤئوختاؤتغفوبئتظزشؤأخذ41!؟33(أضتن."ختئفتاقا"اخي!وايشلآميد؟:ققاذ

ؤاضقزوا.".:.فتاقاقأ!يفواائقؤتي.ختئلخنريتةتف!يي")إنتفئم:ؤقاذ141034(

فضيهتا.:.ذلككأنإن،ال!اغةغئةتغئزأنؤئضتنالأزص!،غلىتحرؤكأنقييلأ.تقذتمئتم141:35(

أتا،كإزاذتيلئشلجنائكأش.هد؟غتيأجزجمئذك.فئحنلثيئءخلىالأث،أئقا"تايفوذ:ؤكأن36(41!ة

آئخا.،،.:.كإزاذيذتل

ؤاجذةتجشاغةقيتمئقزأنتفدزأقاليفغان؟تا"أتتائم،لتظزش:ققاذيتاقا.قؤتجذفئمتجاءثتم141:!3(

الخخيرتة.".:.تذخنوايكيلآؤضنواقاشقزواأ141038

ققمجمف.".:.الخ!ذؤآقاقف!تيذ،الروخ"أقا

كأتتاغئوتفئمقينيتافا،قؤتجذفئمأيضاؤتجاة141؟.4(أيضا.ائقؤلىهذاؤقاذقضلى،آيضاذقستئتم141:93(

بيما.:.ئحيئوتةقاذاتذزونتوئواؤتئمفتقتة،

ذافؤؤقاالتاغة،ؤخقزقيائغاتةتتغحتققذؤاشتيرئحوا،تغذ"تافواتفئم:ققاذالثابةائضزةتجاءئتما141:41

قزت."ا.:.قذئ!يئنيالذيدافؤققاتذقحث،فوفواا:43(41الخظا؟.أئدي!نيالتثيرئ!ئقئمائن

جيسصانيممااجتسانياااوجا7أواجائأ6اواهـجألأجاؤامما!جاؤ!جاؤوا(141033(الموتمما(أمرتأ!11بز!ا!همما(!افراط141031(

فنمثيط7ا:38(فمستعد(11جامما!141:37،جاء(ش*!لثيء(ااأيها*7يأيها!!أيها(با141036(يعبرمما141035(تعبر(

فرغت،االغايةبلغتا1جا"!جاءا141.!،ال!!أةمما!به(ا1جاكا!جاءا1،10014كاأيفا(1،1093(
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7؟-1،43مرضإيخلحواشيى

1هـ1+!لله+اماقيامتي141،38مللما*م!خه!83فتتفرق،ا1!3*يلأةامأصرب،11س!*إيى،11)ع!شاش!12(8!ة!ور!حة!مماحقر(تثكون37(1،1

(ب!!راطا1هـي!،5س!!(بطرسفأما31(411*+8!كل!لم!س!58!(تكرني4110،3!ة(فلستا1مما*ةة3يدأ*ةلر((؟4119يداه+م(ألبقحم

11+3*ماة(كدلكا581*!ا،جحدكأ11يمد!ة(ل!ااولة+ئ!53(موتأأن11ح!م!ي!ةيدأخة،بلغتلوا1س!*د!ةمما(إني5311!ع!طولح+5355

أحذ(141033(إلىتألل!س!ىتاهلحلىحتى(أ1جصانية73*تاهـحا*ةقر(جت!انيا1ي!هامللماممرىس!3احهاقحقل(إلى141033(ي!اهأيضا(

يخر(ا1ااة-س!ا!اس!+،+س!(تقدم141:35(امهفأقيوأ(ا1شاللماحعيا+م!حق(حتىا1ح!اه*ص!*لحزينة(141034(!ح-مههـيدأ(يقلقا1ا*دلأ

إن(11(صحاا!م*لحال51!*لحعنه،ا1ا*اشاه!83تعر،ا1ي*يما!ي*يماحقأنلم1311ا*لم3!لاحهم+(م)يه!شأ(يصليا1211ا*يلااا"ولقى

كاج+زوأما(ا+ه!الم!م!مماح*أتنام(37(111مةول5أجز(11حح7مما+ه،عندكأ1ة!!ةقرالآب(أيهايا141؟36(53وله!يلما!اهممكئا(ا1ام!*تا

*5!يس!وراوأما11دلهم،-5فستعد(ا51+*حولي!س!7أما،1اولخ*م50قرالخرلة(11*-يده*ح-+ي!*!احلكيلا(ا:41،38

بعد(ا1-5!ا!اناموا،352141،41*س!+ماذا،ا11،؟س!،يدرونا1لمحمامهعس!+،مثقلة1،1:.4(للماماأيضا11اكل!شأ(القول11اة+هذا(ا141093

نذهب(ا531**هـي!س!+اقوموا1410،4،ة*ع!تا3(يملما1ةلأاحذا(هوهاا1ظة53ده،الغايةبلغتا1ام!ممرح+ة5+ح+85تأاشريحوا،11س!*

ولمة5لم!

إذاإنيإلاسقر/أسبقحم()...(لحن38(141س(الليلةهذها1)،تجبنون(ثبتص)تا!ونع!.بي/ترتابوني.قئ،تثكون37(141

لاألاولحنقأنا(فلستا1!ي(كلهما1يص)ت(خرنكالواإنس.ارتابوا/إن!ي.شكوا(لو141093(+صوفمي:أنا(11تقدمتمق!ت

.س/أموتأدأعسرفيإريأمرتا)...(إني11بزيادةس.!ي/لماثرا!(ااهوق!ي/31(141يىتحفرسمخحدني/ي.تكرني،141003،

11(صعيرةالاكورةكورةعر:اموضغاس؟حقل(1،1033(سقي(أجمعون11لكأكمرس:ي/أجحدك(11أموتأدأمريمنيحنإنإنه

عنه(ا1سأنا11وخز(.ق)صسس/يخر،وكان41!.35(يلحزيةا1410.3(سطمعه(ااواصتدفىي.س/وأخذ،33(111يجتسصاني(

لكي(عندكا1شءكلعلىقادرأنتسقر/عمدك(ممحنشءكل1،1036(مطذلك(11أمحنوإنسقراممكئا()...(إنااس

ايجربةا11للايقألا/سق/لكيلا،141038،صفلا(واحدة11قدرتس.ي/تغدر،اص/أما11رقدتلقدسي/أتنام(!1،9،3

يوأقا،اافنثطقر.)!س؟(/ق!فستعد(ااالحد)أ(رإلامتعدالروحس.الجسد()000(الروحأماااالبوى!يتس/

نجزي.س/االغايةبلغتا1اليومصائر%تبقىماعر./الآنس.ق/بعد(ا1دس(المرة141041(سيحرنوأ(ا141004قأيفا(193(ألح

!لاالغايها11فرغتدقدق/الك!ال

غبزأجزا11)؟(حرف(الآب36(إ141

.ع،والرويالسريانيأيصر:والسرباني،القطيض/سق:،والرويالقطيقررالسريايى،والرويالقبطيتر،الريانيس.،الروي!ي.،القطيق:

قط.فقط،ط،السريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا:،القبطيلىلي!فلاالريايى،بعضعس.االرويبعضعر.،القطيبعض:عقالعراني،

قسطرالروي،السريانيبعضعسر،والسريانيالقبطىبعضعقس،والرويالقبطيبعضحقزمقط،الريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقبطي.قعس،القبطيولعضالرويمعق.،الرويولعضالقبطيتعر،السريانيوبعصالرويمعس.فقط،والسريايىالقبطي
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مرضإمحل

ؤالأزتغونال!ابخائقضل

منؤجمصيئب!ئو!لحغقغةؤكأنغشز،الاثيئأخذالاشخزئوطق،تفوداتجاءيتكئم،فؤإذؤيفؤقحب،141:43(

ؤائكتاب.:.ؤائقمثاييئائكقتةزؤشاءجمئد

تجاءقققا141045(."باخيياطؤخذوةأفميمكوةفؤ.فؤأقتئة"الديقائلأ:غلآقة،ضنيفةأغظافئمؤكأن141:4،(

ؤآف!كوة.:.غتييماأئديفئمقأئقؤافئمؤأقا46(إ141ؤقتقة.زاقي،""زافئ،ؤقاذ:مئة،دتايؤفتيما،

أذتة.:.قخذغائكقتيما،زئيميىغئذؤضزتشيفاشلائميايمؤأخذ141:47(

يؤيمؤخو141094(غتن.يهممصواؤجمصتي،بئئوفبل!،إلىتأل!قنمثل"خزنجئئمتفئم:ؤقاذت!ئوغقأتجات41!048(

ئئميصكويخإ.".:.ققئمفغققا،القيتي!بمجئذ!ئمكئث

خيغفئم.:.ؤقزئبراالشلآميذتزكةذلذجمئذ141:.ه(ائكئحث."تخفل"ليئ

ؤقزتائفلآءةقتزكفؤقأقاأ،\.؟ه(الأخذالث.قأف!كةغزي.غلىبفلآء؟فتزذياتتتغة،لثاثؤكأن51141(

غايىئا.:.

ؤائكتاب.:.وائقشاييئائكقتيمازؤشاءخيغإتييماؤاختضغقيافا،ائكقتيما،زئيمشإلىت!وغؤآخذوا141053(

جمئذؤفضظيئايفخذايمئخايئاؤكأنائكقتيما.زئييسذايىإلىذخلختئتجيدمنيتتغةتظزشؤكأن141:54(

الضؤء.:.

أعطاهممسلحه7مل!ه(أعطاهم44141(راسكارودا،رؤساء،ااالسخريوطي7(الإسخريوطيااجاكاكالأجاء(141:3،(

كالمبملاءة1،1.10(7كنت(ا1كلوكت6وكل،9،(1،1فخدع"فجدع(لم141047لوقتهمنهدنا+منه(دنالوقتها1جامماجاء،أ1414:ه

الضوكالضوء(ا1:54(ألحروساكا!رؤصاء(1،10153رلاراا"الملاةم!!االملاءة،5(1410عريه7(عريا1ربازا*بحلاة
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3،-1،54مرقسإنجيلحواشي

ي(و؟ن(لحلح11،!زه!5لحة(عدمنا1حيلأي!ةح(عصيا1ح*لحول3(*ة)6111أ(بسيوفا31م!مي!535(كانا1+اا5اكلةشأ(يتكلمهوإذ(لح14103

رابي(رأبي11مةلح511منه(ا1ا،ةآدنا(1045(ألحشأدل!حهـهـتأةقر(باحتياطا11(+اة(خذوها1ا!)دلأل(5*ةأمكره(اهـ1511،دلمام(أقتله11م!ول

-مة!!س!(خرجتم141،48ا!زدلأ(فجدعاا13(ةم!ي!53لمحهةيدأضر!(االل*ح!ا!ا047أ،!ة3*حدألقوا(ا-46(41ا!!ةما!،ةملر

كنت141094،+لمحه51لتقضوا،11حس!!دهي!اةاعصي11شا(ي!ةحولحي!)111،2بيو!(ا1شايآة)ظةي!!(إلى،11ة5+ص!م308ه!فىا(يأتيا581!ح

11+لمح!دلأ!لات!اعريا1اشالأهولدايحال!هور*53ولقابملاءةا81**ااس!ئا(متردا1:51أ!ح)دله!شا(13معلئا،ا1*ا*!وللح+دل!مةي!ام!-اعند

مجالا(ا1س!305يمدخل(11*يدأحتى(40(611،1أحذوا(141053(يدأول!ياس!عارئا(ا1+!لل!شالاة،فترك53(ة51141!اس!الاةي(الأحداث

ا+53ا*اللأ(لضوءا11ط*ش!+ة(عندا1+ااءط75*زو1"ه(مصطلئاا1لأ*س!((مادالحخد11*15(ة*هـيلأمملاحس!ولاق

:قس/أحد(ااسفلاالإسخريوفى(11قريهوذأ(جاءا1جاإذيتكلمهوفبينصاسي/(يتكلمهوإذ11فساعئذيق/(وللوقت1،431(

(باحتياطا1فاهأقبلق:ص/(أقبله11أمارة!ي.س/،علامة141:44(يتلي:س/عند،ا1وخبق.س/(وعصي11قط(وكان11منواحد

فاهقتلقس/،قتلها1فلا"(رابي11معلييامعليياالق؟(.سس/(رابيرابي11قحاءافلاا45141والطلقوامحزسينس.ي/

قنكمثل%شخصتملصإلىكأنحمعر:لص،)...(خرجتم18(141فنزعق!.!يأفجدع(ا1ضربةوأعطىأق(.صا(وضرب!،(1،1

ايعلي(لخقبضواا1وخشبتر:(وعصي11سيو!مععر،بسيوفا1بالميوفعلياللصوصعلىيخرجكماس.سيو!/معأتيتملصإلى

جميعهم()...(تركهااسفلاذلك(عندة.ه،141ليه!لولحنس؟ق/(تحملليا1معحميس/عد-(141094(لأحذونيس.

)على(ق./عريانوهوس:ي/عري(علىا1لصنديل%بإزارعس:يا(لملاءةا1متخاي.س/مزدئا(51141(وهرلواتركوهقس/

الإزارع!/المنديلي:(الملاءة11صهو(فأما53(1،1مطفلا(الأحداث11فأصكوه.ق/فأخذوه:سي/(فأمسكه11عريه

11منيق/عند،ااالخداممع)؟(.ق،للخدامااجاكس-ي/امجالاا141054صفلا،الكهنة00()قياداااعرسقيافا،141053،

عسرلاالنار/ممابل:س،الضؤعندااالور:ى(/ق)صدرالضوء(

وردت:حاشيةمزك،1،1053(معجمةبذالوالجذعالنخلوجذعمعجسة.غيربدال،والأنفالأذنقطعاتجذع.حاشيةفجدع(7،،141

المعنىلهذاأيفامرقسمن-مي+ض!ح

والرري،،ع:السريانيأصوالريايى،القبطيق!/سق:رالروي،القمطيتروالمريايى،رالرويالقبطيق!زالريايى،س،الرويي،القبطيق

قط.فقط،.طالسرباني،فيليمى-لا:الرري،فيليىهـلا.القسطي،بليسفلا،الريانيبعضد!؟الرري،لعضعر.،القطيبعصعقالحبراني،

تط،والرويالسريانيلعضعسر:،والسريانيالقطيبحضعقى.،والرويالقبطيلعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتعس:،القبطيولعصالرويمعق.،الرويرلعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويمعىفقط،والسريايىالقبطي

375



!!بم!

ا(-ئمغ

بم

بم3

بم!

بم

بم

بم*

بم!

مرقسإنجيل

ؤالأزتغونالتامنائقضل

تحذون.يوئواققئميتقئئوة،ت!وغغلىلثتقادهتظئئونق!ئواالخيمتخيميىؤجميغانكقتيمازؤشاءقأقا55(141

فتعقة.:.لتمقاذائفئمتخنققئمزوزا،غتييماتشقذولآكأئواكثيرينلأن56(1أع

القيتمهذاآتفف!آتا"إل!قائلأ:شمغتاةتخن"إتا141058(قائيين:كدتا،غقييماقشهذواأتالتتا،قآقافوا57141(

فتمقة.شقاذئفنمكأتحتآيضافكذاؤ،141:95(بتد"."قضئوجغيزآخزأنجيىأيايمثلثةؤجمما،بالأيديائقضئوغ

هؤلاء؟"غقيلقتشقذقايمثئيء،ئخيسث"أقاقائلأ:ت!وغؤشألائؤشط،ثنيائكقتيمازئيش141006(ققاتم

ائنائقميميخفؤأئت"آتة:ؤقالائكقتيمازئيئىآيضاق!آتةبمثئيء.ئححثؤتئمضاجمتاق!نفؤقأقا1061(ألح

فؤ"".:."آتا:ت!وغققال،6(اة41ائفتازفي؟"

ال!قاء.".:.شخبغلىؤآيياائفؤه،تم!غنائتمثيرتجاي!اائن"ؤش!زؤن

ؤقال.:.ثتاتةائكقتيمازئيشققزق141063(

تةبةحميغفنمغتييماقخكفوافئمقأقاتئم."ظاهزاالافيزاءشمغئئمقذأ1،1064لثمقاذة؟إلىآيقحاخاتجئئم"قا

ائقؤت.:.ف!تؤجحث

الديهؤقنائقميميخ:آئقالضا،"تتتأتا:ؤتفوئونؤتلطفوتة،ؤخقة،ؤئغظونغتييما،تتمفونقؤمؤتذآ1410165

بالقظيم.:.ائخذائمتتاؤتةثتم؟"الأنلظقذ

فضظيتا.تظزشقزأت67141(ائكقتيما،زئيمي!إقاءمنؤاجذ؟تجاتتالذايى،جم!آشقلتظزشكأنؤإذ141066(

ؤلاآغقئم،"إل!قائلأ:قخخذفؤقأقا141068(الضاصيرقي."ت!وغقغكتستآئضا"ؤآئتاتة:قاتتتآققتة،قققا

.".:.أتحتتفوييتةالديقاداآغيرثث

تمئفنم."هذا"إنيفؤالمحمين:قاتت،أخزىزآتةتقاثتم141:96(الذيذ.قضاخالذايى،خايىبخقؤصحجإلماؤخزبخ

تجييلي،آئتؤإتذتمتفئم،إتذ"بالخقيقةيخظزش:ائقائفونقالآئضاقييليؤتغذآئضا.قخخذفؤأقا1410017

تفوئون."الديالأئ!انهذاأغيرفلا"إل!ؤلمجيف:تفتجنآققتذآفؤقآقا141071(خلآقفئم."ئشبةؤتملافذ

ثايية.:.قزةيلؤقحتالذيذقضاخ141073(

قائظزخذفغاتي."ثلآثتخخذل!ذفغت!،الذيذتصحيخأنقئل"إتذت!وغ:تةقاذكقاائقؤذتظزشقذكز

تئيي.:.

نجيتنجيتنجيت

لأ!ولم(61(141هاولاءمما7!!هؤلاء،06(141كذاكاكذثا((!ه141ولم6فلم،ا1كتيرونمما،كثيرين56(141روسامما!روساء،55،األح

(جاءت66(141للموتة(الموتااهومماهم(ا1الافترامما!الافتراء،141064(مع7على(63(141بن!!ابن(11بشيمما!لثيء(ا1هـلم،6

قالمماوقالتلأ(قالتا1هـم!ةلألتا(1،1:66(أمامح!ثأما،68141(فرانكا(بطرسفرأت67141(إما!إماء(ااجاتكاكالا

7فانطرح،ا1مزات6ادفعات11مرتين7،دفعتين141:73(يلعنممايلتعن،7(141:ام!همأنت7لمنهم،إنك11القياممماالقائصون،07(141

ولحاكا6يبي(ا1فخرجممالفخرج
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فأقاموا(1،1057(ح3شهح(متفقة11!53*ي!زوزا(311مةلأن(ا:56(41ة*ا+ت!7+ةلحالحح،مجلس11حولفأما(141،55

هكذا(ا521حولولا((141.!ه!اكل!بيد(ا1*ه!س!!ح+الح(وفي11!ا*ي!(بالأيديا1للأ!**83(أنقضأنا141058(للأ-ة-ح53!53

11*ه!ةط،عليكااس!مهـم!7!حيثهد(ا51*عا،ا811،!أ*ةلثيء،ااه!حكاي!3للمااتجيبااح*أما،141،06ح3تهح،متفقةا31*!اة+

يوله*3(القوة11ةم!*!اهد!ش!+هو(أنا63(1،1ح*((أ)أنت11لح81لثيء(11للما*لأة!االلمام،1صامئا(ف!د141061(اة!اهؤلاء(

3+ص!+*ا!*!م!لا(جت!محاا1ص!!53ما(ا1،ثلما!علأم!لا(ثيابها1،*-ع!طلل!(فمزق(141063)ا+*5(ا*،سحبا1ولح،1(علىا1ولتالل!حولة!3

11ح*ع!15،ةم(عليه11ك!أام!المقرفحكموا(11*س!+لله!لحم،1ا3!5لح!للأظاهزا(ا1ع!ور53ةالافزاء،64(41!*هأيضا(11قىول511

53،3111(الآن11الح53،لطمكا1-(الذي11ص!+هو(ا1*ا*قن(ا1؟س!،+()،،ة*ع1531يلطصونه(لم141065شهكره!حصءىقر(متوجب

مصطلئا،141067(1،دلأ!ا*إماء(53111(واحدة11ا*مطس!لأ(أسفل11مس!5إد(66(141*دلأحة*ةح)هـ(طللطم(ااة36اا+ا(تماوله

5311حوللا،ا1ء*إني،11دلأ*ااة8*ه!3لجحد،068(اأ!ول*مماةد!(بهتا1"دلماحأيضا(5311*+لمحأ،تأملتها1+3للحا،ا31د؟ه*+اا

11ح*(إن1ا+*آ،خرىأ(114096!*تا-ه8(خارجا1ا+*ول(موضعا1+ء+،الذيااس!ور53ماذا،ا1حلأهدلأتااعرفأ11ل!اولي!*اعلمأ

كلامك،ا1س!ممام*3(وإنك11*ه!53360+،اطت!لم!(11مماههـت!إنكا(11ط!شالل!،3با!قيقة(07(53141*ه!ع53-*طلممم!+(لمهم

11ثلأشال!53(عرفأ11م!*،نيإ11!امللمام!(مجلصا1ةل!اهـةول*اء+ةقر(يلتعن7(521411+ي!شااكلة،مهمكرا1ياش!ا*ه(للها1+ءممايماطة

(فانطرحا1*ي!(5!ه+8)دلأل،تجحدنيا1هـقى63أمكما(ا1ظا+اغة،القول11+هشا،مرة(141073دله*قا"ولاتقولونا1+ل!،يالذ11+اةأهذا

اا*اماولايبيا1اا*-ص!لحاا-5+ا

،شهادةا1جميعهمس.ق/الححم،مجلىجمغا1المحفلي.الححم،مجلىا1موضعق.مجلى(ا1وجعل%وكانعزس/!أما،141055(

وفي،ص11أحليعر/س(أنقض141058(فقامقرس/فأقاموا،141052(ض)ء(كللا%مت!فئةعر./معادلةق(س/متفقة56(41!قسر

مستويةس.متمقة(ااشهادتهمكانتوحدهكهذاولي!%متعادلةثهادتهميحنلموهكذاعرس/متمقة()...(ولا14195(

ما%عليكلاهدونهاؤلا)ء(ماعرهاؤلاء/عليكبهلثهدالذيماس.هؤلاء(عليكيثهدماا1وأحدةعنولاعر:بهنيء(أ،ا:.6(

.قعلاا1العظمةأعي(ق!/(القوة11ذاكأنا%هرأنا%أناأناعر:ق!/هواأنا1410163مجهس:يجب،61(141بهايشهدونالتيهذه

يبدوأمافيه،منالافزا)ء(عر:ق/لحم،ظاهزاالافتراء64،ة1،1اليناتشهودي.(شهادةا1باالحاجةس.يحاجتحم،63(1،1مع

فيس.،عليها1وجعلي.قساوبدأ،65(14فيهأعر.ي/(عليه)ء(ترونش)ءاأيفي،منا!زاهسلحم/يظهرماداأفزاه،%لحم

لطصوه/والخدامعر:عر/لاللطم،ا!دامتناولهثما1لهويطرقونس.ويشه!وه/عرعر/ويلطصونه،ااقسر(وجههويغطون1اقبالهق/وجهه

!ي؟فجحد(1،1068،قسر،أسفل11بطرسوبينماس.كون/وفيعرعر/ابطرس؟نوإذ166141خديهعلىيلطونهالثرطو؟لىس

خارجإلىس؟الدهليزاإلىبرا!يق/الدار،خارجموضعإلىااتقولينماعلىأقف!ي.ق/-لا/(أعرفولااافحمرس.فألحر/

جعلتي.ق/(قالتا1الجاريةعي.ق/أخرلى،11الجاربةتلكأيضاورأتهس.قر/،أحرىرأتهلماا"96(41ذلا(الديكفصاحاالدهليز

:سي/إني،ااقسريلتعن،141071،قطكللامهم،ااضهـلا()ص-لايثه(اا)؟(عريذ!،قليلوبعد07(141تقولبدت.س/يقول

11ال!اعةتلكفيس.فلا/،للوقتا1ثانيةالديكلصاح%الديكصاحالايىوفيعر:،ثانية)...(فصاحا141:73تدودعر(تقولونا1إنه

:قيبيى،فانطرحا1قفانطرح(اإنهي.س/إنك(ايسوعلهقاطاالتيالكلحةي.له/قاطاالتييسوعكلمةس:يوع()...(القولاقمرة(

وبحافتحول%يبيربدأسيبي/فانحدر%يبيفجعلعزولحا/فخرج

أنتإنك،141:.7(واحدولابثيء(06(141زوزاكذئا(57(141كذئازوزا،141056(

الكذباحتلاقوالافزا)ء(الع!ة،حعرانالخديف.حاشيةالافزاء،1410،16

،،عوالرويالريايىأصوالريافي،القبطيقى/يق.،والرويالقبطيقررالسرياني،رالرويالقطيقسر.،الريانيس،الرويي،القطيق

قط.فقط،ط،السريانيلىليس-لا:،الرويفيليىهـلا:،القبطيفيليمى!لا:السريايى،بعصعى،الرويبعضعر.،القبطيبعضعقالعراني،

قسط،والرويالسربانيبعصعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الصريانيسطةفقط،الرويمطلحقط،القبطي

الريانيربحضالقطيتص،القبطيوبعضالرويمعقالرري،وبعصالقبطيقعرالسريايى،ربعضالرويمعس!قط،رالريانيالقبطي
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ؤالأزتغوناتاجمغائقضل

قحئوزةة:.الخيممخي!شختيؤقغؤانكتابانقشاينيقغانكقتةزؤشاءاشتؤزيؤقيهنمؤيانغذا؟151:\(

بيلآظق.ة.إلىق!ففوةؤآخذوة،تمئوغقزتظوا

.".:.فلحتا!آئتتة:ؤقاذفؤقأتجاتقأقااكفوب؟"قيذفؤآتت"أبيلآظحئ!:قتأتة15103(

!ئمأئظزبمثيئء3ئخيحث"آقاقائلأ:أيضابيلآظمض!ق!آتةاا:514كثيزا.تثيئوتةائكقتةزؤشاءؤكأن15103(

تغخحت.:.بيلآظشإنختئبمثئيء،ت!ئوغئحنةققنم151:ه(تشكوتذ."

.:.ت!آئوتةالديفغتقلأ،ؤاجذاتفئمئظيقجميدضوجمبؤكأن15106(

قؤثحت51!.8(ائمتتة.كبقتفواكأئواالدينائعتتة،ضتغواالدينقغفغتقلأتازأتالشئ!تىالديؤكأن51!07(

تخئمأظيقأن"أئيريذونقائلأ:بيلآظشقأتجاتفئم15109،تفئم.تضتغكأنقاكخ!بت!أئوتةؤتذؤواالخفغ

الخ!د.:.أخلمنأضتئوةإتقاائكقتيمازؤشاءأنغيتمقذكأنلأتة151:.1(ائيفود؟"قيلتى

مماأنت(أ11فيلاط!!!ةهـلأبلاط!مما!بيلاط!(3(151ديلاطس6بلاطمىهـمما!ةهـلأ!بيلاطمى(ا1روسامما!!رؤساء(151،1

لكيف6لبهولك،ا1لثيمماثيءاا1بلاطسكابيلاطمىا1510،اررسامما،رؤصاءلم15103(هولأجاب7لأحاب(هوفأماا1انت

هـوبدؤا"!أةلأ!!وبدؤوا(8(151القبهكا(الفتة15107(بلاطىهـمما!6لا"!بيلاط!،ا1بثيممالثيء(أ15105عليكيثهدور

هـحدا!ةلأ!الحسد،أجلمنا1رؤوساءلاروساكا!رؤساء(151،01بلاط!هـمما!ةلأا!بيلاط!،15109(كايلونهيسألوله(ا1بدؤ
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11تأحي!)للأل(5فرطوا(ا1يم53حاي!60لممثورةا1ا+ةولي!3+ةح(الححممجلسا31*ك!حايماسثتررلم11+م)هل(للأ!لهت!(ولالغداة.!(151

ءه+يم+52-(11ح81لم!ةلثيء\((لح151ول+ةكا3هي!امتريثلبونه(15103،قلتالذيللأ*+ح+رز7تههقلت(3(1151(+ا.!!(أخذوه

11دلأ*ا(ة!،يطلق15106(ع81!ةلثيء"اا1عليكيثهدون7م+مة53%عليكيثهدون3+*كامص!س!شه!امهلبهولك(ا1كيف

هـيدماه+محم("لعتنةا11اامك!53!ص!-دلماط(قتلوا11*ة2(كالوا11هـيدأهس!+مم(ألفتنةا11!!ة!!ةشهة،لاسرأبا(1517دلأتالم!لح(معتقلأ

للما*(أطلق(15109هـة+ةكا7*م(كحسبا1ااة+حآاللأيدما+3(فوثب(1518

المحفل%سالححم(محلىا1موضعقمجلمى(االمحلسحضرتنعرا!حم(مجلىجمغح11صغعرعراسقاشتور(ا:1(51

.سي/كثيزا(لثبونه3151(تقوليق/سقلت(،(151الحا-%القاضيسط.بيلاط!(ا1اجتاغاعر.ق/مورة(ا1الجماعة

قلبهونك(ا1كيفي.ق!/صم(ااواحذارلايبثيء،ااانظرجوائاتردسانظر(لثيءتجيص1:،(أهكثيرةبأشيا)ء،عليهثنعون

.ياسآ(لفتنةا11يلاط!+على.سطاسا،الفتنة11باأب!ا:س(بارأباس15107(هـمعشاذاسط(و؟ن6(151بهتياقص(تع!ف15105(

الكهة،رؤساء151،01دائئاطميصنعماكحسب%كحمبدائثاب)ط(لرنهعر.الم،)000(يسألونها1فصرخس،فوثب81151،الهيشة

حداقر.الحد(أجلمنا1سرعصلا

(،عوالرويالريايىأس:،والسريانيالقبطيت!اسق،والرويالقبطيقروالسريافي،والرويالقطيتسر،السريانيس:،الروي!ي،القبطيق

قطفقط،طالريايى،لىلي!-لا،الرويفيليىهـ،،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضع!الرري،بعضعرالقمطي،لعصعق،العبراني

قسط،والرويالريانيبعصعسروالسريايى،القبطيبعضعمس،والرويالقطيبعضعقر.فقط،السريانيسط:!قط،الرويمطدقط،الضطي

الريايىوبعضالقطي.تعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولحضالقبطيقعر،السريانيولعضالرويمعس؟فقط،والسريانيالقطي
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غمثزالثايثالإضخاخ

ؤالأزتغون(الالميغائقضل1

تازأتاش.:.تفئمئظيقأنبالأكثيرالخضغققتخواائكقتيمازؤشاءقأقا51!:11،

ائجفوب؟"قيذإتةغئةتفوئونبالديأفغقةأنالأنتشتفون"قاآئضا.تفئمؤقالبيلآظئىقأتجات151013(

ققزخوافئمقأقاقغقة؟"لثتز"قأئبيلآظش:تفئمققال151:ع!لم"إضيئة."أئضا:قضزخوافئمقأقا151013،

،،إضيئة.،،.:.بنرتاذ؟:

يئضقحت.:.ئخقذت!وغإتيهئمؤأشقتمتان،تازأتفئمقأظققالخئج،إزاذةتضتغأنبيلآظشقأزاذا151:15

قزميرثؤتؤأئتمئوة51!0117إتئيما،الخئدخيغقاشتذغؤاالأيؤالب.إلىالذايى،ذايخلإلىالخئذقأخذة151:16(

قيذياغقيك،"ال!لآئمقائيين:غتييما،ئ!قفونؤتذؤوا151:118غتييما،ؤؤضغوةشؤييمن!!طيلأؤضقزوا

تة.:.شاجدينزكبهئمغلىؤيحثونؤخهيما،ثبؤتتففونبقضتيما،زأشةؤتفيرئبرن151:911ائضفوب،"

بيما.:.ائفختضةثياتةؤأئت!وةائمزمغالخؤتغئةتزغوابيما،قزؤواققفاا:.3(51

الأشكئذزوشأئوخقلي،جمنآتياكأنالقئزؤايخن،ليئغانؤفؤئختازا،ؤاجذاؤشخزوا151:31(يئضقت.ؤآخزخوة

ضييتة.:.ليخيئؤزوفش،

الخضخقيما.".:."قؤصئيتزخئةالديالخفختة،قؤصعجإلىؤقذفوةا:33(51

تأخذة.:.فؤقتئمقأقابفزمخفوظةخزايتشزتؤأغظؤة151:33(

تأخذقا.:.الديقنن:أفيائفزغة،غقيقاؤآئقؤاتيتفئم،ثياتةاقت!فوا،ضقئؤؤتقاآ(151:لح

.:.ؤضقئؤافايثة،ال!اغةؤقثؤكأن35(151

ائتفوب.".:.قيذ"هذاقكئوتة:شتبيمايهتاتةؤكأتت151:36،

شمتاييما.:.غنؤؤاجذاتميييما،غنؤاجذالضئن:قغةؤضقئوا151:37(

أخصيئ.".:.الأثقة"ؤقغ:ائقائلائيهتاثقتتم151:38،

ثلثيماثنيؤتئيييماالقي!تخلقن"تاؤقائيين:زؤوشفئمئخريهينغقييما،تفتزونكأئوايغئزون،كأئواؤالدين51!.93،

الضييب.".:.غننؤائنرذتختض151003،أتابم،
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11ور3205مةفأي(ا1)دلما*(1اة!أ(فقال151،14!53قر(الآن13(151ة*اا5+ي!(يطلقا1!هطلا*ولقربالأكز،ا1ة3ولا!افهيحوا(11(151

احةلا(،د)جصل!11ةمهـمحع!3ح8لاايجلد،11*مم!،ة(فأطلق11ح!حح+ح+(ةدراإ15311اةيلماللماد(را!أ(15115حي!535(بزيادة

بمحا+مايىإ311*!اأ+شاقرالحند،ا53311*(عوالاستدا1+ا+ح+ي!امللأ+م!م*هقرايوانلإالىإ11اي!51+*7(لجند!ا11!!لأ+اا5لأحذا15116

يملود(ا1ح3ح1531(يضربون91(151س!مل!*قر(اللام18(151ة-د!دلأ"36ضمروا(ا1ا**6!أقرمر(ا531حه!عثوب(17(151االلأ*ح

القرمر(11تهه!حا+،الثوب11اايل!ة!ةشعوا،11ا!للأتاهزؤوا(ا1ح-5.دلا(03(151ح2ح1531(يحثونا1حلاك!+5وحهه(11ةي!3ااة!اح

311!ااميمحهم!يمقر،القيراوايى11الااقالأحللأ53(مجتازاا1ة1.36ة!*ي!سخروا(31(151ةاايمع!583!ح(أخرجؤ11ه+ل!ةمةهـميا*6أةت!

ترجمته(اةهـ11ح(الذي358311ة!ه(الجلحلة11ةااي!ك!3(قدموه؟(15103مشاههـ53(روفمى11حح!2حهمول!أة،روسالإسكند

(أي11+للماا+(لقرعةا11حعع!مة3(ديهم521514،3يلماايلماةلمر(ا1ول+!53(محلوطة151033،م،*ها!ةقر(لجمجمةا11ةيلأ5253*عةحع

*حهذا(ا1،م!+6ةلسه(ا1ا+335ولهـ*م(كتالة151036(ة،لمحما*3(صلبوها1+كلةالاعة(511*؟!(151035(5853يأحذها(ا1حور

محركير(ا1ح*53ة(يمترون؟(1519ةاا+35تاهوله!ةا!ولحي!(أحميىلأثمةاومع11ا++63أهـةمكاللأ*58!م!(الكتا!دتم18(151

آ،*(أدزل1احمع*ي!ولمم!م!اتحلص03(151ولهـم!ورم!(ياا1حا،(3)ول

+ليسألوهالعرلية.السخبعضفيقسر/بالأكز(ا1تحصيضافازدادواس.فحركوا/ق/يهزوني.فهيحوا(ا1فحعليقس/!أما(11(151

لجصلب(يجلدااسر(إرادة15(151أيأءإلاقس/!أي(14(151أيضاسفلا/(الآن11تحونسياتثتهون(ا1قأيفا(13(151أد

التي!عرإيواتا/اكنتدارس.قر/الإيواد(إلى1االئرطسر.ق/الجمد(16(151لص!لمجلودهوإذسئصلباخلدإداليعرقرا

11سرفلاوبدؤوأ(18(151يم*م*هـمه+(الصحأرجوائاس!يقرمز،17(151اليارة%العرافةيات(اسحميع(ا1الملكدار

عرس/أخرحوه(11مطالمحتصة(11خلعوهيس/عنهالرعوا.؟،151قسوحههاو91(151سطاعليكا1ا!رحيس/االسلام

قسي/الإسكدروس،11القريةسقر/حقل(ا1سطوهو(11إنائاي.قساواحذا(31(151لضلوهسرل!صلب(ا1الرروه%اقتادوه

ليشرل!،33151(الإقرانيونيسا(الجمجمةااقسر(موضعاائقرس.ي/ترحمته(ا1الحاجلةسقر/(الجلجلة33(151الإكسندروس

اقيأخذها(الذيمنا1قط(بينهما1سرفلاولتا،04؟(اأهلصبرعرهـلا//لمرارةقس/بمر(ا1ممزوجةعر:قم!/محلرطة(ا1عفلاقسر

عر.كان/مانعليهالجتوييمها/منه!وأحدكليأخذهالذيوماتصيرق!إلىيطرواحتىعس.يأخذ/ماذاقنعسيأخذ/ق!س

فصلموه/الحالةالساعةو؟نتعرصلبهوه/وقدالثالةالاعةي.ق/وصبوه()...(وكان35(151دف)ث(!اث)ث(خافسقنلجوي

فلاهدا(ا1كتابفيمكتوئاموتهسببو؟دس(مكتوبة)...(وكانت11عنوانعر.قراكتالة(151:36(صلوهإذالئالةالساعةو؟لتس؟

لاقض/ياس.قايحل(منياا1ويهرولىس.يهرون/إديمحركير(ا1يئلبونهي.س/(عليهيمترون1093(أهسأخصي(151،38عرطس

داتك)خقض(ق./نفسكخلضصغلص(10000151،03(يحلم!)؟(عا!!ي:

ينقض،يحل93(151خسح!(أخصي38(151حمرلأاالقرمز(03(151رصا(رادةإ151015(سوءشر(ا(لح151

(،عوالرويالريايىأسر،والسريانيالقطيقى/لق،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالفبطيقسرالسريايى،س،الرويي،القطيق

قطمقط،ط،السريانيفيليىهـلا،الرويلىليسهـلا.،القطيلىليسفلا،السريانيبعضع!،الرويبعصعر،القطيبعصعقالعرايى،

قسط.رالروي،السريايىلعصعسر،والسريانيالضطيلعضعقسوالروممب،القطيبعضعقرفقط،الربانيسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيودعضالضطيقدراالقبطيودعصالرويمعق،الرويودعصالضطيقعرالسريايى،ردعضالرويمعس.دقط،والسريانيالقطي
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أنتقدزأقاآخيرين."خقضقائيين:ائكتاب،قغتغضائضاجذتغضفئمكأنائكقتيما،زؤشماءؤكذيلث151:31(

بيما.".:.ؤئؤمنتزلىليئالضييب،غننالأنلتئنرليإشزائيل،قيذائقمييخ1510،3(تف!ة؟لمجقض

آئضا.:.ئغتزاي!كأتاقغةضيتاؤالقذالب

التاليصغة.:.ال!اغهؤفخاإلىتمقاالأزص!غلىظلقةكأتثشيما،ال!ابال!اغةؤقثكأنقققا151:33(

الديضتقثالني؟"لاقاألاؤي،"ألاؤي،قائلأ:غطييمبضؤبت!وغضزخالتاييصغةال!اغةؤقحبؤ!519034(

.".:.إييياتتذغوذا"فؤيفوئون:كأئواائمتايم،جمنقؤئمشيغؤتقا151:35،تزكتني؟"يقاذاإل!،إل!،"أ:فتزظة

إييياءيأقيقليخئظز"ذغوةقائلأ:ؤشقاة،قضتةغلىؤزقغقاخلأ،إشقئخةؤقلأؤاجذقأشزغ151036(

يئئنرتة.،،.:.

الزوخ.:.ؤأشقتمغطييمبضؤبتمئوعقتاذى37(ة151

أشقل.:.إلىقؤقمنباثت!،القيتيليصتزقائشق38(151

ائنالزخلهذاكأن"بالحميقيماقاذ:الروخ،قأشتتمضاخفكذاأتةفذاقةائؤالمحفائيائيماقائذزأىققتا131.93(

التإ.،،.:.

ئوشا،ؤأئمالضجييريغفوتؤقزيئمائقخذيتة،قزتئمجمئفنكأتتالقؤال!ئغد،غنتاطزاقيي!غؤكأتثة.4(151

إلىقغةضجذنكثيزاثؤأخزتاثتحذفتة.ؤكنالخييلي،منكأنخيثتتتغتة!نالقؤال!151:141ؤشائوجمما،

إيزولثمييتم.:.

11هـفيلاط!7!ةلا!!بيلاط!(151014(-مماهم،فأما13(151بلاطىهـ"يةلأ!،بيلاط!ا13(ة151روسا"!رؤساء(51111!

"(إليه151016(لهبمكاإليما11باراباسهـ"هم!6لا!لارابانااافيلاط!لابلاطىمما!ظةهـلأ،بيلاطى،151015(أيألأنه+افأي

سلام7(عليكالسلام11وبدوا"وبدؤ!،ئأة!!كاوبدؤوا،15108!ا،احمر"قرمز(11أرجوائاثوئا6قرمز،ثو!151017،

الأرجواد7القرمز(ااهزؤاهـكا،!6لأ!!151003،هزؤوا(يتفلونو؟نو7ويتفلولى(ااضاربين15191،7(ويضربون

كانوأ151093(واحدمما1.!(واحذا37(151-مماالالخة(3(151؟هروسمماروض،11هـالإكسندوس7!ةهـلاالاسكندروس،151:31(

6تخلصا151:03(تحلكاينقص،مجل،ا1هـقائلين!6لأ!،وقائلين11رؤصمهـ*6!ة،!،رؤوسهم11يعيروركانواكا-ة،يعبرون

هـ!إل!!(اإلا!مما7إللإا(اترجمتهكا7(مترجمها1صبغتانيمماصبقثاني(151034(ذاته6(نفسها1رووسا!رؤساء(151:31،ذاتكختض

+اممما+املى6(ومريم(151:.لحواسلمكا،فأسلم93،ة151ايليامماإيلياء(11لينظرممالننظر(36(151ايلياكاإيلياء(151035(إلا!هـممالحةلأ

واخيرات*(وأخريات11في*من(151041،
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ةيلأ(إلى11+لل!لأ(كانت151033،يلأللأيلما(يعيرالها1ا،م!مةولآمطم!261(ليزل151:؟3(**حول311(نف!هيخلصا1ل!2ا!لا(تا،يصاحك31(151

مترجمه(الذي11ا!ا*هـ**هه*ءيالمةهـ**!خصبقثانيااا)شا(ةولص!8!يج)شا(ة*ص!8لاما،11ح8اللأج8اللأقرألاوياألاوي،151،3

سفنجةاأ11اا*(-53)اوره(!أسرع36(:151اا*ول533عو(يد311**ح!وراهوذا3(51105!هـس!ح53الماذا11+3+س!ياح53للماحولس!+س!

قرسزلم151038(ولااة+!53آقر(دنادى151037(ياح+لم!5اا!ا61امطحلنزله،اام!ورهل(11ا"ح!+ااةرلهعهالم11هـح5335شأ

مريما1اح(عنا1*(53ة)3،تناظراا1(حمما)ي!اةاح(س!ه)اول(نسوة،511004*ح!تاللهقر(بالحقيقة(51193ط!داس!الاثمينا1،+ةشاة+ا+ةولة

(كثيراتوأحربات11ع!+ه!يحح-5(حيث151041(ول*دلأح!ئا(سالوي11اشه+6احدلأيوسا(11)ةام،ول()شه!دلأمماةا(ت!+ي!يعقو!(

ص!ضةي!ا5ولةاام!5مول1،معهرصعدا1ي!حول!اح*6ايله

وقتلم151033،يطأيضالمااسيعيرانه(ااسطكانالما1!طبه(151033(داتهقس/نفهأااس،الكا!معا1سيفاحك(31(151

لحهحةلوموإيلإيلعة)!(/فتوفيعر؟إلي/إليس.،ألاويألاوي11تطوقت(151034(حتىةيق!/إلى،11صارتيقس/؟نت(11قط

.سق/ورفعها،36(151نادىقدسيدعو(ا1انظرواقي/ذا(هو35(151متىإلىعرتسرألماذا،ا1*هحلالممههـ،*ا(لمحههامهول)؟(

وفضي%الروحوأخرجع!.(الروحوأسلم11روحهي.(الروحا1قوأصلم،037(اأهسهل،ا1دعواشقا،دعوها1وجعلهاي-رشهدها/

(الروحفأسلما1سطصاح(هكذاا1القائدصقا(المائةقائد151093(بنصفيىسااثنينلين!ي:ق/،باثنينا1+بابسطسز(151038(

يتبصهس-(يتبعنه41(151يعقو!أم)مربم(س.ق/(يعقوبمريمااقط(منهن151،04الروحأ!لمأنهق(الروح)000(أنه1اوماتعر.

11ي-لا(كثيراتاصأحريات(11الجليلفيهوكالىإذسةلالجليل/كانإدمي،الجليلمن؟لىحيثا1لحقنهعرلهاملازمات

لمسصعدن

رتاما،امريم،151004

الصحاح!ا"أسمنجة"أجدلم.حالثةأسفنجة،151136

رالروي،،ع"الريانيأسوالسريايى،القطيتس/لقوالرري،القطيقروالسربايى،والرريالقبطيتسز،السريانيس،الروي!ي.،القبطيق

تط!قط،:ط،السريانيفيليىهـلا،الرويفيليىهـلاالقسطي،لىليس!لاالريايى،بعصع!،الرويلعصعرالقمطي،بعضعقالعراني،

قسط.والرري،السريانيبعضعسر؟رالسرياني،القبطيبعصعقس،والرويالقبطيلعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقبطي.قص،القبطيوبعضالروي:معق،الرويولعضالقبطيتعر،الريانيوبعضالرويمعس.فقط،والسريايىالقطي
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الخممئوناثقضل

ؤ؟نالزاقة،منالديئوشف!تجاءأ151043المتئمت،قئلهقالتيالخفغةكأتستقلإتتقاائجشاء،كأنؤتقا151:43(

تج!ذؤشأذبيلآظش،إلىؤدخلقخ!زالتإ،قتكوتتتزخىآيضافؤكأنآالديهذاقشوتئ،ذاائت!ايىخ!ن

آيقا.قاتكأنإنؤساتةائمائةقائذقاشتذكأآي!.فئذقاتكأنآنقتغختبيلآظشقأقا51!044(ت!وغ.

ئوشف.:.إلىت!وغتج!ذذقغائيائة،قائدجقةمنذلذغيتمققتا151045(

ؤدخزبخضخئ،فيقئفوزةكأتتالتيالتفتزةلمنيؤتزكةائفلآء؟،!بؤتقةؤآئزتةفلآتة،ئوشفقاشتزى151:46(

القئير.:.تابغلىخخرا

ئيرك.:.آينيئظزنئوشا،أئمؤقزتئميغفوت،أئمؤقزتئمائتخذيتة،قزتئمؤكأتت51!؟47(

قئضفختة.:.تأتينييئطيتا،قاشتزئنؤشائوي،يغفوت،ؤقزتئمائقخذيتة،قزتئمقق!تال!ئحث،كأنقققا161:\(

ؤائخئمئونالخابيالقضل

تيتفن:!يقايففنؤكن61!:3(ال!تمئش.لثزقستإذآئضا،التقتزةإلىأتينالأشئتأخدمنجذاؤشخز3،ة161

ؤإتةذخيربخ،قذالخخززأينقؤق،إلىأغئتفنزقغنقتقا161:4(التق!زهتج"تابغنالخخزتتائذخيربخ"قن

قجفن.:.تيقماء،خفة،ب!ئاالتيير،غننتجايمئالثائازأينائقئز،دخلنؤتقا161015جذا.غطيتاكأن

ائتؤصمغؤقافتا.قافؤليش.قاتمقذضيحت؟الديالضاصيرئت!وغأتظئثن.تخفن"لالفن:ققاذفؤأقا16106،

كقاتزؤتة،فتاكالخييل.إلىت!ئبفخئم"إتةؤيتظزش:يضلآميد؟قففناذقئنؤلحني16107،!ييما.ؤضغوةالدي

تخئم،.،،.:.قاذ

خائقاقي.:.!نلأتفنشيئا،لأخديفلنؤتئماغتزافن.ؤالتغخحتالرغذةلأنالقئير،جمنؤقزئبنقخزخن161:8(

!،بيلاطى(15101،ابلاط!"فيلاط!6بيلاطى(ا1لايتوقع+يز!(ا1لاليارالزي+اليسار،51!0143الفامماالعثاء(151143

11عن7على(ا1الملاةمما!(الملاءة11ملاةمما!(ملاءةا:6،(51وفرغ6آنما(11حين7آنف،11+قد7كان(ا1بلاطس7هـفيلاطسلحة7

"(فيضخنها1بخوزال6طيئا(ا1،ام*اومريم11سضت*مضت،16101،تنظرانةينظرانهـ"!أ!اينظرن47،ة151-"بابا

وبطرسكاولطرس،7(ة161بيضاكاكابيضاء(161:ه،عظيمكااعظيئاا.،(61بينهمكا(بينهن3161،اشرقتمما(شرقتا16103فيضخه

صئاا!مم!شيئاا1يقلكابقلن(ا16108
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ليار(ا11ءهش!!ةولامةقر،الرامة11ا+،الذي5101.143كلعحي!احقبل،ا1*طا+س!نها،فلأاا*ولح(أ!يح*ولول*-(كانولما151،43

يتر!(11لأللماحأيضا(11هـت!511هو،1ا*هـاهذأ(11اطلأع*52"ذ6تايشأ-5383!قمورة(ذا11ع3لم!للأدلم**ق%33ل!سأولا*ح

ل!ةح*153اةللمالفا(آماتكانإن11،)ولعأ!ي،*حح،2ولول1753اة(ماتكانأن4(،1510ي!ا+حمم!ياة(سألا531*ااةل!+يلماس!58!*لح+حح

11ااةمما528للأ811لملمها1اا!حلأة5طاولم(أنزلها1شاة!هول!3(أىللأ-لم!يلما(ملاءة:46(ا51تأ+ا(ي!وعا211+ه-د!(جهة(لح531515*ااة

شأه+*شهللأاايوصا11ح+ي!!اأم11اة،ةامة**52!للأ"ةا(يعقوبأممريما1ة*3(؟نت47(151اتاولي!ا!اه(أعيللأ+لم!ع!يلأ،الملاءة

11هـء11ا53!3طيئا،11للماهـظولوللملالوي1ا7()"امة)!للأمماةا(س!+لأ(يعقوبمريما1ة32!ثلأي!عيلأامفتا1ا+للأيلما(كان161:\(

فيعاا1ة،أ3(!ن:16113يلمااةاشرقتاة-إذا611-أيضا،11هـقى52اةأحد(11لحهه+ةي!ة31سحر(؟،161ااتأ*هـ53+لأايض!حنه

(قاما،اهـ1(لديا611:61خعيلأ!لل!53(ءبيضاا81+*لا!بئا،لا(05!61ح*(قد،61104كاشا(*!اهـم!ح3"م)م،حرجيداات!اي!ا53ع53*مابينهن

لتعجب(ا16108(ةةلا!اس!+س!م3(ترونها1+مهيدأ،يسبقحم:7(161ا"ولزر(!يه11ا!اوها(11اة!ي!ةحلا*ةهنا(هاهولي!ا31+!حعيى

ل!ة3حراا1لم!ع81(شيئاا1ح81لأحداا31!للأحة+،هنعزاا11+ولللأ+

حسن43151(أمامعر:قساقبل(ا1كانتأنهأجلصعي.؟نت(فلأنهاا1الجمعةعثيةكانتدلماس.الجصعة()000(ولما43(151

قائدااصآلف(11كيفعرقد/ق-ص/11كانا1فبهتسكتعحب(151:4،(قطهذا(ا1الوليطالريف%الكريمسي/اليارة(

منذللث11القاند!ي.(المائةقائدا1قجهة،4(151:هبعد)؟(قحير/منذعى؟آنفا(11وكلغماتقآلفا(ماتا1القائدصقا،المائة

11فيهس.(الملاءةلىا1وأدرجهص.(ولعه11كتاثاس.،ملاءةا151046جدهس.الجدلمي-قلم/،يسرعجدا1أ-لا((المائةقائدجهة

مريما1تطمصت(ااعبرعر.سعر/قكان،1(161يوساومريمقس/يوسا(أمومريم11أمط(،يعقوبأمومريم151047(فلا؟نت(

عس:يخدهنه/قسي/فيضخنه،اا)3(ق!لي(ااعطزا%أفاشيةعس-ابخوزاق.ي/اطيئاا1يعقوبأم)مربم(س.ق/ايعقوب

؟سعر/إذ(11فيعرفلا/-لاأيضا(11قرالأسبت(11مطمن(ا1قرجدا(ا1الأحدفيالسحروفيسةالأ!بت()000(وسحر161:؟(فيطيسه

فلاصلا،ا1أنفهنفيس.لبض/بعضهرعر.قعر/(بينهنفيصاا1وقلنيقس/يقلر(ا1وجعلس.ق/هـلاوك!(3161(حين

عر.متردئا/س:قر/لابئا،لم161:همدحرخاصق/ذحرج،قدا1+ذلك.سط،رأينا1فىأينتبقرنثمس.يق/،رأين)...(!لالم1614

11ذاهوس:وها(11قسرقام(ا1سفلاقد(ا1قسا(الذي11تدهنعرقسر/تخص(16106(تعجبنعر.فهتيناص:ق/فخف!(ا1متدرغا

فلماس؟قر/فخرجنا8(ة161يتقدمحمس.يبقحما16107(وضعوهحيثي.فيه/موضوغاكانالذيس.ق/فيه(وضعرهالدي

وبهتةرعثواعزاهني:اعزاهن(والتهعجبالرعدةلأنا1الدهثةعقوالخحيراق؟ساوالعحب(11قس(الرعدة11خرص

غمثيهناعزاهن،8،اة61طلعتشرتت،ا1عندماإذا16113حينآنفا1510،4(يتوقع(يزجم!ا1الزياليمارا151043(أمامقبل(151043،

ئئتقتلفيصافئلإ،ذيمن؟يقالك!اأئص،ذيمنآتيك:ويقالآنفا،كذاقلث.حاشيةآنفا(،،(ة151

والرريا،عالريانيأسوالرياني،القطيذس/ص.،والرويالضطيقر،والسريانيوالروكبالقبطيقسر،السريانيس.،الرويي،القبطيق.

قطفقط،:طالسريايى،يليمى-لا،الرويلىليسهـلا،القبطييليس!لا.،السريانيلعضد!،الرويبعضعر.،القبطيبعصعقالعبرافي،

تهـط،والرويالسريايىبعضعسروالسرباني،القطيبعضعقس،والرويالقبطيلمضعقرفقط،الربافيسط.فقط،الرويمطلقط،القطي

السريايىوبعهتالقبطيقعسالضطي،ولعصالرريمعق،الرويولعضالقبطيقعر،السريانيربعصالرويمص-لحقط،رالريايىالقبطي
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بمآ

بم!

-آ

مرق!إنجيل

ؤائخن!ونالثايبائقضل

.:.شياطينشئغةمئقاأخزبخكأناليائضخذيتيما،يقزتتمآؤلأظقزالأشئست،منالأؤليائتريمغذؤةقاتمؤتقا161:9(

قذؤأتةخمق،آتةشمغواتتاؤأولئك11161(ؤائتايهين.التاببينقغة:كأئوايقدينققاتتقضتؤتئلث61!:.11

ضضذقين.:.غيزكأئواضهذ،

ققضىأ13إ161خقلي.ثبآخزلثتتيما!ماقظقزتفتاظيريتي،ثبقاشي!جمئفئماثتالبكأنآئضاهد؟تغدؤمن161.؟!(

ظقزفتيهئون،تفميذاغشزؤاقئخذالأيخيؤثب.161،1آيضا.قذئننئضذفواقلئمائخا!ين،ؤآختزاالأخزانيهذالب

لفئم:ؤقاذ1(ا:ه61ائضؤقئ.منقاتمقذزآؤةالدينئضذفواتئمقيتفئمففويهئم،ؤيختظالأيقانغذقفئمؤغتزتفئم،

ؤقنتخلض.ؤيضظبغ،ئؤمنقتن161:16(الخييقيما.خيغبالأنخيلتشزواخاليخلىؤغلىكه،ائغاتيمإلى"اذقئوا

الأل!نن،بفغاقيؤتتكئونالمثياطين،ئخيرخونتاشيي:ائئؤميينتتتغالأياثؤهد؟161017(ق!ئذان.ئؤمن،لا

قئغاقؤن."ائضزضىغلىأئديفئمؤتضغونتفتزفئم،قتقفييتاشيئاأكفواؤإنبأيديهئم،الختاتؤتخمئون18،اة61

أولخلثؤأقالم161:.3.اللهتميرغنؤتجقمتىال!تاء،إلىضجذخاظتفئم،أنتغدقينت!وغ،الزثقأقا16191،

كقا.الأتابأتدإلىتئتغفئمالتيبالأياتائقؤذئتتثإذقغفئم،تغقلالزثؤكأن.ق!نيخوثبؤتثزواقخزخوا

.:.آمين

مماوعير(14(161ولم"فلم(3!(ة161وظهر"فظهر(ا1هذا"هذه(161013،هـالاكيينالباكين!أةلأ!والاكين،11-7كانوا(161؟.ا(

مح!-،الربالم1619عئاكاكاشيئا(161018،سيدان"ثسيدانلم161:16،الذيةهـلأ،الذين11وغير
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9-.أ16مرضإنجيلحواشيى

ا*هـ،وتلك(!..161ح!7*للأ،شياطينا1خ+للمااحمنها(اا)احا،"(+ح،أخرج1ا+مهيدأولأ،أ11ح53+ا،الأول11+مدلمالمحأ(وةغد(16106

311****م!1"مصوهد(ا1لآدل!53،أولئك(611011ص!+لحمولا!(الادبين11*س!ة3ا+دلعدأ**حلاة(معهكانواا1+!ي!للذي!،ااح+ح77ة3

اة*(هذانفصضى161013(،*هـ!هولم!آخر(شها1لأهأيضا(11اة*،هده161013(،لحةلاس!+مصدقير(ا1لما+ةغير(ا1ة!351؟لوا(

الآحر(في14(161!هأيضا(1،11اة(هذينا531+ذ3*!اللأمس!53يصدقوا(فلما1ته*أخبر(ادلأ*يم*53،الآخران11ة-دلمالاس!يدا(3)53

11(+ك!)1،*دلما-ااة(قاما1عةلم!3(قوايصدا1ول57+!د!ةلا(غلظا1،أكة3(يمانلإا11ي!307+ة-س!ول،عدمهما1يدادله!ده17،ة!عتر(ا1ءةط+س!

حمغ(ا331*53ل!ها*ح(نحيلبالإا1اعيلمااللألخروأ(ا1!للألحل!ءولال!(حالكلا1يمحط(علىا1)شاه*لاة(-ح(قال15(161لل!ول!س!،ال!-5(الموقى

(فسيدانا1حة!!*3(يؤمنلاا1محا(ة-5وم!(1611،ة+س!اللأكاولايصطبغا1حة*ا،ة-ح3(يؤمن(16116ا+7+د!دلأشا(الحليقة11يما"م

شاة!لأت!،لألس!اا1لحا+ح"لاةبلعات،1اح!للأ*س!،!ة(الثياطينااح2ايلماهولححتهي!تتع،ا1اةلا(هذها16107!+ةى**عشاس!لاهم

ي!اة*!م!53مميئا(شئاا1ة3ه*،لمحأ3*ثلأه!ح8كلوا(أ11*ةكاقر(وإن211ا"!ل!ة،الحيات1اس!ااس!3ه-ا552ا*م(مج!لونا161018

(الرب11!53فأما(161091(ش!س!3اة*53(فيعافونا1لم!ةحي!535ا*لل!ل!+(المرضى811!مس!اا5!لمم*++ةلل!ولقى53يصرهم(فلنا1هـح753

؟د(11ة!3اعاللأيدأبثروا(ا1**(أولك11م!ولوأما(03(161هـق3،الله11ةشاص(11لا*ه،*اللأيدأ+س!صعد(ا1اكل!خ((خا!)طما1س!+

11*يدأ(لىإ11ايدماهولهـحي!دلما*حه2(نقمعهملنيا11س!-ي!ال!971ا*ا(ياتبالآا1ا+شااخ!(لقولا11كلة+ااحم5(يئبتا1ع!مع!دل!،يعصلا1!حمة

ا.*يلااي!امينآ11ي!+م52ا!ها11ا!52+لآي!ح3كعابادلآا11ححل!،1اأبد

لماريا.السبتأرلدالغداةأولأظهرقام،فإذ%المحدليةلمارياأولأظهر،البتأولعدوةقامفإذعر:(المجدلية()00رلما1اقايىم،9(161

.س!/وتلكمط.ق/!ي(وتلك161،01سرفلاكان(ا1لمريمأولأ(تراءىقام)،لماوترآءىقامالأحد،فيالغل!،فيأنهغيرع!.

11قسوأولك(ا(اة161سالاكين(11قرو)الاكين((11قسرمعه(ا1سركالوا(للذينا1فبرتعس؟فأحبرت/دلى:يق/(فقالتا1وممب

عيرا1+منهاعي:طا/ترأءىعس.شوهد(قدا1يصدقوهنلمطن،تراءىوقدحمبأنهيعلنسمعوهنلماوهنعسر.(مصدقين)...(وأولك

.سحقل/إلىذاهبينمتصاشيينمنهملاثنينأخرىمجلية+وظهري:قط/أيضا(13(161يرتابوا)؟(:قيشكوا/عرعسقا،مصدقين

،الآخران11الطلقاوهماعسع!/قر(هذانفمصى161:13(ق(اثنان11قريةإلىوفيهبانيشيانوهماآخرشبهيمنهملاثنين+تراءى

لأنهما1وجفوةالإيمان)؟(أياهمفأنحر%وغلظالإي!ان)؟(إياهمفوتغعر./وقسوةإيصانهمقلةفعير.س،وغلظ)...(وعير161014،قط

إياهالمعاينيينيصدقرالمإد%يصدقوالممبتعثاإياهب!ثاهدتهلأن!عر./وقالقامقدرأوهالدينأولكيصدقوالمإذس:ق/،وقال)...(

فانذروا،ذاهبينبأسؤالعالمإلىكشمإذا،البريةكلفيبالإيخلفنادوا،انطلقتمإذاعر:ا!ليقة،)000(اذهوا1610115الأمواتم!بعثا

عر.ئف/س.ق/،فيدان161016،قسجمغ(ا1قطحال،كلوعلىااسفلا!طه(11قس(العالمإلى11المكونةسائرفيبالبئرى

11بالسيتلزمفهذهالآياتوأماللدأ---،يوما...(س.(باسي).-.(وهذه11قتتع،ا1ي(الآياتااترهذه(17(161العقابيلزمه%ئذن

الىوعس(.العربيةالنسخفي(بأيديهمااقرسا!يات(161018(جددبلغاتاسجديدةبألةيق/،الألسنبلغاتا1سالثاطين(

قس/(أيديهم11الموتسمسمميئا(شيئاا1قمميئا(ا1!يشيئا(اشربواسيشربوا/يةأكلوا(ااسوإن(ااقسرفيوليست،تؤذيهم+فلا

.سوبشروا(ا1هم.ساأولك11سرأما،1610013الآبعق.قسر/االله1افيي.من/س.ع!(ا1سصعداا1سفأما،61!؟91(الأيديي:

يؤيدالربإذا!ي-(آمين)-..(الربو؟ناادر،آمين11قطا!هاالآبادأبدإلى11ومثبتق(يثبتا1عاملأقة،يعملا1ق،وكان1اونادوا

يعصلونكانواالتيبالآيات*مهمويحققيعينهمكان(والربالوربناس:/آمين.المتتابعةبالآياتالقولومثبت

الاكياتالائحاتالاكين(الادبيناامعهصناللواتيمعه،كانواللذين161001،

تصحبقد،تتبع161؟17(عليهفصيخخمفميدانا16(ة161

فيببثرايونادوابالانجيل،161015(ثروا

،،ع.والرويالريانيأص.،والسريانيالقسطيض/سق،والرويالقبطيتروالسريافي،والرويالقمطيتسر،السريانيس.،الرويي،القبطي2ق

قط.فقط،ط:السرباني،فيليى-لا،الرويوليرهـلا،القبطيفيليى!لا،السريانيبحضع!الرري،بعضعر.،القبطيبعضعق،العبراني

ت!طوالرري،الرلانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،الربانيسط:فقط،الروممبمط!قط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيتعسالقمطي،وبحضالرريمعق.،الرويرلعضالقطيقعرالسرباني،ربعضالرويمعسفقط،والسريافيالقبطي
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الأربعةالأناجيلترحمة.العالبنالأسد

ا(3شزقذاآتذاذائفادت!ؤال!ئخانفختبئقزفشبشازةتقت

كاأائقخظو؟كوئوفونأ8أول

يلشقذاء،ؤي!جمائيماؤشئجينجممث"شتةمنظوتة،ؤجمشزونخابي3،الأثتيرتؤتمائفختبئقزفشبمثازةتقت

ائقخزوشة.بمفزيلهحرهؤليصتمئةؤحمميمينتقالبشتةمنضقزشفيرؤثالمني100051ؤاققة

ت!ئخقاأنذكزتفستة،اللةتتخ،ائغ!اليئننائقزج6أبيالأشغدالزئيميىالأتجلالحتمييئتحظئ!خبمامنئعلجمضا

شتةجمنالأؤليغشزتمثيرينزابخؤاققةيلشقذاء،ؤتيئجمائةؤليتينت!غشتةجمنتاقيغشزشابخالأئتئن،تؤتم

ائقخزوشيما.بدقسىيئهخز؟،ؤييتمئيماحمسيينشتةمنشغتانؤثاجمنيلأشكئذز،ؤألصمائةؤلخمشؤليمتينأزتني

مماأائقخظوطكوئوفونب8أول

لغ!بالزخيما،تاقتقاأذكزوا!+ة.شتةتؤوته،غشزخاجمش!نيالضظيرتزفيالزشوليائئختبئقزفشبشازةتقت

قإتةائكقئوقي،ذزتجةمنتة7أغطيئ!يقاؤفققئزؤغاجزم!يهينقإتةبائخلآض،ؤئقرخةؤئ!المجةيزظةالالة

أفثائة.تة8شئئاقالؤقن.الزحمةكثيزقإتةئ!المجة،قالألةالأزص!،جمنيؤذقتقاائؤزتةأخذ

الحواثي

بحرفيالغارقالذيىالمكسالحافىعبدكرب،ياادكر،آمينآمير.االأبدا.إلىالمحدلهالواحد،الإله،القدسوالروحوالاب!الآب+بم؟!!هـ

الداهرير.دهرإلىالمحدلهالدي،الله،بعون+-ئأ(ا..الذي،وذنولهخطاياهكزةأحلمىالاسبيناممهئذكر..(أالذيوالدلوب،أد(أحالخطاية

ر!،"يايقرل،طالعتنأقدامتحتالمطانرةيضر!شتاس،بالالمثارة،اللهحبا!قيزالمقذسالكتابهذارطالع.الريمالرؤو!اللهبم.آمين

شيا8*عطيكا3كالو6!المخطوطلىخاليسطر5سشةا،كالأالت3"خطاياهلهاغمز
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ئوقا(إئحيلفقذقة9اول

هـ!ةلأالمخطوطاتكاهـ7!المخطوطات

ائمثتث،بالذاتيائؤاجدبنيمئوقا.(3إئحي!)فقذقة)1(ئوقا)بثازةائفذلي!.(1ؤزوجؤالائننالأب)بنيم)1(

الضلآتةتغذبتؤ!يقيماقذاتاالديائفخيئ،الشبالضقاقي،ائئزتقى.(3

غفوتاؤآتازؤالزدى،انقفكةتغذزشذتاؤتقزتاؤالغ!ى،

الخخةؤأغظاتاانؤاصمخة،ؤتؤاميسيميماانتايغيما،بجكقتيما

خؤاضحيمابثائوفيالأيقانيليحزمنغقييماأظقغتابقاانقاهزة،

إنخيل!!ببيماآقبقاالمت!ئقالبغتاؤتجلىتجؤقيره،ؤتؤجيد

قؤاثيفة،ؤتتاضزتتزاهيئة،تظاقزلتالديائفيير،

ؤققزثهتائة،ؤأغيتتآتائة،ؤآغخزتغخائئة،ؤتقزث

بغؤنيتئتدء،غئزة.إلةؤلاتجلآئة،تجلق!ثخاتةتجزائخة.

ائفزتقى.ئوقاالتمثميرإيخيلبتقلي،الله

ظقزالقذانيؤأكلاوباؤفؤ)3(ائفختايىين.الهـتثيينحمقيماجمني!يدتاشتفميذاؤضازبآئظايهية،ظبيتائوقاكأن)3(

قأزيختئولش،ائئجحتققضا)5(ي!ظزش.تلميذاالضغوبتغذؤضاز)4(عمواش.ظيريتي!بانمتاقةتؤتمستيذتاتفتا

إقلوديشففينمقغشزةالزابغةال!تةثنيبالأشكئذيىتةبانخوتالمبإيخيقةؤكتحت)6(تة.يفميذاقضازقغة،تخون

ئوقابيماتشزثتمأؤلأ،ئولشب!قكزز6)7(شتة.ؤجمشيرينباثتتيرهائفقذلي!الضغو؟تغذؤذلذآيخزفليهيما،ؤهيئقيقز،

تاقي.منؤائجشيرينالثاييجمببروميةلثتهيذاؤئوكت)8(.بماقدونيةتغذة

"6!كاالمخطوطات

ؤآزتغونؤاثتانيثلئمائةالضغايىفضويه)9(ؤغذذ

هـص!ةلاالمخطوطات

قغايييما:غتييمااثئتقتت!يقافضوييما،)9(ؤغذذ

الائحيييين:جمنغيير؟قغبيماالاختايىثنياتقققاجمئقاقضلأ.

بيما:الاختايىباائقزذقاؤجمئقاقضلأ،ؤشنغون7ؤاجذقائتاني

-اءصر?(8ص"صهصبمء)آ
الافي9ثلثةاتةبغص!التضميئقضلا.ؤ!بوسبعونحد

للمهآتةالمتزتاييةالظيبائننئمنخةؤتضقتت!!تيما.

ؤثضايتة.!ؤقاقتافيآلا!ثلتةخزوفقاإضخاخا،ؤجمثزون

خزقا.ؤثلثون

التيائقئطتةالئ!خة!بالتيائيهتازفضوئةؤآقا)01(

!قبفزصى،تفضيئقاؤقامئقا،الئ!خةهدهئزحمت

16:قضلأؤثقائونآزتغة

ليمتةقئطئي:إضخاخا،ؤثقائون"1ثلثة11:إضخاخاث

قضلأ،ؤآزتغونؤاثتانيثلثمائةضجعزقضلأ،ؤثضائون

13ثضاييةفئقيرد:قضلأ،ؤشئغونؤآزتغةجمائتانيفتمق.

أتةالمنزتايتةالظيبائننئ!خةؤتضقتثقضلأ.ؤلميتون

ؤماقتانيآ،فبثلثةخزوفقا"1إضخاخا،ؤمجشزونثلثة

!طضة.أئم!ثلثةآتةالئ!يئتغص!ؤجمبخزقاه!،ؤثفثون

91.االزتبقغوتيماالأضخاخاثذلذ9!ؤتتفؤ)01(

الأخضاء.ينية

الرغا؟.ثني!

938



الأترجمةالعتالبنالأسعد

!ك+!كاالمخطوطات

ول

بحثازة

بثازة

فصن

ولاذة

جميلآذ

يزكيرتا.اثقلآفي

يلتيذ؟.ائقلآفي

التيذ؟(13)ؤتمئبخةأييضاتات،إلىالحتيذ؟

ئوختا،ؤقاقغقا.

18.شيدتا

إضغابه)جمئذائ!هننيئغان1ؤئئوءةإال!يد،يختان

(03.القيتيإذ

إلى)ؤفضئةالتاصز؟،إلىؤغؤذفئما؟التبية،ختهقؤذ

فيؤئفؤةائغتضاب"3،تينؤخفوشةشتيما،خقإيزوشييتم

ذلذ(33.قغؤقاائقاقة،

ؤضئغةيلمتيد،)ؤشقاذئةالأزذني،إلىئوختاخفموز

شيدتا(؟".

3.هالتمثتة

ؤالتخيرتة.الضؤئم

"أئقابقؤييما:)ؤالتثلإشغياء37،ليفيرجمبشيدتا3قزآةإ

إييتا،آتايمينيالأزققةؤبكزداتلق"،اشصالظبيحث،

8"غلىمنشيدتاظزخأزاذواؤكؤئفثمالشايمن،ؤئغضان

ؤققى(36.قغتزؤشظفئمالختلي،

)ؤحماةالثيما"،فذوش"تاائقائل:الثتيظانيإخزابخ

ائغزوب،جمئذغزفوةالدينالثياط!ننؤزخزليمئغان،

ال!تلثبضيد03زتديؤاثيئؤآيخي!يصضغانؤاثيخاث

تجاتالثز،3.ئخيز؟جمئذ

يب3يلضلآهيم)ؤفضئة33،بائت!ثيئيماالأئزضتظهيز

تة:قاذالذيال!فف("3،)منائئذلىؤائئختغائقفير،

،،(35-ص-ء"ه،،س

خظاتاكلكمغمورة

"لا)ؤقؤئة:ؤييتتيما،إلى36ؤفضئةقتئ،ائيخاث

293أنجتاؤكؤنظبيب"،إلى38الأصخاث37تختابخ

ؤالزقاقي(04.بالجزقةؤائيثاذتضوفون،،ائغزلي!

كأ

11

!

!*

!

ش

ول

شش

يق

!
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أئآهنن.يمغان!ب

التبييما.ختةثني

ئوختا.إذائؤخي9!قبيء

ئوختا.!تأئواينالبجمب

التخيرتة.

الخ!ة.ائلأزؤاخ

تظزش.حماة

ائئختيقة.الأفزاض!

الثلآميد.ضيذ

ائلأنجزض.

ائئختغ.

ائغمثازلاوي

ائتد.ائتابش

التلآجميذ.

الظوبئ.

ائيائيما.قائذ

بتايين.ائقيستإقاقة

ئوختا.زشمولا

بالظيب.ال!يذذقتحتالي

الزايىج.قثل

ائيتاه.زخز

ؤن.لاتجا

الخقاغيما.زئييىائتة

الذيم.التافيقة

غمنزالاثيئالتلآميذإزشائة

ؤالخوتاني.خئزابالخئش

الزت.شآئواالذين

التخئن.
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ائتابمي!غنن)ؤقؤلةالمتئت،ثبال!ثئ!اتفيريخفئما

ال!ئحت؟"(43.فيانخير"آتخوز!غلائتذ:

)ؤظقحثغثتز،الاثيئؤائيخافيالضلآ؟،ثنيشقزة

ؤؤنلالضلآميد،ؤظوبئتلي!وة،آقانتزص

بالاليما،تتشتفونبقاالتيؤائؤضاتاالأغيتاء3"،

ث.تجيفون(4بتاتفئمؤالكيل

)ؤ"لاائقذى،ؤإخزابخآغتى"،يفديلا"أغتى

ؤئظقالضايخ،ؤالزخلجمتحث"،الغقئتيمنئقظف

ئطيغوتة،ؤلازتاتذغوتةؤكؤئفئمائقفب،!نيبضاائقيم

4.القحخزهإهغلىتيتةؤتالمني

"فل)ؤقؤئة:كييمتتفئم،تنئالديائيائةزئيمي!غئذ

ققظ"(6".!طقة

48.بتايينائلأزقتةائنن47إخياثط

)ؤقزخيئوختا،ؤقيلمجة94،يفميذييمائوختاإزشالمما

المئوقي(53.بضئيافي51ؤالتثلمئة،الئضظبجين.ه

)ؤتنثيلةبالظيب،ال!يذدقتحبالتيائخاطئةة!ا

تفضا(55.ؤقست54القذيننائغيريت!53بقختة

57خذفتة)ؤالقؤاييؤائفزلى،بائئذني56بثتازئة!

ؤائقتازة،ؤالمتزابخؤتفميهيزة،الزايىجؤقثلبآفؤالهن،

ئغظى"(58.تةؤا"الدي،تظقز،قكئوتمؤ"لا

)ؤتؤفةالليما"،بقؤليتغقفونالدينؤإخؤتي"أكبقؤئة:5

الرتاج(95.ؤزخرةبائقزكب،

ائختافيييرؤغزقلجيون،!كا

ؤالافيقة.61،تايزشائتة6إخياءس!

"آتاهيزو؟ش:)ؤقؤلؤت!ييظفنم،غمثزالاثيئإزشال3

ائمختاجين(63.ؤلثيقاء"6الرشلي،ؤغؤذئوختا"،قتلث

ائخئزالب،6.خش2،

)ؤإئذازة66؟"،آتاإق!الاش6يفوله"قن:اشيققافة*كا

بم

طلا

بم

-3

82

!ول

ةلأ

الأهقة.زؤوديى!بئفزغالذي

ائغطيئم.آيفئمالرصئلي!كز

اتتاجمإ.غننالزلثتقاةقن!ب

يفميذا.ال!نجينإئقاد!ب

التافودي!.كأيحث

النضوض.تئنائؤا!غ

ؤقزتئم.قزتا

الضلآث.

الأنجئم.نقخئون

الخني.فيضؤتقازقغتالينقزآة

ال!قاء.منآتةظقموألذين

ت!وغ.ذغاالذيلخئز

الافولي!.كتتة

الأختافيجمييرغنالت!

الييزاب.ق!تمظقتالدي

كوزئة.آخقتتالديانغئئ

الئزبخ.غتيهئمشقظؤالدين39!الخيييئون

ال!ئت.ثبالعييئم

ائلأفثاذ.

يئخون؟"الذين"ققيلقائلأ:ال!يذشآلالدي

قتتذ."ئيريذهيزوذش"إنيل!يد:قالالدي

الم!ت!قئ.

ائضخالمش.ضدويىغنالخ!

ائؤييقيما.إلىائقذغؤون"91

الئز!.بتاء591قثلحلا

تغخيما.ائمائيماقثل3*

تجيذ؟ةكوتئإلىشاقزالدي2

الطئن.ؤيهيل+!
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تف!ةئخقضؤأ"قنالضييب،مجئيؤؤضتئةبقؤتيما،

بيتخزؤ"قنالأئمتان"،يثقغؤ"قاذاقئفيكقا"،

أخنره!6،،(68.

96.التختن!

كأنبتا)ؤإئذازةالثلآميذ،7ييرنجةتئملثيظانيإخزابخ*

غئفئم(؟1.2!ق!ئوزا

الضيئهذاقبل)ؤ"قنييهئم،ائغطيئمفؤقنيكزفئمة-

إخزاجيمامنتئتغفئمتئمقنؤقئغفئمقبقني"،باشمي

ال!ثياطين(73.

الايى،إئزاذالازاديهنمؤزنجزفئم"7ضغو؟ه،أيايمكتاذص

يذيخئواانتؤقؤ"دجأنجخاز"،"أيلثغايبؤقؤئة:

ائيخزاث"(75.غلىيذةآخذتضغؤ"قاقؤتافئم"،

كثيز"،)ؤ"الحضاذكألحزافي،المتئيينإزشاذبم

خفيرؤهبوظقغقا،ؤقاكوزفيينؤؤئلتفئم،ؤؤضاتاة

جمتذؤقؤئةأظاغني"،أظاغئممقوتاخوتم،

غلىؤتئييظفئمكألتزقي"،الشيظان"شقظغؤديهئم:

27فئمأشتاةبأن+76إلأيفزخوالا!ؤأنائغذؤ،نؤ؟ضلأ

ال!تتاء(78.يبقكئوتة

لتن)ؤ"ظوبئيلأظقالي،أظقزةقاغلىالمتيدلثمكزط!

زأيخئنم،،(97.قاتزى

)ؤالتثلتقزأ.8؟"،"كيفالئئتجنن:يلتافوليئئقؤئةسص

الئضوص(81.تينؤؤفوجمهأيىيحاإذبالتافيلي

ؤقزثا(83.83)قزتئم3-

الضديتي)ؤإغظاء84،ال!نؤابيبالذيآتاتاء-

بال!تكيماؤائمثاذئغظؤا"،)ؤ!شفوا85(86،يقخاتجييما

لتنائفذلي!زوخئغطيالأبؤكؤنؤائتيقتي،

87(88.ت!آئة

لمجتغتئممن)ؤزئبرذ،ؤتاجملالأخزشالمثيظانبم

اليئيه!ن.ؤتغاززائغيئهـ*

الئزض.الضتزة2

الطفيم.قاصي*+

ؤائغمثازائقزيمييئ

آضتغ؟""قادا:شأتةالديانغيئ3

الأغتى.ول+

زكأولس.ق!

ائئنلث.ييأخذققىالدي3

الأفتاء691.اجمنيع!

ائيفؤ*2

شأئؤه.الدينائكقتةزؤتاء791!2

ائكزئم.ة

لا.آذاء89،الحزتيمالقيضزأئمة

لزتابقة.ا!

التيديلأختايى.ف!اءتة53

القل!ئن.ضاجتةقذخور

الائمضاء.ت!

ائمضخ.3

التلآميد.تتايىي20

يئغان."ييمثغان،الزت:قؤل*ه

يلمتيد.تظزهيزوذشهق

ائتايهياث.التمئؤة

الضائث.لق!ا

+3

لختد.ا991ةغاشيذا

ؤزييفة.ؤتاكلآأ

393



لوتاإنجيلمقذمة

"7!!المخطوطات

غديتيمابآقاحنالخمي!09الروجؤاختتاز98ئقرق"،

ائقاء19(39.

حمتك.الدييلتظننظوبئ!

ؤائمكياذ،)ؤال!زابخالخئوب،ؤقيكةييتؤى،ول

"(39.الغينالخمتدؤ"ليزابخ

ؤائكتتيما("9.الأختايى)ؤؤئل،الأكلقنلالاغتمتالةول

)ؤالائتقائمتفئم،ؤائؤئل"ت!ثيئتا"،التافوليصيين:قؤل!ول

(59.قابيلديمفئذ

الخئوج،)ؤذؤش69،بخيتةييضيذوةائكتتيماقكزول3

يظقزلاقكئوئمؤ"لاالأختايى،خييرمنؤالتخرز

قايليمن79تخافوالاؤال!ظوج"،غلىبيماؤئتاذى

فذاتم89بيماتغتيرفؤقنائغضا!يز،ؤحم!ةالختد"،

تفتئواؤ"لاائفذلي!،99الروجغلىؤائئخذفالتالي!،

تفوئون"(001.بضا

بثزةالخياةؤ"تي!حت301"،فقتتاتجغقنيا.1"قنول*

اثتالي.،،

منأنقملالعش)ؤكوزئة،أخضتتالديائغئئح*

ؤ"أظلئوا،ؤالزفزائجزتان،ؤ"تأقفواالظغايم"،

التإ"؟(301.ققكوت

أؤشاظخنم)ؤالضجيز،ائقطيغآئهاتخف،""لا3

ؤشظةلثتذ401يفؤف!تتة،قتخواإذاؤقثذود؟""،

تظزسق:ؤقؤذئغتئم،لاال!ايىقيؤقبيءه.1ؤخذقفئم"،

ائؤيهيلفؤؤ!"قنلنتئ؟"،أئمتضاالتثل"هذا

كثيزا"،ئفزفييغملؤلايغقنمؤ"قن601؟"؟،الأمين

لألقتيؤ"جئثبخثيير"،فظاتحبالكثيزأئفغطيؤ

اثت!نن"،ئشاقؤ"ثلثةضنغة"،ؤا"ليتازا"،

ذفتؤ1"قاؤالأزص!"،ال!تاء3.!ؤخةؤ"تئتجئون

خضيك،،(801.قغ

3!آ
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ول2

هـ

ة*

ور*
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+لا

التير)ؤشخزةالئزبخ،غقيهيم901ؤالمتاقطالخيييئون،

ثقئ(011.بلآليميينثلث

!بشتة(114115غشزة113)ثضالمنفئذائمئخيييما"1111لثيقاءا

ؤتؤييخفئمالخقاغة،116زئيسيى)ؤغضسثال!ئت

ال!ئحت(117.كبؤايخقازالوزبإظلآ!هنم

116.ؤائخميزهالخزدليبجتيما(118ائتقكوت)تثئبية

)ؤقا،الضيقؤائضاثالخاخون؟"،فئم"آقييل.13

ؤالذينفذاقة،آكيهئممقائضابإغلآقيتغذيفوئوتة

لبقيتيهئونا"1ؤائقغايىبائضشايىقيمنتأئون

آؤلين"(133.تصميزونو"آيخزونانققكوقي،

133،%يزولثتييئمؤقتقذ،،،ئيريذهيزو؟ش،،إنقؤئفئم.

إيزولثتييئم.،،

جمبائخنيريغل"آتحلؤقؤئة:الف!ت!تئ،لثمقاء114

منؤالحقازالثؤز11ههيمبإضغاب)ؤتئيهيئفئم"،ال!ئست

ال!ئت(136.!الحفز؟

913ي!زقغ)ؤ"قناثؤليقيما،ضذيى8"1في7"1لاتتيهغ

تلؤالأغيياء!13،أضدقاءك.13تذعلاؤستموضحع"،

!بخئزأتأكللتن"ظوبئآخدهئم:ؤقؤل"،انق!ايهين

ائضتكولت،،(133.

)ؤقؤئة:ؤالزيجيما،ؤائعيرالخفليبثزاء133ائمغتدزون

135"(136.غشافإتذوقائضذغؤين!13منؤاجذ"ؤلا

تني)ؤ"قنضييتة"،ؤتخيئآتاةئئجف!تئم"قن

ؤتذفزانملخ"،ؤ"تجيذقي!"،ئخايىلثآؤئزخا

137.انخظاهإقغلإكل!الأختايى

الذزاهيم.138ؤغثزةائخزوفي،جمائة

الشاطزالائن

913ئتغتذ)ؤ"لاالقييلي،!بؤالأمينالالفيم،ؤيهيل

ؤالتافوشئفوشئم"،ئزتمون"آئئئمؤقؤئة:يزت!"،
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خزدنيشفوطجمنأشقلالمتضاء.14ؤزؤاذئوختا،إلى

قفؤزالب(1"\.ؤتتزؤخئظققؤقنالتافولش،من

)ؤتغييقالحثكوك،113تأييؤضزوزة3-\،ؤأيغاززائغيئ!*

افؤيم"،جمنيقزالتشثغلأيخيكأغمزؤالحخير،

ختئؤ"اخذفنيالخزذلي،بجتيماه"االأيقافيااؤتمثبيةأ

غبيدتخنؤ"فوئوا:آثت"،تأكلهذاؤتغذآكل

تظائون،،(6،!.

)ؤ"قابزضد"،الت!ققكوثتأييؤ"لنالئزض،غثزة2

147ؤاجذاتؤقاتزؤاأقشتشتفونؤذايخقنم"،!ق

منتظقز8"1كألتزقيؤ"فؤالتشير"،ائننأيايممن

تف!هئخقضؤ"قنؤئوط"،ئوجكأتايمؤال!تاء"،

ؤ"اثتتالبشيريبر،غلىؤأثتانيقئفيكقا"،

"(015.الخثةخيذؤ911"،تظختالب

إيتائا؟"151يحذئزىؤالالفيم،قاصي3ة

زخيرجمقاللأجميد)ؤقئغؤائغشاز،انقزيسيئئ!2

الضئياني(153.

)ؤ"قنالأئز؟،غئنثبالختيؤذخولالضايخ،ائئغقئم23

الأقإ"،ؤثنيالذفيرهذافيئغؤضى153شيئايتزك

يفقفوا(151.ؤتئمشئفتلبأنؤإئذازة

ذاؤذ،ازخيى."اننأ"تاائقائل:إنجضازالأغتىول

\.ههزتمص!

)ؤذنجخئغظى"،تةؤ"الديالأفتاء156،غشزة3

.(157ئيمااغذأ

2*

لابآتة)وإئذازقاائتديته،غلىؤئباؤةالشغايين،

جمنائاغةؤإخزابخ1،خخير*هخخز)غلىييقائتزك

ائقيتي(915.

هده"".ضتغت.16شفظاني"بأقي

ائتة،انقلأخونقتل)الذيانكزيمبضاجبالمئل
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الأرلعةالأناحيلترحمة.العالبرالأصعد

"7!كاالمخطوطات

غلييماشقظؤ"قن161،اثتتاؤونزذتةالديؤالخخز

إفتمايهيما(163.جمبالشغبمنؤخؤففئم163"،تمئخفة

لقيقز؟،،الحزتةإذا،،ألمجوز:قؤلهنم5

!بئخوئونبةتفئمالزتابقة("16شئقة)غنتجؤائةة

كأئتلآئخيما.ائمياقه

ئتتييماؤذاؤذداؤدائنائتميميخيخون1"كيفقؤئة:!

الأزاجمل،ئئوتالأجمينائكتتةمنؤالتخديززتة؟"،

الفئتي:بتاء165خ!ننغنؤقؤاشةالأزققة،ؤيخف!ا

خخير"(68!.غلىخخرهتا67!قائثزك166"لا

شئغطي)ؤإتةإيزوثتييتم،ؤخزاث916،تحيئيماغلآقاث53

ذلذ(03!.قغؤقاؤجكضة،قماالتلآميذ

""ؤال!كيربالشتجفئوئبئمتثفل""لاول

الغتيق،ؤانمضخاثكقتيما(319،)إلىئودسفمئئض!

يئ!قميما(173.ؤائؤئلؤذمإ،بج!دهالخديذ)ؤائغفذ

غشزاثيئ"تديئون)ؤقؤئة:الكبيز،لمحيهيمقنقؤئفئم3

إشزائيل"(739.سيئظ

ئغزيفخئم"،الشيظانذافؤيمئغان،""يمفغانء

لم51لخظزء124ولمئذااص) يهي!قتةكأنمنؤبجحوبه،!س.رهفي

قفيأخذة"(76!.ؤغيزةؤشئف

ائتلآفي)ؤتقيرتةاثكأش،غئة7!تغئزبآنضلآئةي!

تة(38!.

قلخش،أذني)ؤقظغال!يد،ؤإف!اكيهودا،حضور!

917(018.يل!يدقاتئفئمؤإ،ؤئخاؤةتظزيت!ؤخخوذ

وكؤن)ولمحذفة،الخم،مؤضمعإلىال!يدإخضاز+

ال!يد،وإقاتةهيزو؟ش،إلىأزشقة181بيلآظش

تازاتاش(183.إظلآقؤظقبفئم

181"ائجين:)ؤقؤئة183،الضحييبلجئليمفغانت!ئجيزة+

بائغوبهذائفغلكأنؤ"إدا18"،ئفويمحنهغلى
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لوظإنحيلمقذمة

هـ!ةلاالمخطوطات"6!كاالمخطوطات

ؤقؤثاليم!،لضؤإيتانؤضلئة،الزظب"،بائغوب

التئؤ؟ؤإغذاذذقتة،ئوشفؤكؤنشيدتا،

الظيحت(869.

ائفقذستة.ائمياقة!

عمؤاش.إلىيل!ائزئننظفوز3

ؤكؤئة188،فذاقفنم)ؤأكفة879يلتلآميدظفوزةول

المتماء.إلىؤضجذ(918تازكفنم

الزلت.ئوقاب!لآيمإئحيليإضخاخاث)11(كقتتالت!-بقغوتيمائوقاإئحيلييفيرشث)11()تتم

شبخاتة.+.0،(103

زاجفيائخييي!،تؤتمئوقاإمجيللمحفيرشثتتمتف!ة:اللهتتخالأشغد،الأتجلالمثييئتحآئ!خيمامنئمل)+جمتا)13(

)؟(303تاثقاهزةؤلي!تمئبما،ؤخمي!ينإخذلىشتيماجمنزتجبغمثزشابشئؤالمحقؤي!ييائه،شثيينشتيماجمنئوتغشز

قؤاضجقايبكتتثؤقذقضلأ،ؤثضائونليتةالئ!خةهد؟غييرجمبائمئطتةؤانفضوذ.303ذائئا.انتخذؤدت!انتخزو!تتي.

.(603الج!تابلمجزوفيأقايهيقاثبقكئوتةؤممبقضلأ،ؤئضائونثلثةالزومئةؤانفضوذانمنطتةه.".03إبالخزوفب

الحواشي

لأ3الإمحيليلوقبثارةمقدمة*!7والصفاتبالأقاليمالمثلثبالداتالواحداللهلم"والالبثاقوالبوةلالأ!رةالموصو!الواحدالالهبسم7"!

هـوثنولىة!!ا!+،يونايى1؟مأتنيهكا01ألص!1!فصلأوضولىهـثانية8هـرأرلعة7لفبثر"لحثتز!7لاتمتي*باثمين5!هـ+الميحة!ت!هـة

3!،+هرمماكاتهعلىاللهرحمهصهو.و!مرض،.(اادفيمكتو!ةو!اسير،الوقا!صول+ترحمة!71+ل!طه15،+لى*مها11!نصميه!ةم!13!

!مما-9؟،أعلىمما8!!،اليكاإشعيا"!؟!اهقرا!6"!،الثريمة"!+"+-3!،العل!اكاا"!"وعودتهم1"مما-!7نبوةكاهـ،ا!1المجد+له718

"!+-ا+1إ"+ألاهـ*31!الأصحاكا!38،يحتاح!3"اليدومصي6!+اللاميذتعريك635-3*الملاه33*باثمة*+!(كا،-31+رلدا

655الديمماالذين5!محبة!ه"51،المتل!هكاالممطمينمما5تلميذه9اممالناثينا+8إحيامماهـ+7"!6"6-07-"7الأغنياكا!!-

مما63-مما66فقول65"حراتكا.والحوتين"6+63+وشماهـ""!!ايرسيامما)61!إحيامما!6!-95+-807)!(حديته!هممااليددارةه،

738الصاهم"!22!الاياتيفرحواوالا26"25+اللاميذوزحرش!7!63؟73مستور1!*تحرجه2"وإيلياموص+وحصرر96+-768أحر

688لامما!8الصديقرلحاجة86+لحاخه85"وإعطامما81!قدمهعندأختهامربموحلوسلهمرثاقول83،ومري!؟8"-1!،يقرا8"97.-

ا"1"ا+3+عيحما*"حظي1+11+روح9!"بي8!"يخافوا79"69*-59+-"97"1+"96الما!9!9"وأختبار"

18؟مما61-!ا116!"ريىي!611عرهمماأ؟1تمانمما3؟1المنحهمما11اشعا،مما111،!أ؟17.!مماوالاتطه18.الصا1!!!اا!كيم6!كامبي5؟!مما

صدوركا8"1يتكئ3؟1!6"1+لاصعادهمماه"1ش!"شما"؟1!!7ارونليم3"ا"؟!"6فيتكولىمما!"1قيلمماأقيلون"!1117+-لحةلل!لكوتتشه

وعر38!مما+6136.1عاليكاهـعاي5!1!المدعونمما131بثرى"7!-1!-"613الاغيامماوالأغيا131!!أصدتاكمما!\،!يرثع1!!كا

وما"ا،تجدامما51-15+يطحنادت!مما9ويظهركا118واحدمما113-6"!7حبةمما1لح5لة"ا"ا!ياتي3؟!"رلعازر"!"171"!7هـالصاا!!تتعبد913"

165،للزلادقةا+716361سحقهكا!16الناونمما161لعلتمما016-9615-58!مما61!هالامنا156*الصئارين+رئيس6155-61"هشيامما!153!معه

913"-128+يعبرمما7136133بطرس135"والدارامما3د-23!،"13+للكههمما131-713مجيهكا!96ا!-68!+-كا7!1ولامما166!ناهـكا

وباركهم9618معهمامما88للاميدهمما187-6أفياداثئادتههـرالبح186نعوسحم85!كاابحن81!*صليبهكا183!18+بلاطمى!8!كا-18+الد

17!هـرؤساهـالامنا6لح6971هـبناة!لأ591هـالمدعريرةم!لا191هـالجليلييرة!أ!971!9!هـصيصمذادافئاالبحلهالذي+وتأييده،ما191ويتلوا!6لأ91

هـ+لح6لأ؟"6القبطي!مما5مجروف!ممااالفصرل!"3)؟(لالعامرةا!!ا-*171ابدادايمالتهوالمبح!!.هـاصتدعا6م!911،هـإدىةم!لأ118
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ةءآ

ئوقاأإيحيل01أول

اثؤاجدالإل!الفذليى،والروجؤالائينالأببمثيم

ائتميييرئوقاإئحيلقامجة

الأؤذالإضخاخ

الأؤذائقضل

إتيتاغهذكتا11:3(كيتا،أكيقثالتيالأغقاليأخلمنآقؤالأتخئئواأنزافواكتييرينأنأخلجمن1101(

إلحد،أكئحتأنبتثبيب،لثئيءلتئتابغاكتثإذلي،زآئث11:3(يفيهقيما،خذاقاؤكأئواغاتئواالدينالأؤئون،

كأهن،يفوذاقيليئهيزويىلق!أيايمجمنيكأن(11:هبقا.ؤجمظتالتيالأقؤاليفؤةتغيرفيتي11،4ثاؤ!يلا،ائمؤتذأئقا

تزيخننالاثتانيؤكأنأ!-6(آيضاتاث.ؤاشمقاقزون،تتاتمنافزآئةؤكأت!تأبياء.تؤتةجمنزتجيرتاة،اشفةؤكأن

كأتتآييضاتاتلأنؤلذ؟تفتاتحنؤتئم1107(قي!.بغييرالزتؤخفوقيائؤضاتاجميغ!شالكيرالتإ،فذاتم

كغاذ؟1109(اللإ،أقاتميخذقييماأيايمزتتيماثبتخفنفؤتيتاق!ن11:8(آتاففتا.كثزتقذالاثتانيؤكأنغا!زا.

ؤفتخايىخائضفونالمثذبتخقلجميغؤكأن11:.1(الزت.قي!قذخلائخخوز،ليزقغالتؤتةتقغتةائكقئولت،

ؤغمثميةاضظزتزتجيرتاء،زآةقققا11:13(ائتخوفيقذتجتم!غنقائفاالزتقلآكتةقظقزأ11:11ائتخوفي

ائئا،لكتيذآييضاتاثؤافزأئذشمغت،قذظيتتذقإنزتجيرتاث،تاتخف،"لاائقلآك:تةققاذأ11013خؤف.

فذاتمغطيئاتخونلأتةا(11:هيقزخون؟بقؤيد؟ؤكثيزونؤتفييل.قزحلذؤتخون14(11ئوختا.اشقةؤتذغو

كثييرينؤتزذ16(ة11أقيما.تظننثنيتغذؤفؤائفذلي!الروججمنأيضاؤتفتيخف!يهزا،ؤلاحمزاتشزثؤ،الزت،

إتههئم.الرتإلىإشزائيلتنيمن
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ا-16الوقاإنحيلحواثي

كملت(أالتي53111*!حا*(الأعمال11ح!هـءأجل(م!ا31!ةحاكلهأقوالأ(11ة532+ه+اعراموا(11+طاح+ل!ي*ولا+ك!أجل(من1101(

311*!3*+ح(ينواعاا1+!هيدماا!ح*ك!لأولور(ا3311*-م!!ح-5-ي!ول،5إل!نا(عهد(1103ي!اولمطي!ط!س!+ولفينا(ا31*+ح،دلماور58!س!

11هـقى-*مبها(أ11مكلة-5*س!ط5(لتنبيتا1ك!نأدا!دل!!ص!!ا!(ءشليا1ايدماهولم!بغا(تاا1ا*!(ليا1*محة(يترأ3(11ا+اكلةتا(للكلمة

بها(ا1،!امما+ة(وعظت11ا!اتااغه(لأقوالا11كله+ا+م5(قوةا1كأ53حي!(تعرف(1104اللههـحبيبح18!ةة(ثاؤ!يلاا1،ما+ةح+ح(المؤيد

بياء(أ211تا*ا!**ةزكريا(30511*!ه)!*53(53م!ولو؟د(11يةلهوداةعول153(يهوذاا61أولللما!6أح(هيرودس(110ا*!5،1ي!6-52أط

سالكين(ا1ح*ة!اولوللرير(ا1!+(ثمارلاا11ع!!(؟ن(116س!8ا+س!!ةتا(أليصابات11*دلمامةة(هرونا1ولادأامحيد!ا!(باتا1ةا!ة

11!+(لاثمانا11ح-ت!(لأنا521-*لمحماامولد(طماا1ل!ح(يحنا1ولقي!ه(ل!7(11ع!351-ةتمامةا!ا(ميلا1ا*ول!ت!*ايم(حقوقا1م!2ولاطأه

بلعتها1ة+ة،(كعادة9(211ة+اي!اشارتة(11ااحاما!+ه-*ااح+ت!يحهن(هوبيناا1ا+لل!لمح!3*م!ولف!لى(8(11ةا*ا*3كزت(

يصقولى،11يدما*ولا+ا"!+،محفلجميع11:.ا(ااة!دحل(11ي!اههـشالم!س!ح11،52الل!يد!+ع!الخور(ليريع11+دلماا+ةآا"مع(الولة

آشاة(عمثيها1هـلمحماهمح+م(صطربا(1131هـ3اقا6أسةماهل!%+اولل!ةحللمايلمام53ا!لأ،دحمذا1تاة،ص(11ة1هـ1لم!ة3(وقت11يم!للما-ةع

*احص!يم((هـ)!ولده11ع!8*ول،تهليل(1141ا*دلماد!يمشاوليوحا(11كاس!ع!!ولح1"معو،تد11+حآ!اح5(طلشك(1113م!حع61أم!دأكل!

53+ه،(يرد(1116ال!ج*شالأح*م!5(فيبعدوهو11اكاة!مما(مكرا(1115

قصصيحتبواس/التيالأمورقصصيرتواي(التي00()يحتبوااايديهموصعواق.أحو)1(1سي/راموا(ااسأحل(ص111(

قلمنكالواالدينأولئكعيسعاينوا،الدينالأولون1103(ق(أكملتالتي11قأجل،منا1قأقوالأ(11عاردوربهاضالتيالأمور

لكأكتبألى،أجمعينمنهمبالعنايةقريئاكنتإنيأجلمنأيضا،أنارأيتس.إلك()...(رأيت11اخترتعر.سر/(رأيت3(11معاينير

تعرفلي،(11الفاضلس.ي/المؤتد(ا1تلاوةعلىلإيصاحلكأكمتبهاأرفوق،لم!ل!فتهمتابغاكتإذلي،اخزثيشظامه/شءكل

.ق!ي/لوبة(ااقطو؟لى(1105،لهتيصذتالديالكلمحقيقةلخعرفس./الأقوالمنلهؤمجظستالذيالكلموتعلملتتقين!يبها()...(

11*هماو؟ناصة(الاثنانو؟نا6(11أليشبعس.ألصابات(11السهاو؟دسق/واس!ها،11س،نجاتا1آلحدمةمنس./خدمةأيام

وصاياه%ملامةبلاالر!عدلوفيوصاياهدر:/ملومينغيروممازهالربوصاياي.ميل(().الوصايا11ضذيقئني.لرين،ا1قالاثمالى(

طعنا!قدوكالاكلاهماعسأيامهصا(كزتقدالاثنانوكان11أليمئمبعسأليصابات(7(11حائدي!عيرقبعيرميل(ا1عي!بلاوحقوقه

مرتةس،خدمتهأيامرتة11ق(رتبة11يحصكانإدسةيحهر(هولياا1يلينا(ا1سطيدن(811،الأيامكثيري%الس!

أخد%فدخلالخوروصعنولةبلغتهس(فدخل)...(للغتها1عادةعلىعي/عادة!س(كعادة11:9(نوبتهق:(خدمتهأيام11خدمته

اضطر!،11،13!زآءىسق/فظهر(11(11ساعةفييقساوقت(ااس(يصلونااجمهوركلي(محملحمغ11001(دخلإدليخر

11قسرسعت(قدا1أخيبقدسؤالكقسعت(قدطلشكااصلاتكس!ي/،طلبتك1311(عليهووقعسر-غثيه(ا1دث!سقر/

أيضا(ااقرمسكزا،11:ها،وسرورعس/وجذلص(وتهليل1411(ساس!ه،11وتدعوهقاسصه(وتدعوااأليشبعس.أليصالات(

مذهوداخلوهوبعدفي(ص/قااسط

لقرعةا،لنوبةا(119

وكهنةكقانوالححكاهئا.صاربالمتحكهالةبالصنموكصتحهر.إذاكهالةيحصكهىحاشيةيحهى(8(11

(،عوالرويالريافيأسروالريايى،القبطيتمى/ص،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقطيقسر،السريانيس،الرويي،القبطيق

قطدقط،ط،السريانيفيليس-لا،الرويلىليىهـلا،القبطييليرفلاالسريايى،دعصعس،الرويدعضعر،القبطيلعصعق،العبراني

تمط،والرويالريايىبعصعسروالريايى،الضطيبعصعقس،والرويالقطيلعصعقرلقط،الريانيسط.لقط،الرويمطلحقط،القبطي

الريانيوبحضالقبطيقعس،القطيوبمضالرويمعق.،الرويولعضالضطيقعر،السريانيوبعصالرويمعسفقط،والسريانيالضطي
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ؤئقيغالأئزايى،مجئنإلىؤائغضاةالتيين،غلىالأتاءفئوتلعطفإيييات،ؤيفؤ؟بزوجآقاقةيتقذئمؤفؤ17(ة11

."المتنكبظغتتقذؤافزآق!شئخ،أتاقإق!هذا؟أغقئم"بتميفتلآفي:زتجيرتاءققالأ11018فتززا."شغتايلزت

الأفوفيبهدؤأت!ثزكلأتاجيذؤأزليملثالتيما،فذاتمانقائئمجئيرفيفؤ"أتاتة:ؤقالائضلآكقأتجات11091(

هد؟بأقؤاليئؤمنتئمقاتذذهده،!ييماتونالديائيؤيمإلىائضتم،تمئتطيغلاضامئا،تضيزآئتؤقا11003(

القيتي.!إئظائهمنفتغخبينؤكأئوازكيرتاء،تئتطزؤاقفاخيغةالمثذبئؤكأن11؟31(جييقا."ثنيت!ملاللألا

ؤأقاتمإتجهئم.ئمثصيزكأنؤفؤزؤتا.القيتيجمنيزأىآتةقغيئوائخفتفئم.أنيقدزت!نتنمخزبخ،قققاأ3آ11

افزأئة،آييضاتاثخبقتالأتايميفكتغدؤجمن11034(تئييما.إلىققىيخذقييما،آتاخ!تقثتقاؤكأن33(ة11أخزلق.

غايىيليئنرغييقاإلقتظزالتيالأتايمكنيالزثلبضتغفكذا"إتة3(11:هقائقة:أشفيرحم!ةتف!قائخيؤكأتحت

الضاليى.،،من

هـ"!ةلا!يهوذا(5(11العزبز"المؤيد(11!أن(11ش"شء،11لاخزت6(رأيت1103(الكلصة"للكلصة،ا1الاكاإليا(1103(

زكريا"زكرياء(11013(زكرياممالهركرياء،11113كبرت*كزتا7(11أبياكا!أبياء(11خدمةأيام7انوبةا1زكريا"زكرياءا11الهودية

6إيلياء(وبقوة11017،إلاههمهـكا7!ةهـلأ!(إلههم11016(ممابعد(ا1داخلمن6في(بعدوهو11015(هـوتدعوا!اةلا!وتدعو(11

ايحونكاتحون(11،03زكريازكرياء(!مما1811(وب!مماوبهيئ(11الاباكاالآباء(ابنيهم،7البنين11إيليا!مماإيلياء(11ولقوتهإيلياء

ذاتها7نف!ها(ا1الصاباتمماألصابات(،3(11هرو؟لى7كان،وهو11ظهوزا7رؤيا(11033(زكريامماركرياء(31(11لومنمما(تؤمنلم

"اليا11053
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النين،11ح)701(!اة(ءبالآا11س!هـشاة+ح،ليعطفا1حةاط!(يلياءإ11!+53ة)ب(صوح(11ةلااا5+م!يدأمياللأطةط(يتقدموهر(1179

11*هـا(اهذا1ي!5!طا*!53!س!5(بتم(11081م!ةهـ3ا*ول،5(مبرؤاا1!هـاا*7ر(برالأا5111-**+دلأهـ-*ي!ي!ح+*(ةلعصاا1ايد!52!ولام

11احهلأ+ة!3،القانم8311*ام"ة،جبريلا1+حهو(ا1191!اعحتاص!552السنا11اةا*عاةاطعنتا1ولح(تيمرأوا11مماهي!ة3!ةل!ةكاهافإني

(الكلم11دلأممر،ح!قى!الل!صامئا(ا1ا+دل!يدأتمير(03(11اة*5،)ب(!ذااالحد!لام!لمحأ11(52قيص!ا3ةم!8133ي(أبشرك511اكلةقلأناجيك(

5311*-!لأيتطر،ا1*+يام،جميعه(،\:303526011+حينها،ا1*اة(51هذا1*حةاخة،لي(طئواب)اا7!ةس!*(للدا1ا**(1ههذا1ءاكله

(خرسأ11احهلاة(قامأ11يهمهـي!هو(ا531ح!دلمارؤيا،11ة!3اولحفعلسوأ(ا1اكل!شا((يحل!)طم33(110ع!!هـس!،منا1*هـيدأ!ءام(متعجبين

نه(إ(11.03)دلأور(55،قائلةا1ي!تهوللفسها(ا1+دلأحشاة*اتخني؟نت(3لح.اأعهيمة+ص!58!5،تتتلماا1ع!ة؟ن(11033،لامم!551!ش!دآ

58!ح(منا1لمح!للهرلمأ،عاريا1ا*لل!3،لينزعا611امطي!53+ولطي!ليها(ا1+يل!53!نظر(ا1ا**(ليا1اااة(صغا631اماة+هكذا(ا1ص!ور

3يمح

لا%راضينغيرهموالذينق./يطيعونلاوالذينس.!ي/(والعصاة11بنيهمد!.قالنينأ11صليعطفاا1لالروحسق/(بروح11017،

كيف/س:بم(1811(لهمستعذا%؟ملأع!.مهذئا/يمبرزا(ا1العدولي:قس/الأبرار(11ححمو!يسأعلم،إلى11يقعون

وإنحاي.قس/(وأرسلتا1أناإنيس.ق/هو(أنا11091(أيامهاسقر/الن،ااسطعنتاااهذهيهذا(ا1بأيق.شء/بأيع!

.قي/بدل(ا1الطق)!س؟(سررهال!م،11أخرسس:قراصامئا،ا1الآنومنس.قر/أنت،وها11،03سرفلاالأمور،11)أرسلت(

11مرأىي.ظهوزا/ق.رؤيا،110،3،مبهوتينس.(متعجبينا1سطواقفا،11قطحمجه،اآأ!:1لحلصاتيس.(لأقوالياالملألكس:م!ن/

قسر(خدمتهأيام11+أني.قرأسلاكان،11033(أصم%أب!مولثعس.(أخرسوأقام11إيصاءيومئسيثير(ا1قسط؟ن(

نطر،ا1بيصق/ليا1قهكذا(11،35كللافاقاثلةاسقائلةا1ذاتهاقاص/نفهاااتزي.اس/تخنيا1وحعلتص.و؟نت(11034(

ينزعأنشا)ء(يليزع(فيهاإكنظرا1قس

ليثبعأ(باتلضاأ(3،:11قع!لوااالقائما(1191يعد(يهيئ،الا11

المميرتقديرعلىالمصدرعلى"بدل"نص!حاشيةبدذاا11003طعئايطعنالنيطعن:حاشية(طعنت18(11

(،عوالرويالسربانيأشوالسرباني،القطيض/سق.،والرويالقطيتر،والربانيوالرويالقبطيتسر.السربايى،س،الرويي،القبطيق

قطفقط،طالسريافي،لىليمىهـلا.،الروييليسهـلا،القبطيرليمى!لا.،الريانيلعضعس.،الرويبعضعر.،القبطيبعضعقالعرايى،

تطوالرري،السريانيبعضعسزرالسرياني،القطيبعضعض:،والرويالقطيلعضعقر.،فقطالسريانيسط،!قطالروي.مط!قط،القطي

السريانيوبعضالقبطيتعس،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيوبعصالرويمعسفقط،والسريانيالقبطي
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الثايبائقضل

غذزاءإلى11:37(تاجمزة،ؤاشئقاالخيي!يتةقيإلىالتيمامجئدمنائقلآكجئيريلأرليصلليىال!ابالشفيرؤثني11136

تقا:قاذائقلآك،إتئقاذخلقققاأ11038قزتئم.ائغذزاءؤاشئمذاؤد،تيحبمنئوشف،اشمةيزخلمخظوتبما

يقؤييما،اضظزتخازأتة،ققضاممق،أقا11:93(الت!اء."!بأئحتفتازكةقغليئ.الزثيغقة.فضتيئةتالليئ،"ال!تلآئم

فذاتميغقةؤتجذيئقذقإتليئقزتئم،تاتخاثني،"لاائضلآك:تقاققاذ11:03(.ال!لآيمهذاتؤغقاأنئقتهزؤتجغقث

ئذك!.ائغليؤانجنغطيقا،تخونهذا11:33(ت!وغ.اشقةؤتذجمينائتا،ؤتلإينتختيين،أئحتؤقا1113:االتإ.

ائمضاة."يففيهيمايوتؤ،الأتد،إلىيغفوتتيحتغلىقيئيذأ!:33،أبييما،ذاؤذكزيهيئاللةالزثؤئغطييما

تغلأ؟".:.أغيرفتئمؤإلبهذالييخون"كيفيفقلآفي:قزتئمققاتثأ11:34

تلإيتةالديهذا،آخلمنئظتئليئ.ائغليؤفؤةغتيليئ،تخلائفذش"زوختقا:ؤقاذائقلآكقةتجاتأ11035

ئذكما.،،.:.الت!ؤائنفذودئق،

ئذكأالتيييللثال!ابشالشفزفؤؤهذايمتيرقا.ثنيبائييخبتتقذتميميتئئنآييضاتاثبههق"ؤقا11:36(

غئذة"قآتدهيفضلآفي:قزتئمققاتت11:38(غقييما."قفذوبىغئيرلمجأءقؤذالت!جمئذليشلأتة37،ة11غاقزا.

ائتلآك.غئقاقائقزفكقؤلك."ليتونالزت.

6(لقوله11093(النسا!المساء،ا1ممالمأنت1ا+يا"(معلث11038،العدرامماالعدراءا1اعدرا"عذراءاأ!037(غبريل"،جريل1106،،

11هانذا"هأنزه(38(11تحلولمجل(3(هج11وأنالحوإتي(11:34(انقضا!كاانقضاء(11033(الاله"(الله11،33حقيقة،نوع(ا1للقول

للربمما(الر!
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3ةس!+للأ(نحطوبةا1ةح،إلى11،37ة*2هـحمة(ناصرةا331(5+ت!)ةم!*احة(الجليل11)1،4!(52(ينةمدا1!ؤه!5لم!ع!-الحعد،؟(116

لقوله(ا1لم!عأة-ع!ة3ا"!5(تهرأفلصا(11093ال!احهاول(الناء11ي!م!(نتأ11*تاس!+دلأمة-5(مباركةا31*مس!(مللاا(،1108ي!،دل!ح

(وجدت311مة(فإنك11003،+س!*كاة7ته(للاما11ا*+(هذاااي!3*مح+(نوعا531يدأةما(ا1س!*(أد1اداة(جعلتا1ا+*3!؟اكلهتا

11ةلأيا5هم3م5(فيصلكا1133مس!س!محايحونلم33أ!57*س!محآ(عينلداااولم!+،1اتا،وتلدين1اا"ه!مش!"مس!+محلير،31(11اوراول

الذي11ا!ا*طمح،تظللكا531**!حيحل(11035،اةحبعلا،اا*ولا+حأوإفي11ا**اليا113.لح5)1(ةحانقضاء(1ا53-ول،ح+م5(لملكه

ح+التيا*هـ11(ليكا1+حهواا1شاللألحدا53اموليدأ(باب!ا1اكاه!محح،(حبلتا3331،س!+شا*!ح،نيشك36(11ح-م!،شا*ولحم(ينهتلد

11)؟(طعقةا+ق33زه*ح(لل!لاك11؟38(51وله*+ةي!(عليهمقدورغيرا1ح81اكلهـس!ي!شء(قولا1*ه*قليس(ا1ح*لأله،37(11

حعمةشاه(عنهاا1يلماس!لم!ااةم!58!(نصرف!ا

لآيبيت/أهلسق/بيت(ا1)؟(مملكهس:/معدودةق.!ي/مخطرلة(!3(11مديةإلىالجليلإلىسق/أالجليلمدينةإلى11036،

11عليهاالنتغمأيتهاعي./لع!ةةالمملؤأيتهاياق.س/نعصة(ممتلنةياااسطلك(ااافريي.س/،السلامااقططا(ا1قسإليها،3811،

ملي"هذا(نوعماأن11للقولق.س/،لقولها1اشأرتي؟دعرت/سق/،اضطربتااتسر(رأته11093(ق!رالنساء،ااقسر(مباركة

)؟(أ!رتلنعمةظفرتعر:/بنعمةظمرتسقانصة(وجدت11003()؟(بعداماأناسهذايحونأنعىماعراهذا؟نماذا

لآس.قا(ليتا11033قسر(الله11133سرتدعيناا1الطنوتحبلينةسحبلأ/تقبلينعر(تحبلين3(11:اعدسق/قداماا1نعمة

11تأتيقر.ي/(عليكيحل3(11:هقطبعلأ(ا1رحلأأعرفولمسرجلأاأعرفلالأفيي.بعلأ(أعرفلموإنيااقطلي(3411(

!مس:/اللهابنمنلثالمولودالقدوسيد!الىلذلك(وطذا!ييد!()...(أجلمنا1عليكيحلعر"فيك/يظللي.قس/تطللك(

ليك(ااقسركبرها،ا1حبلىأيضا!ي:سقر/(حبلتقدا1قرليبتك(11:36(يد!اللهوابنقدوسمكيولدالذيذلكفإنهذاأجل

11ققول،ا1شءاللهعلىلعسيرليسلأنهس/عليهمقدور%عسيرعيراللهعندأمركللأدعرعليها)...(لألهأ\.!3(طاي-س/

لجنسر./ق(يحون38(11قرغير(

ألينع،أل!صابات19036(حقيقةلوع،ا1193

والرري،،ع.السريانيأش،والسريانيالقطيقس/يق،والرويالقطيتر.،والسريانيوالرريالقبطيقسرالسريايى،س.،الرويي.القبطى،ق-

قط.فقط،طة،السريانيفيليس-لا.،الرويفيليىهـلا.،القبطيلىليىفلا،الريانيبعضع!.،الرويبعصعر،القبطيبعضعق:،العبراني

تط،والرويالسريانيبعصعسر.والسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقزفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبحضالقبطيقعس.،القطيربعضالرريمعق.،الرويولعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمد!:دقط،رالريانيالقبطي

303



ب+بم

لوقاإنحيل

اتايثائقضل

تيحتإلىقذختت11..،(يفودا،قييتهإلىالختيتة،إلىبحئزغيماؤقضثالأتايم،تفذثبقزتئمققاضتأ11093

تظيقا.كبانجيينتخزكقزتتم،شلآيمضؤتآييضاتاثشمغحثتقاأنق!ن11041(أييضاتات.غلىؤشقق!ثزتجيرتاء،

الت!اء،يبأئ!ت"فتازكةيقزتتم:ؤقاتحتغاليبضؤبئؤضزخت11؟143ائفذليى،زوجمنألضاتاثقافتلأت

ثبشلآمديئضؤثكأنفذآتاقاقإتيأ11044زتي؟أئمإلآتأقبأنهذا،ليأينمنأ11043تظيديئ.ثقتئؤفتازكة

الز!."قتلمنتقايفضفولابكتاذتونأنآقتثيتتيقظوبئ4511(تظيى.ثببتفييلىالخيينتخزكأذفن،

تؤاضجإلىتظزلأتة11048(ئخفصي؟بالت!زوي11:47،ؤتققلالزت،تفيي"غظقتقزيئم:ققاتحث11046(

اشفة،قفذولئقغظائتم.ليضتغائقيرقيقينأ11:94كقا؟الأختاذتقبظنيالأنفذذافؤقالأئةغئذتيما.

ففويهئم.بمكيرالف!تكبرينقزدتبدزاجميما.جمرا11:51(ضتغيتفوتة.يقدينقأختاليأخياليإلىؤزكئة11:.ه(

فزغا.الأغيياءؤضزق!الخئزاقيمنالحياغأشتغ11:53(ائئتؤاضجين.ؤزقغائكزالييغننالأقيرتاءأئزل11053(

قزتئمؤآقاقت56(ة11الأتد."إلىؤذزتئةإئرهيئمقيتائتا:قالىكضا(ه11:هزكتة،ؤذكزقتاة،إشزائيلغضذ11054(

تئتقا.إلىغادتآشفيرئتمتخؤثلثةقغقا

عاليلىعظيم7(عاليا1فصرختكا(وصرخت(لح11:3أنلتا،لتا(أن11041(زكرباكازكرياء،11-كابيت(11004(الجليهمما(الجبلية11093(

المقرلات"(للمقولات5،(11وقعل7كان(ا1هـهأناة7!أنا(ها110،4(سيدي7ربي(3،(11النسا!ال!اء(11انتيكا(أنمت11عظيممما

الاغنيا!اكاالأغنياء(53(11الاقويامما!الأقوياءلم11:53(عزكاعرا(ا1151الاجيالجيلمما(!أجيالأجيال05(11قالتمماالقالت11046(

وعادتكا7(عادتثما1فاقامتمماوأقامتلو؟لت7(وأقامت11056(إبرهم!إبرهيم،11055(
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الجمين(11*ا!ا(تحرك11*ولكا-،صوتا1ا+للمايلماكاة(لىد11.41(15ةكالايهوذا(ا1للأ+لمةا+53قلا*-*!*امه!ي(الجبلية93(11

ا؟نمذا1م*3افإني،ا114اا(ةولتاللمام)-5،،ركةماا1(تأس!+*وللل!م)-5!(ركةمباا1الل!يلما+ع!اعالا531143يماروح1اا+خ*ول

تعبطي(ا31مةا(لأنها531*+لمحمانظر،(لح118ح!8*8(تهلل47(611ااكاعظ!ت(46(5811!حداح+احقتل(من11045(ا+دل!يد!تا"+ح

الزقاااثهـولة،عرا11،51!يمول(ينللذا51!وللحللأ*!ة53(حياللأ(05مه*-ولهـ11(لقويا119،4ةحي!ع!3(لأحيالا11امة،ة*2ي!ا

(صرف30(611احا(رفع11ا!للأ**ةحلأقوياء(ا11+طللأمااة(ألرل5(110،م!ولهـ31بمكر(11-*لحاشاة"6(المهشكرين11مللأ*

أقامت(56(11*هم*(ذريته11055(3ولهـم3لاذكر(11ط!53!تاه(11اا+ه-13اةعصد((هلح11ح33!طأ+اكلغا(1ا1535اة53+م

ي!ة3نحو(ا1حل!ةولم!معها(ا1ا+للهـيلأحة

أن(ااقسردن(11،41كارمعينالعرليةالنسح/الجبلس!ي/(الجبلية11متصدةبمادرةاس.!ي.لرعة(ا1هدهيقس/تللث(1193(

!يس/(ومباركةاامريمعسسط/(لمريمااعظيمس!ي/عال(؟4(11حدلعسارتحض/سقا(تحركااعقطصوت(ااس

غزك(ااقسرمذ(ا1قسهـلاها،ا1ذاهوهافإنهسلأن/!ي.فإيى(أ\.!4(سيديس.ي/ريى(11043(وئرعر.ثرة/ثرةاقا1ومارك

11به!تتلماك!اليحونلو!ألهسطا،)...(يحونأن11ألهي.أن(45(11*عظيمسط/لفرحسرق/لتهليل(ا1ارتحضسق/

!رحتوقداستهللقدي.(وتهلل4711(تعطمسق/(عظ!ت4611(عندس.لدلى/عي!تل،ااقسر(للمقولاتااقسريحون(

11يىيقس/لي،ا1)القوي(ذلكسقر/(القوي119،،القبائلس.قر/(الأجيال11الطوبىتعطييس.ي/تغبطني(ا1قسلأله"(4811(

س(للذينا1والقبائلللقرودس./!حيلحيلفييق/(!أجيالأجيالإلى11ورأ!تهسقرا(ورحمته05(11القدوسسقر/فقدوس(

!الأعرا)ء(سالمقتدري!/ك!يالأقوياء(ألزل53(11)؟(برويةسلفكر(أ1بذدش!رق(11الغلبةسقر/عرأ(5111،الدينعلى

ستر/(رحمته11عبدهسرقا!تاه(ااأعارسلصر/عرقر/عضد(11054(فغذميرعسقسرافرغا(ااأرسلقس/صر!،5311(

أليثععندسعدها/يمعها(ا1و؟لتقس/(وأقامت11056(بهأوحىمامثلعلىي.قس/قال(كما55(11رأفته

وفرح(وتهلل47(11وقع(؟ن(ع114أليهثغأليصابات،110141أليثبعأليصابات(04(11

أفصحوالفتح.حاحةأيفكر،الأمرهذا!ليولي!.بالفتح!كرئاوالمصدر،!كرةيقال(حاشيةلفكر(51(11

(،عوالرويالسريانيأس،والسريانيالقبطيذ!اسق،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيقسر،الريانيس:،الرويي،القطيق

قطفقط،طالسريايى،فيلي!-لا.،الرويلىليسهـ،،القطيلىليىفلاالسرلاني،لعضع!،الرويلعصعر،القبطيبعصعق.العرايى،

ق!ط،والرويالسريايىبعصعسروالسربايى،الضطيلعضعقى،والرويالقطيبعضعقرفقط،الريانيسطلحق!،الرويمطفقط،القطي

السريايىولحضالقطىقد!،القبطيولعضالرريمعق،الرويولعصالقبطيقعرالسرباني،ولعصالرويسفقط،والسريايىالقبطي



+بمول

لوقاإنجيل

اثاييالإضخاخ

الزاك!القضل

قغقا،زحمتةأغظتمقذالزتآنؤأئميتاؤقاجيزائقاؤشمغ11:58(ائئا.قؤتذتييتيذ،أييضاتاتزقانؤتتم110157

زتجيرتاء.أبييماباشيمئ!فوتةؤتجغفواالظفل،يتخيئواتجاؤواأتفئمالحامننائتؤيمثبؤكأن95(أ!ةقغقا.ققيرخوا

بهذائذكأزفطلثلمبآحذلئش"إتةتقا:ققائواأ11061ئوختا."شفؤلحن"لا،ؤقاتت:أفةقأتجاتحتأ!..6(

ئوخئا."فؤ"اشفةقائلأ:ؤكتحتتؤخا،ق!أذ11063(ئمتمية؟"أنئيريذ"قاداأنأبييماإلىؤأشازوا11:63(الاشيم."

ئخاويىيهئم.خوغلىخؤفؤكأن11065(لتإ.فتايىتميتكئم،ؤتجغلؤيمتائة،فؤهتغتةؤائقتخ64(11أكغون.قغجئوا

قائيين:ففويهئمكنيئقكزونأخغونالتامغونؤكأن11:66(تفوذا.تجتيتيماحميغثنيائقؤليبهذايتكفونؤكأئوا

ائفذليى،زوجمنآئؤزتجيرتاءؤافتلأ11067(قغة.كأتتالزتتذؤإنالضتئ؟"هذاجمنتخونقاذا"ئزى

خلآضقزنتتاؤآقاتم110916خلآضا،تةؤضتغشغتة،تغقذققذإشزاييل،إلةالزث"فتازذ11:68(قائلأ:ؤتتئأ

ؤمنأغذائتامنخلاضا71،ة11الذفير،فئذائقذي!يصينأئبيائهأفؤا؟منتختتمكتا07(ة11قتاة،ذاؤذتيحتجمن

لانجرهيتمبيماآف!تمالديالقتتم11:73(الظاهز،غفذةؤتذكزآتائتا،قغزخةيتضتغلم11:73فئجضيتا،ضوأئدي

آتاجمتا."جميغفذاقةؤالبزبالظفيرأ75ج11يتخذقةآغذائتا،أيديمنتاجينخؤ!،بلآئغطيتاهأن11:174أبيتا
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اففرحواا1شا"*س!*معها!(اا3-تاءجد!شأ،اي!حقراالباؤها11-أ!دلأ!ا+61أظح+ي!لمجيرانها711،80ءم!مهـ5ااشا(ليدا1حعهول58!س!(وتتمألاهة11

لتؤ(ا1قىول!هألا(11:06*ةمهـح،باسما1ةلم!-375(يسئونهوجعلوا11ح!52(لطملا11س!*((ت)صمأ11ا+دلأيدأتاةءول(و؟ن(1195ةد!

بغتة((6لح11+*اة3حا(لوحاا1م!7ااةم!مس!ا+مي!ا(لفأ(11036ل!اول(ذامااس!*(نأ(6؟11تا3333المةلر((ره!)ت(753311:16ع!م511

(لقولا11!ة3(كالواا1يلما+ج+ه+قىه7للأكي(وريهممجا(11:56لام!ا؟ح53مباركأ(ا1لم!ة(وجعل311لح3هط3!حح6ه%53لح53ط53!س!ح6ه

معه(ا1*حمة(كانتاامماع!3مةانوإ11ح!53(اماداا*عءم،ترى،1531166ةحول(يهوذاا1؟؟يإاامهل!،ا،هعي+الله+ي!اة53(جبيةا1اكلهتا

القحما73(11(53!ع!ة)!الطاهرلم؟7،أ!.ول!هـ*+*مما3كصا،11007،ال!ايدما+لم!س!*ااةتعهدلم5311،68،بم،روح!6(ة11ول*م!لم!اا*ول

لبراا511!53+لطهر(ب(ط)(11057ح!*ةلحه*س!(جينناا1ت!+ة(بلاا1ا+صأ*!ةيعطيا(ا1ا*+س!لا(أن(1174للماكام(قمأا+ل!ةيلأة

وأنسباؤها(11:58،كولولادهازمانفإنأليمثغ،فيالحالفأما!ي.مولدها/وقتفحضرأليثبعفأماس:لتلد،أل!صاباتزمانوتم11:57(

11الا%لديها)دس!(:سس/قرمعها\(ا1راللهس.)؟(/فلاقر(رحمته11أكثرسق/(أعظم11اللهس:قر/(الر!11عئرتهاوأهلسي

قر/لا(ا1!طمسط(وقالت11006(اصمعلىي:س/،باسما1فأتبلواس.ي/وجعلوا(ااقرجاءوا(ااقرو؟نأ11095(طاي؟س/معها"(

تحبكيصس.قر/تريد(ماذاا1يوهـ)ث،صن)!(طفقثمي:فأومؤ)وا(1سوأشاروا(63(11قبيلتكس.يارهطك(61(11كللاي.

ولانهاي11ساعتهمى%الحالفيدر:ن/الم!علىص.(بغتةا6أ\.لحساعتهمن%الحالفيد!.هو(ااسرقلوخا،ااقسرفأل(11063،

!س(صمأمسا!)بي.مجاوريهم،ا11065ياركوتحلمي:/وباركوتحلمسق/ماركأ،يتكلموجعل11الانه(وانطلقد!

:ي(الصي)000(ترىيقولون!يقس/(يفكرون11066(اليهودجبلس!ي/يهوذا(جبليةااالأموربهذهشقا،القولبهذاا1حيرالهم

خلاضا)و(وضعاطلعيتخلاضا()...(تعهدا1قستعهد(11:68(قطوإن(11الصيهذايحونعرماس:يحون/الصيهذالعلما

قر/خلاضا،7111،علىسق/من(ا1عليهلطىماشبهيذ!/تحقم(كما11003(عبدهسر:ق/لتاه(ا1فيق/ص.ص(1196(لشعبه

يعطياس.من/وحلاضاأمئايعطينا!ي:من،)...(يعطيساا11074قطبه(11-73(اد)-(!دس!ي:س/الطاهر،11-73،ليخلم!اس.

:ىقس/اأيامناجمغا11075والعدلبالبرنعدهس:يلى/والبر(بالطهرلخدمه7-75(أ\.لحعروحوف(بلاا1يررقنا%سالحلاص

حياتناأياملائر

حلف،أقسم11:73،لأنفقد(ا11-68الهوديةايهودا11،65فاستد!فألاا11063أقبلوااجاءوا(أ\.!هأليشبعأليصابات،11:57(

الحقالبرا11075(ليأدا11074(

نأ74(11عطشلواخا.ولاحلرخا.والأرضال!ما)ء(بيناطوا)ء(فهوبالضموأتافيه،ئختصالذيهوبالفتحاللوححاشيةلوخا(11063(

سوفأوالسيرصطابدلاالععلبعدهاوقعإذاالثقيلةمنالمخففةلأن)؟(الصساعدلويعطيناه""إتهالفصيححاشيةيعطميناه(

رالروي(،عالسريانياسوالرياني،القبطيقى/صرالروي،القبضيتروالرياني،والرويالقبطيقسر،الريانيس.،الرويي،القبطيق.

قط.،دقطط،السريانيلىليى-لا،الرويوليىهـلا،القطيفيلي!فلا،السريانيبعضع!،الرويبعصعر،القبطيبعضعق.العرايى،

ت!ط.،والرويالسريانيبعضعسر:والسريايى،القطيلعصعقس،والرويالقبطيلعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمط.!قط،القبطي

السريانيولعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعرالسريايى،وبعضالرويمعسفقط،والسربانيالقبطي
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لوتاإنجيل

مجلتمشغتةؤئغطيئ11077(ظزقة،لمجيذالزت،ؤخيماآقاتمتتقذئملأتكائغيئ،تيئئذكأالضئئ،آئقا"ؤأئحت،11076(

ائغفؤ،جمنالألتزاقبه،يتغقذتاالديبهذاإلهتا،زخيماتخئنأخلمنأ11078خظاتافئم،يغقزانيالحلآض

قتتى،الضئئؤأقا11:.18ال!لآقيما."ظيرييئإلىأزخقتايئقؤتمائتؤت،ؤطلآليالالفقةفييفخال!يحينلحييز11:97(

لاشزائيل.ظفويى؟تؤيمإلىالتزايىيكبؤكأن.بالروجيغترؤكأن

ت!تيه(63(11قرائبك7رهطك(11061(زكرياكا!زكرياء(1اجاؤا!ألاهـجأواهـةجارمما،جاؤوا(ا1كا(فيا11095طا"معها(ا1158

مجاررهممماامجاوريهم65(11ومباركأ"أمبارغاالسانهقوةمماولساله(فوه،11،6كافتعخبوافعجبوا،ا1لحاصتد!مماافأل11063،كاثستيه

11لي7أن(11074(كالإبراهيملإبرهيم(11073(وخلاضامماخلاضا(71(11زكريامما!زكرياء(11067(-6من(ا1ماكاماذا(66(11

له(ا1بهاالتيبهذه7(الديبهذاا1الاهناكاإطا(11،78طريقهمما(طرقها1للعليكا(العلي11076(والحق7واليز(7(11:هكايعطينايعطيناه(

يتقوىل،يعتز(08(11في7إلى(11لتقويم"لتستقيم7لمؤم(11097(هـ7!ةهـ!
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11-،يلذا11*حط*اة،ابهذا1ا*يدأ-ولح!س!+ول(تحنن(11:78*هسها!اخطاياهم،311:77مةانكلأا51+ول533كاهمس!(كأئذ(11067

وأقا،(1108ح،إلى11+س!تا*ا!*دل!+53،ليقوماا+اولا!(ظلالااص!ص!م53ا*اللأليير(ا11097حور53!ة،ه*ه+ة،لإشراقا11د!ه+ولط3(به

52للأ!لم!ه!ح8((5ظهور)ا1ااة!ل!ال!ح3(ريلبراا11ااةولةكهايعقز(ااااةاةاة(لنىا51،

.س(الخلاصااعرقس(شعبها1لعطيقس(وتعطي11"77(سفلاوجهأ11تمطلقس/تخرجيق/تققدم(ا1تس(لأنك76(ة11

خطاياهلمغمرةمجلاصهالمعرفةلتعطيي.(خطاياهم)...(وتعطي11خطاياعق.قسا(خطاياهما1)7(لغمرانيقس(لغفرانا1الحياة

لحنوعسر./أشرقلأنهلهن؟يتعهدناالتيبهذهق./الإشراقيتعهدنا،بهاالتيإطا(الإلاهارأفةلرحمةع!:(الإشراق)000(تحنن11078(

!ي.قساليير(1197(التيبهذهق،الذي11مئرفاعلينا،تراءفالذيإلاهناورحمةبتحنعر.الئرق/أطلعنافيهاالتيإلاهنارحمة

يتقؤىسق/يعتز(ااينثرف!نس.قرافنى(11،08وشإلى(11لستقيمق.ساليقؤم(االطهر

رأفة(رحمة311178(أءألهبئلتعدلما!:76(

الأنبيا)ء(بعضلأن؟تعالىاللهأصصاءمنوالشرق.بالرحمةأيالثرق"؟أطلعنا1"بهاقوله.الريبنثرشرحعلىحاشيةاالإشراق11078(

ومحوهسحا!منأظلكماأيضاوالظلالظل،جمعالظلال.حا!ثيةظلالا11097(لته"اسمالشرق11.قال

ا،عوالرويالسريايىاس:والريافي،القطيض/سو،والرويالقبطيقزوالرياني،والرويالقبطيتسز،السريانيس:،الرويميبر،القطي2ق

قط،فقططالريايى،فيليى-لا،الرويرليىهـلا.،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضد!.،الرويبعضعر،القطيبعصعق.العبرايى،

قط،والرويالسريافيبعضعسروالريايى،القطيبعصعقى،والرويالقبطيلعضعقرفقط،الريانيسط.فقط،الرويمطدقط،القطي

السريانيولعصالقبطيتص،القبطيولعصالرريمعق.،الرويوبعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويمع!ر:لقط،والريانيالقطي



6+بم

لوقاإمحل

اثئمشالقضل

ؤهننه3.؟أأائقمئكوتيما.حميجأشتاءئختحتأدائقيلث،أؤغئظشجمنأفزخزبخأنالأتايميلذجمبؤكأن31:11

ؤاجذاأشقاغفئم،ييكئئواأحمغونقققمؤا31:3(الشايم.غلىلمحييرتاؤشولاية!بكأتتاليىالأولىائيهتاتة!تي

اليئذاؤد،قييتيماإلىائتفوبتة،إلىتاصزة،قديتةمنالخييل،منآيضائوشفقضجذ31:4،قديتييما.غنقؤاجذا

خئلى.هقإذخطيتييما،قزتتمقغاشقةيتكئ!تآ:ه(أؤقبيتتيما،داؤذتيستجمنأتةأخلمن،لختمتيتئ!تى

تئملأتةمذؤ؟،جمنيؤؤضغتةؤتققتة،افكز،ائتقاقؤتذتيأ3107ولا؟قا.أتائمتقثأن،فتاككأتاإذؤكأن31:16

القيلتخايىشؤتمئقزونالخقلثبتزغؤنزغاةائكوز؟تفذفيؤكأن3108(الض!حنن.!بقؤصمغفتاكتفئمتحن

جذا.غطيقاخؤقاقخافواغقيهئم،آتازالرتؤلمخذبهئم،ؤقفقذالزتقلآك31:9(ؤإذازجمتيهئم.غلى

الشغب.لجييجتونؤهذاغطييم.بقزجائجؤتمأتمثز!ئمقأتذاتإلمبتخافوا،"لاائقلآك:تفئمققاذ31001(

نأتخئم،غلآقةؤهد؟31:13(ذاؤذ.قييتيماثبالزث،ائقمييخفؤالديئخلف!،ائترتمتخئمؤيذقذلأتة31:!ا(

اللةئ!تخونال!قاءخئويرجمنكثيزونائقلآفيقغكأنؤتغتةآ:113أمذؤد."فيقؤضوغاقففوقا،طفلأتحذوا

ائقزقحبتقاؤكأن1(31:هائق!زةة"التاليىؤثبالمتلآئم،الأزص!ؤغلالأغالي،فيلت!"ائقخذ31:14،قائيين:

هذاث،الخابالأفزهذالقزىلحتمتيحتإلى"تئصيلتغص!:تغفحفئمالرغاةقاذال!قاء،إلىغئفئمائقلآئخة

ققتا31017(ائمذؤب.جمبقؤضوغاؤالظفلؤئوشف،قزتتمقؤتجذواف!يرجمين،ؤأتؤا31:116الزث."بيماأغتقتاالدي

لفئم.الزغاةقاتةجمقاتغخئواشمغوا،الدينؤخو31-18(الظفلي.أخلمنلفئمقيلالديائقؤذأنغيئوازآؤا،

دت!ؤف!تجينفقخدينالرغاةؤزتجغ31:.3(قلبقا.كبفقكزةجميغة،تمائتمهذاتخقظق!تتقزتئمقأقاآ:91(أ

تفئم.لمحيلقاخ!ستؤزأؤقاشمغوقاالتيالأشتاءخوغلى

6(ناصرةا1هـمدينته(مدينة3104(أسماهمهـ*هـ7!أصاءهم،3103(اس!امما!أصاء(11ئختب!ئختب(ا1لقيصر"(الملك1(31

6(علامة31013(أ!ثرق7أنار(3109،الغنمقطعان،ارعيتهم118،ف!ن،(وكان31016لكتب"ليهتب(3105،الي*االتي11الاصرة

"!الأشيهاء(11ومسبحيردتهممحدي!،دته(ومبحينممحدين31:.3(هـمعكرة،ةهـلأممكرة(31091،القول6الأمر(31015(العلامة

كما6حسب،ا1الاسثيا
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لىا331،اهـةم،الكتابة3103(ح*حمآ5!ثلأهطاةطشهحأسصاء،تحتبا1خعاعترجمتهة33ه3س!ه+ح(أوغسطى5311ح!للهأمر(3101،

هم(ءصصاأ55511ح(ليكتبواا1د!ة3*دم(ف!فوا3(711شا3امة(لاما31(علىا1ا!"ي!ل!3هس!(ؤسقيرناا51لا51لم!*لح!حللأولد!(يةولا

ليكتب((315ا+ص!*!+دلأ(قبيلتها31ط!53(إلى11ة!ح*2ة!حم(ناصرةا1حمماأيضا(11ا(ةآس!ولاول!حس!دصعد((،.31ةح(عنا1!ة!53+

البهر(3107(!حاخاولتام!مولادها(11ة3لحهول58!س!(تت6(331ا!اه!ذتأ(حبلى!إذهـ311*+33+دلأ!؟تاللأحااةي!(خطيبتها1ل!طح

11اللأ!حتأايمهرونا1ص!3ولاي!اه،يرعون731،8ةهي!2حسهاالمسحن711ة(موضعا31ةولقىلمهناكا1531،لحلاه(مدودا1)+مهلمحما(شهح+

(اهأندفإني،101،دلهمح52،عليهما531!س!لأ*اللأالاأنارا11دلأكل!53(بهما1اشاإدا،!،ة31احهدلأ!حلآ53(رعيتهما1ا!س!س!الهم،محارس

م!)تاللأح(3(يسبحون5111+ةول-ع!ول(جنو11ة(اي!ا8!33)ره(الملاك(113،م!-،الذي11ول-دلأشام(محلص1(31:ا++*،م!3مة

1حهـ531(لطملا(16.؟اةهـأ!(اهذا1ا+للأيدماا(ة-ح(لحادثا11اكلهشألأمر(ا11اة+ا(هذاا1*همةول(نمصيا1دلما!ريدأ53(انصرفت15(31

(مفكرةا1ت!ي!شه*!(لتف!ا1حورفأقا(91(31+**ءكلامماا11018هة53،الطفل511!هـس!أجل(منا1ح!هـم!(أن111+ه3،لح!هالمذودا

63امهـء+ة،حسب،ا1!للأعي!5!الم!لأسثياءااكلااح)ءللماح(3،مسحينا1ه،لأ(ة+)3،ممجدين(31..53الأ6هحشا

قسلطاله/شعوبجمغئختب"ساالمسكونةفيمنحميع(الائذؤنئختب!ي:(المسكونة)000(تحتبأر11قيصرسر.قا(الملك1(31

فيالأولىالكتابةهذهساولايةفيأولاكانتالكتابةهذهمي(ولاية)...(وهذه3103(الكتابداخلاسهاالمكونةجمغتعطي%تودع

)كا؟ليهمتتب،ال!فحرجي.مدينتها.().فصضوا31،3(السريانيي.عر/قس(الام11دالثام)؟(القضا)ء(س:(الامعلىا1ولاية

فيليكتتبينطلئإدسانكلف!نس:/مدينتهفي!واحذاواحذاليكتتبوا،ينطلقرناليف!نعرالحاص(/)!الخاصةمديشهلى!طن(

داوداوقميلةبيتمنق.ولط/ي(وقبيلتهداودبيتا1آلستر/داود(بيتا1المدعوةقسائتتى(ا1الاصرةس.نامرة(11؟4(مدينته

11قط(اسمه11خطيبتهمريممعهاكليهتتبس./امرأةلهالمخطوبةمريممعليكتتبي.،خطيبته)...(ليهته،أ؟)3(عسرس

ولادها(أيام11إذسأن(11كونهصالىي:؟نا،11قساهماهناكس:قراإذ(و؟ن6،أ؟يومئذو!س:!(إذ11لهالمعدودةق(المخطوبة

.سيموضعاا1قط(هناكااصمذوداا1حرق+لىعر؟ساولففته1ابحرهاق:ص/البكر،3(31يلدالأيامق؟لتلد/أيامهاس:لمي

محارس(ويسهرون11قط(الحقلفيااقر(يرعونا1حلولأفيهكانواالذيالبدفيكانوارعاةوإلىس(رعاة).-.(وكان8(31نازلينكالانجب

قساأنارا11إلهمأقبلسقر/بهم(وقف31:9(ورعيةالعنمقطعالىق:قسر/(رعيتهم11هجعاتيحفظونعر.محارس/يحرصن؟نواس

قسر/(علامة31013(سقد(31011(العالمدلىةعس/قرالثعب(11قطوهذا(11سطالوم(أ؟:.ا(تطجذا(ا1أشرق)!(:وسري

11الصائيةالجنودي.قس/الس!اء(جنودا1الملاثحةقسر/،الملاكااقرآءىسقر/؟ن،أ؟.13(خرق+فيسطملفوفا،ااالعلامة

للناسالصالحوالرجا)ء(س.ق/،المسرةالاسوفيااالسبحس:ق/310،1،المجد(مبحينق:يمبحون/إذس!ي/يبحون(

/الرببهوأعلشاي.(الرب)000(الذيهذاا1قا(هذاا1كانالذيس.)!ق؟(تري/(ا!ادثاسالأمر(11لنضسر.نصضي(15(31

الطفل(11+هذايط.أجل(منا1الصيأمرفي!طئرهاالتيالكلصةأذاعواذلك،رأواس.قر/(الطفل)000(رأوا17(31الربأعلناكماس.

:سي/حسب،31003،تعيهإذ%وتحصبهعر.)1(/وتوعيه%وتعيه%وتقيسهعس.(مفكرةا1؟نتف!ق.(ف!نت91()3الصيس:

كالذي

القولالأمر،11عرجتانصرنت(31015،ساهرينويسهرور(8(31معلفمدود(3107(

لفجأةا:لغتةا:حاشيةابغتة(13:13

(،عوالرويالسريايىاسوالريايى،القبطيقى/سر،والرويالقبطيقروالريايى،رالرويالقبطيقسرالسريايى،س.،الروي!ي،القبطيق.

تطأفقط،ط،السريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا:،القبطيفيليسفلاالريايى،بعضعسالرري،بعضعر.،القبطيبعصعقالعرايى،

قطوالرري،الريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقسوالرري،القبطيبعضعقرفقط،الصربانيسطمقط،الرويمطفقط،القبطي

السربايىولعضالقبطيقسىالقسطي،وبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،رالسريانيالقبطي
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شال!ابالقضل

الحظنن،ثنيبيمائختلآنقئلجمنائقلآكشقاةالديت!وغ،اشفةؤذقيلحختن،أتايمثقاييةتقحثقققاأ31031

أكمثل33إ31يلزلت،يئميفوةإيزوشييتمإلىأضغذوةفوش،تافوليى!نيكقاالضظهيير،أتائمتقتؤتضا31:آ،1

!طكأنتكئوبذبيخةؤيئغظواآ(3104الزت"،قذيشئذكمازجماقايجذكبرخو"إنالزت:تافوليىجمبائقكئوب

الأئ!انهذاؤكأنليضغان.اشفةإئ!انبإيزوشييتمكأنقذؤإذا3(31:هحما!.قزخاأؤتقايمزؤتجاالزت:تافوليى

أتةائفذلشالروجمنإتييمابؤخيأغيتمقذؤكأنآ(31:6انفذليى.زوخغقييماؤكأنإشزائيل.غزاءفتؤقغاتمتا،ترا،

أتؤاةت!وغبالظفلدخلآنقتقاالقيتي.إلىبالروجقأقئأآ31:7الزلت.ائق!يميختز!طآنقنلائقؤتتزىلا

شيد،تا"الأن،آ؟9،(أقائلأ:اللةؤتازك؟زاغييما،غلليمفغانزقغة38(1،التافولي!،جمبتئتيكقاغئةيتضتغا

المثغوب،خيجفذاتمأغذذتةالديأ؟.131خلآضذزأتاقذغييئقإن31:03(كقؤلذ،ب!لآبمغئذكأظيق

أخلإ.منئقاذجمقايتغختانيؤأفةئوشفؤكأن31:33(إشزائيل."ل!ثغبكؤمخذاالأقيم،يظفويىئوزا31033(

ؤيغلآجمةإشزائيل،جمنكتيرينؤ!يايمي!فوطقؤضوغهذادافؤ"قاأقه:يقزتتمؤقاذييمفغان،قتازكفتا31:34(

كثيز."فلوبأف!زتظقزييئتفميمليئ،إلىتالمحذةالشكخزتةتونآيفماؤآئحت31:35(انفغاتذ؟.

،رئها(11-كا،الرب)000(كلإد31033(الربلأمام+(للرب31:33(تحبا!ممائختل،ا1ليختوهجاءوا+لئخت!،ا1ثنية!ثصانية،31031،

يعاينحتى"يرى(أنقبل36،أ؟عراهـمما!!عزأء(11035،الربقدي!يدسرخافاتحذكركلهـانكا(الربأ،"،3،أمهلرحم

كالظهور(ا1للأممظاهزا7،الأمملظهور31033(حمله7(رفعه831؟(داخل+إلى56(أبواا1الطفلتذم6(بالطفلدخلأنأ؟.37(

يطهرمماتظهر،ا1هـفي!ةهـلأإلى(31035،لاستعلان
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ة3ااي!حلححا*م(أصعدوه11شأه*ه!ا(لاموسا1ة+ةمماكا،ا51!53-ا+الطهير(711لحه58!5،تت+هـ31033((الذي11!هول(تمت31(11

ذبيحة(ااآع!ليعطوا(31-4،،53(هـ5)!ة(قديمى1الاه+5117-+!ة7رخا(11-كاثلهحذكر،ا631أ!هـة+ةكاكصثل(33(31

عليهاا1*7*ه(ءعزاا1ور*س!52-يدأمتوقغا(ا1لح!م!ا،حمي!7هتقئا(ا1*اولتاهحلرا(ا1س!++*لح(ذاإ315،3يدهـدلما!دأزرجا(11دلمايا،3!يدأ53ايدأ

1(يرىا1"+قىاقبلا1ةلم!اام!مهـ57+يلأس!3(يرىلاا1لا+ه+ي!(إيى11ئاهولحا+ةول*م*لمبويا1ا"*ة-ة،أغيم31،36،أ*ا(للأ*اع

كصا،ا1ه-3د!حطك!!53دخلا11طد!اور+،؟5أن(فلما11ااةآا*محس!فأقى،3107،(،*+%+كاس!+،الربالميح11ة!ااح+3

%53ةدلما+3لظهوراا3133!*ممرةة(طلقأ11+لاة!ول(سيدياا؟119!؟6ة2لح(عيهراذ81111!(رفعه(؟318لمحأشاح،يننياكا+3+ة+ة

(لسقوطا1*،ول،موضوعاا*هـ1هذا،ا1حاها،ا3*ولهـاهطةا+ي!3أمه،34(31ض!*!!ع!مما،ا1ا،ح++للأأيوصصا؟.33أةبه!ح+مللأ

11مح6111352أشا%وللمه!ال!اهامةاحربةا1ي!م!مةاتحونا1اللألح(أيفا3310135+3طي!52اا*ملحص!،لمعاندةا11ا*ول1،1(لعلامةا1ع53لح31

!+7رلمأف!1ا+مدلأءه!85تطهر!ااا*احانافذةا3501اظا!خا(الثك

ستاه(أ1ديالصيختانوحفر%ويد!الصيليخت!ع!.فدي/عر.ويد!ال!ختوهيودعو)1(1ليختمنو)1(جاؤاقلحختن(1131(

أمامسرق/للرباا1تر،ناموسا1شريعةفيماعلىي:كتوراة/.سنامور(فيكماا1طهرهماعر./طهرهمقر.ق/التطهير(31:133عرقس

دبيحة(11وليطيا%ولئغظىعر:ئغظى/وألىسوليعطوا(31034(طاهزاعساقدوسس.قديمى(ا1أمهرحمقطرخا(3331(الرب

تقئااااقربرا(ا1يروشليمفيو؟نعر:س/بأورشليمهناكو؟نعر.بإيروشليم(كانقدوإذا11قطأإذا3(31:هفريضةي.(ناموسااقسر

قدوكانس.من/إيىأويو؟نيمن()...(وكان3611(تسرعراء(ااقسرمتوقغا،ا1)؟(الأبراسمتعبذا/ضذيفاعي.تقئا(براااق

فلتاا1فصعدقي/فأقلم37(31الر!مميحسرق/(الر!الميح11يعاينحتىسيرىلمأنقبلااتربوي(ا1قطلمأعلم1امنلهقيل

.سألواه/داخلإلىيسوعبالطفلقبتمفعندماو.إله/والداهيوغأدخلأنفلتا%الصيليوعداحلانالألوانوفيماعر.ألواه،)...(

.س/حملهق(رفعه11038،الوراةفيأمزكماعنهسالخوراة/كةبهعيةالاموس()000(عنهأيدخلانهالصييوعأبوا؟نوإذ

ظاهزاق.(الأمملظهوراالاصتعلانصعر/لظهور،أ؟:،3،وجهلىس-قر/قذاما31،31ساعديهميس/،ذراعيهااتطسصعان(ا1قبقه

نإعر.(إسرائيل)...(ذاهرها34(31عليه:ساعنه.يقا(أحلهمنا1مالأجل:عققسر/مما(ا1أبوه.عقذسايوسص(31033(للأمم

للسقطة!وضوعداهوها%إسرائيلفيكئيرينلهضةعزتهجعلقدذاهوهاع!./ونهضتهمإممصرائيلفيكثيربنل!قطةخيلقدهدا

ذاتولآيةعر.ع!/المنازعة%المرا)ء(ولآيةع!.(المعاندةولعلامة11ق!لمقوط،ا1قس(موضوعا1إسائيلفيلكثيرينوللنهضة

قطالكا11الرمحلهينفذس.يعر/واليفعقي/عق،حربةا1قطأيضا(31:35(تقالوآيةعس:مرا)ء(/

المثاجرة(المعاندة34(31يجبينمني(3(3.لاأرؤيته!ايرىأ"36(11شفانيريصام،اأ؟.34لقاملبقيصوه،ا1بهأضيدأصعدوها310133

دقطي!امتانمنهصاالزوجانحاصيةروجا(31034،

،،عوالرويالريانيأشوالسرباني،القبطيض/سق،والرويالقطيتر.والسرباني،والرويالقطيقسر،السريانيس.،الرويي،القطيق

تط:!قط،ط،الربانيفيلي!-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا:،الريانيبعصع!:،الرويبعضعر،القبطيبعصعق.العبرايى،

قسط.رالروي،السريانيلعضعررالسرياني،القبهطيبعضعض.،والرويالقطيلعضعقر.فقط،السريافيسطفقط،الرويمط.دقط،القبطي

الصريانيولعصالقبطيقدسالضطي،وبعصالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،رالريايىالقبطي
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ايايثالإضخاخ

المتافيالقضل

ليميينشئغتغيقاقغغاشتآتامقا.فيظغتتكأتتهد؟آلثيز.ليمئطمنقائوئيلبتثالضبيةختةؤكأتت31:36(

بالصويمفتغتذةالقيتي،منتئزختحنتئمشتةؤثقايينآزتنيإلىأزققةهد؟ضازثئتم31037(غذزتقا،فئذ

ضلىجمئذأخل!منتتتهئمؤ؟تحتالزت.ؤشكزقيفذاقةتجاتتائؤفتاذلذؤكب31:38(ؤتقازا.تئلأؤائضلآ؟

قييتيهئمإلىالحييل،إلىزتجغواالزت،كتافولي!لثئيبلحوأكتلآققما31؟93(إيزولثييتم.خلآضائفتؤقجين

آتؤاةؤكأن11041(غقييما.كأتتالتإؤيغقةالحكقيما،جمنففتيثابالروج،ؤتغتريثميق!نالضئئؤآقا310014تاصزة.

إلماإيزوشييتم،إلىقضؤاشتة،غشزةاثتتاتةضازققتا31؟43(ائمضج.جميد!إيزوشييتمإلىشتبماخ!يفضتاني

ؤأفة.ئوشفتغقنمؤتئمإيزوشييتم،!بت!وغالضئئغئفئمتآخزي!غوذوا،الأتائمتقحتؤتقا3103،(كأئغادة.ائجيد،

ؤقغايى!هقا.أقايىبهقاجمئذظقتاةئتمؤاجذا،تؤفاقمتازاالقيرييئ.ثبال!ائيرينقغتمييزأتةتظئانيؤكأتا4(31:أ

جمبتجايمئاالقيتي،ثبؤتجذاةأنآيايمثنثةتغدمنق!نأ؟:46(تة.ظالبينإيزولثييتمإلىغاذاتحذاة،تئمؤتقا11،4:ه

تفئم.:.ؤفمتائلأجمئفئم،ف!تمغاالئغفمين،ؤشط

تغختا.:.زأتاة،قتقا31:48(ؤإتجاتييما.مجفميمامنئئقئونت!قغوتةالدينحميغؤكأن31047،

ائقفب."فتؤخغيئتظئئلثكتاؤأتاأئوكذافؤققافكذا؟هذابتاقغئتيتمؤتدي،"ياأفة:تةققاتت

ققئمفقاقأقا31005(لألإ؟"الديثباكونأنليتئتيأتةتغققافيكئئتاأقاتظفتاتي؟"يتمتفتا:ققاذلح(أ،:9

الأقؤالهنن؟تخقظأفةؤكأتتتفقا.تحقعغؤ؟نتاضزة.إلىقغفقاتزذثتم31051(تفقا.قاتةالديقؤتةيقققا

ؤالتالي!.:.الت!جمئذؤالحغقيماؤالحكقةائقاقةثبتئييت!وغؤكأنا3.آهأقفبقا.جم!فقتهزةحميغقا،

مماشيء،93،ة31جاتمما،جاءت31038،بعل7بعلها،ا1نت6(طعنتا1ة!!هـل!أ!"(كانتا1فانويلمما!!!فانوئيل(31036(

مما-من،لم3146لاروامم!فسارالم44،ة31الاصرةهـمما!ةلأ!لمناصرةاامدينتهمالاصرة،،ناصرةمدينتهما1ورجعواممارحعوا،11ش

الاصرة"،،ناصرة51،؟.أ-"اكنتصا094،؟ا
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36-353لوقاإنجيلحواشي

فيطعنتا1*س!طححي!في(ا1ا")ةشأة(طعنتا1ة2م،هعقم*م!ةقرأشير(هـ11*38(سبطال!ةهـ531ولفانوئيل(ا1ي!!أةةحنة(36(31

لى(إا1تاةمع!(صارت37(531+شا*+ولاهـم!س!أرهرتها،عذا1ا*ع!كأمنذ،اا!أ*س!حاةبعلها(ا1شأةاةاةلآ*ييهيدهئ!ححام!31يامها(أ

امحولنهاؤا،11ح!دلأ+ي!*ح،الصلاة11)*+شأ،أ!م(د!ة،()ب(طلصومااالمحأ،إحلمحأشاس!لممتعبدة11ال!اتاتأةد!ع!،أ!(تبر!تحن1ايدماة

ممتلئا(ا1اثةولةيعتز(ا1اةاة(ينيا1ح!53،الصي(لم..3أور-ح53+لمحأ!زه!شاحح7*ع(المتوقعين11شاة53للمال!لح58!ع!(شكرت31038(

5311!(لصيا11ااة+*دلماتاتأخر(ا1!!ا*+ي!س!طمهـح"-55(واليعودا1كاللأ*(ت!ت(331،03-ةمماة3ححةكا(ةكالعاد(لح313(1احولالحم!

المعليم(11ا+دله!أظةاف!نالم3106م!)-6دلأ"(3،طالين31045(33+حشا*!2أقاربهصا(11ا++س!(يظنان310،4،ااحلا+دلها،وأمهيوسص

يا(3184ا!،1س!م53للأ((جات)ءإ11ءاول((عل!)ءا1+ه-ول(يبهتون(لح11.7ا51ا*المحأمائلأ،ا1(1احح+دلأح)ولمتصعا(ا1ي!مااس!للما!مم!أ

(مفكرةا1ة،أهلأدلأ!ي!(يحضع(5ا:31)-دلمااة+(ةي!(لأبيا1!س!5،فيا1م!مة*كنتا(ا1ح!هـ535(يتم(533194س!+(يتما1ا!،هلمح!(ولدي

ا**3*القامةا511ي!ح(فياا+مي!6++هكاه(يي(13035شاشاح60!ح!ا

وعاشت،كثيرةأيامفيعجزتقد؟نتهذهعرأرلغ()...(كانتهذه36-37(31بعلقبعلها(ااعقأيامها(11نستق(طعنت31:36(

أرملةو!،صنينسغعذرتهامنذبعلهامععاسثتوإنما،كثيرةبأيامصنهالىطاعنة%أربعمنذأرملةو!بعذرتها،لنينسغبعلهامع

لم37(31كثيرةأياموطعنتعق.نحر/أرملةومكثت،سنينصغعذرتهابعدم!بعلهامععاشتوإنصا،المنكيرةسأريغ/!ومنذ

الساعةتلكحضرتفهدهي.ئكرت()...(دلكوفي11038(قسر(متعبدةا1اطي!تفارقلم!ياطي!(منتبرحتحنلما1قستح!(

إنانس:المنتظري!اعر.قرا(المتوقعين11اللهعققسر/(الرب11ق،جاءتا1ق(الوقت11دنكرتأيفا!فقامتستعز!/وجعلت

/قيني(31004،رجعاص:ق/ارجعوا11شرعلىماي:قس/كناموس(شءكلااسرأكصلاا31093(إسرانيلعق.قسر/إيرر!ثليم(11يتوقع

/ضالعيد(إلى11صعدواص:ق/مضوا(31:3،(ويصتلئسرةقااممتلئاا1سفلا(بالروحا1ويثتدويتأيد/عرس:ق/ويعزا11ينئأس

انصفا،دلصا.أيامهوتسا!ي.افتخلصالصييوعوأمارحعوا.،الأيامانقضتدلصاس.(يسوع)...(تصتولما43(1،العيهدشتةلىي.

11س!لااواحدا11ق(الطريقفيا1سارافلسارفقتهما.مع.ىسفسارا()...(يسيرا11044أبواهعق.قسر/وامه(يوص!ا1يوعالعتىأقام

أقاويلهس.جراباته/عي:ق/،إجابته11ثه!ه!يحكشه/س.ق/4731،العلما)ء(س.قر/،المعل!ين11قطف!ن،46(31منق.س/عدا

من!يتاقدعر./طلبكمنقوةبلاق.نطلبك(كناا1تسهكذا(ااقرهذا(ا1بيياقس:ي/(ولديياا1بهتاسرق/تعخبا(31048(

الذي11لأبيفيصاعر.(لأبيالذيفيا1عقط94(31قالقل!(متوجيا1طلبكفيتعبنا%كثيربتضور%شديدبجهدنطلبكعس./طلبك

11يثعس:ينو/س:ي/يني،،5(31عقط،مفكرةا1قسر،يخضعا1)إلى(وأقىس:ق/إلى،1،051(موضععرأيى/بيتس:قر/لأيى(

نع!ةوبردادقامةويثوحكةيتلئعر.(العمة)000(ينمي

الاصرة،ناصرةا1193اعزفت(شكرت38(31تخرج37(11

(،ع:والرويالسريانيأسرالسرباني،القبطيقس/سق،والرويالقبطيقررالسربايى،والرويالقطيقسر،السريانيس،الروي!ي،القبطيق

قط.دقط،ط،السريانيبلي!-لا،الرويفيليسهـلا،القبطيفيليس!لاالريافي،لعضع!الرري،بعضعر،القبطيلعضعقالعبرايى،

تسط،والرويالسريافيبعضعسروالريافي،القبطيبعضعقس.،والرويالقطيبعضعقرلقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيولعضالقبطيتص:،القبطيوبعصالرريمعقالروممب،ر!حضالقطيقعر،الريايى،وبعضالرريمعسفقط،رالسربانيالقطي
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الثامنائقضل

ائيفوبتة،غلىؤايياائئئظميئيبيلآظمئ!كأنإذالقيليئ،طيتايىئوشولايةمنغ!تزةائخامتةالمتتيماؤ!1131

زئيمتاؤئوضايئولف!ظزاخوتا،ؤكوز؟إيظويىتازئنيغلىزئيستاأخوةؤ!ييئشالخييلي،زئنيخقزئي!اؤهيزو؟ش

قأقئأ31:3التزتة.ثبزتجيرئاتئننئوختاغلىالت!يمقةخقتائكقتة،زئي!اؤقياقاؤختان31:3(آبيييتا،زئنيغلى

الحظاتا.:.يغفزانيالتؤتةبضئغيمافتمثراالأزذفي،كوز؟خيجإلى

شئتة.ؤقؤفواالزت،ظيريقأمجذواالتزتيما:فيضايىخ"ضؤثائقائل:التتئإلثغياءأفؤاليليصفيركبكأئقكئوبأ3104

ؤتزى16ة31شفقيما.ظزقيإلىؤالخثتةضئتقيفا،ائمغؤخؤتخونتتممغ.تلؤخوتجتليؤضويفتيئ،ؤادخ!ه(ة31

التإ.".:.خلآضتج!دفييخ!

ائغضبمنائقزتأغقتخئمقنالأقاجمي،أؤ،ذ"تاجمئة:يتضظبغواإتحيماالأيينيفخفوجيفوذؤكأن31:17

أفولقإلتيتتا".أثإئرهيتم"إنففويبئم:كبقتفوئواتئتدئواؤلايلتؤتيما،ف!تجقةثضازاالأناضتغوا3108(الأيي؟

الشخير،أضوليغلىقؤضوغائقأشدافؤقا3109(لافيهيتم.تيينالحخازههدهمنئميتمآنتقابزاللةإنتئم:

الحايى.".:.ثبؤئفتئشئقظغضالجةثتزةئخيربخلاشخئقئم

قفئغطثؤتاني،تةكأن"قنتفئم:ؤقاذقأتجات31011(؟"الأنتضتغ"ققاذاقائيين:ت!أئوتةالحموغؤكأن31001،

فغقئم،"يا:تةققائواجمئة،يتضظبغواغشازونقأقئأ31؟13أئضا."فكذاقفتضتغظغائم،تةكأنؤقنتة.ليشقن

أخزأختادؤشأتة31:14(تئم."فيرض!غقاخايىخالثميئاتضتغوا"لاتفئم:ققاذفؤأقا31013(تفغل؟"قاذا

أززافئم."ؤلتكمخئمأخذا،تظيفواؤلاأخذا،ئغيئوا"لاتفئم:ققاذتفغل؟"قاذا"قتخنقائيين:

انق!يميخ.:.فؤتغقهأنيوختا،أخلمناخمجينفلويهئم!مقكيرينيتؤقعون،حميغةال!تمغ!ثؤتيتا1(31:ه
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ا-ها3لوقاإنجيلحواشي

11ولح3ع*دلماوللئا(وا11+!ه+شاه(لبنطصياا1تاه+ةهـا+بيلاط!(ا1امع!3شهه(ريوسطيباا1لحول3دلأولحلممقر(يةولا11يمع!5(من(\31:

قرخونا(طراا51!ه+احةإيطوريا،ا1ةم-+!،رلغا8!هـاتهه++ا(فيلبىااة!-+ريغ\،1اشه**م"رنيا\،اا*شا،هولللأم،هيرودس

رئيسا(11ةهـةاةممااقافاا1*ةد!ةاحتانا313*!ا!ا!ةقرأبيلينا،11ة!كا+3(ريغ811اشاا!ةشاهقر(لرصانيوس11ةم-3+ا!دلماشاول

يمتلئ،(315يدادلأ+3+قى(صارخا1تا+7ول(صو!ا1دلهور،عسفرا(314ح*دلأابصبغةا1ااس!الحاللأيدأ(مبثزا3(31ا+دلأيدما(حلتا1ا،1**مة

(طرقا1+يلأةلم!-*ي!(لجنةا11(33ح)*للما-5متقيئا(ا1ي!،هحك!كل!ه(المعوج11س!3هـ(حا!6)3!للما(يتفعاحهـهـ1(تلا1س!7(35مهإ

11هي!*هـحولة-يهة3(أعلمحم11للهكلة(الأفاي11(اي!)يلأ*ولاللجصوعاالله*يهةي!ا،يقولكان7(31**53ي!(صلةا1)+الله*(ي!ةح

!57525*!د!ر(لقاد31مة،فإنيا1لاة+،أالاا1ا*ح++دلأاأب11"يدما+قىااحامتحقةا1ة+ة*ل!53اصنعواا8(731!دلما*الغفبا

ضقطع(ا1-ي!س!**االاس!ح*-5ااس!لا**س!*ه!م!اصالحةثرةتحرج11طي!5%*طعلى(11ي!،ي!لحم!ول%*وري!س!ولاذاهوها3.!(أ

هكذا(ا1**هـطأ(ثولانا1ه3ي!اها1؟ن(3111:لااة(لصنعا1هح!3ل!ه(لماذااا(ال!ا)لمحأ،اولأالحموع11ةلم!؟ن،310011الا*مهمما(ةلم!حتا

ل!ص!+ثلمالالحم(يلماولهـ11فيرض!(11-+قاعصا31013(ا،+ه+ي!منها811م!+(ح!ا*ةح)ع!6ال!للمااعثارون13(31*هاأيفا6311أماة+

ليهفحم(ا1اةحلآ81تا!هكل!اأحذا(تظلمواا1ح81أحذا(11*يدأح*تعنتوا(ا521ماذا(ا1*دلأح(فنحنا1م!كاأخر(5111+ةولأجناد(31:14(

قر(لعلها1س!(3مماهول)،س!7(مفكرينا41أ+اام(جميعها531*ياح+يدهايتوقعون...بيناا3115*هاي!ا)دلهل(25قرقحم،أرزا11دا*!لمحأة!53

سيإيطوريا،11قرريغ"(11قر(الجليل11عرريع!(11علىرابغارأئا)؟(.يسال!/فيي.سعلىا،رئيا11قيمرلرةق/(الملك3111

لابل/عرأبيلينا،11ليمانيوسق.!ي/لوصاليوساا1الطركرنوكورةالطوريةعر.اطراخوناوكورةإيطوربا11الطرخوليدلىتر/طراخونا(

فيد!وقيافا/حنادرئاسةعهدعلى%وقيا!االكهنةرئي!حنانعهدعلىعرةالكهة(رئيساوقيالاوحنان31:3(أئل%أبلعس

11يناديس.منذزا/ي.مبئزا،3103(ويصارعر؟نت/عر.سحلت(ا1الكهمنوترأسيديعلى%وقيافاحنانكهوتعظ!ة

سبلأالصحرا"ء(فيولقلواس.صتقيصة/جلهواصنعواعر.(سبلهوقوموا11سر،صارخا1عقس(القائل،(31معموديةسيابصغةا

عر!لأ/الوعرويحونس.مستقيئا،المعوجويحون11فليتضعتر.يتضعاا1يت!ملسةفليشلى/%سيمتلئعر:(يمتلئ3105،لإطنا

11سر!لاذي،31:6،والخثمولةعرصحرا)ء(/الصبوالبهلدس:والخثنة(11استقامةإلىالوعرةوتؤول%اصتقامةإلىالاعوجاجوليحى

(الآن11أخرجواق.اصنعوا(3108(المزمعس.ق/(الآتي11الخطس.الغف(11علىدلحمس.ق/أعلصحم(31.7(لحمسي/جسد(

:س/تصنعي:،تخرجا1عندسعل،ا319يأباا1حمنفرسر.ق/قلوبحماا1قسراتتدثواا1تاكلس:تر/متحقة(ا1سرفلا

قأيضا(11كذلكي.ق!/هكذا(ا1ردا)ء(انق/قميصانس.ي/،ثوبان1131(إذنسعر/فلا(الآن11ضو؟ن(3101(تثصر

مماأكثرف)ثاطتصنعوالا%بهأيزئممماأ!صلتصنعوالاعر.لحم()...(تصنعوالاا1تسهو(أما1331(عقطليصطبغوا(31:13(

الفرسار/عرتر/أجادالم31:14ل!طالتهأمرتممماأكثربثي)ءاتطالوالاس/القي!ةعنخارخاتعصلواثاث(طلاعق.لسم/زيتم

عر.أرزاقحم،)...(تعنتوالاا1تسوليهعحم،ااعلىتنعواعزسق/تظل!وا،ا1تعمفواقس/تعنتوا،ا1قطأحر(11الرطةأعرانس:

جميعه(ا1عسيوبينا(31،15واكتفواتنعوا،ولاأحذا،)!(تبكوالا%بأرزاقحمواقنعواث)ث(ط،لأحدتختطفواولاأحذا،تظلعوالا

لعلهأدقلوبهمفييفكرودكانواو!هميوحناعلىيتوهمالعب؟نوإذس:(لعله)...(وبينا11يتأملعر.عر/،يتوقعونا1عر

(لفيخ\(من31

الإثمأيضاوالعنت،غيرهوأعنتهعنتوقدشاق،أمرفيالوقوع:العنت.حاشيةتعنتوا،310،1(

(،ع.والرويالريانيأس.والسريافي،القبطيقس/سقرالروي،القبطيقزوالسريافي،والرويالقبطيتمر:السرباني،س.،الرويي.،القبطيق

تطفقط،ط،السريانيلىليس-لا،الروييليسلا5،القبطيلىليمىفلا،السريانيلعصعس،الرويبحضعر،القبطي!عضعقالعبرايى،

قسط،والرويالسربانيبعضعسر،والربانيالقبطيلعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الربانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيولعصالقبطيقص!.،القبطيوبعضالرريمعق.،الرويولعضالقطيتعر،السريانير!عضالرريمعس:،لحقطوالسريانيالقمطي
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ول/
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لوقاإنجيل

نأأضتجقلاالبيمتي،أقؤىفؤالديؤالأقي،بائضاء.أغقذئحئمإتتا"أتاقائلأ:أحمجينئوختاآتجاتفئم31:16(

:.ؤيالخافيائفذشبزوجئغضذ!ئمفؤجذائيما،شيزأخل

تظقأث"لاالتيالضايىكنيالتئنؤئخيرقأفزائه،إلىائقضخيتخقغتئذزة،ؤئتتيبيد؟،ائمذزىتئفلالدي31؟17(

أخزكثيئ.:.بأشتاتتفئمفغزتاالشضت،ئتتزؤكأن31018(

!غلضلىأخلؤمنأيخييما،!ييئمشافزأةهيزو؟تاأخلجمنئؤتخةئوختاق!نالرئنيزئيششهيزوبقأقا31:91(

المتخني.:.ثبئوختاآلقئآنالأخزى،هد؟الخميجغلىقزاذ31:.3(ش.هيزوبقغقةلثزير

ؤتزل3331(ال!قاء،ائقتخحتئضتن،فؤ!يضاأئضا،ت!وغؤاضظتغخيغة،الشغحثاضظتغتتاؤكأن3(31:ا

الخبيحثائنيفؤ"آئتيفوذ:ال!تماءمنكأنضؤثؤإذا.حماقةمثلتجتدتةقيئةكبائفذشالروخغقييما

بيما.،،.:.شيرزثالدي

ممالوصانيوس(ا1هـإنطوريا!6!!!إيطرربا(11النهطي"النطصي(11فيلاط!7بلاط!!(بيلاطسا1قيصرلكا(الملك31:1(

لحهـةطرق(ا1الحنةممااالخنة3105،كاإشعياإصعياء(31.،(زكريامما!أ7!زكرياءا11اب!هـمما!بن،ا1ريي!كارثيسا(31013لوصابيوس

تفعلممانمعل(31:،1(-مماأ1كار31،1:اتدتدؤ+تتدؤاهـممامأة!تبتدواكالاتبتدئوا(831،كاالآتيين(الآتين31:لااطريق"7لا

والاركاوبالار(اايوحناأجمعين6(أجمعينيوحناا31:16تعتنرامماهـتعنثواتعفوا،ااتعنتوا31014شياهـ*داشيئا(31:13

كاأتهأن(3103(يبكته310917(يوتخه(بأشيامما،بأشياء(1831(ومجمعمماولجع!ليجح(ااالمداريمماالمذرلى،17(ة31

كا-هو(ا1ال!االسصاء(!11هةكاها(هيئة33(31!هـوفيصالاةفيحا،ا1اصطبغمما(واصطبغ310131
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رىأالمد،31.17جس!20340مسير(ا1كا23لله(حلأ11+ي!لمحهة،ضحقأ11للأ*م(قوىأ5311**لا،قيلآا11*ح*ةكاه**م!نصا(إناأ(3116

(ا+كم)*للأملار،ا11حعه+،البن11+*ي!"*هـه(،هراث)ءأ1اس!(إلى111،ع+ي!((د)ججح511!53+*!لأ،ينتيا1+ااحاةطي!53!5+لله

فأما((3191حول*ةيلماول(كثيرةا1عا!3!للما*3!ا*ةأخر(ب(طئثياء)اال!13اءه73معزئا(ا1ل!!س!لمااحلاس!53الأيبسثراا1ةي!؟ر،31،18

دلأح+س!53شريراا1!دلمالح*ح،اي!(دعلكلا1*تأ*اولللأماهيرودياا1الحهكألاحا"*قىاس!*ك!*ي!ي!(*دلأ)حايومحهيوحناا1*م+ح-(الردغ11ص!ول

11ااةآاي!مطك!انزل(3133شاه!+5ع!تاح!لأ(يصلىا1!م!حااس!فيما(ا1س!مم!+أيضا(؟ا3101ممر+5،لأخرىا11اة+(هذها531+اا*!عادفزا،ا310

11+حلمالذي11ة++ام!م!7،الحبيب11حورايقولاااشأ(اإذ11للهظا+ةولس!ثلماكايه2ولللأشاةق،يةجدا1ا+ولتا+ه(هيثةا1ا+يم(لروحا

ي!1،+ي!ط(به

الذي31:17(سيورسشع/ي:سير(ا1+بعديسط/وسيأتيع!.عر/ق(الآتي11فأصبعحمألاأماقرس/أع!د-(!!اأنا31016(

إلى،11قليجح،ا1ومجعبيادرهس:لجع،ليدرها1+ليدهقبيدره(ا1لدهالراحةالذييللر!/الم!سكذلكس:(بيدهالمذرىينقل

ويثرهمالثعصيعقمس.بأسثيا)ء(/الثبريثريدعو!ي.بأضياء،يبثر)...(18(31تسالار،1اي،البن11قس،يحرقا1ويس/

يولغكانفلأنهعر:بسب/يوبخهكانيوحافلأنس.أجل()...(ف!نا1ق!طيوحتا(ا1الرليد!قسر/الرلغارثي!310911بأشيا،ء!

)...(فئادا1أيضاسقاالأحرلى(ااعرسلزاد،31003،قشرير(فعلا1صنعهاالتيالروركلي:س(فعلهشريرفعلكلا1أجلمنمنه

مثل(ااعرجمدية(هيئةفي31؟33(يصليوإذسصلى/إدي.،يصليهوفي!ا3(31:افيوجعلهيوحناأمكأناليمعهذادحعلعر.في(

ق/سبه(ا1حبييقس/(الحبيب11قطوإذا(11حمامةك!)ث(ءمتجدبزيعر/حمامةجسدسثبهفيس.(حمامة)...(هيئةفيااتر

بك

31091،يوبخه،يبكته

(،ع:والرويالسريانيأص.،والسريانيالقبطيتر/سق:،والرويالقطيقروالسريايى،والرويالقطيتسز،السريانيس،الرويى.،القبطيق

قط.،فقططالريافي،فيليمى-لا.،الروييليسهـلا،القبطيلىليس!لا.،السريانيبعص!د!خ،الرويبعضعرالق!طي،بعضعقة،العبراني

تسط،والرويالسريايىبعضعسروالسريافي،القبطيبعضعقس،والرويالقطي!عضعقرفقط،السريانيسط.!ق!،الرويمطلقط،القبطي

السريايىولعضالقبطيش.،القبطيولعضالرريمعق،الرويولعضالقبطيقعرالسريايى،وبعضالرويمعسفقط،رالريايىالقبطي
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لوفاإيخل

التاليغائقضل

ئننلاويئننضظثاتئننأ31034قاليئننئوشفانجنأتةئظقؤكأنشتة،ثلثينتضيز!نيتذآقذت!وغؤكأن31033(

قاظاثنجننفوآثئننأ31:36تايخبئننخ!ليئنتاخوتمئننغافوشنجننقظثائننأ313:هئوشقائننتاييئننقليي

ئننقفيئنن31038(تايىيئننلت!ا،ثيلئننززتابيلئننزاشائننئوخائنئنن3731(يفودائننئوشفئننشفجيائنن

ئننشفغوننجننأ03ة31،ويقاييثوئننئننئوزاتمئننأييغازازئننئوشائنن31:93(جميزئننإئفوذادئننفوشاتمنجننأذي

ئننإيشايئنن31:33(داؤدئننتاثانئننقظثائننقيتانئننقئيائنن31:31(إئيا!يتمئننئوتاتمئننئوشفئننيفوذا

يفوذائننقزضئننخفزونئننئوزاتمنجننأزاتمئننغاجميتاذاتنجنن31033(تخشونئننشئفوننجنيتاغازئننغوييذ

ئننغاتازئننقالاغئننأزغوئننشازوخئنن31:35(تاخوزئننتزخئننإئرهيتمئننإشخاقئننيغفوتائنن31034(

ئبنتزذئننأخئوخئننقائمثتخ31:37(ئننلضذئننئوخئننشاتمئننأزقخمتاذئننقيتان31:36(ئننلثما،بخ

التإ.:.جمنالديآذتم،ئنش!يثئننأئولثقئنن31:38(قيتانئننقفلآلاتاذ

حسبليمماحسلي،ا1عاموصهـمما!6لأ!،عاموسا1مطاثيا7مطئا(ا31035مطتان"هـمطتاث!ة7هـمطثاثمطيات!مطثات،31:34،

يوتاممما(يونام31003(هـعبر!ةلأ!عير(ا1هـإلموذاد!ةلأ!إلمرداد(31،38باريكا(ناريا1رأماكاراسا(37(31موابمماموأثاا31036

11هـعحيناذابةلأعاميناداب(33(31نحسون*نحثورلأ!نحثون(ا1إياي*ةإيثاي(33(31داوود!داود،11مثالى"مينار(3(31:ا

لامك"لمك(ا1هـشامةلأ!سام(31؟36،ناخورةناحرر(ا1هـإبراهيم!إبرهيم(اإحقمما!لحةلأ(إسحاق3431(دارص7فرص(

مهلالايلكا(مهلالايالا1يارممايرد(31037(
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س53+*هـىوابنا1!*+س*ي+ام+لمح!و(ابن11تألل!ح733+ا"مح(يظنا1ا+لل!يلماي!يصيراا1تأ+،أحعمص!اا*(بدأا31033

مطثا(31035(الا*ةس!قر(يانيا1س!7ا*8(مليا1ح*21(لاويا1مطات،،+ةهـ+ة(مطثات34(8131*()صا*ول)؟(در(هاليا1)!(لحة3

ا،حلمسص!33**(نافياايىعاا*5يشه!81يحليمك!المتا*قحلي(ا31**وله(ناحوما771*شه(عاموسا1مطثوهاهـ*-*ول3

يوحان!اا31037ةولللماا(يهوذاااهـ6ا،للأيا*ولشاللأقايوسف11ظ57اعاشمي11ا!ة-ة*53اماطاث11هـةة*اموأثا3116

ملي(3108،(ام**،ناريا81*اهـة!حشالاثيل(ا1ع!!ح!همهء8زرلابيل(11ةتأولمراسا(11ة*دل!ايق!ة!دلماايوحناا*ة*!ةللأ

%ولعأللهايوسا،؟(3109مي!عير،ااح8ولةطةول/م!8طةولعقول*ولللأول*ح!يإلمرداد،اا،ول!اللهقر،قوساماااططهأدي،11ل!ولا*8

11ح3دلأم!وللمم(ثمعون03(853:31(لاويا1ول+"هـ-ةماتيثو(ا1ا،"6مدلأ%ادلأدهامعردلمااول*معق(يورأما1ح8125مأليازر(11شأ*53

ح8اولا!اة(إلاقيما1يونانا*ة*دلأ%ولةداللمااعقيونياندل!اي!ا*ةي!اةقسي!دلمااة7ي،يولام11اهـولشاللأ(يوسف1ا152ةولأ(يطود

،الاي؟3113داويذةولطا3داودا11*ةهـة!(ناثانا1ة!ة-ةولمطئا(ا1ل!!اة*!ةيمتاة!ل!حولقامينانا1ول38ةحميا(ا31031

*دلأتاحة*مخثونا11ي!دلأول!تاللور(1اشاص!ه!%م!!2)-عق؟(عريباعاز،ا1ط!ا!دلأياط!ا!للأقعو!يدا11تأححا5

ولللمامتأم!يسللمامخ*يمعق(حصرونا1للمااول*مي*ال!م(يورأما71*م*ياولحة%طض7ايم،مأرا11!*طةلماول*(عاماداب33(31

حور(ناا1!!ةة(ترحا1بر(هامإ)!ةمولةة(برهيمإ11اشاةمماة(سحاقإ11ا!للما!اة(يعقوب3(لح15331ةول،يهوذااهـ1تأص!مة(فرصا1حصروم

11اةمم!ل!ةل!(قينار31:36،ةه!تا(لاحصاا1!ع!3عاباراا*عح!هـ1(لالاغا31*ممرةمأرعو،1اسار:خص!شام53(ساروخ31،35:مللأ*ةلم

أخنوح،11هـ*ول53*حةتاماتشلح،31:37(لامك*ش!857(لمكا1للأ*5(نوحأا*تأول(ساما1+*تأمماةهـم*(ص)+ةح،ةهـخ*أرفحثاد(

الذي11*ةطة(آدم11*2!عقهـولشا(شيثا1تاللأد!ح(أنوش38(31د!ة*ا*"(قينانا1ححهـلمه8*83(مهلالابالا1!ع!مةابرد(ا1*دلأد!ح

)؟(!73+ءعس)؟(ةلح3س53+*هـيقمن(

لشة/ئلثينابنيحونأنابتدأتديسوعو؟ن%سنةثلثيدمننحوابنيسوعوكالىع!سنة()...(و؟نااقربدأ(قدا1!لاو؟!(31033(

11الثثينالنةفيبدأقديوعو؟نعقشة/الثلثيردخولفيابتدأقديسوعو؟د%اشدأهاحينصنةثلثيرنحرداكإذيوعو؟نعر

الذي،البسيطالترجويالقديمالقلفيسفييو!بعدوأقا،يوصفاب!قسريوصصاابرا1أنبهئظنالديس.عر!ي/ئظنار؟ن

لعظةمننقلأنهوالاتفاقتله.حرهمنقلايىالحرهتومانقلوفي"ابن"،بصعنىو!الجيع،فيمة+لفظةالعبرايى،م!ئقلأنهقيلرلصا

وفيدمثق.بحني!ةالمرحأبوالربانذكرهماعلى"حيث"وبصعنىو"ذلك"،و"الدي"و"من""اليلكلام"1بحعنىو!ةح3لفظةاليوناني

بلادمنبصدناياالسربانأكزشاهدتوقده-.3!"دو"لفظةالرويوفي"صاحب".لمعىو"ذواليئك""لامبصعنى*هـرممبلفظةق

!عقسر/آ(3104إيليقر:اهالياايرحنا"1"ابنيريديوحنا"،1"يوصصمثلأفقال،أبيهاصتمأضاف،أبيهواستماستهذكرإدادمق،

قر.موأث،31:36،تخاقر؟،نافيا1عامرصد!د!/(عاموسا1مطائياقرمطتثا/ع!:مطثا(3(31:هينيعر:قر(يانيا1ميطتث

قر:ماتيثو(ا1إيوق.ايوسا31:93(إلمادامقرقس/إلموداد(11أذيقر.أدي(38(31ضامايقر.شمياا1مطاثياقرماطاثاا1اتما

11بوأسعقةعرباعاز(اايساقرإلاي(31:33،تظائاقر-امطثااامالأتر.مليا،31031،سصعانقرشعور،31003(مطات%مطثات

ناخورقر.ناحور(ا1تاراقر.ترح(31034(فارسقرفرص،ا1أزنيق(يوراما1أديعر؟أأدمينعقأرأم،31033،نسونقر.،نخون

قر.ماتثلح،31037(سامقرسام(36(31سالاقر.شالاج(ااراغوقر:أرعو(11واحدحرفسفيوالعينالخا)ء(ساروغطروخ(31035(

"!الذيفيهالبيطس:،اللهمنالذي11أنوستر(أنوشلم31038مالالائيلقز،مهلالايلااياردقريرد،ااأنرحقر.أحنوخا1اماترصالا

اللهمن.عسذلك.علىالكلمتقدموقد*هـ،لفظةقوفي52+لفطة!يوفي3*2لمطفيهوالحرقلافي"،اللهص

قدايكانتالتيبالرويالمكتوبةالنخةمنعدمقدكانومهلالايلفرصبينماحاشبة،مهلالايال)...(فرص33-37(ة31

رالروي،،ع.السريانيأصوالرياني،القطيض/سق.،والرويالقطيتروالسربايى،والرويالقبطيقسر.،الربانيس،الرويية،القطيق:

قطفقط،طالسريايى،فيلي!-لا،الرويفيليمىهـلا،القبطيفيليسفلا.السريايى،بعضع!:،الرويلعضعر،القبطيلمضعقالعبرايى،

قسطرالروي،السريايىبمصعسروالريافي،القبطيبعضعقس:،والرويالقبطيلعصعقرفقط،السريايىسط.دقط،الرويمطفقط،القبطي

الريافيوبعصالقبطيتعس،القبطيوبحضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيولعضالرويمعس:،فقطوالسريانيالقبطي
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الزابغالإضخاخ

ائغاليزائقضل

فمتختايؤقاآزتجين3(ة41التزتةإذالروخقخقتةائفذليى.الروجمنففتيئاالأزذنيجمنتمئوغزتجغثتم4101(

إثييش.:.من

قفلالتإ،ائنأئتكئت"إقإنجييش:تةققاذ341(أيخيزا.تجاغكقتت،قتتاالأتايم.تيككبشئئاتأكلؤتئم

بخلتلؤخذة،بانخئنرالات!انتخيالئشأتة"قكئوثؤقال:تمئوغقةتجاتةأ414خئزا."يضيزييئالخخيريفذا

زقالب،ئفظيما!بائقئكوتةقتالليئخيغؤأزاة،غاليتجتلإلىإئييشقأضغذة4105(التإ."قيممنتأيييمقة

أيىيذ.قنأغطيهؤأتاإلن،شفتملأتةؤتخذة؟خيغةال!فظانهذاأغطي"إتاكإئييمئى:تةقاذ6،ثتمأ،ة

قإتةشيظان،تاؤزايئ،"اذقحثتة:ؤقاذت!وغقأتجاتأ418خيغة."لذيحنفذاجمب،شخذتإنقأئتأ7ة41

تجتاجغلىؤأقاقةإيزوشييتم،ذايخلإلىآئضاقأخذة09(أعتغئذ."ؤخذةؤإتاةت!خذإلهليئيلزتأنقكئوث

قلآئختةبذئوصيأتةقكئوثقإتةأ41001أسئقل،إلمافتامنقائظيرخالتيما،ائنكئتأ"إنتة:ؤقاذالقيتي،

!يلقذ"إتةتة:ؤقاذت!وغقأتجات41:13،بجخير""قذفذتغثزتبنآذزجمهئمغلىؤييخمفوك41.!\(يخخقظوك،

زقاني.:.إلىغئةائقزفالئخايىت،خلىإئييشأكقلققتاأ13ة41إلقذ."الزتئخرتلاأن

كا!كاأيضا(9(41الاهكمماإطك(11وراي*هـ!أ!(ورائي8(41ألى7لي(3(41تيل*تيك،ا1شئا*!صيئا(،،41خرج*رجع(1(41

ليحمظونك"ل!حفظوك(11أجلك+من7ملائحته(11-+لا!!بك(41001(+هاممامن(11ذاتكلافالق+فانطرحا11-

إلاهك*6،إلهك11-!(الرب41:13(يعزمما!تعز(ا1أذرعتهمكا!(أذرعهم1،011(
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ك!لت(فلماا581!ةاولتأه(إبليس11)*اعهما+مح(1،حتححئا(41:3(5811ق(فحسلها1ا+حبما(لروحا11حص!ولااحممتلئا(ا1ءول(ثم1(41

،فأصعده4105،لأدلهمفم،ا1طلأس!من،ااةطثلا(!)ص!طث!!يول!س!(بلااع!مة*)؟(*ة(ليس4،:41+حص!احح،حيزاأا1ة-مم!للما*583!س!

أعطي(11،ةل!(إياك(416يمهم*شأهقر(رمان11اس3،أولقر(نقطةا537،511وللممح(المكونة11ا"ه**+اا*(راهأاا*ها،*-س!هـ11اللأيلأ+س!

(شيطانيا11ولةع!ي!اعح1،ه(ورائي11ا"ح*سكلماةمما**(ادهب41،8-+هإلمباا511-ااح-،شقمااكاه*ةس!!+س!(لأنه311**3

أذرعهم،11(5841!ت!اة+هنا(مرا1مما+اح(فانطرحالح*ع!+(جناحا1طس!53!ا(خلدا1الم!هأيفا(إ!،41ايلأولحيلأتعبداا1حة!اة+ةما+

5353*شازمالى،3!،3،41،الآلاأأن11ة3*ورقيل(ا51*إنه،4013(اح-5+**للا(ااة*ة3ح

منممتلئايسوع؟نوإذق:/بالروحوطاف،الأردنمنورجع،القدسالروحمنفامتلأيوعفأماعز(الروحفحصله)...(رجعثم41:ا(

سقر/ممتحئا،لم4103الروحفأخده،الأردنمنرجع،القدسروحمنممتلىهوإذ،يسوعوإنس"/الأردنمنرجععندما،القدسالروح

قس/الحجر(11طذهعي:قس/طذا(ا1عقطأنت(3(41عقسأخيزا(11كلهاق:كصلت(االمحالس)؟(1ال!فيقر.إبليمى(اليجرله

الله%فمعلىيجورقولبحلع!:،الله)000(بحلااإلأق.ص/بل(ا1مجياالإنانيحنلمق-الإدانامجياليسا4104الححارةي:

11لهوأظهرعرسر/،وأراهاسفلاعال(جبلإلىإبليى11أصعدهفلاقةفأصعده(5(41أدتهبحلماتبلمي/اللهقولبحل

ياوراثياذهب8(41يصرس-قر/يحى،4107(سصتماا4106ييرحينس.ي/رماد(نقطةا1الدنياعر/الأرضس.قزاالمكونة

دأتك%دألتيس.فانطرح(ا1شرقعر.سقر/(جناحا1إلىدأدخلهي:إلى/بهفجااء(سقا(فأخذه09(ألحعقيعفلاسلاشيهطان(

س(قدمكا1كيلاس:قراللا(ا1والأيديالراحاتعرقرا(أذرعهم41011(أجلكمنقرس/بك(11001(سهنا(منا1نضلث

وقتعر:ق/س(رمان13(1،تحربلاتحربن/سلامي.(تجربلاألى41013،

نأأنه،،،41أنلي،ا1المحالإدلي!،4103(

(،عوالرويالسريانيأصرالسريايى،القبطيذلى/سقة،والرويالقبطيتروالسريايى،والرويالقبطيقسرالسريافي،س،الرويي،القبطيق

قطفقط،طالريايى،فيلي!-لا،الرويفيلي!،هـلا.القبطيفيليىفلا،السريانيبعضدس،الرويلعضعر،القطيبعضعق،العبراني

تط،والرويالريانيبعضعسر،والسريانيالقطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريايىسط.فقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىولعضالقبطيتعسة،القطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعرالسرباني،وبعصالرويمعس،لقطوالريايىالقبطي
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لوقاإنجيل

غمثزيائحابائقضل

مخاجمجهئم،فيئغتئمكأنؤفؤ41015(ائكؤيى.خيجفيختزةؤداغالخييل،إلىالروجبفؤهت!وغزتجغثتم41:14(

التئ.:.منفقخذا

يضقزأ.ؤقاتم،ال!ئوقيآتايم!كغاذيهائقخقجإلماؤدخللمحييما،زقنالديانقؤصمجتاصزة،إلىقأقئأ41016

غتن.خالالزت"زوخ41018(!ييما:ائضكئوتانقؤصمغؤتجذال!فز،قتخقققاالحيى.إشغياءليمفزإتيماقذلمحغ41017(

للقمئبيين،بالخخيييماؤلأتابقيائفلوب،فئكمييريؤلأش!يئ،ائق!ايهينلأتشزؤآزشقنيق!تخنيهذا،أنجلمن

ائفخازا؟."ؤييىيمائققئوتةالزتي!تةؤلأئدز911ألحبالأظلآقي،ائقأشويىينإلماؤلأزليمليفغضياني،ؤيالضظير

قتذأ41031(إتييما.تاطزةغئوئفئمكأتتانقخقجفيكأنقنؤخ!ؤتجتتى.ائخابتمؤآغظاةال!فزظؤىئتم41003(

آشقامجئم.".:.جمنيائيهتاثهذاكقل"ائتؤتمتفئم:تفول

تفوئون:ؤكأئوالمحييما.جمنتخزبخكأتتالتيالخغقيماآفؤاليمقيتغخئونؤكأئواحميغا،تةتشقذونق!ئوا3341(

ئوشق!؟".:.ائنفؤهذاآليش

كأتتآتقاشمغتاؤالقؤاقيؤخذك.داتكاش!الظبيحث،آئقا:القثلهذاليتفوئون"تغق!ئمتفئم:ققال33(41

يتتك.".:.قي!بآيضاائقؤصمجهذافياضتغفنتاخوتم،ضفيرثني

قييتييما.".:.ثنيبضقئو!ؤاجذتئئؤ،إتةتئم:آفول"الخققال:ثتمآ(41:4

ثلآثال!قاءأعيقستتضاالضيئ،إييياشآتايمجم!إشزائيل!ما!نكثيزةآزايئإنتنم:آفول"خقا3(41:ه

إلىإلامئفنؤاجذهإلىإييتاءئزشلؤتئم410136الأزص!،جميججمبغطيئمخوغضازختئأشفيرؤليمتةليصيين

ؤتئمالتيئ،آييشغفذاتمإشزائيلثبكأئواكثيزونؤئبزض!4107،(ضيذا.ضايى!تيماجم!كأتتالتيالأزقتيماائقزآ؟

هذا،شمغواتقاغضئاخيغفئمائقخقجثنيكأئواالدينقافتلأ41038(ال!ئزتالأ."ئغقانإلأمئفئمؤاجذيظفز

خقغتييما،قئيتةقييتئفئمكأتتالديالختل،آغلىإلىبهؤقضؤاائقديتيما،خايىبخقآخزخؤؤقافوا4193(

ؤقمثى.:.فؤقغتزؤشظفئمؤأقا03(41آشقل.إلماتظزخؤ

والظرمماوبالظر(11بالغفراد7بالتخلية(41018،الاصرة6لاصرة(1641(هووكان6كان(وهو41015(عنهالخبر7(خبره410،1،

هـقال(0،3(ألحاللواتيوكل6،واللواتي33(41الومإنه7إنهل!الوم،41031(للخادمكااندم(41003(ولاناديمماولأبثر7ولأندر،91(41

دأقا7وأقا،03(1،المثاي7(السرياني11عهدعلىمما،قدام41:37(مما(المرأة11ايليامماإيلياء،36(41مقبولممابصقبول(ا1!هـ+طمةلأ
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14-.3،لوتاإمحلحواشي

احال41018،وللله*سمر(41017(ةلاة،!!533لايلما،رتيلم6!41حلله3(3)52ممجدا،ااة،2(كان15(41ا!ايلها+هـس!اا+*!لمخبره41014،

11س!-م!ح!لل!المأصورين(11حه+للماح!ول*قرللصمبيين(ا1للأ*5853!س!لالتخلية(11الحيلمااثلأ(لأنادي5311*!أعلمااحالالألر(2611*+ح

ور+يد531اناظرةا31*لاء؟نا11س!!ا8طوى(03(41+6،يدأتاحس!+ي!(المقبولةالرب11يدمااللمااحلأنذر(91(1،دلأ*5853!5(بالإطلاق

تك(ذا11شاللما+!*+قر(لعلحم(:64133ا*(ليسأ11!3ة3(كانتا61الا(التي11)اكل!تا(ا!(قوالأ11!ة2حم7!هـحس!(لهدوننراف!(3،ثأ

لمبمضولا1ؤ81حد،واا1ي!د!هولولا،ا1ح*(لهإ(3-414االلأحأيضا،ااةا"اة+،الموضعهذاا1*،1أاللواتياا3*ولي!مما+ة(وحدكااكاه!س!

11ة-حمةتا(صارفيةا1+هيدأ-(كانتا*هـ1(لتيا41036(د!دلأ!ع(جوعا1س!+شاللألح(حتىا1عس!+هلتا(ا1هـة+7261حفا(؟(4105+6أيدماااح

(اهذا1س!س!3س!+دل!7(لسعواا41083ا+س!3مهص!(لريانيا11!حول*ة(نعانا581اس!شأهس!(ليثمعأ11ي!لحةمياة(ماقد(،417ح3ولهال!ةا،صيد

طس!ا*م،أسمل5311+ي!ا،،*هورايطرحوها1م!للألحس!ولعرقاحتىا1ا.6اشا(أعلى11ة1،لم!5833!5(بهمفوأا1ة3ح1(17(فأخرجؤ41093(اة!ص!

*لاةول!لأها+م!(مى(14003

أحدكلوي!حدهسقر/ال!(منممجذاا1جعلعرقسر/؟ن(15(ألححوطمالتيابدس.تر/الكور(11عنهالخرق(خبره14(41

التي!عرتس/مسحني()...(حالا1قطحال(41:18(العادة%عادتهعلىعرقسا(كعادتها1تر!يه(11لأس.ي/زتي(16(41

للأر!ا1بالغفرانقسر.(بالتخليةا1لأندر.ميسأ(لأناديا1متواضيعر:س/(منكسريا1فلا(القلوبمنكسريولأشني11محتني

.قاالمأسورين11قالأرسلا1بالمعفرةالممكسرينولأثبتس؟لعفو/انمحطميروأسرعالراحةإلىالمفروزينأرسلعر:(بالإطلاق)...(

دنةللربوأنذرعر./للر!المقبولةبالسنةسعرا(المقبولةالربا1لألاديس؟مي/لأنذرأ41091(لالمغفرةقس.(بالإطلاقااالمربوطين

عر:(أليس1،33،بأذانحمسعتوهالديس.قر/أيساعح(ااقسرالوم(41031(طالحرقلانيع!عرط،المجازاةولوم11متقيصة

اشف(11المثلهذاليتقرلونحينكلأنتم%المئلهذاليفروأكلحمعرسا،المثل)000(لعلحم41033(الجارعرتسرايولف(ا1أما

هاش،الموضعهذاا1صنعتأنكس:؟لتاأنهاااقركانتاا1!يألها،اااللواتيكلسرااللواتي1اففسكسق/اداتك11طتس.قر/

مدينتهفيإلامقبولغيرنيليسعر./مدينتهفيئقبننيليسس.مدينتها)...(نيولاااليسعر.قولا،41134ق!أيضا(11هنا

11أيامفيس:عهد/علىيقا(قداما1لينس.قر/في(41037(يصارفيةااقط(كانتالتي410136غلا)ء(قس/جوع(ا3ةه41

11وأخرجوهق.به/وجاؤاس.عر/به(ومصوااسلأخرجوه(وقاموا41036(صفلااالمجمعفيكانواالذين138ة41الايص:االسرياني

ومضىس:قر/ومثى(1،003(هناكلدحرجو)5(عر./الكهفصليطرحوهعر؟س)؟(/ليرموهق؟،يطرحوهحتىا1جانبعر(أعلى

صرلتصارلية(ا4136نحوم(ناحوم33(ة41مصحفسفر(لم41.لأأ

فيههمنثأتأي،وربيتفلانبنيفيربوت.حاشيةزقئ،16(ألحوالمديةالصقع.الكوره.حاشيةالكرر(1،014(

،،ع.والرويالسريانيأس.،والربانيالقبطيض/سئوالرري،القبطيقر،والربانيوالرويالقبطيتسر،السريانيس:،الرويعي،القطيق.

قطفقط،ط،السريانيلىليى-لاالرري،رليمىهـلا:،القبطيفيليىفلاالسريايى،بعصد!،الرويبعصعر،القبطيبعضعق.الحبراني،

قطوالرري،السريانيبعضعسررالسريافي،القطيبعضعقس،والرويالقبطيلعضعقزفقط،السريانيسطفقط،الرويمط:دقط،القطي

السريانيولعضالقبطيقعى،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر.،السريانيوبعضالرويمعس:فقط،والسريانيالقبطي
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.:.ال!ئويئ!نيئغقففنمؤكأنبالخييل،قديتبماضقيرتاخوتم،إلىتزلئتمأ41031

ب!فظانإ.:.كأنخلآقةلأنتغييميما؟جمنقئهئوا3(41:آ

قغتا،أئتلذ"قاؤقاذ:34(41غطييمبضؤقيققزختحمش،شيظالبزوخقغةكأنزخلتخقيهئمجم!ؤكأن41:33(

"!أشذذقائلأ:ت!وغقائتقزة35(41التيما."فذوشآئتأتذغزفتاكقذلافلآيهتا؟أجئتالتاصيرئ؟ت!وغتا

غقيهنمغطمئمخؤفق!ن41:36(ب!ثئيء.ئؤيضةؤتنممتة،ؤخزبخائؤشط،!نيالشيظانققزغةجمئة."ؤاخزبخقاك

الختةالأزؤاخيأفزؤفذنب!ئفظالبلأتةائقؤل؟هذا"قاقائيين:تغفمائخاطحثتغضفئمؤكأنأحمجين.

ائكوز؟ة:.ييذخيججم!أخل!منائختزؤشاغا،:37(قتخزبخ."

قؤقفأ93ة41!يقا.ق!أئوةغطيقبما.لمجقىليضغانحماةؤكأتتليفغان.تيتؤذخلائقخقجمنقاتمثئم41؟38(

قخذقتفئم.:.يؤقتقاؤقاقتقتزكتقا.الختى،ؤزتجزمئقاقؤقا

فؤؤآقاإتئإ.ئقذفوتفئمكثيئأفزاص!بآئؤاجفتاكقزحمالمجئذفئمالذينعوكأنالشضميىغزوبؤجمئذ41004(

ضايىخةؤهبكثييرينجمنتخزبخصياطينأئضاؤكأتت4141،قيشميفئممئفئمقؤاجدؤاجدغلىتذةتفمغق!ن

ائقميصيخ.:.فؤآتةغزفوةكأئوالأتفئميئطفوا،أنتذغفئمؤ،تزخزفئمق!نالتإ."ائنائتميحيخفؤ"أئتقائقة:

يذقحتيئلأؤأف!كوةإتئيماقأتؤايظفئوتة.الخفوغؤكأنفقعزقؤصمجإلاؤقضىخزبخالتقاز،كأنقققالح(4103

هذاأخلجمنلأق!التإ،بتقكوقيالأخيرائمذنيكبأتشزأنلييئتني"إتةتفئم:ققالىفؤقأقا41:43(غئفئم.

الخييل.:.تخايم!نيئتمثزؤكأن41:44(أزليفث."

قزكت!قزآى5103(تجاتاشزئخئزهجمئذؤاققافؤكأنالتيما،خلآيملإشيقاعالخموغإتييمااختقغتضاؤ؟ن51:11

أخدإلىقضيذ51:3(شيتاكفئم.يغميملونؤفئمجمئفتاضجذواكأئواقذؤالضياذونالئخيز؟،جمئذفض!كتئن

ائقزكب.:.منالخئوغئغفئمؤتجقشقييلأ.المثظغننخايىخائئجذقاآنتةؤقاذييفغان،الديانتزكتئن

ليئغانقآتجاتأ5105يلضيد."شمتاكخئمؤاظزخواالغفتي،إلى"تقذئميميئغان:قاذخلآجميما،جمنقزغققتا51:4(

الشتاك."تظزخؤيخيتتذشيئا.تضظذؤتئمآحمغالقيلتجئتاقذائئغقئم،أئقا"تاتة:ؤقال

فلصا،غروبارعند410،1فوقكاموفا،41:93،تلك"تيك،41037،بثيكابثيء،ا41035-ممامعهالم1،033الجليلكا،بالجليل!41،3

،هـ!ة!ابن،11ألتإنك7أنت،4101،(فمثفاهم6فيمثفيهم(ا1-!(منهما1هوف!ن7ث!ت(هووأما11لبأصناف7(بأنواعا1غربت

!ةلأ!ا؟نوا11فزشيئنكا،ممسكتين،أه:3،جالاشرمماجاناسرا5101،واما"فأما،ا1،043قفبر+مقميراا41:43وكانمماف!ن،اابنهـمما+

11هـنصطاد!ة!!نحصلدنصطد(ايأيهاهـ+دأيها(يا51:ه(التي*(الذي11احدى*أحد،3(51منهاكاعليها6مهصا،ا1-!ل

صناضيتا،"
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ه31-هلحلوقاإنجيلحوايثي

11آ،ة-،أجئت1ا،لل!عأنت،1امماللأط"(لكما34(41مما!ه+مةهـةقرنج!،ا1*للماولع!ولقر(شيطان41،33*ةللأ+3+7افبهتوا10،33،

هـس!-ي!3(للها311*ا+شاها(وسقدا1،،5!ي!(نتأ11حور(أنك11ي!3س!لماحقول،5(عرفناكا1(!ه"ة+ع!!)**-س!!هلإهلاكا(

ولشام،سثاع37(1،وله*(قدرةا1اة+هذا،اا53+م!ما(1341،36*5+قىح81كه"دهحت!ااا*ي!لثيء(يزلمهولما1اا+ةتأ(فصرعه41،35

منها(فوفا93(11س!لحا*مئ!دلما*3!يها(11د!ة33لح5م!م511(دألوه38(410س!-77ة2(تيكا1+تام،جمغا1!ص!535لأتاولوللخراا5811!م!

(كثيرةا31*!!ا(بأنواعا31ة*قى(هناكا53153+لم!ه(عندهما1ح-(الذينلم!11535ص!ولكان(ا1ة+حوعند(41004(اللأيدأ+ح!ءه*زو

ا؟دوا11ح*،لأن!ا1س!*+الم!يحا11)للما!(+(قائلةا1ع!3(و!11ع!"أيضا،اا3*ي!(؟نت4(4.!أ)امطةهـ(محلاة(فيمثمهما1ول26يلأ

ءكاالأحر(11احيلأ53111!!5أبنر(43(341ءللأمةع(عنهم15ا"يلأي!مقفر(11ةول(موضع11ة+حفلسا(41043(ح*أنه(11ة،أ3

لالتماع(ااكل!االله(ليهإ11دلما!533(اجتمع11ا+دل!يلماحةحول(و؟ن،5101(ةسشه3دلأ63أ!)شاة!33دلأ3للما(مجامعا1احيلمااللأيبثر((4144

111!ه3احه،لصيادونا11ا!هسعممسكتير((513جاناسراتة**س!23هـس!مةقجشر3هـعم*صاس!!ا*حيجاناس(ا1لحهلأهولح+دلأتاح-

خارجا(ا1لحاا*حيبعدها،ا1ع!،أنةهـ11((د)صعان11م!،الذي1581111اة!صعد(3(51افىللمام(يغلونا1ةلا3وهم،5311+للماالحمنها(

*ةم!5ا*ماطرحوا،11ولة5853!(تقدم11ااعاكلةتأ(كلامه11-فلصا(5104(لاةد!3دل!شهعقدلأ!ش!ااععق(يعلم5811!خا

+*ع!+ي!نصطد(س!كة51:هلم

)...(عرفناكقدا1ولكلاما،دعنيس.ولكالاما.الآندععرلا:يمفا،ألتلكماااصيعق:عق/معنا(ا1أيفاق.أنت(41؟34(

يؤلمهولم35(1،ألتهقدوسأنتمنلكعارفأناس./اللهقدوسأنتمنعرفتكقد%اللهقدوسوإنكأنتمنعرفناقدعر(الله

ف!نت)3(أعر((أجمعينعليهمعظيمخرفف!نا1قخوف،41036(ث)ث(طيضه(ةالد!فيه)؟(يصشولمعستر/ليء،

وضاع37،ة41الشياطي!عق.قسر/(الأرواحااقرهذا(ماااعطيةبهتةأحدكلفاعزتس.بهتة/الجماعةفاعترتعرالي/علحمتده

عنهفذاعس/الكورةتيكفيموضعكللىأجلهمنالأقوالفثاعت%المحيطةالكورةمنموصعكلإلىصيتهوذهبعر.(الكورة)000(

منعر.عسقسر/فيها،ا1+مجهودةعر.سسعان!(38(41عقتيك(ا1الصيت%الصوتق:الخبر(11حوطمالذيالبدجميعوالحر

(كثيرةأمراضبألواعا1قط،هناكا1غرلتولماق:س/،غروبوعد41004،عليها%أمامهاعر.رأسها/عدس.منها،فوفا93(41أجلها

ولمسالم!يع()000(يدعهمولا11عفلاالميح،11+إلكتسر:(قائلة4(41؟اق،كثيرةا1الأوجاعبأصنافع!.نحتلفة/لأمراضس.

موصجس.قرمقمر(موضعا1يومغدوفي%الغدفيد!تر/الهار(43(1،ي؟نوا(11المحأنهيعرفونأنهميقولواأنيدعهميحن

مس.إلمها11ذ!لماجتمع51:1(مدد:سمحامع،ا1يناديي:س/يبئرالم1،044لهذاس:ق/هذا(أجلمنا1سفلااينبني043،ألحقفير

ساحلسط.(مجيرةا1علىشق/عند(ا1عليهتراكصتقدالجصاعةوبيناع!.إليهايتقاطرالثمعبوبيناعي:الحموع،)000(وكان11عليه

11عليهصاق؟)؟(/هـلاس/امنه!اا1خرجواي.سق/صعدوالما1صطعلىواقمينس.على/موضوعينمي:ممسكتيناااقمركين(51،3

قليلأاسالأرضع!به5،أعأيصاعدأنوصألهلسمعالى؟نالذيالمركبينأحديفدخلعيقليلأ()...(فصعد51:3(و؟نوالى.س/و!(

11قالط،11ق(وقال11قأحد(11الما)ء(إلىالبرمنقليلأيسيروهاأدوتالفيها،وجلمىيسوعفصعدالصفا،ل!عانإحداهماو؟نت

شبيهحمس.قر/ضباكحم،ااأمعنص(تقدمااالخطابيس/،كلامهااع!أمكص.ق/فرغ،51:،(فعلمي.س/،يعلم

هأنذاعي.كلشك/كلالئبكةألتيولكنيس.الثاك(نطرحوبحلشكااقروبحلشك(11نأحذسانحصليق/نصطد(5105(

الشكة)؟(أشيل

مجامع(41044(فثفاهمفيئفيهم(ا1بأصاف،بأنواع41:.4،بئفطةبلطار(36(ة41لفطة،بسلطان33(1،إ)؟(تنحوم(ناحوم41031(

را!تين%مرستينمممكتين،5103(محافل

فرسواالممينةرستحاشيةممسكتين،5103(سيبويهرأيوالفتح.قليلوالفتحأكثرفيهماالضموسبوحقدوس:حاشية(قدوس،3(1،

مجراهاوكذلكرست،وبالمتح،أرستمنبالضمومرساهاالجزعلىوقمتأيرسؤا،

ا،ع.والرويالريانيأص،والسريانيالقطيقس/ص.،والرويالقبطيقروالرياني،والرريالقطيقسر،الريانيس،الرويي.،القطيق

تطفقط،ط.السريايى،فيلير-لا،الرويفيليسهـلا،القبطيلىليسفلا،السريانيبعصعى،الرويبعصعر،القطيبعصعقالعبرايى،

تسط:،والرويالسريانيبعضعسررالسرباني،القبطيبعضعقس:،والرويالقطيبعضعقر.فقط،السرباني.سط،!قطالرويمط-فقط،القبطي

السريانيولعضالقبطيش.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيتعر،السريانيولعضالرويس:فقط،والسريانيالقبطي
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يم-
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لوقاإنجيل

مشتافيضخاخا

غمثز(التاييائقضلأ

أضخابهئمإلىقأشازوا51؟7(تتخزق.لثمتاكفئمؤكأتتكثيزة،كثزةال!تينمنحمغواهذا،ضتعواقتقا5106(

.:.تغزقالبكأذاختئائضزكتئنؤققؤواقخاؤواقئ!امجذوهئم.يأئوال!كنالآخيرائقزكبجم!الدين

قين51:9(خاطن."زخلقإلبشيد،تاغتي،"افضقائلأ:ت!وغقذتمأجمئذخزتظزش،ليصضغانزآىققتا51:8،

ائتئؤئوختاتغفوتاغتزىأئفحاؤكذلذ51:.!(ضاذوا،الديالمتتلثضيدأخلمنقغةقنؤخواغتزاةائخؤف

ليمضغان.:.لثيريخئيكأتاالتذئننزتدي

إلىائتزكتيرقخذئوا51:11(التاش."تضيذضتاذاتونالأنفذقإتلثتخف،"لاي!يمفغان:تمئوغققاذ

ؤتبغوة.:.لثئيءخ!ؤتزكواالشظ،

!وملؤوا(11فجاؤ+فحأوا!ئأة7فجاؤاهـكاكاثجاوافحاؤواا1لاشر؟ئهم+(أصحابهم5107،وكادتل6لمو؟نت11وا!رة+لمكثيرةا516

زبدا،ربدي،51"01،صيدي*سيد(ا1تنحكاامض(51018تغرقان؟دتامما(يغرقان؟دا7(51وملؤامماوملؤ7ئأهـوملأواةلأ!
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لمأصحابهم07(351*!(كانتا1،دلأيده*!س!(كثيرةا1لمحما*ول(كزةا1+!ح+(السملث11هدلههـ3*33لمجمعواااةهـ1اهذاا1مس!(صنعواا516

س!+*حمء53+ث!(كاداا3701+ي!53+ه+(وهمعدفيحماا1ا+ورس!!ا51الآخر(لمركبا11اح(ي11-(ينلذا5311*53+مح%52!ل(*"يلأما

+!5+(السك11*س!كل!أجل(من11حةس*.155اعترا51091م!ة+سيدايا11م!لمحأةول،ة*58!حأمض(11،+اح،*خزاا518

(فجذبوا(1511ي!م+،ححةحتصيداا51،31رز53535اح(صياذاا1ا+للمايلما(تحونا31مة(فإنكا1!*هـيلأ(صثريحيا1ء،1+(عترلىا(51001

ة53*252لأللأم!ل!(تجعوها21!للماء(س11)53*كل!(ا!المركبير(311*+س!تأ3!ا

11وافرةي(كثيرةا1جذاكثيرةس.،كثرةا1حيتائاس/الحيتانس.ق/،السك11حصرواشقاجمعوأ(ا1ذلكس.قراهذا(651(

:يفيساعدوهم(ا1%رفقا)ث(طمشركا)ث(!م!يةذ!/أصحالهم(5107(ثبكتهموتقررتميتتخرق(شباكهما1؟دتس.و؟نت(

)...(امض11+لهس.قائلأ(ا1ليسوعقائلأربهتيهعلىجثا!ي"ت!/قائلأ()...(خزا1+ذلكسط:(بطرس8(51فيينوهمس"فيعاونوهما

/الحيرةس:ق/،الخوف5191فإنيعنياخرجعي.تخرح/أن،(صيديياإليلث،)أطلبعر/فإنيعنيتنح،سيديياإلك،أطلبس؟فإفي(

11رفيتيس.شربحي(ااصاعزى،51011أخذواي.قس/اصادواااصيدمنعر!يصيداأحلمنا1علىسق.أجل،منا1الهتةي

البرإلىالسفنكقربواس./الأرضإلىمراكهمفحذبواي(الط)000(فحذلوا51011،ق!هـلاتصيداااقر!لاصياذا،

لدءاكادا(ا1وملؤهماالمركبينوملأوا!(51

أ،عوالرويالسربانياس.رالسرياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيتروالرياني،رالرويالقبطيقسر.؟السريانيس،الرويي،القبطيق

قطلقط،ط،السريانيلىليمىهـلا،الرويفيليىهـلا.،القطيفيليىفلا.،الريانيلعضع!الرري،بعضعر:،القبطيلعضعقالعرايى،

قط،والرويالسريانيبعضعسزرالرياني،القطيبمضعق!،والرويالقطيلعصعقرفقط،السريانيسط:فقط،الرويمطمقط،القطي

السريانيربعصالقبطيش:الضطي،وبعضالروي4معق،الرويولعصالقحطيتعر،السريانيربحضالرريس:فقط،والريانيالقطي
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لوقاإعل

غ!ثزالثايثائقضل

"ياقائلأ:ؤشأتةؤخهه،غلىخزتمئوغ،زأىققضاتزضا.قضلوةزخلؤإداائمذني،إخذىذخلتقاؤكأن51:113

غئةذقحتقيؤفييماقاظفز""آشاء،"آتاقائلأ:ؤتق!ة،يذةقت!ظ51013(ئظقزلمب."أنقذزتششت،إنزت،

أقزكقاتظهيركغنؤقزبئذاتذ،ائ!هنقأيىافضتلىلأخد،تفل"لاقائلأ:قأؤضاةفؤؤأقا51:14(التزض.

يشقاذيهئم.".:.فوشى

أفزاضهئم.:.جمنؤيي!تشفواجمئةيي!تغواغطيقةظوغؤاختقغبنرتاذه.غئةائقؤلقمثاغ51؟ها،

يحقمتن.:.فقمئآقاجمنإلىتفصيق!نفؤؤأقا51:116

ؤائضفوبتةالخييلجميجمنأتؤاالدينالتافوليىؤفغقفوائقريميئونؤكأنئغتئم،ؤفؤالأتايمآخدفيؤكأنآ510117

لائزائهئم.:.كأتتاالزتؤفؤةتجالميصين،ؤإيزولثييتم

تثمققضا51:91،فذاقة.ؤتضغوةئذيخلوةأنئخاوئونؤكأئواشيريير،غلىلمخقجبزخلإتييماآتؤاقذأتاش!اذا18(ة51

فذاتمائؤشط!بال!فم!منال!يريرقغؤذلؤةالمتظج،إلىضجدواالخثج،أخلمنبؤخهإتيهئقذفوةأنيفدروا

قتذأأ51031خظاتاك."لذغمزتقذالأئ!ان،"أئقاائفختج:يذلذقاذآقاتتفئم،زآىقققا51:.؟(تمئوغ.

اللةإلأالحظاتايغمزأنيقدزقنالافتزاء؟بهذايتتهئمالديهذافؤ"قن:قائيينئقكزونؤائقريميئونائكتتة

نأأشقل:أئضا51:33(نفويبئم؟!نيئقتهزونيتم"7تفئم:ؤقاذؤأتجاتأف!زفئم،ت!وغقغيتمأآ51:3ؤخذة؟"ائؤاجذ

الأزص!غلىشفظاتاالتشيرلائننأنتغقمواؤل!كن51:34،ؤافمث!"؟"فئمئقاذ:أنأؤخظاياك"،لذغمزت"قذئقاذ:

قاتمقيؤفييما51035(."تئيلثإذؤافضشيريزك،قاكلفئم،أفوذ:أئت"لذ:ائفخقجيذلذؤقاذائخظايا."يغمزآن

ؤافتقؤوااللة،ؤمخذواتفتة،ال!قاغتزىأ36ة51لتإ.فمخذاتيييماإلىؤققىغقييما،زاقذاكأنقاؤخملفذاقفئم،

أغاجيحت.".:.ائيؤتمزأيتا"قذ:قائيينزغئا،

فاجتع*واجتع،51،1:هلالفك،(ذاتك11فاوصا*،فأوصاه51:14(أشا*4أشاء،013،أهمملر"!مملوءاا1كا،إحدى51،13

نوعبأيمجدوا6(بوجهإيىيقدموهأنيقدروا51:91،+كيف7أر(51:18(وارو!ثليممماوإيروشليم(ااالأحار7(الفريسيون1751(

ا(يقال33105(فأجابمما7(وأجاب11وعلم7(فعلم51031(الافتراممالاالتجديف7الافزاء،ااالأحبار6الفرييون(51031(إليهيقدمونه

امتلؤ،امتؤاهـكا!ةهـ!امتلو!امتلؤوا(11حيرةل6بهتة،51:36(+لهمما
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11ح81لأحد(51،14كاآ3يلأللهألماء،أنا11عال!لله-5،فبسطا51013ه3وله*يلأل!اه*هولقىقدر!،ا1!*+رب(ياا531اإحدى51،13

فثاع((51015ح(52مهـح+م!ول)5عقلم!353ع!مهـس!7+3دلأد!53عق(تهملهادا1مح،5(تكذاا)!*53(ا+،هنل!ا11ص!ولة+ة*يى(قأ

إليهاأتوا18(10ح!+*اور+55كاثلما3لإبرائهم،17(51محااح+ك!عقمحااحعق(ليصلي16(ة51ح535،بريادةا1لأ+16!!3عنه(ا1!دلماتا

11*53+قولم!يقدروا،لما1ص!-حفلا(51:91(اال!س!ةخت!لمهطح(يدخلوهأن11لل!مما3(مجاولونا1وليلأ8(مخلعاا53اة(برحلا1ة3ا!اااة!ا

11ةشا+*حمم!3أ،ور(51031**حتا،ة!ح58!(غفرتا+هـ1(لذلك(85103يدأ!دلأ(السقف11ا+ولم3،بوجها1،،اححهطس!!3(يقدموهأن

رهم(أد1اح(1اة-)71(فعلم(251033ةولي!اا+ةاوحده11ا+ا*53أحدلواا11ح*53ةالافتراءا11اةد!،ابهذا1حدلأ*3شاهولق(قاثلين

دلكا11ح+ه+)،*ورع+!(وتال11*!اح(لي34(51*ةرلمأأو،11حهكل!(يقالأن5311لمح+هول!ح(أصهل33(35251!!ح(بتما1لم53ول53

ا!+هـيلأ!ةع(أعاجب11!حرعئا(11+*للأ+بهتة(ا1611اة+حفاعزى(*هـ51016(

تطهيريعلىقادرثأنتس.!ي/،تطهرنيألىقدرتااسيدياسر!(يااا+صاجذاط.ي(وجههاابعضس.ق/(إحدى1351(

قاتقل،لاا1قطتائلأ(14(أهساعتهفنس.ن/الم!!علىي.لهلوقته(اسألا(11منهودناسقر/ولمها11فمذيفبطاس/13(51

طمشهادةيس/لهادت!(ا1نفكس:ق/(ذاتك11الكهةس.قرا(ال!هن11مضيتإذاولحن!يةتس/امض(بلايقولألاسر

هو(وأما51"16(والاستنما)ء(مهللمصاعس.ويستثموا/ليصعوا!ى.أمراصهم()...(ليصعواا1صعنه(ا1افيس.قر/(القول15(51

)!البرية(ال!ريةس.ق/،مقفرةأماحناايتحول%ينتيس:ي!صي،اايصلىالقعارفييعزلهوو؟ري.(ليصلي)..-(هووأما1اق!

11اللهعققسر/،الر!11ويهوذاالجليلقرىكلس:يهوذا/وأرضالجليلقرىيق/والهودية،الحليلجمغا1بعضس.ق/أحدا5107!،

.سقر/نحلع(ا1بواحدعق:قسرا(برجلا1عقطإيى(11نحلغارجلأيحملونأناسيس/نحلع()...(أناس51018(+موجودةسط؟نت(

أجلمنبهيدحلونهأين(من)،عرمادايجدوافلمعر/يقدمونهالكي!(نوعبأييحدوال!ق.الجح()000(يقدروالم!ا(51مقعد

فقوروهي:(الوسط)000(ودلوه11ق(يقدموها1يحدواقر.س/يقدروا(ا1الثكزةأجلمنيدخلونهكي!ألىيقدروالمفلصا:س/الجمع

.سق/،المخلعاالهقال!ي.س/(لذلكقالا5103قرالسف(1اسيزس.ق/الرير،11قس(ودلوه1االولطإلىبسعالقبالسريروحطوه

عققسر/(يفكرونا1والمريسيونالكتبةففكرعق.يفكرولى()...(فبدأااقسرفبدأ(51:31(معفررةقسي/(غمزتقدا1المقعد

تيذمرونعود!/(تفكرونا1ماذاس.يتم(اتدمرهمعو.دسر/أف!رهم(03،(أهدطالواحد(االخديفعرةس/الافزاء(11يتذمرون

ا(يقالأن11أقولأدمثقة:أيسرأيهماي.(أقولأنألهل:أيصا33(أهالأف!رتصرفونماذاي.قلوبحم(فيتفكرونلما()!تتذمرون

برأنليعلصواعر:تعلصوا/الة*ا(رلحنعي.)؟(/فلاتعلصوا،ولي51:134أقولي:س/؟(يقالا1مغفورةصر.عي/(غمزتقدا1س

.يأق/راقذا1اوممىسريرهس.تر/،ومضى)...(كانما51،35قطأنتا11قط،لذلكا1)قال(حينئذعققسر/رقال،اايعل!واولحن

+مفرطةمط.(أعاجيب11حيرةسبهتة(6؟(أهموضوغا

والأحباروالفرييون(51"31(الررب(القص91(51التوراة(الاموس11الأحبارالفرييون(51:17(ث)ث(طلأحد(14(51

،،عوالرويالسريانيأسوالرياني،القبطيض/سق.،والرويالقبطيقررالرياني،رالرويالقبطيقرالريافي،س.،الرويى:،القطيق.

قطفقط،ط،السريانيفيليس-لا،الرويفيليىهـلا:،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضعسالرري،بعضعر،القبطيبعضعق)،العبراني

قسط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقبطيقسى،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويسفقط،رالسربانيالقبطي
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لوتاإبحيل

غمثزالزاقيائقضل

خ!قتزك5108؟أ"اتتغني."تة:ققالائغثتايىين،تينتجاي!الاوياشفةبضثايىقتفزفذا،تغذخزبخئتم51:37(

قتبغة.:.ؤقاتملثئيء،

قغفئم.فتيهئينآخيرينؤمنائضثايىينمنغطيئمحمغؤكأنآغطيتة.ؤلقةتيتيما!بلاويتةقضتغأ51093

ائضثايىينقغؤتشزئونتأكفون"يقاذاقائيين:تلآجميد؟تخؤيتذقزونؤائكتتةالأختاز51:03(قخغل

ؤائخظا؟؟،،.:.

تلالأئزاز،لإذغؤآقيتئم51033(ائفتآليين.تلالظبيب،إلىبالأفيرياءخاتجة"لاتفئم:ؤقالتمئوغقآتجات51:31(

ؤكذلذؤظيتاقي،كثيزةآضؤافاتضتغونئوختاتلآجميذ"قيتمتة:ققائوافئمؤآقا51033(الضؤتيما."إلىائخظاة

ئختفواأنتقدزون"أتغقخئمت!وغ:تفئمققاذ51034(ؤتشزئبرن؟"تأكفونؤتلآميذكائقريييين،أضخاث

كبتضوفونقجيتئدغئفثم،اثغيريشازتقغإذاأتام،شتأقي3(51:هقغفئم؟ائغيريشذاتمقاتضوفواأناثغزليىتي

تايحا،ثؤئابقاقتزقغتجديدثؤبمنئقؤزيخزقةأخذلي!ت!"إتةقثلأ:تفئمتفوذؤتجغل51:136الأتايم."تئئم

!نيتجديذةنخزاتضثأخدمنؤقا51:37(الخبيد.منأيخذتاليالحزقةائتالمنئؤالمحقؤ،يقظغ،قالخديذؤإلأ

كبالخديذةالخفزئضسثتلا51038،الرقاقؤتفيذهب،قئفزاق،الزقاقتسنقالخديذةقالحئزؤإلأغتتي،فيقاقي

الغييق"إنيفوذ:لأتةتجديذا؟ئيريذغتيفاشايىلبأخدجمنؤلئش51:93(حلآفقا.قيئخمظالبخذب،فيقاقي

أظيحث،.،،.:.

مماالعرص(51034(فأما7وأما،51033(لالاقوياكا!بالأقوياء(51"31(ش"شء،8؟(51عازا7بصنار(اافأبصر7فبصر،7،(51

وإلا37(51يوافق*توأدق(ا1فرقع"فيرقع(ا1و"من\،ا1يأخذ7يقوراا5136تلك*اتلحما1الروس*(العرس51035،العروس

فالخسرةالاممافالخصر(
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نحو(ا1!ة3(فجعل:.3(51ح+هيدأ(وليصة51093(م!+853*15*دلأ(العثارين11الح(بينا81ح31(لاويا1ة*2فبصر(ا1اة!م!ولهذا(37(51

تا5اماعق(كثيرة...يصنعونا1س!!هـس!دلم،لح"هـ51033(ولس!لأدعو(51033،حع،5*هـم!*ي!(المتألمين11مدلما*+ح*ي!بالأقوياء(51031(ح!53

،رونتقد11*+؟،لعلحمأ34(15هـ(3،اي!ا)ظهحظامةالمرييير،11**،أصحاب11لح!دلأ+ي!ا*ح(طلباتاا!دأ*ولعقئ!حد!ةالميدأ7

دل!ةح53اعهما1!ة+هحإذا(35(51-*حيدأ+ة+العري!(ا1س!دلهحدام،ماا1حيدأ+ة+8+ح(العرساامهـ55أن،1اه2وله*لمحما!ه

وإلا،11ح*+*ساليا(ا1ء+الحااح+يم!رقع(11حاللما-5احرقةا1ا*دلأعقص!ه5يقور(ا1ا*حأحد(11حمة+ا!لي!اا1ااةد!حعلاا5136

11مة+ذ)8!5أحد،منوما51037(ة258تا(أخذت11-(التياخة+ةاالالي11ة*لاعة+زو3(توافقلاا1طس!هـااةلمحأيقطعاا1ل!هولقى

ةرلمأ3اح،ئضحث38(551!اة+ش!مة!دأ(تهلكا11اه!ي!لاللههـا،ةيدأ58!ش!!(فتهراقا1طس!س!مةيدأ(تشقا1قى!هول(لاو!11اع(يصب

لاحكل!ه(طيبأ11ا1للأ!(يقولا1لم!ة52!لماللأ(يريدا1ااس!رلماشأ(ربشاا2811(حدأ(1593

قسروقاما51،38الذشريينعلىق.الجاية/%المكسعلىعر"عل/س)؟(ق،الفارينبينا1هـلاالحطوب/هذهس:هذا،51037،

نحو،ا1ل!،فجعل51،03معه!يلس/،معهما1وغيرهموالخطاةعس.لمآخرينومن1اقسر(آخرينااسوم!ااالسهـلا(عظيم51،93

الطيب(إلىبالأقوياءحاجةلاا1بالأصحا)ء(عسيق/بالأقوياء(ااتر(حاجةلا31(51للاميذهويقولونسة(تلاميذهنحوا1على!ي

سط.بل،33(51حالبسؤ!الذينعس؟!ي/المرضىدر.(المتألمين11الثافيس.(الطيب11للأصحا)ء،الطبيبئئتىليسد!.

دائئايصومونس/طلباتويعلمونمتصلأيصومونيق/(طلبات)...(يصنعونا1لالفاس:قر/قيتم(ا1قرهم(وأما033(أه+لأدعو

تحلفوا،ااقرألعلحم،51:،3(لكوالذين!يقسا(وتلاميذك11تلاميذص.،أصحاب11ق(كذلكا1عظيمةعق.،كثيرةا1ويصلون

)!تستجرئون(تتحيرونلعلبر4هلق./العرسأهلتحلفواأنتقدرونما%العرسبنويتطيعهلعس(العرس)000(ألعلحم11ي

دق/ق.يقوراااو؟نقط:(وجعل136إ51الختنشق/االعريس1ازيعق:س/،ارتفع51:35،الحتنسرالعري!ا11العرسلنيتجعلواأن

بال،ثوبعلىجديدئوبمنرقعةيرقعي.(الخرقة)000(يقورااكيلاد!.وإلا،11خلفاس.بايئ(ا1س(يرقعا1قس(خرقةا1يأخذعق.

العتيقالجديديوافقولا،الحرق)؟(يحددرإلا،جديدةلرقعةبالائوئايرقععس.الختق/منهالرقعةتوالقولايثق،فالجديدوإلا

+مغامط.ص/فلاكلره!ا،ا1ديبقيانس.ي/فلالينحفظان(ايوعواأنيننيولحن!ي11قستصب(لل:38(أهقر!(37(51

جديذاساعتهمن!يهطلبعتيفاشرائالربجسا(جدفي)...(شاربا1تريريد،ا1لوبيقا(شارب93(51

الخمرأليتكالخمر(وإلا510137الجديدألي!لالجديد(وإلا36(51الصديقينالأبرارا51031(الفريسيونلالأحبار(51"03(

للذكرفالعري!العامالعر!وأما.والأخكالأبالمرأةحهةمنالحتنوأن،وللأنثىللذكرالعررسألىالفصيعحاصفيةالري!لم510،3،

بتهزوجالرجلوخق.للأنثىوالعروس

،،ع.والرويالسريانيأس.،والسريانيالقبطيض/لقوالرري،القطيتر.والرياني،والرويالقبطيقسرالريايى،س:،الروي.ي،القطيقة

تط،فقط،ط؟،السريانيفيليس-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطيفيليىفلاالسريايى،بعصتد!.،الرويبعصعر،القبطيبعضعق،العبراني

قسط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقطيلعضعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيوبمضالقطيتصى:،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقطيتعر،السريانيولعضالرويسفقط،والسربانيالقبطي
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لوتاإنجيل

ذثزائخامشائقضل

ؤتأكلوتة.بأئديهئمؤتفزكوتهالحنئئليفقغونتلآجميذةكأنالرزوج،جقهمنشئحت!باختازتقاؤ؟ن6101(

تفنم:ؤقالتسئوغقأتجات61:3(المتئحت؟"جممائضتغأنيحللاقاتضتغون""يتمالأختافيجمنقؤئمتفئمققال6103،

التقدقةخئزؤآخذالتإ،تيتذخلؤكيف61:4(قغة،ؤالدينفؤتجاغتضاذاؤذ،قغقةالذيهذاتقزؤا"آؤلئم

زت"إنتفئم:قاذثتمأ615ققظ."ائكقتةإلأتأكقةآنيحل،الديذلذقغة،الدينالأخزؤآغظىقآكقة،

التشير"".:.ائنفؤأيضاال!ئ!ت

ائكتتةؤ؟ن6107(ياب!ة.ائئفنئتذةزخلفتاكؤ؟نئغلئم.ؤتجغ!تخقجهئمإلىذخلآخزقذشئحتكنيؤكأن61:16

بأف!يىهئم.غايتافؤق!نؤأقا6108(غقييما.تسثكوتةقاتحذواييئال!ئحت،كنيتشنيقلتزصمذوتة،ؤالقزيميمئون

آشأئخئم:"أتات!وغ:تفئمققاذ61:9(ؤؤقف.ققاتمائؤشط."جمبققف!"فنمتاب!ة:تذةكأتتالذييلزخلققاذ

تظزاإليهئمتظزثتم61؟.1(ق!كئوا.تفيلث؟"آنمتفشأتخفضال!تتز؟لمحغلآئمالمتئحتثبائخئيرلمحغلتحلقل

فئمؤأقا610111الأخزى.مثليذةقضختققذقا.فؤأقايذك.""أفذذيلزخل:ؤقالأكجين،شمقفئمبغضب

بيمئوغ؟".:.تضتغ"قاداأنتغضا،ئقاوض!تغضفئمؤتجغلائقفيم.غذيممنقافتقؤوا

7(نف!هووأما8(61يتأملونه7(يرصدونهاوالأحبار7والفرييون(7(61بنمماابن،6105(و؟نكاةكار"(ا1الزرعمما(الزروع1(61

!6ةظهـ7فامتلو!فامتلؤوا،61،11الغصبنظر*،لغضبنظزا01(61هـأسئلحم!أسلحمكا!!كاأسألحملم6109(؟نوهو

جهلأ+(الفهمعدممنا1فامتلراكافامتلؤ
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عقت!2تاكهشا(يفركونها1ا1ا*دلأ(يقلعونا1ا!3م53لل!للماما3،لزروعا11س!58!53+ه+اح،جهةا1(ا+شأ(ة!!ةد!07)ص)ل!ا(سبت(161

11حللأيصعلأ+ق،كيفا6104حح-5-لما(ا1،هـ1(هذاا1ح*53س!وللملمأر61"3(حيل!شأ(مجل،(61س!53(3)ولللأ(يأكلودها1س!3شأكهـشالحس!

جعلأ11تأ(53+حة،331للما3)ول(مجعهم6106(مما5أيضا(،61"هق3ةوله-ة3افقط11ا*ا!ثلأهللأ*ح!االأحر(ا1+اتاس!هـهمحقر(التقدمة

11ح*32-،71يحدوا(ا1*ةياي!ة5امطةهـم(يثنيا1ح*،هلا1ة،أ3كالاه+ةا*آ5ااة!ا(يرصدونها617ح)*ا*لأص!+(ع!3(يدها1)11(ةلم!

،أم11ول*سهنصى،ا1غع!ول!ه!5أتحلص،11مع!فعل،ا1ي!ا"ياحأ(أم11مح(كعلا1ي!اةص!يلأء(مجلااح!،هل(36109+ةمم!ةامهقر(يثكونه

!صحت(11ااةشاخ!ه-5لدها(ا1شأد!دلما-5د،مدا5311!ااة(+س!)+يدمانظر((ا.:61ةهدلهمة*33لمكتوا(ا1حهمماة-(تهلكا1يدما*ة

اااةةد!ي!ح+،نصعا531س!+مادا،ا1ص!*(أن11اغةظ،يفاوضا1ي!ة3(جعلا1!حعق"ة3االمهم11+ة-+ه،عدما6011شا*أاة*53

(+ح+5لماي!*ة111!)

الزروعبينيشيهوبيناسبت(،)عس.البتفيو؟دسالرروع/فيمجتارودهمإذسبت،فيو؟ن!ياالزروع)000(و؟ن61011

التقدمة(11إنهإذ.يفدحل/.عسق/(وكيف4(61قرلتا،ا1أقرأتمهذا.فلا.ي(لمأو61:3(ص!لائضنع(ا1أناسس:ي/قرم(6103(

/قلممجمعهمااالآخرالبتس؟ي/آحر،صبت6(61عرطأيفا(5(61مجليح!لمسر.ق/يحل(لاا1قطالأخر(11الرد!مائدةسقر/

يمحكواأنلمدرواعس:(عليه)...(ليا1ليلاإنهقدني(هلا1كادإنمي.س/هل(ا1يتأملونهق"(يرصدونه6107(المجمعس.

.قهل(6109،قمللأعسم.وتالأل!رهمهوثعلمي:قم،)...(هووأما6108،عليهبوقيعةليظفروأ!ي/عليهيقرفو)5(ماليجدوا%به

ضلهم،نغصبنظزاا1وقالجميعهمفيهمفتفرس/وقالبغصبجميعهمإلىوالتمتع!.(وقال)...(نظرثم61001(عقطاثكتواا1أيما

11خوفا)!عق(قحذا/س:غيظا/%جهلأعر.ق/(الف!عدممن1161(صط(الأخرىمثلااقسرأجمعير(ااتر،إليهم11مط

يفعلون(سنصنع

لالأحاراالمريسيون61:17الفريسيينلالأحبارلم61:،(

الموضعوهو،والقدمالكفمفصلييبسأنوالعسمويمتهم.بهيريأيبحذايقرفوهوعبته،أيالرجلقرفت.حاشيةدبهونه(7(61

منهاالمستدق

(،عوالرويالسريانيأصوالرياني،القطيتس/سق:،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرريالقطيتسر.،السريانيس.،الرويي:،القبطيق

قطفقط،ط.،الريانيفيلير-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليسذلا،السريانيبعضع!،الرويبعصعر،القطيبعصعقالعبرايى،

قط.،والرويالسريانيبعضعسروالرياني،القبطيبعضعض.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط:دقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيربعضالقمطيتعى،القبطيولعصالرويمعق،الرويوبعصالقبطيقعر،الريانيوبعصالرويمعس.فقط،والسريايىالقبطي
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أس(أوررا11ع!م+ع!+(الصخرة33037011-*هـ*للماولاح5ا"مسصاه(الذيسمعان61014(*م!ووم!على(ا1!ا(ة58!5خرج(13(61

711شههح!+ة،مثاؤس،61051*دلههـة!ولهش!ص!(بارثولومارسااهـ81ش!++اافيلبىااةيوخا(ا1ادلأمماةشاه!(يعقو!ا1طداةتاةم!م

15311حةول(1يهوذاا1)زه!ثلأ!اةا(ش!-ي!ايعقوبا6116ا+،5*،حملغيوراا5211-يحهص!!س!+ي!قاحلفاؤسولللههـ11حة(توماس

11ااس!يلههكئير(ا1،م!يلأ+7(وجمع711ةكاك!51(حقلموضع(61071+م+هورهحقرمملئا(ا1ا+للأيلأصار(ا1ا+كاظامة+للهشاول(لمخريولىا

+(511+ي!احة6دلأه)3(لثميهما11"مح(منها1ص!+دلهشاص!ول(ليسصعواا1س(لذي!ا11*لا،أولك11مة+احةة،ساحلا51!153ة،يةاليهود

سه"3،يلتسوناا*يدماول،لجمعا11++،ماجمغا16091*س!لاة5*هـ(مام)(لعيهما1(حكل!*-ا(رواحلأا11لح+س!مماول5،بهمتعذ(16081

عترلوكم(أ(61033+دلههـ(*س!!دلأهـ)*5(لحمأ1طدا+ا+*م!ة(بالروحا1!*س!%ح!53،لىإ11ا!ي!هو(ا1اااةاللهـيدأ+س!(لرفع(61:03

11م!-+مي!ي!اة(اسمحم11احأخرحوا(11يلألمح!5،عيروكم11ولهـ-ح!لأه+!اي!853!!ععقوينقلونحم*هـ!م!-5353+ي!لم!53"ه!ش!

فرعتم(11ي!*حة+لحنلم610،3،!هأيفا(ا1اةي!اهذها11ح++*حذا(هوها11س!8ول8تهللوا(61033،هثلماح-سه3الأشرار،

15+للهـيلماإذا(61036(اولام(تبكوناا!،احمء(توحوناة!(سوف3،61035!أس!-س!+قىح5(عزاثحما611أخذ(511(منا1**،!5+حمة

أيها(ياا1ةهعة،لحن61037()!53*(ي!(الكذب11اة*(هذها51،1أيضا،11تأدلأ!ةممام!*حسئا(ا1*س!+دلما!ل!لحم(ا1حه*53+!ا(قال

11ع!تاص!!لاحتهه!+7!ء+!دهيع!دلما+قصلوا،ا1شا753باركرا(61038،تالالأح!،%311**يداهـ+الخير،1اام"اصنعوا،اا*ي!ح!

5ا*هئ!يطرودنحم،

11ولماهي.س/لماه(الذي61014(ولتاهميق!/سصاهم(الذينأولك11الصبهحأصمرس.قر/الهار(؟د61013(سرعلى(61013(

11+النس؟،يعقوبا1تارماس.،توماساامتئس.مثاؤس(61،15تليالنسبارثولوماؤس،ا1ععط"اأخوها1أنذريا!يأسراألدرا

موضعي.الصحرا)ء(/فيسحقل(موصعلى1761(مسلمهكارعسدافعا/ي.سملصا(ا1،ابنس1(ي!وذا16(ة61ترحلماؤس(

سروليميهم(11كلأمهسقر/منه(ا1هـبحرلطقر/(ساحلا1يهوذاأرضي.يهوذا/سةاليطودية(11جمعوكزةس.كئير(وجمع11سهل

.يق/حمغ،61091،يبرأونف!نواس.فبرأوا/عي.يثفيهماكاناامنمحهودين؟نواسمن/معثرون!ي؟ق/تعذلهم(ا61018ريستثفوا

.يقس/3(أيها6101،(قرعفلا-لا(بالروح61003(تبدوي.قس/،تحرجا1منهالدنوس.تر/يلوه(أن11العبس.قرا(الجمع11كل

مثلااكالأشرارألسا)ء(-س.الأشرار،مثلاسسحم11ميزوكم%طردوكمعريخرجونحم/عق.س/واعتزلوكم(61033،معر

مي:قابالأنبياء()...(هذهوإن11قطذا(هوهاا1واطربواس.رامرحوا/ي.وتهللوا(6103،(صو)ء(قةالأ!ثرار(11سو)ء(الميالأشرار(

أحذمنفرغتمقداامدشر!ي:ق!/أيها(ياا6134بالأنمياءيفعلونآباؤ!كانهكذافإنهس:بالأنبيهاء/آباؤهمفعلهذاملفعلى

سوفا1معرس.قر/ا(أيها11تط\(الآن11المشلئونعرةقسر/المثباعا5؟،61قبهلتم%أخذتمد!.عزا)ء(حم/فقدتمي.عزائحما

فيحميقولونالاسكانإذاس.مجصيلاالاسخاطجمإذأيحئا(لسمالاسقالإذا61036(تحتئبونسقراتنوحون(

الكدبةبالأنبياءيمعلونكانوابعينههذاآبا)ء(هملأني/الكذببأنبياءيفعلودآباؤهم؟لىهكذافإنهسالكذ!()000(فإلىا1ا!سى

.سقر/باركوا(6108،(الحسنىسر)؟(/سالخير(اامعريا،أقولولحمس.أيها(يالحم،أقوللحنا1لكنيي.لحن(61037(

قمزايوقولحمسيقتولحم/!ي:ق/يطرودنحماا1ادعوا

ويمقلونحم،اعتزلوكم61:3؟،بطرس،الصخرة11ئذكأساه،الذي61014(إلىعل،61013(

(،ع:والرويالريانياسر.والسريايى،القبطيتس/سقرالروي،القطيقر،والربانيوالرويالقطيقسر.،السريانيس.،الروييالفبطي،ق.

تطلقط،ط،السريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيلي!فلاالسريافي،بعصع!.،الرويلعضعر.،القطيبمضعق.،العبراني

تسط،والرويالسريايىبعضعسروالريافي،القطيبعصعق!.،والرويالقبطيبعضعقر،لقطالريانيسط.فقط،الرويمط،فقطالقطي

السريانيوبعضالقبطيقصالقمطي،ربعضالرويمعق.،الرويولعضالقبطيقعزالريافي،وبعضالرويمع!3فقط،رالسريانيالقبطي
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قنؤخو61:03(ثؤتبث.تأخذأنتفتغةقلآيىذاءك،أخذؤقنالأخزتةقذغالخذ،هذاغلىلظضك"ؤقن61093(

.".:.ئظايحةقلآتلث،قاآخذؤقنقأغلإ.شألذ،

كذلذ.".:.بهئمأئئئمقافغفوابخئم،الاشتفغلأنئيريذون"ؤكقا610131

لمجئوتفئم.الإينلمجئونآئضاائخظاةلأنتخئم؟هتلعمهقآيةئحئخئم،قنئحتونآإتقاكئئئم"قإن61:؟3(

تضتغونأئضافئمائخظاةقينتئم؟!قيغميما!ايةإلئئم،ئخي!ئونالدينإلىئخميئونإتقاكئئئمؤإن61033(

فئمائخظاةلأنتئم؟هبيغشةقأتةجمئفئم،لسوفواأنئؤقفونالدينئفيرضونإتضاكئئئمؤإن61034،هكذا.

الخيز،ضغفئمؤاضتغواأغذاةمحئم،آجئوالجن61035(ائجؤض!.جمئفئمتأخذواليئائخظاة،ئفيرضونأئضا

الفئجمينلغييرضايخلأتةائغتن.تنيؤتضيزواكثيزا،أخز!ئمقيكونأخد،زتجاءتفظغواؤلاؤآغظوا،

الزجييم.".:.أبيخئممثلزخاتؤكوئوا61036(ؤلملأشزافي

غلىال!وءائقضتةئوجئواؤلاالذيخئوتيما.إلىئلقؤنققاالذيئوتة،إلىئلفواؤلائذائون.ققاتديئوا،"لا610137

ئخزفيقائضقففو؟ضايجبمكياليقئغظؤاأغظوا،61:138تئم.ئغقزاغمزوا،غقيخئم.ئوتجحثققاآخد،

بيما.".:.تخئمئخاذبيما،تجيلونالديبالكيللأتةخضويئم.!بئغظؤتة

هـم!ة(وتوماس61015(برتولوماوسممابارثولوماؤس(ا1اخيهمما"،1"أخوه11أسهـوأندرا7م!ةأساوأندرا11بطرس"(الصخرة610114

جاؤ6جأواةحاؤاهـ"مح!لأجاؤوا(ا1جمغهـومنة!)3جمغ(منا1كبيرمماكثير(17(61الاسخريوطيمماالسحريوطي(16(61وئوماس

الاوهمممالمآباؤهميصنعهاا1هـكانتةلحهـ!كانأ61،33أيها"،هـيأيها!أيهالمياا1هـ،!ة،!هو(.3،ة61كل7لمجميع91(61

آباهم"7ة!كا(آباءهم11ويل7(الويل61036(ويل6!(الويل3(61؟هالاغيا"الأغمياء(اايهاممايأيها7!أيها،با34(61يصنعونها

يفعلا31(61!اعطيه"لأعطه،ا61003رداك"!مألا!كا(رداءك61،93أعداحم"!6!أعداء-لم11أيها"+يأيها!اأيهاياا61037

فضلفأي6!(نصةفأيةااتأخدو6تمتوفوا،ا1"كشم(وإن61:34(نع!ة!!ايةمماهوأجرفأي7!(نعمةفأية61033،تمعلمما

11رحماكا!رحماءا36(61لاشرارواكاوللأشرار،11رجاممارجاء(1اعدا-أمما!،!صم،عداءأ11حبوامماأأحبوا61،35-كاهملما1هو

مما-"(بها1مهزوز7(محركا1مملواكامملوء(61038(توجبكايوب(ا1الومما!الوء(613.لاأرحيمفهو6االرحيم
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حدلأ!مارداءكاا1ا*دلماأخذ(11ح*37الآخر(11اا+ه+*ط(لها1*ممرفدعاا1اة+اهذاا1*ءطعلى(ااالح531لطصكااي!هـ1من\(93(61

تطاله(!لا11ه!ح-**3كا(لكمااادلما81أخذ،1ا*ص!-مس!اسألك03(61:**!دأاثوبكا1دلأ81يأخذاااص!(أن511!اح*+(ت!عه

ح7+هق(نعصةا1يدأة5+(فأيةا1ا5*تا(فإن61،33+اةم26آأكذلكا1د!س!+دلألح،ألتم5311يداللما(تريدون61031(ا،+ةيد!5+ي!ي!دلأول52

(تحنونإدا11+لللالهأحوإنا61؟33(س!)ام!*(3(يحبون11ح!اأيضا(االأح+لح!(11م!+!(11امة*شايأجرح*ح!عق

اة+ولم3(هكذاا1ع!،أيضا(11كاثل!ع3(هما1امةكرتايحول-5ق(نعةا31هـة5يا*حلم!ة!ق(مجسنونا1مص!!ةيلماي!ح-مةلم!ة*هـح+3153

قرابقرصونا1دلألح53هم(اا+هولحالعصةاا61تستو!وا،ا1ححمس!حا+8(تؤملونا1حد!ةد!535(ينلذا11ا!اةول21،أقراتقرضون،3(610

!هـ3+ل!ةااحلىالخير(11للأل!53(معهما1امة(صنعواا11*ول!ز+لر،لحى61035(52-ك!للماا!علأ(لعوضا6111(وايأخذا1ا!اةولمحجتا2ا!ا

11-تا*مممر()!تاه*قه+،؟م(صالحا1ا+دلأيدأتصيروا(ا11،دل!يد!ة*5كثيزا(ا1س!+ة!اءا+8قررجاء(تقطعوأا1ول51أعطوا(11)؟(3هـة5ي

لرحيم(ا5111*ح-!5!ي!+،هة،ءرحماكونواا61036*قا،اق-+3!للهر،شراللأا1امة*تاعي(لمنعصينا11كل!ي!اع!ي!اح+ةول+ه،لمنعينالغير

511إلى(11اح521تلقوا(ا31+قىمولا(11*لمالح52+ت!3+يلأوللمت!+*+353+للهمءيمتدانون(ساا1+*2تدينوا(61037(31151+،2*يمتم

533+!افتعطوا(ا7511أعطوا،38(61للأ*يغفر(ا1للما*(اعفروا1اح+ح+ةآ(لديمونةاإلى11ئا*5*هـاثةي!53(تلقونا1ح++ة\(الدينونة

في(ا1ي!اس!شاااا+ة(تعطونها1ل!الل!د!ص!هـااحامحركا1ل!دلأحعي!اس!عاام!فائضاا1د!هحة،ي5ي!ةي!ا511ق(صالحا1ه3المحأ()ب(صكيال11+دلأ!اي!اس!

لأهولقى"(!.بها1هـ*س!،حه*226(حضونحما51ا*مط

يأخذومنع!:(ثوبك)...(أخذوس11سلم%أعطه!ي:/فحولسفدع(ا1الأي!نحدكع!:خدك/سقاا!د(هذا61:9،(

!عتطابى،)...(أحدومن61:03،قريأخد(أن11ثولكأخذمنردا)ء(كتمنعولامي:أيضا/قيصك()عسثوبكتشعهفلاردا)ء(ك

إنما(61033(تحبودس:قرا(تريدون3161(تشعه*ققسر/تطالبما(للاا1لصنهيعهتحافئهولاظلئالكمايأخذص)6(تقاضولا

.س(تحسنونإنصا61033(قدمطأيضا،11فإنس.ي/لأن(ااقر(نعمةا1معروفدأيس.هواأجرفأيعق!(نعمةفأيةا1سط

تسهكذا،ا1بعينههذايفعلونقدي:هكذا،يصنعوناامعروفد!فضل/!يقى/فع!ةلمااسيحون(ااالخيراصطنعتم

11ينهس؟لر/نعصه،ا1يقضيحمأنهتظنرندلىتتوفوا،أرتؤملونا1ترجونقسر.تؤملوناا1قومالى.ص/،الدينااصإنصالم61،34

توئي!ودولاوأقرضواجيأحد()...(وأعطوا1اطمقر.(معهما1إلجهم)!وأحسنوا(وأحموا.سالخير(معهموأصنعوا3(61:هقد.مطأيضا(

ميالكفار/و!الأشرارعل(منعم؟)عسطيبهوالذيدر.للأشحرار()...(لأنها1عستقطعوا(ا1وأقرضواس:قاوأعطوا،11أحدا)؟(

فيالذيأبا-أنك!اعر،الرحيمأبيحممثلا1رؤودينيقسر/رحماء،كونوا61:36،الأشراروعلىالبهورينعلىصالحإياهلأنه

فصاتشجبوالاع!عليحمهـ()...(توجبوا+ولاالدينونةإلىتلقونفصاالدينونةإلىتلقواولا1اق،تلقونا1قتلقوا(61037(رحيمالصا)ء(

مافيهليىوقكللاها/فيهوميلخبون/فليستثجبوالافيه.وما،الصليبينبينمافيهودلى/الصليبينبينمافيهولي!ئثخ!ون،

11س،صالحا1مكيالاى.س/بصكيال،ا1يعطونحمعر:فتعطوا(61:38،تظققواأطلقواشق/لحم،يغقراغفروا،11الصليبينبين

11حجوركمفي/يجعلونهيلقونع!حضونحملمفيتعطونهااقر،تعطونهاامرفوعس./فائضق.قر/(محركاامهروزق.فائص(

ض،يحالا1صوا)ء(لحمسي!لنفسهبهي،به،لحميحالااقسرحضونحم(

لكيلافصا\،6.!3،أالرؤود،الرحيم61036()!تحونوا(يحونوااتصيروا3561(ردا)ء(ك%قصيصك،ثوبكا1ثوبك،رداءك610913

مهروز(محركا1فاضلصالحا61038(

(،عوالرويالسريافيأس،والسريانيالقبطيض/لق:رالروي،القطيتر،والربانيوالرويالقبطيتسر،السريانيس،الروييالضطي،ق

تطفقط،ط،السريانيلىليى-لا،الروييليسهـلا.،القبطيلىليىفلاالريايى،لعضع!.،الرويلعصعر،القبطي!حضعق،العبراني

تسط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،الربانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيو!عضالقبطيقسى:،القبطيوبعضالرريمعق،الرويولحضالضطيقعر،السريانيربعضالرويمعس.فقط،رالسريانيالقطي
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غمثزال!ابغالقضل

خفق؟".:.!نيت!فظجملآفقاأؤليشأغمى؟يفدقيأنأغقىيفدز"قلآخز:قثلأتفئمقاذثتم61093(

فغقمإ.".:.جمثلف!تجذاؤاجدخوقفتخنفغقييما.جمنأفضليفممذ"ليش04(61

ئفيهئذآؤكئف61:؟4(غييذ؟كنياليالخمثتةتتأقلؤلاأيخيذ،غيرجمنيالذيائقذىتزلىأئحا!"يقاذا61:!4(

آئقاغييذ؟ثبالتيالخشتةتزىلاؤآئتغييذ"،منائقذىأخيربخأنذغيآيخي،"تالأيخيذ:تفوذأن

آيخيذ.".:.غيرمنائقذاةئخيربخأنتزىؤجيتئدأؤلأ،غئيلثمنانخشتةآخيرجائمزايئ،

ؤاجذةلأن61044(تجيذةةثقزةتضتغزبيئةشتخزأيفماؤ،،حسمهثقزةتضتغظيتةيثصخزةتي!ت"لأتة143ة61

ثقزيقا.".:.منئغزفالشخيرجمنقؤاجذة

جمتحث.".:.الغقئيىمنئفظفؤلاتئن،ال!ثؤفيمنئحقغلن"قإتة

قينالمثزئخيربخالمتزيرقئبهكتنرمنؤالشريزالضلآخ،لمجيربخالضايجقفبيماكئنرجمنالضايخ"قالزخللم61045

ائقفب.".:.قضليمنيئطقإتقاائقتم

آفوئة.".:.قاتضتغونؤلازت"،تازت،"تاتذغوتني"يقاذا610146

قخقزتيتا،تنئزخلأئشبة61:48(ئشبة.بتنأغيفئمبقا،ؤتغضلأفؤاليؤت!قغإلنتأقيقن"يم61047(

ئزغنرغة،أنيقدزتئمائتئ!ت،الخفزذلذؤضذتمكثيزة،آفظاركأتتقتقاالضخز؟ةغلىالأشاشؤؤضخؤغقق،

الئزابغلىتئئاتنئزخلأقفؤفشبة،يغتلؤلات!تغؤقن61094(الضخزة.غلىتجيذاقئيئاكأنأتةأخلمن

غطيقة.".:.ائتيحتذلذشقظةؤكأتتيؤفييما.شقظالخفز،ضذقةقتقاأشالي!.بغيير

المراي*،(المرائي11فيالذيكامن\(ا1كاأنا(11يأفي7!كاأفي(يا61043(مستعدكامتعذا(ا1أحدهـمما7ة!هـلأواحد(04(61

صدمها61094لأجل7أجل(من48(61والثرورمماوالرير(45(61لي!ممالن(ا1بتصرها"ثرتها(من61،44طيةمما!يئة،ر143ة61

باطنهالهرصدم6الهرا
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6هول(يسقطا1+قكللاه!ا،ا1لاةليس(ا1س!61-اللأ*1(دلأكلةط،يهديا1+**قرهل(ا1ح!اآخر(11س!!لاةحولعققال(ثم61093(

لى،لقذا11لاممرة3اترىلتأ610411ا31شأ+دل!+!س!(ممتعذاا71مةا،3ا+دلأيدأ(!ليحن11-1535اس!(فصلأ711*!ه(ليس(4..61*!م!5اس!

(خرجأ11ور+5!هحة،فيأياا531ه!!لأ!هولي!ول"ه،يصكنكا1،للأ+اكيفا1احأو،،6143ا+شه51الجبةا11ا!7!ا+ة(تتأملا1كلا+اول

حبيثة(ا1"ة8ل!للأييمةل!ااس!(طية61:43(،م!2ةلاح58!زه!(ترىا3511"(الخشبة11س!151.الخ!فبة11هـتم،5،للألح(لتوأاثة+ت!اع

قر(العليئ1ا*م!6ايفظفا1كاش!شا(ئخغ44(61!هههـمما/ي!ااح!ة(جيدةاادلألح53(رديئة1اول553ي!ا!+ق7*هأيضا(ولااادلأع53

يا+ةشأ-+قحلل!53قالشرير\(11ةا+3تاههـةقر(الصلاح11ة3!م!ةقرآ(الصالح11لح*5كنز(ا1ة3شاه!ة\(لصالحا4(61؟هشاه+ة!53

ياا1ول270(عولنيتد،،:616لح+535،فضلا1اكلةس!،ينطقااا+م!مةلمحأ5ملمالمم11دلألح-+52الر،11دلألح+ح53الثربر"(11*د!ه+تاهم

أ11(1اح+ت!+لل!حم!)ول،ويمع(،6107+س!"(بيارا1*+ع!س!(\رب ،علصحم عتق،ا*هـ1+ح(1اة)اكاللمايل!فحعر((لح6108لم!3لاح+للأولة+ة

(الصخرة11!ء*س!(علىا1شأدلما!،جيذا(ا1*اكايزعز!)ء((ا1مةاي!5مةاهـعق5عقالهر(11وردلأ"(صدما1ا*دلما*ا،ةا*مطل!

كانت،ا1ا+5مةا*دلأمماحهول!3مس!511لنهر(اصدمها*هـ1+جفلصا(ااامدله*حقرلغير،ا1ممااكه(بلزاا6ههـ11،ض(61:94!+57ة

ءاا*م

.سكاملأ/يحونمعلصهمئلهرمنكللأني.(معلمه)...(فليحن04(61يقود%يدبرعس.ي/(يهديا1قطآخر(11سرثم(93(61

11تستبيني.ترى/ولست%الاريةإلىتفطنولاعس،الخبةتتأملولا11اقتامللح(6101معل!همثليحونكاملإنانكللأر

.ص\(الخبة1اتتبتنس:قر/ترى!،ا1عفلا-لاعقيأفي(ياا1تتطيعسي!كك(610،4(الاريةسالحدع/عرعر/الحثبة،

يحبيثة(ا1صالحةس:ي/(طيبة61043(فيالتيي.قسامنآ(ا1لكيبينس/تتبيني:ق/ترى"(ا1الماريةسا!حثبة"(االسارية

ئختع،ا1ئغزفإنصاشجرةكلص:ق/تعرفا)...(واحدةلأن4،اة61طيةعي:/صالحةس.،جيدةاافزة!يس/لمرديئة11رديةسفزة/

!قكزا1عمقعري/كز(61045(تسهـلائقظف،ا1منئختنئلي!لأنهس:من/مجتونلاكانواإذاي.من(مجمعلن!إنه11ق

والرجلال!:لىيوالشريراق/11الصالحاتسالحير/ي،الصلاح11يدييقس/ا1ئخيرجا1قلبهفيالتيالصالحةالذخائرس.،الصالح

ئظهري.الشر،ئحيرجا1اليئاتس.الر(11ذرئخيرجآ(ااقرالثرير"(11قلبهفيالتيالسو)ء(ذخانرس.تراالثرير(قلهكنزااالسو

قلبه(فضول)عرفضلمنينطقإلصالمهلأنعي./القلبفضولمنتنطقانإنصاالمتينلأنس(القلب)000(الفملأنااالخبث

؟نت11يثبههوي:قس/دثها61:48(لمرأعلصحمسر.بساأعل!حم6107،لمصيديسيديس.ربنا/رباي.ر!(ياربيا6106،،

ن؟أشهلأنس:،الصخرة)000(أجلمنق/أجل(منا1يتهيأيض/يقدر(اوالمذالأنهارعققر/الهر،11المذ؟نسر.ق/أمطار(

المدواشتقي./داخلهالهرصدمقالنهر،صدمهااس(الزاب9،،61عفلاعقاالصخرةعلىااأضلأنهي/الصخرةعلموضوغا

ص(وكالت11ساعهم!س.(لوقتها1السيلع!.الهر،11الم!نعلىفقطفيه

أسفلإلىقطععتقا61048(

الأسطوانة،والساريةقداة.عينهفيسقطتإذافبيبقذى.عيهوفدتتوالئراب.العينفييقطماالقذى:حاشية(القذى6:1،،لم

للأتأتيالتيالحابةوالمارية

(،ع.والرويالريايىأس.،والسريانيالقطيقس/سق:،والرويالضطيتر،والسريانيوالرويالضطيتسر،الريانيس،الرويي.،القبطيق

قطفقط،ط،السريانيفيلي!هـلا،الرويفيليمىهـلا.القبطيةلىليى!لا.،الريانيبعضع!،الرويلعضعر،القبطيلمضعقالعراني،

تط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس.رالروي،القبطيبعضعقرفقط،الريايىيعطفقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيش،القبطيرلعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويس:فقط،رالريايىالضطي
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!بمغ

بمبم

-غ

لوظإمجيل

غشزالتاجمنالقضل

غئذؤكأن71:3(تاخوتم.ضفزذخلالثغب،ق!ايم!بخييقاالأقؤاليهد؟إكقاليمنقزغتقا7101(ثئم

قشايخإتئيماأزشلبيمئوغ،شيغققضا71:3(جمئذة.كيريفاذاكؤكأنائقؤت.قازتقذفتألئا،ائمائيماغلىيلزئيمش

قآض!تجقإتة"7قائيين:باخيقادؤشأئوةتمئوغإلىقخاؤوافئمقأقاأ71:4غئذة.قيشيئتأقنأنت!أئوتةائيفوب

جمنتييدغئزفؤؤإذقغفنم.تئوغقضثىأ71:6تتا."فؤتتاقاؤالخامغةلأقتتا،لمجحثلأتةةه(71هذا،تةتضتغ

تختتذخلأنبم!تجقتمئثقإتيأئجئذ،،زت،"تاتة:قائلأأضبقاء،ائيائةغلىالزئيشإتئيماآزشلائتست،

لمحماي."قيئزأ!طقةفللجنإتيلث،آييأنآهلألبأزتئمهذا،أخلؤمن7107(.تيتيشفص

ال!افيالإضخاخ

غشز(التامنائقضل1

"تغال"ؤقيخزقيذقسث،"اذقحت"يفذاقآف!لخئذا.تديتختؤإنصلظالب،تختخاصمغإئ!انآتا"قإتي7108(

الدييفخئيققاذؤائتقمتمئة،تغختهد؟،ت!وغشيئققتا71:9(قتفغل."هذا""افغلؤيغئديقيبيء،

تئتغة.:.

ائفزشفون،أولئذائتحتإلىقزتجغأ71:.1الأقاتة."هد؟مثلإشزائيلكيججمبأجذتئمإلمتيتئمتآفوذ"االخق

تزآ.:.قذائقيريق!ائغئذتؤتجذوا

11فعضىهـكايةهـلأفشى(6(71محئاكامحت(571(يصغكاتصغ(اافجاؤمما+هـفجأوا!6لأفجاؤوا(71؟4(لرييمىكاللرئيمى(3(ة71

قدر7مثل(ا1هدامما15(هذ71:9،لليفعلمما(فيفعلاديي"!فييء(ا1لامرتب7خاصع(71:8(اصدقامما!أصدقاء،
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المائة(علىللرئيساا،دل!!عبد،7103(!زه!س!!ص!طفي(اااة!هذه(اامماللأ!ااش!إكصال،اا153(ة-م!دئأم!!فىغ(لماثم7101(

كاللأ!عبد)5(،ا1ت!!هـس!شة(بيسوع3(6أهـ71*حةاأو؟لى11د!ااةي!53*ةش!+(الموتقاربقدا1ولااحع،5متألئا(ا3501ةكاتهكر!ة+*07

لاها(ا31(ظ3لل!3"لا*3ص)ش!7ي!اة3ثله3لله،لجامعةا(7105-*هـي!ي!اكاس!هـ!حةاة1اةل!(هذالهتصنعأنا531+قاول3هكهقرلاجتهاد،،71-4

!ح+زواراشا(أتصكلاا1!+عقس!ة+(ر!ياا1م*هـيلأل!ة،أصدقاء(11*ولول!س!ولقروإذ،11ا!لهه*اا*لممدمثى(6(71تأ+ه"ااة

عق!يبرأهةلااااة!3عقافيبرأ11م!!53مماهي!ة+اةا+رزةيلأ+ولح!أهل،أنيأرلم71،7هـةط53تاحة51سقف(تحتا1كا"،؟

و!!،11ةط\(تحتا1ح،اشاتأة-ةمس!3س!()*احشأة-مس!3ا"*قى(خاضعاكاه*ةدلألحنا(أفإني7108(ح!53(!اي11ليثفاة*153اس!مة*

لىا1م!*ولةلاولعقا*ولهـة+عقلملحقا11*ههـااة-ءاالح،لتمتا9،أ!.ا"ةاا*!دأ،فيفعلا1امة،الحعل11+ةم(بديا1طة"اتحتا03051لا

5+((ف)صجع01(71*ا*ول(هذهاا52حول،اس!ط(فيا1ولحورا+ي!أجد،

11حالبأوأسق/متألفا(ا371لإصماع%أس!اعس(مسامعا1فيخطوبه()يالكلمحمغاستتمفل!اس:جميعها()...(ثمة\،71

الجامعة(71:ه(تهبميتصع،ا1معجلير%بعنايةع!بحذ/ي.باجتهاد(4(71س(بيسوع371(يصوتكانق"سر/(الموتقارب

11+بحثهيرسط.اليت،ااقسرغير(ااصواذ،7106،)؟(الإلثامليناألأوهويلا،بناهاهروالحامعة11ق!هو،ا1الكيسةس.قر/

أهلأنيأرلم771(سقيفتيد!/ظلاليس.(بيتيسفتتعبنسقا(أتعبك11سيديياسرب(يااأصدقا)ء(15س.تراأصدقاء(

عسأنا(7108،غلايس:ق/افتايتسر/افيبرأا1مستحقذاقيأناأجعللمقأن/ألاأشحقلمد!:أن/نفيأؤهللميعس/أن(

!يإلرائيل(جمغيأجدلماافيولاق.في(ا1عسأنياااقط(الحق9(71أضراظاس.قراجنذا،ا1يتلم!ي.تحت(خاضعا1،أيفا

11مريضا؟نالذيعس.يعس/عق،المريضة.ا(71مقدارقهذه(اانحوعر.س/مئل(ا1قجمغ(ا1وجدتإسرائلآلفيولاعس.

صحيخاعي:قس/ابرأقد

مرتبخاصع،ا871

(،عوالرويالسربانياسرالريايى،القبطيض/يق.رالروي،القبطيقررالرياني،والرويالقبطيت!ر،الريانيس:،الرويي،القبطيق

تط.!قط،ط،السريانيفيليس-لا،الرويلىليسهـلا،القطيفيليىفلاالسربايى،بعض4عس،الرويبمضعز،القبطيبعصعق،العبراني

ق!ط:،والرويالسريانيبعضعسروالرياني،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريافي.يطدقط،الرويمط،فقطالقبطي

السريانيوبعضالقبطيتعس.،القطيوبحضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعس.،فقطوالسريانيالقطي
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بمآش

بمآ

لوتاإمحل

غمثزالتاليم!ائقضل

غطيئم.:.ؤحمغتلآجميذةقغةتفمييؤكأنتائين،ئ!مىقييتيماإلىت!وغققىقذائغدفيؤكأن111ة71

ؤكأنأزققة.كأتثؤهد؟لأقإ.ؤجمذائنؤفؤقات،قذتخئولؤاجذؤإداائقديتة،تابمنقزتقققاأا7.آأ

قققسق71:14(ؤتجاءتئي.""لاتقا:ؤقالغقيقا،تختنتمئوغ،زآقاأقتقا71:13ائقديتيما.منكثيزحمغقغقا

تتكئم.ؤتذآائقيثقخقشأ7115قانجيش."فئمأفوذ:أئتلذالشاث،"أئقاققاذ:الخاجملون.قؤقق!التغش،

تغقذؤقذلمحيتا،قاتمغطيقاتبيا"إنقائيين:اللةئقخذونؤكأئواخؤف.أخدخوقاغتزى16(ت71أقه.إلىقذقغة

اللة.:.ئقخذونؤكأئواكوزيقا.ؤجميجتيماائيفوبحميج!بغئةائقؤذهذاتشاغ71017(."شغتةاللة

نوالمح!6و؟نوا(71017(هـبصلاحمماصعبه(16(71وجاكا!وجاء(14(71وكانكاوهو(71011(
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ابن،11ح+هو،ا1س!قد،ا51++*حقروإدا(11م!+!دلأحقرملصا(210،1(*اةي!اانائينا1شا*ام!*!ايوعا1م!في،ا1)ا+دلأيدأ(شهة(و؟ن11(71

س!ح7اقفاجلمى،1اك!ه!ي!أدت،11!اة!لملك4!(71يلماهلأكثير(11س!*لمكانت11اة!هذهلما31ةولزو!-ةوحيداااش!)ا!وليدما(53

قركورتها(11ا(ةآ58!ح!اع(17(71س!*ا!ا!دأ+7تعهد(11دلأ53(يصجدون11س!ة1.6فاعترى(71:16(س!لحااةاحول(فجلس15(71

ل!س!ة2لل!أ53هـقى3(اللهونيصجدو؟نواا5+للما*امس!هم

عقسوإدا(13(71معهالصضىي.ق/-،يشي(وكان11عقهـلاسيوع(ا1قدبعد!يايالوم/ذلكغدفيسالغد(في1171(

11وحيذا؟نميتاابصر%وحيذا؟نميئايثيعونهمفإذاأبصرع!.وحيذأ/ابئاو؟دجمازته،تمثيعبصيتإذأي.وحيد()...(وإذاارأى

11قطأنت،ااالريرع!.قسر/(العش11العقإلىوتقذماسودنا!يق/وجاء(1471(رحمهاس.قر/،تحنن1371(و؟نس:ق/وهو(

ام!تا+بصلاحالروينسخبعضفيأدقيلقس/شجه(ا1شعبهأطلعاللهوإني.قس/سثعبه(اللهتعهدوتد71"16(عقطلاجلمى(

وجمغاليهودية11أجلهمنق./عليه!ي:س/د"(11فخرجق:سلمحاع(71؟17(قدايالذيالرويفيأجدهاولمحصةى،3هـة!)دلأل(5

عقط(اللهيمجدوتو؟نوا11قع!كورتها(ا1بهاالمحيطةالكورةكلوفييهوذاأرض.يحو!/الذيالبلدكلوويهوذاق.كورتها(

الكلةهذه(القولهذا7!،71و!(وهده؟\(71

(،ع.والرويالسريانيأس:والسريافي،القطيض/سق،والرويالقمطيقروالرياني،والرويالقبطيقسر،السريانيس.الرري،ي،القبطيقي

قط،فقط.طالسريافي،فيليى-لا،الروينيليسهـلا،القطيفيليسفلاالسريايى،بعضع!.،الرويبعضعر،القبطيلعصعق.،العبراني

قطرالروي،السريانيبعضعر:السريايى،القبطيبعصعقر،والرويالضطيلحضعقر.مقط،السريافيسط:فقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيولعضالضطيش.،القبطيولعصالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعرالسريافي،وبعضالرويمعس.لحقط،والريايىالقبطي
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اليشزونائقضل

قائلأ:ت!وغإلىؤأزشقفقاتلآميد؟،مناثتيرئوختاقذغا71:91(هد؟.حميجغنتلآميذةيوختاأختزئتمأ71018

آزشقتاالضابخئوختا"إنتة:قالاالرخلآني،إتحيماتجاءقتقاأ71:.3آخز؟"ؤاجذاتئتطزآئمالأل!ذلذفؤأئت"أ

ؤغاقالتآفزاص!جمنكثييرينشنئالمتاغةيفذقيأ71031آخز؟"تئتطزأئمالأقيذلذفؤأئتآقائلأ:إليذ

ئوختاقآخبزا"اذقتاتفقا:ؤقالت!وغأتجاتثتم7103؟(بائتقيرغتئهنمأئغتمكثيزونؤغضيان،خبيثةؤأزؤاج

ؤائقؤقتمئضغون،ؤالضتميظفزون،ؤالئزضيئشون،ؤائفقغدينئئصزون،ائغفيانأنؤشممغئقا،زأيئقابضا

تفوذتمئوغتذأئوختا،زشولاذقحتقققاأ!:34(!ن."تمثلألالتققظوبئآ(71:3ئتشزون.ؤائقمتايهينيفوفون،

بشقلإئؤإلأ3،أ!.هالزيج؟منفف!زةأقضتةقاذا؟لتزؤاالتزتةإلى"آخزخئئمئوختا:أخلجمنيلخفوج

ؤإلأ6؟(ة71ائمفوفي.ئئوقيكنيؤالتجييمائتخدثيابآفلفئمقاتاجمقة؟ثياتالاب!اأزخلأتئظزون؟خزخئئم

تيئ.".:.منأفضلإتةتئمأفوذتغئم،أتبئا؟يتئظزوا؟خزخئئمقيقاذا

فذاقذ".".:.ظيريقذئقيئالديذلذؤخهذ،فذاتمقلآيأزيق"قأتذاأخلإ:منكتحتالذيفؤ"هذا71:37،

قتكولتىمئةالأضغزقأقاائمغقد.ئوختامنبأفضلي3الت!اقؤايدجم!أحدلئشإتةتخئم:"أفوذ71038(

مئة.".:.أغظئمقفؤال!مؤايئ

اثقري!يمئونؤأقا71:03(ئوختا.ضئغةاضظتغواإبلتيما،ال!زأؤتجئواؤائضثازون،خيغةالشغحثشيئؤتقاأآ7109

جمئة.:.تضظبغواؤتئم!يهئم،الت!زأقيقتخاؤزواؤالتافوليصئون

تغضفئمئتابيتجالميصين،ال!وقي!بضئتائائشبفونآ3(71:آئ!ثتفون؟ؤيقنائقبيتيما،هد؟أتاشأشتة"بقن71؟31(

تةكللاتجاةالضابخئوختالأنا71:33تئكوا".ققئمتخنم،ؤئختاتزفضوا.ققئمتخئم،"زقزتاقائيين:تغم!تخؤ

أكوذإئ!اندافو"قاقففئئم:ؤشايىئا،آيهلأائتشيرائنؤتجاء71:34(شيظان"."بيماقففئئم:حمزا،ت!ثزثؤ،خئزا

أئتائقا.".:.جميجمنالحكتةقتتززتي71035(ؤائخظا؟".يفغشايىينخييليلخضير،ؤشزوث

أمراضهم6(أمراض)317(انت"أنت(أ11جا*!جاءا71..،(واحد"واحدا،11ذاككاذلك(11انتاما"أنت(أ71:91(

"هو(71037،والغ*والعيم(11شمماشء،11الامماوإلا(71035(للبريهمما(البريةإلى3471،والمقعدونلأ(والمقعدين71033(

فلتاهـمما!ةهـلاولتا(7193(السحواتملكرتفيدهو7فهراالصواتملكوتلىا1الساوات!لمالسموات11انكاإنه(لم71038

العئارينمماللعشاريناااوحليل6خليا!،ااالخصرشروبمماللخمرلموشروبااوجاكاوجاءا71134جامما،حاءا71:33،
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ننتظر(ا1د!ةيدأ(أمولهـ11،لكذ11)مما!ي!(5*(أنتا11ولا،*(+5)523عا(فد71091(اةلم!(هذها1س!!هـص!(ع!ا1ة-ةم!7أخبر((71018

ق(هاتعا(71013!اس!53اةآخر(5311*+يلماع!58!ط1اللأكلهننتطر(ا6أهـ1(لكذ(7103مماس!53اةآخر(حذاوا5311*+يلأ8!!م!االلماكلع!

11ح*،أن11م!ا"ة-(خبزاط33(71لملل!53(عليهم11عمحااة+هول(أنعم3311حلل!53(خبيثة11ا+تأة**)للأل(335ي7ا+شاة33ءه

آد!ح-مة+س!*(خرجتمأ11ال!*ت!م2،1!دلما(رسولا(710.3ح5احيدألأس!لم!53111دلألم!53(ئتثزونا1مما!53الصما11ةدا583!ي!(يبصرون

،!لأي11ةهلا*قروإلا(لم7153)653أهـ(53،الريح11!زه!ح*ح+الحم!لما1*اك!5ا"مح(مهزةا1م!*53لمحأة(أقصمة5311ءاماذاا581!م!

1،أ+ابيوتاا**عشأ!ل!،فيا1ل!ة،أهل11ل!26!+أعةناا3531ل!هححيمةللأ!حثيائا(ا511+احاا-للألالا،ا1اولللما!هس!أزخلألم11ح53

ذلك(710137)س!+ولهـهم+(53اليا1ح،منا1ح535(أدضل11ه+(3)شا؟-وله!منبئا،ا1حأ)نبئا(،11هح2للصاذا(ا1ةهلا*قروإلا(7106؟(

11ااةة،1،لأفضلا1اوللاا*+اشاموالد،ااطد!5في(ااح،2+،ههـه!+!يح81قأحد،ا1س!*إله(71،38لا!هئاة*(يهيئااهـح"لمالذيا*هـ1

ا+*م!طللماشاول(صبعةا1+س!إذ،11ةهـ3ولاةس!البر(أوجبوا(93"71ءم511،منها1ا+53!ااورلأصغر،ا11ح!قرلأما(ا1ا+مدل!3،حشا!(لئغتدا

53+ي!ولم،11مط،أ53261++طي!(فيهم11.كا!حالم!رأي(11ةة؟م!3لم!؟-!فتجاوزوا(11ي!ا*،571قرالاموسيون(11ص!وروأما(71003(

قر(الوق11حدلأح!ي!اة53صبيائا(11س!شاال!هيثبهونا71،33ا*535+ت!ولفى53ئثهونا5311ح+لمن!ا11س!53السا31(71

(لأن33(71اولا!تبكوا،ا1ا!ولحمم!!ةنحنا(ا1دلما*!ةزمرنا(11ح!53نحو(ا1ج3ول533(يناديا1ح(-س!،1*5)اشاولجالير(ا1ة3ةم)هل(دلأ

صارئا(ا1531احللما7،كلأآ71،31:ول*535لم!للما*5ل!*ح1،ةشبطاد(بها1ا61أشا(ا،!)حتا،يشربا1*س!153ا!س!عق20511*للأ(كليأا31مة

ا*ولهـ%)5لمتررت71-1151،35*هـيهتمم،خليلاا+م،أللحصر،ا1ةس!لم3لمشرو!ا1يملام!م52ولللأ(كولأ11لحح++*اشالمادهوهاا131*5للأ

هـس!*ول*اح(هـص7*حا

!قذلك(11سطله،ا1لهوقالايسوعإلىفجااء(1سقر/قالا()...(دلما03(71سلاواحذا،11قسذلك(91(71هـالأمورس:هذه(ا71018

قس/اذها(11ضلها،71033،طموهبسق/،عليهمأنعمااس(خبيثةا1ضرباتع!:صا(عاهاتا1+ليهاسط.الاعة(71031(

11عادي.قس/ذهب(3471،بييرتابيقس/لت(يك3371(والخرسعس./والجمي:ذر/،والصم11)!ذهبتصا(ذهبناإذاي

فيالدينهمهاي.(الملوك)000(همهاااسوإلا(71،3:هريحترس/(الريح11عقسيوع(ا1عمليأهلق.تليذا/س.تر/رسولا(

المجد،11قأهل،11العيموفيالاعصة%الز!وفيالعاخرةالثابفيهمالذينهاؤلا،ء(همهاع!؟ت/المصل!فيالاعمالشريفاللماس

عليه/عس:يقس/،أجلهمن37،أ!وأكثرس.قرأألضل،11بلي.س/وإلا(71،36قساالملوكا1س،ليوتا1ع!قالعيم،11ق

11يديكبينالطريقليسويس/يديكبينالسبيليهذبالدي%طريقلثليقومعر.(طريقكيهيئالذيذلك1اقذلكا11)3(+هذامط.

فيفهوسئامنهالأصغروأماعرمنها)...(فأماا1عقسالمعتد،اارلادةقأولاد/س.ي/مواليداا1ليس:أحد(71:38(قر،قدامك

وكلص(جميعهالثعبسحولما11لماي؟ولما(93(71قسر،أعظم11اللهس:ق/(ال!واتااالصغيرأنإلاس:قدزا/أعلى)الله(ملكوت

عر:اصطبغوا،إذالماق.ص/إذ،11)؟(للهيبررواق/اللهسبحواي.س/دته(البرأوجبوا11!طهالثعبفمععر.س!عوا/الدينالثدب

لم/إذفيهماللهرأيعنفعدلواعر،فيهماللهرأي!مقجاوزوا11والكتمةع!./الاموسكتابدر.عروالاموسيون(71؟03(واصطبغوا

11،الآنسطفب!ناعرتسر/بصن\(71:31(قرولم(11أنفهمفيعر.(فيهما1إرادةعر.قر/رأيا11لىإذاللهمرضاةأنفسهمفيلظلرا.س

زمرنا(11عرقنحولما1ويقولونأصحابهمينادون.سقائلير،)...(يناديا1الطريقس./شارععرعر/،الوق!7033(أهل.سق/أناسا

،أكول1اهذا4يقس/دا،هوهاا1ويشربيأكلس-ق/وشارئا(كلأآ710،3،سر(يشربا1س،يأكلا7133سطلحملما1غتيناقةع!

معدلتع!قسر/فتبررتاا71:35جليىعر-دسر/،خليلا1قسر

هذه71:31(منهأعظمالسواتملكوتفيفهومنه()...(ملكوتفيا1الصايغالمعتد(71038(يعد،يهيئ771،(شريرة(خبيثة71031(

قبالةنحو،33،ألاا!يلهذا(القبيلة

(،عوالرويالسريايىأسوالسريايى،القبطيض/سق:والرري،القمطيتر.والرياني،والرويالقمطيتسرالمرياني،س.،الرويي،القبطيق

قط،فقطط،الريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيلي!فلا،السريانيبعضع!،الرويبعضعر،القطيبعض"عقالعرايى،

قط،والرويالريانيبعضعسر:والسريافي،القبطيلحضعق!.والرري،القطيلعضعقرلقط،الريايىسطلقط،الرري.مطثقط،القبطي

الربايىوبعضالقمطيقدر،القبطيولعصالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعرالسريايى،وبعضالرريمعس.فقط،والريانيالضطي
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لوقاإنجيل

ؤائيمثزوناتبيائقضل

كأتتافزأةؤإدا71:137اتخآ.ائقزيحييئ،تيتذخلقلقاقغة.تأكلأنائقزيميميينجمنؤاجذشأتةثتم71036(

خفف!منؤؤققت71038(طيحب،قازوزةآخذثائمريمييئ،تيحبكبفتيهئآتةغيقتتقاائقديتيما،لمبخاطئة

ؤتذفئفقاقذقييمائقتلؤكأتحتزأليمقا.بسثغيرؤتم!خفقابذفوجمقا،يىخقييماتئلؤتذأتتايهية،يىخقييماجمئذ

هب،ققيغتئمت!نتبيا،هذاكأن"تؤقائلأ:تاطييماثبقكزدغاة،الذيانقزيميئيذلذزأىققضاأ!:93(بالظيب.

قؤلأجمئديإنليمفغان،"تاتة:ؤقالىت!وغقأتجاتأ!:"4(."خاطئةؤأتقاتق!تة،التيائقزأةهد؟خالؤكيف

غلىتةكأنآذييي.يضاجبغيريقانيكأن"إتةتة:ققالأ714:اائفغقئم."أئقا"فل،ققاذ:فؤقأقالذ."أفوئة

تفقاقؤقستئو!ياييما.قاتفقاتحنؤلئم71:43(بيتازا.حم!ئونالأخيرغلىتةؤكأنبيتايى،مائيماخ!عقائؤاجد

تة:ققاذفؤأقاالأكثز""تةؤقحتالذيأن"أظنؤقال:يئغانأتجات71043(أكثز؟"لمجئةجمئفقاقضنجمئهتا.

ت!كثققئمتيتذ،ذخلثائضزأة؟هد؟"أتزىي!يمغان:ؤقاذائتزأهإلىائتقحتئتم71:44(باشيقاقة.""خكف!ت

قفذهدهؤأقاقمي،ئقتلتنمأتت4(71:هبثغيرقا.ؤق!تختفقابالذفوج،يىختنتقتممقؤهد؟يىختن.خكلىقاء

منأأ!:47بالظيب.قذئدقتتهقؤهدهبزئسب،زألييتذفنتئمآئت71046(قذكيئ.تقبي!هقتتزكتئمدخفث

قييلأ."لمجحثقييل،تةئتزكالديؤإلنكثيزا.أختتلأتقاتقا"قغفوزةالكثيزةخظاتاقاإنلذ:أفوذهذاأخل

هذافؤ"قنتؤاطيهئم:فييفوئونائفتيهئونأولئلثقتذأ7194(خظاتافي."لليئ"قغفوزةتقا:قالئتمأ48ة71

.".:.خقضلثقإيقائلئي،ب!لآبم"اذقبي:يفضزأةققاذ(71:.هالخظاتا؟"يغمزالديالأخز

،!طيهصا(له!اا1يوفياه*يوفيانه(3،(71فانهاممااوأنها71093(وتصسحهاكاوتصسحهصا(11وبدت!(وبدأت71:38(علما"لتا(71037(

هده*،وهذه71046،فاي+في(ا71-45وسحتهاكاومسحتهصا(4،أ!-إحكتباستقامة+باصتقامة،حكمتا71:43لكليهصا
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مياطيبقارورةأخذت11-حلما(ا1شهةلم!15515ام!مي!ا!هلام(خاطئة!نتاح++*لححاقرإذا(37(371(لاة!ح)5صأله(ا1ص!ولثم(36(71

وقمت(71038،*ح*هخي!طيب،ا1ي!هم-ظة!*ح!قراقارورةا1رمجهطي!دهننحزنةحملتاولهكاةشأخأسة!ةهةي!اهم73*هم

!(رجليه11ي!دلأح+م(تبل11(تاح)ا*ام(باكية11ةح!.6!3\(رجليه5311-ةمةطعند(لحةهـ5311(خلف11*تا(من11)الحهشا*(+ح

ا5+،ةورفكر(93(71(حح)ءحللأ!هنهصا(تدا1ةحة.5*3(ميهقدا1اا(ا!ا)اللأب(!معر()53+ه!عاشاة8!!عتسحهسا(ا1ةحة.35ور

خاطئة(ا1!*أنها،11-لمالتي11يدأ*ولمرز3حالاا1ه3كيف(ا531س!+!ام!ا1ح!س!لو،ا1)دلأ!(1احقائلأ،ا1ي!5ا*ما،-*طز؟لمباطه

لصابا1س!يمرهرمممر،غريصان(ا1ش!لا52!هكان،إنه71:41()اكلمأ(53قولأ(ا1ا+-ي!ددي،1ا53!ه(إن04(أ5371م3115ا!ه!مس!7

ا*ح*13525كاناا+ا*53س!لأحدالوااامم!511الها1ي!535،اكالىا1اول+ء)ت!ل(ا*،ولا*ا+مدس!535س!+لا53حول+س!ا!ا*ولدلأمح53ق(يند

مجبه(11!+!طيهه!ا(311ةمم!ااة+هولح،ا(فوهب5311+ه+جيوفياله،ما311!دل!-لم!ءول3ةولقىلهصا(يصولم43(31مح511له"(

53*حطي!س!كلأهللأشا(باستقامةا1ح53هكثر(لأاا1ةممرحي!ول-5وهب،ا1ص!وراأناا3ا+ولأظ!((7103،ح535كثر(أاا!م!ولة!ا(هـح)ي!+ام

+مللماعأبلت،ا1تههـي!(!11ةطهـة3ور\(رحلي311+ي!كا3(تسكب!لم11آ(دخلت11ة!ممرص!*3أترى(11)1الح*ههـااة(-5(التفت،،(71

ةط!.كا*3قدي(اة*(تتركا1اة+حدخلث(11كاح+ي!3ي!اهـ553اللمامفي(تقتللم71045(لاشاة53-5مسحتها(ا1ةك!6!3"(رجلي

كثيزا(11شأ**5س!ة*لها(مغمورة47(371**هدلهم!ي53ظ!حورهق(لطي!)ب(طااةههـة*3(قدي11عص!!اا)ب(صيت71046(

الخطايا(يغمر11اول!طي!57-*طي!بواطهم(في7194،**حس!ح!لليئ(معمورةلم71048ة-*يدأئتزك(م*113وإن،113له!دأ*ول

ح+م،ح**ممر!ها

المديةأهلمنامرأةوإذاعر:ملا/،خاطئةامرأةالمدينةتلكفير؟نس.الما)...(وإذا3761،إنان%بعضعرق/راحد،3671(

1)قدميه(دونعر.قدميهاعندووقفتعز(رجليه)...(ووقفت71038(س(قارورةا1حملتيقس(أخذت11فلا،خاطئةوكانت

وتسحها(11قدميهس.قر/"(رجليه11تضلعرق/تبل(ا1وجعلتعسر.قسراولدأت،11س(رجليه11سعند(ا1خلمهس:ق/خلف(

قائلأاباطنهفيمكرا1سفكر،ا1سطذلك(71093،س(قدميها1عرقارأسها11بثعرهاعر.سرأصا،بعرا1وتثفهصاعرسعر/ق

لأنها!،أينومنالمرأةهذهالآنلعرفعر(خاطئة)...(ل!نا1قرلو(ا1وقالنفهفيفكرس.لوانممهفيقال!ي:قائلأ/ذاتهفيقالق.

وإنهاخبرهاوماتسطالتيالمرأةهذهمنيعرفل!ند!ةحاطئة/!إذلمتهالتيالمرأةهذهمنومثلصإذنلعلمبرخاطئةو!لمسته

قولا(ااعرسإن(71:.4،حاطاوماالمرأةهذهمنإذنلعرف%حاطئةمنهدنتالتيتلكوأنخيرهاوما!منيعرتل!دد!./خاطئة

أحدهصا%عل،غريمانلهكانرجلعرالواحد()000(؟رإلها1قدين،11س(لصاحبااق!غريمار(س/إنه،\،(ألا!ثب)ث(طص.ق/

لمولأنهسى/كليه!ا(.().يحنولم71043(سفلادينارا(11أحدهماقسرو/الواحد(11أحده!اعلىلهف!نما،لمقرض؟ناغري!ان

بودهيقولمهمامنعر.أكز،مجبهمنه!افمنااقرأكز(11قرمنه!ا(ا1فأنعمق:!ي/(لوهبا1!يه!اطماحقهترك،يقضيانماال!ايحن

متقيئاعز،باستقامةحكمتااأكثر+مجهع!.الأكزلم11أنعمق؟ترك/سو!ا71043،أكثريحبهأنمجبالآنفأيهاس:/أفصل

11أمطرت%غسلتعر.س/بلت(ا1قديعرس/\(رجلي11تبذلعزد!قى/تكب(4471(بالصوا!ش(باستقامةا1أجبت

تط!يا11تقبلنيسر:مياتقبلا1سطأنت(4،ألا.هلمتهصاي.تس/ام!حتهصاا1بدموعهاص.(بالدموعا1قديس:آ،رجلي

دهنتسقدقي/علىطيئادهئاسكحت%بطيبرجيئمسحتقدعر.،بالطيبقديدهنت11بدهنس.!ي/(بزيتا1سطأنت،71046(

س/غفرتلقدعر.،مغفورةا1لكأقرلهذهبدلس:لك/أقولفضل؟طاأماعرقر/لك،أقولهذاأجلمنا4721الطببدهنرجك

إنهحتىس.ق/(الذي11قالآخر(11نفوسهمس.(بواطنهم71:94(غفرتقدإنه

فاي71:45،في،مستقيئا،باستقامةلم71043ذاتهألا.93،لاطنه(وسألهالأحبارمنواحدوجا)ء(العري!يير،)000(ثملم3671

تهمذوااطنهمبوا(7194

رالرويا،عالسريايىأش،والسريانيالقبطيتس/سق،والرويالقطيتروالرياني،والرريالقبطيقسر.السرباني،س.،الرويي،القبطيق

قط.لقط،ط،السريانيلىلي!هـلا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليسذلا،السريانيلعصع!.الرري،بعضعر،القبطيلعصعقالعرافي،

تط:،والرويالسريانيلعضعسر.والرياني،الضطيلعضعق!،والرويالقطيبعضعقر:فقط،السريافيلط:لقط،الرويمط،لحقطالقبطي

السريانيولعصالقبطيقعسالقمطي،وبعضالرويمعق:،الرويولعضالقبطيقعر:،السريانيربعضالرويمعس.فقط،والريانيالقمطي

934



بمآش

ع!يم!

بم*

لوقاإيخل

ؤائجشزونالثايبالقضل

ؤي!ؤة،(81غمثز،الاثتاؤقغةالتيما،يققكوقيؤفمسراتافتابؤقزتة،قديتةض!إلىتمييزهد؟تغذفؤؤكأنأ81:ا

شئغةجمئقاأخزبخالتيائقخذتةئذكأالتيقزتئمؤأفزاص!:خبيثيماآزؤاججمنشقافنالقؤاقيأولحذأخز

جمنمجذفتة!نالقؤاق!كثيزاث،ؤأخزتاثؤشوشتا،هيزو؟ش،خافينيخوزاافزأةؤئؤتا8103(اصين،شيا

أفؤايهن.:.

الامنالإضخاخ

ؤائيشزون(اثاييالقضل1

ليززغالزايىغ"خزبخ81:ه(بتثل:قاذقييتبما،خلىمنإتةتأئونكأئواالدينقغغطيئمحمغاختقغؤإفي81014

غلىآخزؤشقظ8106(ال!قاء.ظئزؤأكقتةقديش،الظيرييئ،قايىغيماغلىتغضةشقظتززغ،فؤؤميقاززغة.

قغةتتستقتقاالثتؤفي.ؤشطفيآخزؤشقظ81:17.فتاكئزءتةتي!تأتةآخلمنتجف،تتت،قققاضخئ.

"قنتاذى:هد؟،قاذإذؤكأنضغم!."مائةأتقزتتت،قتقاضالجة.آزص!غلىآخزؤشقظ81:18ختقة.الشؤك،

قلي!تغ.".:.يت!قغ،أذتالبتةكأن

ققكوقيأشزايىبجفيمأئئئمخطيئئم"قذتفئم.ققاذفؤقأقا81:.!(الضتل؟"هذافؤ"قاأنتلآجميذةشأتةثتم81:9،

ؤفئمتفقفواؤ،ت!ئتغواؤلافئضزون،ؤفئمئئصزوا،يتيبأفتالي،لفئمائقؤذقيكونائحافونؤأقاالتيما،

معون..:.
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ا-.ا8لوقاإنجيلحواشي

عقة!اح!3م!7ااة،ومعه11يلمااحااس!53!!5مبشزا(ا1اللمااحا(3لمحأمنادئا(ا1ة-ة!اكل،ا1اة!ا5،هذا1هـي!1(5هو(ا1)ا+للأيلا(حة(كان(811

11*مح!ه*حوزا(ا1*يما،1*رد!اقريؤدما(3(81-"(التي11دم!ح53(خبيثةا1-(اللواتي11،ا*(أولك11م!كا!*لحأخر(8113حلأح5،ةولول

ههـ*5++3اجتح،وإذ8104(58!ع!هي!اي!حط3ة+*ه*!ة+احترلمأمواطرمنا1**،اللواقي11خ350ة*لأة!وصا(11تاه+ه!ا+،خازن

زرعه(11اظا،س!7(ليزرعا1لحم!++26عقلمخرج58،8105!حة+53!أس!+اح58!ةمولبصثل،ا1ة-*مماقراكلمنا1،ا*(الدين11ولحفىامع،ا1س!ول

ترلة(ا1ولح53اةآخر(6(81مماشاي!س!5ل!س!%مماتأص!لاح+ححل!5(رعةقاعلىا521اةولل!س!(بعضها1ا*+لمحط6،1اس!ااص!م7(يزرعهووفيا11!!مور

(هذها1لاحللأ!(قالإذ11للأ!ا5(ضعفا1لأم!ياس!ي!(صالحةا3531!ااةآحر(8108(هشأ(ا!2)ام(الئوك11كا305اةآحر(7(81ا(ح-ل!.هل!ه

بعلم(ا31+ه+شا1(حظيتما1حقد(81001(53ما،ا1س!!(أن11ول6(ثم9(81ولح+دلأتأ(ليسمعا1*يدأة*(أدنان11ااةلم!ول523(نادىا1اة،1

ع3ص!+للماحول(سامعونا1حل!3ة3(مبصرولىا1طص!ل!لح+(ي!اةمة)*58!ة(بأمثالا1حولما(وأا(اي!73ول-حام)،51ر(سراأ11س!5اول

المدلىيطوفوهوالعادةعلىالأيامبعصفيو؟ن%قريةوقريةمدينةمديةفييجولكانيوعأنلعدوفياعرشقرية()...(و؟ن181(

11رقريةمدينةكلإلىيسير؟لىيوعأدذلكبعدو؟نعس./والقرىالمدرفيمجوليوعكالىالخطوبهدهلعدم!ف!لىد!ة/والقرى

وأولبسمن/عوفينحنونوةيصفاهن()...(ونوة،(81قرمسثزا(ا1مدزاعرقر/مادئا(ا1قسيير(ا1يموععرسهو(

عرقر/سيخدمنه،ا1قهرمانعر.قهرمالة/عر.(خازنا1كوزاعر.سخوزا(ا1يوحانسحة/عر.يؤنا(81:3(برأن!ناللاتيالنسوة

)...(وإد(،-ه81+هوذاعر:ق(بمثلا1ق(مدينةكلا1قمع(ا1قوإذ(4(81قرسأمواط!(منا1يخدمنهمعس:عرمصيهن/فييخدمه

فيوقنكبيرجمعمنهمبهفعلمعر.خرج/قدألهالأمثاللىقال،إليهيصيرونو؟نوأالمدنجمغم!بهيرجمعاجتعتد؟نفإذسخرج(

(ليزرع8105(خرجقد)ىثلأ(:مثلقال،نحوهينثالونمدينةمديةم!وكانواكبيرجمععلمولما%خرجمئلأفقال،نحوهخرجواالمدلى

:سقر/أقارعةعلىااسقطمامنهعرسسقط/فواحدق!عر/لعفه(سقطااقهو،ا1ياوفيما11ررعدلماس./يزرعجعل!لصاق.

لماأصلهفجفعر،هناك)...(لبتملصاااقط،هماكا1لينق.ترلة(ااقنجت(فلما8106،الطريقعندعق./الطريقدونعر.خط/على

)...(فلصا81:7(جف،نداوةلهيحنلمولأله.أنبتساعتهومنس:انداوةلهيح!لملأنهجف،ثمفت%ندقيئرىلهيحنلم

11+حسنةسطقسر/(صالحةاثريةعزأرص(8(81فخنقهبهالوكفالتف%أصوطابعضوزحمتهالأشراكفصعدتعرساق(خنقه

11هـالأقاويلسطهذه،ا1يقولس:قر/قال،ا1قرطضعف،ا1+للواحدسط:الثار/م!وصنعفعزقعر:تسر/أثصرالبت،ا1قطللصا(

ماعر؟قسراهذا،هوماا1+قاثليريس/أن(11سئم(81؟9،لامعتانع!ليع(ااقسر(أذناناصا!%صؤتعرضا(نادى

نأأعطيلحم%تعرفواأنألتمأعطيتملقدعر.ابعلمأنتمحظيتمقدا1ق،حظيتم81001(الأمثالعر:(المثل1اهذايحونأنعى

(سامعون)...(ليا1لالأعثالس:(بأمثالا1قهـلالمالقول11يقالدإن!اس:،القولفيكونا1قط،ليكونا1العلمؤهبلحمس.تعلموا/

فلايبصرولىليع!)3(.يفه!ونالاوالسامعونينظرونلاالاطرونليعسر.يفهصون/لايسصعونوإذيبصرورلايرونإذكياعس.

يفهونولايسصعونفلاويسصعونيبصرون

تعلصوابأن(بعلم81001(للسصاعليمع(8108(يبسجق!ا8106(فتوطنفديس(5(81

-رالروي،عالسريانيأس.والريايى،القمطيذس/سق.،والرويالقسطيتروالرياني،والرويالقطيقسرالريايى،س،الرويي،القبطيق

قط-لحقط،ط-الريافي،فيليمى-لاالرري،فيليسهـلا.،القبطيفيليى!لاالريافي،لعصع!.،الرويلعصعر،القبطيبعصعقالعراني،

قط،والرويالسريانيبعصعسز،والسريانيالقطيلعضعق!رالروي،القبطيبعضعقرفقط،الريافييعطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيش:،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والريانيالقبطي
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ثتمائيهقة،ت!قغونالذينأولجذقفئمالقيريتيغلىالديقأقا81:13(.اللهفؤخلآئمالززغالقثل:فؤ"ؤهذاا،81:ا

إداالدينقفئمالضخزةغلىشقظالديؤآقا81013(قتخفضوا.ئؤمئوايخلأفلويهئم،منائيهضةقتئنرغإئييشتأقي

تئزكوتة.الضخيرتةزقانيؤ!ت!يميزا،زقتائؤمئونإتقاؤفئمتفئم.أضللاؤهؤلاءبقزج.اثقؤذيفتفونشمغوا،

هد؟ؤتذاثؤائينئ،الافتقائم،ؤتخئففئمانيهتة،ت!ئقغونالبينهؤلاءقفئمالشؤفيثنيشقظالديؤأقا8104!(

ت!قغونالدينهؤلاءقفئمالضالجيماالأزص!ثنيشقظالذيؤأقاإها(81بثقز.تأئونقلآلمحيقا،ال!اجمينالخيا؟

بالضئير.".:.ؤئثمزونبإ،قتتق!كونخييرضايجبقفبائقؤذ

الذايخفونلتزىقتاتئ،غلىيصعهتلشيرييرتختييضغةأؤبإتابيشغظيةليزاخائولمحذأخد"ليش81:6!(

الئوز،،.:.

كيفالأن81،18(ائظزواالالفويى.إلىؤتأييئغقئم،ق!ئويىؤلايظقز،لاقكئوبممنليش781!("لأتة

ت!قعون..:.

مئة.".:.ئئزغتةأتةيظنالديقائؤاجذتة،ليشؤالديئغظى.تة،الدي"قين

يبس7جفلملم8106هـبأمواطنلحةلأ!أمواطنلممنا1يخدمهممايخدمنه(8103(الائي"الاثنا(11معهو؟ن7(ومعه11يوعمماهو،8101(

مما-إذا،81:13،حظيتمقدأنتمهو.طمفقال6(أنتم)...(فأما81؟.1(+قائلين7،تلاميذه8109(لامعتان7(ليسمعا1-كا(،دى81:8(

"(القول11هاولاء*هـ7!هؤلاء(ا1همكافهم(ا1على*ي،ا،81:ههاولاءكاهـ7!هؤلاء،81:14(!(أحوهاء"وهاولاءهـ7وهؤلاء(11

يسصعرن"تمعون(ا1محني6مك!وم(17(81فيعطيهكاليطيه(-81:16،
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إبليىا11ة+اقرثم،اا-،لذينا1ا**اأولكااس!*(ففماا+حح!!جى(علىا1**م!ول،لديافأما81013،(ا+)افحكللام،ا1س!ولو(81011،

11عي!(ففما1وللاحول(لذياماوأ(81013ةي!الححدلما+ول*(للاا1(52+)+6الح(قلوبهما1)اغهشه(ا+(لكل!ةا11ا*دلما(فيزعا585!ةاط!تا

11*لأهم،ااقيمه+د!75ا*352ة*قىلهم(أصللاا1اةي!هؤلاء(اا)اطةخ(1+،القول11+حيده(يقبلونا1*ة+هحقراإدا11*د!الذي!لم

الوكاولهـ11االذي11ول5وأما،14(381*يله52+ه+*كر*!!ع!يزكوده(11حهم+53ايبزا5311*شالفمئا(11حع*!اهـح7ايؤمون

لعىااا1ا!للهم52يدأ(لاهت!اما11يلأة2*هم53(يخنقهما51+للأء(-)ول،ي!عونا1!اول،ينالذ11؟ااةهؤلاء،ا1*ح(لهماا)ا!هح(ال!

الصالحة(15(81حايدهه*3(الاعين11طي!دلأي!)*)ةدا(الجاةهذهامعيثته!وشهوات*دلمال!هول،أعيلحاي!63هدمهول(لذات5،711*م

قرخير(ا1ةد!لاص!،2(صالحاا)-*ح(53)ب(!لب،اا)اكلةص!(ا+،القول11ة-3،يسمعوناا*،ا(الدين11اةلأس!؟اهؤلاء،فهما1ةد!د!لاس!

ياناء(ا1ااق!هحااح-!اليهغطيه،احمس!.كاايوقد(ا1لح81أحد(81:16(اح.*+3ول!ه*هبالصبر(ا1ة+7ا*ها"*ي!فيتسكون(ا1ة3!!ة

!،ليصعها1+،2ا(ة*لاس!يمهةط+*3س!اا*ح+لآ+هلحححش!ع!،س!52السرير،تحتليضعهأودإداءليطيها51+!ممرلاياةا،لضعها1س!كاشأ25شأ

مستور(ا1ةد!ا(53حلم!دلماؤ!م!8ي!"يظهر(لاا1+*لح-س!+(مكتوم81017(اليت،ا+ا+ح(الداخلون1اي!ا-!ز(53)ة(منارةا1لاة*3،يدماح

لمهولي!+وللح-+عقالظهور()000(لألها1الو!إلىويأتي3+ت!ااآ6+،!!3عقالظهور،إلىويأتي5311!حل!للأالطهور،11+،3*+م!+

قر(لآنا(81018يطهرلاإمتوروليس،ئعلملاإخنيليسس!صأح*اولس!ةد!عم511ي!ةءول53د!!ولقىلح+5+شأ!ه*ة*لاس!53حي!للأ*ه!حل!ة

لآخرفاا+كاح53اة(حدفالواا1يدما"ي!!!ول3،كيصا1أيضا!53

!نرعلم11سطالكلصة\(11الطريقخطعلىعسز،الطريقعلىا1عندق.س/على،13(81المثلهذاومعنىعر.قسرالمالمثلهووهذا81011،

ييزا(زمئايؤمونااسإن!ا(11يعصلودع!قسر/(يقلونااسرإذا(1381(لكيلاس.قر/للا(ا1فيجتذب%فيخطفعر.تس/

يحلورعقيتجاوزولى/عر.يفتتمون/ع!قر/يتركونها11اللا)ء(س.(التجربةاارمنئاشاييزارمئااارميئإيصانهمعس

فلاالدنياولذاتواليسارالهصومصديحتقونويمنطلقونعربثحرة()...(ويخنقهم11قهذه(ا1الهومق.الاهتام(11ي!طالكلصة(810.1(

ذاهبونواللذاتوالغنىالدلاهمفيوهمعس.كمالأ/يعطيولايردح!يذ!بالعالموالأوهاموالعنىالاهتامومن%أثصارهمتحول

/حيدة%خاصرةعز/الثريةعز(الصالحةا(81:هثصازايؤتولىولايختنقونالدنياوبثهواتلالغقوباطم%ثمازايؤتونولافيختنقون

عرةق!/بالصبر،ا1فيحفظونهاع!:قسر/بهافيتسكونا1بقلو!يق!/بقد(ا1الكل!ةس.ي/(القول11بسهل/طت)؟(عس

مصباخاأضا)ء(إذاأحدمنماعرةلصعه(أو)...(ليسا1يضعهس.لصعها(ا1فيعطيهس:قا(ليغطيها1ينيرسيوقد(81016(باهتصام

.ص3،ليضعها1)؟(يوضعهأوبإنا،ء(ليغظىمصباحينارلي!%إناءتحتلجفيهأومكيالتحتليضعهعق:يضعهاأوظرفاعليهيحفأ

:ي(يعلم)...(ليسا1قرئعلم،لاا1نحنيق!:،مكتوم81017(ضاه3(.)!سسقر/الور(11المزددولىعر.قسر/الداخلولىا1ايضعه

انطروأ18(71)ب،ءالعلاتعس.الانحثا!/عرالظهور(11وئعقمإلاالانحي(مستوزاولاظاهزاويصيرإلا(المكتوممخنيوليس

يؤملهعر.قسر/يظن(ا1فذاكس:قط/فالواحد،ااسكيف،ا1-لا(الآن11كيفدانظرواعقأيفا(الآن

)!نحبؤ(نحبوسمتورا81017(الثارويؤتونويثصرون(81015(الامتحالىالتجرلة،81:13،المحالإلليى(8103!،

والرري(،ع.السربانيأس،والسريانيالقبطيضاسق،والرويالقبهطيتروالرياني،والرويالقبطيتسرالسربانياس،الرويمي.القسطي،قي.

تط!قط،طالسريايى،لىليىهـلا.الرري،فيليس4هـلاالقسطي،فيليىفلاالريايى،بعضع!.،الرويبعصعر.،القبطيلعصعق.،العبراني

تط،والرويالسريانيبعضعسررالسربايى،القبطيبعصعقس.والرري،الق!طيبعضعقرفقط،السريايىسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبمضالقحطيقدس،القطيوبعضالرويمعق.،الرويوبمضالقحطيتعرالسريايى،وبمصالرويمعرفقط،والسريانيالقمطي
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!بم!

لرقاإنحيل

ؤالجمتزونالايثالقضل

أفذ"قاآنقأختزوة8..؟أأانجفج.آخلجمنإتجيماتضفواآنت!تطيغواققئمؤإخؤئة،أفةإتييماتجاءلتئتمأ8191

الدينهؤتلابفئمؤإخؤلمب،،أقيتفئم:ؤقاذقآتجاتفؤقأقاا813:اتزؤك.،،آنئيريذوفآخايىخاؤفوفثؤإخؤئذ

بيما.".:.ؤتغقلونالت!قؤلت!قعون

ق!ازوا.الئخيز؟""،جمئرإلى"لتفم!تفئم:ققا!تلآميد؟.قغقزكبإلىضجذقذالأتايمآخدثبفؤؤكأن81:33(

قأتؤا81؟34(لثيذ؟.ثنيقضازوابهئم.لمجيظةؤكأتتغطيضة،يىيخالئخيزةثبقتزلتاتم.شائزون،فئمؤلمحيقا81:33(

فذوءؤكأنق!خن.ائقاء،ؤآفؤابخالزلخؤزتجزققاتمفؤقأقاققكتا."ائفغقئم،"آئقاقائيين:ؤآيقظوةإتييما

فؤقق"آئزىلتغص!:تغضفئمقائيينؤتغخئوا،قخافوافئمؤآقاإيقائئم؟"فؤ"آينتفئم:ققال81:35(غطيئم.

قئطغتة؟"ؤائمتاةآئضاالزتاختأفزالذيهذا

وليصافساروا.؟3-3؟(81الجرمما(الحيرة3؟(81هاولاءمما6!هؤلاء(ا1هوفأجاب6،لأجابهوفأما1،(81جاتمما!(جاءت91(81

11!اما"وأما(35(81هدو"ة!لا!هدوء(34(81وصاروا7!صاروا(11سارود"(سائرون33(81سائريرجدلواوإذ7(سائرونهم

فيهطيعهممافيطعنه(ا1والماءكا(والمياه
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913-ه8لوقاإنجيلحواشي

11س!*هم(31(81ح3ه3طأدلمايريدور،ا1ءاها(ا1ص!*أن،11ا"ول*-*(فأخبروه81003،-6*ول+ا"!ص!إيىايصلواأن11ص!ورثم(81-91،

اش!يدمال!ح!ة*د!ة*(لنمضا1ا*حةصعد(ا531اةأحد(11ا"هـد!هو(810،3(ام+حويعصلون(1511+اخةقول(ا1،هلاالذير(11اةلاهؤلاءا

!صاروا(11-أ!للأمما،محطةا1يلماال!353عظيصة(اآ،اةس!5ا*مفرل،ا1-للألحمء53ول5عائرون(!وفيما33(81م!3تأكالله58!مم!!اروا(

(أمواج11)1ا!اللأ+ااة(+ح(فقاما1ة+ة+حا+م!!يدلأ!ت!ا،س!م!ق،المعلمأيها11ح21ة(7فأتوا(81.،،(حا!اولل!3،3!آقرشدة(ا1ة!مع!3

يأمر(ااةمةحلرالرلىااح*(،لزىأ)ا1(-ة)!حمص!3ا!خافوا11يه"!اللههواأين3(81:ه*ولةورأهدؤا1ا!ح*ة(فحنااا*اللأح

57+للأشأحافيطغتها1ا*(7للأ)53(لمياها11مماحأيضا،1ا*اولهـ()53الرياحا11لأ*ص!!53لحةتاك!!ا

ذإفأخبرس./قائلينأناسفأخبرهعر(فأخبروه.؟(8أإليه)؟(ينتهيوا%)صيوافوه(يوافقوهقيحلصوه/عرسعر/يصلوا(81091(

إلى(11دخلعر:قسر/صعد(ا1بعضعر:قسر/أحد(11يسوعسط:هواا8111!طصةس:قولاا8131قط(يريدونا1لهفقالوا%يقولون

صائرينكانواوإذق:أقلعوا/فلصاعر.قسر/سائروداهموفيصا81،33-لا/هناكونرليعرفصاعدوا/عر:فماروا(ا1فيلقعدس:قر/

عر/تعرقال!فينةو؟دتسصدة(فيفصارواا1عاص!شق/عظيصة،ا1فهاجسفتجدد/عر.قر/(فنزلا1،يسوعسط.نام(ا1مقلعين

هلكنا(ا1معلمنايامعلما،ياعس.عرعر/ق(المعلمأيها11منهفدنواس:ق/لأتوا(،81،3جهدواإذوأيوابهمودديصيلون!جعلوا

11عظيمهدو)ء(وكان%الموحوكفالما)ء(فمحن%هدوهف!نالما)ءاوموجعرقصر/فحن،الماء،وأمواج11هالكونإتاأس(.قرا

11قرأالرياح1ايأمرحتىعريأمر/أنقر.يأمر،الدي1اعىعر.س/أترى(اابينههمفيصاعر:قسر/لبض(بعضهم81035(!يق!(عظيم

والبحرس.(والمياها1هـوالأمواجسطق!أاأيفا

(يوافوه)صيوافقوه(إليهيصلراا1يصكنهميستطيعوا(81:91(

شظهةوعبرهالهرعبرحاشية(البحيرةعبر3،(81لأ!يله3ةول3"ينجح%يتميعصلما!"وكلالأولالمزمورفيحاصية.إيى(يصلوا81091،

وجانبه

،،ع:والرويالسريافيأصوالريايى،القطيقس/ص،والرويالقبطيقروالرياني،رالر:يالقبطيتزالريايى،س:،الرويي:،القبطيق.

قطمقط،ط،السريانيفيليىهـلا،الرويفيليسهـ،،القبطيفيلي!فلا،الريانيبعضدلى،الرويلعضعرالقمطي،بعضأعقالعراني،

قسط،والرويالريانيبعضعروالسريايى،القبطي!عضعقسوالرري،القبطيبعضعقرلحقط،السريانيسط:فقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويربعضالقبطيتعرالسريايى،وبعضالرريمصفقط،والربايىالقبهطي



*+بم

يمت!

لوقاإنجيل

ؤائجمثزونالزافيائقضل

اشتفتقةالأزص!،إلىخزبخقققا81:7،(الخييلي.فتاتةالجئير!بهبالتيالخذيىيين،كوز؟إلىشازواثتم81036،

ائتقابر.كنيتلتيحت،ويأويؤلاثؤتا،تفتشتخنؤتئمكبييرزقانيفئذشيظانبيماؤكأنائقديتيما.منزخل

أتاائغك؟الت!ائنت!وغياؤلذ،لي"قاغطيبم:بضؤقيؤقاذيىختييما،ؤخزتخحتضزخ،ت!وغ،زأىقققا81038(

فتذاختظقةقذكأنقإتةالأئ!الب.منتخزبخبأنالتجشالروخأقزكأنلأتةا81093ئغذتني."لاأنأشآلك

ائمقايى.إلىال!ثيظانؤتمئوفةالزتاظايئ،يقظغق!نتة.الخا!ظةؤيائفئوببالمتلآليلئزتظؤكأنكثيق.لمييين

ؤكأئوا81:31(كثيزة.شياطئن!ييماذخللأتة"لاجئون"؟ققال:فؤأقااشمذ؟""قاقائلأ:ت!ئوغق!تأتة81؟03(

تئأئوتةؤكأئواالختل،كنيتزكماختافييزكثيقمنقطيغفتاكؤكأن81033(الغضتي.إلىبائمصيئتأفزفئمألأت!أئوتة

انختافييير.ثبدخفواالزخل،منالشياطينخزتجستقتقا81؟33(قتزكفئم.ائختافيييرتيذجمماتذخفونيتزكفئمأق

ؤآختزواقزئبرا،كأن،قاالرغاةزأىؤتتا81:134قاختتقمت.الئخيزة،أشقلإلىخز!بجمنائختافييرقطيغقتزائ

الديالزخلذلذقؤتجذواتسئوغ،إلىؤأتؤاكأن.قاليزؤاقخزخوا81؟35(الخفولي.جمبؤالدينائقديتيما!بالدين

نأزآؤاالدينؤأختزفئم3681(قخافوا.ت!وغ،قذكنجمئذغا!لأ،ثتاتة،،بمتاتجايمئا،الشياطينمئةخزتجت

خؤفالأنغئفئم؟يضصيئأقالخزتج!ييينكوزةحموجخ!ق!تأتةأ81:37قغة.الشياطينكأتحتالديخقضكيف

ؤزتجغ.:.ائقزكحتفؤقضيذؤأقااغتزافئم.غطيقا

إلى"ازجغ81:913تة:قائلأت!وغ،قأزشقةقغة.ئميتمآنت!أتةالثياطينجمئةخزتجتالديالزخلؤكأن81038(

تمئوغ.:.بيماضتغبتاحمغاءائضديتةجمنيئافتابقتقىلك."اللةضتغبقاؤخذلثتييذ،

هـ!ابن(8؟(81لهوصار6منذ(ا1شياطينمعه6شيطاد(بهاكان"و؟ن(81:37(الجرجسيين"7الجذريين!ةلأ!(ا!دربين81:36(

و؟نمماف!ن(ا1بالقيودولمجقظ7له(الحافظةولالقيود11والقيودكاوبالقسود(11ربطمما(يربط93(81أسلكهـممالأأسالك(11هـبن7!6لا

كاجمعاء(ا1هـبك!ةلألك(81"93(الكورةمماكورة(81:37(منمما(الذين81034،يلونهكا!يألونه(33(81لاان"ألا(3(81:ا

معهممابه(ا1جميعها
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36-893لوقاإنجيلحواثي

قبالة(اا217+ئ!!ولالعبر(فيا*هـ1(!11ح-(التي311د!اللماي!ا*مةطةي3محتاس!3ولشاهد!ق(لجدريينا1ام!(إلى11ة-دلأ،مم!3(صاروا36(81

13اح+قىشأه!لحثوئا(يلسىيحنولم11+يدماالم!كير(ا51محا(ةا!53!لأص!هي!هم*ي!(زمانمندا1وللم!ةح3د!دلأولشهيهطان(81037(س!!53

11ك!هط*س!*7111ولك(ليمااا1(+*!*ط(رجليه61311ح!مطاتحتاا+الحم!خز(81038(ي!عط(فيا1ا+للمايلألاح+ق(يأويلاا1احلا+للأ

11لحااةااء*58(اختطمه11آ58!ح(يحرجا1ح(بأنا1لحا،ة!اهل!!م!!لحأمر(11يملم!(؟ن311مة(لأنه81093(تأة!ا!ةيلحة،ي!((تعذهـ)يم

(لرباطاتا11دلماح+8(يقطعا331مةلحم!(لحا!ظةا11ولح+تاول(لقيودباا51+حةحءا(باللاصلا1ح*هح،يرلطا1يدما**(كثيرةا1حه!هم*(ليم

18شأ3لم!للأشا!ي8ح3اي!للأقلاحيولى(81،03ةلا+ا+عقل!للأولع!ولالثيطا!(5311+تمعقولص!!للأ.16اح+تم1(لل!3!ا(ويسوقه11ةل!حال!3حمع

+ن!أس!77ة3(تيكا51+مم!لأة3(يتركهم3(،هـ81د!*53(لعمقا11شاكةا!((هميأمر)3(6811ا*يدما(كثيرةا1ولح!دلأول(طينشياا1ل!ور(لهلأ

إلىاامكلهور7جرف(ا1!امالخنازير(11ةس!83ول(قطيعا1آشاة(فترأك!ا1ةيلأس!ا*3الخنازير(33(81ة!رياة2فزكهم(ا1ا!5ةيلأ3الحنازير(

ثيابه(5111+اا-لل!احلابئا(11اولا*فوجدوا(35(81مم!51(الحقولا6أي!"(1"الذين،3(81ةك!لل!3(فاختنقت11ح5ا*مأصفل(

11ا*يلأ*ول(جموعا1ول+1،م،كل810،37!لمحأة،ام67ه(كيفا1ص!ور(أر(8136+*لاس!ط*س!+ة(عندا1511احي!حةح!،عاقلأا1قللأ!12،حل!

!أرسله(اااحهيقيما1شة-+*هـا58!ع،خرجتالذي81038(ا*ح!لحصعد(611ه*3*ي!5لأ+*ط!م،اعزاهم311+شا!مدلأ*امكورة،

ه+ا*3صغ،(ا1اللمااحعياح!لمامنادئا(ااه+ا*3صنعا،اااكل!ح(حذث535،81093اا+م

عر/الجليلعبرياالجليلقبالةالعبرفيا1مقابلقس:محو/ق.ق/قالةاا1تسالعبر(فيا1فيأرسواعر.قسر/ساروا(ا1قثم(6؟(81

و؟دق:/طويلقديمعر.(زمانمنذا1ثاطينعرقعر/س(شيطانا1معهق:له(ا1خرجواعرقسر/خرج(37(81الجليهلعبربإزا)ء(

ماق.ولك(ليماا1يلي(ماا1يديهبيرولقطسةله/ولقط%لهوسحدعر.وخز(38(81ثيائاسقر/ثوئا(اابهيرزمادلهالاوصار(

قاختطمه(11فخرجعر(يحرجبأنااقسربأن(ا1ي،لأنه81093(يؤلصيقساتعدبني(ااسفلايوع(ياا1ولكلاماسصي/لك

وقيود%بالقيودولمجفظعر.ق/له،الحا!ظةوبالقيودااكبيرزمانعسر.عر/(كثيرةسمينا1أخده%سباهد!/يصرعهعر.ع!/

الثطانمنئاق%الثيطانمعينساقعس.(/الجني)عرالثاطينمنوئاقعر.الثطان(ويوقه11دالكولولمجمطعساوجوامع

/كثيرةشياطينفيهدخلقدو؟ر%كثيرةشياطينتدأخلهقد؟نلأنهعس.(كثيرة)...(لأنها1لغيونس.لاجاونا!يلاجيون(أ.3ة81

يزكهم(ا1فلا(كثيرة81:33(الغ!رس.قر/(العمق81031،فيهدخلتكانتجمةشياطينلأنبرفيه)؟(دحلناكثيرةشياطين)؟(لألاعر

(فزاى33(81فأمرهمعر./!فأذنصةق/(فتركهما1عفلا)؟(-لاعقسالحنارير(11هـلا(تيكا1عوىلى(ا1ط!يأذن.سق/

إلىالكهفعلىالقطيعفوثب%فغرقتالجرإلىاطدفعلىمنلأصرهاا!نازيرفترامتعر.(فاختنقت)...(فتراىا1فأقىق.عر/

المدينة(11قط"ا\.الذين81034،فاحتنقتالبحيرةفيوتاقطتالكهفإلىكلهالقطيعذلكفقصد()عس.فاصتقامس:/واختنقالجيرة

قمتوقزا/سعاقلأ،ا1ثيائاقس.ئيابه،ااالاسفخرجعزسعر/قالحرجوا3581(القرىعرسقر/(الحقولا1المدائنس.قر/

المجحورذلكس:ق/معه،الثاطينكانتالذيااسر36(يهص،ة81قديدونومتوقزالالاعر:قديا)...(لالاااحكيئا

معهعر:قسر/ابهاابكس.(لك81؟93(سعفلا(فأرسلها81:38

الجدريينالحرجسيين،81037(يقوده(يسوقه81093(إلىفي\،81037(الجرجيينالجدريين(81036(

ا،عوالرويالسريانيأس.،والسريانيالقطيتس/سقرالرري،القطيقر،والربانيوالرويالقبطيتسز،السريانيس،الرويي،القبطيق

قط،دقط-ط،السريانيفيليمى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليىفلا،السريانيبعصاد!،الرويلحضعرالقمطي،لعضرعقالعرايى،

تط.،رالرويالسريانيبعض3عسررالسريافي،القبطيبعضعقى-،والرويالقطيبعصعقر،فقطالسريانيسطفقط،الرويمط،فقطالقطي

السريايىوبعصالقبطيقص.القبفي،وبعضالرويمعق،الرويوبعصالقبطيقعرالريايى،رلحضالرريمعس.دقط،والريانيالقمطي
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ؤائجمثزونائخامشالقضل

إتارلق،ؤاشفةتجاءقذزخلؤإذا14181أكغون.يئتطزوتةكأئواقيتفنمالخفغ،قبقةت!وغ،زتجغؤتقا81014

ائتةتةكأتحتقيتة4(آ81تيتيما.إلىتذخلآقت!آئةؤتجغلت!وغ،قذكأمجتذقخرالخقاغيما.زئيشكأنؤهذا

افزآةؤإذا81043(تزظوتة،الحفوغؤكأنقاص!،ت!وغؤ!يقاقاتث.قذهدهؤكأتحتشتة.غشزةاتتتاتقاؤجيذة،

تشميقا،آقآخذيفدزقتئمتقا،قاحميغالأطتابغلىآئققحتؤهبهشتة،غ!نزةاتتيئفئذديمتنريفبقا

"قنت!وغ:ققال4(هة81جمئقا.تميميلكأنالذيالذئمؤقق!قيفؤقحتثؤيبما.ظز!تؤتق!تخلف!،مندتت81:،4(

ؤغقيذلمجيظونبذالخفوغانفغقئم،"آتقاقغة:ؤالذينتظزشقالالخميغ،تجخذقإذتق!ي؟"الدي

متي."خزتج!قذفؤةآنغيضحثآتالإق!تق!يى،"إئ!انت!وغ:ققالأ81046تق!ني؟"قنؤتفول:فزدخون،

آخلجمنخميييماالثتغبفذاتمؤآظقزتيىخقييما،غلىؤخزتفزتجذة،تجاءتتئش،تنمآتةائقزآةزآلتقققا81:47(

قافصيختضلث.إيضائلثئتتة.تا"ثي،تقا:ققاذفؤؤآقا810148يلؤقمت.غومتستؤكيق!تقمتتة،جمقةآتيما

.،،ي!لآيم

اياليخالإضخاخ

ؤائيمثزون(ائخامشائقضل1

ائفغتتم."ئتيبقلآانجتئلق،قاتحت"قذتة:قائلأانقخايم،زئيميىإلىؤاجذتجاءيتتهئم،فؤؤإذ810914

أخذاتذغتئمائتيحت،إلىتجاتقتضا51(81ق!تختا."ققظ،آمنتخف."،ؤقاذ:آتجاتت!وغ،شيئقققا05(81

ؤأقاآكغون.غقيقاؤتئوخونتئكونؤكأئوا81:153ؤأققا.الضبتيماؤأتاؤئوختاؤتغفوتتظزشإلأقغةتذخل

قذآتقايجفمهئمجمئة،يضخكونق!ئواأ81:53."تائقةؤليهتقاتفمت،تئمالضبيةقإنتئكوا،"،تفئم:ققالفؤ

فوي."الضبية،"آتئقاقائلأ:ؤتاذىبتدقا،ؤأفمتذخايىخا،الخميغقآخزبخفؤ5481(قأقاقاتت.

آلأقآؤضافئمفؤؤآقاأتؤاقا.قئهحت81؟56(.يتأكلئغظىآققآقزيؤقيقا.ؤقاقتإتئقا،زوخقاقغادت81055(

كأن.:.قاقيخديفوئوا

6(ماتتقدااعراثيمماعرة(ائمتا11في6طا(ا1كانمما،كانت43(81يايرس7إياءروسة،لأ!إيارس(11جامما!جاء،8101،(

الأطبامما!الأطباء،11هـهده،ةلأ!(وهذهااعثراثنيمماعمثرة(اثنتي11لزف7لزيص(ا1+كان7(امرأة4381(فيصاكاوفيما(11ت!وت

مماوأما(81048(ايمماأية(احاتمما!حاءت(81047(والذيمما،والذين11الجعمماالجصيع(81045(مماكا!(ا1+يسوعمماخلف(81:44(

فستحلص7فستحيا(ا1أومن،آمن،05(81واحذامماواحد(11جامما!حاء،ا1واذامماوإذ(94(81هوطافقال7طا،دقالهووأما11!اما

نامتلح!7(نائمةولكنها11طمهوفقال7طم،فقالهووأما53(81احدمماأحذا(11جاكاهاجاء،81051(
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11ت!ماةأىةاشههمق(إيارس11ح++*حوإذا،53،81041*+يلأ!زه!ح5لأللأ!ه،ينتظروفها1لاة*اكالواا1لا+هيلألاةاكا!ح!بله،81014

كانت،اام!*(لأنه(8134هـجما،ح!55هي!3اخليداا!ة(جعلاا.6ةه!*3(قدينااااة-1ا+اح5ولا*مفخز(ا1ظ3*لمللأ*3قر(عةلحماا

،اةع3ك!ه3ور(يرحمونها1ول(ا!)يدماول(لجوعا11آة!ا(حس!ول(ماص...وفيصا11ولة!53ص!+(تتماا1حطشاس!،1طا(ا1ا(ة-ي!ح+(لها1س!ةلأم!

11زرمند(ا1اسي!اءا+حمح+*لمحما58!3شاهمححعق53اي!احشأ511353*حلم!هممر36تأهمةطعق(دملزيفبهاامرأة11اتاإذا(43(81قول511

*يدماتاح+ام*ه*ولعمد!5233ا!5*هـمتاه!حيميها(أن...يقدرفلما1طداللأشأم!+قاامول+*ه!م!ماطا(جميعا1دا(علىا1حة-0.5(أنفقت

يدما-ةييل(11ءادما!لحااس!+(ثوله11ة-يدأ3طرفا53*هـ11خلص(من11آتاة-ص!58!م!(دنتالحلح81حد!3+اح81أحدا5811!5

*س!!صهلح+س!كاهولقىمزدحمور(عليكا71ثلأ"-5ك!هممحيطور(بك11)*للما!(3*عقص!3للأور8عقجحد(ا1-ص!+(الذي8105،(

عقللأ+مش!ااع+قيله!عقيش،لم4781(حأن(اا)اولع!(اةعلصثاا305*ا161اة-+!ها*ولس!!ألمنيإلان4681(

11ولما+ولس!ي!3اوكيف11ة+-(علةاا53(أية1ا53ء*ح!للما*ه!ع!اأظهرت11ا-ةم(رجليه11كا+الحتاة+5(خزتا1اس+قى3يله!للهااس!+م

58!س!عو(لمجامعارئيى5311اة(حدوا11+س!ااحاكلةشا(يمتكلمهووإذ(81:94حة-م!اة*53ا"*ي!(عوفيت

فهتحيا(ا1ااة53!م!للماااة!ح+عقمحااة53للماا،**عق(وقالأحاب81005(خ*!ةا+ح-ي!ة*32لله3ولعق**مةا+لأح-اححة*33للأ3كاه

!دلأشهقىا"ول(منهيضحكون81:53(-5!ا!اكأة(نائصةا1ةهلأ*ولكنها(81،30ح!537(لصبيةا51(2081*ةد!شأ*حعوط*دلأةلم!كاعق

دلأ+ا!53(قويا1حهـ.أ52(لصبيةا11ول533(نادى11ةااة(+ح7)ال!ه(أمسك11ا،ة-53+احع(فأخرج(هلح81س!ا*س!3العلصهم11+ح

يقولوا،ا1ج-يلهم!ول(لاأ11لح*هححل!(اهموصا)أ1الله++ول(بهت(8165س!52للماول،كللأا1ه+ي!33،اخةاتعطىأر11خا*ثةلأمر،(81055

*هـما،ا1ع!ور

فقبلهالحفأيسوعأنف!ن%قبلهالجمعأديوعرجوعلىو؟دعر:الحح()000(ولماااكبيرجمحس.ق/ا!ع(11قسرحع(04(81

عدفخرااوهوس.قر/وهذا(11يواراشسإيارس،11اسهرجلأوإنس:والسه()...(وإذاااعرقجاء(قدااقروإدا(!4(81الجع

و!عر(ماتتقدهذهاانحوطاو؟نبروسنوهاعربنت/نحوع!طا(4381(قديعلىوقعع!/رحليدونوقععرقر/قدي(

قر/،الجموع11؟نمضيهوفيي:قس/ماض،يسوعوفيصااتصوتق)الموت(/على)!أصرفت؟(أسفت%الموتقاربتقدد!.لالموت/

وامرأةعرمند/الدمنزففيكانتامرأةوإنعر:سممد()...(وإدا11عقوإذا،81043،عليهيزدحمرنس.يزحمونهاا1كثيرةحموعس.

نأأحديقدرفلما1)؟(لىمس:لين/عسزكلاا1تملكهماساثرالمتطببينأعطتوقدعر.عر/ساطاما)...(وهذه11منذالدمتنرك!

11خلفهشخلفه!/عرق/خلف(من،،ا81أحدمنئقىألىتقدرفلمذر:أحد/منالبر)ء()!ي!كها؟(يصلكهافلمعر.يثعيها(

:سفجحد/عرعراححد(فإذ5،(81دطمنها(ييلكانالذي11دمهاجرية%دمهاسيلدلى.دمها/جرىعردمها/ينبرععر:(الدم

11سفلا(إنسان81046(سطفلا(لمسنيمنوتقول11ويزحموكقر:ويضايقوك/قر(مزدحمونوعليك11(يكرولى)صيفكرونهمفبينا

/ق(قدام)...(وخرت11يفتهلمذلكأنعر.عليهاتخفلمأنهاعر!سينس(لمأده81:47،لمسنيالذيمن%ئمستإدنيق(لمسنيإنان

بنتيياقس/(لنيةيااتثهجيس.ي/فلاثتي(81"48(تسر(وكيف11قداموأعلته)برله(إيىوأفضتعياقداموقالتساجدةله،س

رئيسآلم!إلانأقبلإذ،يتكلمهووبيناس.لمالمجامع)000(هووإذااإفانسزق/واحدااا+بهذاعريتكلماااكانعر.هوا81094(

سط.وقالا11قائلأأحالهي:/أجابهق:ذس/،أجاب(81:.هصفلاله،قائلاا1الجماعةرثيىإلىالمجامعرئي!قبلمنعق:الجحاعة/

يعقوبعلىيوحنايقذم!يقس/ويوحنا(81051(ويعقوبفمتخلصعرتعيئى/فإنهاميسعق/ف!تحيا،ااالحارية+لأبي

(يضحكون81053(نامتوإنصاعر./نامتولحنص؟ق(نائحةولكها11فإنهالصردط/المبية(فإنا1يندبونعرقسر/(ينوحون53(81

قإليها(81055(س!لاخارخا،54(ة81علمواقدلأنهمعسة/يعل!ونلأنهمعر.علوا/إذتر.عس/،لعل!هما1يخرونعس:سا

أوصاهصاي:/فنهاهم%دحذرهمدر:فأوماهم(81:56(تأكلماس.(لأكلا1يعطونهاعر.يناولوها/عس:عسر/،تعطىا1عر

،وأظهرت4781،محدقورمحيطرن،4581،عيئتهاطا(مااادمبهاكاندم،نزيفبها4381(يضايقونهيزدحمونهااافيالا(4381(

فتخلصفستحيا،81005،واعترلت

(،ع.والرويالسريانياس:والرياني،القبطيض/سق،والرويالقطيقروالسربافي،رالرويالقبطيتسر:،السريانيس،الرويي،القطيق

قطفقط،ط،السريانييليسهـلا،الرويلىليىهـلا،القبطيبليىفلا،السريانيبعضع!،الرويلصضعرالضطي،بعضعق،العبراني

قسط،والرويالسربانيبعضعسر:،والسريانيالقبطيبعضعق!:،والرويالقبطيلعضعقر.فقط،الريانيلعط.فقط،الرويمطلقط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيقص.،القبطيرلعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر.،الريانيوبعصالروي:معسلحقط،رالربايىالقطي
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الأفزاض!.تشفواؤأنالمتياطير،خيجغلؤشفظائافؤةقآغظافئمزشولأ،غمتزالاثيئاشتذكأئتمأ19:ا

ائقزضى.:.ؤيتشفواالتإ،بققكوتييحتاذواؤآزشقفئمأ9.آأ

قميضير.تئمتتزكواؤلالمحضة.ؤلاخئزا،ؤ،مزؤذا،ؤ،غضا،ؤلايلظيريتي،لتميئاتخمئوا"،تفئم:ؤقال19013

ثتم.".:.منتخزخواآنإلىفتاككوئواتذخفوتة،الديؤائخيث1904(

غتئفئم.".:.شقاذةآزخي!ئمغتازقائفضواائقديتة،يلئممنآتيئنمقاقإذاتقتلخئم،لا"ؤقن19:ه(

قؤصمج.:.جمماخ!ؤتشفونئت!ثزونؤكأئواقزتة،ضلىتظوفونكأئواخزخوا،قتقاأأ!06

كألواقؤقاآنآخلجمنانقفب،خنرينقآنجمئة،كأتستالتيالأشياعبخلالرئنيزئيششهيزوبؤشيئ197(

."قاتمالأؤلينمن"تئئآخزون:ؤقال""ظقزقذ"إييتاءآخزون:ؤقال1908(ائقؤقما."منقاتمئوختا"إنيفوئون:

تزاة.آنتظلحثؤكأنهبه؟"مثلغئةآشقغالديهذافؤققنغئقة،آخذثآتا"ئوختاهيزو؟ش:ققالأ1909

قغفوا.:.قابجميجخذثؤالرشل،شكادتقائتم19001(

ققبقفئمتبغوة.الخفوغ،غيقستققتاأ19011ضئذا.تئحتئ!قىقييتةمنفتقيردهتاجتبماإلماؤذخلقغةقأخذفئم

الشقاء.:.إلماائفختاجينتشنيؤكأنالتإ.قتكوقيآخلمنؤخاظتفئم

تلك"(تلحم1905(عصاهلا"عصالا7عصا(ولا11الطريقفيمما(للطريقا1شئامما!شيئا،193(وأعطاهم+(فأعطاهم1901(

"!العاء(19،11صيداء،صيدا(01(19هـقطعت،!ةلأأحذت(9(19يليا!إيلياء(8(19وكانمما!ر(11الالثيامما!الأنياء،7(19

الشعا
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11النحمةلأرواحا+ا+ي!ة!اةئ!ي!ه+مة!ةعقي!للما*حولعق(الثياطين5811-ته+ةت!تاهرسولأ(11ااة+حول533اشد!(11ص!ولثم،1(19

عق(للطريق3(19د!ا*دلمايا،+س!6ه،المرصى11ح!+ح06(ليشعواا1اللمااحص!يدأ(واليناد(193ال!دل!لمح!الم!(مراضلأا11ةهـمححا!55سدأم3يثموا(

نأإلى11ا+اول(الصيت(194!ولهـيد!((قيص)!را1*ة(تزكواا1+ولةممزوذا(ا531حول+دلما!يدأعصا،ولا11ولهـاح+الل!عق+اللماولهـء

عليهم(ا1م!*+ح*(3)ل!مهـح(شهادةا521+*د!ع!-(تيتمأ11م!مح!إدا((هأ!ق2ةول(ثمم!اااللأولةالم!58!حعقيدماآي!ج--ة!زه!م!تحرجوا(

11*ح-دلماحسع(7(719اة(موصعا1ح)ام!ةهـمع!(3يثمود(ا1ح3؟لوا!(11ة+ة!اكل(ا1ول53+لمحمايطو!ور(ا1ح2!ل!ا(1906(3!دلمال!

قام(11)1اح!535(1اة-+ظهر(8(19)1اي!للما+(لأة-+قام،11ل!ةع*033قوفا(11يلما!ا8كة،حزين15111اة*ف!ن(11!للألحالأئياء(

ثؤاحذ(1901دلأمما3ايطلبا1*اةاهذها1+اةولم3امثلا1!هـم!،ولاعمها1+!**لاح(عنقها1*حاة(أحذث1991+)،!اللأ+(،*+ع!

11ح(منا1،+*2*ولقى،منفردةا1خأ+ةشالاحيةاا1ص!لمحما،*لاع!!305(دخل11،*ولح!معه،ا1ة25853لأخدهم(اا3*اكلهـتأ،+ه+*ط

!ااةتأاكلةلأحكاثلأول3،خاطبهم،1911حطاةة،صداا1!هـولي*!ول(ليت

تزكواولا11محلاةي.قسامروذا،ا1الطريقلىد!.يع!ق/(للطريق3(19عقيهـلايشموا(ااقسرالثاطير(11قطرصلأ(1(19

عسر.دخلتوهاليتوأيسرق/تدحلوله(الذيواليت1904(قيصانلحميحنولاسثولير/ولارداءالىا!يققصيصين(لحم

/ق(أتيتمما19،5احرجواثمومنعق.سثم(منتحرحواأنإلى11عق،هناكا1امكثواعس)؟(/أقيموايعس/قكونوا،ا1تدخلونه

القرى!س.قا(قريةكلا1قريةجاءوا!يقس/(؟لوايطوفون6(19-لاي(عليهما1للثهادةس(شهادةا1حرحتمسشخصتم/ي

11بلغي.قس/سع،19،7صقعي-قس/موصع،اا+المرصعس/وشا!ينس.(ويعون11مبرينقس/يبرود(و؟سا11والمدد

فحعلسق/؟نوا()...(!ن11يده!تحونالتيالآياتسمنه(؟نتالتيالأشياء11يفلامنه(ااقر؟لت(ااالأموريالأشياء(

اوآخرونسقط/آحرولى"(وقال11إنقومعسيقس/آحرود!(8(19يوحناأدقومع!خيىلأنهمتحير،لي.كالوا/أناشالأنيتع!،

يلعنيس.قر/هذه(مثلعهأسح11رأسهس!يقطاعقه(ا1قطعتسقر/أحذت(9(19الأنبيا)ء(سط(الأولين11آخري!وم!ي.

!أخدهمااسفلامحميع(اايسوعلطي/حذثؤ،19001(يموعيرىسقرا(يراهأن11يحبس.يتي/ي.،يطلبااالأمورهذهعه

ومصى!لأحذهم%ئستتىقفربلادإلىوحدهمبهمفانطلقعستمى/مدينةمنعرلةفيقمرم!نإلىوتنسفاختارهم!ي.ئمتق()...(

11يخاطمهموحعلقسةي/(وخاطبهم11قسر،علمتا1هماكالدي!الجموعفتبعهعق.تعوه(الحموع،علمتفلما11(19قفرللادإلىخلرة

عنعلى/يأجل(سص

،،عوالرويالسرياني)سوالرياني،القطيض/ص.والرري،القطيقروالربايى،والرويالقطيقسر.السرباني،س،الرويي،القطيق

قطمقط،طالسريايى،وليس-لا،الرويلىليسهـلاالقمطي،فيليمىفلاالمريايى،لعضعمى،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعرايى،

قسط،والرويالسريايىبعضعسرثالسرياني،القبطيلعضعقس.،والرويالقمطيلحصعقرلحقط،السريانيسط:دقط،الرويمطدقط،القمطي

الريانيولعصالقبطيقعس،القبطيولعصالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيولعضالرويمعرثقط،والسريايىالقمطي
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يميل.أنتذأقذ-التقازؤكأن19013(

قاؤيحذوالي!تيرلمجواؤالحفوليائئجيظةائفزىإلىيتذقئواالخفوغ"اضيرفيتة:ؤقائواغ!ئزالائتاإتييماقخاء

جمنآكثزلضا"ليشققائوا:تأكفون."قاأئئئم"آغظوفنمتفئم:ققاذأ19013قفير."قؤصمجثبفتاقاقإتتاتأكفوتة،

آلافيظ!ةتخؤؤكأئوا19014(حميجيما."المتمغبيفذاآظجقةقتشترقيتخنتفصيئآنإلأؤخوتير،خئزاتيخمش

أحمجين.ؤآتخؤوفئمكذلذقضتغوا19:ها(.إ"حم!ونققؤص!جقؤصعجضو!"يتتيهئيتلآميد؟:ققالزخل.

فذاتميضضغواتلآميذةؤآغظىؤكمتزفن.ؤتازكفنال!قاء،إلىؤتظزؤال!قكتئن،ائخئزاقيخممقؤأخذ19016(

يهمتتزا.:.قففوءةفقةغمثزةاثتيئغئفئمقضلمتاؤزقغواأكغون.ؤشبغواقأكفواأ19017الخفوج.

موضعمما(فموضعا1الص"(آلافا(9.لحأفلن!زي"فنسهزي(ا1خةكاض(19:13(الجحمما(الجوع11فجاكاكافجاء(13(19

11وكرهمولاركهم"وكرهن(ولاركهن1االحسر!خس(16(19واتحواهممماواتحؤهم7هـواتحوهمم!ةلا!!وأتحؤوهم(19:ه!ا

مملرةهـمما!ةهـلأ!اةمملوءااماكامما((1917عند+،قدام
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+**م!-*هنا،هافإلناا1احها(الحقول11آللأ،+(المحيطة11الح،اة((د)جذهبوا11ةممر(أصرف3111ة(-فجاء(ا51!(وكان13(19

أكثر(11ل!ح-5-تملا(ا1!ليأكلوام**5353،؟للماعقلأكلوا5352!هـح*للماعق(يأكلونما5319،13ةولموصع(ا1طل!5(لىااةولاة+قى

موصع(كلا1مةول53!م!+دل!م(ل!تكئا1ي!ة3نحو،19،14حمعي!ة531،أمط(طعمةا11+دلمايدمايمح-لم!(ف!شزيا1+!ح+حوتير،ا1ح(منا1ح535

11+!ح+(السمكتين11)151اة(+ت!أحذ،16(6319اماة+ق(كدلكا1امادصنعوا(15(19حي!*ة(خسونا1ةولهـج!وصع(11ة*ة+"،

11ح3!دلأم(عهما1ح+م!مح535(!ضل11*هـي!مما(ا31"دلما81(رفعوا(1917حطدلمام52،امقدا1هـحمدلما*53(لجصعواا1-ااةخهولحنطر(

8حع،ةكسزا(ا1+ه،ي!قعة(

عس(والحقول11حولاالتيص،المحيطة11والمزارع)3(الرصاتيق!يالقريار/سق/،القرى11سراححلي.سا(اصرف،19،1

!ي.قعر(ااقر!وصع(11يها،هاااسفإننا(ا1زاذاي.قطعافا/س(يأكلونهماا1فينزلوهاشق/ليزمجوا(ااوالدساكر/والأكفار

لأنهمسق/و؟نوا،14(19لر-لانحن(ا1وكسكتينقر.ىاوحوتين(ااسيأكلود(ما13(19مقمربلدأس(قمر(موضعا1خراب

عق/ليهتكن(ا1يسوعطمسقر/لخلاميذه(ا1قسرجل(11آلافخسةمحورجالأ؟دوالأدهميآلا!()...(و؟نوا11قسحممة(ا1؟نوأ

%اتحئوهم)؟(تحأةحمهم!كلجماعاتاتحئوهمعسحمسيناحمسينمتكئاتاتحئوهميحمور()...(ليتكئا1ليتكؤاعق

11لاركس.قر/باركهى(ا1الحوتيريقسا(السمكتين11+يسوعسطوأحذ(19016(قدصوضع(موضعا1ةالت!فيإناتاخمينمتكئات

ق(قداما1للمحاوللصعواسللحمع/ليقدموا!ي:الحموع(قدأملصععواا1اللاميذعق.يعقاستلاميده(ااوكمرسق/كسره!،

رلبيلأيصلةا.عس.قفة(ا1وأحذواس.يوردعوا(17(19عد

وحملواورفعوا(17(19هكذا(كذلك15(19أرغفة(خبرات13(19

،،عوالرويالريانيأس،والسريانيالقطيقى/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،الريانيس،الرويي.،القطيق.

قطلقط،طالسربافي،فيليرهـلا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليسفلاالسريايى،بعضع!،الرويلعضعر،القبطيبعضعق،الحراني

ق!ط.،والرويالريايىبعصعسررالسريايى،القبطيلعصعقس،والرويالقبطيلعضعقردقط،السريانيسط.فقط،الرويمطدقط،القطي

السريانيوبعضالقطيقس!القمطي،ولعضالرويمعق،الرويولعصالقمطيقعرالسرباني،ولعصالرويمعسفقطاوالسريايىالقبطي
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لوقاإمحل

ؤائج!ثزونالثامنالقضل

فئمقآقا91(19آتا؟"إلمتيالضاشتفول"قققائلأ:شأتفئمقغة،التلآميذؤكأنؤخذة،فئقيرذائضتنكأنؤإذ19018(

."قاتمالأؤلينمنتئئيفوئون:ؤآخزونإييياة.يفولون:ؤآخزونالضابغ.ئوختا"يف!لون:ؤقائوا:قآتجائوا

التإ.".:.ق!ييخ"أئخاؤقاذ:تظزشقأتجاتأتا؟"إلمبتفوئونقن"قآئئئم،تفئم:ققاذ19:.3،

ؤتزذئةكثيزا،تغئايفتلآنائتمثحيرلإئننتئتني"إتةؤقال:19033(لأخد.هذايفوئواألأؤأؤضافئمقزتجزفئم،19:31(

يفوئم.".:.تؤيمتايحثؤ!ؤتقئئوة،ؤائكتتة،ائكقتة4ؤزؤشاانقشايخ

ئيرذقنقيتة19:14(ؤتئتغني.تؤيمخوضييتةؤليخيئذاتة،قفتزفضتتتغي،أنئيرذ7"قنلف!:تفوذؤكأن19:33(

قأالأت!انتئقغقاذاقإتةأ3أ!:هئختضقا.قهذا،أخليمنتق!ةئفيذؤقنئفيكقا.قفؤتف!ة،ئختضأن

.".:.داتةثحمتزأؤؤخذةفؤؤتفيذأحمغاثغاتتمتزتخ

قلآئختيماقغآبييماؤتخدتخد؟!بتجاءإذاتخنرييما،أيخضاائتمنيرائنقهذاؤيأقؤالي،بيتخزقن"قإن190136

ائمذيميصين.".:.

التإ."ققكوتيزؤاختئائقؤتتذوفوالنأولئذفتا،قاائقيايممنقؤفاإنخفا:تئم"أفوذ19:37(

كايرد(33(9هـورؤوساءأورؤسالأ،ورؤساء(11ويردله"وترذله،،؟(19الميحممامميح(ا1903إيليامما!إيلياءا11-"هم(!أما19091(

يدقواممايذوقوالم19:7؟(حاكا!جاء،اايخرى،مجر،19036(ومجسرممايخسر،أو11رلغممايرلغ(1905،اارادممايرد،ا1934يريد
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11ا*ول(قنا1ل!ة**3(اكانا1ي!37ة1ا+ة(وحده11**ا(ع!ةتا+ةتا(منفرداا1+(محااةم!تاهم)س!تاع!*3(يصليا1)ا+للأيلأ(شاةا(؟ن19118

)1،!دلما+ااة(+م!(قاما1شاهح*مةلأولير(ا11حور3(يقولورا1ح*يقولود!،ا1ة-ح5(3م53)دلما!أجابوا(91(19م!*(إيى11ح!ةالم!للماماول(الاس

((!زحر)هم31(19ي!53+*أي(اللهالمسيحولهـتأ3عققا*+هـح+ك!7(اللهصميحا1كاههـي!أنت(11س!!(إني11ولا*قن(03(19

وترذله(1ااطاتاتعتا(ا1اف!(يقبلا1دنالح3(يمبنيا1)تاه*ااة(ع!((قالو)33(519*يقولوا(ا1+يدماع!ولم!(ألا11لح!هح!ح((هموصا)أ11+ا+!ةول

،س!+ي!)،!دلأ+(ايقوما1ا+*7ح1،3حس!3!و(يومثالثا3501+ي!!هـهلاح(ويقتلوه11كل!+ا*(حم+3!تام!حهم)ح(يخلماا5311+ي!يدماا،يدماه

ليحصل(ا11(58*اام!مةول*ه!!(فليرفضا531ااحة1،له!خي!1(يق!عنيا1ةلممهـحيرد(ا*هـ1(قنا5351يميمح!ايملل!(ااي!)11(ة(كانأ!.3،(

13ام!!م!!وركايمعقيحلصها(ا1هـحةلم(يهلكا1،ة+ا31شأهعقااتأه،ة+ةلم!يهلكها((19043ايل!17ال!+ت!اللماخي!ا(يتبعنيا1للما(1احمةول)81

11هـت!511ح!مماة+اا5-ك!5(ويهلك11ح!لحول53*(يربحا1!أة!ل!ااة،أن11كلةي!533*حول(يمعا531+ح(ماذاا31مة(فإنه(19053مجدها

1اةهـ1،فهذاا1ي!هـ3ا+ايلماة+ح-ةط(يىيخزا6ههـ1(قنا31مة!إر((1963اس!13ال!+تم1"ولق(تهذايحسرا1احأو(11ا!ةول2يا+ة(وحده

أولسك(5311*ةع!هاقوفاا1حور!535اإن11!دل!*ح!يهـة+ا*7قحفا،37(هـ519مجد(ا1ا+ا!د!ةلا1("*،يحزيها11(دلمالحأيضا(

3**53+يروا(ا1*لمح!(حتىا1**جتايذوقوا(ا61ح!!ا

.سقااالاس11تلاميذ)5(عسق:قسرااللاميذا11سلامنمرذا(ااوحدهس%الفرادعلىيصليوبيناهعسميق/عس؟د(وإد18(19

عسالبر(لابنيصيااقرينني(؟3(19أوصاهمإدي(وأوصاهم31(19قسر،اللهصيح03(19القدما)ء(ي(الأولين91(19الجوع

يقومالئالثالوم)هـلا(وفيص،يقوميومثالثوفي11كثيزايألمأدسقاكثيزا(تجايقملا1مرمععس%ممتعدالشرالنأد

11س(ينفعا1فماذاوإلايماذا(فإنها1عسق!إنه(35(19قسر!هذا(34(19!ليحفردفسهس!ليرفص(11قلل!،ا1ق؟لى(33(19

نفهأهللثوقدعس.يحرها/أونصهوتهلكيداته()...(ويهلك11الدلياسقر/(العالم11)؟(يقبلعس.س/يرلح(ااسالإنمان(

)دلى.فيتحفوبحلايبييتي()عس.يمتحصم!فأماسيحريه()...(فإر19،36ويخسرهاديهلكهانصهدأما%خسرهاأو

أبيه(ومجدمحدهفيا1ممهيتيلاأيضاالبثراب!!هؤاكلري،ومنمنييمتيلاومنعقيحره/ولحل!اتييىيحر!ن!ي.له/(يتي

قطأول!ك،11أناستاس.قوفا(7،(19أليهمجدلىحا،ء(إداسعقالآباومحدمجدهلى!ي/لأبيهمامعمحدهفيعق.

وقهرهساسهخرؤا،يخروهوحزاهحزيالى.!هواض!،خراية،وحري.اللهوأحراهوانهانذذحرئا،حريحاشيةيحراا1936

(،ع.والرويالسريانيأسر،والسريانيالقبطيض/ص.،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقطيقسر،الريانيس،الرويي،القطيق

قطفقط،طالسريايى،فيلي!-،،الرويلىليسهـلا،القطيلىلي!فلاالريايى،بمضعس،الرويلعضعرالضطي،بمضعقالحرايى،

قسطوالروممب،السريانيبعضعسروالسريايى،القبطيلعضعقس،والرويالقبطيلعصعقردقط،السريايىسطفقط،الرويمطلقط،القطي

السريافيودعصالقطيقعس،القطيودعصالرويمعق،الرويودعصالقطيقعرالسريايى،ودعضالرويس.لقط،والسريايىالقطي
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لوقاإمجيل

ؤائجشزوناتاليخالقضل

يحضلى.الختلغلىؤضجذؤئوختا،ؤتغفوتتظزشآخذآتايم،ثقايييمابتخوالأفؤاليهبهتغدجمنؤكأن19:38(

ؤفقائخاطتاييما،زخلآنيؤإذا19؟013كألتزقي.لامغةئيائةؤائتضتؤخهيما،قئظزتتذذئضلى،فؤ!يقاؤكأن19:9،(

بإيزوشييتم.ئخقتةأدنفزمغاكأنالذيخزوج!غلىتتكضالبؤتجغلآتخد،جمبظقزاالقذاني19:31(ؤإييياء،فولتى

كأتاالقذئننؤالزخق!تخذةزآؤااشتيقظوا،قتقاالتؤيم.!ثففواقذق!ئواقغة،كأتاؤالقذانيتظزشقأقاأ33ة19

ؤإنفتا.قاتخونأنتتاتجيذانمغقئم،"أئقايت!وغ:تظزسققاذجمئة،افتزقاتقاؤكأن19:133قغة.ؤاققئن

يفول.قاتغقئمتخنؤتئملاييياء."ؤؤاجذةيئوشى،ؤؤاجذةلك،ؤاجذةقظاذ:ثلآثتضتغأنأزذت

منضؤثؤكأن19:35(.ال!خاتةثبذخفواتقاقخافواغقيهئم.قظققتشخاتة،كأتتهد؟،قاذقإذ19034(

ققئمشكئوا،ؤفئمؤخذة.ت!وغؤجذالضؤث،كأنؤتقا19036(قأطيغوة."الفضظفئائنيفؤ"هذاقائلأ:ال!خاتة

زأؤا.:.جمقابمثئيءالأتايمتفك!بأخذائغيفوا

باروشليمممابإيروصليم،ا1و؟،7وجعلا(11مجدهكامجد(31(ة19إيليامما!إيلياء(11محاطبانهممايحاطانه،03(19لون6منظر(19:9،(

لاالحبيب*7المصطم!(19035(ماذا6ما،االايلياممالإيياء(الصنعمما(نصنعا1يحونممادحون(1933(الذينكا(اللذين19031(

ولمكافلما36(19الحبيب
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يصحلى(هوفيماا1ا+للمايلهشهة؟ن(19093(حد)جصلي((11*ج*م!على(اللأ81أخذ(11ة،أ3بنحو(ا1)ة*هذه(ا1)1+لل!يل!(تاة؟لى(38(19

لامعة(ا1شهه!حاءااص!+،ثالها1يلأة!15اة(بيضتا11ة+س!*ي!53لم!ةمنطراا1لا+!هيلماا(ة(تبدلا1ط!ص!م!*اكل!5.5+م5-م!تاهمت!!شا

ظهرا،ا1*لا،اللدان!3(19ش!-وهما(11ة!)اكل!تا(3(يخاطبالهااحس!++ولاقاوإذا،03(5319"ور*م!ح-كا(؟لبرقا1ور*!!حاح،ع!58!ح

3*-ص!فلصا،11احاي!ول(الوم33(19لام!هاهـيامم!هكل!فىأااة(يحصله11+ا!ا"ح+اللهول58!حلمحروجه11ي!ة3(وحعلا11ة-353ي!هحه3

هنا(هاااح+ي!ا+للأيلما،2انحونألى11د!ة*حس!جيد(ا1(ا+اايممآ)للأ!شااالمعلم11ا"77(منها1س!لأ3*!دلماهـة*ه!حاافزقالماا1933

11يال!اولح*ة(يعلميحنلىا81*ي!ااكاةلإيلياءاا1زودلأول3شا+شأالموسا1اولةهـ!م!+دآ5(نصنعأنا1اش!ورشأ53*يدهـدلمااردتأإن11+ي!اةةول

فأطيعوه،ا1شه+ع!++ه،لمصطىااا+للأيلأ(كان(1935ا!ا*ط(فظللتا1ا+للأيلأ(؟دت11لم!اة(ههذا1(1اس!)للأ!(قال3(194ح*53(ما

حم!81(ءبثيا1لح81(احذأ11حولة+ئغيموأ(ا1للماهـل!53(فما1ت!+7ةااولح*3ؤجذ(11ا+للمايلأحة؟ر(36(19ولح-للمام!ي!3لاللما

هوفبيناس.يصحلي،هوفيصاا1قسفي!ا(ا1قسوكانا19-93،إلىصق/عل(ا1يعقوبعلىيوحنايقدم!يض/ويوحنالمويعقوب19:38(

وابيفت11أخرىصلاتهفيصورتهفصارت!ي.(وجهه)...(و؟نااقس(وجههاالورق.س/مظر،ااعفلا(يصلىهوفي!اوكان1ايصلي

سظهرا(ا1حضراهقدعيق!/(اللذان19031()؟(تبرقو؟لتثيالهوابيضتس.وإدا/يلح.ألضولاسهي(كالبرقلامعةثياله

سنوفا/مثقليرعي.الوم(فيتثقلواقد33(19فلاأن،مرمغاا1أجمعد!.عتيذا/ي.د!مزمغا(ا1؟ناسي/وجعلا(11تراءيا

فلاس.منه(افترقالماو؟ن11تط(وكان33(19اصتيقطواجهدو!دس:!استيقظوأ/!ي.استيقظوا،فل!اا1تطفلصا(ا1الوميفاستثقلوا

س11قط(لصنعأنأردتوإن11لمايحن،معلييااس.بناأحسنمامعلشا،يايلا(جيد،المعلمأيهااق(المعلم11لهبالمفارقةبد،ء(ا

الحبيبسرق/المصطنى(35(19نثأتسق/(كالتا1قهذه(ا1فلصاسدعندما/ي.دإذ(34(19لاوإذقرس/يحن،ولىا1ونصنع

قسربثيء(اايخبرواسراق/ئغي!وا19-36(

منهفاسصعوادأطيعوه(35(19فأظلتهمعليهما!طللت19134نحرجهخروجهاا19031

(،عوالرويالريايىأس.والريايى،القطيتى/سق،والرويالقبطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتسرالسريايى،س،الرويي.،القطيق-

تطفقط،:ط،السريانيفيليس-لاالرري،فيليسهـلا:،القبطيلىليسفلاالريايى،بعضعر.الرري،بعصعر،القبطيبعضعق،العبراني

قط،والرويالريانيلعضعسررالرياني،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانييطدقط،الرويمطدقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القطيوبعضالرويمعق.،الرويولعصالقطيتعر،السريانيوبعضالرويمعس!قط،والسريايىالقبطي
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الثلثونالقضل

"أئقاؤقاذ:ضزخقذالخئجمنزخلؤإذا190138غطيئم.خغاشتقتقةالحتل،جمنترلواتقاغد؟،كبؤ؟ن137ة19

ؤئفيفةتغتةقيفزخغقييما،يأييزوخداؤفؤ19:93(ؤجسذ.ليائنقإتةائي،إلىالمئظزآشآلذ.أتاائفغقئم،

تقدزوا."ققئمئخيرخوة،أنتلآميذكأ!:.4(ؤشأئثفقشئا.غئةيئقيرف!ؤبجفدفوة.قئزيذؤتفزغة،

قذئمؤأختمئخئم؟قغئمأكونختاتمائفلتوية،الأيضاني،ائغبيقةائقبيقةآيئقا"تاؤقال:ت!وغقأتجات19؟41(

ؤشىالتجش،الروخت!وغقزتجزؤختظة.الشئظانضزغةإتئيما،ئقذفةفؤؤ!يتا19043(فتا."قاائتذإلآ

أبييما.إ.إلىؤشققة،الضتئ

تمئوغ.:.ضتغةخاءضومنفتغخئونكفئمفئمؤييضاالتإ.غظقةمنحميغاقتغخئوا19043(

التالير."أئديكنيشئ!قئمالتشيرائنأنأشضاجمئم،!بائيهضاقيهدهأئئئم"ضغوا19:144يتلآجميد؟:قاذ

غنت!ئآئوةأنتخافونؤكأئوايفقموقا.يئلأغئفئمق!ئوزةؤكأتتائكقيما،هد؟غنغالمحيينق!ئوأفئمقأقاأ19045

ائكقيما.:.هد؟

"،العديمة11ياته!اممايأتيها،!كاأيتها،يا19،41تاقيمما،يأتي19،93اصلككا،أسألك19038(غد*ايىمذلكغدل7غده(لم19:37

وأماهـمما7،ةهـلأفأما،45(19العادمة
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انظر(11ح+5اأسألكأنا11ح*قال(ا1واحدا*353*تمعقرجل(11ح5++34اتأوإذا(38(19*محول*أي(3+حح*ماا3غده(19037(

يهدلأمهـشايدأع!ورول13،!وهفيزلدااااح+طللمامي!ا"ول615أمط،يصرعها1ههـيهااحح-ممي!7511ايقلقهاا653أ*لاس!(يأتي93(52190*+لمحأ

دلما(الضيلةأيتهايا19،41*ه**ح*يدأيقدروا(ا5،31(سألت04(19ولص!طولهطياح52*7مهسثئا،ا1(دلماول3)هلاشاقربحهد(ا81!!س!

+ع!53*!لاس!(إيىيقدمههووديا19،43اةي!ولم!ها(هاااا*!(لبإ1اا*ة531قذثم،ا1!ه+م!لحي!(الملتويةا1+ةي!(العديمةااهدلأ*ا+3

11حة52الصيا11لا**+ا+حفزجر(ا1س!+لمح!،*لامدلأ!م(خبطها!د!*حول(الثيطان11اا-طهمااة5طاولم(صرعها1طح53لالحا"مة

ا331(!يا11*7(-*ايلما)3(عظةا1س!!س!!(\منا1لم!ة3ح*،يلمامام(تعجبوا(،1903ول+111(سته عمحا*(!منا1س!م6اهـيل!ام(متعجبون

غا!لين،4،هة519ا*مط"،لى11ق)6111أ+(ةلم!3لمصيسلم11*لمحأةولأسصاعحم(11اةل!(هذها1**ضعوا(،لح1904!للألحشء(11ي!3*م!

س!!هـ5"(عنا531+ي!يه7ةكاولح3((هايمه!و)د(!لا)اا*احةلر((د)صلاا1+*لحلاة*،متورةكانتا1اة+(هذها1ةلم!لمحأ!35

11قسرجل(11وإنس.وإذا(38(19هابطونوهمس/منحدرونهملياينزل/عق.ق/نزلوا(لماا1الومذلكغدشق/غده(37(19

ليهوابنيأنعليتعطفأنع!:/وحيديليهوالنعلى)الطر(ع!.وحيد،)...(إلىانظر11قرلياااقطابنلمااقر،كإلهااقرانظر،

ويصرفبغتةفيصر!روح،عيهيهيحوقدعسةمهئا()...(ذاوهو11عق(يصرعها1ق(يقلقها1ق(عليها1قطدأ(وهو19093(وحيد

لعاله،ويسيلفيصرخ،تأخذهروحاوإنمي:/أكربتهإذاعنهيتن!الجهدوبعدويزبد،أسانهريرففيصيح،تأخذهررحاوإن%أسنانه

11تؤمنلاالتيس.ال!فر/الجيلي(الإيمانالعديصة19041(ذلكيصكنهم!ي؟سيقدروا(04(19لحقتهإذادلكبعزلهمؤلموبحد

صرعه،ا1قس(إليه11قدمهدعندماي(يقدمههووفي!ا11قس(يقدمها1فبيناس:وفيصا(19043(عندصمسق/معحم(ااس(الملتوية

منا1فبهتوايقس/فتعجبوا،1943،فانتهرس.يافزحر،ا1أقلقهق)؟(/ولطهسي/وخبطها11الجني!ي.س/،الشيطانااس

جمغمني/يصنعهماجمغمنس:ق/(صنعهشءكلمنا1إنسانكللبيساس!طهم/وإذ!ية(كلهمهمو!يصا11لعظصةي.س/عطصة(

غاللين،ا19؟هئقمأنيرمعقدي.يدح/مزمع/ئقملأنعتيدعس.ق/(سيلما1ادخرواس.عقيقلمصعوا،19044(اجترحهما

عنهممحجودة؟نتلأنهاس.قر/يمهموها()...(وكانت11طايمطنوايقايفهصوها(ا1هزهيفهمواللمس:هذه/!حهلواي.هذه(عن

يعرلوهاكيلا

أجلمنعن"،ا1طذهداصينهذه،عنغادلين1905،(متىحتى(حتاما1المعوجة(الملتوية1901،(

(،ع.والرويالسريانيأسر.والسريافي،القبطيتس/سق،والرويالقبطيقر.،والسريانيوالرويالقبطيقسر،الريانيس،الرويي،القبطيق

قط،فقطط،الريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلاالريايى،بعضع!الروى،بعصعر،القطيلعضعق.،العبراني

تسط.،والرويالريانيبعضعسر:والسرباني،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقزفقط،السرباني!ط.فقط،الرويمط.،فقطالقبطي

السريانيوبعضالقطيقعس.،القبطيوبحضالرويمعق،الرويولعصالقبطيقعر،الريانيوبعصالروي.سدقط،والسريانيالقبطي
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ؤاثتثونائحابياثقضل

جمئذة،ؤأقاقةضبيا،قأفستذففويهئم.!كزتمئوغقغيتم19047(لمحيهئم.ائغطيئمفؤقنأن!كر،تذاخقفئمثتم19046(

لأنأزشقي.الديقبلققذقبقي،ؤقنقبقي.الديفؤقأتاباشيمي،الضيئهذايقت!"قنتفئم:ؤقاذ19:148

ائغطيئم.".:.فؤقهذاأحمجين،لمحيئمضجمزفؤقن

يف!ثىتئملأتةققتغتاة؟باشمذ،الشياطينئخيربخؤاجذازأيتاقذائفغقئم،"أئقاؤقاذ:ئوختاقآتجات94(ة19

إتئثم.".:.شقتمققذئغايذ!ئم،تئمقنؤإنئغايذ!ئم.لثشلأتةتفتغوة؟"لاتمئوغ:تفئمققاذ19005(قغتا."

ؤالتلثونالثايبائقضل

قضؤا،ققتافذاقة.زشلأقأزشلأ19053إيزوشييتم.إلىيفئصتئؤخقةأغذضغوب؟،أئائمكققتتفاؤكأن19051(

ذلذزآىقققا19054(إيزوشييتم.إلىفتؤخفاكأنلأتةيفتلوة؟ققئمأ19053تة.ئجذواختئالمتامز؟قزتةذخفوا

إييياء؟"غيئكضاقئخيرقفئم،ال!تاءجمنتازقتئنرذتفوذ،أنأئيريذزث،"ياقالا:ؤئوختا،يغفوثيئميذاة،

لنفيكيأيئتئمائتشيرائنلأن19:56(أئئقا.زوجلأئتغتتاني"ت!ئقاقائلأ:ؤزتجزفضات!وغقائخقت19:هه(

.:.أخزىقزتبماإلىؤقضؤايئخيئ."تلائتشير،ئفوش

"إنتئوغ:تةققاذ19:58(إتحيما."تنصيخيثإلى"أتتغذؤاجذ:تةقاذالظيريتي،!نيقاشونفئمؤتيتقا19057(

قيخزؤقال19095(زأشة."إتييمائمئيذتةقؤصغقلآائتشيرائنؤأقاأؤكأزا.ال!تضاءلظيرؤإنآخخازا،يلثغايب

تذلمحئواائضؤقئ"ذجتحئوغ:تةققاذ19006(ألإ."لأذلمحنأفصيئأقأؤلأليائذنزت،"ياققال:فؤآقا"اتتغني."

التإ.".:.بقتكوتقتمثزأئخاؤاذقحثقؤتافئم،

آخدمن"قات!ئوغ:تةققاذ19063(آؤلأ."تيتي!بقنأؤدعأنل!قأدقزث.تاآتتغذ،"آتاآخز:تةؤقاذ19:61(

التإ.".:.ققكوتثنيضئتقيئاقيكونخفف،إلىتاطزؤفؤائمخزافيغلىتذةتضعغ

كاإيروشليما53(19اروشليمكاإيروشليم(51(19"(منا19005هـلئ!-ةلافهذا(ا1واناكاالأناأ!؟8،امنهماي"هوامن1906،(

11واحذاكاواحد(19057،ونهرهما"وزجرهما(55(19إيليا!إيلياء(11دعل"عصل(ا1تقول*(نقولا1تلاميذه*تلميذاه،19054،اروشليم

ناطزا"ناظر،ا19063أرت6،أودع6،اة19ال!ا!السحاءا190158رب+ياكا،اإلجه11اتعكهـأ7!هـةاأتبعك
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(عتدها1حلا53اصبئاا1،؟*ااةا!اه،فأمكا1ةي!اا*-3دعلم(1907،(ء*أن(11اا*آحولطحي!53دلأم*ح53(تداخلهمثما1946

ةحعة+،5،21(!شعناه11لأللأ،"ل!طاحااح58!ع!االثاطينيخرج5119،94-كا،1ا*53صغير(ا*هـ31،قنا31!ة،لأن19،48اا+ه+ةط

لممنوإن1311الا53،1+!ص!!153،يعاندحما531لي!(ا31مة،لأنه19005،ايط!*اا*ةولم!ي!لأةمعنا،يقلما1ع!ور،لأنها1لأهولي!

11ة+حكاللأ*3(كملتلماا1)ا+دلأيدأ(شأة(كان19051(لاة533*6اهـالحإلجم(صقمفقدا+هـ31مة+م!13ا!أح53!ول!ص!!53،اةيعاند-(

11ئحةملاةكهطم!33ي،حةي!ص!مت!اولللأح!رسلأ،(5،-19ص!يلهس!،للصضيا1+حااح5(وجههاال!ا511!،لاةس!*ي!اول(عدأ11ا*(ع*رزم!لحح)3لمأيام

أتربد،19،54ح(إلى11ا(ةم،حيلأح+متوجفا(19،53حول،للألححتى(ا1ا!اة!35353+ي!عقاولا-5س!+،(53(فريةا1ي!للأكلعح(قدامه

711+ا+س!*ةهما((زحر)11-هـااة*هااحافالتفت(19:55لحلله!،عصلا1+ي!لاس!ممماهح53(فتحرقهما1*ء+ل!تاه!(نقرلأر5311*يلأثلأ

ا(5+تمآيأت(لمالبرابنلأن19056(3+5+حلم71يم*5-للأ!تمع*يميلأ**يم+قىأتصا(روحلأيتعل!انلتساا31للأ*لاا!7شهقائلأ(

،حأخرلى(511*ه-لجيىا11ةحثةلل(11+*3)*س!كاة-دلأمال!اس!+لآ71البشر(نفوسليهلك11*ةا!وللمحما+5*لآدلمامهـ717

5353+*هةولأو؟زا(5311ه+ي!ه!،ا!3قى37ةأجحازا(لم19058ا"مج،إليه11هـح*7حيث(ا1ايلهه+5ماشرناهمليناا19:57

للماهـ7تأ،لأدفن11ا*ححدحح"52اول*لي،ائدن95(19لأللماكل!ءملم!ا"مس!(رأسهإيىيسند611-!هولا!ةولاا(موضعفلا11لم!53لحللأ

11شهح*53ا!كهلمفأذنااس!ول(ة!3ول)ايل!(أتبعكألالم61.أ!ا،اللأيلأفثر(ا71)اي!ل(53!س!حك!همة-كاثه*ااحم،موتاهميدفرا19006،

س!ا،حلم!لله-5مشقيسا(ا1ا+لل!يلأة*(!يكون111،حوهو(5311ا!ححالمحرا!(11ا-5+احااةع!يضع،(1963ةوله+ةع!س!25،ودعأ

قر/(الصيهذا19048(ق!عده(ا1فأخذس.قا(فأمسكا1فرأىق.ص/،فعلم47(19ترىم!س./لعلهستي.قهو(من1906،(

أصغر(/الصغيزاجماعتحمفيكادمن!ي.(أجمعينفيحصغيرهومنا1يقبلفإيايشقا(قبلنيهوالذيفأناا1هذامثلصبئاس.

11إنائاس:ق/واحذا،11معلشاياد!:يقس/(المعلمأيها19914حميعحمفيصغيرهوالديلأن%فيحممىأصغرلألىعس

يعاند-،ليسلأنها1لهيقس/لهم(05(19معنايتبعلملأنه!يإثرك/فيمعنامجنلملأنهس:ق/مصا،يمقلملأنهااسالثياطين(

لحممقاوفايحىلمم!فإنعسأجلحم/منفهوعليحمليسمنفإن3يإلجم،)...(منوإنا1قصقملما1قيعاند-!لمااقط

أعذقسرا(وجهه11تؤمي:س/أعذ(اع!قطو؟د(19051(معحمفهوعليحميحنلممنفإد%أجلحم()،منعنحمفهو

كانلأنهااعرقمتوجفا(19053(قسر(السامرةقريةا1مدينةق(قريةأ1العلأهلقع!اعيرسلأ(19053(لوجههقررق.رجهه(

.سفتهلكهم/ي:ق/فتحرقهماا1ميطذلك(،1915إلىالانطلاققاصذاكانإن!اوجههلأنس.إلى/كانمتوجههلأنعر:إلى(متوجفا

قطاالبثر(الإحيائهابل،الأنفسلإهلاكس(ليحيى)...(ليهلك1956(أيقلأي(ا1مطسفلايموع،ه(61:هأجمعينفتميدهم

/قواحد(1اقالأنالطريقفينافذورهمإذاعر:يقر/قال()...(وبيسا19:لاه،عقسهـلالجيى()...(قائلألم19:هه-56ق،ليحيى

الموقىفليكعواق؟س/(موتاهميددوا19006(رأسهإيىيميلق:ص/(رأسهإليهيسمندأ!.58(رب+ياص.ق/إيى(ااإنسانس:

/قناظر(وهوالمحراث19063،قسرأولأا11وأياء(بيتيأهلس:قر/بيتيافيمنا1أرتق.،أودع11ائذنلحنص.قا،فأذن61(19

الفدانسكةفيي:/لملكوتفيصلحورا)ء(5(الىماخلعهإلىوينظرالفدانصكةع!.(ملكوت)...(المحراثعلىااويمنظرالحرثعر

لىهومستقيمررانهإلىويرتد

لمحنادفبز،ا19:.6مرنياائذن190915يهيؤاايعدواا19:53

الحاحبوالآفيناعلشكه.بالثي)ء(وأذنتكعلم،أيوأذنالأميرعلىليائذن:يقالالي)ء(.فيلهأذنحاشيةلي(ائذن(9.!ها

(،عوالرويالرياني)سوالسريافي،القبطيتس/سق،والرويالقبطيتررالرياني،والرويالقمطيتسر،الريانيس،الرويمي،القطيق

تط.لقط،طالسريايى،بليس-لا،الرويفيليىهـلا،القطيلىليىفلاالريايى،بعضعس،الرويبعضعر،القطيبعضعق،العبراني

قسط،والرويالريانيبعضعسروالريايى،القبطيبعصعقسرالروي،القبطيلعصعقرفقط،السريانيسط!فقط،الرريمطفقط،القطي

الريانيوبعضالقطي.قع!ر،القبطيوبعصالرويمعى.،الرويوبعضالقبطيتعرالصربايى،وبعضالرويمص!،فقطوالسربانيالقبطي
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ؤاتتثونالثايذائقضل

قاضثاكأنقؤصعجؤضلىقييتةلحقإلىفذاقةقثنئؤأزشقفئمآخيرين،شئجينالزثآظقزهبهتغدمنئتمأ10101

إتيما.:.

قغقةئحيربخأنالخضابزتإلىقاظئئواققييل.ائقغقةؤآقاقكثمز،الخضاذ"آقاتفئم:تفوذؤتجغل101013

لجضاب؟.،،.:.

.".:.ئاببتين!يقايخزافبمثلأزييف!ئمقآتذا"اذقئوا.10113

الظيريتي.".:.كنيأخذائقتلواؤلايخقافا.ؤ،مزؤذا،ؤ،يهي!ا،تخمفوا"لاأ.!؟4،

ق!لآفئم،فتاكال!لآيمائنكأنقإن101:6،ائضيحت".يفذا"ال!تلآئمأؤلأ:فوئواتذخفوتة،الدي"ؤائتئث101:ه(

إليئم.".:.تزجغق!لآفئميحن،تئمؤإنغقئيما.تخل

تئحبمنتئتمفواؤلاأخزتة.ف!تجقائقاجمللأنتفئم؟مقاؤتمثزئبرنتأكفونائخيحت،ذيئمجم!"ؤكوئوا10107(

تيحت.،،.:.إذ

ييقا،الدينائقزضىؤاشفوا10109(تخئم،ئوضمغمقاكواإتيهئم،ؤتفتئوتئمتذخفوتقاالتي"ؤائضديتة101؟8(

إلئم".".:.الت!قتكوثقزتت"قذتفئم:ؤفوئوا

الديأيضا"ؤائغتاز101011(ؤفوئوا:شؤايىجمقامنأخزخواإتيهئم،يقتفوتئمؤ،تذخفوتقاالتي"ؤائقديتة101001(

جمئخئم".دتتقذالتيماققكوتآناغقفوة،هذالجنتئم.تئفضةتخنقييتيئم،جمنبأزخيتالضق

ائقديتة.".:.يف!ئممنأكثزائترج!ذيخئم!نيي!ذوتمتخونزاخةإنتئم:أفوذ101:،11

ن!اللأييائفؤاثهد؟ؤضئذاضوزجمبكأنتؤقإتةضيذا.تيتتالين،ؤللكوزفيين.ياللئي،"ؤئل101:3!(

!نيؤضئذايضوززاخةشتكونلحن101:4!(ؤزقاب.ضئجثنيتجالميمينتائوا،قذائقدييمفئذت!ئوالمحيكقا،

أشقلإلىشتئخظينالستتاء،إلىغقؤقياليئتاخوتمضفزتاأئضا،ؤأئت1010115جمئكتا.أكثزالذيئوتيما

الخجييم.،،.:.

أزشتني.".:.البيغتزققذغتزلبؤقنغيزلب،ققذغيزكئمؤقنأظاغني،ققذآظاغئم"قن101؟16(

هـال!تقمم!ة3!كا(ال!لام101:ه(احدكاأحذا(10104،ولطفي7بين(في!ا101:3(اتنيناتنينكالامثنىاثنيناثنين6،مثنى101:ا(

(!كورزين13،ة101تلك"،تلحما1ذلككاذلحم(101013(تنتقلونكاتنتقلوا،ا1ذلك*ذلحم(10107(هـالتتقم!ةلأ!(اللام101؟6(

فقدمنحم،صعمن6(أطاعنيفقدأطاعحم،من101016،سيكون*6(ستكون101014(اللوأتي7(اللاتي11لىكررة6زينهـكورة!أةلأ

منيسمع
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0101-16لوقاإنجيلحواشر

11اا*ي!ش!كان،ا1ا*7!5!الألمموضعكلا1سهطس!إلى،ا1لأللأكل!ط(قدامها1ص!ك!اآخرين5311لحلاثلماأطهر،11ا*ي!اهذها1ع!ولاثما1011

(يخرجا1س!للأ+هحأن(11لح!للما+53!افاطلموا(ا1يل!ا!3فكثير(ا1وللم!3قرا(أقا11ةي!جعل(10103(حلمحأةي!للمامح153اههـي!إيى(ماضئا

خفافالما1+ة!ولمروذا(االاهئاةكيئا،االااةتحصلوا،3*ولهـ101.،(لينلماا!حطفيما(ااحع!++ولكاه!ةهأنذا(3(101(حلاح+)تم1ه31

تأكلولى(7(101د!ه+ولحشاس!يحل(10106(*د!*ماعقر(اللام11ا+19اس!ول(والبيت10105(ة+تاةحهـشاس!2قرتقتلوا(11دلأ!53

لحم(يوضعمماا1018س!!طااس!+عقح*م!!ياح+(أجرته11ح+ع!وللمتمللما+،531طم(ممما11)رل!شا(لممح-رمس!لربون(5311(لمح-مح)1إرلما

أيضالم101011،ةا+*ولقرشوارعها(ا51ى!5ي!(ص101001(ظ+4أطتمفيها(اا36!أ)اي!للأ!لما(+حاالمرضىأ.!-9(ل!اه-ولة*"ي!33لأح+للأمحط

لحم!س!-5كز،أاة*هولهتأ(لمدوم11*ه+7(حةرا11س!*535!ا(إن101013(8+!ولقر(لحن11اولللأ+ااة+ح(لصقالذي11"ا+مم!

كان(لو11ء*(فإنه11ةطاةتاا(صيداا1هـ)ول!(يط!ا!بيت(11ةمه*2ي!ا(كورزينا1حلم!لليئ(5311اةمي5351قويل(13(101

رماد(ا531!اهتأ(محا1يمحطآ(لىااححع(53)اشاول،جاليناااس!د!هـس!اس!ي!(القديممنذا1د!دلهولاخ"،صيداااشاه!+صور،اا3*س!ا+دلمايدهياة

يمع!+للأممنكصا(ا1عحح+هكز(أ11ممااخامشاتر(ينونةلدا11لم!535ي!ه+ي!(حةرا11ل!ا+للهلمحماة(ستكونا81+*ول،لحن(5310114!ا1،إمح

أطاعحم(ق!(101016+*حم!+(أصمل11ح(إلى11د!عتاا"س!ة5(صتنحطننا1*7ةمح+6اخا(علوتالتياااللماعألضا،ا1هـد!5(أنت101015(

يلهـلل!!لأعير،االمح!للألمحما!،(ا"عير)يىا1!ل!للهـيلما(،حمعير)ا1ح-للأشهااة7اللأءلآ،أطاعنيلقدا*ش!+للماشا-ولهـ1*ء-للأشال!

:سقدامهاا1رجلأ!بعينالأخرتلاميذهصيسوعأفرزالخطو!هذهعس.(آخرين)...(هذها1قر!سعين،1اقرأظهر،ااترهذهلم\(خ101

(يقولوجعل11ق(وجعل10103(المضيمزمغا%للدخولصتعذاع!./المضي()!يزمعيجعي:أإليهماصئاا1ق(موضعكلا1وجههقدام

/ق(واليت10105(علىتل!واس:تقتلوا،ا1نحلاةيتس/مزوذا(4(101من!ي.سإلى،11+إذنعسطفاطلبوا(ا1يا"!(أقا1اوقالس

وإلاس:قط/يحن(لموإن11يتريحق.ي!قر/س.!ي/مجل(ا1سلامة!ي.س/،اللام11أهلس.تر/ابن(10106،ليتوأيص-

قسر/(أجرته11أمواطمم!س./لديهممامنيطم(مماا1الموضععق.قسر/اليت،11وأقيواعسيق!/وكرلوا(101:7(فلامحم

/يفلاإلجم(11قسر!يها(الدين101:9()!يقذم(بعدي.قس/يوصع(ا1ماس.ي/مما(ا1قطإيهم،11ق(والمدينة101:8(طعامهعق

فإذاي:شوارعها،مناخرجوا11قطإلهملم11أهلهايقبلحميقس/يقبلونم،ا1مدينةوأيةشقا(والمدينة101،01منحمس:

فلاسمنحم،ا1بناي.قسابأرجلنا(ا1قسأيضا(101011(السوق!فاخرجوا%أسواقهاإلىفاخرجواعسجشوارعها/إلىخرجتم

-لا،القديممنذا1+إذد:مطل!نوا(ا1ظهرتع!قسر/صن(ااسلراا1الصيادس:تر/1(صيداا1كرززي!س.ي/(كورزين101013(

الرمادفيوجلموابالمسوحتابواقدكانوالعلهمس:رمادلم)...(ل!لواا1والرمادالمسوحعلىوجلواعى:قأورماد(مسحلىجالسينا1ى

.سي/صتنحطين(االوس،التيا1تطأيضا(101015،الدينيوميق/الدينونة(ااقرسلامكصا()...(لحن14(101ولالرماد()عس

ومن،عيرنيفقدعيركمومن11يسح()قس:سعفليلسصيمعمنقسر.(أطاعنيدقدأطاعحممنا101016قطاأسفل11شخففين

وظلننيظل!حمالجسيعفيسوجحدني/يححدوكمالجميعفي!ي.عير(فقدعيرني

(13"عيرنيااصتمحمعيركم،ا10116تنحوم(ناحوما،101:همدينةوأيةرالمدينة،101،8وسطفيبيرافي!ا3(أ.!اثنيراثيم،مثنى10101،

شتمعيراا1ثتنن

علوتالتي10105!أ*ممتىفيعليها)؟(السعدوردقد.حاشيةرماد،)...(لك!ويل13(أ.!اثنيناثنينبصعىمثى؟حاشيةمثى،10101(

!ممتىفيعليهاالظبورد.حاشيةالسصاء(إلى

(،عوالرويالسريايىأس.،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقطيقررالرياني،والرويالقبطيقسر:،السريانيس،الروي!ي.،القطيق

قطفقط،ط،الريانيفيليى-لا.،الرويلىلي!هـلا.،القبطيفيلي!فلاالسريافي،بعضع!،الرويبعصعر،القبطيبعضعق،العبراني

تسطرالروي،السربايىبعضعسررالسرياني،القبطيبعضعقس.رالروي،القطيبعضعقر،فقطالسريانيسطخفقط،الروي:مطفقط،القبطي

الريانيولعضالقبطي.قصالقمطي،ولعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعرالسرباني،وبعضالرويمص!فقط،والريانيالقمطي
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ت!بم

لوقاإمحل

غمثزيبقاافيضخاخ

ؤالتلثون(التايثالقضل1

"إلتيتفئم:ققاذأ101:18باشمذ."تضاتخقمغآئضاؤالشياطينزث،"ياقائيين:بقزج،ال!ئغونآإتجيماقزتجغ101017(

الحتالتلضذوشواال!لظانآغظيئخئمقذ101-91(قأتذاتزقي.مثلال!قاءمنشقظؤقذالمتيظانزأئث

تئم،تخقمغالأزؤاخآنبهذا،تفزخوالالحنا101،03لثئيء.تفئز!ئمقلآائغذؤ،فؤ؟خ!ؤغلىؤائغقايىت،

التؤات.".:.!بقكئوتةأشقاءئحئملإنافزخواؤلجنن

ؤاثتثونالزابغائقضل

قإتذؤالأزصر،المتضاءزثالأث،آئقاأ"أشكزك،ؤقال:ائفذليىبزوجت!وغتققلالتاغةيئذؤجمماا:!3(10

كأتتالتيائضثييئةجمثلفؤهذاقإنالأث.أئقاتغئم،يلأظقالي.ؤأظقزتقاؤفقتات،خكقاءعنهدآخقيت

أقاقك.،،.:.

"حلىؤقال:تلآميدهإلاائخقتثتمأآ101:3

الائنتشاءؤقنالائنإلأالأثفؤؤقن

جمماتفئمققالولتلآجميدإلماغادثتمأا:1033

نآأزاذواؤفئوكأكتيرينأئبياءإنتئم:

الأث،إلأالائنفؤقنيغيرفأحذؤلئشأبي.منأعطيئةقذحمأء

تة.،،.:.ئغينآن

أفولقإل!آ(10104زأيئئم،قاتزىالتييفغئوني"ظوقيؤخذفئم!خفؤ

ت!قغوا.".:.ققئمت!قعون،قات!قغواؤأنتزؤا،قتئمتزؤن،قاتزؤا

افرحوا(ولحن101:.3(هـمألأكل،101091(هـالبرقئأةهـلأالرقا1كاالساالمصاء(101018("(ال!بعون11رجعتممماكلجع(17(101

له!اء(ا1حكا!حكصاء،ا1الا!الساء،1010131الماوات!لمالمموات11اسصاحمهـ"7!كاأساء!ما11كالأن،ا1وافرحوا6

يثاكالاءا،ااشكاشء،101:33،اثمية!،هـ"ةلأ!كاالممثيئة،ا1فهصاكاكا
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ع!(وقد11تأةلم!ة+ةشأقراالثطان11ح*(إني18،:ا.أح!.6ي!د!اهدلأ*53(تحضع311،ايم،اللماولحول(لثاطيروا11ع!+(ر!يا(10117

11اةهـ*س!ط،بهذا3،.ة5101*ي!يا536!*هـاغ!شا!ه(يضركم*11ح)**.6(*ة(لعقاربا11حح(!ة)511(الحيات11حس!++ول(هأنذا(101091

11ء*اح*ي!ايوعا1هـااة!ز*58(تهلل101،31-5*طء(مكتولةا1ا!،أق-(أساء11ايل!ة!حور(فرحواا511ي!هل!.تأكاثلما*53(تحضع

11لحكا!اةا*52ي!دلماحة53(للأطفالا1مماة526+مه58!س!أظطرتها(11اة!(هذهالحمماة+ح(خفيتأ11ة!533لح!دلأد!مماة!ره!س!(شكركأ

5311+اول+،*ا*لأكل!ح%53+اول+3*(عطيتهأقدا1حع*لآ!للأ(ءش(33؟37101+ة3(لمثيئةا11هـي!3*م،مئلا1+حهو(ا1هـاة(اهذ

وحدهما11ةح+ةشا(خلوةا1مماياة+ح5661عاد().1.33(+مللأ"5ا(ةل!*ه!ح(لهيعلنا521لمحعلمايثاء(ا51*ولا،اس!+ا"\(هوقنا51+ت!من(

)ولح+للماح(*ح+س!+اتصعون101034(5+ع!+(يم)3*يم،رأيتم1ا3*يم(ترىا1!ح،التي11ت!53+*3*ول

سرتحفمع(ااقرأيضا(11الجنيةس/والثاطير(11ربناياسقارب(ياا1+عظيمسط.(بفرحا1أولكس.ي/فلاإيى(101:17(

11جندسقر/قوة(ااأعطيحمسق/أعطيتحم(101091(البرقستر/برق(ااأرىكنتقدس.تر/(رأيتاالقد!يإني(18(إ101

.قافرحوا(ولحناافلا(ولحنااالثاطينعقسقر/،)0103(الأرواحيؤذيحمسيطلصحم/برظلئايأخذصمق(يضركم

أعز!ي،أشكرك11!رحسق/،تهلل101،31الماءعرسعر/قالسوات،1اكتتعرس(مكتوبةا1أساءحماي11واكلحوا

قاي(للأطفالا1والعهصاءأ!كماءص.ق/وفهماء(حكماءا1+الأمورشهذه(ا1الرب:د!(الآ!11قسرأيها(11لكشاكرأنا.سلكا

تلاميذهإلىالخفتثم101،33أمامك)!الممثيئة(المدينةكانتهكدافإنهس.(أمامك)...(هدافإنا1قمثل(ا1للولدادس/للصبيان

يعلنأنالابنيثاءومن11شءكأأيىإلبشتتمقدس.أبي/يتلمنإكشقتمقدشءكلمي:أبي،صأعطيتهقدشءكلا1سفلا(وقال

علىعرذاوخاطب%وقالاللاميدحدةعلىأيفاوحاطح!عر.،وحدهم)...(عادئما101033ضيعلناا1لهأظهرالابن)؟(دسي.له(

.ص(ترون10104؟(+ألتم.سط/ترونس(رأيتم11وقالتلاميذهإلىالتفتثم%وقالوحدهمقلاميذهإلىوالمتعس./وقالاللاميذ

،أنتمش(تس!عونا1+ألتم

%صحغ101،،(لاءاشاء

(،عوالرويالريانيأسوالسرباني،القبطيذ!/سق.،والرويالقطيتر،والربانيوالرويالقبطيتسر.،الريانيس،الرويي،القبطيق

قطفقط،ط،السريانيفيليس-لا:،الرويفيليىهـلا.،القبطيفيلي!فلاالسريايى،بعصعس،الرويبعضعر.،القبطيبمضعقالعبرافي،

قسط4،والرويالريانيلعضعصر.،والسريانيالقبطيبعصعقس،والرويالقطيلعصعقرفقط،الريانييطفقط،الرويمط:دقط،القطي

السريايىوبعضالقطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويرلعصالقبطيقعر،السريانيرلعضالرريمعس.،فقطرالريانيالقبطي
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ؤالثلثونائخامشالقضل

"قاتة:ققالفؤأقا36(ة101الأتد؟"ختاةلأيىتأفغفهقاذاالمغقئم،"أئقاقائلأ:يضتجئهقاتمتافوشؤإذا،(101:ه

ؤمنأعغ،قفبذمنإلقذالزتئححت"أنؤقاذ:فؤقأتجاتقأقالم101037تقزأئج"ؤكيفالتؤزا؟تج!فؤقكئوث

أتجئت."باشيقاقهت!وغ:تةققالأأ.ا:38جمثقذ."ؤقيريتذلمحكيرك،خيجؤمنفؤتلث،حميجؤجمنظغات،تف!يمذ

قتختا.".:.هذااضتغ

زخلأ"إنؤقال:ت!وغقأتجاتأ.ا:03(قيريبي؟"فؤ"ؤقنييئ!وغ:قاذتفمتة،ئزقي!أنأزاذقققافؤ،قآقا101093(

غلىفشيرفاؤتزكوةؤائضزفواؤتجزخوة،قغزؤة،الفضوض،غقييماقؤقغأيىمجا.إلىإيزولثتييتممنفئخدزاكأن

أيضا،لاوئؤكذلذ101:133ؤتزكة.غتززآة،ؤتقاالظيريتي.تفذمنلأتافيكأهنكأنؤيالاتقا!ما101:31(ائقؤقي.

ؤتقذتم101:134غتييما.تختنزآة،ققماإتييما.أقتميميز،شاجميرئؤتيتقا101033(ؤتزكة.تجازةؤزآة،ائق!لبإلىتجاءتقا

بيما.ؤافتتمائفئذقي،إلىبيماؤتجاءتة،اليالذاتةغلىؤخقةؤخزا،زئئاغتيقاؤضستجزاخاته،قمثذ

أكثز،غقيهأئقفتقإنبقذينن.بيما"افتنم:تةؤقاذانفئذقي،ضاجحتقأغظافقايتازيخنن،بآخزبخؤيائغذا؟101:35(

اللضوض؟"تئنؤقغيقديقيريتاضازتظئةالتلثةهؤلاءمن101:36،ققنغذث".إداإتئلثأذقغةقأتا

فكذا."أئحتقاضتغ"اذقحثت!وغ:تةققاذزجمة.""الديتة:ققالفؤقأقاأ101:37

"فأما(17(101الميهوبهـ"6!ةهـلامكتهو!(ا1ومامماما(101036(ماأ..(مالحماذا(ا1لهممتحئا7يتحنه(ا1+قدكانامولي(3(ا؟ه10

دلما،أراد(فلصاهوفأما93(101ذاتكمثل،امثلكااجمغا"جمعا4جمعاء(ا1إلاهك*"+(إلهك11هوفأجاب6(دأحابهوفأماا1واما

لاريأ.!:33(جارهكاتجاوزه7عبر،ا1فل!ا،ولما(11لالاتفاقوكان،(وبالاتفاق101.!3(ميتنصفل6االموتعلىمشرفاا10103هوأراد

11دضصد"!د(101034(ولما7فلصا،33(101تجاوزه+هـعبرلح6لأا،جازها1حا!جاء(ا1مماورآها)...(لتاا1لاويأيضا6أيفا،

11-مماين(1.361(7بهادينمماهـ!ةلأ!!(بهذينا1واعطاهماممافأعطاهصا(اا.1035وجامما!وجاء(11الذيمما(التي11زيتمماازيئا

واصنعمما(فاصنعا1الرحمةمعهصغ7،رحمه37(101مما(لظنها1هاولاء7!هؤلاء(
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ي!حعس!ي!5الأبدا11)طي!للما(53،حياة211*ما+مم!ااح*ايشحمه(11لا*للما-قاما11ه*53ته!اول(لاموسي11ح++ولحاتأإذا،35(101

أجمع(11)م!مد!م!ول(ص!،حف(11ح*أن(37(101)يد!للما(!احعقيدمالل!!اةعقتقرأ(ا1حالمح!ةد!ول!ي!7وكي!(11تهه*ه!(الخوراة36(101

راد(أ101093(!ح-ءدلأتا(بالتقامة8،(101+قآ.*!،ح(منهلكا1*هـيدمام((قرب)ثا1ولح31((!كر)ك11ولهور((!وتالحت11*ول+

فى!ع(ا1ارلأ*امح(أر!ط5311*لممااح+*شاح+س!منحدزا(101003(ولهـلمحماة+م(قرييا1ا!ولللأح53+هو(منا1ول!س!اة5(يريا531،حيلماللأ

151اح(الموتعلىمشرفا11ة33م!لاةحي!+هطمااةلا(حرحوه11ة-م!االمحأة!3(فعروه11ي!حللمالااتا!ة531(اللصوص11ا(ةآ53+ه+ح

ااةتااالاح(زهحاا1ا+ةول،نلم!ا11م!*حل!(لىإ11+حلما،؟3(101ااةشأيا!أحعبر(ا531ةولآ3قة-ة،قر(تفاقلابا31(101هـقيلهةول53

حمله(ا1+م+احوخزا(1311اة(صبا1ولا،ة53م!د(اا(ة-م!آ(تقدم،3(101ا*ملحجلأدلما*حإيى،1711احالمحماهيمير(...بيمصاأ10133

(أخرج101035(ا(ةاادلمامااح+ا53!دأبه،اهتم1اد!ها*ه+*ة+53قرق(الف1احااة11،1به(حاءا1اال!له،ا51-(التي11ا"!.17اة+ح

انمقت،11اةي!*م!ط،بهذينا1اادله!لاح+ا53يدمابه(اهتم11تاهحمم!ه-*ة+ا+(المدقصاحبا1*هامة!+ولقرديناري!(11*م!ااة*ه!ح

11كاللأعألت(101037(ااة-آ53+ه-وقع،11م+هـيلأقريئا(ا1كاح+ح753ا"مح(تظنه36(101عا+535أكثر(11ا"ة*لم،5+س!8!ح

!ت+*ماة3(1هكد

،يقوتك10371(قرأتقتقرأ(10361(ليحرلهس)3(1ليروزهيقايشحه(ا1كاتبسلاموص(ا1وإنعسقسراوإذا(10151(

هـلا(يسوعا1عقسدقال(38(101نصكمثلسرقامئلك(ا1)قريك(وتحبس.قر/(وقريبك11رأيكيسقا(فكركا1وسعك

قر/هـلاليوع(ا1طخب%أحب!لصاعسأحبا!لأنه!ي.ق/أراد،فلما93(أ.!لهوتاليسوعأجابعق(يسوعلهفقالا1عقط

)...(وتركوه3(101003-اميتنصفق.(الموتعلىمثرفاا1أيديفيق.بير/يس/،عليه03(101صاحي%خليليق.قريي(ا1لهعس

منحدزا؟ن)!لا(واحذأكاهاأن)،!وافق(!اتمق.قلي!رمقفيهإدوتركوهستلك/لىماكاه!نزولفوافقمدلفا.تركرهإذيتللث(

جا"ء(س./وتعداه!رآهدنادالم!دلكإلىانت!إدي(وتركه)...(لماا1ذلىأيفما(33(101قط(وتركه11تجاورهيعر(10311(تلكي

+في)عرلافذاكانسامرئاوإني.(جراحاته)...(وليما33-34(101قليمما(101،33قط(وتركه1اعنهوعبرفرآهالموصعذلكإلىفال!

ذلكفييميركان)عس(بيساسامرئاإنائاوإنسة/جراحاتهوضمد+وأق()عر.عليهلتحنن،إليهولظرنحوهدأقبل(،الطريقتلك

ريئا،101،3جراحاتهفعصبوتقدمورحمه()عسعليهأشمقرآه،!ل!ا)عس(.فيه+كالى.الذي)عس(الموصعإلىصارالطربق،)عس(

11مألرزخرجي.س/أحرح(10351(+دأله()د!.واعتنىسق/(واهتم11دندققر.سا(المندقااالخصريقدمسقر/اوحمزا

عليهألمقتومهايساأدلعه()...(ألمقتفإدا1قطلهدير،ااسفلاله(ا1المندقانيقساالفمدق(صاحبااقر(دينارين

لها،101037(أيديفيس.ي/لين(ااسوقع(11خليلأبرصاحئاققريئا(ا1كارسق/صار(ا1أنهترىسةقر/تظمه(36(101!سأدفعه

كدلكسق/هكذا(ا1كذلكوافعلأيضاأنت.سقر/هكذا(أنت!اصنع11صروفالهصنعايرحمةمعهصعقسا(رحمه11!لا

لاعر(حازه101033(جازهعبر(101031(قربإخا(مثرفا،03(101بالصواب(باستقامة38(101داتكمثل(مثلكا1صاحمكقريمك(37(101

لأمرهوعنيله(واهتم11الخان(المندق11فضمدفثد،34(101

والضصادة،بالضصادشدهض!ذايض!دهالجرحضمد.حاشية(جراحاتهلشد101034،والطاقةالجهدوالعة.الوسعحاشية(قوتك101037(

العصابةوهب

(،عوالرويالريانيأس،والسريانيالقبطيقس/سق.،والرويالقطيقروالسربايى،والرويالقطيقسزالريايى،س،الرويي،القطيق

قطمقط،طالسريافي،فيليىهـلا،الروييليسهـلا.الضطي،رليسفلاالسريايى،دحصد!،الرويدعضعرالضطي،دعضعق.العرايى،

قسط،والرويالمريايىبعضعسروالسريافي،القطيبمضعقس،والرويالقطيلعضعقرلحقط،السريانيلطفق!،الرويمطفقط،الضطي

السريانيولعصالقبطيقعسالضطي،ولعصالرويمعق،الرويوبعضالقمطيقعر.السريايى،وبعصالرويمعسلحقط،والسريانيالقطي
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ؤالثلثونشال!ابالقضل

ئذك!أخثيفدهؤكأتت101913قزتا.اشفقاافزآةتييقاجم!ققبقتةقزتة.إلىفؤذخلشائزون،فئمؤتيتقا101038(

ؤققمتثتمكثيئ،يخذيم!ماتظوفقزتاؤآخذت101014ضلآقة.ت!قغؤتجغقت،الرتقذكيئجمئذقخق!تقزتتم.

ت!وغقأتجات41(101ئ!اجمذلإ."أنتقاقفلؤخدي.آخذئمتزكتيقذأختيقإنتخمل؟آقازت،"تاققاتت:

قزتئمؤآقاؤؤاجد.قييلإلىؤالخاتجة101043(كتيير،آخلمنؤمفمظيرتةتففتقةإتلثقزتا."قزتا،تقا:ؤقال

مئقا.".:.ئئزغ،الذيالضايخالخطتقاقاختازت

السيد"6الر!(11ئمتتى7تد!(ا1وكالىمما7و؟نت(93(101هـمرثاةمرتا(ا1ليتهالىامراةمما(امرأةليتهافيا1قلتهممادقبلته(38(101

لن6لا(ا1واحداو"وواحد(،4(101هـمرئاة1"!(مرتا41(101كاقد(ا1صيديا7ر!(ياا1هـمرثاةمرتا(101004(الر!يموع
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53ول533!،تدا:10193!ةمشاس!+اصها،11طح!53س!(ياالا+هيدأس!ةافقبلتها1ا!!هواااايدههول+حور،سائرونهموبينصا101038(

ي!ه3!دأ*ول،كثيرةخدم11دلأكا+زو3،تطوف11ةء*الحي!مقاةح+،حذتأ4،.101؟!ءةاحعلت11(+حص!عشاة)اتاول(فجلت11ءهمص!

لاعم!+،ا(تساعدنيا1قى37ة+ة(وحدي11عيد!(51)ايدأول(أخدم11+ء*(تركتنيا1م!*مم!ح8لم!امماة!*ة(تحملأما11-(فقالتا71!يدأك!ايدأ

قيل،إلىالحاجة101:43(653أوللمحأكثير،ا1ح!هـم!(أجلمنا1مللما!مح+يلأس!+(مضطربةا1ااس!+للما!ا52لمحألمهتة(41(101ح-5-61أ*حلم

تا3لايدماة58تا!اةاينزعلاا1ع!+ح*!(لذيا11شاحلاة!(لحلصاا5111+3(لحظا11م!ولوأما،11اش!33اة(حدووا53211،داةاورح+7"امممر

!أضافتهشق/فقلتهاا1القرىبعضي.قس/اقريةا1يوعي:عق/هواا1دخلواسقر/دخل(11الطريق+فيسطصائروداا10138

كئيرة،)...(وأخذت101004(قسر،وجعلت11بسوعع!خيصيدنا/د!-ق/،الرب11دون!يةض/عند(اا+جاءتسط.،مريم93(101

قبالتها%أطرقق:قا(وقفت1ايثم،ااكثيرةبخدمةفي(مجتهدة)عس"مثمغولةمرتاو؟لتس:/كثيرةخدمةفيمرتاوامجذبتي.

!ئتى/سأمورفيتحلبين()عروتقلقينلتهتيني(كثيرة)...(لمهتمة1011،(تباليع!س/(تحملا1جاءتس./حضرتي.قدامها/

!ي./واحدةإلهايحتاجالتيوإن!ا%القليلإلىمنهاوالحاجةسوواحد،قليلإلىوالحاجة101:؟4(كثيرةلأمور(متعحلة)عرمتقلقلة

لنقرسطالا(ا1واحدش)ء(إلىالحاجةوإن!ابرفوأحدةالحاحةوأما

الصيب(الح!101043(دبأحل(من10101،لمأن(ي11بأرفإن(101004(

بهباليثأيأحفلكذا،حفلثحاسثية.،تحفل101:.4(

،،ع.والرويالسرياني)ستوالسربايى،القسطيض/سقرالروي،القبطيقروالسريايى،رالرويالقبطيتسر.،السريانيس،الرويي.،القبطيق

قطدقط،ط،الريانيفيليى-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليىفلا،الريانيبعصعى،الرويبعضعر،القبطيبعضعقالعبرايى،

قطوالرري،السريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعق!والروكب،القطيلعضعقرفقط،الرياني.سطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعقج،الرويوبعضالقبطيتعرالمريايى،ولعضالرويمعس.!قط،والسريايىالقبطي
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ؤالتلثونالتافيالقضل

غقتمكضائضلى،غقفتاالزث،"آئقاتلآميد؟:جمنؤاجذتةقاذقزغ،تقاقفير،قؤصمجفيئضتنفؤإذؤكأن111011

يضأقياشفذ،ييتقذلض،ال!مؤالت!نيالديأتاتاياقفوئوا:ضقيئئم،قا"إذاتفئم:ققاذ3(أ!اةتلآميذة."ئوختا

تضاؤاغمز11104(يؤيم.خوأغطتاةالأقيخئزتاأ11103ال!قاء.!نيكقاالأزص!ؤغلىضثميئئذ،لحخنققكوئذ،

الشريير.".:.جمنتختاتلالتخيرتة،ئذيخفتاؤلاغتييما.تخالققتغمزأئضاتخنقإتتاخظاتاتا،

خئزالتثلآثأغطنيضديي،"تاتة:قيفوذالفيليضفإتئ!ؤتفصيضديق،تةجمئئم"قنتفئم:قاذثتمأ!105(

دايخلمنذاكقئجيئة111:7(فذاقة".أضمغةقاليؤليشالقيريتي،منتجاءلمنيليضديقاقإن11106(قزضما،

قأعطتلث".أفوتمآقأقدزقت!ثقزقبتا.غلىقيؤأظقاليجير،فتذتابيآغققثقإلمبئتجئي،"لاؤتفول:

إتئيما.".:.تختابخقا!معطمهيفوئمتجاتجييماأخلقينضديفة،لإتةؤئغل!يفئمتئمتؤإتةتئم:آفوذ11108(

تمئأذ،قنخولإن111:01(تخئم.ق!ئفتخافزغوا،قتجذوا.أظفئوا،ئغظؤا.شلو،:تخئمأفوذأئضا"ؤآتا111:9(

ؤآخخزا؟ئغطيهآتغقةخئزا،ائئةت!أئةمئئمأبقأ!ئي111011(تة.ئفتختقزغ،ؤقنتحذ.تظفمث،ؤقنتأخذ.

كئئئمقإق111013(غفزئا؟ئغطييماقلتيضة،تنأئةأؤ111011(المتتكة؟جمؤض!خيةئغطييماآتغقةشقكة،تمئآئة

منائفذلي!زوخئغطيالأثبالخيرئقئمضالجة،كزاقابأئتاءضئمئغظواأنتغيرفونأشزاز،ؤآئئئمآئئئم،

؟".:.ت!أئوتةالدينال!قاء

فاما"دإننا،11!:،(مثيتكهـمما7لحةلأ!مثئك،ا1لاتممالأت(أ1السصا:ات!(ال!وات11كاما(3،خ111+انممااعلشا111،1

يل!(يسألإ.1(111يمتح"لسيفتح(ا1119ويعطيه"ويعطه(111018قوم!اأقوم11117جانيمما!،جاءنيا1صديقمماصديفا،ا11106

فكيص6فحم(ا1اباحم!كاأبناءصم،13(111هل7ألعله!(11،هـيسلهآ(يسألها1لعله*ألعله\(111011(
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صليتم(ماا1حي!*-5!رإدا،3(111س!+(الربأيها11حلا*يلأي!قمر(ا51ح*527،1،موضعفيا1**ياحهواإذ11)ا+ثلأيلما(ح*كان(ا11101

خطايالا(11ةممراغفر،4(أ!1:ي!ولال!26(يومكل5311،ال!هـح،الآيى3(111ل!ولس!فىاحكلاح،وعلى11+!ح**لمحأيمحسم*ح(شاهم)س!هـحح*3

الخربة(11+!اح+ح*ة+ك!*5535دلمام53اعليهلالم!ا1دلأ*لم!م!587!حنععراا1!دلأحأيضا(11!هلم!ةنحن،ا1م!!ا3!ةافإنناا1لاا!هي!ا!ح

0305-اا*+داعق*هـيلماا(ح+ي!3525ما!3*ول(صديقلها1ولهـيمحطل!53(منحم(إه111*ح(منأ1ثهيمولحلممانجماا1(1+)شاهولحةم

طلا+ه+ة،قدامها1ح3ي!اياة*ة(أضه1*هـاما((531116+5+ةيلأقرضالما1**(عطنيأ11+هـيلأة،هم،صديتيياا1ي!ا53!لمحأولما!ول3ة

لجاجته(11ةكا،1لو(11108(ة*ة+كالاح!أ-5مرقدنا(311!دلأح!(أطفالي11اة53دلأحين(منذ11ولهـح+لأااللألحفيجيمه(7(111

ظ535(ةاه)*ثلهفيفتع،11فتعظؤاي!اص!شأة3*س!+لله*عقفتجدوا،11+++للأي!ا*عتعطوا،11للأحأيفا(أ!109،ياح+اكل!7-8

ديضة(13(2111ا"ه(حيةا1*7"(ألعله11-!ح-(سصكةا1ولولقر\(لعلهأ11ا"ال!(!أي11(111اةاا*يل!يأخذ(ا1لم!3535مة(لأن01(111

،كراماتا61أيلأل!ح+ح!امأبناءحملم11ل!س!+للأهـي!عق،وأنتم11اكلتا5ي!س!+لله،ا30(أنتمكنتمفإد111013،+ولقرهلاا1للأشا53الح

ه!85طم!هـ+*5السصاء(منااهـ1+دلماالآ!،11ي!اهةحع!*قر(بالحريا1!اللما+قر(فحماالحاة+"اة5

المواضع،بعضييصلى؟نوإديفلسالم/،موضعفييصليكاروإنه%لماواحد،موصعفييصليهوبيناو؟رع!.الما)--.(و؟ر111-\(

سقرا(نصليااسيدلاياسربنا/ياي:(الربأيها11بعضي؟قس/واحد(11صلاته،منعسط:كف/يق!/فرغ(ااققفر(اافلا

11الصاءسق/،السمواتااسأبانا،ياا1هكذافقولواصليتممامتىسي/فقولوا(صليمتمماإدا11+يرعسططم،أ!!.،،بهنصليما

والسصاءفيكصاس:/الأرضوعلىالسماءفيكماتر.السصاء(فيكاالأرضوعلى11مرتكسقر/مئتك(ا1ملككسة(ملكوتك

كلفيحاجتناحسبخبزناأعطناع!يوم()..-(خبرناا1قي،الآتي111:3(الأرصفيأيضا()د!:كذلكالسصاءفيكصاعس./الأرض

11لغفراقااقفإننا،11104(يومكلالخبزمنقوتنااررقناق.يوفا/يوفاأعطناهلجوهرناالمقيمالخزييوم/كلحاجتناخبزأعطسا%يوم

الآبدينألدإلىوالقوةالملكلك+لأنعط/الخبيثسي/الثهرير(11البوىعس:المحة/عرالخارب/عرض/المتجرلة(11قلا(

أعر)دى.أقرضنيس.فإت()...(أعطني11قاقرضاا1قأعطيا11خليلييايسصديتي،ياا1سلهاا1فيحمقةمنحملم5(111آمين

لهأقدمس(قدامهأضعهااعندهق(قدامهااق،أضعه11فلالي(ااسفرسقر/(الطريق6111(فإنأرغمةثلئةلأسلمني(لي

ذا(هوفها)ع!.فإنس:،بابيأغلقتلإنيا1تؤدنيقر/تعنينيعس:،تتعبنيا1منيجيبهذاكفصديقهسعي/من،ذاكفيجببه7111،

/قمرقدنا(علىا1وأولاديس.وصب!اني/ى.وأطعالي(1اوفرغتق.ىا-لاحين(منذا1الاب!يقط/(بابيا1در(أغلقت11مغلقالاب

:سقر/إيى،يحتاجماقسرا(!يعطيه11اللجاجةعسزعر/قلجاجته(اات!رأحل(ف!ن11108(الفراشفيعسالمصجعايعس:ي

يستمتحس.(يقرعا111:.ائفتحشق/ف!ئقتح(ا1استفتحواس.تر/اقرعوا(1اقرثتجدوا(ا1قسرتعظزا(ا1ق!أيضا،11109(حاجتهقدر

وأنتمكتمفإند!:أشرار،)...(فإنا1ق\(أنتم13(ة111اليفيعاهد!ع!/يألعلها،11قر،ابنه11تسخنزا()...(فأي11(111

11بعضابعصحمعق:قسر/أبناء-،11الأشرارألتمكنتمفإذا%أشرارأنتمالذي!أنتمكنتمفإندس.الأشرار/ألخكنتموإر%أشرار

ب)ط(لونهالذيىيعطيبالريادةال!اءفيالذيأبوكمفحمعسيألونه()...(فحما1فكيصق:فحم(ا1العطاياصقا(كرامات

الذينالقدسالروحيؤتيالسا)ءا(في)عر:منالديألوكمبالحريفحميالذي!/يؤتيالصاءمنأبوكمبالزيادةفح%القدسروح

قمن(ااأبوكم)3(.ق/سالآباااب)ط(لونه

ألعلههل،111:،1(رغيفاأباهالابنب)ع،لعنحمف!نخبزا()...(فأيأ11111صديفا)؟(يستعيد،صديقله11105،

"فيقول"علالعطصعلىوالرعالاصتفهام،جوابعلىالضصب.حاشيةفيجيبها11107،

والرري(،عالسربافيأس.والريايى،القطىض/سق،والرويالقبطيقروالسرباني،والرويالقطيقسر،الربانيس.،الرويي:،القبطيق

قطفقط،ط-،السريانييليمى-لا،الرويلىليسهـلا،القطيفيليسفلا.السريافي،بعضعس.،الرويبعضعر،القبطيبعصعقالعراني،

تط.،والرويالسريانيبعضعسررالسرباني،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقرلقط،السربانيسط.لقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيولعضالقبطيقص!،القطيولعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيقعرالسريايى،ولعضالرريمد!.،فقطرالريانيالقبطي
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بمغ3

بم!

يمح

بم!

بمبم

3غ

لوقاإنجيل

ؤالتلئونالثامنالقضل

الخفوغ.:.قتغخ!تالأخزلئ!.تخقتمآنالشيظان،خزبختقاق!نأخزش.شيظاتائخيربخؤكأن111،14

المثتاطين.".:.ئخيربخالمثياطيرزئيميىزئوذبتاجمل"إتةقائوا:مئفئمؤقؤئم11هة111

ال!قاء.:.جمنآتةمئةتظفئونكأنوامفتجنونؤآخزون111:16(

ت!فظ.تيحتغلىؤتيحتتخزث،داتقائمتاققفتكبما"كلتفئم:ققاذأق!زفئم.غايىقاق!نفؤؤأقا1110117

أخيربخإتيتفوئونلأتئمقمتكئة؟تثئ!ثقكيفؤخذة،ذاتةلثصاقماقذآئضاالمثيظانكأنقإن18(ة111

أخلمنآخزخوفئم؟بقنقتئوكئمال!ثياطين،أخيربخزئبرلبتاجملآتاكئثؤإن111؟91(زئبرل.بتايئالشياطين

الله.ققكوثإليخئمتقغتقذقإذنالشتاطين،أخيربخالتيمابإضتجآتاكئثقإن111003(شيديئوتئم.فئمهذا،

قغقتة،مثةأفؤىفؤقنآتاةقإذا111033(ال!لآقيما.!بتخونقأفؤائةذازة،ؤخمظاثقيرئتمتقخإداإتة111031(

غتائضة."ؤتق!يمئمغقييما،فتؤضلأكأنالدييلآخةتأخذ

غمئزاثايبالإضخاخ

ؤالثلثون(اتامنالقضل1

قفؤئقرق.".:.قي،يحقغ،ؤقنغاتذكب.قي،يخنتئم"قن111033(

يفول:جيتئديحذ.قلآزاخة،ظايحاائتاء،غديقةبقؤاصختختازالائمتاني،منالتجشالروخخزبخ"إدا11104،(

يئصيذلذ،جمئذا:36(11فزتئا.قكئوشا،قايىغا،ؤتجذةتجاء،قإذا111035(خزخث".مئةالذيتئيإلى"آغوذ

منشراالأئ!انيذلذآيخزةقتكون.فتاكقي!كئونؤتذخفونمئة،آختذأخزأزؤاحشئغةقغةقيأخذ

أولاة.،،.:.

11هـل-!ةهـ!هم(91(111الئاطيناخرجزبولبباعلاننيممارلول()...(إني11يتبتمماتشت(111018،السصا!السصاء(111016(

11جا"!جاء،ا1واذا"فإذا،آ(1115يفرقليمرقي،يفرقااا:1133فادممافإدا،111033(وإن7لإن،؟،111..سيديموكممماسيدينونحم،

فيكونمما!،فتكونااأكزشريرة7أخث(آ،1116فوجدههـ"7محأةهـلأ،وجده
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،1-6؟11لوقإنجيلحواثي

11ا+للمايلأتاة،!لىا1أصمروخات!اةل!+هك!ي!53معق(خرسأشيطائااا5!ح،أخرس1اعولي!اللهولشيطائا(ا1حااةفىأ1531،يحرج(111014

)ب(جاعل،االحي!535*ة(قرم111015،الأصمسعولح+للأس!ااةا+ش!وري!همما3مى!،الأخرسلحلمااهـص!ا+5االأخرس11اخ!ا*ةاتحلم

بيت\،ا1،للأ!5تها،ذا11لمحأدل!لاة!ا،حة(!اق111،17ة*7للأ"3(يطلبونا1ع33*احةما+م،تمحنون(11116*52!25(زلول11س!!58

اعهتشت(ا1،+*3**ذ(وحده11االلماورح(ذاته11لمحأدلأهـا،ةشاق(ا11(دلأ،أيضا(11س!ةلاة-ةتا(الثيطان18(111*3*حعلى(ا1اسه

هم311*اح531(أخرجوهم11ولا،1!س!ط(لمى11!ول(ولم!ول(الثياطين91(!11كاد!دلأولس!(الئاطين11)دلما*(!5+ح+(تقولون11ئا+ةمح

س!م!+دلمامد!،لحمإ11هـشاةهح(بلغتا21ةمةان!إذ11ولم!لاللأولاطينلثياا(11103دآدلأ!52شا!5محةم13احع+ةحلاح-دلماماينونحصيد

قر،السلامة11يلمامة5(تحونا1ة+لم!ه*!ة+قرألهفأمواا1ةااء+*38ارهدا11اامماهط(تملحا1+ثلأيلأس!3مةمة5*ةيلما(اإذإنها؟111:1

يحنلممن3،،5111!دلهلا8،غنائمها1مدلأ*ا،*يدأ(يقسما1مماللأطا3+،سلاحها1دالمااا*يده81يأحداا51!5فغب)ء((ا111-،3***ماح

مللأ!اا51*قى،يمرق!هوا1شاة*33!للأ-*هـيشامس!اا!س!3هـشاجعه!أ5ق(مجحلامنا2611!1353،ة(عانديىا1،هولم!!ااي!5-+هـ1!اة(مي

11هـةي!عديصة(ا1ي!ص!+الح((ب)حواضع11مواضعإلىيمضيص!يلماااةيلأااة*5ة*!ةععقيلماا*اس!ااة58!ن!يجتاز(111034(يفرقني!زه!5

333!دلماحمنه(أخبث11ا*ا*ااةيلأعق1.16،ح-ي!فيأخذ،36(111ااس!لحةمشامكوشا(ا1اا5+لأللمامشأفار!كا(35(111دلأ!ا(لاح)3طالئا(

ل!ااس!حع53ة3(هولاأ11ح(منا1ح+5(شرأا1يلأمة3الممحةط3(آخرةفتكونا1ص!حس!+هياهم

فصارقد!.!ر،11أبحمي.لس/(أخرس11جنيايق!/شيطالا(ااقسريخرحاا؟ديسوعوإنهووبيناعس.قر/،وكان111:14(

11ستاق(111،17ببلعرقسر/بباعل(ا1منهمألاسأرغيرعس.أنا-!/س.ق/،وقوم1110115قسراالأخرس11قسراتحلمااإنه

عي/يقطذاتهيثاقالديواليتس.يقط(بيتعلىولتااقرأ3بيتاالعضلعضهايقارمدر:ذاتها(لاقا1نفسهاسق/داتها(

/يلأنح(ا1يقومس.يا،تثبتا1فحدرتسر/(فكيفا1قط(وحده11نضهسر،ذاتهاقأيضا(18(111علىيخالفبيتوأي

وسيديونحم(هما1يخرجونهملمرق/(أخرجوهماالإبليسسقر/زبول(ياعل111091،ببلد!.دسر/بماعل(ا1كأنحمس:

وهوبيتهالخاعحرسمتىسق/دأره()...(إذاإله111031(قرط،فإذن111003(مداينينلحميحونونهمس.ح!فا/لحسيصيرون

فيمتاعهفإنس،السلامةفيتحونفأموالهااقرتحون(اي(فأموالها1قدأره(11دارهيحفظوهومتلخاالبطل؟نإديمتلح/

فهوااعينفهو!ي:لي/مقاومفهوسقاومني/ق.،عاندنيا111:33نهبهومجعلهع!:قر/غناثمه(ويقم11+كلسيأخذ،111013،أمن

فلاا1بلدانعس:قسر/بصواضع(اافيطوفي؟/ينطلقس:قر/مجتار(أ!!:،3(يبدد.ميتدفيا/يدد!إن!ا%مبددهودإنماعس!(يفرق

منضذاعسط:يدر/اقمزيئاااقسرمكنوسئا،ا1عسرطقمارغا(111،3:هلأعودنسرق/أعود(11قطحيشذ،ا1لمفإذاس:قر/يجد(

عر:قسر/(أولاهااإعجازعرأواخر/قص/،آخرة11قتأوذعر.،فتكونا1منهأكزشريرقسامنه(أخبثااقرفيأخد(11106؟(

أوائله

يمرقيقم(ا1أمن(السلامة31(111علامةآية(111016(

رالعداوةوالخلافالثقاقالمئاقة-.حاشيةداق،111:!\(

(،عوالرويالسريانيأس.والسريافي،القبطيض/!ق.،والرويالقطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتسر:،السريانيس،الرويي:،القطيقأ

قط.فقط،طالسريايى،فيليىهـلا،الرويفيلي!هـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيلعضع!،الرويبعضعر.،القبطيبعصعق:،العبراني

قممطرالروي،الريانيبعضعسروالسريافي،القبطيبعضعقس.والرري،القطيبعصعقرفقط،السريانيسط.دقط،الرويمطفقط،القبطي

الريافيوبعضالقبطيقعس،القبطيوبحضالرويمعق،الرويوبعضالقطيتعزالسرباني،وبعضالرويمعس:لقط،والسربانيالقبطي
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طظ-آ

بم-

!-

بمغ

لوقاإنجل

ؤاتيئونالايغائقضل

حمتذ،الديللتظنن"ظوبئتة:ؤقاتتضؤتقاالحنيمنافزأةزقغحتبهد؟،يتتهئمفؤ!يقاؤكأن137ة111

ؤتخقظوتة.".:.الت!قؤذت!ضغونيتدينظوبئ"قفلأ.تقا:ققاذفؤقأقاأ111038أزضغاك."التذيخننؤيلثذيئن

الأزتغونالقضل

آتةئغظىؤلنآتة،تظفسثإذ،خبيثةتقبيقةائقبيقةهد؟"إنيفول:آنتذآالخموغ،اختقغحتؤجمئذقا111:93(

ائقبيقة.يفد؟ائتمثيرائنتونأئضافكذاييتؤى،لأفلآتةئوتانكأنكقاقإتةا:03(11الضيئ.ئوتانآتةإلأ

يت!قغالأزص!آققىمنآتتلأتقاؤتحايهففئم؟ائقبيقيماهد؟أتاليىقغالذيننكبتفوئمالخئوبقيكة!3(111

ائقبيتة،هد؟قغالذيننثنيشيفوفونييتؤىيىتجال111:33(شقئقان.منأفضلفتاقاذافؤؤقاشقيقانآ.جكقة

ئوتان.".:.منأفضلفتاقاذافؤؤقائوتان.بإئذايىتائواقيتفئمغقيهئم،الخختمقئوجئون

الذايخفونلتزىائضتازة،غلىتلمكيالي،تختؤلاخيئ،ق!دب!بقيضغةليزاخائويذأخذ"ليش111033(

الئوز،،.:.

قخ!ذكلثتزيزة،كأتتؤإذافي!زحميغةقخ!ذكشييقة،غيئذكأتخاقإداغيئذ.فؤتج!دك"ليزابخ34(ة111

ئوز،فؤخميغةتج!ذككأنقإنأ111:36ظلقة.لمحيذالديالحوزيخونلاآنقاختيرش111035(فظلئم.خيغة

بالقضغاني.".:.ائمضتاخلذئصيءكضافييزا،خيغةقيكونغقمئق،خزء!ييماؤليش

من)...(رحال111033(لارجال،(أناس111031،هوفقال7(فقالهوفأما111038(كاالذيناللدين،11والثديينمماةوللثديين،111037(

6غلس،111036(الاممالنلا6لا(أناافتأمل6(فاحترس353111،بيطة،،سليةا:34(11يضعه"(فيضعه33،ة111-"،يونان

باللمعاتممالاللصعان(ا1-كا(لكا1نوراممامنيزا(ا1لمظلم
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37-136!لوقاإنجيلحواشيى

اجتعت(93(111س!3*53!ح*قرمهلأ،38،)11ا(ك!ا(حملك11ل!ي!اة(بهذه511ثلما*يا(يتكلم11)1+للأيلما(تاة؟ن(111037(

5311،أت!(ل!ا1+للهكاصاع!(تطلبااللهحشهص!53(خبثةاا)هـ*س!3(53،لقيلةا1ةح!ع!3قرالقبيلةا611أ*ا،المحه(لجموعا11للماهـ*!+533

س!+س!لح+ة،تحاك!هما1ا!للهماولاأناس311كااماتاس!(ينلدا11حتا!دلأ-5،تقوما1شامةتاول،لجوبا111،31،دلماحأيفا،1110013ا*دلأةيونار(

الححم(فيوجبون11كاللأ-(ة*س!حل!2)53ليقومور،ا1اولللأما!ا(رجال33(111حع535أففحل(11اقأدا(هوا1لأ5+ةأقمى(11للأمس!53

"*53ضي،م!نا1ت!!س!.6يوقد(ا1ص!مة+ذلير،111033(حع535أففل،احاها(ا1احلمح!اللأبإنذار،ا31شأهم(عليهما1+ةمآةلم!حح

(شريرةا1ياح523(م)ا*اللمامنير(ا8531+ةتاقر(سليمةا1+حهو(111034(53(ا+)ا!؟اللأالور(11هول!هاولي+!س!7(مكيالا1+للألحي!

11ظهمعولديه-1جزء،ا53531ا*اللأ5+نور،هو36(111س!للما++وللااأن711*ي!*افاحزسأ!1151،1:35ي!(8)امم!ة،مظلما1ي!ه+ولشاهم

ا+*م!!!!ح-تأوروللمباللصعانا1ح651ي!(53اي!اللأ)(منيزاا511ص!*ي!ولس!(غلس

-لامهلأ(38(111دس(يتكلما1قطهر(ااهوفبيناس:هو(فيماوكان11هذهطمقالفلماعر.(بهذه)...(و؟نااعرقطو؟ن(17(111

-لالضيلة(ااتت!ثرعط:تجتع/الجصوعكانتوإدسالجصوع(احتمعتوعندما11تواترت!يق/اجتسعت(اايوعدما(أ!1093(

ق!/،تقوما1صبأي./الي!نسالجنول!(111031،ع!قأيفا(11كذلكس:!ي/هكذا(111003،تطلصاسطا1الخبيثةس.خميثة،ااقر

تححمقفتشجبهم/د!.فتديمهماع!عيوتحاكصهم(11رجاليقوم/س.ألاس(11الدينيوميقس/(الدينااقرفي(ا1صتقامي.

11الحكومةالدي!اس:يوم!ي(الدين11ئئغئوري.(سيقومون؟3(111هو+منع!.يهنا(ا1وإنعر.ق!/عر،دا(هووها11عليهم

11مخبو)ء(ة!ي./حفيةسق/حني(م!نااسأحد(111033(أكزي.س/(أفضل11عليهاسيحكمون%فيدينونهمعس:!ي/ثيوجبولى(

عيك(ااقرهو،ا1الجدفسراجيقس/جدك،سراجا1)سراج(إنما:سط(سراح34،إ111صاععس"مدى/!ي؟،مكيا!ااعيتحت(

إذنلاحذرس.للا/فتأملقي/الور(يحونلاأدفاحترس111035(ق!جمجه"(ااسهلةي؟ب!يطة/قسليصة(ا1العيني:ق!ر/

بالبرقي:ق/باللصعالى(ا1الظلاممنس.مظلماي:ق/غلس،ا1منيزاينيزا/س:قالور(111،36الوريحونلاد!الور/لعل

يلمعهيضيائهعس.يتلايى/

صياهالور(111-33(قوم،رجالأ!1033(!مريرخمبيثة،االجيلالجل،لقبيلةالقمبيلة11913!مغااللتين(اللذين7،(111

؟(أفضل111:33(الصحاحفيالي!نأجدلم.حاشية(الجنوب11،3!.امغاوثذيأثدوحمعهوئؤتث،ئذكرالديحاشيةوللثديير(37(111

العطفعلىوالرفعالجوابعلىالصبحاشية

(،عوالرويالسريانيأصوالسرباني،القبطيض/سق،والرويالقبطيقررالسرياني،والرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويي،القبطيق

تط.!قط،ط،السريانيفيليى-لا!،الرويلىليىهـلا،القبطيلىليسفلا،السريانيلحضع!.،الرويلعضعر.،القطيبحضعقالعراني،

قمط،والرويالسريانيبعضعصررالصريافي،القبطيلعضعقسرالرري،القطيبعصعقرفقط،الريايىسطفقط،الرويمط.دقط،الضطي

السريافيولعضالقبطيقد!،القبطير!عضالرويمعق.الرري،رلعصالقطيقعر!،الربانيربعضالرويمص!فقط،رالربانيالقطي
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ؤالأزتغوناقدياثقضل

آؤلأيغتميلتنمآتةالخنززأىؤتقا111038(قاتخأ.قذخلجمئذة.تأكلآنلمحزيميئيشأتةيتكئم،فؤؤ!يقا111؟137

ؤالضخقيما،ائكأليىخايىبخئتفونالأختاز،آئقا،الأن"!أئئئمالزث:تةققالأ11193تغخحت.الأفي،قئل

الذايخل؟ضتغآيضافؤائخايىبخضتخالديألئقالخقاذ،آئقا1110014ؤخئثا.اغتضائاففتيئؤدايخفئم

تئم.".:.يتظقزلثئيءضلىؤقاالزكة،!بكأنقفقاآغظوالجن111:41(

غئخئمؤتئزكونائئفولي،ؤخ!ؤال!ذاتالتغتاغئغمثزونلأتئمالأختاز؟أئقاتئم،ؤئل"لحنا؟3،لماأ

الأخز.".:.يلئمغئخئمتتزكوالاؤأنهد؟،تفغفواأنمجحثؤ؟نالتإ.ؤتختةالختم

الأشؤاقا.".:.ثبؤالتجتاتيائقخايمفيائضخال!شأؤائلئخئونلأتخئمائقريميصئون؟أئقايالئم،"ؤئل111043(

غليقاؤالتاشظاهزة،تيمتتالتيائفئويىجمثلقإتئمائئزاؤون؟ؤالأختازائكتتةأئقاياتئم،"ؤلل111:44(

يغتفون.،،.:.ؤتلاقاشون

كا7عنحم(ابقل7(البقول111043(شكاشء(4(أ!ا:اليسمما(أليس04(111خطفا7اغتصائا(93(111واتحئ7فاتحأ(111037(

المراؤن6(المراؤونا1أيها6كايأيهاأيها(يا44(111ايها*يأيها64أيها(يا3،(111تلككا،تلحما1انمماوأن(1ا
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37-11،4لوقاإنجيلحواشي

)37111

+53!5

111لاه

حماا+*

ي!+يلما*

3*همة

اماشون

تنقون(ا1ا*ةطأيها،93(111+مءيا،ح!لاط،1قبل(أولأ11ح*دلماا.16اع!+رزيغتمل(لم38(111ااع!اغهتاحول(يتكلمهوو!ي!ا

أيضا(1ةهـا7اح(صعا1+*ح+ةا*(لحهالا(11104ةا!*!ه+خبثا(ا1،ح+لل!طعقللماحع!78عقغتصائا(ا1ا*ا!كلة(الصحعة11

3!5+5+،تعثرون(لح11103-5+!53+كاحيتطهر(ا1!دلمالحء(ش11اتاها(اهـ1+6أةلم!+حول(الرحمة11ع!(لىا1*د!+هيدما+ح(كان41(

مجب(ا1!ا(اماتألا!)ا!ااكاملايحا++ة(لححا535311(لقولا11يدماة!ا+53يدأ(ابلسدا11ةةا+ا،1هـشالآ)5(الصاع11هـزر

،لألمواقا11+كاةتاةولتههقر(ل!حياتا1اتالممة3دلما3ول(لمحامعا11الايدما+!5(ثلواأ(11143ا!اكادلأ*حاي!53لأخر(ا11د!اة(هدها1

11ع!كا52ع*للأ58!ح*ة(طاهرةليستا511،مثلا1ا!للمايدماال!(ؤونلمراا11د!تأهع!خامةهـال!ولم!لأحار(وا11ال!طةشا(لكتبةا(11144

هـم!(ولهل!ا)

برالأحبارأحدعسالأحمار/بعضميقا!ريصي(ااقر(يتكلما1بهذأيحاطمهم؟نو!صاي(يتكلمهووفيا11وليناس.وفيا(37111(

عس.التعذي/قبليديهيعسلولمأكلقدرآهلماالحروعحبيق/تعحب()...(ولما111038(يتغذىسقا(يأكلا1!ريصيإناد

11يسوعس.قراالر!(!3(111إغذائهقلمنأولأيتوضألمتعجحينرآهفل!ا%أولأيتوضأولمتعذىحيثمنهالمرييذلكفع!

/يوخبثا(11غئا%نه!عس.قتلأاعقاخطقاعقي/اغتصاتا(ااسالصحفة(11تطفولىيتنقون(ا1يأيها(اامعرسأيها(

قكاد(مهماا1عسمهما(41(111حلقعسيد!اصع(ا1الرأيناقصيياس./القلبالعاديق.ي/الحهال(أيها04(111وشراس

طاهرسيتطهر(ااقسروها(ااصدقةالدخائرعي./الصدقةاتفقكلماعس(الرحمةلى؟لىمه!اااالصدقةس(الرحمةااال!ئات

ومحبته/اللهححمس،اللهومحةالحعااقرألته(11العدليق/(الحص11بقلقسرعس/(القولاامعري.ساأيها(43(111

)...(ويل111:44(الوارعي.ساالألواق(11والملامسي/(والتحيات43111(س(تلحمااقسرتزكوا(ا1ومحبتهاللهعلمعق

قس.(ماشونا1ئعرفلاالتي%المحعيةعس/المجهولة!يق/(طاهرةليتالتيااالمطاميرعرقسراالقبور(11عفلاقسرالمراؤود(

يعلمونلاماعلىيسثونييعل!و!،ولاشورماعليهاا1يصور

صدور،أوائل(لح1113الرمجانالسذا!،11الصعالعناع(43(111لاطنحمداخلحم(ااطاهر(خارجا1تطهرون(تقون93(111

،،عوالرويالريايىأسروالريافي،القبطيض/سق،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقمطيقسرالريايى،س،الرويي،القطيق

قطفقط،ط،الريانيلىليى-لا،الرويلىليىهـلاالضطي،لىليىفلا،الريانيلمصع!،الرويلعصعرالضطى،لعضعقالعبرايى،

تسط،والرويالمريايىبعصعسروالريايى،الضطيلعضعقس،والرويالقطيلعضعقر!قط،السريانيسطلقط،الرويمطلقط،القطي

الريانيولعصالقمطيقعس.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولمضالقطيقعرالسريايى،وبعصالرويمصدقط،والسريايىالقبطي
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ؤالأزتغونالتاييالقضل

ققاذ:فؤقأقا111046(تخن."تشيفتاهد؟،فئتإذاانئغقئم،"أئقاتة:ؤقاذالخافوليميينجمنؤاجذقأتجات(لح11105

تفخئمتففمئونلاؤأئئئم،شاقةآخالأالاشئخقفونلأتئمتخئم؟ؤئلالتافوليئون،آئقاأئضا،"ؤأئئئم

أضابجثم.".:.بإخذىالأحماذ

ؤئسترونإذنتمثقذونقأئئئم111:48(آتاؤ!ئم.قتقفئمالدينالأئبياءققابزتئئونقإتئمتئم،"ؤئل111047(

فئوزفئم.".:.تنئونؤأئئئمقتفوفئم،فئملأتفئمآتائخئم،بآغقالي

ؤتظزذوتفئم،مئفئمقيقئفونؤزشلأ،آئبتاةإتيهئمأزليلإلبالتيما:جكقةقاتتأئضاهذاأخل"ؤمن111:914

القمذيتيقابيلذيمفئذ111؟اه(،الحيلهذاإلىائغاتيمإئشابفئذائق!فوكالأئبياءحميجذئمئئتقتمكيضا111005،

القبيقيما.".:.هد؟مقشئظقثإتةتخئمأفوذتغئم،ؤائتيحت.ائقذتجتينأفقكوةالديتزاخيائننزتجيرتاقيذيمإلى

ؤالذايخئونتذخفوا،تئمؤأئئنمائيفيم،ققاييخأخذئئملأتنمالتافوليئون،أئقاتاتئم،111:53("ؤئل

قتغئفوفئم.،،.:.

هدهمنتئتقم،ئئتقم،أ!1005(تلكمما،تلحما1مؤلمة6،شاقةا1هـالاموسيينلحةلأالاموسيور،111:146أيهايامأيأيهالأأيها،111،4:ه

هـ"!زكرياء،ااابىر،(الصديق51(111-7(الجيلهداإلى11إنثاكاكاإداء(11المقتولينمماالممفوك(11الأنبيا!الألبياء(11القبيلة

هـالاموسييرئأةلأالاموسيود(11أيها6يأيها+!أيها،يا111:53،أهيلث+أهلكوها11لراشيا7ابراخياا1ابنمما،!بنأا1زكريا
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1105،-53لوقاإنجيلحواشي

أيها(11*ح+للأحأيفا(46(111!للماحمحن(ا1يلأللأيلأممالئصنا(ا1ا"!5(هذا1للأورك!ص!(قلتا1اوله*)لاللأل(شاه!اقرالاموديير(111045(

إذن،48(أ!511تلسون،ا1ح37حك!ه53+ا*ي!(شاقةا1دل!+س!53حمالأ(أ11)دلأل(ه!+،تحملونا1ا*ه،؟)!أ*مماالاموصيون،11حح

لميطردونهما31ه(ةلأ3)+مللما(رسلأ511*،إنيااس!!3أيضا(،،11109**ح(همااي!ح*كاثلأ!3لألهم،اا3*ح+ح+ةول3،تسرونااةمةح

بيلاها(111015ع!3ل!ةس!(لجيلا11اة+(اهدا1شه+ه-ي!لم!(لى!11مما!ة-ة*"ه(ءنثاإ11ي!ح5ةازو+المحأ+*م!يلأ(ينتقم(11105م!36ا*هي!سأس!53

جطلبا11س!شا(نعم6111هاليت(11ة*ا+كاثلألمحأمحي!2ايدأالمذلح(11وليدأ+31شا"ا*ةمة!قبراخيا(بن11ا*ولهـا+(الصديقاس!!ة8

11دل!ئا+!52العلما11ا*+!دههيدأامفاتيحا1+ح+*ع!*ا*دلألاس!3(خذأ111153ةع!*س!3القبيلةا11ح+ه+ي!ا*+ي!اهذهمنا1دلماكاة*ش!شا3

5!ع!+!-للأممام8ال!قىوللل!53(منعتوهم

،فقال6،(111هـأيفا:د!سلاانحن(ا1سببتنافقد:ميتثتصنا(ا1سرفلاله(ا1ألاموسكتبة!ي:االكتبة:سق/(الاموليين45(111

.ستراأحمالأ(11توسقرنعي؟سا(تح!لونا1قلحم(االكتبةس.الاموصيون،11قوألتم(11الويلهـولحمي.الريل/أيضا+لحمس.

الأوقارعس/الأثقالي.قس/،الأحمالاافلاتلص(اامنتدنونسقر/(تلمسونااحملهاشافاي.ثقالأ/س(شاقةااأوقار

لأنيس/همالأنهمااراضرنس.قر/(ترونا1!ثاهدورس.قر/تثهدون،ا1سط،فأنتم111:48(وإن!ا!ي.لمقس(الذين111147

11-لا(منهمأ1هأنذأسإيى(11قسأيضا(09،(أ!اتبرنفلأنحمأنتموأما،قتلوهمللأنهمهمفأماعر:تدنون()...(لألهما1أولك

نفوا/منومنهمقتلوامنفمنهمعر.اضطهاذا/يضطهدولهمنومنهميقتلونهمنفنهمعي.(ويطردونهممنهمليقتلونا1تس(ويطردونهم

ا!يلهذامنعر/القبيلةهذهمنتسق/عر(الجيلهذاااصطجمغ(اائظذ!يذلىا111005(ئئتقم(ويصطهدولىعس:

هذها1منئئتقمسوفسة/ليطلبنعر.قر/(سيطلبا1االي!عرسقر/اليت(1ابرا!ثياعقط.براخيا،ا1الارعقط.،الصديق51(111

العلمامفاتيحأحذتم11قىامفاتيحا1جهلتم%حأقمعس:(أخذتم11الكتبةسقر/الاموسيونأ111053(الحيلهذامي.س/الضيلة(

عوقتوهمق(منعت!وهما1الصرفةألرابترفعون%العلممفاتيحأخفيتمعر.

أفيكأهلكوه(51(111أرسلت(أرسل11يقول(قالت111:94(مؤلمة(شاقة(لح11106

اذهب.لهوقلتعنكلفيتهأيأطردته،وقيل.لإخراجهأمرإذااللطان،وأطرده.أبعدتهأي،فذهبطردتهحاشية(يطردونهم94(111

أكرهتهأيمغا،ونقصتلغةبالكسرونقصت،عليهعتبتإذاأنقمه،الرجلعلىونقمت.القمة.والاسم،عاقبهأيمنه،اللهوانتقمعنا.

(،ع:والرويالصريايىاسروالرياني،القبطيتس/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الرويي،القبطيق

تط.!قط،ط،الريانيفيليس-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيفيلي!ف،،السريانيبعضد!،الرويبعصعر،القبطيبمضعق،العبراني

قسط،والرويالريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعصعقس.،والرويالضطيبعضعقرفقط،الريايىسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السرلانيوبعف!!الضطيقعس.،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقطيقعر،الربانيوبعضالرريمدس.،فقطوالربانيالقبطي
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كتييرآنجلمنؤئتموتةزبيئا،تئظزونؤالأختازانكتتةتذأالمثغب،فذاتمهد؟تفنمقالؤتقا111:53،

تجغضا.:.تغضفئمذاشختئلمخوج،زتؤاثاختتغقققا131:\(يتيهيذوة.!ييمامنبخيقيمايتضيذوةبقكبرأا:1154

الزتاغ.".:.هباليئالأختايى،خيز؟منئفوليمثمغلىتخززوا"أؤلأ،يتلآميد؟:يفولت!وغتذآ

الوفي!نيشئ!قغالطفقة،كنيتفوئوتةالديإن3(ة131ئغتتم.لقخفئؤليشيظقز،لاقكئويملثئيءمن"قا1:13آأ

الدينمنتخافوالاأيخلأيئ:تاتنم،ؤأفول13104(ال!ظوج.غلىبيمائتادىائتخابج،جمببيمات!اززئئمؤالدي

جمنخافوا.تخافونجممنأغيمئمؤآتا131؟ه(أنمتزلثئشايفغفواأنتفئمليشهد؟ؤتغذآخ!اذ!ئم،تفئفون

غضالمحيزخ!ةأليش131:6(هذا.خافواتئم:أفوذ،تغنمتجقتتم.فيئفيئآنشفظانتةيقئل،أنتغذالدي

،الأنتخافواقلآ.لمخقحاحميغقازؤوليمئمؤشغوزتلأ131:7التإ،فذاتمئئمتىلاجمئفنؤؤاجذبقف!ئن؟ئتاغ

ائغضالمحييرنهييزا.".:.منأفضلقأئئئم

التإ.قلآئةفذاتمبيماتغتيرفأيضاالتشيرقائنالحاليى،فذاتمبياغتز!تقن!إنتئم:"ؤآفول131:8(

التإ.".:.قلآئيمافذاتمأئضاشأئ!زةالضاليى،فذاتمأئخزييؤقن3191!

ئغقزتة.".:.ققنائفذلي!،الروجغلىئخذفثؤقنشئغقزتة.التثير،ائننغلىيمقةيفولقن"ؤخو131011

تفوئونآ.قاداأؤئخيئون،بضاذاآؤكيق!أنتفتئنقلآؤال!لآطير،ؤالرؤشاءائتخايمإلىقذفوكئم"قإدا131011!

تفوئوا.".:.آنتححثقاالتاغةتفئمجمبئغقمخئمائفذشالروخلأن31!03!(

!ةلأتخافوا(ا1ياخلايأخلائي(يا4(131الا*لا(أ؟ا.3،الرياكا!الرياء(1(أ؟اليمكوه7ليكيدوه(111:54(ردئاكاكاأرديئا(111053(

مماسئغقر(1،1001،أيضابهيعز!7يعتر!به،أيضا31!08،-مماجميعها(ا1رؤصحممما6رؤوصحم(أ؟1:7،شئاكا!اشيثاا1تخافون!

"(تلحما1روح،(الروح131:؟1(الروؤلاءةهـالرؤوساءمح!لأ!الرووسا!الرؤساء(11فذفئم6قذموكم،ا(131:اروحمما(الروحااستغفر

!هـتقولوهتقولوا،لأةاتلك
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1105331-13لوقاإنجيلحواشي

11م!ا"م*ا.36بمكر،111:54،س!706تاتاللأ"ة،ل!رديئا(ينظروناا،ة+س!آول585!5ق37ةعقللماورااة+5اة!الم!هذه(المقالولما111053(

علىا71*ح-*هـلحة(تحرزواا1+!هيدما(ولاأ5211+!أاولللأع(اسد11لحة!هـ*ة(ربوات11س!د!اهشاقر(فل!ا(3،1311+ة*مه(وهليكيد

ااع*ةي!+!للأ.6ه!ع8يطهرالاا1شا+هحااح(مكتوما1ح81ء(شاازري!اهول(منما31!:3(ا"53+يلما+ح810الرياء(11+للما!س!ي!احلمولحم،

والذي11ل!س!س!ول!هشأ(ة)53(سيسمعا1ي!ول3مة(يالذإن3(131ةل!5اولمم!511*ة(يعلملنا1لح+ص!++ول(حنيا1فىلأهولولي!،11!ة

يا13104(دلماهـ5!اح*(ال!)م(السطوح11ح35الحلمحمااللأا"ولقى،لهينادىااضةم!ي!ح+عمة-ح*هـ1ولهـد!حطوريدماة(المخادعفي(به)ت!اررتم

يقتل،ا1امةس!*حعلا5*ح+ةط*ايمرز(مخا!ونمم!،1315ح535كز(أااا*محعشيئا،االلما+753ول3ة(لهماا*اة،هذها1ي!ا!+لاطأة(خلالىأ

11*+م53جميعها،ا1ا*كا5اااللأوشعور(13107(يدأ!ه،ينىا1ا!3+ةط،بعلسين06(!6131ح+د!525(لها1هـءا(ع!معق!5+دلأصهلأهمهـس!عق

لاللأحأيضا(5311**!حلح!للأاعز!،131:8(527!لماولكله.كاذاكئبزا(العصاسر535111،أفضل511+زرآهحمعمرمل!53(الآنتحافوأفلا

،يجدفااخااة*ةل!5سيغمر(ا1ةشالم!ا،علا531اكلةخ،!طصة131011لأللماحأيضا،11شا3هكلةيم8يا(سألحرها1كلهل!!ص!+58(أنحريى(1319

ةا؟ي!ع+ء+ح3م53للأ(تجيونا1ه3ح+الماذاا1ت!للأ+اكيفا1حور(أن11ة3،يلمال!ول!!حي!53قدموكم،ا1!ة+هح،دإذا(:13111هح*3ة

ةلمحما+أيجبماا1*س!-دلأ!ةتأ+ة*هـح(يعلمح،131.11ا"هخةلا*ح-+5(تقولونا1قياهول

العوبعرمطلم،العبقدامااالأقوالهده!يقولكانوإذعر.ساط!/منخرجثلصاعقعر/عقهذه،طمقالولما111-53(

أمورفيبهويصكرونكللامهويردونغيظا(يتثطون)عر.غيظهمويثتددلكم!عليهيجدونس.ليكيدوه()...(ينظرون53111-54(

يحقلواأنعر.به(االمحكليمكنهم)عس.منهالانتقاملهيكهمف)ث(طديهمنيأحذوا(أنيريدونإذكبيرة)دلىيأخذواليمختلفة

فكشوا%ليوبخرهيهمىبهايطفرونعزةعليهويطلبورلهيحمنرنإذالأمورمنكثيرعنويصتؤخري(الاعتراهمغ(1سوعليه

احتحثلصاس.بعصا()...(كلصاا1د!للسا،1(131لوبخوهعرمط/ليكيدوه،ا11154ليكيدوه)؟(ححرفيهمنعليهيعلقواأنيلتسون

في%بعضعلىبعضهممىحتىمجت!عينا!معمنألوفو؟نعر.بعفا/يدوسبعضهم؟لىحتى(كثيرةجموعربوات)عسكثيرةجموع

قص/الرياء،11ذوات!مق.ص/نفولحم،ا1أحذروايض/تحرزوا(ا1بعفابعضهمداسحتىالثعبمنربواتاجتصاععندهذه

متوزاولاويظهرإلاخنيشي)ء(منليىلأنهعز،يعلم)...(منماا1ق،يعلما1ق،وليسااعر(مكتومااعرمنأما3(131ريا)ء(هم

لامحبو)ء(ولايبدوولا()ع!:لاخنيليسإنهغيرسقلتصوهاعر.سعر/(تقولونه03(أ؟ايعرفلامتور(أمرمنولاسيطهر)عر.

سينادلى(ااالمغايرعر./الآذانفيسطتسر/،المخادع11الآذانإلى()عربهيتكلمونوماق.يس/المحادع(!بهتاررتموالدي11يعرف

سطأحبا"ث(ص/عرسأصدقا)ث(ص/عر(أخلاق1،1:4،الأشهادرؤ)واسعر.قسر/الطوح،11يثاع%)؟(يمادينعر./ينادىصو!

لاهذابعدق؟أكز()...(هذهوبعدا1قسأكز(11عسقشيئا(ا1قسلهم(لي!ا1ذلكسق/هذه(ا1الجدص"قط/أجساد-(اامفر

القتلعسةعيعس/(يقتلأنااقأعلمحم،5131(أبذايفعلواأنطمذلكبعدش)ء(لاثم%منهأفضليمعلواألىيقدرون

+عدعسط.محصاة(ا1عفلاقسرحميها،اا؟317يضلل!عس.مهصلأ/لي!عر.قسر/يس!(لاا1برباطير.عستسر/(بفلسينا13106

كزةمن)در.كثيرةعصايرمنأ!ضللأنحمإذنتخا!وافلاس!كثيزا،)...(مخافوافلاااعركئيزا(ااعرأفضلاااعراالآن1االله

يجحدفيا%جحدفيعر:أنحرني(13109(عسأيضا(11يعزفقسرعر/(اعزف13108(كثيرةعصافيرفضلتمفقدتهلعوافلا%العصافير(

!عياقسله،سيغفرا1سكلصة(ا1قولأقالعر:س/!ط!ة(يقول01(131بهئخقرسسئئكر/%ئخخدعرلأنحره،ا1بييحفرس:

يعق.عر/تهتن،ا1والولاةس.قر/أوالسلاطين1االرؤصا)ء،أمامسط:والرؤساء،ااسرقد،ااقردإذا،131-11(يفزيسر(مجدداايغفرقد

ينبيشق/يجب(ما13(131لأنتنطقرنب!اذاأوتحتجوركيفس.لأر،)...(كيفااقرتجيبر!(ا1قربمادا(أو11تطأن(11تهترا

ئذفتمقدموكم،1،1011(شعرطاقاتفإنأنتمفأمارصعورالل7(131مغاخير(خيرة11،13ماكرينبصكر(111054،

حاشية.،مجدف131001،استقبالأوكرالضمأصله،الخرانةالمخدعحاشية،المخادع13103(المكرهوالكيد.حاشيةليكيدوه(،5(111

معجصةغيربذالبالعصة،صفرانوالخديفالكذباختلاقالافتراإءا

(،ع.والرويالسريانيأس:،والسريانيالقطيذلى/سقرالرري،الضطيقر.والرياني،والرويالقبطيق!ر-،الريانيس:،الرويي،القبطيق.

تط،فقططالسريايى،فيليىهـلا،الرويفيليسهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيبعضع!.،الرويبعصعر،القطيبعض.عقالعبرايى،

تط،والرويالسريايىبعضعسروالسريايى،القبطيلعصعقس:،والرويالقطيبعضعقر.فقط،الريانيسطفقط،الرويمط:فقط،القبطي

السريانيولعضالقبطيشالقمطي،ولعضالرويمعق،الرويولعضالقمطيتعرالسريايى،رلعضالرويسفقط،والريانيالقطي
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؟،بم

لوقاإنجيل

ؤالأزتغونالزافيالقضل

تة:ققاذفؤأقا114131."الميزاتقيتقميتمأنلأفيفلائفغقئم،"آئقاالحفج:منؤاجذتةقاذئتمأ،ا؟13(

ض!جمقؤتخقظوا"ائظزواتفئم:قالىا:15(ثتم31غقيخئم؟"فقستفاأؤخايهقاتجغتنيققالأئ!ان،"آئقا

قاييما."بخ!ز؟يلأئ!انيالحياةتخونلاقإتة،الاغتصاب

غمثزاثايثالإضخاخ

ؤالأزتغونائئمشاثقضل

"قاذاقائلأ:ذاييما!طئقكزقخغل1017(آأكوزئة.أخقمت!تقذغئئإئ!ان"كأنقائلأ:قثلأتفئمضزتثتما1،1016

كثيزا،أغظتمؤأئييقاآفزاف!آفدئمهذا:"لأفغتنقاذ:ثتمأ131018ثقايىي".إتئيماآخمغقؤصمغفتاليشقإتةأفغل؟

كثيق.لمييينقؤضوغةكثيزةلحيزاقيلينإنتقميى،تاقفميي:ؤأفوذ1310911ؤخيزالمب.قصيخيغفتاكؤأحمغ

قهدهتف!ذ.مئذئنهزغالقيقةهده!بالحاهل،"أئقا:تةاللةققاذأ1،1003ؤافزحي".ؤاشزبي،ؤفي،قاشتريي،

بالتإ.".:.فؤغيئاالذخائزؤليسقتذيخزقنفكذا131031(؟"تخونلققكغتقا،اليئ
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58!ح،الاغتصاب...من1احم!مة!س!-سهمم!تحفظوا(ااة*ة3انطروا(131،15م3يل!للأهـيامق!صا،11-**ااة+س!+،جعلي131:14(

ماله!دلأ+*دله*مة+3يلهالديياة-لم!ح+بم+ي!ق(مالها1!ه،حح+لاس!ط535(بحزةا1حمةلم!تحون(ا1س!!مإء(ا1دمه*!اةةع5

لوقاةهشامتىأيضاوردتةيدأمص!شهة3(أخصستااهع!*!35(كانا1)دالأ*(1*حقائلأ(ا1)*58!ةمة+(53مثلأ(ا1ح*لاء(صر!131016،

ذاته،فيا1مادايقولفجعلللأ*ااةي!ولقع5عويفكر(فجعلا1،حول،5*ح+يفكر(ا1ااةلم!(فجعل131017(ةمللا*ااس!+(كورتها1ة

أهرائي،ااريد!!هلمحهةلم!3م(هدمأ11اةهـس!*د!3اةةيا،اهذلألعلن(1318!جا"م(ليهإ11قى2*7هنا،ا1)دلأ*(ياء(قانلأا1ا*م!د!ديه++ط

ي!ه+قى(فاسزييا61ه*،موضوعةا1*ع!(للنيا1!535،إن91(11،حي!525كثيزا(ا،1لمح!اي!3(عظمأ11،ةلم!533+هأبنيها(11،همما*ه!+ةقر

حمعتها،التي11دلما(ة*ءشأ)81عقدلهحظ81عق،تزعا1+6أح+ةا+،الجاهل،(13100ياه*53ولق5افري(11دلهشه،اشربي5311*دله(ي511*ي!

الذخائر(311،*!ط*53يدخر(اا*هـ1ع!+هـذ3+مهكدا(؟(ا131عددتهاأفالتي!كاة-6ه52+دلأ-!ححعق6أيم"*+عم!523-دلماعق

1531-ي!هـ

11يسوعلهفقالسله،فقالهوأماا1)!!لا(هـلايله(ااهـلاهولم14(131يقاصيس.قر/يقم(ااإن!ادس!ق/واحد(13131،

قر/انظروا(11للاميذهس؟قراطم(131015(مقسئاأو!يحمحاكئايعليحم(مقسئاأوحاكئاا1عليحمأقامنيس!ي/(جعلني

أسأموالهمنبالإدضال!للر)ء(الحياةإنمافليسعي.،ماله)...(!إله11الاصتكثار%ال!نرهعرسق/الاعتصاب(11صاحدرواس:

نإيكورته()...(كانا1-لاكان(ا1فقالى.ق/قائلأ(ا1قاللس.ى/صرب،16131(الأموالكرةفي()عسمعالحياةليستفإنه

11!نس:ي/،فجعل131.!\(لائقةصارتق،أخصبت11كثيرةعلاتأرضهلهأغقتعئارجلاإلىسأحمست/غنيماإنانترية

أخرنم!نليلي!إذس:(1ميراثي)عرثماريأجمعأينليليىإذي.(ث!اري).-.(فإنها1قطها(ا1نصهشقا(ذاتهااصيمكر(

:يكثيزا،أعظموأبنيها11وأعظمهاس.ق/اكثيزاأعظم11ضأبنيها،11أهرا)ثاصبيوتأهرائياسااسرلأفعلن،ا1،1:18غلاتيثيه

/ق،موضوعةا1يإن(131.!\(زريعر.قسر/ق!ي(ا1قىحمغ(ا1قس(هناكا1)!أخرن(آخرونسقر/(وأجمع11مهاأعظموألني

ناقصياس./القلبعديمياق.!ي/(الجاهل131003،تنعيس!قر/افري(11تصتييقر/فاسترييم(ا1مدخورةس./حاصلة!ي.

.يس/غنئا،ا1لمسهيحنزيس/يدخرا131031(قسرجمعتها(التي11عط(فهذها1ئظقبسةقراتزعاا1الرأي(تليل)ص.

متيئا

خرائنيأهرائي،11أ!علإفيلأفعلن(131018(فيهإيى(117أ؟1

(،عوالرويالسريافي)سز،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسرالريافي،س:،الرويي.،القبطيق

تط.لحقط،ط،الريانيفيليس-لا،الرويفيليى!هـلا.،القبطيفيليسفلا،الريانيبعضع!-،الرويبعضعر،القطيبعضعقالعبرايى،

قسط،والرويالسريايىبعضعسر:،والسريانيالقطيبعضعق!،والرويالقبطيبعصعقرفقط؟الريافيسطفقط،الرويمطدق!،الضطي

السريانيوبعضالقطيقعسالقحطي،ربعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيقعر.،الريانيوبعضالرويمعس.فقط،والريافيالقطى
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بمش!ول

لوقاإيخل

بقالأنج!ا؟!ئمؤلاتأكفون،بقايئفويمئمتفتفن،تئم:أفولهذاآخل"منيلأجميد؟:قالئتم131033(

لاقإتقاائيزتان،تأقفوا131:34(القتالي!.منأفقملؤالختذالظغايم،منآفضلالتفشلأن131:3؟(تفت!ون.

قنثتم131035(الظئوفيجمنجذاأفضلأئئئمقبئميفوئقا.ؤاللةأفزاء،ؤلاخزائنتقاؤلئشتخضذ،ؤلاتززغ

تفتفونقيتمضجيز،غلىتقدزونلاكتئنمقإق131:36،تجؤاجذفيزاغاقاقيهغلىتنريذأنتقدزافتتمإذاجمئئم

تنممخدهحميجثبشتيمانؤلاإتةت!ئمأفوذؤآتا.تغتلؤلاتتغحثؤلاتئمي،كيفالزفزتأقفواأ131:37بائتاقي؟

اللةئلبهـئةالتئويىجمبغذاؤئفتئالخفلجمنيالخؤتمتونالديائغشحثكأنقإن131038(مئقا.كؤاجذ؟يلتش

تفتفوا.ؤ،ت!ثزئبرن،قاأؤتأكفونقاآئئمتظفئواقلآأ،!.93،الايضاني.قييليياآفضل،أئئئمقبئمفكذا،

اظلئواتل1،1:31(ئرهدتختاخونأتئمغايئمأئوكئمؤأئئئمائغاتيم،أقئمتظفئقاإتقاحميغقاهننهقإن131؟03(

تئم.".:.شئزاذخيغقاؤهد؟ققكوتة،

11اللهله7له(الله03(131وتمعي6(والري131091،أهرايهـ"7ةلأكاأأهراق(8!(131فيهمما7إيى(ا1هـهناكيةلأهنا(1،1017،

كل7جمغ(131037(+قياس7(قامتها1يرفع7يزيد(35131(أهرامما7!أهراء(34131(بماذا16(لصا1310،3(فاللواتي6(التيفهده

تطلبهايطلبها،ةلم13103ولاهـ"يأو(هـلاةا.!3(3أ
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بصا"،ا31-+ةللأشا(*حول)ة(لأجسادحما1ورس!53+س!ابما!ا1*ممر*!ح-+حو(لفوصحما51+رزح*اأمادل!53يثأ،تهتسلا(131،3

وليى(1اءاةولتأملوا،3131،34دلأءل!حلح(اللباسا531+هأفمل\(33(131لاا+د!ع!--53!أولهـاح،تلبون1ام!*53ح+

1(جذ5211+هألمحضل(11للأش!+ية3محقفبحما11يلمالاةلمحأيقوتها(11ول،*هـه+ةقرأهراء(11ا*ة-5حزائنا611ا!اح+ح77*ه

ا*يمهس!ح!+5ولايلأ،؟(واحدةذراغاقامتهعلىيزيدا13111(إذ11منحمإلانأياي!7اولللمامي!عقمحم(م!3(131:ه!هحلا*ول

كيصاا1ام*ملحا!الزهر،11ةاةولقأملوا،131،37جاس!!!حفلم(11ص!على(131،36قامتهعلىقياسذراعيرفعأن*ا*ولااس!+داح*س!

التنور(11ا،ح+هلمحأيحون(ا1*ام!الف(38(131ت!33اةاة!ت!صها(كواحدةا531س!ولولا،11س!*إنه(11ول+هامع!يعصل(ا1خلما+ءور

ما،أو11ع!53س!+ا1ماا1،؟5+دلأهـي!*5+دلأع(أنتم131093(!ه!ث!ولقرلمأثفل1ادلهشه+در(نجحما31دلأشا!ءحدلمااحي!(يلبحها1ما!،آ

ملكوته(1031(،1اةد!5(هذا1*د!ع-+ةام،تحتاجونا1ال!هـحا*شاهمم!(ممأ11اةد!5،هذا31مة(فإن03(53131ح+عقحا553+عق

لم!ح-دل!محلحم،ا1لح*52*لاس!ح53ستزاد،ا1كلأه+ع!7(311+)5

!،أفضل11الغذا)ء(عي.قس/،الطعام11!الفىي.قس/المى،13103،،ماذاقر1!!اس/بماا1تلاميذهنحوي.قس/للاميذه(131033(

سخرأئن،ا1+تبنيمط:وليى(ااتسر،الغربان11لاالتيالطيرإلىالظروا%فيتفرصواعس.في/تفطنوايتأملوا(34(أ؟اسفلا

يقدر(ا1أيحمسقسر/محم،منااسفلاثم،35(131يغدوهاس.ي/يقوتها(ا1وخزائ!س:نحرن/يأهراء(11محأي.نحادع/

تهتصونفلمااسفلااتقدرون131،36اشطاعواحدةذراغاقامتهعلىيزبدأناهتمإذي(واحدة)...(إذاااسفلا(واحدة11قس

!عولا\(11الوصاتس.قاالزهر(11فيتفرسوا%اعتبرواعس.قر/تأملوا(37(111ذلكسوىلماتهتمولىلحملماي.تس/بالاقي(

كإحدىق.ص/(كواحدةا1لبسع!اكتى/سق/يلسى(ا1قسإنه(11فلأقولني.قس/(أقولوأنا11يغزلسر.ق/(يعملا1لاو!

أنتمفبحما1زتنهي.قس/يلبسهاايقعس:يايلتى(ااينصوالذيسريحون(الذي11قريحون(ا1،قد!ي(الذي8؟،131هذه

131093-وماذاتأكلودماذاس.ما،أوتأكلونماااقرما(أو11يما\(093(أ؟القحملالحريفحمس/بالحريألتم!يحممي.أ!ضل(

حميعهاالأشيا"ء،هذهلأنهذه،يعقولحمتتيهنولاسإفصا/المطابىهذهلأنتتحاهوا،ولا!ي.إلصا(حميعهاهذهدإنتهتوا،ولا03(

كلها/هذهمحتاجونأنحمأبوكمعلموقدعس:يهذه()...(وأنتم11تط،وأنتم11الدلياس:قرأ(العالم11ترأمم،ااسإن!ا(111003(إلما

هذه/وئزادواي،لحم،)...(وهذه11اللهملكوتس.أالملكوت.يق/(ملكوته131031(أيضالحمئئتنزقدهذهأنيعلموأبوكمدلى.

!هاهذهئزادونوألمس:

الطيرالطيور(11نحارن،خزائن،3،أ؟1

النوقالخطأ.ضمهاإنوقال،السينبفتحالغواصدرةفيووجدته،م!نهغيرفيإلاالصحاحفيالوصنأجدلم:حاشيةالزهر،أ؟ا:7؟(

عاطفةوالوأو،فاعلفليان.لعدهماوفرفأض!ر،سليمانيلبسولى.تقديرهحا!ثية.سليانلمولا11بالصمدبهرهاأنهثعلبعنبري

الجملعلى

رالروي(،ع:الربانيأس،والسريانيالقطيقى/سق،والرويالقبطيقروالسريافي،والرويالقبطيقسر،الريانيس،الرويي،القطيق

تط،!قططالسريافي،فيلي!سلا:،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليسفلا.،السريانيبعضع!.،الرويبعضعر،القطيبعضعق،العبراني

قط،والرويالريافيبعضعسز،والسريانيالضطيلعضعق!رالروي،القبطيلعصعقرفقط،الريايى.سطفقط،الرويمط،فقطالضطي

السريايىوبعضالقبطيش،القبطيربعضالرويمعق.الرري،وبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والسريانيالقبطي
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ؤالأزتغونال!ابشالقضل

ائقتكوت.".:.لعطم!مأنأئوكئمشاءقذقإتةالضجيز،ائقطيغأئقاتخف،"لا1،1033(

.".:.زحمةؤاغظواأفتغتخئم"بيغوا131:33(

شوش.ئفميثةؤلاشايىق،إتةتذئولاخيثتفنئ،،ال!مؤاقيفيؤكئوزاتئلى،لاأكياشاتخئم"ؤاضتغوا

فلوئبنم.".:.تونفتاككئوزحئم،خيثلأتةا:34(31

شيذفئمفتؤقجينيىتجالأئشبفونؤأئئئم131036(فوقذة.ؤضضابيخئمقمثذوذة،آؤشاظئم"لتحن35(إ111

يفؤفحت.".:.تةيفتخونؤقزغ،تجاءإذاختئائغزلي!،منتزجغقتئ

ؤشظة،تتشذنتئم:أفوذالحقف!تيقطين.تحذفئمشيذفنم،تجاءإذاالدينانغبيد،لأولجذ"ظوبئ131:137

تضتغون.فكذاقتجذفئمالتايسث،ثنيتجاءأؤالثالنيائقخزلي!!بتجاءؤإذا1،1:38(قيخذففئم.ؤتفوئمؤئتيهئفئم،

ائغبيذ.".:.أولجكققغئوظون

قتزكتحنؤتئمت!قز،ت!ن،ال!ايىقتأتيشاغةأتيماثنيتغقئمائتيحتقالذكأنتؤأتةاغقموة،"ؤهذا1:93(آأ

تغيرفوتقا.".ة.لاشاغيمالىلألتائتشيرائنقإن،ف!تجذينآئضاأئئئمقكوئوا131004(ئئقحت.آنتئتة

ئزىفؤ"ققتة:الزثققالأ131؟43أخد؟"ل!ففتةأئمالقثلهذاففتأتتازت،"تاتظزش:تةققال41131(

الديائغند،يذلذظوبئ1،1:43(جيييما؟!بظغاقفئميئغطيئغبيد؟علىشيذيذغةالذيالخيهيئمالأمينائؤيهيل

ائغئذذيلثقاذقإنأ؟1:45(قايإ.خيجغلىيئزكةإتةتئم:أفوذخقا131:44(كذلذ.ضايغاؤتجذةزئة،تجاءإدا

قلبيما.:.ثنيال!وء

ذلذزثقيأق!ا:46(31ؤتسئكزؤتثزثؤتأكلؤالاقاء،ائغبيذتفحيرتبأنؤتئذأفذوفة"،ئئطئشيدي""إن

الأيتاني.".:.ائغديييقغخظةؤتخغلؤشطيما،منقيشفةيغيرفقا،لاشاغيماؤثبتزفئة،لاتؤبمثبائغئد
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اصنعوا(11ول+ولة*هـ5(رحمة1اة-*ه*مة+حعلأ!+حد!ه!ح8أمتعتحملم11ةولبيعوا(1،1،33لاة3ةول3صاء،اااحه(القطيع33(131

(يفدها310511(رقلااا"مح(يىإ11+ي!للاطنو(يدا1ول،!522(تفنىاشأ5*3(كنوزاا1خة+ةمس!(تبلىا1شاة53كياشا(أ71اولةهـة5

أشم(36(33131لحهول(موقدة933511أكا(مدودة11ا+3((أوسا!)حمأ؟1035،+س!*قلوبحم(1310،3(ح581(لوس51111!اة-

11ة!اححتى،ا1+هح(العرس1اةلم!ااة353دلأ(يرجعااس!53!(شدهما531*53+يدأ(موقعينا1اي!هتئبهون(ا1ي!س!+دلههـي!ل!3+دلماع

11لاح*ااكاهطةلم!(ليدلىاات!3شا*م،ميقظيناآتةيس!،سيدهمااي!اول(لذي!ا1ا*ح-ةول3(لأولك131،037(لاء+ي!!)*دله(وقرع

11لا*،اا*آلم*يلما(ءجاأو11تم53ا!لمامح(المحرس11ل!*،آلمم*يلمااا*(ءجاادوإ38(131احه1ا+*مح(يقوما1مهـااح+ت!53!5+للأم(يتكثهم

5211*لااا(لآت11،ام!+للألحأيضا(.،(1،1خ+ةيلأمحيقب،11+ةممر(لترك11اة531(السارق11!م!،1(مالك131093(ح3امايصنعولى(

الأمين(11اه57!ه!احه(الوكيل11ةمةلحترلى(ا*ا!س!ورقن،111،43م!ام*كايم!+قرب(يا41(131+هدلأتاعقول531تعرفونها(

11ةش!للأهـ*8يهـة+ا+7قحفا(،أث131س!لمربه11ااةآي!ةلمحأجاء،إذا131:43(!،صيدهاشاه،"اي!همهـ1ي5!،ظقالحكي!،11تاه+حا+

لموثرب5311(ياح+ي!)ولللهاكلويأ11ح1531(يصرب11س!(سيدي11للهع-53(لسوءا5،11،45*!ة+*+،ا(ماله11**!ا!ة(يزكه

11ط!!!م!(من11*هـة1"!!ه(فيثقه11(!أا،س!+)ءلشأولهحياللماكلة5(يرقبها1ا،ل!اآة(فيأتي(!13106اهـااح-ي!اطويسكر(11+ي!)للأشا(1،ح

*ةايجعلا1ااء+3+ولاوسطه

صدقة/س:ق/،،رحمة1امالحمي:س/أمتعتحم،131:33(!ئتزق.س/شاء(ااالصغيرةالرعيةأيتهايذ!/الصغير،القطغأيها31!.33(

ئثزقي:تس/(تفنىااكنوزا)؟(ذخيرة)؟(سكنزا/قعرس/كوؤا(ااعيقةغيريس/تلى(لاااقأكياشا(اامعروفاي

مثدودة(ا1ظهوركمس:متشطقة/حقيحم)؟(قرقأوساطحم،3(131:ه،أيضاقس.قلوبحم(ا1دخيرتحمستر/كنوزكم(34(131

يأتي/قينصر!/س.يا(يرجعا1ربهمتر:سا(سيدهما1أنالتاتر:عبيذا/سرجالأ(36(131ميرةسلاطعة/ي:ق/(موقدةااسر

سيدهم(ا1أولكمضوطونيس/لأولك(طولى131037،نالم!علىس.ق/،للوقتا1+ابىبعسط.قرع،ا1كيماسحتى(ا1يخرج

(يصنعونأ؟ا:38(ويجوزس"قر/ويقوما11حقويهس"!ي/وسطها1اذاته)؟(لينتطقنق.وصطه،ليثدرا1ربهمقط:/مولاهميس/

يخقب(ااقر(لتركا1محرسأيس:قر/صاعة(أية11صيدس:ربايقا(مالكأ131093لأولكفطربىشعي/(أولكفصغبوطونا1قط

:ىسيدنا/سو/رب(ياا1+سصعانسطله(131:41()!تظونها(يظنونهاقسرتعردولها(ا1د!أيضا(1،04آأالخندق%القبوس/

11ير!طهس:/يقيهي:قا(يدعها1فلاله(ا1يوععر.سقر/(الربا:43(31الجصاعةمحويتس/أحد(ل!ا1تط(قلتهامعلنايا

صيوكلهس.ليقيصه/يق/،131044،يتركهترصانغا(اايأتيسق/جاءا131:43(حدمتهس:قر/(عبيدهاامولاهس:،ليده

يظن/سدعر/ي؟ق/،يرقبه131،46يأكلويبأوجواريهمولاهعدضربفيويأخذسقر/(يأكل)...(ويبدأااعقر(الؤ131045(

ال!دريني./يؤمنونلاالذينسق/(الايمانالعديي11ق(وسطهاويجعلديعزلهس:/ويجعلفيوسطهيق/فيسنقه(ايتوقععس

حقا(131044(الحازن(الوكيل131143متأهبين(متعدين04(131منتظرين(متوقعين36(131مملو)ء(ةاموقدةا1،1035تقق(تبلى131؟33(

نصمبهحطه،ااويدعومجعل،11سيدرب(أ،ا-46(عبدالعبد،45(131بالحقيقة

الحقوحاثيةمدودة(أوساطحم35،أ؟اجوانبهامنامتدماالدارويناءفناث،الثيءفنيوبلا)ث(بلىيبلىالوبوبلي(تبلى131033(

الألصعليهيدخلثمبالإضالة،سوء"رجل"هذا.يقول.حاشيةالسوء،العبد13105،،ختيوالكزةأحق،القلةوجمعالإزار،وشدالحصر

هوواليقين،بالرجلليىالسوءلأنجميغا؟المين"خقؤ"اليقين"الحق.ويقالالوء.""الرجليقالولاالوء"،"رجل.فيقول،واللام

بالضم"السؤ"رجليقالولا،الحق

،،عوالرويالسريايىأص.والسريايى،القبطيذ!/سق،والرويالقطيتروالرياني،والرويالقطيقسر.السريايى،س.الرري،!ي،القبطيق.

قطدقط،ط،السريانيفيليمى-لا،الرويفيليسهـلا:،القبطيفيلي!فلا،الريانيبعضعسالرري،بعضعر،القبطيبعضعقالعرايى،

تط،والرويالريايىبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقطيلعضعقرفقط،الريافيسط:لقط،الرويمطلحقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقعمى،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعس.لقط،والسربانيالقطي
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كثيزا.ق!ئفزفيإزاذتيما،مج!بضتغؤلات!تيذ،ؤتئمشيد؟،إزاذةيغقئمالديائغئذذلذ131:147"قأقا

ق!ئظاتحثكتيزا،أغطيئقنؤضلىقيلا.قتئفزثالقزت،بهت!ئتجققاؤتضتغيغقئم،لاالديؤآقا131048(

أكثز"".:.جمئةق!ئظقحثكثيزا،اشئوبغؤقنبخثيبر

ؤكيفأضظبغقا،صحئغةليؤإن05(أ،!آيفا؟اضظزقثآتقاأيىيذقاذاثتمالأزص!،غلىتازالأليئ"جئث1310911

شصقافا.لجقلا،تئم:آفوذأتاالأزص!؟غلىيلقالألتيجئثألمتيتظئونقلأ131:اهتخفل؟ختئئختهذآتا

ثأئشاق1،1053،ثلثة.غلىؤائتانياثتئن،غلىثلثةفتقر!ين:ؤاجدتيتثبحمتةتونالأنفذقإتةأا:3153

خاتقا.".:.ؤيهتةيهتة،ؤحماةأقا،ؤيتثبئتا،ؤأئمآتا،ؤائن،ائتا

قيكونآقي"،ائقظز"إنيؤفيئم:تفوئونائضغيرب،منظتغتشخاتةزأيئئم"إدايلخفوج:قاذثتمأ131:54

نأتغيرفونائمزاؤون،أئقا31!:56(قيكون."،تخونخرا"إن:تفوئونالخئوب،يىيخهتثإذاثتم(ه131:هكذلذ.

تفتجئوة؟".:.آنتغيرفونلاكيق!الزقانؤهذاؤالأزص!،الحتقاءؤخةتضتجئوا

إلىخضمذقغقاضئاذفتقاقإتذ131058(دؤايئم؟قتلمنغتئخئمبائؤاجبتخكفونلايتم"ئتما:57(31

ائفمئتخيرج،إلىالخالمجئمؤئمتقفذالخالمجيم،إلىلمجزكيئلأمئة،بيماتتخقضقاالظيريتيجمنيقآغطالزئي!يى،

الأيخيز"".:.القفشئؤذقيختئفتاكجمنتخزبخلنإتذلذ:آفوذ131؟95(ال!خنن.فيائف!تخيربخقئلميذ

7متوقعير(ااأناشا+رجالأ(أ؟1036(+أيفا"!+!ةهـلأقلوبحم(أ؟1034،الرحمهمما(رحمةأ؟1033،شز+شامما!صاء،أ،\.؟3(

فصذرطينممافصذوطون(اا-كافي!(جاءااجا!جاء"(ا1جاكا!جاءا(131038(جامما!جاء(37131(جاكاكاجاء(ا1منتظرين

لأةالسوء(11عمد،العبد(45(131لذلكمما،كذلكا1جا*!حاء(43(131الر!له+له(الرب13103،(يزكمما(ليركا1ايمماأية(131093(

مماعديي7العدييا11نميبه،حظه،ا1ويدع7اويجعل1اسيد7ربا6،،131والامامماوالإماءا11هـيبدأمأةلاريبدأ،11السومما!

11وألامماألا((بر.هأ؟1قبلس7آلفا(11اصطربتممااصطرصت(131094(هـسيطالب!ةلأ!بطالب،11ويعل7،ويصنع8،(131العديمين

فيكولى(ا1الغربمما،المغرب54(أ؟1بنتاواماماوبنت"اما،وبنثبنئاواثم1310153ثلاثة"!ثلثة!،ا1ائنيرعلىهـ+واثان،اثنين131053(

ذواتمجهةمنلالحق7ذواتحم(قبلمنعليحمبالواجب131:لاه(تشحونهمماتشحنونه(ا1تمخوامماتصتحنوا،56(131ويحون7

منهوانفصليحصه7منه(بهتتخلصاادأعطه،،فأعط131:58،وحدحم
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11ةيلما+قى(يتحقا1ح+ي!4اما(ويصنع131،48آة*حشه،!ا6أولي!ةيلأيلأةيل!،ا6،*اكثبزا!يضردص11ة-ةمما(مجسبا1س!ولما(ق47(131

يدما*7بحثير(ا1س!!حدلأ!اة3(لبفسيطاا1*لمحأول(كثيزاا1!حكاة3يآالحا!53"!ةيدما،أيدأة!1اة(قللأفيضربا1عيدما!اةولايد!(لضربا

311!م!،لمحهةأريد(ا531حه53ء+ماذا،ثم94(535131.أكزا1ا!+مس!ةلأحشامسيطلب،ا1يدأولولبهيزا(ا1ط!ورلاة+ح5(استودع

قمحتهد(أنا11شأللما+كيف(11اا+ا.35اصطبغها(11شهوللل!53(صبغة5311لحه(وإلى05(131جا*ول*لحآلفا(11لحهولا،ة(اضطرمت

متفرفير(*مدلأهـ31!.53،شقافا(11**+ماقرسلئا،اا+ولنظنون(11لأح+كلمة(هل31!.51،حس!وللله*حدأ3يم!هـءس!*ح!ءمص!3

ئااأ5311(ي!س!*م!6ح!لمحما)اماابئا5311(س!كل!)+للما(أب11س!*ملل!هـ3عقررملل!)535ل(عااحالاقا13153ي!س!ض!!ا\،علىا1ع!3ورمللأهـح

!الله*ياة(قالثما5ث53131حيلما-8"،كمةا1م!*ح!ه3-ح!يلما\،كةا1(*5*س!هيمة)2أفا(5311(فىاس!كل!)امحيلهبنئا(ا531(!ح*حا)+للأ

11*ء+ةح53!(*!الرقتحما1مةلمحما5(تقولونا1+!حولص!+(المعرب11آحةعقاةيدأم!ة(طلعتااح*ة-5إذا(11ا*يدأ*ول(للحصوعا1ع!ور

لقولون،ا1هـ5353خ*م(الحوب11الاا*لال!،هتا1لح*ة+هإذا،،هأ؟1:ها+للأيلأشاةيلأ،فيكوناا53*!أهـحآت،11ه*(52*2للألح)53المطر(

يتم،(13157ةولا!اهول2*اتشحموا(ا1للماتألم!53(تعرفون(131065ا+للىاعهةيلأ(فيكونا1"!!س!(يحونا1كاة2ي!ثل!تاقر(حراا1حمةيله

دمت،ماا1!ء3افإنكا313158ةولقىه**هـ*ح+ة2(ذواتحمقبلاا58!ع53**!*ش!-امعليحم،اا613ه*هـع!ولبالواب(ا1ح،!ح53

53!دلأحبه(تتخلصماا+اللما*ا+الحاالطريقفيا511*(فأعطا531*دلما*مةالرئي!(11س!ه،اولا-لاةخصصك(ا1س!يدأة!*ماضئا(ا1تأدلمالح

مما+احيلقيك(اامدله+"ةم+لم1الممتحرج11اول-ممايلمك(11مماكاهتا،س!+ي!،يجرك11ح+ه+**للا(ا1يخصهما52!الا+،57*ي!/

ي!للأ-+ع!*قرلفل!اا311"5-(تؤديا13195

!يضرب11يريدماقدرعلىيصعولابرك!ف)ث(!هلهيعذولىعس.(إرادتهمجسبصغولا11مطلوبعس.قسر/(إرادة111:47(

ئفربدإنهس.ايسيزاضرئايستحقي:قليلأ(دسيصرب1،108،،كئيزاالاضرئا(يصربفإنه/كثيرةسياظافيفربي.ق/كثيزا،

عر:آنفا()...(ثما1قأريد،11قرماذا(ثم94(أ؟1الجزيلسةقراأكز(11كللأن.عقلأنا.سقر/وكل(11بيزاضرئائضرب.عسييزا/

س/اصطبغهالم131005،اضطرمتتدكانتلوأنولوددتس.آنص/منداصطرمتأنهاولودي%آنصمناضطرمتأنهالرددتماذائم

انقسافاد!.افزائا/ق.ص/شقافا(ا1الصلحس.سلتا،ااصهل(131051(حتىمجهودوأناسحتى،مجتهدأنا11يركيص(11آخذهاق

واثناناثنينثلئة%ئلثةاثنينيثاقعس.لبة/واثنانلاثيمثلثةي:عس/قثلثة،)...(ثلثةا1متثاقينعي.عس/ق(متفرقين53(131

والأبأئاالابنالأباهوالابنابنهالأبيثاقعرحماتها،)...(لاقا1كنتهاعقكنة!(ا1أمهاعق.أفا(11قكنة\()...(أب131053،ثلثة

علىالأباهمجال!والابنألنه(الكلألنهيخالصالأبلأنسحماتها/علىوالكنةكنتهاعلىالحماة،الأمعلىوالستالنتعلىالأمابمه(،

ق!/للحصوع(131:54،حماتها()،علىحماتهاوالكنةكنتطا(الىعلىكنتهاوالحماةأمها(،علىالأمهاوالبتبنتها(علىاللنتهاوالأم(،أليه

تشحنوا(أ"1:56(عرطقفيكود،ا1سلاريح،،ه131:هق(آت11طالغاال!حابي./جااء(ت.عقق!/(طلعتسحابةا1للنعوبةي

!تلحممنق.ذواتحم(قتلمنا1بالحققابالواجبا1سثم(ا:57(31تيزوهسةتستحنوه(ا1تط(تعرفونا1غتبرواي:ت!يزوا/س:

أعطالطريقفني،الواليإلىينطلقخصكمعدمتماأنعسحم.علبالواجبتحكونلالمي.منه(به)...(ثم131057-58(وحدصم

فيدمتماإيى،فادفع،الرئيسإلىخص!كمعذهبتمتىلأنكأنعمحم،قبلمنبالحقتحكصونلالمثمس.منه/لتخلصمصانعة

وانمصلالطربقفيإيىفادفعقمنه()...(فأعط111058(به!تخلصمالاأعطالطريقفيدمتماعر.منه/لهتتحلصما،الطريق

فلىعلحكيبتىلاع!:در/الأخير()000(حتىا1+الحقسطلك(31،95!العاملىس/ا"!(المتخرجا1منه

كنة؟،131053(وكموكيفا.ه(ة111(الصحقبلمنآنفا،11آلفااضطرامهاإلاأريدماذاثماانفا)000(ثم131:9،اربهأليدهأ؟107،(

الواليالرئيى،58(131وعروسوكنة(11عروشا

يأقبل،ذيمنمثلآنصذيمنأتيتك:حاشيةاآنفا1310914وعددهقدرهعلىأيذلك،بحبعملكلجحن:حاشيةمحمب(13107،ا

الجوابوعلىالعط!علىالضبالممخرج"لم131:58(وسالماآنعاكذاوقلت(.يستقبلاليأنفلي!ا

(،عوالرويالسريانيأصوالمرياني،القطيض/سق.،والرويالقبطيتر:والريايى،والرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويي:القمطي،ق.

تطفقط،:طالريايى،فيلبى-لا.،الرويبليىهـلا.،القبطيفيليىفلاة،الريانيبعضع!،الرويبعضعر،القبطيلعصعق-العراني،

ق!طة،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس.،والرويالقبطيلعضعقزدقط،السريافيسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتس!.،القبطيوبعضالررىمعق:،الرويوبحضالقطيتعرالريايى،وبعضالرويمعس:لحقط،والريانيالقطي



!!بمآ

بم-

لوقاإنجيل

ؤالأزتغونال!افيائقضل

ذتائحهنم.قغبقاءفئمبيلآظشختظالدينالخييييينغننئحبزوتةقؤئمأتاةقذالزقالبذلذفيؤكأن131011

ذإالخييييين،خيجذونخظاةؤخذفنمكأئواالخييييينهؤ،ءأن"آتظئونتفئم:ؤقاذت!وغقأتجاتأ13103

وأ131:4(تفيكون.كذي!ئمقخميعحئمتئموا،تنمإنإت!ئمتئمأقولأتاتلخلأ،13103(؟الألامهدهآضاتتهئم

إئ!البخ!ذونئخيرجمينكأئواأتفئمأتظئونققتقفئم،لييفوخاكنيالئزبخغتيهيمشقظالدينإئ!اتاغشزالمايية

تفيكون.".:.كذيئمقخميغخئمتئوئبرا،تئمإنإتئمتئمأفولآتاتلخلأ،131:ه(بإيزوشييتم؟شاجميي

مجذ.ققنملمحيقا،ثضزةظايضاقخاءكزميما.جمبققزوشةيييشخزةلات!ايي"كأنالقثل:هذاتفنمؤقال13106(

آجذ.قلآالت!،شحرههده!نيتضزةظايتاإتيال!فئذليميينثلآثفيه!ب"قاائكزيم:يقلأجققال131:7(

أققخقاختئأيضاال!تةهد؟ذغقا،شيدي"تاتة:ؤقاذقأتجاتفؤقأقا13108(الأزض!".ئغظليكيلآقاقظغقا،

تقظغقا".".:.ئثصغتئمقإنالأيتيما.المتتيمائثيزجم!تغلقا13109(تقا،ؤأقتي

بير6دون(11ا!ليلونمماالحليليين(11هاولاء"7!كاهؤلاء(13103(دماهمكا7!(دماءهم11هـبلاطسمح!ةلأ(بيلاطس13101(

،لإفسان(13106،كذلك"كذلحم(131،5بيروشفيمهـ*!ةهـلأ!يايروشليم(131.،(هكذا7كذلكهـ"م!ةلأكذلحم،131:3(

نقطعها"تقطعها(ا1هـ،!+!م!ةلأفإن،13109،هوفأجاب6فأجاباهوفأماا131:8اجدهكاأجدا13117فجاكالجاء(ا1لواحد



13:1-9لوقاإيخلحوائي

اتظنونأ5313113+يله353!للألمحهايلما،ذبائحهم1ا)1"!3(53+دماءههم،ااس!هـع!عن(11ولة-ع5يضروت)ء((511*(كان13101،

قولأأنا11ةحثة(بلا:1313ا!مما،ة(لاملآا11اةلم!(هذها1ح!*1.36(أصابتهمإذ11س!-5(وند211ة*قى53-ةاوحدهم11ع!وري!م!+س!مةعول3

11-م،س!ولس!ول31(تظونأ11ةدلأحاتأ7قر،سيلوحاا1ي!للماماول(نانا!،04!31+اةم263(لحمكذا1*قداهدلأ!7قول!تا!ه*ح+دلألىآ،لحم

لم!ه*ي!لل!*3تاه*زر*5-للأي!(لحمأقولألا11ةحث!كلر،5(131ص!-5دون،5311ء*ه5هثلأم83!!5(مجرمينا1اةلم!5*(ألهم

ا+زو52اىدلماحص(لكرمالفلاح13107،+ي!ااس!(للما1دلأكا(1اس!)3طالا(ا1-5*لأث!حح(مغروسةا1ح+!ا53اة(لإنارا1س!د!!535(؟ن(13106

عقل!احكلة53ء3مما+ما"مللأ،3عق(تعطلليهلا511-6للأ!اطالا،11احه+ي!ا3إتايىا11ي!احورتهامنذ(11ورس!اع!(ها11ط!تاا581

11يدأة(حتىا1مماحأيضا(11ةام+ه،((قنيأص)لسنةا11اة-(هذها1*شاةدعها(11س!ة+(سيدييا13108(ف!الح!لاح"+3ءشاع!اامدلأ"ح

!احمم!5همس!!تقطعها(اا5+دلأيدهع!ولع+يدهشأةا!اولتثمر(لمفإنااهـحي!ه،ه3(لآتيةا،13109*7م5،أس!ةطا،أقني1اء3،همححمصا+ةاأدلحها

11أولكسقر/هزلاء،ا1أتروني.س/أتظونا11هـلاطماااقسر(يسوعا1لهمنقالعققسر/فأحاب،13103(قطو؟ن(13101،

دإالجليلييندونخطاةكانواي+هكذا(/)عس.ذلكأصابهمإذالجليليينكلمنأخطأكانوأس.(الآلام)000(كانواا1عقط،وحدهم

أنا(11سكللا(31!03(بهذهصارواإدعق./الأوجاعهذهأخذتهمإذعق(الآلامهذهأصابتهمإذ11بينق.دون(11المحنةهدهمثلأمتجنوا

إنسائا(11أولكس.أو(131.،(هكذاسمي/كذلحم(ا1فلاإن،11سطإنحم،11إنولحنلحم،أقول*قر.إنلم)...(كلأا1س

قعدا/مايدون،11منأحطأسةعي/(مجرمينااسيلوحامقاسلوىعينعرسلوأن/عينعرسلوأن/ع!دلى/سبلوحا(ا1قط

)...(كاناالواحد:قس/الإنسانااسكان(ا1316فلاإنا1اسطإنحم،11إنولحنلحم،أقرلكرقر:س/إن(كلا)...((31!.هلين

11قإتياني11قطمذ(اهذهعس:لى/هأنداي.ساذه(!هاا1للفلاحص.ق/(الكرملفلاح131:7(لإنسانكالتشجرةإنقتين(

11قسأيضا،131:8(تعطل)ةد!ا(ش"ء(لأي!ي:/تعطللتمس.،تعطللكيلاا1ثصزاأطل!.ميئمازا/داطلبأي"ء(س-(ث!رة)...(مذ

فيوإلاتثمزأنفصىوألقحها،حواليهاأحفرحتىي.تقطعها،)...(حتى8-131،9زبلأوأطرححوطاأحفرقةالا(وأقنيأفلحهاحتى

تقدمقتث!ر،13109(قابلفيتقطعهاوإلا،أثرت!فإنوأربلها،ألقحهاأدإلىس.تقطعها/المتألف

ربيا(ليدييا8(131للكرام(الكرملعلاح131:7(

6ولملفظةوردأيف!الوقامناآتمحاشيةأفلحها(131،8الخبرعلىالرفع.حاشية(ثلاث131:7(

والرري،،عالسربانيأسر.والسريافي،القمطيت!/سق.،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،الريانيس،الروي!ي،القبطيق

تط،لقطط،السريانيفيليىهـلا،الرويفيلي!هـلاالضطي،فيليىفلا:الربايى،بعضد!،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعراني،

تسط،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيلعضعقس،والرويالقطيبعضعقرفقط،الريايىسطفقط،الرويمط.لقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق.الرري،رلعصالقبطيقعرالسرباني،وبعصالرويمعس.،فقطرالسريانيالقطي
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بم-

بم!

بمغ

بم!

لوقاإيخل

غمثزالزاقيالإضخاخ

ؤالأزتغونالثامنائقضل

لمتتة.غشزةئقال!فئذقزص!زوخقغقاكأنافزأةؤإذا131011(ال!ئحت،فيائقخايمأخدفيئغقئمؤكأن131001(

ائقزأة،"أيئقاتقا:ؤقاذذغاقات!وغ،زآهاقققا131013(بائكتة.تئتضحتأنتقدزؤتيتثانختت،قذؤ؟تحت

قآتجات131014(اللة.ئقخذؤتجغقتيؤقتقا،قائتضتتغقيقا،تذةؤؤضعغ31!.3!(قزصليئ."منتخفوتةكولمب

لمحيهنتحلآتابمليمتة"إنيفخئي:تفوذؤتجغلالمتئحت،!بشقاقات!وغلأنفغضحث،ؤفؤالخقاغ!زئيش

ؤاجذأليشائفزاؤون،"آئقاؤقال:الزثقأتجاتة131015(ال!ئست."تؤيم!ب،!يهن،يتمئتشفواقتغاتؤاالغتل،

ائتةهقاليقهده131؟16(قي!ميهن؟ؤتأخذفنال!ئحبثنيالقغقصمنجمازةآؤثؤزةئظيقمئخئمقؤاجذ

ال!ئب؟".:.يؤيمك!الزتا!هذامنئظققأنتحلكأنآأقاشتة،غشزةثقال!فئذالشيظانزتظقاؤقذإئرهيتم،

الخ!تيماالأغتاليبخلتفزخونالشغبخيغؤكأنئقاوفوتة.كأئواالدينخيغخنرقيهد؟،قاذؤإذ7131!(

مئة.:.تخونالقؤاقي

ؤالأزتغوناتايغائقضل

ؤززغقاإئ!انأخذقاخزدلي،ختةئشبة131:91(أشتفقا؟ؤيقاداالتإ؟ققكوثئشبة"قاذاتفوذ:ؤكأنآ131:18(

آغضايقا.".:.جمبال!تاءظئزؤشخنغطيقة،شخزةؤضازتقتقحتئ!تايه،ثني

ذ!يفاأكتاليئلثة!بقظتزئقاافزأة،أخذئقاحميزة،ئشبة131.!3(التإ؟ققكوتأشتة"بقاداأيضا:ؤقاذ.3(ة131

حميغة.".:.اختقزخثئ

إيزوشييتم.:.إلىؤفؤشائرقئغقئم،ؤائفزىائئذنيإلىتميميزؤكأن131033(

11ثصانكالأ(ث!اني16(131المدود"(المعلف131015،في!"\(فيهن،1(131فاستقامت7(فانتصبت131013(عشركاعسثرة(01(131

الماء"صحاللهلكاالسصاء،الله11هـبصاذا!ة!اماذا18(31!ةالكريصة6،الحسنة131،17ئظتقلئخل6،تطلقا1ع!ثر*لمعشرة

فوضعتها6افطصرتهاا131:31تحتممافي!،ا1وآوى،(ولحن131،91
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دعا)ها((6131،13-+ع!اام(بالكليةا1لم!ح-كاثلماكأيدمال!ع!(تنتصبأنتقدرا1ي!منذ(ا1+ظروح(11(131لاةي!3دلما!تا(يعلم؟د01(131

حعل(ا1+!لل!ور،ع!مغضح!((ا131.لحة!(جعلتا1دل!حشاة!ح+53(فانتصبت13(131ط!5من،ا1*ه!ح(محلولةا1**م!+(كونيا1ول523

وأ311!اادلأحلحم!ا(ح+ي!58!م!(ثورهيطلقا1تا!يم!+ق(الرب15(131طد!5"(لىا1اي!الل!ولة!تعالوا(311+ي!ع!يدماكامجل(ا1م!*إن(11ة!ا

(لئيطانا11ل!!شأه!(511+(لتيا(13161+ي!االأتا+ياع!53(!يسقيهن11ااح+ت!ف!53+ا،صيأخذا1ي!1535+1(ح(لمعلصا51151511+للما(حماره

اةي!دلأورا(حهذه(قالإذ17(131حةد!تأعقحعد!هتا(الرلا!811!!5تا(تطلقا1ع!يدأتا+ع!+مجل،11ع!دا؟ن(11حامنذ(ا1شاةدا*+ةتأ

6الاة+حا+دلمايد!3ز!ح8اا+ه-احعمنه،تحوناللواتي11ولاة-س!-5،الحسنة11م!*قمالذير،211(ة!)ا+ايدأحزي(211!دلماولق

لمشانه(11ااةتا+ةتاررعها((-ع!+هـ11ة53للمامول)1(إنالى(13191ل!53(الاد11ةم3(533-حولم)5(ملكوت11د!53(اماد(13118

ح53لصادا(،(.131ل!حكل!(ي11ةط!ح(ا*)7طير(11ة353عللما(سحن11ايمهحلمح!3(عطية11ا+للمالمحما(صارت11رعال!+*لل!6

لمدرا11ولح*771(لقرلىوا11كاا!اة!ة-ةقر،لمدنا(13133اءح+*ولل!لمح!ماحتر،11ةلمحما(حتىا1المحما(كيالأ11لأ+ه*قاة!طرتها((،1311

ااحاماولي!ا*ا(ح+قىايد!سائر(وهو1311ال!دلما!تا(فيعلما1لقرىواالمدركلكاا،ة!ة+ةا!ي!م!!عق(لقرلىوا

مرضبطاق/عسمرض(روحمعها131011(السوت!يقس/(الستاابعضسيق/أحد(ااوبيايوعسقرا131001(و؟ر(

مر(محلولةكوفيا1ناداهاي.سادعاها،13(131()!ألبتةإيىسقر/(بالكليةااستشصب(ا1مرضريحلها؟لتيدر/الريح

.يس/معصب(14131(قروحعلت(11دالتقامتقدانتصبهت(13131(ساطلقتقد%منمحلولةألتدلىمنااطلقتكقدعر

يعملالتيالأيامإنماسولا/أتيتمإذاتشثفولى!يها!كولواستة،!يهاالع!لينبنيالتيالأياميق/لا()...(ستةإلى11قيحل(ا1مغتاظا

اق(المراؤون11يموعس.(الرب15(131لا(تمتمولى،التأتولىلا!اشموا،تعالواكونوا!ميهاستة،!يها(ئخدألىينيالعسفيها

!يس/الثيطان(16131(يوقهإدويمقيه!يديمقيما/ويدهح!سق/ديمقيهن(ويأخدهناايحلعسعر/(يطلىااالمرائيس

الأقاويل،هدهيقولكاروإدس.يقاوموله()...(وإد11!لماعيوإذ،17131(يحلسي/(تطلقا1ينبيسيحح!/!يق/مجل(ااالمحال

الله،11+يسوعسط(وكان18131(الحادثةيتحون،اللواتي11العحائبيسقط/الحسة(11يحزونيقاومولهكالواالذي!جميع؟د

قس/أكيال،11فوصعتهاعس.فحأتها/شفطصرتها(13101،(وآوىق.ي/وسح!(11ألقاهاي.قسازرعها،131091،الماءعر.قسرا

لىيحولوكاني.(فيعلم)...(و؟ن11يعلمإذعس(فيعلما1سالقرلى(11قسإلى(13(131فاحترعس.قسرااحت!ر(حتىا1أصبعس

يعلمقربةوقربةمدينةمدية

المذودالمعلص(1(31!.همنأطلقتقد%منانحليمن(محلولةكونيا1ألت(كوفي131013(بالجصلةتمتقيم(بالكليةتشصب11131(

عشثتسح!(131،91الكريمة(الحسنة131017(

أحرلىوفيبالكبيرنسحة!ووجدتها."محلولة1"أنحتوبالصعير"،محلولة"كونيدلالكبيردل!!8كانتإذا.حاشية(محلولةكوني13(131

بالصعير

(،عوالرويالريانيأسروالريافي،القبطيضاسق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسرالسربافي،س،الرويي،القبطيق

قطمقط،ط،الريانيلىليى-لا،الرويلىلي!هـلا،القطيلىلي!فلا،السريانيلعصد!،الرويبحضعز،القطيلعضعقالعراني،

قسط،والرويالسريايىبعضعسروالرياني،القطيلعضعقس،والرويالقبطي!عصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمط!قط،القبطي

السريايىولمضالقطيقعس،القبطيوبحضالرويمعق،الرويوبحضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعر:دقط،والسريانيالقطي
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ائخث!ونالقضل

غلى"تجاهذواتفئم:ققاذفؤقأقا13104،(يئخون؟"الدينفئمأقييلالزت،"أئقاؤاحذ:تةقاذثتم131:33،

يقدزون.".:.قلآالذخوذ،يظفئونكثيرينإنتئم:آفوذقإلمتيالضيتي،ائضابمنالذخولي

قائي!ن:ائتاتؤتفزغواخايىحاتقفوابآنقتئذؤونائتات،ؤئغيقائتيحتضاجحثتفوتمآنتقغ"ؤإذا131:هآ(

نأتئذؤونجيتئد131:6،(آئئئم".أينمنأغيرفخئمتمئث"أتاتخئم:ؤتفولقئجيمثتضا".افتخالزث،"آئقا

اتقيرفواأئئئم.آينجمنآغيرفئمقا"إلمبقيفوذ:131037(لثؤايىجمتا".كبؤغقضحتؤلثيرئتا،فذاقذ"آكفتاتفوئوا:

الأشتافي".".:.ؤضيريزائئ!ءفتاكتونخيث131:38(الالفيم،غماذتاحميغخئم،غتي

منتأئونثتم13109،أخايىخا.ئفقؤنؤأئئئمالتإ،قتكوقي!بالأئبياءؤجميغؤتغفوتؤإشحقإئرهيتمزآيئئم"إذا

.".:.اللهقتكوقيجمنيقيتيهئونؤالخئوب،ؤالشقاليؤائقغايىبائقشايىقي

آيخيرين.".:.تصيزونؤأؤلينأؤلين،يضيزونآيخيرينإن"ققا131003،

وتقولون7(قائلينا1ويقرعواكاوتقرعوا(11يقفوامماتقموا(ا1فيبداون"هـمتبدأون،!أةلأ!!فتبدؤون(ااهـفإذا!أةهـ7وإذا(3(131:ه

يمقكونممافيتكون!فيتكئون،131093(ال!مما!ال!ء(11موضع7حيث(131"38(تبدؤن،لأتبدؤون،131036(
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33-1303لوقاإنجيلحواشي

س!+ص!ورا(الربأيها33(131

للا(ا1(؟)حك!ةقر،خولالد

س!+5*االر!أيها11ي!،75

ا)تهور(**اافيقولا13173

11ح!اة+ها،إذا1*س!-ةول3

ح*م*خأ(الجوب11ح++اح!ول

11*يلأول(كثيرينا1م!**525اإن5811!حلحي!ص!-اامنا31*12*للهع!خحتر(واجاهد(13143ي!!هح7اينجونا

3-محدلما*د!(قائليرا51-ي!هـيدأ(لا)ولة(ويغلق11*!ع(صابا1ااةيدماةهـد!حه،بلغأوإذ(131053لم!د!53

8+ةا-ةقر!ثوارهـ)!ا(((131036حه!ج!اة8أين،م!ا1)صاه*(1اج+ي!(ويقول11(ياع!+!امم!53)للأ!ي!(ا1

(هناكا1ةي!اايحوداا1ة*ا+حيثا131038(لاة57ةاعقةا"اط!قرالطلم(1ا3!ح+ةتاولقر(عصالياا1

(الشال1ا7(1،اةي!لح)++دلهالمغار!،1ا(اي!ةوليله!2)اة(رقالما(،13109ه!ع!8خارخا(ا1احعلأه،تلقون

مح*ي!53!ا1"يصيرونا1لم!525(إن11س!++وللحفها(03(13

.سقر/طم(فقالهوفأما4،(131سيديياسرنجا/يايق/(الربأيهاااقرواحد(11قائلأصألهإنائاوإنس.راحد،لهقالثم131033(

11يقوممابعدمن%يقومساعةومنعر:/يقومومنذي.ق/(يقومأنبلغواذا131035(احرصواس.ي/جاهدوا(ا1يوعطمفقال

/ي(قائلينا1تقولونوتبد)1(ؤونالابتقرعونخارخاقيافاوتحونراس(قائلين)-..(فتبدؤونا1رب%مالكس.صيداي.صا!(

11)!-لا(فلاقرحينئذ(36(131لتإنيلحمأقولأناس:لت(أنا11طمي.ق/لحم،ا1ربنارلناس.ق/(الربأيها11تقولونق

مالحم!يقولعس.عي()...(فيقولااتنحواسالصرفوااالحفأقولس.ثي!/عياق/فيقول37131(أسراقناس.شوارعنا،

الإثمعق؟سالطلم(اقطغتال(ااقطجميعحم،ااعصالكلعنيئخومي(عمال)...(انصرفواااعنيتنحوألتم.منأعلم

خارخانحرجينوإياصميبزا/نحرجيرفتكونونأشمفأماس:خارخا،تلقوروأنتمااقر(رأيتمااسإذا،ااقطحيث(38131(

أرلونولوجدنيتس/(يصيرونوأولين11وليصيزني:اايصيرونا1همي./آخرونيحونوهكذاس.(آخرينإنفها"3(131

فيكولولى

صريفصريرا131038(

يصروالابالقلموصزالبير،ونالىالابصريفوكدللث.تصرفصرفتالاستقاء.عندصوتطاالبكرةصريفحاشيةصرير(38131(

صؤتإذاصريزا

(،ع:والرويالسريانيأيعررالسرياني،تس/صئلقبطي،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،الريانيس،الرويممط،القطيق.

تطفقط،ط.السريايى،لىليى-لا،الرويفيليىهـلا،القطيلىليسفلا،الريانيبعضد!!،الرويبعصعر،القطيلعضعقالعرايى،

دط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الروىمطدقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس.،القبطيوبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيتعزالريافي،وبعصالرويسةفقط،والسريانيالقبطي
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ؤائخئ!ونالخابيائقضل

قأئيريذشهيزوبقإنفتا،قاجمنؤاذقمث"ائقيرفتة:قائيينأختازإتييماتجاءائيىيمذلذؤثب1310131

ؤ!ؤغذا،ائيىتمالمثقاءؤأتئمالمتياطين،أخيربخقآتذاالخغقب:يفذاقفوئوا"افضواتفئم:ققال130،3(تقئقلق."أ

يفيكتئئتخونلاقإتةأذقحث.الأقيؤجمبؤغذا،ائتؤتمأغقلأنلييئتنيؤلجن131133أكقل.الثايحثائيؤيم

إيزوشييتم.،،.:.غنخايىخا

جمثلتييليئ،أحمغآنأزذثقق!ئمإتئقا،ائمزشيينؤزاخةالأئبياءقايقةتاإيزولثتييئم،تاإيزولثييئم،"تا31!:34(

تئم:ؤأفوذخزائا.تيئخئمتئمئتزكدافؤقا131:35(ئيريذوا.ققئمتجتاخيقا،تختقزايىيجقاتخضغدتجاتجة

الزت.".:.باشيمالأتيفتازذتفوئوا:ختئالأنفذتزؤل!لقإتئم

ؤائخئ!ونالتايبالقضل

تزضذوتة.:.كأئواؤفئمحرا،يضأكلالحتئ!تكبالأختايىزؤشاءأخدتيحتإلىدخلتقاؤكأن141:\(

ئخاطتا:ؤيلأختايىيلتافوييينؤقاذت!وغقآتجاتأ14103فذاقة.قؤضوغاشيمئقاءبيماكأنزجل!اذا141:13

"قنتفئم:قاذثتم51141(ؤتزكة.ؤلثصقاةقأف!كةق!كئوا.فئمقآقا141:4،لا؟"أئمال!ئحتثبالحئيريخغلأمجل"7

هد؟.:.غنئحيئوةأنتقدزواققئم141:6(ال!ئت؟"تؤيمثنييؤقتيمائضجذةقلآبئير!بأؤثؤزةجماؤتقغمتخئم

هـممامح!63!!إيروشليم\(يا34(131خارجكاعن(خارخاا131033المامما!الثفاءااوقولوا"افقولواا13131جامما!جاء(ا31931

ممالفراريجها!راخه7فىاريحها(ا1يجح6تجح(ا1لدجاجةطائر6(دجاجة11يايروشليمهـ"6مح!ةهـ!!إيروشليم"(ياايايروسليم

وللأحبارلم36(141اشقاكا!اشقاء(141:3(رؤوساء!أكارؤسارؤصاء(1اكا!لىا1،101(حناحهامماحناحيه+جناحيها،اافراريخها

بقرته7ثرره،ا14105يحلكاأمجل(11والأحبار

!.6



31-13614لوقاإنجيلحواشي

الثفاء(11مماللأ*7أتم،11احأخرح(11اة+لهذا(131:33،اة+هنا(5811!ل!من،11دلألح8اذ!،11ش!لمحأة*كا**(المردلم13131

يحون(ا531+ل!اهـح+(الآتي11مم!ة-ت!أعصل(أن11ا-لل!حع(ينبنيا1يم*8+قرلحن(33(131كاللماطةي!583!5(أك!ل11ح!-(لم!ةلح)0.6

أجمع(ا531-ولح!حمم!حهولااع+3د!ح!-ااححي!ص!عقحاحيها(...()حاجةدا1+هشهيلأامرة،ا531م،هحم،ا+ح*هـ1تاتلة،131034(*تاول

(كانا:1،11يلماةاحقا71لأ52االآن11ا*ع*شاامذا1لاللمافى(153احخرائا(ا1اا*كراا*عو**ااحايزك131035(53يلماللمااتريدواا531!ح+ح

ي!53اوللل!م*للأ*م"ي!الأحسار(رؤساءحدأ11اول+ي!53*للأ*مةامةهـ(ا*ح+لم!)حهس!شاعقلأحبار(ارؤساءحدأبي!ت11)ا+للأيلأ(تاة

لماشقاءاااولللما!ه!0305*!رجل1اص!+++حأإذا141:3،ة"ا65337أهـح!ا*لأة(يرصدرنه؟نواوهم11+ي!ح)تهم!ءامةهـ(ا!2

الحمر(فعل11يلأئا5أمجل(اللأ*ااءق7شههنحاطئا(11ا*ه!ا!تههكالرللناموصيين(3(51،1ول*ااموصوع(211،حهولا+للمامول

11للماص!ااص!+س!-(حماره14105،ياة*لاة58!ح(تركها1ح!+ا"5ثفاه(ا1ةفأممكه(الم!14175؟،(ل!ه*قىلا(ا1لم!*يل!أم(11لمم5ااح،1*لممهـص!+م

5!53ا*ولاهذهعن106،،1)*ه+ح!،!ا(1*(لسبتااااا+ه-ةس!،لوقتهاايلمالاهـ3لز(ااحث!لاش!+،ثوره

إذاى:قس/امضوا(11+يوع!طم(33(131دسهنا(هاا1اخرجس.(انصرف11،لعيةسطالوم(11هذاىقس/دلك(131031(

11عليمجبيلي(ينبني131033،سفلاالوم،11الجرائحوأعسلعس:الماء(وأتمااقرالماءا11وأقصيي.سق/(وأتم11مضيتم

نأيليهوالديغدوفياليومعينمجبس.(أذهب)...(ينبيا1تس(الآتي11+اليومعسوفي،11قسوغذا،الوم11أقيمع!.قس/أعلأ

11ورخامةعر.اوراجمة11قتالةعراقاتلة131،34ويهلكنييقتلي:عناخارخانييهلكأنيصحنس:عنا)...(ي!ولىا1أذهب

11-لاعفلاعق(الآنمذا1عفلالسرخرائا(131035(جناحيهتحتمجمعطائر.قجناحيها(..()دجاجة11سفرارمجها(ا1ص(دجاجة

بيتعق.الأحبار(رؤساءأحدبيتا1دخولهبي.قس/دخل(لما1(1،1تقولونإدا(العر"إذلحير،حتىي:تقولوا(حتىا1قسرحتى(

الرصدعليهوضعواكانواي:س/(يرصدونهكانواا1الرؤسا)ء(يرؤساء(ااسرؤساء(أحدااالأجاررنيسرحلبيتعق:الأجار/رثيس

نأيحلهلس:لا/أممطلفاالسبتفيالمنفا)ء(؟نإنمي.ق/لا()...(أيحلااقرهـلامحاطئا(ا1الاموسلكتبةيللماموسيين(3111(

(يصعدهفلاا1ابنلهي./ابنهسقط/(حماره5(1،1أطلقهس:/صرفهعي(تركها1فأخذهعي.ق!/!أمسكه(4141(البتيومفييبرأ

ذلكس:قر/هذه،64141(الحالفيد!ن/الم!علىعس.يعس/ي(لوقتها1وينتثلهسط.

وأ5(1،1أمجوزأيحل(11للكتبةللناموسيين(141:3(المرييينالأحبار(1،101(تركثئئهزك،131035(أتمم(أكمل11أ!ثفيةالحثفاء(131"33(

قبالةعن،1،106،ولقرته،ثوره

ا،ع.والرويالرلانيأشرالسرياني،القبطيق!/سق،والرويالقبطيقررالسرياني،والرويالقبطيتسر:الريايى،س.،الرويي:،القطيق

قطلحقط،طالسريافي،يلير-لا،الرويفيليىهـلا،القطيفيلي!فلاالسرباني،بعصعس.الرري،بعضعر:الضطي،بعضعقالعراني،

قسط،والرويالسريانيبحضعسر-،والسريانيالقبطيبعضعقس:،والرويالقطيبعضعقردقط،السريافيسطةدقط،الرريمط،فقطالقطي

السريايىولعضالقبطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقمطيقعرالسريافي،وبعضالرويس"فقط،والسريانيالقبطي
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ؤائخم!ونالتايثالقضل

ذغاك"قتئ18141قائلأ:ائفتكآتي،ضذوزتفئمتختازونكأئواكيفزآىتقايفقذغؤين،قثلأقالثتم14107(

ذغاكالذيقيأل!1419(جمئذ.ؤأفقملآكزئمؤاحذذيهآقذققغتةائفتكإ،ضذيىفيتتيهغقلآؤييقه،إلىأخذ

ذلمجيت،إدالجنا141001الأيخيزائق!نتتتغآقيجزيتئتدئجيتئديفذا".ائق!ن"ذجلذ:ؤتفولقغة

يخونجيتئدقؤق".اتجغخييلي،"تاتجاء:إدادغاكالديتلثيفوذييئالأيخيرائق!لبثنيقاتجئقافض

قغلث.".:.الفتيهئينض!فذاتمتخذلذ

ق!ئرقغ.".:.ذاتة،تقمغؤقنشئوضمغ.ذاتة،تزقغقنضلى"قين141:11(

ذويؤلاإخؤتلث،ؤلاآضدقاءك،تذغقلآغشاء،أؤغذاءضتذت"إذاذغاة:يقدييفولتجغلثتم141013(

ؤييقة،ضتغتقاإدالجن13141(ف!قآة.لذقتكونأئضا،تذغوتذققغقفئمالأغيياء،جيزاتذؤ،قزاتيذ،

ؤإتلثئخا!ئوتذ.قافتاكتفئمليشقيتةقغئوظا؟قتضيز14141(ؤغضتاتا،ؤغزخا،ؤضغقاء،ق!ايهين،قاذغ

ققكوت!بخنزاتأكللضن"ظوبئ:قالقغة،الفتيهئينأخذهد؟شيئقتقا141015("!ياقةالأئزافي!نيشئ!قأ

"،داتحئ(01(141كا(وأفضل11+أيضا7صح،لاأيضا!دي(8(141المت!واتمماهـالمت!أت6!ةهـلأ!المتكآت(14107(

11عئامماعاء(ا1غدامماغداء(141،13يتواصع7داته(يضعا1يزفع7(ذاتهيرفع11(141صاحي7خليلى،ااجاكاكاجاء(ا1واتحئ

11جيرانكأعنياء7الأعياء،حيرالكااالاغيا"!الأعياء(11قرايبكهـ"،ةلأ!(قرابتكا1أصدقاكهـ"+!ة،!كا(أصدقاءك

يحا!ؤلك7يحافيؤلكةيحافونك!هـ*!هـلأيحا!ئونك(141،14وضعفامماوضعفاء(141013(ثيكونمما(فتكون
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،1"!-15لوقاإنجيلحواشي

)للأ*(1اجقانلأ،ا1قىةول!ح+للهمرزاالمتكآت11+مهلمحها*صدور(ا1شاللأ+س!*(كيصا1ااح!اة3،رأىلماا1للأ*ياة!س!ول(قالثم14107،

ح!اا53اةحد(وا11كةهـ(3ء)ولح،دي511+ه+*وليتاللأ+**(فلعلها1)+مهيدأ(الاصدر(ا1،أةحلح+ه(ولية11لحلاة+هامتى14108(

(اإذ(101لحأحولة15،أ(تتبؤا1(ط*)ح(1هـ)خزىا1ي!ع1اةول(معها1!كه،75(دعاك،.54119عح+همكاه(منكفضلأ511+لأ-5*اة،كرمأ

ا!ح!**هـح،5(!اته!ع15،11!ع!**حح(-ضع11لأح*6*لاهـح(ذاقيروح1011(ألح53!ح"هـهاتحى،11هـ!أ*+26م(حليليياا1لاة+هلح

تاللما+*وليق!لعلهم(11شاح*!اس!303(قرابتكذوي11*ه*+اولعثاء،ا1امة*ه-تاغذاء(11للماورا(ةلاءول(يقولجعلثم13(1،1

مضوظا(فتصير14104!(+حةةعرخالم11ه*+ةي!ةع7صعفاء(1153شا+هيلأوليصة(141013(،للهحأيضا،اا3+ه+*ول

للأ53ا!ا1،-ة(طوبى(1،1:51لمحأ!س!اش!للألام!ة33مة!!اة53-ي!(فألت!لك!11ذول3ة(كهناا1للأ+53(طما1ممردأش!ة+هم"ةامةشاه

صدورا1قطلهم(ا1يتخيرونيراهمكاتلأنهس:كيف/رآهملأنه،يصدهمإذي.لمقكيص(رأىلماااهاكسط.،للصدعوين7(ة141

ولائماقسا(وليمة11أحدمندعيتإذايقساأحد(دعاكمتى141:8(هـطممطقرط/قائلأ(ا1المجال!أعلىع!.ساالمتكآت(

منك()...(فلعلها1-أيضاقدي(11للاق!لعله(ااقسرالمتكإ(ااصدورتر.عر/صدر(ا1فتتكئتذصبلاس.(تتكئفلاا1غرس!ي.

11دي!)ث(ث!يقرأفيأقي،1419(منكأنبلإنسانهناكديقديحونلعلهس.مه/مدعؤامنكأنبلهومنيحو!للا!ي

11موضغاهذاي:قاطذا(الم!ن11أع!ص.ق/دع(11لكويقولودعاهدعاكالديذلكع!.لك()...(دعاكالذي11ودعاهعس.معه(

تصكق.ي/تت!وأ(ا1أخيزاموضغاوأخذتقمتإذافتخزىهذا.أعطلكدعاهالديفيقولالمدعو)ء(فيبيعس.الأخير()000(فيأتي

دعاكالديجا)ء(إذاحىعس.قسرأجاء،إذا)...(ليا1يوافيكحينيجاء(إذاا1ترطن،الم!11ومضيتي.قس/مامضاا14101

عسيقس/مجد(ا1قرطحينئذ(ا1واتحئفوقإلىارتمعسة/أعلىهوماإلىارتمعي.فوق(اتحئ11صاحيش(خليليا1لكيقول

يقولجعلثما141013يرتمعسق/،فسيرفعا1يتضعس.قر/اسيوضعاانضهس-ي"ا\.ذاته11قسكل(11141(+وجاهمط:مدحة

يدعونكوهملئلاي.م!فأة()...(فلعلهما1ضأيضا(11ض(فلعلهما1الذيلذلكأبضاقالثمس./الذيخاطبثمي.قي/للدي(

.سصعفاء(ا1مأدبةس/مائدةي.(ولي!ة141013(كوفئتقد!تكونذلكبدليدعوكليهلاع!.عوضا/لأةالم!تصيرذلكلإزا)ء(

11قط!ك،1اإذ!ي.قس/لأنهاا1لكوطوبىسقر/مغبوظا،فتصيرا41!014العمع!قسر/عر-،ا1)؟(كدمجدبين!يالمقعدبن/

/قأحد(11+أ!طوبمطهذه(ا(هة141مبعثفيتحالأأنلكولحني./مقامفيتحونم!دأتكلأنس.ق/(قامةفيصت!فأوإنك

+لهعرسقال(ا1ترطمعه(ا1،أولكسط.بعض/ي؟

11أنسبا)ث(ث(قرابتكذوي141013(تقيمتتبوء(ا1وإياهمعه(141:9(أكزكريموأدصل،أكرم11أوائلصدر(14108(أوانلصدور(14107(

القوةعاديضعفاء(ا41!013للاللعلهم(

المجد.حاشيةمجد(01(141فيهولمكنتنزلهأيمزلأتوأتحاشة.تتبوء(9(1،1أولمتوقدالغرسطعامالوليةحاشية(وليمة8(1،1

لهيحنلموإنالرجلفييحونادوالكرموالحبلالآبا)ء(،يحوناروالرفوالمجدوماجد.مجيد!هوئخذوقد،الكريمالمجيد،الكرم

المأدبةالطعامواسمآدب.فهو،طعامهإلىدعاهمإذاأدئابالكسريأدبهمالقومأدبحا!ثية؟ول!ةا141013(شر!طمآباء

ا،عوالرويالريانيأس،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقطيتروالرياني،والرويالقبطيقسرالسريافي،س،الرويي.،القبطيق

تطلقط،ط،السريانيلىليمى-لا.،الرويفيليمىهـلاالقمطي،فيليىفلاالسرباني،بعصع!،الرويبعضعر.،القبطيبعضعقالعبرايى،

قطرالروى،السريانيبعضعص.،والسريانيالقطيبعض3عقسوالرري،القبطىبعصعقرفقط،السريانيسط.فقط،الروىمطفقط،القطي

السريانيوبعصالقبطيتس!،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيقعر،الربانيوبعضالرريمد!.لقط،والسريانيالفبطي
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ت!يمغ

بمبم

لوقاإنجيل

ؤائخف!ونالزافيالقضل

يتفولائغشابؤف!تغنذةقأزشل141017(كيييرين.ؤدغاغطيقةؤييقةضمغزخلأ"إنتة:فؤققالقآقاأ141؟16

قد"إل!قال:قالأؤلأحمغون.ؤاجدبضؤلتت!تغفونقتذؤواأ18ة141ضقتأ".لتيئءض!قإنآ"قلفوا،يفقذغؤين:

قد"إلمبآخزؤقاذ1410911آجمبء."ققاغئلق،تئزكنيآقأشآئلثلأزاة.آخزبخآنلقزوزةبيؤإنخقلأ،اشتزئث

بآلت"."قت!ثغئذ،تئزكنيأنإتخلثآزغ!ثلأفتجتفن.قاص!ؤآتاتقزا،آزؤاجحم!ةاشتزئث

غشزانخامشالإضخاخ

ؤائخم!ون(الزافيالقضلأ

آخز:،،ؤقاذأ..آ141

شيذغضستذلذ

ؤالضغقاائق!ايهين

الزدثققاذاآ14103

ؤ،إتةتئمآفوذ

ائغئذقخاءأ141031أفصي".لاأتاهذاأخلؤجمنافزآة.تزؤنجسث"قذ

ائقديتيما،ؤآفيقيماالأشؤاقيإلىشييغا"أخزبخ:يغئإؤقالائتيحت

آقزتالديكأنقذزلث،"تاائغبذ:ققاذأ(141:أؤائغزبخ".ؤالغميئء

ييئالذخولي،إلىؤاضظزفئمؤال!ياتجاتالظزقيإلى!افضيغئد؟:

غشافإ".".:.تذوقانقذغؤينالزتجاليأولئلثجمنؤاجذ

قيئذ.بهدهشيذةؤآغتتم

انق!فيهذاإلىؤآخصز

أئضا".ق!تافتاؤإنبيما،

قإلمتي14104،(تيي،يفتيغ

"آحرا1،1911أحمبهـ"6!أجمبءا11هـأسلكاأسألك11فدواددؤ"7!داؤهـفمدأو!!ةكالاالدؤواا141018ثهب"شء(117اأ!

السيد،(الرب33141(،الرباليدأيها6رب(يا33141(والضعفا"والضعفاء(11مالك6سيد(ا1!جا"!لجاء،1،311،الاخر

عايمماعاثي(ا1الاس7(الرجال11واحذامماواحد(1410،3(
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16-1،34لوقاإيخلحواشي

ف!!(ا1شهمهـحهلصوا،ا1*+ا!لم!اهالعثاء،17(141يدأ*537كثيري!لما1د!ه*+اولقررلية،11ااةي!(لها1ا"هـي!ور5هو(فأما141016،

بي(ا1!525(وإلى1.1511(حقلأا1ي!53+للأحد(وا11+ه،اس!طللمام53(لصوتا1س!هـم!+ةمة+(يتعفون(1018أ!!للماح(ءش11*عص!!ولول

(أزواج141091(دلماح5ي!52*!7*ةء(أيفاا1،+ه+ي!عك(ا1+ة*(تزكنيا1ح+5(أسألك1اة*ة*،3قر(لضرورةا101-5م51

1.51(تروجت03(141ت!دلأ،ي!53*!3ة،1(تلآثلتا1كا-5-ي!(عنكا71لح5(أرغح!11امماهولةول2د!اقر(لأمتحطنا1لححس!بقزا(ا1عا!ص!

أحضر(11ماطاي!ااأزقة1ا8+ةا-ة،لأسواقا11ل2!ص!صيد(ا1اةلم!بهدا(ا1!ااع!+،سيدها1أيه"(-(فجاء31،:3141م!لمحأةلاي!ةاأمضيلا

11تهأ!ي،!+،الرب33(1،1+ةول*535هنا(وإن11م!+ربلميا141؟33(+هة.5،العرج5711*+ةا*الضعفاء،1ا53+الاةطح53ول

عثائي(ا1*ح-3!ة3(ولنكأ11ت!ل!م!ا!لححد،واولا1،10431(ةي!ة،33)ة*هيةي!ة،3*ا*ةققر.(اضطره!11هـا*مة37تاهاالسياحات

*+اطة+ي!ه

11عظيئاعثا)ء(س:قر/(عظيمة:لية11إنلهدقالي.إن/:يسوعقالث!%إنيوع-لهقالعسإن()...(فأماا1قهو(فأما16(141

+لحمسطوقت/منذ)؟(عنبدامستعدي:س/مهيأ(ا1تعالواسريأتوا/أرقهلوأ(ا1قس(عبده141:17(ناسثاكثيزأس:قر/(كثيرين

وإن11قريةس.حقلأ(ا1مغالأحمعهمسحمغا/بالواحدةأي،(أجمعونواحدبصوتااقاأجمعون11قالصوتااقريتعفون(ا14118

تعمينياأنسمعميا/لي!ني.عنك(تزكنيا1إليهاالخروجأريدبلالدوإني%إليهافأنظرأخرجحتىمجهودوألاع!(لأراه)...(

)يأقدرلاس:ق/(أمضيلا1،1003،قطبآبافلستا1اعفنييةمتعص/دإنياتركيس.ق/عنك(تزكنيأن141091،قطأبهبء(فما

/سالأصاق،11ربس.ي/سيد،ا1يذلك،!عند11قالوامماعس./الأقاويلبهذهقر"أبهذها1مولاهس.(صيدهأ141031أي)ء(أر(يكني

11فيلد!قسر/؟ن(11صيدياس.ي/رب(يا14103،االزمنااء(ي:الموحعين/سالضععاء(11وأدخلس.وأحضر(11الياجاتي.

منواضطزي(واضطرهم11يالياجات(ااالمولىص.(الرب33111()؟(بعددعرقسر/أيفا(11)؟(معهسقرام!ئا(اهنا(صط

يدخلواأنعليهموألخالسياجاتبينماوإلى"س(الدخولإلىواضطرهموالسياجات11فيهها

الاس،الرجال،14113القوةعاديالضعفاءا11مالكسيداا14131ذاهوفهافإناا1عبيدهاعبدها141017

(،عوالرويالسرياني)س.رالسريايى،القبطيق!/سق-،والرويالقبطيتروالريايى،رالرويالقبطيقسز،الريانيس؟الرري،ي.،القبطيق:

قطلقط،.ط،الريانيفيليى-لا،الرويلىلي!هـلا.،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضع!الرري،بمصعر،القبطيبعض!عقالعبرايى،

قط،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعضعقى.،والرويالقطيبعضعقزفقط،الربانيسطفقط،الرويمطفقطاالقطي

السريايىولعضالقبطيقس!،القبطيوبعضالرريمعق.،الرويوبعضالقطيقعرالسريايى،وبعضالرويمص:دقط،والسريانيالقبطي
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بمغ

بمآكأ

يمخ

بم!

بم!

لوقاإنجيل

ؤاثخئ!ونائخامشالقضل

ؤتيييماؤافزآتةؤأقةأتاةئئجف!ؤلاإلآتأت"قن1410136تفئم:ؤقالقانخقحتغطيئم.خغتميميزقغهؤكأن14113:ه

ققنؤتتتغي،ضييتةيحيئ،ؤقنأآ14107يفميذا.ليتصيزأنتقدزققنآئضا،ؤتف!ةؤآخؤاتيماؤإخؤتة

تفميذا.".:.ليتضيزآنئفيهتة

يئلأأآ141:9ئقفة؟قاتةؤقلالتققة،قتخ!حتأؤلألمجيشقلآئزخا،تئيئآنئيريذمئئمقن"قإتة141:38(

بائبتابتذأالزخلهذا"إنقائيين:أ14103التاطيرين،خلىبيمايفزأآنقيئذآإكقاييما،غلىتقدزؤلاالأشاشتضغ

أنيقدزقلأؤلأ،قئقتهزتخيشقلآآخغقيلثئخازتةإلماتضصيقيلثآئآؤ141131ئققة".آنتقدزؤتئم

ليمفقا.".:.ظايخاؤليميقة،ئزليملجمئة،تجيذاداتمققاؤإلأ3(آ141آئما؟بجمنيرينإتئيماتأل!الذيآلافببغتنزهيفتئ

يفميذا.".:.ليتضيزآنيقدزقتنأفؤايه،حميغتزفضتئمإنمئئم،ؤاجدض!"ؤفكذا1410133

قنخايىخا.ئلتئتلتضفخ،يقزتييماؤ،لإزص!قلآ141:35(ئضقخ؟قبقاداائمفخ،ق!ذقإنائملخ."تجيذ141:34(

قفي!قغ.".:.شامغتاني،أذتالبتةكأتت

"إنقائيين:ؤائكتتة،الأختازيتذقزق!نأ151:3جمتة.يت!تمغواؤائخظاةحميغاائغشازونإتييماتذئوؤكأنة\(151

قغفئم.".:.ؤتأكلانخظاةتفتلهذا

11شماعة7(وسيلة33(141الال!"آلا!(1امصىممايمصي(ا1وأيمماأي(أو31(األحبالنا"!بالبهناء،03(141ومعه"معه(35(141

6(يصلحااهـلرلللحةهـ!لمربلة(ا1+يصلح7لأرص(1،351(يثلح7(يصلحا1جيداكاجيد،،3(1،1لسلامة،سل!ا(

ليصعواهـمما!7ةلأاليمشعواا15101
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اط!+5(مجمل3(ا:لا41!حيصير(ا1+5حولترأيفا(اام*يلمابنب)ء((6؟(141ح)؟(2فالمت(ا1المح!*يير(ا1ة*3؟ن(3(1،1:ه

ة!الحقللا(141093،لاةح!ه3!هااء+ي!اا5+قى3!هشا(يحسلهمالهوهلا31*ة+ةولولقرالضعقةا11*ولقرفلا(141038(محيصير(

قرمحاردة،11س!يلماااةل!(يمضيا1*الأ(أي141031(1،للهتايهزأ(ا371*حخ(الأساس11ة*اام!+ي!،يفعا1ةل!اح+ه+*7!يتأللأ+ول*

11لمم!ع!!ط((ب)!رة3111*ه!3م*5112(يلقىا1ص!*(هلا61هنأايمليفكر(ا1ول26*(11+لأ533ء،ولم5آخر،ملكا857301++عشا

سلئا(ا1+ما!حع!ة(وسيلةا1مداماا+حالاحورشهلاس!53ول53!ح*هقىول1،5،مهابعيذا1ا!ول5،ه(لاو!(14133لامما*حبعثري!(ا1االلأ*س!(يىإ

جيد(1،10،3(8خةسحع*+ي!هدر(أمواله2511*-5+ةمح**ااي!5+ح!ح*ةقر(يرفضلمإن11ي!535*ح!اي!واحد(كلا6141033اي!ولما

11ا1محةلمح!3هاة،يصلحا31!ا+هةام(لمزبلةا1+ا(مماكةا)ارضلأا521م!ول،دلا5،3:!،أع!ولة"1583اح،يصلحا1*لأح+ي!لالهافسدا1د!اي!اةح

س!((د)لجشعرا11لم!ة2،؟ن(51101+للأحع!ول(صامعتانا581!3رحا،خا

والبنينوالبهناتعرأوبنيه141036(معهانطلقواكبيرةوجماعةي:(عظيم)...(وكاناادسيير(اا؟نوإذس.و؟ن(141035(

11كيلاس.ق/للا(14193(لتامهكعايةفيهاهليس/يحسله(مالههلااألي!قر.س/فلا(ا1قمزاع!قسر/لرخا(1،1038(

نأيقدرولم11الإكمالعلىس:ق/(يحملهأن11ق!يقدر،141،03قرطثيبدأ(ا1الإت!امس.قر/إكصالها11وضعإذاع!يذ!/يصح(

فلا(ا1لوأقعساريت/مثلهمل!لماتلالحربإلىيرحفس.ق/مثه،)...(يمصي31(141يحملهبأن)!ي!(ييولمي.(يحصله

:قد!/بعشرلن(ا1عليهقس:عي/(إليه11عشرةلىص:ع!/بفرة(اايتفكرفلاس.يمكر(يجل!فلاا1قمجلى(ا1أليىعي:س/

ير!ض()...(وهكدا141:33(صلمإلىيؤولما!ي./الصلحسصلفا(ا1رصلأس.رلله/عرعر/(وسيلة1،1033،عري!فيمس.معا

لباذأا1تمهس!ي/فد(ا1أحسنماس.أجود/ماي.جيد،10،3(أثمالهسي/(أمواله11مميردصلامنكلفهكذايقس/

موافقدهوعي.يلتى(بلا1س،يصلحا1ق(لمزبلة141،35يتليية/يصلحقله/يلحفصادادر.يصلحا

العريسيونالأجارا15103،يتركيرلض،141033(سلامهطئا(ا1يطدطالا،ا1شعاعةوصيلة،1410133يهيئه،يح!له38(141

والجعالعير،إلىبهيتقربماالوسيلة:حاشية(وسيلة13أ،\.آأحسنئتبعني"ؤ"مج!ل"فيالرعحاشيهويتبهعني(صليبهمجصل37141(

والطباليمير،الحقيرالتافه.حاشيةفد(141034(التركالرفضحا!ثية.يردض(33141(واحدوالخوسلوالترسلوالوصائل.الرسل

ترىالتي4الكناالرلالةلمزللة(35(141له"طعملا!!الذيبصعنىيستعملونه

،،ع:والرويالسريانيأسوالسرباني،القبطيض/سق،والرويالقطيقروالسرلايى،والرويالقطيقسرالسربافي،س.،الرويي:،القبطيق

قطفقط،ط،الربانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا.،الربانيبعصع!:،الرويبعضعر،القبطيبعصعقالعبرايى،

قسط.،والرويالريايىلعصعمر.والسرباني،القبطيبعضعقس،والرويالقطيبعصعقرفقط،الربانيسطفقط،الرويمط!قط،الفبطي

السريانيولعضالقمطيقعس.،القبطيولعضالرويمعق،الرويولحضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرريمعس،فقطوالريايىالقحطي
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يمغعلاأ

بم-

بمخ

لوتاإنجيل

ؤائخئ!ونالمتا؟لقالقضل

تذغلامئقا،ؤاجذضلإذاخزو!،جمائةتةجمئئمزخلى"أئ15104،لمخاطتا:التثلهذاتفئمققاذ15103،

قيرخا.قئيهتئيماغلىلمجمفةؤتجذة،قإذاا؟ه(51تحذة؟ختئالضاذقتظفحثؤتمصيالتزتة!ؤالتحئجينالتئغة

خزوثنيؤتجذثقذلأل!حميغا؟قي"افزخواتفئم:قائلأؤجيزاتة،أضدقاءةتذغوالضئنرلي،إلماتجاءؤإدا151:6(

تزاؤي!يينبت!غبماائقزججمنآكتزيئوث،ؤاجدتحاطبئال!قاء!بقزختتكونإتةتئم:أفوذ7151(الضاذ".

تؤتيما.،،.:.إذتختاخونلا

بافتقاءمؤتظفحثائتيحت،ؤتخئمئىليزاخا،ئوقذلامئفن،ؤاجذضاغإذاذزاهتم،غمنزةتقاافزأةأتة"أؤ8(151

الضائغ".".:.زقميبؤتجذثققذقي،"افزخن:قائتةؤتجازايقاأضدقاءقاذغتؤتجذتة،قإذا15109(تخذة؟ختئ

تئوث.".:.ؤاجدتحاطيئالت!قلآئخةفذاتمقزختونفكذاإتةلخئم:"آفوذ519001(

أصدقاه"6،أصدقاء5(11جاكا!جاء،اافإذا+وإدا،51!016وإذا+افإذا5(151قائلأ7لمنحافيا1بهذافخاطبه!+هدا،لهمفقال151-3،

كاافريا!رحن(11أصدقاهامما!7أصدقاءها(151:9(الدراهممما(دراهم151:8(باؤامماابزاا1ال!صا،الساء(15107(
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3-.ا15لوتاإيخلحواثي

(الصال11ولول(لاا1ا(ةكا"-*،يدأ5(ضلإذا11دلأتاحي!53ي!37ةاخروفا11(س!+*0305-(له،(151دلما*،س!تأهولز،نحاط!ا(:3(151

11ورس!ي!اس!((ب)خاطئ15107(مماة-5(الضال(15106(1اح)ايلأةمفرخا(ا3051171!ا(منكيها1يلماحة+ااة511(مجمله(1515مماة-ااة-5

توقد(ا1*7(لاا1م!مماة+(ضاعا1-13!احح*ي!ا!ول3ة(همرادعسفرةا1حش!+لم!0305+5(طا8(151م!ا!ااا+يمم!*م!(وتسعي!...()كزأ

(مرحيحون01(151مماة+5االضاخ1711"تاحكل!+(درهي9(151ةيلأ(حتى11االلأما53لمحأ،لاهتام11ثةمتأ(تحنس11مم!56

*س!ورح((ب)خاطن11م،يلما305ايلأ*ما+لل!يل!

ع!:(منكبيه(1:هأهس،الضالااقسر(البرية11أمايألي!اقجس/لا(ا1كبقع!.قسر/(خروف4(151+يسوعسط.طم(3(151

هكذاس.قر/ليهود(15107(ضاع؟نالديع!؟قسر/(الضال11كبثيدلىجقسر/(خروفيا1أقاربهعرقسا(جيرانه15106(كتفه

س/(دراهم15108(وتسعينتسعةعلىأويتوبواحدخاطنعلالصاءفيفرحيحونهلق؟(وتعين)...(إنهااسفلاأكز(11يحولى

11باتجهاد!ي.اق/باهتماما1تطلبهس.قر/،تطلبااألا!يألير/ق:س/لا(ا1راحذاا(أضلتي./فيضيعس.ضاع،إدا11وزناتق

خاطنعلىق-عمرقسر/بخاطئ،151..!(وزنتيق.ص/درهي(11محباتهاع!قسر/أصدقاءها(151:9()؟(بعناتجدعرتجدهاحتى

تضيءتوقد،8،:151

والكفالعضدعظممجعالمنكبحاشية(منكبيه(هة151

رالروي(،عالسريافيأص.،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقطيتر،والسريانيوالرريالقبطيقسز،السريانيس،الرويي،القطيق

تط.فقط،طالسربايى،فيلي!هـلا،الرويفيليمىهـلا:،القطيفيليس!لاالسرباني،بعضعى:،الرويبمضعر،القطيبعضعق،العبراني

قسط،والرويالسربانيبحضعسروالرياني،القبطيبعصعقر:،والرويالقحطيبعصعقر،ففطالريانيسطفغط،الرويمط.!قط،القطي

السريايىوبعصالقبطيتص.،القبطيوبعضالرويمعق!،الرويوبعصالضطيتعر.السريايى،وبعضالرريس:فقط،رالريانيالقبطي
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آ3يي

لوتاإنجيل

ؤائخئ!ونالمتافياثقضل

أقاالميزاث".جمنتضيبيأغطيأتيما،"تالأبييما:أضغزفقاققاذأ1510،1ائتاني.تةكأنزخلأ"إنقال:ثتم151011(

كوتئإلىؤشاقزلثئيء،خوالضجيزالائنحمغبثيز،تئ!تأيابمتغدؤجمقا:51113الغيش.تيتفقاقق!تمفؤ

تفذائكوز؟،ؤتذأكباغصيقةتجاغة2،خذثتضؤلثيئقتتاتمذ14(أه!ةفقرظا.غالثقإذقاتة،قتذزفتاكتجيذ؟.

ختافييزلتزك!الخقلإلىقأزشقةائكوزه،يفذقديتيماأفلجمنبؤاجدؤالتضققضقى1(هة151ئغوز.آنأئضافؤ

قققا151017(ئغطييما.أخدتخنققئمتأكفة،ائختافييزكأتحتالديائخروبمنتظتةيفلأآنتثئت!ؤكأن151؟16(

قأفصيأفوئم51!018(ائغلآء.كبأفيلثفتاقاؤأتاائخئز،غئفئميفضللأل!آجيبرصئم"إتةقال:قفئة،إلييمازتجغ

جمثلقاخغلنيائتذ،أذكأآنبف!تجقؤت!ث151؟91(ؤفذاقلث،المتقاءجمنيآخظأثأتيما،تاتة:ؤآفوذأبيإلى

قاة.ؤقتلغئميما،غلىقؤقغؤأشزغ،قتختن،أئوة.زآةتجيذا،كأنؤإذأبييما.إلىؤتجاتقاتمئتم151:.3،أتجزائلث".أخد

أئوةققاذ51!.3،(ائتذ".أذكأأنف!تجفاؤت!ثؤفذاقلث،ال!تاءكبآخظأثأتة،"تاائئة:تةققاذ1151؟(

اليخلؤقذفواآ(15103ييرخقييما.ؤجذاءييد؟،خايقاؤهائواغاجلأ،ؤأئب!وةالأولىالخقة"قذفوايغبيده:

يفزخون.ؤتذؤواقؤجذ".ضالأؤكأنقغالثق،قيتاكأنهذاائيلأن51!.34،ؤتفزخ؟ؤتأكلقاذتجوة،ائتغفوقت

أخذقذغا151؟6؟(ؤزقضا.فتمقةأضؤائاشيئائتيحت،منؤقزتتجاءققضاالخقلي.!بالكبيزائئةؤكأنآ(هة151

لأتةائقغئوف،الجخلأئوكقذتخخقئأخاك"إنتة:ققاذفؤأقا37(151هده؟"ممق"قا:ت!آئةؤتجغلائعتياني

لأبييما:ؤقالقأتجاتفؤقأقا151:93(تمئأئة.ؤتجغلأئوةقخزبختذخل.أنئيرذؤتئمقغصححتلما:5138فغاكت".قبقة

آضدقايئ.قغآتتغتمققآتجذئاآتائغطيىؤتئمقآ،ؤضيتذغنآخزبخؤتئملذ،أتغتذشتبما!ئم"قا

تة:ققاذفؤأقا151031،ائقغنوف".الجخلتةدتجتائقؤاجيرقغقالذأكلالديهذا،ائئذتجاءقتقا151003(

كأنآهذاأخاكلأنؤتفزخ؟تتتغتمأنمجحثؤكأن151.؟3(لذ.هقتخقحنيالتيؤحميغجين،خ!قيأئتئيئ،"يا

قؤجذ".".:.ضالأؤكأنقغالثق،قيئا

مماشهـو!رغ7شيء(ا1أنفق+نفد(151014(شمماشء(11بحسيرهممابحثيرة(13(151ماله"6العيثى،11مالك،(الميراث151.؟1(

ابيه"(ابنه151031(وجامما6!وجاء(151:.3(وامضيمما(فأمضي151018(جوعاالغلاكاالغلاء،17(ة151الخرنوب!!أة(الخروب151:16(

وبدءو7لحةبدؤ!وبدوهـ"لأ!اولدؤوا11صحقؤجذلفوجدناهلهفوجد(151:،3(فاذمجو7فادمجوه(151033،وحذاكالاوحذاء(33(151

طخاب6ادأجابهوفأما151093(فأماهـمما7!ةهـلأأما،ا.!3،أهيايله"(يألها151036جا*!جاء(ا1الاكبرمماالكبير،151035(

اللواتي7(التي11هـ+في،في!أةهـلأصي،151031(الم!صن6(المعلوف11جامما6!جاء(151003(اصدقايكا!،أصدقائي11ليكاي(11هو

وتفرحتتنعممما،ونفرحنتنعم151:33(
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11-1533لوتاإيخلحواشي

مفرظا(ا1لأهي!ح5اعاشإذااح+6ه3اكأةلممالها1مص!ءلاةر،محبذ(15113ا+5*دلأعحةم3،العيشبينهه!اااملا+ي!ةاس!3قر(الميراث،5110،1

الحقل(إلى11ااوله+الضق(15(151س!احومس!يعوز(ا1ل!للأ!2(مجاعةا1521اة-للأم!ول016اةنفذ(!لصا،1(151طيمهل!3ه+ة+5اة*2

لاةلم!7(يعطيها1حع81أحد(11م!د!(يحىا1لم!هولي!(فلما31!يد!3الخنارير(11ا*ا!ا(الخروب11اا+*ط(بطه16(3151!يدمام!زير(خناا511-

فتحنن(ا1+س!ول5كلتهالأس!(كانوإذ151003(،53لاللأ!أالغلاء1ا51لحي!535(يعضلا1+*حلاح+ة-3!آا"مح(قلبهإليهرحعدلما151017(

خاتئا(ا1*7هاتولمااولس!8!لما*جلأ،-1اا+*شااحعا-دلأألسوها1اهبم33(الأرلى151،33:اا3+كةيما!(عنقها51ا*ه(أسرعاا+*حعيرريدأ

ا"سه،يفرحونا1ش!كلل!ةلاولفوجد،11-5*مماة+ااة!اضالأا؟ن34(151ا"!هل!ح-،نفرح33(حلأهـ3151حذاء(5311!ه.كايلأ

له(يأا31!للماح!ا*(لفتيانا(15136شهمثلأ*!ةحولح!ورقضا(511*ا!لاح!هيم(متفقةتاأصوا11تعلمام70*!ا(ح5ا*ملح(جاءفلصا3(1515

أخرح(لما1اتأها(:93(3151لح5يأله(30511،101.38*ه(معالىا1ا-ا.كاثاة(تبله37(151اةلم!(هذها1م!لم!(!11ح*53ما(ا1ايلما1،1

جر(الفواا1ماله5!دلما++(مالكا1ح+هحص!وردلصا(03(151لاهسه،أتنعم11تا*يمه5*!ي!ا+ولجدئا،ا1**ه+!س!اوصيتكا1ه!*تامس!ا+ق8

س!ضلاة711فوجداا61أكاة+كلأه(ضالأا1ا"سه،تتنعماا*يده+قىمجب،151033(د!ش!-ي!ا1ا53(تخصيالتي151031(شهد!مه+اي!

سقر/بحثرة،ليست13151(مالهسق/(العيش11بيتكس/مالكقي/الميرأث(13(151أيضايوعءطمسطقر/فال(ثم11151(

كلنعذا1أنمدعرفي/س:!ينمد(14(151طرئاعاشلأولعس:شقا)ءا/عدم!ق.س/مفرظا(عاشإذ11للادس:قراكورة(ا1قلائل

مجتاحعس/يجوععرقر/يعوز،االلاداسقر/(الكورةااحوعي.سغلااء،/ق:محاعة(اافروغشيءكلالمقق.شء،

أق،الحقل11+المديني.مطافأرصلهااابد.سقر/(الكورة11قسهـلا(مدينةا1(وص!ص)وصحت.س/واتصلعرقرأ،والتصق15(151

قال/أدحطرثم%وقالنصهإلىفىحععزقالا)...(!لصا1.لا\،أهقسر(يعطيهأحد11باطهق.س/(بطنه151016(القريةعس/حقلهي.

لأبيأجير11أبيبيتفيالاعسط(الآرالأجرا)ء(من-س(لأبيأجيرصما1قالنفهإلىرجعفلسا%وقالنصهكلفأقبلد!

سر:ق/(فأمضيأقوم1018(ه1جوغاسرق/الغلاء(فيا1أموتس.قر/(أهلك11تطهنا(هاا1منأبيأجرااء(يمفلمي:تس/(بفضل

.سقر/فتحنن،ا1عنهبنجوهكانوإذي.)،عسط(/بعدبعيدهومبيناس.بعيذا(كانوإذ151003(ولأقولنشق/رأقول،11ثأمصيرلأقوم!

:سقر/الأرلى(الحلةااأخرجوسق/قدموا(151:3،(قطفاه(ا1قبلهس.لاه(وقبلااتسر(عنقهااتصر(فوقعا1عداس.ق/(وأسرع11فرحمه

:سقر/وقدموا(33(151خفينوألبسوهسي/(لرجليهوحذاء11يدهفيسةي/لده،ا1وضعواس:قر/وهاتوا(11قطعاجلأ(ا1فاخرةحلة

.سق/،يفرحونولدؤوا34151(نبتهجي؟/نتنعمس(نفرحا1المسنس،المعلوف11الثمينالثورعى:قسر/(المعلوفالعحل11وهاتوا

غناء(أيالاتفائاق.بهير/ناسغنا،ء،صوتس.عر/ورقفا،متفقةأصرائا11القريةس:قر/ا!قلا5،(1،1التلذذ:سالرور/فيوأخذوا

الغلمالىسالعبيد/!ي.ق/الميانأ36151،رقص()،أيصموفوثاتمتفقةأصوائادر.رقص(/أيالاصطفافصموك!مع

يسأله(151،38سالئاإياهلاستقبالهس.(معافىتبلهلأنها1سالئامصحخا!ي(معافىا1!ي(قبلها1المسنش(المعلوف11قسر(العجلا:37(51

أصكس.يااوصيتكااأتجاوزمسعن،أخرج11النينهذهمنذي:سق/سنة،-11هأنذاس.ها(9،(151يتدعيه!ي.قسا

:ينتغ(ا1ي!بنيص:يجب،151033(لكدهوليش)ء(كلسقر/لك()...(وجميع11ليعي.(تخصني151031(المم!نس.المعلو!(15103(

فوجدناهق:س/لوجد(اامفقوذاع!:س/صالأاا1اليومنلذأنلخايمبيس.،ونفرحنتنعمأرمجصا1)؟(نهمتم

يتنصونايفرحونا43)15

الثي)ء(نفد.حاشيةنفد(ا،11أهتحبرأيوتبذخبالكسربذخوهوالكبرخوافيفيخ.يعيثىالعرلية:النسخمفرظا،عاشإذ13،ة151

حاشية.أخطأ!،151018،الخرنوبتقلولالعة،الخرنو!.حاشيةالخرو!،151:16(زادهموفنيأموالهمذهبت.القوموأنفدوأنفدتهفي.نفاذا

فهوخطئ"،"1المتعدفيويقال"الخطأ."والاسم"نحطئ"،منهالفاعلواسميصب.فلماجتهدلمنأوالفعليتع!دلملمنإلا"أخطأ"يقاللا

حاثيةبعيذا(151003،واحدبصعنىلغتانوأخطأخطئفقطعيدةأبيعنالجوهريونقل"الحطء."والمصدر"خطيئة"،والاسمخاطن،

اليليعلوهالمرتعلاالم!لى:الجوة

رالروي(،عالسربانيأص.،والسريانيالقبطيض/يق:،والرويالقبطيقروالرياني،رالرويالقبطيتر.،السريانيس:،الرويعي.،القطيق:

تط.لحقط،ط،السريانييلي!-لا.،الرويلىليىهـلا.،القطيرليسذلاالسريايى،بعصع!،الرويبمضعر،القبطيبعص!عقالعبرأيى،

قسط.،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقطيبعضعقس،والرويالقبطيبعصعقر.دقط،الريانيسطدقط،الرويمطدقط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيش.،القطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،الريانيوبعضالرويمدر!قط،والسريانيالقبطي
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ب-بم

لوقاإيخل

غمثزال!ادشالإضخاخ

ؤائخئمئونالتامنالقضل

أفؤاتة.فتذزأتةجمئذةبهشيئؤهذاخافين.تةؤتمنغيئا،كأنآزخلأ"إنيتلآميده:قال16101(ثتم

تغذليتخونلاقإتذائؤكأتة،ج!اتأغطيغئذ؟اشقغةالديهذافؤ"قاتة:ؤقالقاشتذغاة16103(

ؤآشتيائعلآخة،أشتطيغلاؤأتامتي،انؤ؟تةشيدييئتنرغإذأضتغ؟"قاذاذاتيما:!نيالخافينققال161:3(ؤيهيلأ".

ثتم16105،قتافييهئم".ثبتفتئوتيائؤكأته،غننخزخثإداختئأضتغ،قاذاغيفثقذ161:4(الضذقة.أشألأن

قمير"مائةققالجفؤأقا161؟16غقيك؟"ي!تيدي"تحئميلأؤلي:ؤقال،شيدهغزقاءجمنقؤاجذاؤاجذااشتذكأ

!ئم"ؤأئحت،قيخز:قاذئتم7(61!ةظميمين".قاكئسثشيريغاؤاخيشيهتاتذ،"اقبضققاذ:فؤقأقازئئا".

الطليم؟ؤيهيلالزثققذخأ16108بثقايين".ؤاكئحثيهتاتذ"خذ:تةققاذكزقفخا"."مائةفؤققاذ:أقاغقيذ؟"

تئم:آفوذآئضاؤآتا91اة61جييهئم.كنيالمخويىتنيمقكثيزاأخخئمالذفيرهذاتنيقإنبجكقة.ضتغلأتة

فؤالقييل!بالأمين161001(الأتدييما.قظالهيمثنيآئقذئئمإذاتقتفوكئمييئالالفيم،قاليمنآضدقاغتئماضتغوا

،أقتاتتخوئواتئمالطفيمقاليفيكئئئمقإن161011(الكثيير!بأيضاظالئمالقييلثنيؤالطايئمائكتير!بآئضاأمن

الديئغطيئمققن،أقتاتتخوئواتئمتئملئشميتاكئئئما:13(ؤإن61الخمييئ؟غلىتأتيئئمققن

تئم؟،،.:.
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ا-1613لوتاإيخلحواشي

35(فإنكا+)هل(للأ+(حابا1،++!!5(عنك3(161*اه!!ةاولمص!3*(شيىا571*ه*اهءهقر(زنخاا1!)للأورا((ة(قال(1611

،سيديا1*ثلأة81(ينتزعا1قىمط761261*طي!(تهذافي3(161ال!هكاه57شأهال!فيقر(وكيلأ511*لعد(أ1ةي!ا*مس!51(ليتحونا31مة

11+اح80!53عن(خرجتااة*احح!*-5إذا(حتىا153س!+مادا(16104(اة*هـع!*+ةلمحأح(المدقةأصأل*!.116،الملاحةا1!

قرقفيز(16106(س!)د(!ميدي(اا)للأ!ا((ة!قال(1ع!-ح**،5351!اس!اام!+س!+لآللأمح52(سيدهغرماءمن5(161++ءلمحأءحيقملوني(

ح+،بثانينا751(خذا1،زهمهكر(ا521!535!ول(حما1ة+اقر(ئم7(161*س!(خسينا5،11)اةطشا(!ا(ك!ابكا751،اقمض11حه-ة!

11حم!ح-5كثيزا،11ع!ةشا"ةح3س!!أححم،11حع!)ص!(لدهر(ا11ص!!ة!،هـ(حكمة)اااطهةامم!ألظلما11ه!دأ3يدأ53(ف!دح161،8

لاةول!ال!53(تمأنفد11يمة+هع(اذإاطهـ11ةا!ا،الظلم11وللل!ولةةلممتر(مال11اول*هـ*ول5أصعوا،(31619*حيمحقر((جيد)!م

11*هأيضا"(161،51تا!هورك!(ظالما611-تالم!ه!ك!(الظالم11ا!يدأ3الكثير(11!هأيضا\(11ا*53،(القليل11ا+حه-شأقر(لأمينا161001(

الحقيتي،11(ح)53*+هـح()يأتف(حماا+هحء(أما11ا+دلمايدماتحونوا(ا1اطةكاشهة*هبقيولقى،الظلممال16101!(آيدهالم!الكثير(

يدأدلأ+ا(تحولواا1هـ+دلهش!د!(لح(16131+ا+هـةول،أ1

قس/(أعطني161:؟(مالهس:ي/(أموالهاايذرص:مبذر(ا1إلهيسا(عندهاامدبرع!:ساخارن(ا1+مئلأ.سطللاميذه(1(161

لاي.مدبزا/ليتحررأنالآلىتطقلنس.ويهلأ(بعدليتحونلاا1خازئاعس:وكيلأ،ااقهرمتكي.وكالك/س!الو؟لة،11ارفغي:

ساي(ليديا1يأخذ؟نسي/،ينتزعا1نفهس:ق/(ذاته11القهرمانيالمدبر/عس:عس/انرن(3(ة161تخدمأنأيضاتقدر

أسألأن11يسلا،الصدقة11عسأصأل(اابالتزا!فرسأحفراأني.(الفلاحةااالدبير%القهرمةي.ع!/(الوكالةا1مولاي

ص(صيدهااصغرماء،(ه61!الخزنصنقئتى(الوكالةصخرجتااسعناااقر(خرجت4(161الالتطعاممنع!االصدقة

قرطال/عر.مطر/ع!:قر/قميزلم16106(عندكعسسر/(عليكا1لمولايص.(ليديااعليهمليدهالذينق.(سيدهغرماءا1مولاه

عليك(16107(،مطزاسطخين(ا1مسرغاسقراسريغا(ا1كتبكق.ححتك/عسس/(اكتابك1اقيي:س/(اقبض11قرقد!

،الرب16108(+كراسط.بث!انير(ا1داكتبواقعد%واكتمهاد!قرا(واكتب11كتكق(كتابكا1)؟(سيخذ(ا1+لمولايسط؟

11العالمس.العصر/ي.الدهر،11مجزمد!قسر/مجكمة(ا1الإئمعى.قسر/،الظلم11خارنع!:/قهرماني(وكيل11ربناس.قسر/

لحم(قس/عر.اااتخذوا1619(اصنعوا،قر/س+هذأقيلتهم/عسط.جيهلهم(ع!.ااكثيزا(هـلا1حكصا)ء(/ق.أفهمأححم(ي

سالكثير\،)000(الأمين161001(الدائ!ةع!الأزلة/ي؟(الأبدية11منازطمعسذ!امظاطم(ا1الإئم.د!قسر/(الظلم11لأنفسح!

ضالئاكاني./خائنفهوس.طالم(ااظالئاكانمني.خائئا/؟لىومنسق/والطالم،ااالكثيرعلىفهوأميئاالقليلعلكانمن

/يالحقيتيلم11توجدواس.ق/تحونوا(ا1الإثمسقر/(الظلم11تسكتم(ا1الظلمماللىأمناءت!ونوافإلا!يأمناء()...(فإلى161011(

توجدواس.تحونوأ(ا1فيماتحونواوإلايقس/ي!ا(كنتموإلى161،13الحققس:

مدبرركيلا8(161الخزن،الوكالة1610،1وكيلحار!ا161.!(

6*ملفظةأيفالوقامنط!موردحاشية/الحراثةالملاحة.حاشية(الفلاحة3(161ؤشسعايةالوأليإلىبهصيىةحاشيةبه(شيى16101(

حاشية.أشبار/ثلثةوهوالجازفيراعذراغاوستونئلثائةالماحةوقفيز)؟(-م!كيكئصانيةوهو،مكيالالقفيزحاسثية:قفير(16106،

)؟(وأحدالكرحاثيةكر(7(ة161قرطالةجمعوالقرطالقرقان.والجع،تحركوقدرطلأعشرستةوهو،بالمدينةمعروفمكيالالقرق

زادهموفنيأمواطمذهبتالقومأنفد.حاشيةأنفدتم(16109(الطعامأكرار

رالروي،،ع-الريايىأس.،والربانيالقبطيقمى/ص.رالروي،القبطيتر.والسريايى،رالرويالقبطيقسر.،الريانيسة،الرويي-،القطيق.

قطفقط،طالسربافي،فيليس-لا،الرويفيليىهـلا،القطيلىليسذلا،السريانيبعضعس:،الرويبعضعر:،القبطيبعضعقالعبرافي،

قسط.،والرويالسريانيبعصع!ر،والسريانيالقبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمطدقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقدر.،القبطيرلعضالرويمعق.الرري،وبعضالقبطيقعر.الصرياني،وبعضالرريمص!دقط،رالسريانيالقبطي
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ت!بم

بم-

بمغ

بمخ

بم!

لوقاإنجل

ؤاجذائطيغأنؤإقاالأخغؤلمجحثؤاجذائئجض!أدإقالأتةيزتير،يتغتذأنيفدزغئدمن"قا113161

ؤيفقالي.".ة.لت!تتغتذواأنئفيهتخئمققنالأخزؤتزفق!

آئئئم"اتفئم:ققال161015(بإ.تفزؤونتجعلواجميغقا،هد؟شمغواققماائمضة.لمجتينائقزيميئونؤكأن161؟14(

التإ.".:.فذاتمتضزذوذالتاليىفيائقلبالفتغطتمؤإنبففويبئم.غايىفؤاللةالخالي!،فذاتمدؤايخئمئزكونالدين

بقا.".:.ئختفأخدؤضلىالتإ،ئتمثزبققكوقيالزقالبذلذؤفئذئوختا.إلى4ؤالأئبيا"الضافوشا:16(61

التافولي!.".:.منؤاجدخز!شفوطمنلأتئقلؤالأزص!المتماءزؤال"ؤإن161017،

زالب.".:.قفؤزؤجقامنفظققةتتزؤخؤقنزالب.قفؤأخزىؤتتزؤخافزآتةئظفققن"عا:8!،61

الو؟لةمني7مني(الوكالة11ينزعمما(ينتزعا1الوكيل،(الخازن3(161!قالكا(وقال3(161فئيى6لئي(وهذا11وكيل6حازن(1(161

عليهمليدهالدي!7صيدهاغرماءا1غرمامماغرماء(ا1مواحدواحد"!واحذا(واحدا16105،من6عن،ااأخيرخص!ةخرحت،16104(

نفدتمةلأأنفدتم(اااصدقا*!أصدقاءا16109(وأنتوأنتلح(وأنت7161(+لهممالحقال(ااهودقال+دقال(هوفأما6161(

مما!،م!ةهـلأيهرؤون(ا1-مماسمعوالم161:14(والمالمماوللسال(61!0113امناكاأمناء(161،13الحق،الحقيتيا1اأمناكا6أماء(161011،

سهولةلأكز6(لأسهلا1الصا!الساء(161017(غصئايأخذها،بها،يحلف16(161يهزؤد
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13-1618لوتاإنجيلحواشي

11د!اة(هدها1د!ةفلصا(همهـ161:14(!اي!قر(يردضا71ء+دلأخ(يطيعام!ا3مةإما(لأنها1ع،دله!ميتعبد(ا1لح81مماللما!لم!عبد(161،13

(لمرذولا1احاةحت!+ول(القلبالمتعظم11اةولهـ-5قىللأول53(ذواتحمتزكودا61أي!(الذين15(161ح8اةيلأ!ا(يطزؤونا1*ة3(جعلوا

لقوطاا1لىأ5+ه*تاع!+هحس!لأصهل(ا1ا*اشه،زوال161017(حشا1.6قا"7*ت!شه!هءهم!بها(يحلفااس!اللماالحم!يلأيثر(53،161016لأللأكا

هللأح-*هـ31(عطلقةاا51+ج"(يتروحا1اللما"ممازان\،11لا51!هو(ا511-11يتروجا1لاهالح(يطلقا6118!"53ةامس!قر(حرفاالح5

ا*لححس!+ازوجها5811!ح

اق(يرفضا1ويتهاورالواحد(يجهلالعرلواحديقادي/يحرمس:قا(يطيعا1يعبدسق/يتعبد(اأحدد!؟ساعد(161:13(

هدهلصعوا!لصاالأحبار،فأماس:به()...(وكاد11قس(يهزؤون161014(تعبدواصقاتتعبدوا(ا1تقدرواس:ي/يكنحم،ا1يهيرس.

مجبون)و(كانوا)و(الأحاركلهاالخطوبهذهدسمعي.كانوا(/الىعس.جعلوا،المالمجبون+كانوا(.العسأدهمأحلمنكلها،الأقاويل

لأن.س،الله)000(وإن1ادر(اللها1درلمرذول(ا1العاليو.المتعظم،11-لفوص:و/ذواتح(1استزكون(161،1:هفصقتوهالفصة

)...(ومنذ11قطالزمانا11دسقرذلك(161016،خيراللهعد()،ع!.أمامهوالخاسبين(الريملأن)،ي.الرهـ)ب(حالي)ء(

وكاقيىخل/يزحموكلد!يضطر/إليهاوقيي:بها(يحل!أحدوكل1اعسايحلفاائتثراللهمللثفإرحينئذومنعس(الله

صطواحد(11يبطلأرسقراصقو!(ا1صهولةأكزق.أيسر/يس/(لأسهلااتعرولأني.س/(زوالوإد17161(غصئايأخذها

رجل/-لاي:زوجها(من161018(

تررولىتزكون(!(161:هالأحبارالفري!ون(،1(161يزك(يرفض13(161

امراءةتزوحتبل.،بامرأةتروحت:يقاللاحاشة:،يتزوج161018،

(،ع-والرويالربافيأس-رالسريايى،القبطيذ!/سق-،والرويالقطيقررالريايى،والرويالقبطيتسر،الريانيس:،الرويي،القبطيق

قط-فقط،ط-،السريانيفيليى-لاالرري،فيليىهـلا.الضطي،فيليىفلاالسريايى،بمضع!،الرويبعضعر،القبطيبمضعق:الحبراني،

تسط،والرويالسريانيبعضعسررالرياني،القبطيبعضعقسوالرري،القطيبعصعقر.فقط،السريانيسط:فقط،الرويمطفقط،القبطي

السريافيوبمضالقبطيقعس:،القبطيولعضالرريمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالروي.معمىفقط،والسربايىالقطي
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بم-ة2

لوقاإيخل

ؤائخف!وناتاليخائقضل

اشفةم!كئنؤأيضا161003(بنريتيما.تؤيمضوفتتغقاؤالأزخؤان،الخيريزتئتسئ!ؤكأنغيئا،كأنزخلأ"ؤإنا:91(61

منت!فظالذيائفتاقيمنتاطتةتفلأأنت!ثت!ؤكأن161:1؟أبائفزوج.قفزوئاتابيما،غلىقظزوخاكأنتغازز،

إلىائقلآئةقخققتةالم!يهين،قاتأنؤكأن33(161.فزوخةقتلخ!عقتأقيكأتتائيمثلحننائغيئ.قائذة

مقإئرهيتمقزأىغيتيهزقغالخجييم،ثنيتغديب!بفؤؤإذ161033(ؤذ!ن.أيخضاائغئئقاتئتمإئرهيتم.جضنن

إضتجيماظزفلتئلتغاززؤأزليلازلحني،إئرهيئم،أتة"ياؤقاذ:قتاذىفؤأقا161034(جضييما.!بؤتغاززتجيد،

خئزاتذأخذتقذأتذأذكزئيئ،"يا:إئرهيئمتةققاذ61!.35(".التهيبهذاثنيأتغذثقإلمبي!ايخإ،ؤئتزذ5بقا

تإنحمييقا،هد؟ؤقغ161:36(ائغذاب.!نيؤأئتفتا،قايتغرىقالأنال!ثزويى.يؤتغاززؤقزغت،خياتذيب

فتاكالدينؤ،إتيخئم،فتاقامنائغئويىغلىئيريذونالدينيقدزيكيلآ،ثابتةغطيقةؤفذةؤتيتنمتيتتا

كيقاإخق،خمتةليقإن)16038(أبي،تيحبإلىئزيمقةأنأبي،ياإذن،"أشةلذققال:أ161:37إتيتا".ائغئويىغلى

ؤالأئبياء،فوشتفئم"إنإئرهيئم:تة161093(ققاذائغذاب".هذاقؤصجإلىأئضايأئوايكئلآتفئم،تشقذ

قستيموئبرن".ائضؤقمنؤاجذإلجهئمقضىإنتلإئرهيئم،أتيماتا"لا،ققال:فؤقأقاأ161003مئفئم".قفتمئقغوا

تفتغونآ".".:.ائمؤقمنؤاجذقاتمإنقؤلاؤالأئبياء،فوشىمنتمئقعونلاكأن"إن:تةققاذ3(ا؟ا61

431



ا-16931لوقاإنجيلحواشي

أيضا((آ.:611طداحه2تا8ءتأ*ه(بزينةا1521اس!لا511(متعفاا1يلأشأ!اص!(لأرجوأنا11+ههـم2مةلحرير(ا11*يم(كانا531*ه(وإن(61191

المتاتا1اا-*5،باطنها1كه*ايصلأ161031،يهح51لمحأةطألآ،بالقروحمفروئاا81!+ا،س!+وللله(لابها51كاثلأحيه3مطروخا،االأدلهح

!حصته(ا171احمهـحه3اماتأن11)ا+دلهـيد!(،ة(كالى(161:33ااع!*يدأةيدأاقروحهاا8+كضدلأ(تلحساةحعهـ1(لحنا1ا!أ851181111

**لآا،م!تعذيبافيهووإذ1133161،تاه*ةدفن(11االل!حاأيضا11ة(لأةلح3358)5هالملائحةا11"5358-ي!58!م!*3+ا،

قد(3هة161عةيده(للهي!ا311ح!اهول(تعذبأ!إفي11!ه!*(يبردا1اا*هـلح(طرفا1+حئأ(ليل(161034كااال!ح(حضها51لح*ح،3ةكاذلاة

العذا!(11-للأهـحشأ+*؟ااح+قى(يتعزىا1دلأح+ح+ال!52الشرورا11ي!س!طفي(ا1أيفاااللمالح+قطلعازر(ا53!اةللأ(فرغتاا51،ةاأخذت

يقدرالكيلاا1ولمكله+-5(ثالتةا1ايدهمما،وهدة11جي!7*ح+دلهوبيمحم،11*دلأ-5بيننا،ا531،أه!إر(511!حمع،آ،161-6كه"قى

11س!3(علىا1!م!-للمامةحلمهاكا1!5+للأ!"ح(إليح5811!س!اة-هنا(هاص11الأاحالعبور1(11ص!ا(علىا1لححللما+ه5-!ل!53+ي!ح*ولوله!7

آأيفا(يأتواا1!احة+يدأس!شاي!س!7(لكيلاا1س!مولهـحمس!ق7*!مة!ييثهد،ا1*525(فإن(61183لحمة*هليا(إ311ا*ممهادالعبور!(ا

11ةهثةبل،161:.3(مةول53ولح+دلأحفليسصعوا(5311دلأ+!ه353ةولزو(طمإن16109،(مماقىلمحه(العذاب11ةي!موصع(ادلأع53

320++ولل!+للأهـة*ة،يقنعو!...فولااا3(ة،احح)ولء+للأ(يسرن31(161ل!ص!تاة(1ت)جتوبرن

11وإنيو؟ن/س.ق/وأيفا(03(161متباهئاص.ق/(لزينةا1)؟(يبتهجإذييتنع!اوكانس.متنعئا(صالحرير(11يوإر(161091(

قسر/و؟ن(1؟،161مقروخا%قرلمجاقرس/(بالقروحمضروئاا1العيذلكبابعندس.قرا(بابهعلىا1لالاصمكانيضاا!سه(

/قالمتات(11صلطهي!لأأنيتصنىو؟نس.م!/يثبعأنيثت!إذيص()...(و؟ن11بطنهس.قا(باطنها1قسيصلأ(ااقرلئ!(

11دأذتهس.)!(/وإدىي.س/فحيلق،لحملتها1+ذلكسط-ما!،،،،61!خجراحاتهي.قس/قروحه(االسرلحناا1الق!اماتس

حجرهسقس/(حصنهاايعذل!هوفبيناس(تعذيبفيهووإذااستعذيصااايهو،وإذ3161،(سوذفناااقسأيفحا(

عر:في(أتعذبفإنيا1ويرطبس.قراويرد(11)!إبهامه(إبهاته%أنصلته%أنلهعر.قس/(إصبعه11ليرطب!يس/(ليبل34(161

11قط(وفرغت11علىقوبلتعر.قبهلت/سقسا(أخذت161035((أتعدب)ع!تأغذبفهأنداس.في/شدةلىفإيى%فيفغذ!فإني

(فالآنا1مضراتهعلىولعازروكذلكي:بلاياه/لعاررقبلوقد%ولعارربلاياهصالمثرور،فيولعارر11قالشرور(11+أبفاقط.رلعارر(

:قسر/،وهدة11+الأحوالمطهذه(61!.6،،القلبطيب)؟(ارضق:صزيح/س،يتعزىااالآرذاهووهاع!./الآندهرسق/

ولاصيقدرونلاإليحيعبرواأدهناهامنيريدونالذي!إنحتىسإليا(..()لكيلاا1)؟(اصتدبقد!يقر/هـلا(ثابتةا1حعرة

أبي(ياا1سطإدن،161037(إلياثمالدينيعبرولايعبرواأنإلحغهناهامنالعبوريريدونالذينيمحنللاياإلينايعبرونهناك

11قيهذا(ا1قسأيفا(11سليهلا(ا1فينذرهمد!بناشدهم/د!.يق/لهدأ161038(آلص:قر/بيت(ااالأبأيهاي:تس/

تسر/فليسمعوا(161093،العذابمنالموضعهذايردواال*لما(للاي./العذابموضمعإلىأيضاهميأتواكيلاس؟،العذاب)000(لكيلا

11إنساد.سقر/واحد،11يطيعولى.سقر/يسصعولىاا16131يتوبوا.يتابوا/س.ق/فيتوبوناا1قسر(مضى161:03(لليقبلراعر.

يصدقواالموقم!س:(يقمعونالموقمنا1ي(يقنعون

قرية(ثابتة161:36،آلامأالعذاب35(161أتألم(أتعذب34(161آلام(تعذيب161:33(وكقنوذفن(161033(البرفير،الأرجوان91(161

أحمرلودلهشجرأيضاوالأرجوان.دونهالحصرة،والهرمانشديدصبغلالأرجران،أرجوانحمرا"ء(قطيفة:حاشيةالأرحوان(16191(

والقمامةقصام،وجمعهاالكناصة،والقامةمنه.ئختسرمااليءوفتات(الفتات161031(أرجوانفهويشبههلونوكليحون،ماوأحن

لكيلاا1المطمئننالم!الوهدة:حاشية(وهدة161:36(لغتانوالقرحقريح.فهوجروحهأيقىوحه.حاشيةقروحه(ا1الاسجماعةأيضا

هناكالذينإلياالعبورعلىولايريدونالذيرإليحمهناهامنالعبورعلىيقدرلكيلاصوابهإلا()...(

(،عوالرويالسريانيأسر.،والسريانيالقبطيض/سق،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالقطيتسز،السريانيس.،الرويي،القبطيق

قطفقط؟ط،الريانيفيليس-لاالرري،فيليىهـلا،القبطيفيليمى!لا،الريانيبعضد!،الرويلمضعر،القبطيلحضعق"العبرايى،

تسط،والرويالريانيبعضعسروالسريافي،القبطيلعضعقس:والرري،القبطيبعصعقر:مقط،السريافيسط.فقط،الرريمط!قط،القطي

السربانيوبعضالقبطيقسى،القبطيولعضالرريمعق،الرويوبعضالقسطيقعر،السريانيوبعضالرويمعردقط،والريانيالقبطي



!ءبم!

بمح

بم-

ت!3

يمآ

لوظإمجل

لنغققأنخيزتةة،(171جقته.منالشكوكتأل!لتنؤئللجنالمثكوك،تأيي"ضزوزةللأجميد؟:قالثتمأ17101

".:.الضغافيهؤلاءجمنؤاجذائشكلثآنمنأكثزائتخير،!بؤئلتئ!ييماالحقايىزخمآخخز

قاغعزتة.".:.تات،قإنقائقة.،أخوكإلمئذأخظأإنذؤايخئم.غلى"قاختيرزوا17103(

قاغمزتة.".:.أئوبئ"،"إلتيقائلأ:ائيؤيمثبقزاقيشئغإتئتىؤغادائيؤيم،ثنيقزالتشئغإلئذأخظأ"ؤإن171.،(

تكئئنمائخزذلي،ختيماجمثلإيقانتخئمكأن"تؤالزلث:ققاذأ17106إيقاتا.""فيذتايلزت:الرشلققالإه(171

ئطيغئم.".:.ق!تحتائتخير"،كبؤائغيرليي"ائقييالختئز؟تريفد؟تفوئون

قاتجئ"؟"اضغذيؤفتيما:تةيفولقلالخفلي،منذخلإذازاج،أؤخزاثغئذتةمئئمقن"ثتم7،ة171

أئتتأكلأئضاهد؟ؤتغذؤآلثزت،آكلختئقاخذفنياتنرزؤآكفة"؟قالي"قيغتة:يفولآؤلئش171018

إداآيضا،أئئنمفكذاأ!101(أظن.قابهن؟أمزالقؤاييضتغلأتةقفمل،ائغبديذلذققل17109(ؤتشزث"؟

غمفتاة"."تغققةأنتتاؤالديتتا،خاتجةلاغبيذ"تخنقفوئوا:بيما،أمزئئملثيئءخ!ضتغئئم

36()36آلام7(العذاب35(161آلام7(تعذيب33(161فحد!7و؟ن(ا:33(61بطنه7(باطنه161"31(مطروح*مطروحا(161003(

هـ!ةهـلأ-صحل!إذن،37(161هناك،الذين7إليا(11-6،هناكالذي!11يريدرر+التي!+إلجما11+،يريدونالدين

!7!6هـلأ(؟ن11طممماله،161،31أح؟!(فستيود"(!يتولون11يمضي"مضى،ا1هومقال6فقالاهوفأماا161003وانممااإن161093،

11فان"وإن(،(171هاؤلاءمما6هـلا!هؤلاء(171:3(!لالثكوكا(171،1يصعونلاممايقنعونالاقط(لامح!ةهـ!!،يقعونا1؟نوامما

"عبيد(ا1تقولواكافقولوا(ا1شمماعسل6شء(01(171وايتزرهـ"7!ةهـلأ!واتزر(171-8(شبه7مثل(6(ة171ورجعكاوعاد(

لائقينعير،لا(حاجةلاا1+دطالون
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حجرلما1يد!350+ي!لميعلقأد311!ة!اتأخير(،(171ه!ص!8اا+ه-اححهته(منا1!هط!وللم!ةكاشاقرالثكوك!(11دلأح7لمضرورة1(171

!ش!-للهمس!ذواتحم(على11*ع!-*هـثهولفاحترزوا(17103(لحم!م!-5أكثر(11ل!لا+*5فيه(11للماا)+الحمار(11ول538لم!هر!(5311ال!للأ

اا!دلما،(انقلي5311!اح،الجميزة11س!م**(لكنتما1ولمهـق3مثل(ا1*ح+،ش!+!!0305!5*لح،؟لىلو6(53171حةردنا(5(171

7*ليمى(أو17108(ة753اللمايدأ+حاصعد(11ول*هل(ا1)1!اهول(1(ح(رأع11اةكرس!ا(5حراث(7(171س!-دلماق7تطيعع(ا1-دل!مانغرص(

اللواتي(11+5357حلا7+ها"همح!اللما!ا+م!+ي!فصل(العبدلذلكفهل171:9(كاللمالحأيضا(11اة*هده(ا1،مهولاتزر(311!هخهين(ا1ة،1

111،اة(نعلها1س!أن(11س!د!هملا(ا1+ح+(والدي11ةيدأ+ة!؟3لا(حاجةلاا1دلألح5د!س!!ال!ء(شكلا31،أماة+هكذا(09(171*د!

ااا*ي!*اعصلناه

.يقا(جهتهمنا1الفتنس؟قر/الثكوك(11يأتيألايمحنلي!س.يأقي/لاأنمقبرلغيرعي.(تأتيضرورةا1+يوعسطقال(17101(

لقد!ي/طريحوهوعنقهفيمعلقةحمار(ر!)،عر.الطاحونةر!؟لتلولهأصلحكانلغدسيلتى،)...(خير،،171أحلهم!

اداحزروا3(171يمتنصلثكك(ا1قطأكثر،11قفيه،ا1عفلاعقالحصار(11وألقتيعنقهعلىؤصمعالر!حجرأنلوعليهأيريحون

-لاالجوم(فيمراتلغإليكأخطأوإن17104(سفلامطإلك(اانفوسحمصق/ذواتحما11لفوسحمانظرراي:احذروا/س.

لمإني.س/ل!م(كانلوا1+المس.قر/(الرب171،6سزدنا(17105(عقسايىم(لىااقسطإلكا1اعطصوإنس.وعاد،11قر

+إذنسطف!ت(ا1+أصلأسط.(انقلي11التنة%الوتةع!:قر/الحسيزة(ااصفلاالذه(11تقولولىئميقس/،لكنتما1لحميحن

ع!.ن/الم!علىس.ق/(لوقتها1قطهل(ا1غئاير!أوفدائايوقس:راع(أوحراثا1ير!!ي.راع،11مجرثيق/حزاثاا1717

هذه(احقويكواشددس:ياواترر(11أتضىص؟ق/(آكله11فلالي(لحنس:قراليى(أو8171(اعبرسراصعد(11الحالفي

11امتنانعر:عر/لضل(ا1ذلكمجمدعر.الصد/لذلكيتكرلعلهس.يافضل(العبدلذلكدهل!(171قسأيضا،11دلكس.هـلا/

لائقيناغيرق؟ي/لا،حاحةلاا1إتاسق/نحن(ا1تسأيفا،11كذلحمسي/هكدا(01(171صطأطى(ماا1الذيس.قر/لأله(

)...(نحنا1علشاهنعلأدعلياوجح!مالأديق/،عملناه).--(والذي11مطلا(ا1!*م(لوقا3ةهمقالوردتنافعينغيرعق:

لعصلهألىعيايج!كانما(إلانصنعلم.الاعسماعحلناإنما(،سؤع!اللطالونعيدإنا.س(عملناه

عملشء(1710011أعدهيىا8(171شبهمثل(ا1716يتله%يدهعلىجهتهامن1(171

)6(اآمأيضالوقاوفي!+متىشطبهاتقدمحاشية17103(

(،عوالرويالسربانيأسوالسربايى،القبطيض/لق:،والرويالقطيقر،والربانيوالرويالقبطيقسرالسرباني،سالرري،!ي،القبطيق

قط.دقط،طالسريايى،فيلي!-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليىفلاالريايى،بعضع!:،الرويبعضعز،القبطيبحضعقالصرايى،

تسط،والرويالسربانيبحضع!ررالسرياني،القبطيبعضعض:،والرويالقمطيلعضعقرفقط،السربانيسط.فقط،الرويمطفقط،القسطي

الريانيوبعضالقبطيقعس:،القبطيوبعضالرويمعق:الرري،ولعضالقطيتعر،السريانيوبعضالرويس.!قط،والريانيالضطي



+بم

لوقاإنجيل

ال!ئونائقضل

قزتة،إلىذخلقققاأ171013ؤالخييل.المتامز؟تينييقالمجوزفؤؤكأنإيزولثييتم،إلىقاص!فؤتئتاؤكأن71!.11(

ائفغقئم،تمئوغ"ياقائيين:آضؤاتفئم171:13(ؤزقغواتجيذا،قؤقفوائزص!.يىتجاليغشزةاشتقتتة

ظفزوا.،قاضونفئمتئتقاق!نذؤاتئم."ائ!هنقأزوا"افضواتفئم:قالإلحهئم،تظزقققاازظتا."171:14(

قذقييمالمجتذؤخهيماغلىؤخز171:16(غطييم،بضؤقيلت!فضخذاغاذظفز،قذآتهزأىتقاجمئفئم،ؤؤاجذ171015(

الأخز؟التئغةقأينظفزوا؟قذائغمثزة7"أليسقؤقال:ت!وغقأتجات17(إ171شاجميرتا.هذاؤكأنتة.شايهزا

قاذقحث."فئمتة:قاذثتم17:91(غيريب."أجئحيىمنالديهذاإلألتإ،فقخدينتزجغوا،أنئوتجذواتئم171018(

.".:.ختضلثإيقائك

بيحا7بيسا،11(171وقفواممادوقفوالم11(171كاهو!(ا1بيناكاةلأبينا،ا171011

لح36
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!وقفوا(11ا"حفلصا،131013(67أولهـح-5بين(فيا11كاثلها*اس!ا،ةد!3مجوز(11هـي!1،5هر،11ااس!هو(بيااا)ا+دلأيدأ(حة(كان171011(

س!3بيصا(11ة)ا+للألمحما(5!ن(1اي!3+للمامح(ذواتحم11ة-ةول7ولفأروأ(11ة*3نظر(171:14(6ااشارفعوا(13(171ة*)اعه(3

53!لا*ء*د!حقر(غريب18(171*ولا+م!+ي!أليى(171017()+ه*،+ع!يدما(1،حشاكزا(ا1*ح+ةطعد(16(18171،ة1،ورهطهر(أ17115

يحوركاناسجائز/وهوعس.لس/فيما(يجوزهوو؟ن171.آ\،مضيهلىى.يير/عس:عس/ماصااايوعس.هواا1سبينا(11(ة171

بعضمنعس.القرلى/بعضالى!لا(دخولمنقربفلصاسق/(قريةإلىدخلفلصا13(171وفي!اأجتارقديإلى/ألامرةص

ياس.(المعلميسوعياأصوائا!يقس/(أصواتهم13171(برضا؟نوا!يضالرصاا1ماتريةفدحليإلها/داخلوهوالقرى

وواحد(ا(171:هقرطف!ن(ا1أنفحمسق/ذواتحم(11الكهةس.ق/(ال!هنااص!لاإلهم(14(171المعلمأيهايي!وع/معلصنا

درنعريوع/رجليتدام(.العسعدعسق!/(قدميهعند6!ا71!!رأيس/طهرلما1علمي.ق!/رأى(11راحذاوإرسرق/

كانواطهرواالذبنهؤلاءسقر/طهروا(قدالعنرة171017،هوي.هذا(ا1يوعرجليس.قر/(قدميها1قدميهدور%يوعقدي

اللهحقفيؤدوايرجعوالمالمماعس/راجعينلتهشكزأيؤدواأنوجدواأماي.ق/لته()...(يوجدوالم18171(تطالأخر(11عمئرة

آخر!ي،غريبا1قرهذا(ا1غريبشبمنهوالذيهذاخلامادتهالح!دفيؤدوايأتواأنميزواألعلهم%الغريبهذاخلاماويحصدونه

رالروي(،عالسرياني)سوالربايى،القبطيقى/يق.رالروي،القبطيقر.والرياني،رالرويالقبطيتسرالريايى،س:،الرويي:،القبطيق:

قط:،دقطط،السريانيفيليى-لا،الرويفيليسهـلا:،القطيلىليىفلا؟الريانيبعصعس.،الرويبعضعر،القبطيبمصعق.العبرأيى،

تسط:،والرويالسربانيبعضعسروالسريايى،القبطيلعضعقس،والرويالقبطيلعضعقرفقط،السريانيسط:فقط،الرويمطلقط،القمطي

السريايىوبعضالقطيش،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس:فقط،والسربانيالقبطي
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لوتاإنجيل

غشزال!اقيالإضخاخ

ال!ئون(القضل1

بفزاضذة،الت!ضقكوتإتتانت!ون"قاؤقاذ:أتجاتفئم؟"اللهققكولثتأل!"قتئالأختاز:شأتةتقاثتم171:.3(

دايختئم.".:.به!بقاالت!قتكوتقإن"،فتاكهيئ"قاأؤ:فتا"!يئ"قائقاذ:ؤلاآ(171:1

تزؤن.".:.قلآائتمثير،ائننأيايممقؤاجذاتزؤاأنتشتفونآإذآيائم،""شتأق!؟يتلآميدقاذثتمأ171:33

تظئئوا.".:.ؤلاتذقئوا،قلآ"فتا"،أؤ"،هؤفتاك"قاتئم:"ؤتفوئولآ1710133

تؤميما.".:.فيالتمثيرائنتونكذيئم،ال!قايمتخ!تقاقئصيءال!قاءمنتظقزالتزقآنكقا"قإتةآ(171:لح

.".:.الحيلهذاؤتزذئةكثيزا،تغئاتفتلأنأؤلأتة"ؤتئتني171035(

ؤتمثزئون،تأكفونأكأئوا171037ائتمثيرائننآتايمفيتخونكذيئمئوج،آتايمفيكأنقا"ؤكمثلي171036(

التئ.".:.ؤأفتذالظوقانقخاءال!ميتة.ئوخذخل!ييماالذيمماائتؤيمإلماؤتتزؤخن،ؤتقزؤخون

ؤتئئون.ؤتغيرشونؤتبيغون،ؤتشتزونؤتمثزئبرن،يأكفونكأئواقإتفئمئوط،آتايمجم!آئضاكأنقا"ؤمثل171:8،1

تخوخكلى171003(التئ.قآفقذال!قاء،منؤيهئيريثتازأفطزشذوتم،منئوط!ييماخزبخالديائيؤيمؤجمما171093(

!بؤآلائةال!ظجغلىتخنقنائيؤيم،ذيئمؤ!بالتشيرائن!ييماتظقزالذيائتؤيمجم!تخونآئضاهد؟

يتأخذفن.".:.تئنرذققنائتيحت،

ؤزائيما.".:.إلىتزجغقتنالخفل،جمبتخنقنآيقما،"ؤفكذا1710131

ئوط.،،.:.افزأة،،أذكزوا171133

ئخيقا.".:.ئفيكقاؤقنقفؤئفيكقا،تفميميماخلآضتظفسث"قن33171(

الأخزؤئتزكائؤاجذقئؤخذؤاجب،شيرييرغلىاثتانيتونالقيتيماهد؟ثبإنتئم:171034("ؤآفول

قائؤاجذالخقلي،ي!اثتانيؤتخون1710136ئتزك.ؤالأخزىئؤخذقائؤاجذةقغا،تظختانياثتتانيؤتون171:35(

ؤالأخزئتزك.،،.:.ئؤخذ

الئ!وز"".:.تختيئفتاكالخثة،"خيثتفئم:ققالفؤقآقازث؟"تاآين،"إلىتة:ؤقائواقآتجائوا171:37(

7تعئا(يقل171035(السصا!السصاء،34(171ترعوامما7تطلبوا(33(171يرودكا(ترونا1يروأمماتروا،33(171ة!آ،ها171،31

11دلا*فلن(ا1ذلك"ذلح(اانظر*يظهر،171:.3(دجا*فجاء(171:37،كذلك*كذلحم(171036،القبيلههده*(الجيلهذاايألم

!قالهوفأماا171037هـويحون!ةلأ!وتحون(1710135تحون*يحون(ا17134خلف6ورائها171:131لاخدهنممالأخذهن(

طمهو!قال7طم،
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03-1737لوقاإبحيلحواشي

م!ااتا(كهما!هاوأ11اح*ح+اة(هما!هاا1شاحي!تأهكلة(يقال،711013حطلم!53ول+ع!ملال!3لأ*هـح(ةصدلمرأا1،1مة5،يحون(71103

ها(ا1ح3صاهورح(يقولون171033(هـا+ح3اول!أتمثتهون(ا1ح+هحقرإذ(33(171سهطةتال!م!+دلأولقداخلحا11ء++،أحع3(هاا1*-

اةهـ(ل!مكدا1مع!ااح+!ا52ا*اللماةتاما(فيضيءا1لمحما153اةااحعلم!هيطهر((آ1714ةا*ه(تطلبواا1اة+ااهما(ا1*+اا(هاكهوا1ع!++6أح

دلمالممك!(نوحا1+م!تاةكاد(ما(17163لمحأ1المح!ه(لهيرذا161(يقملا1!يدما+م(ولأأ11دلأح3(ينمني(،71105+ااححص!553(يومها1ء+هـقىمول3

قرلطو!ار(ا11ته+دلأ!3،(لمميةا11داةا.35حاعاول*ة36احاة(ويتروحنيقروحو!11لم!ة)دلماتا(3(يثرلون11!ة3(كالوا(17173

،يميعونا1ةي!+دلأيد!3(يثترولىا1د!ة)دلماكأ(3(يشربولىا81+دلماقر(لو!ا1تأة+ح،كانما18(171ي!535د!ح!اي!(ليا11كا"-ة!ا83كاتهول

قرنحو(على03(**هـ171(كريتا1هللماحااة3أمطر،11حهولهةول(سدوم93(171ة*-للأ،2(يسولىا1ة*025(يغرسولىا1*ة5837!ص!

11ل!5اامماتأ33فقر،تهلاآ11،ا*+ع!ا(يحنا1س!ولو\،31(171ل2ة6+مللأيظهر(ا1لاشأةا+للألمحأةايحونا1اةلاللأم*هاأيضاهذها1ة-ة،

،صخلاا1!ا-،لل!يطد(33(لحةهـ53171(ورائه11كااا+ه(يرجعا61أممر-ا(يحنا1*هأيصا،311+ماة+هكدا(ا1ح5853لأخذه!(

م!اا**ع!3(يزك5311ح5811!يؤحذا11اة+اهذه11حولو17113411تهط**-ااس!امجيها11تأهمم!*+*ي!اا11يهلكها11ولححعهي!

تاال!ولة(لجثةا37(171حتا*هع!3(تؤخذااطس!ي!53ولةمغا(ا1م!ي!3-5(تطحنان3(7115

سرقط/،إتيانيحونماااالأحاربعصسطالأحبار(11يموغسألسصأله(ااالأحارم!شئلولمايالأحبار(لألهلماثم03(171

عس/يقولونعس:يق/(يقال171031،ولمراعاةمرصدمعلوموقتلىعر.بالمراصد/سلمراصدة(ااقسر(ملكوتا1تأتيليت

11أنتتسون%أنتتسودإدعرألى/ليهاتتمنورسأر(تسثتهون33(171صحمداحلأ%!يحمداخلةد!قر/داحلحم(11يقولوا

مر(اايلحسر)3(يظهر(4171؟،ترعواتطبوا(هـلاي/ق.ا1قالوالإنولقولن/س!يوبقولون،ق/3171،(يوقاق!ايواحذا(

قسر(يومها1هومثلهذاق.ساكدلحم(ا1الأدق!يقس/الساء(11تحتماحميعستحت/ديايجهة/قغت(ماا1+غتمط

يقبلا1كثيرةآلافايلتىأنمستعد()،عس.مزمعأنهعيرس.كثيزأ/يألمألىأولألهيسنيولحنيق/كثيزا(..()وينبني17105،(

يتزوجونو؟لواس؟/العولويتخدلىالنساءويتخدولىق.دلى/ويتزوج!(ويتروجود37(171القميلةهدهسي/(الحيلهداا1قتعئا(

كدلكيقس/لى(أيضا؟نماومثل38171(أحدكلس.!ي/ال!(11الابوت!ي./الملكسالسفيهنة(11الرجالويروجولىالناء

أحمعينلألاد!صق/الي،فأهللثا1الرثأمطرسأفطر(171،93فلالط(فإنهما1لىكادماونحوكذللثعرفي/؟دكصايحولى

وهكدا،11ليرفعهني.سالأحذهن(ا1وآداتهيوثياله/س:،وآلاته171031(قطأيضا،ااقرهذه(ا1كدلكسي/محو(على03(171

سقر/،خلاصا1يهوىس:قرا،يطلب33(171س(ورائه11يلتمتي.قس/(يرجعا1قطأيضا(11ذلكلثبهعلىعر/كذلكيسلا/

قس/يحور(ا1تلكسقر/هذه(1710،3(حقصها!قدعسيحيها،اا+دإنهاعريهلكها!(اافليهلكهاعس.يهلكها(فهواايحياأرعر

إلى(37(171لهئذضبس.عي/يؤخد،ا1!لاصفلا،يترك)...(ويحون171036(إحداه!ايقسا(فالواحدة35(171ليكوني

الحدديهالذيالموصعق:س/،الجثةحيثا1ليدلاياسقر/رب(ياا1موضعأيفيق.أي!(إلىااسأي!(11سط

حلفورأئها171،31يألماتعئايقبل35(171بتأملبصراصدة(ا1الفريميونالأحمار(03(171

سدوم،سدوم171036،ألئاتألمألىالوحع،والألم،حميسردي)ء(أيورذلوردال،مرذولفهوأيضاورذلهعيرهرذلهحاشيةيردله(35(171

مئلهوأمطرتالسماءمطرتوقيلمطرتا،وقداللهوأمطر،ت!طرالسا)ء(مطرتحاشيةأمطر(11معجمةعيرودالالسينبعغ

(،عوالرويالسريايىأسروالسريافي،القبطيقس/سق.،والرويالقمطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسر،الريانيس.،الرويي،القبطيق

قطفقط،طالريايى،لىليرهـلاالروممب،لىلي!هـلا،القبطيلىليىفلا،السريانيبعصع!.،الرويلعضعر،القطي!عضعقالعراني،

قسط،والرويالسريايىلعصعسروالمريايى،القبطيبمضعقمىوالروكب،القطيبعصعقرفقط،المريانيسطدقط،الرويمطدقط،القبطي

السريايىوبعصالقبطيقعى،القبطيولعضالرويمعق،الرويوبعصالضطيتعرالسريايى،ولعصالرويمعىلقط،والربانيالقبطي
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لوقاإبجل

ؤالمتئونالخايريائقضل

تخاف،قييتة،ثبكأنقاصميا"إن181؟13ئخاطتا:تقفوا،ؤلاجيرخ!جمبئضفواييئقثلأ،تفنمقاذئتمأ18101

ظتقني".جمقنلي"ائتعئمقائقة:تأيييماق!تستائتييتة،يفكثبكأتتأزققة!ان181:3(التاش.منتمئتيؤلااللة،

التاش،أشتيؤلااللةآخافطلاكئث"إنذاتإ:فيقاذهدهتغذثتمزقاني.إلماتشاءتخنؤتئم181014

الزث:قالثتمأ181:6الائعقماء"."إلىليفتجتةتأيييكيلآتقا،آتتمئمإتاي،الأزققيماهد؟إتغابآنجلقمن18105(

ؤفؤؤالقيل،التقازإتئيمايفزخونالذينهؤلابيفختايىييما،يئتمئملاقالتةأ181:7الخؤفيقايهاقاذقاذا"اشقغوا

غلىإيقائاتحذئزىالتمثير،ائنتجاءإذالحنشيريغا.تفئمتئتمئمإتةتنمأفولتغئم،181:8(غقيهئم؟فتأن

الأزفي؟،،

11لاطنه،(ذاتهاالا!اكالاء(18104(خصننمنانصمني*ظلنن(مم!لياتقم)318(تمتي"يتي(ا1تخاف"يحاف،81!.3(

هـ-!ةهـلاهاؤلاءكالاهؤلاء(ا1اللهيشقمأفلا،(ينتقملادالته18107(الانقضاكاهاالانقضاء(5(181هـ+من!ةلأ،أستي

جامما!7جاءا18108(
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6هح-ةطمن(ا1ا+المحمايستي،ا1ص!لا(كانا131،حم+ةحاقاضئاا531*هإن(18103،!امم!ةكاترايصلراا1للأ*ا،ةولحولقال(ثم18101،

35111اكأ(تعابإ(ه:أ81*حورتاة(كنتلىإ11ا*مطلم!د!لا++5(تهدافي(511.6181.4،هلم!ح*ه*لم!،ظلننا1.61المح!+قى*+،هيدأ(لتقمأ3(181

فالق(181:!(اطة*امما!رالجور(5311ءورح+ماذأ(18106(58!م!ألالقضاء(11ةيلأ(إلى11شاش!3اطاتا(متعبةا1(ة*)اعقرلكيهلا،اا*!(إياي

ةمةح(ئزىا81+!ولقرلحن،ااحءنعم،181،8ا،دلأ53++،ي!ا(متأنا1لمحأدلأيا*!لأه(يىإيصرخا1-(ينالداااةد!(هؤلاءاهـا3ول5

إنمائاي.قس/،الاسمنا1يتتييحنلمس:يحاف،لاااصقاصثا،18103،قائلأي.سط/محاطئا،ا1+أيضاسط.الم(181.!،

11طويلأزمائاس.قسرا(زمانإلى11يأبىوهوعر.قسر/يثاء،يحنولم4(181خصيمنأنصفنيصق/ظلنن،مم!ليانتقم3181(

يق/الهاانتقمااقر(إياي11المرأةي.قر/االأرملة5(181إنسائايتس/النارا1انفسهشي/،ذاته11هذاي./قسلاهذه(

الجائرالقاصيس.تر/الجور(قاضيا1ربناسقر/(الرب6181(لىي:ق/إلى(11لتعنفنييق/(متعبةا1للاي:ق/لكيلا(ا1الصفها

أجريضيعلابأنأولط%لأصفيائهينتقمأنأحرىاللهأفليىعسلمختاريه،يشقملافالتهااقر(ينتقملافالته7(181الظالى(الادلى

ويطيل%عليهمأناتهأطالوإنعس؟/عليهمالمهلأطالوإني.(عليهممتأنوهواايدعولهسقر/(يصرخونا1قطهؤلاء(ا1أصميائه

فيي.قس/!،11هليق!/ترى(ا1عاجلأس.ق/صيغا(11لحنهـلااي.قنعم،8(181بهمرفقه

وقتكلتبم)ء(كيلاالانقضاء()000(لكيلاا1ترمنيالأرملةهذهأجلمنولحن(إياي)...(أجلفمن5(181اعتصبنيطلمني(3(181

!تؤذيني

ضصتهإذاوملالةومتهمللأأملمنه،ومللتالي"ء(مللت.حاشيةيلوا(181،1

(،ع.والرويالسريانيأسوالسريايى،القبطيذ!/سق،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيتسرالسريايى،س:،الروي!ي.،القبطيق.

قطفقط،ط،السريانيفيليىهـلا.،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليص!فلا.،السريانيلعصد!:،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق،العبراني

تسط.والرري،السريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيلعضعقى،والرويالقبطيبعضعقر.فقط،السريانيسط.فقط،الرريمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتعى.،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقمطيتعر.،السريانيوبعضالرويمعسفقط،والسريايىالقبطي
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لوقاإنجيل

ؤال!توناثافيائقضل

ضجذا"زخلآني181:.1(قائلأ:القثليبهذاائ!المحين،ؤئزفيئونأنجزازإتفئمتفوئونقؤيمأنجلمنخاظتفئم،ثئم9(ة181

تاطييما!بئضتنكأنائقزيمييئ،ؤقفقققاأ181:11غمثازا.الأخزؤكأنلمحزيميتا،ائؤاجذكأنينضقيا:القيتيإلى

انغمتمافيهذامتلأؤانقخز؟،الظققةالخظقةالضالي!تاقيمثلت!ثلأق!أشكزك؟أتا"التفتمائيهقات:بهد؟

تخنؤتنمتجيد،منؤاقفاق!نائغشازؤأقا1810113آفتييه".قاؤأغمثزض!أشئوج،خ!!نيقزتيرأضوئم18111.آ

أفول181:14(خاطى".قإدتيلي،اغمز"القفتمقائلأ:ضذيى؟جمنييذقكأنتلال!تاء،إلىغئتييماتزقغأنؤلاتمثاء

ذاك.".:.منأتزتيييماإلىتزلهذاإنقئم:

ق!ئزقغ.".:.ذاتةئؤاصمغؤقنق!ئوضمغ،داتةيزقغخ!قن"لأن

"ذغواقائلأ:ت!وغقذ!كافئم181:6!(تقزوفثم.التلآميذ،زآفئمقققايحفم!فئم.ضئياتاإتييماقذفواثتم181015(

اللإ.".:.قتكوثلفنمفكذا،توئونالدينلأنتفتغوفئم؟ؤ،إلنتأئواالضئيان

يذختقا.".:.قتنالضيئ،هذامثلالت!ققكوتيفتللاقنإنتئم:آفوذ"الخق1810117

يرفع14(181-كاأن(11-مماكانايثاء(13(181يومينمما،مرتين13(181)؟(الحطه"(الخطفةا:81،11هـهذا!6لأ!بهذا(181:9(

الحقيع!(الحق181:117يتواضمع+(ذاتهيواضعا1رلعممايترفع،،ذاته
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11يآا*مططلم!اا+26(باطنهفي(181011س!!؟(و؟ن11ح!\(؟ن(18101ص!3يايدماهيدأ(لونيرذاا*ولهـ1ر(ألرا11شهورااةكاثلأمس!3(خاطبهم(1819

(أو11اللما!ي!!ا،الفجرة11ي!لاحم61ح!هغ!(لظلصةا5،11!لم!دلألح8*ح(الحطفة11س!*351*ة(لتلأنيا1آأنا(11حور(الكلصات11ا*!5(بهذ

11حولوأما،181113م!5هـ*3قى37!للأاأقتميهماا1+س!مهـق7+ولعثراأ11ي!ه+ة!!ةتهاأصبوعا1ة+ةمماالىا1+ه!!أمرتير15،181.13

11لأشه*-5اتهذايرفعا1ا*ولهـلاحول-55ولهـم!+هحع(ذاكمنأبر11عوراإر(18114مماه**س!*افإنيا51ي!ح(فيا1للأك!،8(يدقا1ه5!3ولالم

ليلسهم(ا1دلأح!531صبيائا،ااة،ا3ا!اول6قدموا،ثم181015(ة*ل!تا6ا*عة،فيرفعاياه)!ع!هـ1،ذاتهيواصعااا!س!ة*ص!شا511!سيوضع،

يحونولى(ا1اي!ا،ينلذا311مة(لأناحعة+ي!5((هميصنعو)ا1ول270((هم)عافد(18116ة*ا+ا+س!!س!73*ة(نهروهما1611اح+دآدلأ*س!،531

ئ!اط!5353عقا+لم!حة53عق(لصياهذاا1!دأ+ح،يقبل(71ةدلماهـ53181(طماا*+3،أم(اهكدا531هيم

الاقينعلى)6(ويززودأبراربأنهمأنعمهمفييبقونكانواقومحيالقالثمعي؟(المثل)000(ثمااقيردلون(ااقأجل(مناافلاثم(9(181

11قطكاد\،أ181001أحدكل(الويرروركلومجتقرونأبرارأنهمألفسهمعلىيتو!طونأناسحالعنالمثلهدالهمقالثمس./المثلهذا

11عس!يالكلصات،ااقسر(لهدهاانصهولينبينهفيماعس:نصه/س:ق/باطنهافي11(181قط(وكانا1أحدصاي.قس/الواحدا

سقر/،مرتين181،13وئلق:رلا/س.قر/أو(ا1الغاصبينس(الحطمةااسائرس.ق/(باقيا1القفتموبقولدلىالتفتم،الكلاتبهذه

/قيدق،ا1ناظريهولاال!ااء(إلىيرفعأنيردولمي.قس/الس!اء()000(يحنولم13181(قسر(أقتنيه11حمعةسقرا(أسبوع11يومين

دأتها(11إلسانسقر/قنا،ا1،المعتزليعر.سذاك(1القدصإن(11(181ليواغفرارحصي%ارحمنيعس.تر/لي(اعفر11يصر!ص.

)...(ثم15181،يرتفعس.ترا(فيرفعا1نعسهسقا؟(ذاته11يضعع!تسر/يوأصع(ا1يتفعستر/(فيوضعا1نعهس.ق/

.ي(الله)000(لأن16(181لهوهم.يس/نهروهم(ا1لشهمأطعالأمنهقر!واثم.ي/منهملدلوصيائاإيىقربواقدو؟نوأس.ليهلسطم(

هذا181-17،السماءملكوتلهمهاؤلا)ء(مثلهمالذينلأن%هاؤلا"ء،ثملالما)ء(ملكوتلأنعس./اللهملكوتهاؤلا)ء(لمثللأن

!دعقي(الصي

عليهميدهلصمعلي!هم،ا181015يتضع(ذاته181:،1(يواضععلى13181(فياأرمجهأتتنيه(113181حبزا18101(!ريئا(

همافناداعاهمور1810611

دايىالم!اللس:حا!ثيةليلصمهما181"15(

والرري،،عالسريانيأصرالرياني،القبطيق!/سق،والرويالقسطيتروالرياني،والرويالقبطيت!ر.الريايى،سالرري،!ي،القطيق:

تط.فقط،.ط،السريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا.،القبطيبليىفلا.،الريانيلمضع!:الرري،بعصعر،القبطيلعضعق.،العبراني

تطوالرري،السريانيبعضعسر.والسريافي،القبطيبحضعقس:،والرويالقطيبعضعقرفقط،الريانيسطلقط،الرويمطفقط،الضطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القبطيوبعصالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر.السربايى،وبعضالرويمعر:فقط،والسريايىالقبطي
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بم!

بم!

بم!

يم!

غبم!

بمآ

لوقاإمحل

ؤالشتوناثايثائقضل

ت!وغ:تةققاذ181091(الأتد؟"خياةأيىثيتيآقغلقاذاالضايخ،ائمغقئمأئقا"تاقائلأ:زئيشق!أتةأ181018

لاتفئل.لا.تزنيلاتغيرفقا:أئتائؤضاتاإ.3(181ؤخذة.الثةإلأضالخاأخذليش"الضايخ"؟لنتفول"يمادا

ضتاي.".:.فئذخمظئقاخيغقا"هد؟ققاذ:فؤأقا181:31(ؤأقذ."أتاكأكيرئمزوزا.تشقذ،ت!يرق.

كقزالذقتقتني،انت!ايهينغلىؤقرفةمجتذكءلثنيخ!بخيغوزك.آنضا"ؤاحذتة:قاذت!وغ،شيئقلقا181:33(

قائتغني.".:.ؤتغال،ال!مؤاتثب

الدينغليغ!ز"كيفقاذ:ت!وغ،زآةقققا181:34،جذا.غنياكانلأنهقلئة،تألتمشيئ،ققتافؤ،أقا181033،

إلىغيئذخوليمنلأشقلالأئزةغينن!بانجقليذخوذإن3(181:هالتإ.ققكوتتذخلواأنالأفؤاذتفئم

فذزةلاقا"7ققاذ:فؤآقا181:37(أئضا؟"تخلضأنيقدز"ققنشمغوا:الذينققاذ181:36(التيما."ققكولت

ؤتبغتاك.".:.تخاالذيتزكتاقذتخن"قاتظزش:ققا!أ181:38التإ."جمئذققذوزغتييماغقييمايلتالي!

أخلجمنأئتاثأؤآباثأؤإخؤةأؤافزآةأؤتيئاتزكأخدجمنقاإتةتئم:أفول"الخقتفئم:ققالىفؤأقاآ،181:9

الأتد.".:.ختاةالأل!الذفيرؤجمنيكثيزة،أضمغافاالزقانيهذاجمماؤتأخذإلأ181؟03(التإ،ققكولت

الأئبياءثبقكئولبلثئيءخ!ؤشيتئمإيزوشييتم،إلىضاجمذونتخن"قاتفئم:ؤقاذغمثزالائيئأخذثتم3(اة181

ؤإدا181033(ؤخهيما.ثبؤتئزفونؤتشيفوتة،بإ،قت!تفنرئونالأقيم،إلماشئ!قئملأتةا1813.آائتشيرائننغنن

الئايحث.".:.ائيؤيمثنيؤتفوئمق!يفئئوتة.تجقذوة،

تفنم.:.يفوئةكأنقايغتفونتخوئواققئمغئفئم،تخميائمائتمهذاؤكأنشيئا.هد؟جمنيفقمواتئمؤفئم181:34(

11وورعهكا(وفرقه11شيكاشيء(ا1تعوركمما(يعوزكا1واحده"واحد(1810133+قدهـكا6اجميعهاا181011يأيها7!أيها(يا181018(

11آبا!آباء(11وامراةمما(امرأةأو11هـيزكمحأةهـلأترك(9؟(181دته6أاللهعندا181.!3س*ف!ن،181036(السصاواتكالااالموات

مما(فيقتلونه33181(ويبصقون!!ةلأويزقون(11فيستهرونكافيستهزئون(ا18133شكاشءا3(ةا181ابئامماأبنا!أبناءا

يقولة(يقولها1!ثئا"!6شيئا(،3(181فيقتلوه
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اة521(ترقا1*الل!!ا(تزن(،.81181!أحد(11ةا+س!!3زههـة(لصالحا11للما!مما(تقولا1ح!هـس!53(لماذا(18191اةاا(أفعل(181018

اة**5!ص!هـاي!(عندكءشكلبعا1م!*ا-ح!53اة-*يلأ!اة+ح+ا"ولقى(يعوزكأيضاواحد1813،3ة+53!+حولصبايا،ا18101

،الإبرةعينلى5،ا181ولشاحكاهيعسر(ا.51813*اكنزاا1ح!ه*35فتقتني(11همللأتا3،فرقه11"ة+*ع!+ح53+ا**ه!س!8

عليه(مقدورا1*هور+ةا*(رةقدلاما18107؟اااللمالحأيضا(181،36+هولح!اس!لحءح+هالأصهلا1ههـ*3+الح3ا!!ةي!53ةول+مدلأهـلمآ

أبناء(11لا15**حآباء،11ا*لحأحد(11*هولقى(منما93(181ي!ة-*3+م!+لنا(الدي38(181ي!م!-ي!عند(5211ولهورطماداهدلأ*لم!52

ء(ش11ال!الاةسحولا-5-عقاةااة+ححولقعقأخذ(ثم31(181لحص!!احالدهر(11ة*لأم!*52+ا.6ويأخذاإلا03(181لح)اموللمحأ(د!ة

الاةهـاع(ةي!ش!شايبرقوتاا1ي!اص!شالايلأهيلأ(ةيثتونه،11ا!للما!اةي!س!خفيستهزؤون،3(آ181ح!هـحعن،5811!ع!53+!احفي،11!للأح

دلأ*(لهميقولها1!م!*ي!لاة(كانماا1ا+عقاة+عقهدا(ا811!شيئا،ا1اة!(هده.3(181ة3مم!*ةيدأ337+ة*اه(جلدوهإذا81!033(

ا"زولله53

.سصالحا/تدعونيلميق/(الصالحليتقوللمادا819091(الدائصةالحياةيض/الأبد(حياةا1الرؤسااء(أحدس.قر/رئيى،18181(

11آخرق.تسر/أيضا،ااقرواحد(181-33(زورشهادةس.قر/زوزا(181013الواحدسر.ق/،وحده11قطأحد(ااصانإيايدعاوكما

يولرقه،11لكس.(عندكا1بماذ!س:قر/بم(اواحدلثي)ء(ي./تنقصكأيفاواحدةس؟(يعوزكأيضاواحدااتر(يعوزك

لمع،181033(قرط(وتعال11الاءس:ق/(الس!وات11كنزالتفيدي:اذخيرةلكديكونسقاكنزا(لك!تقتني11وأعطهس./ووزعه

حزنتدأنهيسوعرأىفلصاس:حزن/+وقد!ي.قر/ي!وع(رآهفل!ا181034(الحرنبهأحاطي.حرن/س.ق/(قلبهتألما1+هذاس

هوانسعنديتطاعلاالذيإلىعس.!لماللهعدممكنةهبالاسعندالعسرةالأمورعي-،الله)000(لاما37(181قطأيضالم36(181

لاالديا1+هاؤلا)ءاع!؟+أولا)ء(/.مطمحن،181038(تحونأنعليهامقدورعيرالاسعند!التيالآمور%مستطاع)الله(عد

.سقر/أحد،ااقرلحم(ا1يوعلهقالسقر/طم(دقالهوأما181093،إثركفيوجئناقسوتبناك(11وتبعناكش)ء(كلس.وتبعناك(

%أولاذاأوامرأةأوإخرةأوأئاأوأئاأوبيتاعسأولاذا/أوامرأةأوإخوةأووالدينأوبيئا!ي.ألئا،)000(بيئاا1يزكسقراترك(ا1إنان

مي.الأبدا11العالمسالدهر(ااالعصري.قس/(الزمانااعرقويأخذ(11!يفلاإلا،181003(بنينأوامرأةأوإخوةأوأئاأومنازل

!ي.يتل/صق:في،ا1+يوعسط.س/أخذ(314181،بأضعا!العالمهذالىويقحل(إلاالي؟يقبل*س:أضعافا()...(إلا11مزلدة

يحونوالميسمخفئا()...(لموهم181:،3(ومجلدودهس.قر/(جلدوهوإذا81!033(سرويثونه(181031(علىس.في/يعناا1عن

الكلصةهذه؟تللس:(عنهم)...(و؟ن11ق(مالكلاواحدةس.شيئا،ا1قسهذه(صيفهمواا1نحفيةكانتولحنالمقولاتيعهون

بهايخاظبونالتيالأقاويلهذهس.11قيلقدماعي:(يقوله؟نماا1عنهممغطاة

يرذلونهيثتمونه،33(181منهأدفىثمأخذ،ثم31(181للهااللهعند181037(لخياطاشتمالإلرةاعير18105،(تفجر(تزن181003(

(،ع؟والرويالريانيأشوالسريايى،القبطيض/سق،والرويالقبطيقروالسريافي،والرريالقبطيتسر،الربانيس،الرويي.،القبطيق

تطفقط،طالسربايى،لىليى-لا.،الرويلىلي!هـلا.،القطيفيليىفلا،الريانيبحضع!:،الرويلعضعر.،القبطيبعضعقالعراني،

تطرالروي،السريافيبعصعسر،والسريانيالقبطيلعضعقمىرالرري،الفبطيلعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الروكبمطفقط،القحطي

الريايىوبعضالقبطيقعس.،القبطيربعضالرويععق:،الرويوبعضالق!طيقعر"،الربانيولعضالرويمعس"فقط،رالريانيالقبطي
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بم!

بمآتحز

بمخ

لوقاإنجيل

غمثزالثامنالإضخاخ

ؤال!تونالزاك!ائقضل

لمختافي،تحمجشيئقققاأ36ة181زخة.ت!أذالظيرييئجمئذتجاي!اآغمىؤكأنآيىيحا،منقزتتقاؤكأن181؟35(

ذاؤذ،ثبنت!وغ"تاقائلأ:ققزخ181038(غابزالاصيرقيت!وغأنقأختزوة181:37(فؤهذا؟""قات!أل:تجغل

ذاؤد،ئنت!وغ""ياأكثزتفزخق!نفؤقأقايت!كت.فذائممنيفشونكأئواالدينقائتقزة93(ة181ازحمني."

أفغلأنئيريذ"قاداؤقال:181:41،شأتةإتحيما،قزتقققاإتة.ئقذتمأنؤأقزتحئوغ،قؤقق!لم181؟.4ازضي."

ختضذ."الديقإيقائذ"آئصئت!وغ:تة43(ققاذة181أئصز."أنزت،"تاتة:ققاذفؤقأقالذ؟"

اللة.:.ئ!تخونزأؤاالدينالشغبخيغؤكأنلتإ.فقخذاؤتبغةأئقئقيؤقييمالح(181:3

ؤالمتئونائخامشائقضل

ؤكأنانغشايىين،زئيشكأنؤهذاز؟ء.اشئةئذك!زخلقيإذاا3ة191أيىيحا.كبتفمثيؤكأنذخل،قققاأ19101

فيقضيزاكأنلأتةانجفج؟أخلمنيقدزتخنقتئمفؤقنت!وغيزىآنفييذا،تخولؤكأن191013غيئا.

غلىتجاءقققا191:ه(جقيقا.منئختازاكأنلأتةيزاة،ليئخيزؤغلىؤضجذفذائم،إلىقأشزغ191:4(قاقييما.

تييذ."!بانتؤتمأكونآأنل!تئتنيقإتةتافيلأ،ؤأشيرغتغاذزكأء،"ياتة:ؤقاذت!وغإتييماتظزائضؤصمج،

خاطبئزخلتيتهإلىذخل"إتةقائيين:أخغونتذقزوازأؤا،قققا19107(قيرخا.ققبقةؤأشزغ،ققزذ191؟6(

لثميئا،ظتفئةؤقن.قالييضفائقمتايهينأغطيقأتذازت،"تايلزت:ؤقالزكأءقؤقق!أا:198."لي!تريغ

إئرهيتم.".:.ائنأئضافؤقإتةائتيحت،يفذاائخلآضكأن"ائيؤتمت!وغ:تةققال9،ة191أضغا!."أزتغةأغؤضة

ققذ.".:.البيؤلئخقضييظفستتجاءالتمثيرائن"لأن191:.1(

!بن(ااهوف!ن6لى(ف!هوفأما181،93داوود*داؤد7داود(11ابن"،!بن(38(181يتصدق+،رحمةيحمألا1؟ن6و؟ن"(181035،

ر؟مماز؟ء،11جا*!جاءاا19!.5ز؟مما+!ز؟ء(191:3،يباركونممايبحونالم181:43قايلأكالموقال181:41(داوودكاداودا11ابنكا،

هلك(6الذياجا"!جاء(ا:.ا(19شياكا!شيئا،ا1زكاكا!ز؟ء(19108(ونزلهـفأسرعئأةلأ(وأسرعفنزلاا-!،فنزل19106(

الضال
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مجتاز،اح)!لأ**(53(مجمع36(181اة!اهـ5*(رحمة11ااص!+ةلمحأ(يألا1ل!ح+ةطعند(ا1للأ*امحاأرمجا،11)ا+للأيلما(تاة1(كان181035(

11ح-ول(امقداال!+ا+س!!ع!3(ةول)!ةانانتهره093(181ا"*ة+انأخبرش033(81!ح*53س!+هو(ماا1!ا*ايلأيهة،يمألجعلاا5اشا(يا)1،أ

قر(ز؟ء3(!19*ااةي!اايلأهص!+(يصشيكالى53191،1*تا(يسبحرن181-43(+ء+االدي(81043!ل!!اتالا،1811ل!هحثةولعت!535كثر(أ

ا،ح-7+اةتامته(ا1ط!3في،ا1كاا*53قصيزأ(ا1تأ17*ح*ح+هو(منيسوعا153،31يلأللمامريذا(ا1للماكا3ح+(يجولا321)،ل(!رةم!ه

58!حح+ه+احجهتها(منا1ااةل!ق!*اشأالم!م!+محتازا،كانلأنها1خ2مللأولهمما5ةقر(حميزةا1،أح-س!تدام،ا16اة(-)ا*ه،فأسرع191:4(

ي!ه-،هم!حا"ولقى(ليزيحا1ص!دمالأةااةد!طحد!53(إلىدخل11*يمم+52(أحمعون11*مولحم3ولتذمروا(لا(191يا+هيدأ(فقبله6(191

ا*ا*+!ص!ط(ليتاالذا11ا+53اةور،لخلا!!اا1ا+ثلعلأ(كان،9!19!3!اةهه!3لأة!،عوضهأا61+اكل!تا!هاظلسته(1918

هلك(5،*+الم19100

عرس(رحمةيسألااقسريأل(ا1قارعةعلىصقاعند(ا1إذيقساكادا(اقربهـ؟لى()!يهوفبياسر.قاقرب(لماو؟د181035(

يستحبرعسردسر/،يسألجعلاابهالمجتازبالحح!ي.المار/الجحصوتس.مجتاز،بحح181036(فلما،يسألعريستطع!/

عليتحقس.قر/،ارحمنيااوهوعس.يع!/قهو،لأماا1+يوع:سط،قدامااقيسثولى(181093،لهثقالواس-قر/(فأخبروه37(181

سيدياس.قر/ر!(ياااتح!بسقر/تريد(ااتائلأي.س/(وقال41181(قدموهي:قس/ترب(ايدعوهس.قر/(يقدم181004(

%مجنازاعس!!أونمذ%لجبريقايشي(وكان11+يوعسط.دحل،191:\(مجصدس:ممحذا(ا1ساعتهفنسقرافلوقته(181:43،

.قساقصيزا(ا1بس.ا(مرفيا1قط(مجول3(191الغشرعلىعر:ص/العارين،11ربهاوسعرزكاء(11ساصه(19103(واجتاز

حههاامنمجتازاكادلأنهااتيمةعس.قسر/(جميزةااقعلى(ا1يوعوصبقفعداأس(.قر/،قدامإلىمأسرع191:4(قسر،قامتهااصغيزا

فلصا(91:هابتلكالعبوراعتزملأنه%هاكللعبورمتوجفا؟دلأنهعرمجوز/أدمرمغاكانهكذالأفه%مجازهكانعدهالأنعسق/

(أكونااقرنازلأ(ا1قط،تعالا1إلىي.على(ا1ذلكإلىيموع)جاء(سطعلى(جاءا1الموضعذيجا)ء(نكصاعر.ق/(الموضععلىجاء

تط(ليستريحا1عندليزلس.عندافنزلعس.ق/بيت(إلى11رمجرواعر.يقمقمون/جعلواعس.عر/تستذمروا(7(191أقيمي.تسا

عسظلشه(ومن11راحدوأييق/ومن(ااأمواليعسر.قعر/،ماليا1سيدياس.قر/رب(ياااليوععسقر/(للرب19108(

قر(أربعةااعنهأعوضه%إياهأففيهعر:له/أضعمهقعر/،أعوضه11ثاث(خاأحذاظلتبهتوإن%إنانكلغمتهمه!ا

هال!كانماعمى:/الضالع!.ىو/هلك(الدي01(191لسطذا،ااتسرلمكانا1+إن.ىيوع(9(191

يطلبمجرل(19103(يباركود(يسبحون43181(ينتهرهفجعلفالهره(18193(يتجد%يتصدق(رحمةيسألا1صدقة(رحمة3(181:ه

غصبتهظلشه،8(191لدخلمضىدحل،19117

أ،عوالرويالسريانيأسرالسرياني،القطيقس/سق،والرويالقبطيقروالريافي،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الروي!ي،القبطيق

تط،فقطط،السريانيفيليى-لا:،الرويفيلي!هـلا.،القبطيفيليسفلاالسريايى،بعصدر،الرويبمضعر!،القبطيبعضعقالعراني،

تسط:،والرويالريافيلعضعسر:،والسريانيالقطيلعصعقر،والرويالقطيلعصعقر-فقط،السرياني:سطلهقط،الرري:مط!قط،القطي

الريايىوبعضالضطيقعس،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويربعضالقبطيقعر.،السريانيرلعضالرويمدس.،فقطوالريانيالضطي
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ؤال!ئونال!ابشالقضل

نأيظئونؤكأئواإيزولثييتم.من!ريتاكأنأتةآخلجمنقثلأ،قالآنزادهده،ت!قغونفئمؤلمحيقا191:11(

تظقزينؤفحت.:.الت!قتكوت

ؤتغوذ.".:.قمقكةتةيتأخذتجيذ؟كوزؤإلىققىت!ث،تةإئ!انكأن"إتةققاذ:191:آ\،

آفلؤكأن191:14(".ةآجيأنإلىهد!ب"اتخزواقائلأ:أفتاء،غمثزةؤآغظافئم،تةغبيدغ!تزة"قاشتذكأ191013(

أخذؤقذغادتقاق!نأ191015غتيتا".هذايفيذأنئيريذ"قاقائيين:إثيروفييىشاتةقأزشفوائئجضوتة.قديتتيما

قائلأ:الأؤذقخاء191016،تخزوا.قاذاييغقتمائمضة،أغظافئمالدينائغبيذأولخذئ!تذكأأنقاذأنائقئقكة،

القييليجمطكئتأتذأخلجمنالضايخ.ائغئذأئقا"خ!ئا،تة:ققاذ191017(آفتاء".غشزةضازقذقتاكزت،"تا

أفتاء".نخ!ةضازقذقتاكزث،"تاقائلأ:الئالنيؤتجاء191018(فذدب".غثيرغلىشفظانلذلضخنآميئا،

قتاكدافؤقازت،"تاقائلأ:الأخزؤتجاء191:.3(فذلب".خي!غلىأئت"ؤكنأيضا:الأخزيفذاققالأ191:91

تئمقاؤتخضذتضمغ،تئمقاتأخذقاليى،زخلأئتإذيخفئك،لألتي191:31(مئديل؟ثبتقفئةقذجمئدي،قؤضوغ

أضغة،تئمقاآخذقالض،زخلآلتيغزفتكئ!تإذال!وء.ائغئذأئقاأبيئذ،!يك"منتة:ققاذأ191:33تززغ".

يىيحقا؟".قغأتقاضاقاجئئا،إداكئث،ؤأتاائقائذه،غلى!ضتيئغطتئمقيتما:33(19أززغة،تئمقاؤأخضذ

تةإنزث،"ياتة:ققائوا3،ا:ه19أفتاء".غشزةتةيقديؤأغظوةهذامنائقتا"ائزغوايفؤاقمين:قاذثتم191034(

أفتاء،.،،.:.غشزة

مئة".".:.ئئزغشمؤفتةقالديتة،ليشؤقنئغظى.تة،قنضوإنتئم:"أفوللفئم:"قال1910136

فذايمب".".:.قاذتجوفئمفتا،قاقائوفئمغقيهئم،أفيذأنئيريذواتئمالذينأولخذأغذافإ،""لجنأآ191:7

إيزوشييتم.إلىضاجمذافذائمإلىقمثىهد؟،قاذؤتتا191038(

11وجاكاهاوجاء(191:18(امنامما!أمناء(11فجاكا!فجاء(191:16(لاشفاعة+رصالة(14(191اي!اكاأيء(11امناكا!أمناء(19!"13،

لأالمنا(191034،أتقفاها!اأتقاضاها191:33(انكاإذ،ااالو*السوءا161:33(وجامما!وجاء(191003(أمامما!أمناءا11سيديا6رب(يا

هـهذأ،ةهـلأهذه(18(191وادبحوهمممافاذمجرهماا1اعداى*له(أعدائي19107،(امناكاأمناءا19511،(امناكا!أمناء(11هـالمناء!ة
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ويعود(11س!حول*ص!23قر(نبا1ح*؟د،5311لاهإنها191013(س!ورس!قال،أن15311،ة1،+ه-كهزأد(11ح3*ح+للماشايم!عولى(191011(

تر(رسالة5811+ي!ل!شا+اقر(مدينته191،14ا!ة+للأيله!5اتجروا،11م!ة*7قر(أمناء11وللاة(-)533فاستد!(5،191.13!شأة+5

11ظللأح!كاحئا،17،ة191قىا-7+للأيل!!5ة-3اةعااتجرواا1هح*3ماذا،ا1اة*،أولكا1)1+للهيلأ،(حةف!ن(ا191015ام+53ةا!شا

أنت(11لىاهأيفا،11-م!*الآخر(1اا*+طذا(191،91حايل!مص!مماص!-!535المحأ3ةولقسلطار(لكا1ا+للأيلماليحى(ا1مما!*حا*53(القليل

(قاسا1س!*،ه!ت!(نتأإذ11!حمص!اةي!(خقك3(ا:191شا53مةوري!15تر(منديلا1+ه+ي!،عندي311،أ*اا(موصوع1(19100كاللألح

11ح!هـ535(دلم(:133أ!احورشا(كنتإذ311!دأح+ح(ل!ؤا11ة*63+ةحا"همح(ينكدأ3(1913اا+ةشا(تزرعا1دلأ81(حدتأا1!ااح+لمحأة

1اطهـ5311انزعوا،،19143،أاة،2س!ة+مم*اتأشاةا!ول511!ص!ااس!+ولولاتاولربحها(معتقاضاهاأ11س!33ةءس!+ةم(المائدةعلىا1قآمماحولاتعطلى

هاتوهم(ا1ا*ي!،أولك191.!3(اا+ه+ك!منه،ا1*يااس!قاصفا56111+*5-(له!الدي11يا*+له،(ا19!036ا*!ي!هذا(ا1لا+ه+ك!ص(

ةلمما551حا+معذا(صاا1ح+36(قدامااع(إلى11ولااةلم!المح!(مث!اا"ي!،هذه(038!5319+ال!ة

يقولأنثأعر؟سعر/قال(ألىزاد11+الأقاويلعرسهذه(ا1+كانوا()ع!.همفبيناس.صعوا/فلماي.،يسعونهموديصا191.!ا(

ن/الم!علىالظهورتزمععر(للوقتتظهرا1الاعةتلكفي)صس(:قسرق/(للوقتااذ!تطهر،ا1لأنهس؟ق/أنه،أجلم!ا1لهم

11شرفلهي!سب%عظيم(جنسالحبذوع!:جنس/ذونسيبعرعر/فب(له13(191الساعةتلكوتظهربأدمزمعةعى:

قر/نريد(ا1رسلأعر.س/شفاعةق:،رسالة191:14(قطهذه(ا1قاتحروا(191013(لفهعر.صافلاله(ا1بلدسقر/كورة(ا1ترمضى(

11العبيدهاؤلااء(ينادىي.عيدهاإلجهئذكأسالعبيد(أولئكيدياا+أمرد!.ع!اقرقال(أن11قطف!ن،191015(نحبس.

اقرب(يا191016،تجر)ما(ذاس:/منهمواحدكلرلغماعر.س/فربحتجرصعر.الفرة/الخاراتودعلوهالذيماس"تحروا(ماذا

س/ي،القليل11علىع!.يعس/قفي،ا1حئاأتيتعر.عر/-لاقحئا(1971!(ربحعرسدل/عرق/صاراااسدياس

عرصيداياس.ق/رب(يا191:18(كورعس.تسرامدن(ا1وك!قم%وايئتحوند!املظاصني:(سلطانلكليحنا1الحقير

قسر/مدن(ا1والافحى%ملظا!ند!.قراصن(ا1قسطأيضا،11تطالآخر(191091(أكسبس.أفاد/ي.ق/صار،ا1مولاييا

موضوغا(ليالس.عندي؟نالذيسر.(منديل)...(موضوعا1تط،لمعتها1مولايياعرسيد/ياس.قارب(يا191003(كررعس:

تعطا191033(علتلماي.عرلت(كنتإذ1اأحصكس:ي/،أدينك191033(!ثديدعسر.ع!/قاس(ا19!:31منديللىعدي

أرلاحها%معبهافأطالب:عسرمجها(معأتقاضاها11أقبهصهاعر.أتقاضاها(11للصيارفةعرط(المائدةعلىااتر(المائدةقسر/علىلما1قسر

:سالرباأيهاق:يارب(يا3(191:هقهذا(ا1صمن،ا1يديه+بينسط(للواتفين،1(191برلحعليهاعاملتقدعرأرباحهاوأطلب

فإنس:منه()...(!الذيااقرسرف(ااقر(فالذيا1الذيذاكثأماسقراومن(11سيعطىيقس/(يعطىا1سطط!،191036(سيدنا

يديبيني.قس/قدايأا1+ذئحامط/واقتلوهمقر.ض/فاذمجرهم،ااترطهنا(هاااقهاتوهم،191:17،منهيؤخذأيفالهالديذلك

قدامهإلىخرجس.صاعذا،)...(ممنىا1قدامهشق/(قداما1مضىي.ق/ثى(اا+الأقاويل.سطهذه(اا+يسوعسط:قال(ا19138

ليصعد

أزرعه(11أنزعآحذ(ااالمنرير(ال!ؤ191033(تبذر(تزرعا1تنتزعتأخذ(191"31(هاؤلا)ء(أولشك،1،ه1910الئزد%الفيوج(رسالة\(ا.!9أ

خذوااانزعوا1910،13رهأفي

أزرعه(لىماوأحصد33(191تسرفيكذلكوليس"،تفرقلمحيثص"وتجعهنا.العربيالنسخبعضفي(تزرعلمماوتحصد191031(

قرهوفيوليى،أبذرلمما"وأجمعهنا.العربيةالنسخبعضلى

(،ع:والرويالربايىأسوالريافي،القبطيقس/سق،والرويالقطيتروالريايى،والرويالقطيق!ر،السريانيسالرري،ممط،القبطيق.

قطفقط؟ط،السريانيلىليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيلي!فلاالسرباني،بعضع!،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعراني،

قسط،والرويالريانيلعضعسروالسريايى،القطيبعضعقر.،والرويالقطيلعصعقر3دقط،الريايى:سطدقط،الرويمط،دقطالقبطي

السريانيوبعف!!القبطيقد!:،القبطيولعضالرويمعى،الرويولعضالقسطيقعر،السريانيوبعضالرريس.فقط،رالريانيالقمطي
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أآ1919

1910013

التاليى

تلآميده،مناثتيرأزشلالزيخئوفي،تجتلئذكأالديالختليجمئذغئتاؤتيحتقايتيحتجمنقزتتقاؤكأن

منأخذيزكئةتئمقزئوظاتجخشامجذانيذخفئقاقا،قإذافذاقكضا.اليىائقزتيماهد؟إلى"افضتاقائلأ:

تختابخالزلت"إنفكذا:تةقفولاتخلأييما؟"،"يتمؤقال:آخذشآتكقاقإنا191:31بيما.ؤأتتاقخلأةقآ،

إتئيما،.،،

"يتمقايكؤ:تفقاقالالخخش،لمجلأنيفقاؤتيتا191033(تفقا.قاذكضاؤتجذاائمزشلآلب،دقحتقتقاأ191033

غلىثياتفئمأئقؤائتمت!وغ،إلىبهؤأتيا191:35(إتييما."يحتابخالزت"إنققالا:فضاأقا191:34،الحخش؟"تخلأن

الظيرييئ.:.!بثياتفئميفيرشونكأئواشائزون،فنمؤلمحيقا36(191غقييما.ت!وغؤأزكئواانجخ!ث!،

غطيبم،بضؤلتاللةؤئتايىكونيفزخونالتلآميدتخقليخيعتذأالزثتوني،تجتليفئخذيىجمنقزتؤمجثذقا191:37(

ثبؤائقخذالمتقاب،كنيالمتلآقةالزت.باشيمالأييالقيذ"فتازذقائيين:38(ة191زأؤقا،اليائفؤىجميغلأخل

.،،.:.ائلأغايب

ؤقال:قآتجات191004،تلآجميذك."أزخزائفغقئم،"آئقاتة:قائواالخئجتيرجمنائقريميميينمنقؤفاؤإن93(19!ة

الجخازةة".:.هد؟ضزختهؤلاء،شكتإنتئم:"أفول

أشتاتائيزيمهذاجم!تغقمينأئحبكئحت"تؤقائلأ:أ191؟43غقيقاتخىائقديتة،ؤزأىقزتقققا4(191:ا

خظائز.خؤلليئأغذاؤفيؤئفتيأتائمغقيلثشتأييأتةلم19!043غيتيلثغنخميثققذالأنؤأقاشلآقتلث،

لمحيلث.".:.ؤتئوفيؤتذتموتلث191044(جقيما،خ!منغقيليئؤشئضيفونبليئ،ؤشئجيظونآ

تغفدفي.".:.زقانتغقميتنمآتلثتذذخخيرغلىخخزالمحيلثتذغون"ؤلا

تئتيإنقكئوث:"إتةتفئم:قائلأأ!1046(ؤتشتزون،لمحييماتبيغونالدينلمجإخزاجتذآالقي!،ذخلقققاأ1914:ه

الفضوض.".:.قغازةتجغلئفوةؤآئئئمالضلآه،تيحتتخون

ئفيكوة،أنيظفئونالشغبؤفقذفوؤائكتتةائكقتةزؤشاءق!نالقيتي.!نييؤبمضؤئغقئمأ!ا:47(ؤكأن

مئة.:.شاجمجينبه،فتغققينكأئواالمثغبحميغلإنتفغفونآ؟قاتحذونؤ،48(ة191

+فزكوه!ا"إيىلملم1910.3أربابه6(مالكوه191033،السيد6،الرب191:31(احذامماأحد،1اأمامكا،اقدامكما191003(

هاؤلاءكاهـ6!هؤلاء،191:.4(الفريسيونمماالفريميين(191093،كاالسصاالس!اء(38(ة191هـييرودمح!ةهـلأ(سائرون191036(

11رؤسا!رؤساء،19471(ما"لم(ا41،091وسيحتطون*وسيحيطون،11عليكأعداؤكتيج+حظائر،حولكأعداؤكوتلتي143ة161

هـوسامعينمأةلأ،سامعينا1معققينم!ةلا!(متعلقين048(أ!اومقدموأمما6!أةلأ!ومقدمو(
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93-91،8لوقاإنجيلحواثي

11**+س!(التي03(ةهـ191(جبلا1داص!-ةطعند(ا1ةال!ةقرعنيا(ا1هـ+!قر"(بيتاةهـ1*3قر،فاحمبا1هـ)،2!(يول*!قر\(بيت؟ا191:9

س!!!ه!3ة-!،ثيابهمألقوا1ايا*ل!3*،بهوأتيا35(1910ةيهع!؟ام!تا3،مالكوها31ء*وو،نمجلا:33(1191ا+اي!*(سهوراوأي!هـ11(لى

محمل،ااولا+ةآي!-*تاح+3منحدر(ا1+!للأطةي!اا5س!ور*ول*لح،قربوعندما37(!19ع!3ولايل!،سائرونهموفيا191036،آهي!3حتاللأ!

+ا+حول*ةقرازجر(19!.93،دلما(53)53المجد،11(52ولمالح)4ال!(اللامة191038(ح523*خ(ياركونا1ش!(2)ايدماةم(يمرحونا1ا+يدأ*7

نت(أ11م!مة!(كتا1حورلو((43!1أ!)3*!أ،*(+س!(ىرأ11س!للأحفلما((41ج191اةي!ا(هذها1ي!حشا)يلأللأ(ة(صرختا1ي!اة(هؤلاء(191004

،535حظائر(حولكأعداؤكوتلتيااح!أنه(191:43(ة3+دلمالح(خفيتاامم!ولوأما(اام!+)سلاهـ(لحيى(ااد!ص!4(أسباب11اللألح

+طثله!5+قول5(يدكولكلم191044ة،ةحجهة،ا1ورلالهح*س!لح،سيضيقوناا-كلأكا(ليحيطونا31+كاة+ةي!س!حيلهةكامع!5اكلةكل!ي!ح*،ا

(يحون46(191اس!531(لإخراج191045(*اي!ايل!+ولس!لمتعهدك11ح*(أنك11*ولهـش!،بدل11**لميدعورا1!63ح!ط(فيكااس!5+3+ول

11د!1،اةة(يععلون(!19108تاي!ا"مماة+ة(يهلكوهأنادلأكا3(يطلونا1ح52ة3مقدمو((19147حمة7لااةلم!ح،حعلتصوها1ا+دلأيدماس!ااس!

االلماشأت!منهاا1)،؟3+للماشأ(2ءسامعير،اايلأ*3*يملأللأحتم(لهمعلقين

قائلأ(191003(ذاقس/جل،ا1مجانبصقعد(اا!ايس:ي/لاي،ا1لتإلىوصلفلماس.قر/لب(منقربلماوكان191093(

11+دوفيط.دخلتاها(11لالحذا)ء،ي.لإرائح!ا/س:ق/قدامكما(ا1ال!ثنة%الموضوعةق:س/(التي11ق!هذه(ا1+له!اسط

إيىحاجةبهي:قاإيى(يحتاجا1يرادلرلاس.قر/(الربإد11تط(وقال191031(قرطألاس(منا1عليهيجل!يض/(يركبه

بالك!اماسقر/لم(ا1أربابهق.أصحاله/س:ي/(مالكوها1حلآفحيري"مجلان(هصاوبياااقسمجلالى(ا1سوبينا(19331(

11ألقياي.س/األقوا1اوأتواي:س/وأتيا،19!.35،+فتركوهصامط.،إليه11حاحةبهي:ق/،يحتاجا1يرادلرباس.قر/الرباإن34(19!

(يمرحونا1منهبوطيي:دقه/س:ق/منحدرا191:37(منطلفا؟نوإذس.ق/اسائرونهموفيصا36(19!وأركاعي:س/اوأركوا

11يقولونوكانواس.قر/(قائلين38(191+والآياتعسر.(القوى11عالس.قر/،عظيما1يسبحونس.(يباركونا1مرورينتر"س/

من(ا1+جماعةمطم!،191:93،العلوس.قر/(الأعالياوالتبيع%والحمدع!:تر/المحد(11()!السلاماللامةسيااللامة(

طدهذه(االوعس.دسر/إن(11+طم.سطوقالا11قرطفأجا!اا191004إئهعر.سعر/ازجر(11د!طالجح(11!لالطبين(ا1قس

)...(كستلوااقرصلامتك،ا1أهلق.!ي/،أسباب11قطبهت(16103،،فب!يالمدينةرأىي.ض/بحى،المدينةورأىااترعلسا،191041(

يهذا/يومكفي؟نوإنللاملث!التيالأمورعرفتترلىلو%لسلامتكهوالذيالومبهذاعلصتلوإنكأماع!.(سلامتك

ترا(أيام)...(إنه191:43(الآن(وريالحنيقدولحنيةتوأرتاقدلإنها:س(خفيتلقدا1قس(الآناهذايومكيعلمتلووأنت

!ي.قس/(عليك)...(وليحيطود11أعداؤكفيههابكيحيط%عليكأعداؤكوتسيج.قياحظائر()...(وتلتي11أيامتأتيكفسرفس:

.ي/الأرضعلىويقلبولك)؟(ويحبونكد!ويدكونك(1910144موضعس.جهة(ااقسركل(مناابكومجيطونويحتمونك

!يما/لدل%أنكعنبدلأد!.أنك،بدلا1م!نقبدل(ا1جوفكفيألنا)ء(كويحبونع!.ليك(وبنوكويدكونك1اويدكدكونك

11ئد!عر.ق/هـلايحون(أ!1046،سفلاويثزون(11ئحيرجي.تس/ياخراج،،(191:همراعاتكيض/،تعهدكا1الابصا(مابدلأ

يريدونس!تر/(يطلبونا1وأشياخس.اوأوائل!ي:ق/ومقدمو(11ع!)-(ط)ء(سقر/رؤساء(191:47()ألتم(أماسط31(

11مثغوفينمي.قس/،متعلقينا1ماعلىيقدرونيحونراولم%بهيمعلونكيفيدرواولمعس:قر/(يفعلونمايجدونولا191048(

لساعهد!:/يسعونعسةىق/سامعيرا

الأحبار(الفريسيين191093(يبسطون(يفرشون36(ة191وقذماهبه،وأتيا191:.3(

المصدرعلىافصببدل،4(191:ه

ا،ع.والرويالسربانيأس.،والربانيالقبطيض/سق-،والرويالقبطيقروالسرباني،والرويالقطيقسر.السرباني،س،الروي!ي،القبطيق

تطفقط،،ط.السريانيفيليس-لا!،الرويفيليمىهـلاالقمطي،لىليسفلا،السريانيبحضعس،الرويبعضعر:،القطيلعضعق،العبراني

قسط4،والرويالسريافيبعضعر:،والسريانيالقبطيبعصعقس:والرري،القبطيبعضعقر:فقط،السريافيسطفقط،الروي.مطفقط،القبطي

الربانيولعضالقبطيقعسالقمطي،ولعضالرويمعق.،الرويوبعضالقمطيقعر،الربانيوبعضالرريمع!ر.دقط،والريانيالقمطي
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ة-!

وليم!

"-

لوقاإمجل

غمثزالاليخالإضخاخ

ؤال!ئونالتامناثقضل

ؤقائواأ.آ:11ؤائقمثايخ،ؤائكتاثائكقتيمازؤشاءؤتحتؤئتشغالقيتي!ئغقئمفؤإذالأتايم،آخدثبؤكأن10301(

"آتالهئم:ؤقاذقأتجات103:3(ال!فظان؟"هذاآغظاكالذيقننأؤ؟هدضنغتسفظالببأقيتتا"قلتا:

فئم،قأقا103:ه(التايي!؟"منأئمال!تاءمنكأتتئوختاأقغئوبتةلم103؟4لي:قفوئوقا!طقبما،غنأشأئئم

"جمنففتا:ؤإن103:6(ئضذفوة؟"تئم"قيتمتخا:يفلال!قاء"،"منففتا:"إنقائيين:تغص!قغتغضفئمقاشتؤزوا

هق."أينجمنتغقئم"قاؤقائوا:قأتجائوا10307(تئئ."ئوختاأنأيقتتففوتفئمقإن،الشغبجميغتزلمختاالتالي!"،

.".:.ههننضتذثشفظانيبأئتخنمآفولأتا"ؤ،:ت!وغتفئمققال10308(

ؤال!ئوناياليخائقضل

كبيزا.زقائاؤشاقزقلأجين،إلىؤذقغةكزقا،غزلقكأنزخلأ"إنالقثل:هذاللشغبتفولتذأثئمأ10309

قايىغا.ؤضزفوةائقلأخونققزتةائكزيم،ثقايىمنئغظوةليئانقلأجينإلىغئذاأزشلزقانيجم!ئتم103:.1(

نأآئضاقزاد103:13،قايىغا.ؤآزشئوةؤأقائغالأخزققزئوافئمقأقاآخزغئذاإتيهئمؤأزشلآئضاقزاذلم103:11

الخبيحت،ائيأزلي!لأفغل؟"قاداائكزيم:زثققاذ103013(ؤآخزخؤ.الأخزهذاقشخوافئمقأقاثايصا.أزشل

فؤ"هذاقائيين:تغص!قغتغضفئماشتؤزانقلأخون.بيماتفزقتقا103014(جمئة".ت!تخئونزأؤه،إذاتغقفئم

ائكزيم؟زثيفغلقتاذاؤقتلوة.ائكزيمخايىبخؤآخزخوة1(103:هالميزاث".تخاتضيزلتيقفتفئفة،قئمواائؤايىث.

قأقا103:7!ا."تخون"لاقائوا:شيغوا،قققاآخيرين."إلىائكزتمؤتذقغائقلأجين،أولخذؤيفيكقأتين16،ة103

قنخ!103:18(الزاوتة.زأشضازهذاائتتاؤون،زدتةالذيالخخزإنائقكئوث:فؤ"ققاؤقاذ:قتأققفئمفؤ

ت!خفة؟".:.فؤغقييماتمئفظؤالديالخخيرتزتف!،ذلذغلىت!فظ

غيئوالأتفئمالشغمت؟قخافوا.ال!اغةيفذثنيغقييماآئديفئمتضغواآنائكقتيما4ؤزؤشاائكتتةقظتحت103091(

لأخيهئم.:.التثلهذاقالأتة

101013(وصرفوه7،وأرسلوه103:11(عبيذامماعبذا،103،01أيمأكه،تقولولها"افقرلوهاا1اسلحمكااسألحم(103:3،رؤسا!رؤساء(1(103

11اما"فأما(103:17(ذلك؟نممايحون(103016(+بهمهـمما7ئأةهـلأ(يفعل103015(بصرته"به(بصر10143(يمتحون"أيستحيون

+منممالخافوا،ا1رؤسا!رؤساء(103091(-مماهو،ا1يترضض7(يرتض10،018،الناؤن7الباؤون(
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ا-038لوقاإنحيلحواشيى

(الدي11س!اأو(11!اة(هذها1ا(،ة)ام(صمعت3(؟.أ.ة3احه53+ةمع!(وثب11(1احاحد!لاحلمحأ)53111يبثر(ا5111هو(إد11شاةكار(ا(؟أ.

فاشتوروا((أ.؟.ه!اةيلأأم(10304(كلة1،5!قولوها(11)اكلمأ(53!طة(11لممع!(ا31!ع!أ((ألأد)حمأنا3(10،اة!هذا(ا1-+

اة!اهذها1038+ولهـايقنتأ5311++6أح(قلو!م11دلماالحةلم!الم!يرحمما((1036!حة3((5قو)تصد11اا)شهه*(ةي!(يقل11ة2كاهتااي!

535311*شارماد(103،01ا!يد!3تجيزا(ا1حداة53اول(فلاحينا1حداكار(ا1*535(إلى11!ا+ولع!8تاهة(للثعبا1اكل!تاي!(يقول9(103

أهالو(11+ل!ممرا+الآخر(11*هأيقا(11ك!153اةاا+ه+فراد(11(10،لمحاياح53+افار!كا(ا1ة23اا+ه+*ه!ح(صرفوها1ة+ع!3الح531فضرله(

،أحرجوه11ةدلههـ83حلشجوا(ا71)+حة3ثالا(ا1*هأيقا(15311اةلحةاا+ه+فراد(13(103ة33ا(+ه+58!حأرللوه(11ة+م!اايدماهيد!2

511(لاحم"*)1اح!!هفلقتله،ا1!هتاالم!اشمتور(11ةد!3بصر،ا(لح2653103!ة(لعلهما531س!+مادا(ا1س!+ر!،13(أ.؟ة3يا+الح58!ح

11ااة+حمما57تا(!تأملهم(10317لم!ي!جا+دلأيدأس!(يحونلاا1ا1د!آة،لأتير(10،61+ع!(ر!311*+ع!1ا-اع(أحرجوه،10.51ا+دل!يدأيصير(

*لالمحأةا(لمحأة58!س!(يمحقها6أهـ1(يلدا11لاتاللما!ي!(يرتض(103081*دلأ*(سرأ11ا+دلمالمحمار(صاا1يدألايدماه(لهرذ11ح*53+حهو(فصا

حوراا*+3اقالا1ي!*(،3)-،للماا!طل!103911

11عليهوث!%عليهوقصعس/حضرهقدميوث(11+الئعبسط.(يعلما1؟ن!ياس.هو(ا1+تلكمطلعفراسقر/أحد(1013(

11+يوعسطدأجاب(10303(قس(الذياا+الأمورس./+الأع!اليهده(ا1تصعسق/(صنعت3(103عطصا)ء(س.قاهـلارؤساء(

فجعلواسق/قائلير()...(داثتوروا5(10.ليدقولوايداحروفي/سلي(!قولوهااا+واحدةمط.!طمة(11سطع!(ا1+أيضاسط.أنا(

يؤمنونلأنهمسأيقت،قلولهمفإلىا1قسأيقمت(11ق(قلوبهم1063(قائليرمغايحوضونفجعلواياويقولونلموسهمييمكرو!

ي+الأموراس(هذها1أصنعس.ق/صعت(8(103+لهسطقس/هـلاوقالوا(11قرط!أجالوا(7(103أنيوق!لأله.يأنا(الايعرفون

قر/عدا(ا1الأوارس.حيرا!يزمار(أ.؟..1(!غلةي.س/(فلاحينا1قطكان(ا1أدأى.شرعاعس.عس/لىلدأ(9(103+الأ!عال

آخر()...(فرادااقرعبذا(ا1لطإلهم،11ولزاد(10113(وأرللوهعس.تسراوصر!وه(11العبيدأولئكىقس/الملاحير(11عبدهس.

قسر/(وأهانوها1ذلكيق/الآخر(11دفربؤأيضاالعبدذلكإلىفعمدواس.الآخر،ففرلواااالآخر)صعبده(عدهووخهفعادس

قالآخر(11فجرحواس.عسافخوا(ا1قطأيضا(11فعادي.سافزاد(13(103صردوهق.لمرحوه/يس/(وأرسلوه11وثتوهعس.

11ويقولولىلينهمس.(قائلينبعصمعبعضهم14(103هذارأوا!ي(رأوه11يروهإلىس.!ي/فلا(رأوهإذا11لأرسلىسقي/(أرسل13(103

يرتض(103018()،هذا(دلكيحونلاس.دلك/كانلا!يق/يحون(لاا1يأتيقس:ي/لأتي!،103016(يحونقسرعس/يصير(

!طد(ي91(أ.؟يئقه%مجطمهعس./يرضهي(يسحقها1قنوكلعسعسر/ق(والدي11يرض%لدخعسلهماعرعر/

عليهمس/نحوهميقالأحلهم(ا1+لكنهمعسطالاعة(11عطصا)ء(سقرارؤساء(11الكتةيؤخرسالكتة(11دأرادس/فحاول

تعالوااهلصواا103:14فعادفراداا103011لهتؤمنوأتصدقوها10305،

قسرلا+أليس/النحبعضلى(الكرم103015(الديلمعنىهاكفأيأفضلإنهمعلىوأماالجر،إلاليسحاشيةبأي(3(103

ا،عوالرويالسريانيأصوالريايى،القبطيقس/سق،والرويالقبطيقروالسرباني،والرويالفطيق!رالسريايى،س،الرويي،القبطيق

قطدقط،طالسريايى،يليى-لا،الرويفيلي!هـلا،القبطييليىفلاالمرياني،بعصد!،الرويبعضعز،القطيلعضعقالعراني،

تسط.،والرويالسريايىبعضعسزوالمريايى،القبطيبعصعقس،والرويالقطيلعصعقرمقط،السرباني.سطلقط،الرويمط.لقط،القطي

السربانيولعصالقطيقعس.القمطي،وبعضالرويمعق،الرويولعصالضطيتعر،الريانيولعضالرويمعسمقط،والريانيالقطي
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يم!

ة-بم

بم!

لوقاإنجيل

ال!ئغونائقضل

ئ!ئيفوةختئبخيقة،يضيذوةييئأثزار،تفئمئقاذئزاؤون،قايهيرينإتئيماؤأزشفواالزضذ،تةؤضغوائتم103:.3،

ؤلاؤئغقئمباشتقاقة،تئطقآتذغيفتاقذائمغقئم،آئقا"ياقائيين:ق!آئوة103:31(ائؤالإ.ؤشفظتيمايىئاشةإلى

قكزفئمقتأقل10333(لا؟"أئمالقيليئإلىالحزتةئؤدقيأنتتاأتحل103:3،(التيما.ظيريقئغقئمبجقتلبؤخه،تأخذ

لققغقيقا،التيؤائيهتاتةالضوزة"هد؟تفئم:ققالقآزؤة.فئمقأقا؟يتازا."آزول!103:34(تضتجئوتني؟"يتمؤقاذ:

إلىلتيماؤقاائقيلث،إلىلنتيينقاالأن"قآذواتفئم:ققاذفؤؤآقا103:ه؟أللقيليئ.""هيئققائوا:فئمقأقاهيئ؟"

ؤشكئوا-تجؤابهمنقتغخئوا.الشغبفذاتمبخيتبمائمميصكوةأنتفدزواققئم103:36(التإ."

ؤال!ئغونيالخابائقضل

كتحتانئغتئم،آئقا"تاقائيين:أ.؟،38(ق!أئوةلمحماقة،تيمتتأنيفوئونالدينالزتابقيماجمنقؤئمتجاءئتم103:37(

لأيخييما.ت!ئلألئميتمافزآتةأخوةتأخذأنؤلذ،تةلئشؤهذاافزأة،ؤتةأخدأخوقاتإقآتةفوشىتتا

ؤالثايث،10،031(الثالنيتزؤتجقائتمأ.؟:03،ؤتد.بلآقاتافزأة،تزؤختماقالأؤذإخئ.شئغةكأنؤإتة103:93،

تصيزائقتاقيماقني103:33(أئضا.الأخزىائقزأةقاتياؤأيخيزا10أ:،3(ؤتذا.يتزكواؤتئمؤقائوا.ال!ابجإلىؤفكذا

ؤتتزؤخن.يتزؤخونالذفيرهذاتيى"إنت!وغ:تفئمققاذ103:،3(افزآةة"اتخذوقاالمتئغةقإنجمئفئم؟لقنافزآة

ئئجنؤلن103:36(تتزؤخن،ؤلنيتزؤخواقتنائقؤق،تيرمنؤائعتاقيماالذفيريذلذأقلواالذينقأقا103035(

ائقؤقئأنقأقا103:37(ائمياقة.تئوفئمإذالتإ،تئوؤفئمائتلآئخيما،آشتاةيخوئونلأتفئمتغذ؟يفوئواأن

ؤإلةإضحق،ؤإلةإئرهيتم،إلةالزث1تفوذ:إذبمثالي،ائغؤشخةكنيأيضاذلذإلىآشازقذقئولتىيفوفون،

جمنقؤئمقأتجاتأ.آ:93(بيما."شتخيؤنالخميغلأنيلأخياء،فؤتليفقؤقئ،فؤليشؤالإلة103:138يغفوت".

ففت.".:.قاأخ!نقاائمغتئم،"أئقاؤقائوا:ائكتتيما

لثئيء.:.غنت!أئوةأنتغذييخ!زواتخوئواتئمؤإتفئم103:.،(

كاأيحل(103:3؟(يأيهامما6!أيها(يا31(103فيقالهـمما،م!6لأ!(يقالا1يراؤنمما!6ئأة!!!،يراؤونا1جواسي!ل6ماكرير(103؟.3،

نأاجا!جاء(103037(لته"(اللهإلى103035(هيه6!(34،أ.؟ةتشحنونيهـ*م!ةلأ!تشحنونني(ا1فكرهممما(مكرهم103:33(يحل

تصيرمنهملمن7،منهملمنامرأةتصير103033(-"أحوه(11وليسكاليس(وهذا11يأيهاكاهـ6!أيها(يا103:38،لاإنه6(ليست

ذإبشالا1-"قد(37(71.3بين(ا1وللقيامة*(والقيامة11العالىذلكاستحقوا7الدهر،لدلكأهلوا103035،المراة"ا(امرأة11امرأة

مماششء(103004(للاحيامما!للأحياء،103:38(قالك!ا6،يقول
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03-.034لوقاإنجيلحواشيى

11ا"لحة+ءحيصيدوه(ا1حدلأ!3(يقالا1ح33ولم!هيد571(يراؤونا1م*مءا،حمد!ةلح511(ماكرينا1ة+ح5333+هـحالرصد(لهوضعواأ(أ.؟..

(53هـش!ول7)61ه)هـ(حق(ااح5()ب(صجهاااةكاتأخذ(1ا53دلأح*ع-5(ستقامة)ب(ط،"131أ.حول*للهولص!3(الوالي11ص!طتاللماح(حتى

لمااي!*+((ه3م**ا)3عيالي!*+53م3تههقر،مكرهما131ا*ثسعلا+هـلح،فتأمل10303،(ي!*يلهأم،1ا-أللهحاالحزيةا1م!يلأتاأمجل،33(103

11*ي!*ا!اس!لم!(!لمنا1اعق-دلأعليها(ا1+ح(التي111(75"-ة(فأروها1ة+ةول751أوروني،34(103ا+س!7ح-!ماء+ي(تتحنونني

فتعجبرا(ا1ةا*7قول511(ي!سكوه36(؟أ.3هـة!اةول(للهماا1ي!53+ةم5(للملكماا1ولة(ثأدوا3،؟.هأ.52+ة!ام5ح!(للسلك!

11+ي!(ينلذا11طةتاك!52شاهش!ترالزلادقةا11ض*+س!ءولاءحاثم(103037+*ا*اسمس!52للماابهحواا1اي!!ص!ت!!س!لأس!امنا1*هـلمحأمح(3*+حام)

له(وإ(؟10339*ه!*انلأا1لاع!+ي!((د)جقيم11ةي!احقر(أن11ا*احعشا*37ةاةامرأ11هح3*ح+*هرله،(103038لألأع!يلأقألوه،ا1س!*(أن

6.11شا+اتحذوها،اا1ا*محي!53لا(فنيأ:33،.أ،للأحأيضا(ا1س!،(الأحرى33(151103ام!ي!+ة(بلاا1611("-(تزوجلماا1م!!ا؟ن5311حه

أهلوا(11*دم،الذين11م!ولفأما(3(103:هةلمحما53+ا.26(يتزوجن11ةيه361(يتزوجون11حلم!ح3الدهرا.3(103ع!)ا*احتا(3(امرأة

25ة+زو53+ا(يتزوجن5211ول6ولن(26111*+قىيتروحوا(5211حولفلن(11حح*ءا+الدهر(11ي!د)تلك((11ة-33*لمحأ+9"5+م

311،*ولا!اولأشار(11+هحور(أنفأما1052،1.3:37(همإذ11ح*هما،ا1حلح!ة3!للماحقر(أصاه11ل!ه*ي!!ه*لمحأيمحن،ل!36(103

511+هو!(ا-!دله*هـم!6أ،اةهـاللصوقاا1ح+هو\،ااي!ةليى(الاهـ1،الإله10138،دلأورا،ح+ح،يقولإذ311،أ!هـزرل(بثاالاللأحأيفا(

ص!!(بعدا1يده5875+ملاة(ليجسروا(10304دلماحهـمماح(حنأماا103093ي!ياة(لها1تأد!حدلأةلم!ط(صيحيوناهـ1ة*ه-*ي!ط(للأحياء

مي:بالأبرار/يتثبهونسأبرار(طميقالا1أدشا)ء(عرجواسيى/ص.قا(ماكرينا1مطله(ااقر-لاالرصد(لهوضعوائم03(أ.؟

:ي(رئاسةإلىيلوهحتىا1قسطيسلصوه،ااقحتى(ا1قسلحلصة،ا1لأحدوهس.ق/يصيدوه،لياا)أبرار(أنهمنفوصهميطهرون

.يلالصوال!/س.،لاستقامة10301،(قر،سلطنةااالحاحموسلطانالقاضياسالواليوصلطنةرياسة11الرناسةححةعليه)؟(ليئتروا

11الرأسجزيةأس(.قرا،الجزيةااسفلالا(ا1أطلقيس/أيحل،103033(لالحقص.ق/محق،ا1تحابيس.قر/(بوجهتأخذاامستقيئا

لقيصرص:قالللك(103:،3(صفلاتشحنرلني،لما1+!مط(وقال11فمهمس:/!عر!!يق/(فتأمل33(103قيصرسق/(الملك

حاء(7،(103مقالهس:قر/(جوالها1واحدةكلصةولا!طصةاي.س:ق/(لحل!ةا1منهيأخذواس/عليهيأخذواي.ق/يصكوه(103:36(

11قطوهذا(103:138فاستفحصوهي.قر/فألوه،ااقيامةيحونألايتثاجروني:قس/(قيامةليستأنيقولورااقأرااادناس.ق/

103003-ق!ط(امرأة11قطلما(1039؟،ويستنلي:/ولممس.ق/،ليقيهما1ديزوجسقر/يأخذ(أن1اأولادبلاسقر/ولد(لهليس

الاع!ةأخوهفتروجس./السبعةوهكذا،كذلكالالثوتزوجله،عقبولاماتثمامرأتهالئانيفأخذي:قا(الاح)000(تزوجها31(

أولاذاسر:ولذا(3(103:اأيفاسبعتهموكذلكأيضا،الثالثفقزوجهاأولاد(،ذيعيرالهذاولدغيرعنأيضاوماتامرأتهالافي(

.سقر/فإن(ا1المرأةش(امرأةااتحونع!.قسط/تصير(103033،ضأيضا(ااقط،الأخرى11أحمعينوآخرهمي.وأحيزا،103033(

.س،ويتزوجن11الناءيتزوجونس.(يتزوجونااالعالمس.العصر/ي.ق/الدهرا1اأماس:ق/هـلاإن(103134قرط(امرأة11وقد

بين(ا1العالمس.قر/الدهر(11دلكفيللفوزيؤهلوني؟استحقوا/قس/أهلوا(11+أولكلط:فأما(35(103للرجاليحنوالنا)ء(

11يقدرواس.يكنهم/!ي؟ق/يمحن،103036(للرجاليصرنالناءولاالنساءيزوجوافلنس:،يتزوجنولنيزوجوأفلناسرط

11ققد(ا1قسطأن(فأما103:37(لأنهمسةقر/هم(إذ11فلامطيحونون(ا1مثلإنهموذلكسقر/لأنهماا1،أيضاسر:ق/يصوتوا(

عسط.يقولاا1قط،بشالا1العليقةفيذكرلأنهعر.قال/!ذالعوسجة،()،سطأمرفيموسىبذلكأنبأفقدس:/علامةأعطىق:أشار(

أحيا)ء(/سق/صيحيهونلما1أجا)ء(إلهبلموقىإلهليسوالله.سأحيا)ءا/بلأمواتإلةهوفلي!.يق/للأحياءلم)...(الإله103038(+ألا

اقبعد(ا1قطيحونوا(لمااقر(وإنهم04،أ.؟حئاق.نعماسي/(أحسنماا1أناسس:قراقوم(103:36،لهس.ي/به(ا1يحيوني.

أيضا.

لحثال(ا1العليقةجةاالعو103037(يخلفوايتركوا،103031(وقدوإنها103:9،1زرغانلأ،ا103038هيه!!(1030.3(أمجوزأمجل،103033(

قالك!ا:صوابه

(،عوالرويالسريايىأس،والسريانيالقطيذلى/سقرالرري،القبطيقروالسريايى،والرويالقبطيتسر،الربانيس.،الرويي.؟القبطيق

تطفقط،ط.الريايى،لىليى-لا.،الروييلي!هـلا،القبطيلىليسفلا،الريانيبحضعس،الرويبعضعر.،القبطيبعضعق.العرايى،

قسط،والرويالريانيبعصعسروالرياني،القطيلعضعقس،والرويالقبطيبعصعقرفقط،الريايىسط.فقط،الرويمطلحقط،القطي

السريانيوبعضالقطيش:،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويوبعضالقبطيقعر،السريانيوكعضالرريمعس:فقط،والريانيالقبطي

445



شيم!

بم!

يمي!ور

بم!

لوقاإيخل

ؤال!ئغونالثافيالقضل

"قالائقزاميير:يهتابثنيقائلتف!ةفؤؤذاؤذلح(أ.آ.3ذاؤد،ائنائقميميخإنئقاذ"كيفتفئم:قاذثتمأ103:41

فؤقكيف"زتي"،ف!قي!قذاؤذ103044(قذقئلث"؟تختأغذاءكأضخختئ103:43(تمينيغناخيمئ!يزلتي:الزلث

ائنه؟،،.:.

يضثواأنئيريذونالدينائكتتةجمن103046("اخذزواشامغون:جميغةؤال!تغحثيتلآميدبقاذ4(ثتم103:ه

ائؤلائيم.".:.ثنيائفتكآقيؤأؤائلائقخالمحل،فيائقخالميىؤضذوزالأشؤاقي،ثنيالئجياقيؤلمجئونآبالختن،

تظقغثتم11؟.1(آزتذ."ذيئوتةيتائونقهؤلا؟ضقؤايهئم.إظاتيهئمبجقيماالأزاملئئوتتأكئون"الدين103047،

قفمتير،فتاكآئقتقذم!يهيتةأزقتةأئضاؤزأى11؟:3(القيتي،يخزاتيماجمماقزابيتفئمئلفونأغيياءقزآى

هؤلاءلأن11104(هؤ،ء.خيجمنأكثزأئقتقذائيمئيهيتةالأزقتةهد؟إنتئم:أفوذ"خفاققاذ:أ10303

لجياتقا.".:.تقاكأنقاخغأئقثإغؤافيقامنهيئؤهدهغئفئم،قضلمتالتهائقزابينآئقؤاتمفئم

ائيمثزونالإضخاخ

(ؤال!ئغونالثايبائقضلأ

11،:6(قال:ؤيفزضغالت،ج!انيبجخاتئزتنقذإتةالقيتيغننيفوئونقؤئمكأنآؤإذ311:ه(

ؤئئقض!.".:.إلأخخبرغلىخخزفتاقاجمئقائتزكلاآتائموشتأل!حميغقا،

تزؤتقاالتؤاقي،،هده

فداوودلافداود(4،،103أعداكمما7!!اأعداءك1033،1قالمماقالقد7،قائلا103043داوودمماداود(11بنهـكا!لأ!ابن(1030141

أعنياءا!ا1تأمل+،تطلعأ\،.!(فهاؤلاء+!!فهؤلاء(10.017،المت!ات"!+ئأةلأ!،المتكآتاااالتحيايات"الخيات،10306،،

وب!حارم،وبرصعات(11ترينكازين،11لأجل6عن(31105(هاؤلاءهـمما7،ةلأ!كاهؤلاء(31104(هاؤلاء"6!!هؤلاء(311:3(أغنيا

لتيامما+االلواتي31116:
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13،6،-ا03لوتاإيخلحواشي

ريى(11ولاا53آ(ميه،،(103ع!+ةشا-*5(تحت43(103للأ*اا3مة(قائلنصها1ا"هـي!هولم3،(103للماكل!شاخه*ا!(يقال(لح1؟أ.

بالحلل(ا1هـلحةول*ص!-ولع*ع+دلأمروا(احذ046(،10)57-دلأشأ(1،ع!أسامعرن4(:ه103أيندصن!زه!حي!دل!عقطكاللما+قر(فكيفا1س!ة+

!+اولالأ!ه(ئملولاا11+!!يدما(ئلواأ11لمحما+مهور(صدا1!اة3همةقر(قلأسواا11ا*+شاةشاةولهس!(تلتحياا11س!*اح(مجبونا21*ة(س58،ه)

535،أزيد(5211+ةلحدينونةا5111(ينالون11شهم+مص!ص!تاهـشاس!*533صلواطم(11ح53*353إطالهم(53811ا*اللما،لعلة47(10،

لقت(أ11،دلماحأيضا(؟ا311هـه!383اكاة*5قر(نةخزا153111.(يلقون11لح(لم!ةة*ةم)51،غنياءأ11ااة+م!هتأشاول(تطلع(31101

زها(عواإات!هس!!(11م!3!للأم(عنهما1ححم535(فصلا1ة+م!،1اة(هؤلاء(311304لحح+هكز(أ03(113لاه++ض!8قر،!لين11(خع!اح)531

اة2ص!ئا8شا5811ي!ا*مطارين53511لحي!535**محمح،؟نوإذ5(311+!لاللأشأم!الحيا!اا1*+ي!اا**ح(كانماا1مم!تاح-+م!*5ي!تهول

*س!شا5811!ة!ه!م!(ينقضا1*ة(لاإ5211-ولطل!منها((6.؟11لحي!ة*!ةي!ةولة(بمرصعاتا1ل!حل!ة3(حالى

نف!ه(ا1قهو(،لح103:3ابنأنهالمسيحفيالكتبةيقولساب!،الميحإنيقالااقرداود(ابنالمسيحإن11يقولونعي:قا(يقال.3041(لم

11)داود(كانفإنس.قر/فداود،ا103044رجليكسي/،قدميكاا+موطئمطتحتا103-3،(قالقدس./يقولي.ق/(قائلا1عرط

،جلوشا()عس:الثص!جمغكانإدس.صامعون،جميعهوالب45(103ذ!ثكيف(ا1رئاي.ق!/ريى،11يدعوهصق/مميه،

11محللقر:س/لالحلل(ا1يخطرواسقر/يشوا،ا1مجبونس.تر/يريدور(ااسااحدروا103:46،الثصمنبستتجمي:/يسمعون

11ورؤ)و(سس.ي/،وأوائلااسروصدور(11الوارع!ي.س/(الأسواقااعليهمالتسليمعق.الخحيات(11ويثهونس:قر/ويحون(

11لعلةطويلأيصلوري.(صلواتهمإطايهمبعلةا1الصلاةقىع!/(صلواتهما1ق!إطالهم(10.047(الدعواتع!.س/،الولائم

وإنس.و/أغياء(فرأىتطلعئما31101رائداس.أ!ضل/ي.أريد(11عقاباي:ق/ديونة(11يقبلونعس/يأخذونع!:ي/(يالون

(هناك31103(الحرالةسقر/اطيي(خرانةااقسر(يلقونا1الذينالأغنيا)ء(فرأىطرفهرفعثمعي.كانوا/الذينالأعنيا،ءاإلىنظريوع

لأنا1الميعهم(ا1مطلله،ااقرالقرألير(11+الذينقط!طهم(ااقرهؤلاء(311:4(اليي.أحداكلسق/هؤلاء،جمغ3(311ترط

:يق/(جميعااقرإعوازها(منا1قط!(ااقر(وهذه11عندهمفاضلأ؟نمماالقرلانبيتفيألقواإناهاؤلااءاجمغلأدسعسهم()...(

تلكهكانت!ط!األقتإعوازها(النقص!منهذهوأماسلحياتها()...(وهذهامقيئا.مطالمعيثتهاي.لحياتها،ااتركان(ماااسائر

/يبمرصعات(ا1كريحةي؟قس/،حسانا1ختنلقدي./مزينس.ت!ازين(قدإنه11لأجلق!/سع!/عن(ااسكان(31105(

فيها/س:ق/منها(ا1تطجميعها(ا1ترونسقر/ترولها(ا1+الأسثيااء(سط.هذه(6(11؟يسوع+!س+طم/ي.قال(ا1وبالقرابينس.

يهدم%صيهدمإلاعس:/ينقضإلا!ي:،وينقضإلا11ولاق.إلا(11بهاي:

لنلااا31106وبمحارمولمرصعاتأ(11،:همقدمون(يلقونا31101بسببابعلة103:7،،الزلورالمراميراأ.،:،4،

ا،عوالرويالصريانيأس،والسريانيالقبطيذ!/سق،والرويالقطيتروالرياني،والرويالقبطيقسر.،الريانيس:،الرويي،القبطيق

قط.دقط،السرباني،طفيليس،-لاالرويفيليىهـلا:القمطي،فيليس!لا،الريانيبعضرعس،الرويبعضعر.،القطيبمصعقالعبرايى،

قط،والرويالسريانيبعضعسر،والسريانيالقبطيبعصعقسرالروي،القطيلعصعقرفقط،الريانيسط.فقط،الرريمط!فقط،القبطي

السريايىولعصالقبطيش،القبطيربعضالرويمعق.،الرويربعصالقطيتعر.السريايى،وبعضالرويمعسفقط،والريافيالقبطي
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ؤال!ئغوناثايذالقضل

فؤقأقا11؟:8(هده؟"كؤنقزتإذاائغلآقة،هقؤقاهده؟تخونقتئائفغقئم،آئقا"ياقائيين:قمتأئوةأ311:7

خفقفئم.تضضواقلآدتا".قذؤ"ائؤقثفؤ"،آتا"إلبقائيين:باش!ييأئونكثييرينقإنتضئوا،ؤلا"أئظزواققاذ:

ؤفثفؤقالحنأؤلأ.تخونأنتئتيهد؟قإنتذقفوا،قلآؤاضطزاب،لمجزوبشمغئئم311:9(ؤإدا

ز،فيذؤتون11311(قفقكبما.غلىؤقمقكةأقة،غلىتفوئمأقة"إنتفئم:تفوذكأنؤجيتئد311:.1(انكضالي."

ال!ضاء.".:.منغطيقةغلآقاثؤتخونؤتخاوف.قؤاصمغجمبؤجميتاثمخاغاثؤتخذثغطيضة،

ؤالمئخوفي،ائقخا!لإلىؤئ!يفوتئمؤتظزذوتئم،غقيخئم،أيديفئمئففونجميجقاهده311013("اؤقئل

شقاذبمة".:.تخئمقيكونا31113اشيي،أخلمنؤائؤ،؟ائففوفيإلىؤئقذفوتئم

لنؤجكضةققاأغطيخئمأتالألمتيا111،:هبيما؟تختخونقاذاأنيلآؤةئقذفوالاأقفئويبئمفي"قضغوا311:114

ؤالأخؤ؟الأتاءمنننقفونؤشؤقت11؟:16(نقاليفوتخنم.الدينض!غتقاانجؤابؤ،فقاؤقيقاغلتفدز

جمنؤشغغ3110118اشمي.أخلمنتئمفئيضينال!ؤتونأ!3017(جمئئم.ؤئفتلؤالأضدقاء،ؤالأقايىب

ئفوشئم.".:.تقتئونؤيضئيركئم311091(تفيذ.لنزؤوليمئم

خزائقا.".:.ذتاقذأتةذلذجمئذقاغقفواالخئوذ،بقاأخاظقذإيزوشييتمزأيئئم"ؤإذا11،:.3،

لاائكؤيىثنيفنمؤالدينؤشطقا،جمماالدينؤئتفزبالحتالي،إلىيفوذافيفئمالدينقفيفزب"ؤجيتئد3110131

فؤقكئوث.".:.قاخ!ييتتمالتفتة،أتائم!قهد؟لإن311:،آ(تذخفوتقا،
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!3-7-33لوقاإيخلحواشي

تضلوا(لا11،08(ا+دل!!دماكون(11د!!ة!دماحمةاةد!521هذه(...قربإذا5311ح+!(ما11ا*لم!م!مةهذه(11ح*(تانلين31107(

اتذهلواا1هـيدهمح!5،اضطراب1اح!ة-5درا،إذ(5331109+شها+الوقتا1ا5((ب)طسي11آة*يأتود،ا1*535فإد،ا1*ئ!مدلأشهس!!ح+ق

11ع!اةول53مي!ا!،أالحح!ة!!الله،مجاعات3-11،أ!**(كالى01،:11،مماللأ*(الك!ال11لأ+ه+ةشأ،وقت11ص!+هو(ا1!ةما،ا531!أ+لمحأ

يل!ونح!(ا1تا.6*!اع!ا*ه(ونحميطردا5351*ح(يلقونا1لااةاهذها11:؟8011!35*ح،منا21ة53،لم!نحاو!(ا1!ا7*-ةة(موأضع

فيكود(13(311ولحس!73!للأ(الولاة11ح3ا*ايقدمونحم،11)3!دأ!ام!+يلأ(!اةح(السجون11ئا(!ةح3ء!3للأ)*3(المحافل33311

(أن11لأح*مح*ة-8قر(وةتلاا1م!يدمامه+م(تقدموااس!+لمحأس!7(لالىأ،53711341ا+حس!!م5أغهادةا1+دلأد!*س!،لحما1ااص!ا+دل!يدأحولس!

دها(الجواب1اسهطع!شاةمحس!مقاومتها،علىاايلهة!س!ظ3يقدراا5853311015+ةاح!تأقراتحتجون5311م!+مادا،1اور5

ترالأقار!(1اول!تا(ول،ح)53(الإخوة11الا15(ي!*حالآباء(5811!حيااس!+احمىا1ا**حشأ(وسوف162311(يلأ**حح53حعللأ557*!30

اللماا531(شعرة311018(*030(3!يآ)!5!ا*الي،311017()!س!-دلأط(ة*س!حوئقتل(11)مس!يدأ(!ةحالأصدقاء(11ك!س!*ةلحح+*ء3

هم(الذين11مة*52(،فد)جهر!31(311االلأيلأتاح+بها(خراا1حل!ة-5إذا(3(.311:هـ*5(تقتونا1ا+مطل!اس!ول((وب)!بركم!ا(311

+اة(الق!ة033(،11*د!7**شاس!+،أح+حمةول+دلههـ5852!س!ارسطهافيالذيرلهربا1لام!كلاحاإلى1ا3153ةص!ورايهوداا1*ممر+5*لا

شي)ء(للأح8كل،ااايلأ+قيلأ

هذهقرب(الإذاقربتكانتإذاالتيعستحون/أنالأشيا،ء(هذهأجمعتإذاميهذه(كونقربإذااا-الأمورمطهذه(7311(

شق/(واضطراب9(311تسرتمضوا(ا1،الميحسقر/هر(ا1اسيعلى!يسا(باسيا1+طممط(فقال8(آ11تحونأرالأمور

.يق/الكصال(وقت11مزمعةعس.قسر/ينبياااالأمورسط:هذهاا1فإنهاق.س/هذه(فإنا1تفرعواستبهتوا/!يتدهلوا،ا1وفتن

(11"أمة1اقالي.(يقولا1دطكان(االرهـلاالم(يقولكانوحيشذ01(311لعدالغايةبلوع%بعدالالقضا)ء(عس.حينئذ/الالقصا)ءا

ونحاوف(11موضعموضعس.عر/ق،مواضعا1وأوبئةع!.يوباء/ق.ع!/قوميتات(311:11(ستقرمس.ق/،تقوما1شعبس:ترا

/قويطردونحم(11الأيديس.قر/(أيديهم13(311عطيةأمطاروتحورمطالساء(11وترىس.ق/هـلاوتحون،11+وأهوالسط

11مقدمينقر.س/ويقدمونحم(11يلصونحم)!إذ(إلاترس/ويسل!رنحم(11عليحمويضيقولىد!:ويضطهدونحم/عس:ي

لحميحون-طههذاالآنسق/!ثهادة،لحمفيكوراأ!3013أجليمنع!-قسر/اسي،أجلمنا1القصاة%الفؤادع!:تر/(الولاة

ما)؟(هذيق/به،تحتجونماذاأدااقرتقدموا(ا1فانوواس.قر/فضعوا،.311،1للثهادةهذايصيبحموإنماي:/عليهمللهادة

جميعمقاومتهايطيقلاس:يقاومونحم()...(لنا1فهئاع!.قسر/فئا،ا(311:هتحتجونعسبه/تجاوبونماتتعلصواألاس:تخجونا

.سقر/الأصدقاء()000(تل!ونااسوسو!(16(311يضادونحمالذينجمغيقولولابعضهايقولواأنيطيقونلاي:أعدا)ثاحم/

!ي!منحماويقتل1اوالإخوةوالإخوانوالأنبا)ءا!ي.اوالإخوةا1!يقالآباءا11وأصدقا)ؤ(حموأقاربحموأخواتحمآلاؤكميمل!حم

ال!منمبغضينوتصيروني:إنان/كلعندمبغضينونحونونس:ق/لحما)...(ويحون311:17،بعضحمويصيتونس./ويقتلون

11يهر!س.تر/!ليطرب،3(311:ااملكوا!ي.ق!/تقتنون،311،91يضيعيقسأ(تهلكااثعورمن)؟(وطاقةس.قر/وصعرة(311018(

ةستراالكور(ااقسروسطها(11يهربسقر/(ليهربا1الجبلس.قر/(الجبال11علىق.سر/إلى(11يهوذاأرضي.الهودية/قس/يهوذا(

القرى

تحونلمتحدثلم31111والزمان(والوقت8(311

حنةميتةفلانماتيقالبالكسركالجلة.الميتةجحاشيةميتات،311011(عنهوغفلتنسيتهالثي)ء(عنذهلتحاشيةتذهلوا،311:9(

ا،ع:والرويالسريايىأسوالرياني،القبطيتس/سق،والرويالقطيتررالسرياني،والرويالقبطيتسرالسرباني،س،الروي!ي:،القبطيق

قطدقط،ط،الريانيفيليمى-لا،الرويلىليىهـلا.؟القبطيفيليىفلاالسريايى،بعضعس،الرويبمصعر،القبطيلحصعق،العبراني

تسط،والرويالريانيلعضعسررالسريايى،القبطيبعصعقسرالرري،القطيلعصعقرفقط،الريايىيط.فقط،الرويمط:!قط،القطي

الريانيوبعصالقبطيقعس،القبطيوبعصالرويمعقالرري،ولعصالغبطيقعر،السريانيوبعضالرريمعسفقط،والريانيالقهطي
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الأتايم.".:.يلئمجمنيؤيفمزضغاقييفخؤامل"قؤئلآ(11،03

الثتغب.".:.هذاغلىؤشخظالأزص!،غلىتخونغطيقةشذة"لأن

أزجمتةتفلأنإذالأقئمتذوشقاإيزولتييئمؤتخون.الأقيم!وإلىؤئ!تؤنالي!،تحذ"قتمئفظوناآ04آ11

.،،.:.الأقيم

اقخيرضؤتخيز؟جمقيلأقيمضيقالأزص!غلىؤتخذثؤائققيرؤافخويم.الشضميى!بغلآقاث"ؤتخون3(311:ه

ال!نؤايئخئوذلأنائق!كوتة؟غلىالأيياتؤائيظايىائخؤفيجمنجمئفئمأتالي!ئفوشؤتخزبخ311036(ؤالزلافيلي.

تتخزك.،،.:.

،تخونأنهد؟تذأتقإذاأ311:38غطييم.ؤتخدفققغشخاب!نيففبلأائتستيرائنجيتئد"ؤتزؤنأآ11،:7

لثتخزهإلى"أئظزواقتلأ:تفئمقالثتمأ93ة311قزت."قذخلآضخئمقإنقؤق،إلىؤاتظزوازؤوش!ئمقأقيفوا

قزت.!دالضيفأنضاغيئمفذمئقاغيئئئمأخزتجحت،قذزأيئفوقاقإذا311؟03،الأشخافيؤجميغالتير

أفوذالحق311:133التإ.ققكوثقزتتقذأنقاغقئواكأئتة،الأفوزهنن؟زآيئئمإذاأئضا،أئئئمؤكذيئم11؟:31(

لنؤكلأيشتزولاني،ؤالأزض!4ؤال!قا311:33(جميغقا.هد؟تخونأنإلىالحيلهذاتغئزلنإتةتخئم:

يزوذ.،،.:.

السا!الساء(11وتحدث7وتحون!،311011(هـهـطم!ةلأدقال(8311(يحونمماتحون(11يأيهامما6!،أيها(يا11107(

لاكالن(11،015(وتحونممالمفيكون11،013(جميعههذاكاحميهالمهذه311.؟\(رؤسحم+ةرؤولحم،11،018،تراءة+،تلاوةا311:14

+زمانكاولحون+أزمانمأةلأ!(تحسل311034،تلككاتلى(ا1والمرضعات"لموللمرضعات311،33الاصدقا"الأصدقاء،6!(311

رؤسحم6رؤوسحما311038(هـويرونلحةلأا(وترون311؟7،(الصاوات4االسموات36(311-كااحيرة311،35وتحون

هـمحأةهـلاشزرلان(ا1والسماءهـكاوالما!والساءا311033(يحونمماتحون(33(311تعلمون،علصتم(اهـإذا!6لأ!فإذا،311؟.3،

سيزولان
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3؟-33!3لوقاإنحيلحواشي

11ا+للأيلماتحون(ا8آ،332+للماح!ولقريبون،ا1طحللمام!5مجد(ا1احعفيقطون(311:34(+ل!للما*(سخطا1ةلمة3*!اشدة(11؟013(

،ع!!ةي!53*شه53حه+عقط(تحملا1ح(*ة)س!،أهـس!3(لأمما11ةلمحه،إلىاا*حص!*،؟!م!ي!ل!هس!قر("مملأا311!ا*للأحللأغ!5و!ا(تد

لأء7(!)!75(الزلازل1اطةا!ه+ء53*5قر(حيرةمن11كلم!ثصه!صيق،11ا+لل!يلهيحدثا31105،(وتحونأزمان53ا+للأيلأج

(سحاب137؟11كاامما*لاس!7(تتحرك1ا*هطالاجنود(11تا*هكأ+58!حللماكلرو53انتظار(11ي!525+ول(مضهم11حمس!اتخرج311036(

خرجت(أقدا1ة!ا!اح-ت!مح2ها((رأيتو)دإذا311:.3(للأ+52)53(لأفأقيصوا(ا1اةل!(هذها31ع!مفإذا(311038(وله*53(قرةا51(53)ا+6أ

11*ح+للما،أيضا(311031(للهـلمحأ+7(الصيف611هح*ولصاعتحم(ا1*ه!ح)53(+ه+ا،منها(ا1م*يلأ)ا*ح*ح+(5علحتم(ا1حكاآة!32للأ

ا!اس!53*ي!،يزوللنا1ا*اشا*!حتا(صتزولان11،3033يلماة(إلىاااتأالأدعبر،33،ة؟11ص!3،أا+دلأيلأةاكائنةا1!اة(هذه

سق/تحون(ا1بلدس.تر/ا(الأمم11لعمق.سامجد،311،34فيس.قرا!(ااقر(عظيمةا1شديذاضراسعظيصة(شدة33(11؟

ي(علامات35(311قسر(تحملا1حىسإلى(11الطوائفي:(الأمم11الئعو!منتداسس.مناموطو)ء(ةمي.ق/تدوسها(ا1يصير

مجيرةي.الجر(صوتحيرةاصاصغطةيصر/سضيق(ا1فيس:قر/على(ا1/-لاويعرضياق/ويحدثااآئارعس./آياتد!

على(ا1وترقعي.وانظار،11!ط(منهم11،06،اوالزلزلةالحرصوتبهتة(.عسالبغتةمنبالأيديوالإسقاطس.لا/وهولهالجرمحارإذ

ترساجنود(ا1قطلأن(ا1الأرضعلىيقبلأنمزمعهرماهولمنالاسنفوستخرجالتيس(المسكونة)000(وتخرج11في!يقأ

فوق(إلىوأنطروا11فارفعواسر.ق/فأقيموا(ااسفإذأ(8؟(311جندس.تر/قوة(ا1سطجمئد(311:37،تتزلزليذ!/(تتحركا1قولى

إذا!يجساعتحم()...(فإذاا1قمنها(ا1تعلمولىق.عل!تم(11،003،أنأجلمنسقر/فإن،ا1)؟(صعدافأدرواي.اودخعوأس:ق/

قرب(ا1الحصادعرقسر/الصيص(ااصاعتحممنمنهافهشمنفرتإذاأنهاس.ألفسحم/منفاعل!واآنصمنذأينعتقدرأيتموها

حتىصأناإلى11القبيلةهذهتزولس:قر/(الجيلهدايعرا311:33+!هاس.قر/(كائنةا1مطهذه(ااساأيضا311031(حير+مد!ي.

يزولاصا1يعران!ى/يزولانس.قاستزولان(33(311

لدم،يدهفيوصقط.أمرهفيتحيربهأيوحيزاحيرةمجاروحاربالدعااء(،تضزعالرجلوجأرصاح،يجأرالثررجأرحاشية(حيرة111035(

كقوطم،ناصروأحصربنضر،وجههنفرأ...(واا!نوالفرةعصرو،أبوومنعهاأ.-.(ناريديهفيأصقط)؟(الأخمسوجؤر!طوكذلك

نصجأيوأيغالئرويغ

ا،عوالرويالسريانيأص.،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقمطيتسرالسرلاني،س،الروي!ي،القبطيق

قطفقط،ط،الريانيفيليس-لا!،الرويلىليىهـلا،القبطيرليىفلا.،السريانيبعضد!،الرويبعصعر،القبطيلمضعق،العبراني

تطوالرري،السريانيبعضع!ر.،والسريانيالقبطيلعضعق!ر:والرري،القطيبعصعقرفقط،الريافي:سطلقط،الرويمط،لقطالقطي

الريانيولعصالقسطيقسىالقمطي،ولعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيقعر،الريانيوبعصالرريمدلىفقط،رالسريانيالقبطي
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ت!-آ

لوقاإمحل

ؤال!ئغونالزافيالقضل

ذلكغقينمقيأق!انضجيمتمية،ؤيائففويمؤيال!كيربالمتمتجفئوئبئمتتفليئلأيئفوليمئم،"قتأقئوا3110134

!جض!!قتيقظواأ311036حميجقا.الأزص!ؤخيماغلىالخالميمينخلىغلىتأل!ائقخمثليماتةأ11؟.35تغتة.ائتؤئم

لمبؤكأن137311""التشيىائننفذاتمتمفواؤآنائ!ئتالت،هب؟ختيمقخايىخاتضيزواآنتقدزوائقمفون،ق

الثتغبخيغؤكأن311038(الزلموفي.تجتلالممتىالختليغلىقت!ترلخيحزبخالقياليؤجم!القيتي،ث!ئغتئمالحقايى

جمئة.:.يلإشتقاجالقيتي!بإتجيمائتتهزون

تضلون"مصلير7(تصلون311036(دلحم7ذلك(11لدواتحم+لفوصح(3(لح311
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،3-3138لوقاإنجيلحواشي

باطصوم(11اطاهـد!*لحبالكر(11)م!ول(اكالاهعقي!*لح6حولاعقبالثغ(11يمح+دلمامس!-(لفو311+*هـع*وليمفتأملوا(3(لح311

5811!ةكارخا(خاا1!ح(تصيرواا1ع!للما+ي!ح+م!مح(تصلون36(311ت!53حآهلم!م!ط53ع53(بعتةا1ا!ي!ا+للما!اي!ه(المعيثمية11حكاثلماميمةيا(3

(يبكرون38(3ةهـ11(جلا1اام!+ي!!اه(!يعزيح11(ا!اس!هـماح)(للياليا11(الم!م!حع)553ر(لهاا37(113ح!ي!ا+دلمالمحماة(ئناتل!ا11ي!اة(هده

للماي!م+

11!وسحم!احدروا%بأ!محماحزصوادلى.لفولحم(!تأملوا11لدواتحملى.س/لموسح(ا1انطروا!يق/!تأملوا(3110،3(

ويهتمعسالمعيثة(باطصوما1بالحمض%لالحمارعرلالسدر/%لالشطارةد!لالثع(ا1+ألتةعسط(تثقلا1كيلاسقراللا(

!دحميعها()...(!يأتي34-35(311يرددإلهي.قس/!يأتي(11الدلمجوية!يالمعيمثية(11المرذولةأطصومعق.المعيئة/وهموم%بالعالم

علىال!نجميعتبغت؟لاغتةد!./الأرضوجهعلىسا!نهومنجميعيبعتكالفخيأتيإل!الأله،اليومذلك!يغتحم

الاالمزمعةتحونلأنالمستعدةالأمورهدهم!للهر!تؤهلوايسق/ال!ئنات()000(تقدروا36(11؟الشبكة!يقسا(الفخ311035(

اقعلى(ا1ديبيتسرق/ليسزلغ(ا1الأيام!ي:الحفر/قالهار(37(311تحورأرالمزمعاتحميعصللإ*تتؤهلواأن!يلالكون(/

كللامهمنسقر/مه،ااقرهـلافي(*هـ38311،قس/حل(ا1أ!(س

مصلراتصلونا31136

المتحيروالسادرييدر،لمدرالصر.تحيروالمدر.العيشم!خمصيوهمخا!ض،عيقيقال.الدعةالخمصحاثيةبافي(34(311

الليل.أولمنسارواالقوموأدلجبصعى.وباكرتوالتكرتوأبحرتبخرثحالمحيةيكرور(38(11؟صعمايماليلايهمتملاالدي

آحرهمنساروالالتشديدأدلجوا

،،عوالرويالربايىأسوالريايى،الضطيقس/ص،والرويالضطيتروالسريايى،والرويالقبطيقسر،السريانيس،الروييالضطي،ق

قطدقط،ط.الريايى،لىليسهـلا،الرويفيليرهـلا،القطيلىليى!لاالسريايى،بعضع!،الرويبعضعر.،القطيلعضعقالعرايى،

قسط،والرويالسريانيبعصعسروالريايى،القطيلعضعقس،والرويالضطيلحصعقرفقط،السريانيسط.دقط،الرويمطفقط،القبطي

المريانيولعضالقطيقعسالضطي،ولعصالرويمعق،الرويولعصالضطيقعرالسربايى،ولعضالرويمعس.فقط،والسريانيالضطي
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بم*

يمة

بم!

بم!

يم-

بم!

بم*

بم!

يم!

بمة

لوقاإنجيل

ؤال!ئغونائخامشاثقضل

ائمضخ.:.الف!مىالقطيرمجيذقزتقذؤكأن1(331

المثذبئ.:.مجافونكأئواقيتفئمئفيكوتة؟كيفأنيظفئونؤانكتتةانكقتةزؤشاءؤكأن33103(

.غمثزةالاثتئفؤجمنكأنالدي،ال!خزئوطبائقذغؤتفوذاقئبثبالشيظانقذخل31،03(

نأقغةؤقززواققيرخوا،ةه(331إتجهئم.ئ!يفةكيفأنؤالمثزطؤائكتتةائكقتيمازؤشاءؤقاؤض!قققى331:4(

نآتحلالديائقطيرتؤئمتجاءثتم33107(خج.بلآإتئهئمئ!يقةقجيقةيظئحثؤكأنقمثكزأ؟63(لمحضة،ئغظوة

ققالافضاقأقا31،09(تأكقة."يتيائمضختخاتأجمذا"اذقتاقائلأ:ؤئوختاتظزشقأزشل33108(ائمضخ.!يهئذتخ

تجزهخاجملإئ!انت!تفبلكقاذافؤققاائقديتة،ذخفئقا"إذاتفقا:ققاذفؤؤأقا331:.1(نجذة؟"أقئيريذ"أينتا:

خئثالزاخةفؤقؤصمغأئتاائفغقئم:لك"قاذائحيحت:يقالليئؤفولا331011(إفيما،يذخلالذيائتئحتإلىقائتغاةقايم،

ققضا13(أ؟،ة."فتاكقأجمذاقفزوشة.غطيقةغتيةئيريقاقذيكقاأ331013تلآميدي؟"ضغائمضخ!يهآكل

قغة.:.زشولأغشزؤالاثتااتخأ،ال!اغةكأتحبقققاأ14آ31ائمضخ.ؤآغذاتفقا،قاذكقاؤتجذاقضيا،

أتألتم.".:.أنقئلقغئميخضيكلآأناشتقيحث"شفؤةتفئم:ققال1،3،1:ه

هد؟"خذواؤقاذ:قشكزكأصئا،ؤأخذ331:17(."اللهقتكوقيكبتفلختئكقةآلنإلمتيتئم"أفوذ3310116

ققكوثتأييختئائكزقةهدهثقز؟جمنالأنفذآلثزتلنإث!تئمأفولقإلتي331:18(تيتئم،ؤاقتميمفوقا

التيما.،،.؟.

افغفوةهذاغئئم.ئئذذالديتج!ديفؤ"هذاقائلأ:ؤأغظافئمؤكمتزة،قشكزخئزا،تتاؤلثتم331:91(

يدكيري.،،.:.

ئ!قذالديبذيالخبيذائغفذهقائكأش"هد؟قائلأ:انغشاء،تغدجمنأئضاائكأشؤكذلذ331:.3(

غثخئم.،،.:.

ائتخذو؟.كيثليتخذقحثائتشيرائنؤإن331:33،ائتائذ؟،غلىقيقؤضموعةئ!يضيالديتذقا"لحنلم331:31

جقييما.".:.منئئقئمالديالزخليذلذؤيللحن

هذا.:.تضتغالديجمئفئمئزىقنتغضا،تغضفئمئ!ائلقتذؤوافمقأقاآ(3:3آأ

من7بلا(ا1فرصةمما(حيلة6(331رؤلا،!رؤساء(31؟:4(هـ"!7ةلأ!؟ن(331:3(هـرؤولاءةهـرؤوسارؤسا!رؤساء(331:؟(

الاثنىاتحاوامم!والاثنا(اتحأ1،3:114فدلك"افذلك!اا331:13هوفقال،(فقالهووأما33101،جامما،!جاء(331:7(عير

المحدود(33(331-،صي،11هانداكايد،ها331031،العثا!العثاء(03(331فاقسوها"!اقتسوها!6!ةهـلأواقتس!وها(331:17(

هكذا*اهذاا1+هـفبدؤمأةلاافبدأو"!فبدؤوا،ا331:33لذلحم7(لذلكا1المفروض7
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ا-3،33لوقاإنجيلحواشي

،يلذا11اكاتاةام*+دل!خ(لسخريوطيا11تمالم!ة-ةحةلثيطار(ا(31303!دأة!ا7+م(كيفا1ح*(لىأ(3133!ااةط+!اح(قر!قد؟د(3111

35311،ه-*م+شاشا!يايم6353-ةتاشاقالثرط(311ح+*لمم*م3حي(الكتبة11ا(*اكل!تالاوض(4(أ؟58533!حس!+يم!م!!طمن،هوا1ء

جمع،للاا1س!3!ام!ةام(حيلةا1تح!س!53(51158ا)لممعرمع!ا(ة575853اي!قرفمثكر((3136حع!لأولشأ+*(قرروا(ه؟31هـح!هـل!3*م(كي!

يلماةهو(يماأ11ا+ا+ح+ي!(ليتا11ا*!حلا(لكد(حا)(11،11يلماهيل!53(جرة(33101+*شاةة(لمصحا11س!لمحماح(يحل07(،،1ةي!.56يلأولول

11"ولتأ*حالل!دما+ة(عليةا1*ح+دلأولة-يريحصا،ا*هـ1ء+حولولة3(فدلكما(313031ا+ولة(حيثا1*ا+ةي!ح+ولداه(الراحةموضعا1+س!

ا!للما7ا!حصخذوا(11ح+ع!يلأ،*+هولدمثكر(17(5331!ح(في16(331ولح!و(331014(ق3ةول(هماك11)يلمامههـ(1اح(ممروشة

هح!ايى33(331ول*تااموضوعةاااتأاهاا1لم!*8+لح!(1،(331م!+!،؟(.3،أ53+حلالمحأةهـةلاعق6أ+ةي!53-ايا(يمذل91(أ؟،

مس!*!(يصحعا1هـح(يلذا11حة"م(ترىا1ا!المحأ(يمائل(33،،1يدأولهـ+ع!(ودلمحدا11)1اة!م!يدما(ةلم!لا

)يأ(لموهدلىق/يقتلوهعسيق/يهلكونه(ااصكيص(ا1عطما)ء(سقرا1،3،(رؤاء(داقزبيقس/قرب(قد33101(و؟ن

.يس/فلا(والكتبة11و!مقسي/وفاوص،33104(عددم!و؟ديعدة/منكانالديس.م!(هوكارالذي11قطقلب،3(331

مثللأجلعرقأن/لىس.ي/كيصأأن11والزنادقةعمىاطي!/جيوشوعظ!ا)ء(%اطييوشرطعس.(والشر!ااوالأحار

عساق(حيلةا1!وعدهمعسعر/ق!كر(6(331ورئاي.ادراهمس.قافصة(ا1عرطقمعه(ا1لهوضشواصق/وقرروا((ه31؟

كانتس.يحل(اابلععس.جاء(331-7،الجمعخلؤاصعسعيالحح/عيرم!عسحمع(بلااابعيرللاأقااالهرة/عسحلوةي

.سقر/جرة(1،3001،لعدسرق/(لعدها1تح!س.قر/تريد(9(331نأكلسق/(لأكلها1+يوعسط(فأرسلأ؟؟.8(ينبني!ي/العادة

11قرطلك(ا1لربشق/(لمالك11331(فقولايدخلوحيثس.قر/وقولا()...(اليتإلى.ا-11(331الموضععق.قرا(البيت11إلاء

+يوعسط:ط!ا(ااعرقط13331(فلصا(ذاهوفهاسقر/13131(فدلكصا(الذيستر/حيث(ااالمنرلسق/(الراحةموصع

/قاللهملكوتتتمحقمع!مآكللاالآنمنعس.قسر/(الله)000(ل!ا1+الآرسطإيى(16(331الفصحهذاسق/فصي(15(331

/ق(الكرمةهذها1لتةيقا،الآنمد18(331قرهـلا(الله)000(وأخذ17-331،18اصكواعيخذوا(17(331لتةممهأيضاآكللني

)...(ثم33191-.3(تذكرتيفيعسلي/تدكرةي.قسالدكري(اايقسمعق.قسر/يمذل(اارغيفايتس/حبزا(331091(الكرمي

)عسلذكريتصعونتحوسلىهذاعحم.يمذلالديجمدي"هذا.وقالوأعطاهموكسرلشكرخبزاتماولثمسقائلأ(الصثاء

(الكأس11+علسطكدللث/وتناولمط.قسا،وكدلك03(331قالتصثىأنبعدمنالكأسعلىأيضاوكدلكتدكرتي(."في!اصمعوه

لح!اا33131بدلحعس.أجلح/م!ي.قساعنحماا1قس!(11تعواأري.تصثى/ألىسق/العاء(11هـلاأيضا(11قس

بهي.يده/علىس/قتله)من(ق:(جهتهمنااالمفروضقأقيرر/ماسياالمحدود(33(31،قط(موضوعةااألىإلايقس/

الدي11يتفحصونبينهمفيصافجعلواعسيتاحرون/همفجعلوا!ىق/بعصا(لعضهميسائلا1د!قفمدؤوا(ا1قهم(فأما33331(

هدايفعلأنالمزمعذلك%دلكيفعللألىمتعد.عسهذا/يفعلأناعتزمالدي.!يق/هذا(يصنع

دعف)ط(دعضهمفيه!اوضأيالأمرفيالقوميماوص:حاشية(فاوض(لح311

(،عوالرويالسريانياسوالربايى،القطيقس/سق،والرويالقطيقروالسريافي،والرويالقطيقسر،السريانيس،الرويي.،القطيق

قطدقط،طالريايى،فيليىهـلا،الرويلىليسهـلا،القبطيوليىفلاالسربايى،سصعس،الرويبعضعر،القبطيلعصعقالعرايى،

قسط،والرويالسربايىلعضعسروالسريايى،القطيبعصعقس.،والرويالقطيبعضعقرفقط،السريايىسطدقط،الرويمطدقط،القمطي

السريايىوبعصالقبطيتص،القبطيولعصالرويمعق،الرويولعصالقطيقعرالريايى،وبعصالرويمدرفقط،والربافيالقطي



3!قق

بمآ

ت!بم

+بمآ

بم!

بم،

يمب

بمي!

بمآ

بم*

لوقاإنجيل

ؤائيشزونائحاديالإضخاخ

ؤال!ئغونال!ابشائقضل

فئمالأقيمفئوك"إنتفئم:ققاذفؤقآقاأ3035آأالكبيزفؤمتفئمقنآنجمزابملمحيهئمأيضاخذتئتم331:34(

قليصزلمحيئمالكبيزتلفكذا،قلآأئئئمقأقاآ.6،لم31ائخئزات.ضاييئ!تؤنغقيهئمؤائمتقظونشادائفئم،

يم.".:.ائخابمثلؤائمتقذئمالشات،مثل

تخذئم.الديقيثلؤشطخئمثبأتاقأقاائئتيهئ؟فؤأليشتخذئم؟الديأيمائفتيهغائغطيئم؟فؤ!"ققنآ(7أ،آة

تأكفوايتي331:.3(انققكوت،أبيليقززكقالخئمأقززأيضاآتا93(ة1،3،تحنيفيقيثتئئمالبينؤأئئئم331:38(

ضتكوقإ.".:.!اقائذييغلىؤتشزئوا

.".:.إشزائيلييصئظغمتزاثيئقتديئواكزاقي،غلى"ؤتخي!ئوا

ؤالتئغونال!افياثقضل

ؤأتا1،3:133انقضج.جمثلئغزيقئمأنثبشألقذالشيظانذافؤقاليمضغان،"ليحضغان،الزث:قالثتم331؟31(

إيضائذ.".:.يفنئيكيلآغئذظقئث

زقائا.،،.:.إخؤتذؤثتتاقازجغآيضا،،ؤآئخا

لذ،أفوذ"أتة:فؤققاذقأقا331:34(ائقؤقي."ؤإلىال!خننإلىقغذيفئصتئف!تجذأتازث،"ياتة:ققاللم331:33

تغيرفي.".:.لابأتذقزالتتلآثتخخذفيختئائتؤتمالذيذتضيخلنإتةتظزا،تا

"ؤ،ققائوا:فئمأقالثئيء؟"أغؤزبمئمقلخف،ؤلامزؤ؟ؤلابغئيريهيميىآز!تمفئخئم"تقاتفئم:قالثتم331035(

قلتبغتة،ليشؤقنأئضا.مزؤدؤكذيلثقئيأخذة،يهيش،تةكأنقن،الأن"ؤلجننتفئم:ققاذأ331036لثئيء."

ؤليشتيرشيفا.".:.ثؤتة

آخليمنكتستالديلأنخ!ئوة".ائفتالمحمين"ؤقغأفي:كن،تتتمآنتئتنيائقكئوتإنتخئمأفوذ"قإلب331:37(

كتاذ.،،.:.تة

"تخعتاني.تفئم:ققاذفؤؤآقافتا."قاشيقانيقاالزث،"أئقاققائوا:فئمقآقا331:38(

آئضا.:.تلآجميذةؤتبغةالزئئوني،تجتليإلىكأئغاذ؟قققىخزبخئتم331:93،

ءش35331(السيدأيها6رب(يا331:33،-ئأة!!!كاأيضا،أ؟3:!3(محبتيمما(محني31،:38(+؟نكاثم(311:34،

هوفقال7دقال(هووأما11السيد6(الرب331038(فإن6لأن(331:37(فليحصله6(فليأخذهأ؟36(31
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34-3393لوقاإنجيلحواشي

الماال!3+مع!*يم!حااحلم،فياتاصانيااتمس!للأمح52ته!(ساداا1خ351(هم35(هـ285331*ا"ايمقرمراء(ا1ا+رري!ماشا*(حدث34(3:أ؟

11ال!37مة5+هو،فمنا3!.131ا+دله،*اولد!قر(!ادما11ح33يمهعشهدمقر(مالمتقد11عط8ايدأام،لابا11*وللأعمحم!ليصر،(313063

لي،ا1ص!شاالاولقررااا!+للأولح!ام!(لحماا3!احتاةا*ولأقرر(ااحللهأيضا،(31393**ولتأة!ا+ةتر،محياااحه،ثبتم(31338ةيلأي!اأم

الثطان(11ة+اكل!+5س!+(الربقالثم3(هـ31؟.اول*2سبط(ا1+ةحلتديوا(ا1احعلى(03(553331!ه+ص!ول(الملكوت11م!لم!ا*7

11،ي!53*(يفنىا1كاللأ*ع!(عنكا1ح!للأ+اةطلت(33(331م!أ8م!لأ8((يغربد)حما1حفي(ا1م!ااة3ي!ا+حسأل(قدا1)حةي!(ة+ةتأ

يصيح(ا1س!م+س!+بطرا(يا34(311حيد!ح(للمصيا1س!+(ربيا33(52331*تازمائا(11حمخلا+ةولثت(ا1كا"-5،فارجعا1المألحكاأيفا(

511+هحلتا(3035(1،مهـحاولءك!55هم1دم*عقحمم!5مهـح71عقاتعرفنيلالأنكا1+هشا،مراتا1كل!ح++58(تجحدنيااةلمحأ(حقا75331

لم؟ن36(3أ؟*هـي!ء،شولا11(ط!ح!س!ة)5م5اة5((صمأعوز)اللماهـ531(حصااةم،أ+مزودلما1شهة53(كيسا1ةي!56بغير(

11ء*(أي11ا*مطت!ئ!-+5ثب(ا-أللهحيسي(ا-5*!ح-+هـ1المكمتوب(331037(ي!هأيضا(11ولماة+3(كذلكا1كا!زه!ليأخذه،5311ل!ه

ا!لماللمامس!شأ(يحميانا1اشاها(ا1س!+(الرب38(331مماثلما*لاس!+(كمالا1ل!525له(ا1ء،3!ةلأن(ا1ة13،+ه(حسبوها1ل!ةفوله(المافقين

*حأيفا،311ظثهمما(ةلعاد)!(طااااة-+حآ58!3،خرح93(،31

11يوع)!ل!ط(.قسطق/هو(3(331:هأكبرسأكبر/أنهيظني.ق/الكبير(هواابينهمس!ي/(فيهمااوقعسحدث(34331(

محنيني.قسا،الخيراتصاني11يدعوديس/ي!ون،11يلكوهمي./أربابهمقمرساداتهم(11الأرضي.قسا(الأمم

يحونس.(الشابمئلليصرا1الأحدثي.قا(الا!11)؟(الابىيقساالكبير(11كذلكد!يعس/قهكذا(آ؟036(أ

بينحمفإنيق.يس/وسطحماوااأكبري-/أعظم3سق/،العظيم31؟:!13والمدبرق.ي/(والمتقدمااكالصغيرالليحى(

س!د/يق/قزر(ااواعد-س.أعهد/يق/أقرر(31،093(بلوايسي/(محنيا1الملازمونأرلاءي.ق!/االذينآ،038(أ

)صقر(/قسرملكوتي(فيمائدتيا1وتشربنلأكلنعر.تسر/وتثرلوا،تأكلوااأنس.قر/لي(331؟.3(بالملكوتس.،الملكوت11وعدني

استأذنعس.يقد!/لأل(ا1سسعانيالعانسقر/(س!عانا1يوعسعق/ي(الرب11عقسثم(331031(ملكرتيمائدةس.

11حيئافارجعق.سلارجع(ا1تسأيضا(ااتحسرس:/ينقصي.ق/(يفنىا1لاأنسللا/ي.ق/لكيلا(ا1فيكسر.ق/عك(33(331

ياا1()فقالثصعونفأما4سط(فقالا331:33إحوتكصوشدفانعطف%إخوتكأفياثبتفحيرعر.(إخرتكوثبتفارجعااقررثتا

سطله(ا1قطهو(فأماا311،34أذهبأني.-لا/(للمضيا1متأهبع!يع!/قمستعداا1سيدباس/الربأيهاق:يأرب(

أنكسبألك(ا1لدنمني:تسا(مراتا1بيتحفرس:ياتجحدني(اسسعانياس./الصخرةأيهاي:ق/بطرا(ياا1+يوع

11نقصمس.تر/أعوركم(11أحذيةد!:يخماف/عس.ق/خمط(ا1مزأودقر:نحلاة/ي.ق/مزود،ا1أكياسس.قر/كي!(331035(

11لهكانهـمنمط.اوكذلكاالهليحملهي:س/،فليأخذهااسكالى،ا1+كلعسط:االآن11منس.قر/لحن(331:36،لاق.شء(ولا

هذهس.ق/المكمتوبا331037،+سيفس.له؟،ا1ذلكدمثلومخلاةيأيضا(مزودوكذلك11قسطأيفا(11نحلاةعي.قس/مزود(

11الأئ!ةمعأغذإنيس.ي/(حسبوهالمنافقينومع11اعتدوهقرغذوه/%حبقةميا(حبرها1تطأي(11ذرهـلاكب(ا1المكتولة

أيها38(331كصالطاأجليمنالتيالأمورإري:كمل/قدعلييأتيالديجمغلأنس.قاكصال،)...(لأنا1قر،أجليمنا1دإنق.لأن(

جبلإلى11معتاذا؟نكماس:تر/(كالعادةا1تس(فمضى331093(أنإلايلا/عس:قس/ها(ااسيدناياسربا/ي.ق/(الرب

الزيتونجبلإلىصاروافعندماعر.قسر/الريتون(

رئيسهروالذي(والمتقدم3310136كانحدث،ا331034

الثكوالمرية،جادلهمراةمارئته:حاشيةمراء،أ،3.!3(

(،ع.والرويالسريانيأسوالسرباني،الضطيض/سق،والرويالقبطيقروالربافي،والرويالضطيقسرالربافي،س،الرويي،القطيق

تط،فقططالسريافي،فيليس-،.،الرويبليىهـلا.،القبطيلىليىفلاالسريافي،بحضع!،الرويلعضعر،القبطيلعضعق،العبراني

تط.،والرويالسريانيلعضع!ر،والسريانيالقطيلعضعقسرالروي،القبطيبعضعقرلقط،السريانيسطلهقط،الرويمط-لقط،القطي

السربايىولعضالقحطيقسر،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقطيقعر.السريايى،رلعضالرويس.فقط،والريانيالقبطي
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ؤال!ئغونالتامنالقضل

التخيرتة.".:.تذخنوالاآن"ضنواتفئم:قاذائق!ني،إلىتجاءقتقا31؟.04(

قائلأ:أ331043ؤضلىزكتتييماغلىؤتجثاخخبرتخؤزفيةغئفئمؤفؤتتتئ331:141

قفتخن.".:.تلثتلقمثميئي،لالجنائكأش،هننهغتيقفتغئزئيريذ،كئتإنآتيما،"!تا

الذيمكغبيطغزفةؤضازباشتياقي،زكتتييماغلىئضتنؤكأن3310144يئقؤتة.ال!قاءمنقلآذتةقظقزأ331؟43

الأزص!.:.غلىفئخدزا

فوفواتتافون؟"يتمتفئم:ققاذ33106،أالخزني.منيياقاقؤتجذفئمالشلآميد،إلىتجاءالضلآ؟،منقاتمؤتقا131045(

التخيرتة.".:.تذخنوايكيلآقضنوا

لك(،ا1مشيتيهـكا7مح!ة!هـلأمثئتي(اافيعرممافلخعر(43(331ئغد+نحو(ااهووتن!تنش،+وهوأ؟؟.41(جا!اكاجاء،04(331

جا!اكاحاء(33105:،السصا،الساء(3،،331مثيتكمما
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153اة-كلأتن!اااهـتم511هو(ا33141ا+قاةمشاهولقر(التحرلةااس!ل!!اح*الاأن1اح!للما-(صلواا1ةولا+الم!ر،ا1-فلما،(33104

لكااةحعهـاابلا1***+(لحن043،؟31ح!دله+،صلىااي!+اح،*+!جثا،ا1ههـ3-*!3يدماللهي!(شا)الاللهاححجر(رميةنحواا58!س!

و؟ن(4لح.313مهـص!لأم!ه*3ول*1،ة(ليقويها531هعلاة53!للهلحس!لاهم305!ي!ة33ح*8!س!!زهطهـ+!س!م!(لمماءا(000)فظهر(،3ة،3"للأهـ1

حم366!ح+للما3*!هـي!(لأرصا(000)وصار535،11ا+للهـيلأشا*لاس!ةالل!يلهـيلما53،حع+ممس!شاه*2صاحس!ط**ح581،،ح(باشتاق(...)

ي!*هـي!5+53توموا،ا1ح!هـع!(يتم(لح3136-5لما(،(31305ي!*52*ا+قا"ي!خ+5+ي!كايلألام!35ورحك!ا+*3اثة

فسجدس"تر/(وصلىركبتيهعلىوجثا11رميةئغدق/كرميةي.س/(رمية33101،(كيلاع!.قسر/لا(أن11قسطن(الم!إلى311004(

فلتجرعنيتعبرعس.تعبر/أنعىةق/فلتعبر(ا1هل!ي:قس/كنت(إن11الآبأيهاس.قر/ألة(يا43(1،،قر(ركبتيهعلىا1يصليوحعل

ق/سليقويه،اافترا)ء(ىلسقر/فظهرا1،433،يحونسق/هـلافلتحن،ااف)ث(خكأساق/لك،ااقسرمثيئهتيااابي

!ثاخصوهومتواترةصلاةيصلي؟دكربهفي؟نوإدس(باشتياق)...(و؟ن(،لح331عرطعقس(الأرض)000(فظهر13-44(331يقويه

وصاردوافاأدوميصليلحاهوكاني:الأرص/علىوينحدر(%وخز%ووقعالدمكعط)ع!.يقطركالدمحاثزاعرقهوصار)!لا(

ألمقسا(الحزن11تلاميذهسق/اللاميذ(11صلاتهس.قرا(الصلاة11ثمسق/ولما(11،045(الأرضعلىيحدرالعبيط؟لدمعرقه

بالح!ما.سىايتم(6،(331القلب

المحةاالخربة331:6،(!طوناكعبيطا1؟رصار(33331،(البلوى،الخربة04(331

فهوسفقه،الوتوغتط،الطريالخالصالدممنالعبيط.حاشية(الدمكعبيط،،(331وخثئاخثؤاويجئيمجثوجثاحاضية.جئا(أ؟،.الح(

دامتأيالخقعليهوأغبطتمطرها،دامالسصاءفأغبطتالمعجة،بالعينوأماعبيطة.ف!عقة)غير(منذتخئهاالاقةوغتظث.عبي!

(،ع.والرويالسريايىاس:،والربانيالقبطيض/يق:والروممب،القطيقررالسرياني،والرويالقبطيتر:،السريانيس:،الرويي،القبطيق

قط.فقط،ط،الريانيلىليس-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليىفلا،السريانيبعضع!.،الرويبعضعر،القطيبعضعق،العبراني

قط،والرويالسريانيبعضعسر.والسرباني،القبطيبعضعقى.،والرويالقطيبعضعقر.فقط،السريانيسط.فقط،الروي.مطفقط،القمطي

الريانيوبعضالقبطيتعس.الفبطي،وبعضالرويمعق؟،الرويوبعصالقطيتعرالربافي،وبعضالرويمص!.فقط،والريانيالقطي
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ت!وغجمنقذتافذاقفئم.يفمثيكأنغثز،الاتيئأخذيفودا،ئ!مىؤالديخغ،ؤإدافؤتتتهئم،قتئتا331047(

فؤ"".:.فؤأقتفةآصدي"اأنائغلآقة،هدهآغظافئمكأنلأتةؤقتقة،

ائتحئير؟".:.اثنئ!يمبفئقبماتفوذا،"ياتمئوغ:تةققالع(318،

غنذمئفنمؤاجذؤضزت1،30015بالمتيص؟"تفيرفيالزث،"أئقاقائوا:كأن،قاخؤتةالدينزأىقتقا331:94(

ائئضنئ.:.أذتةقخذغائكقتة،زئيميى

قشقاقا.:.أذتةؤلقشهد؟."إلى"تخنيؤقال:ت!وغقأتجابئأ331:51

لف!إلىالأيينمثل"خزخئئمؤائق!ثايجع:القيتيؤخئبائكقتةزؤشاءمنإتئيماتجاؤوايقدينتحئوغقاذثتم331:53(

هد؟لجقأئدتغ.غتنتئئظواققئمتؤبم،خوالقيتيثبقغخنمكئثؤقذ331053(يخأخذولمني.ؤجمصتئي!ئوفب

الظلآيم.".:.ؤشفظانشاغئئمهق

ائكقتيما.:.زئيجىتئحتدايخلإلىؤأخذوةبيما،تجاؤواأف!كوة،قققا331:54(

جمبتجاي!اآئضاتظزشكأنؤتجت!وا،الذايىؤشطثبتاؤاآضزفواؤتضاآةههأ31تجيد.منتتتغةتظزشؤكأن

فؤؤأقا331:57(قغة."كأنآيضا"هذاقاتت:ؤتأققتة،الضؤيمجمئذتجاي!تاأقةضبيةزأئةقتقا331:56،ؤشطهئم.

ائقزأةة".:.آتئقاأغيرفة،"قاقائلأ:قخخذ

فؤ""آتاقاالزخل،"آيقاتظزلف!:ققاذجمئفئم."آئضا"ؤأئتققاذ:آخغزآةآخزقييليتغدمنثتم58(ة331

لخييلي."ؤإتةقغة،أئضاهذاكأن"تالخميقيماقائلأ:فؤ،أتةئثب!ثآخزكأنشاغة،تخؤكأنتقائتمأ331:95

الذيلث.:.ضاختتكئم،فؤإذقيلؤقحت،تفول."قاأغقئملاالزخل،"أئقا:تظزشققالأآ؟.316

ائيؤتم،الذيذتضيخآن"قئلتة:قاذكقاأتةالزتقؤذتظزشقذكزتظزش.ؤتأقلالزثقائتق!ت6(331:ا

فرا.:.ئخاءؤتخىخايىخاتظزشقخزبخ331:63(قزالت."ثلآلثتخخذلني

قائيين:ئ!ائفوتةؤكأئواؤتقيرئبرتة.ؤئغظوتة331:64(بيمايفزؤونتجغفوات!وغأف!كواالدينؤالرتجاللم331:63

ففتيرين.:.لمحييمايفوئوتقاكأئواأخزكثيزةؤأشتاء6(ةه331ضزتبث؟"الذيقننتخا:"تتتأ

ةاو!جاكا!جاؤوا(31،:54،الآتيين!،الآتين11رؤصا!رؤصاء(ااجاؤ7جاءوام!جاؤاهـ3ةلأجاؤوا،331053(اليد7(الرب331094(

أيضا331،58الامراهمما(المرأة331:57،الصومماالفوء(11انه"أمة(11وصيفة7أمة(صبية331:56(اراجآجاؤ!7أواحام!اؤاجالأاواجأ

بحاء(331063(ثلث"(ثلاثا1الد+"،1"الربا1+ونظرمما(الرب311:61(وللوقت"فللوقت(331:.6(أيفهامهمهـكا+!أةهـلا(منهم

وا!ثيا"!وأشياء(331065،يسالونه"يائلونها64(331يهزؤن"،لا(يهزؤوناا؟نو6جعلوا(ا1ماسكواكااأمسكوا331063،كابحا
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لا*اهـ3لألل!مس!قتهاا1531ح*ولتريهوذا،ا6اهـ1،الذياا)يلأ+ول(53حمع،ا1!اقرإذا،ااا+حاكلةظا،م!(يتكلمهوفبياالح13107

11مماللما!هـةتا(عبدا1اح531(ضر!(5.:313ح+تمالحل!531(نصربا1س!+(لرباأيها11+للأ،((حود)ء(،3139يمحر!اهـ53(بقلة(48؟؟أ

خرحتم(اا353*+ةم+حظعيس!353*+ةشهقحند،30(6331لحهلم!(ا1يلماةاة*زوهذه،إلى11ل!*ممايحي،331،51ش!ياة8فجدع،

امماة*(الظلام11دلأتا*ح-5تبسطوا(اا3**ا(كنتلم331"53حيدأ!ةه!7(عصيا1ةخ،إلى11ع52*،ا*ء+حم(الآتينا1آ!ام!+حعة-ح58!5

11م!36حأضرهـ)صا((هـ331055(3510لعيد(ا1طم!ل!52دأحل(إلى11ةا+ا.ك!3،أخذوه11ةاال!م!3(بهجاؤواا1ا*ه*ة((أمس!)صه(ه!331

االلأحأيضا(11ء*هءشاة-تأمك)ء((اا53ا*اللأ(الضؤ5311حة53امماللأ!ق(أمةصبيةا331056االلأحأيضا(1ا(-ة3عحا9)اشاجلسوا،

مكله+5(بشتا1لمح!هـئغدهـ%52يل!للمانحوا95(أ؟3كاللألحأيضا(11(-م!ةلألأة)3اهرآ11س!كا(آخر331058(للماور8!جحد(57(1،3

ص!*(أنه11اخهـشا+(قولا1تا،ة57حاتأمل331061(+حاكلهحا،س!(يتكلمهوإذ11اا+ه+ةتا(فللوقت06(331االلما،أيضا،11اا+ه+ي!ص!+

يغطونه(31304،6ا!دلهشه،يهزؤونا1ي!اة3اجعلواا1ولةا*ه*لم!لأه(مسكراأ1330163ي!ات!ط53ايدأ*يلأ*ع(مراا1ء5ي!اكلأهاول،بحى(313:63

ع*5352ة(مفزينا1لاة3دلأوردلأ*قى53ع!م511(فيهيقولرنهاكانواا1لح"*ةحول26يدأخر(أشياءأ(31356ح3(يضربونها1ة+25لح!هخااح

سطهو(هو)...(لأنهااعر(أعطاهم11ليهقبلهي:قس/(وقتلها1يتقدمهم!ي/عليهممقبلس.ق/(قدامهميسثيااسفمينا،331047(

أنضربس.قرا(نضرب11سيدناياس:اربنايقا(الربأيها11معهس:قر/،حوله94(أ؟؟أبقبلةس.يأ(بقبلة48311(

11عقطمن،331053،هناهاامكالعربيةالنخ5/هذحتىدعوايقر/هذه(إلىيحني31،051(دالتزعقري/فحدع،331005(

فلالأخذويى(ا1+وخثبيتس/(وعصي11سعفلابيوف(ا1شرطورؤ)و(سجيوش%عظا)ء".عساالي!(جندااقسررؤلاء(

ايتبسطوا(أ؟3:53(عليخرحتماللصوصإلىئخزجك!اس./خرجتملصإلىكأنحم!يلص()...(خرجتماعليلتقبصواي.!ياس

:يليت()...(أمسكوهفلماا1-لاق(داخل11ض(وأخذوه11ق!به(ا1-لاقأسكوه(54(331الأيديستراأيديحم(11تمدواس.

تأنيعلىي.قس/لعيد(منااس!عونسقر/لطرس(ااعطيمسقر/رثي!(االيتإلىوأدحلوهبهوجاؤ)وا(يوععلىفثدوا

.سالصلى/ي.ق/أالضؤ11ق!طجالا(ا1قرأمة(11قط،صبية331056(معهمد!.تسر/(وسطهم11+حوطاسط.وجلوأ(331055(

11نصصعق:تسر/نحو(ا1بعدس:قر/كان،لما95(331أنتي:قس/اأيضا11قط،آخر331،58فحفرس.ي/فجحد،(31؟.لاهالار

:سق/،بالحقيقةا1ويقوليصاريس:(يثبتااتوكيذاآخرلهقالي(يثبتآحركانااقسرآخر"(11جعلس.كا!(ا1+واحدةص.ساعة

ونطرعر:/ولحظس(وتأمل1،613(الحالةتلكوفين/عسالم!علىسر.فللوقت(06،ج331+أيضاسط.لحليلي(ا1الحقيقةعلىعيحفا/

11س(ولحىااصفلاخارخا(0،6،،1(إنكلهقالكانالتيس.له/قالإذيق/لهاقالكصاأنه11كلصةسقول،ا1لطرسبطرفه

يغطونه،331،64سفلا(يسوعا1اكتنفوهي.أخذوا/س./أمسكوهقيوع(أمسكوا63(ج331لمرارةعق.قسر/مرا(ا1عفلابحا!(

قر-لالا،ااوجههعل)؟(ويبتذلونيفربونهي/وجههعلىويفربرنهيغطونهس.ويغطونه/يضرلرنهقويفربرنه(يغطونهااس

أقوالأاخرعليهويقولرنيفزونو؟نواسمفزين()...(وأثياء11مجدفيني:مفزينلما1عق!يليه(ااقرأخر(1ايفلاأثياء(لم331065

كئيرة

جعلوا(؟نوا331063(،يؤكد331:95،يثبت(وصيفة331؟56(صبية

ععج!ةبدال)؟(والدعالنخلوجذعمعجة،غيربدالوالأن!الأدنقطعالحدع:حاشيةفجدع،،.هة331

(،ع:والرويالسريانياس.والسريافي،القبطيتس/سق،والرويالقمطيقروالسريافي،والرويالقبطيتسرالسرباني،س:،الروي!ي:،القبطيق

قط،فقطط،السريانيفيليى-،.،الروييليسهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيلعضع!.،الرويبعضعر،القبطيبمضعق:العرايى،

قطرالرري،السريانيبعضعر:،والسريانيالقطيبعصعقر.،والرويالقبطيبعصعقردقط،السريايىسطفقط،الرويمطدقط،القبطي

الريانيوبعضالقطيش،القبطيو!عضالرويمعق.،الرويولعضالقطيقعر،الريانيوبعضالرريس.،فقطوالريافيالقبطي
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الثتائونالقضل

خكمهئمقؤصجإلىؤأذخنوةؤائكتاث،ائكقتةؤزؤشاءالشغبقشايخاختقغالخقاز،أضشقتقا331066(

تتا.".:.قفلائق!يصيخ،فؤأئتكئحت"إنقائيين:لم331067

آؤئظيفولب.".:.أئضائخيئولمنيتئمأشائفخئم،ؤإن68(ة331ئؤجمئوا.لئمتئم،ففحثإق"اتفئم:ققاذ

التإ.".:.فؤ؟تميرغنتجايستاالتثيرائنتخونالأن"ؤفذ331:96(

فؤ"".:.أتاإتيائقائفون"أئئئمتفئم:فؤققاذالتإ؟"ائنفؤ"قآئتجميغفئم:ققائوا331:07(

لمحييما.".:.منشمغتاقذتخنقإتتاشقاذؤ،إلىخاتجئتا!"قاققائوا:فئمؤأقا331071(

بيلآظش.:.إلىبيماؤأتؤاءطةظغفئمققاتم1(331

"أتاذاييما:غنقائلأالتيليئ،إلىايخزتةئؤذئأنؤتفتغأضتتا،تضذؤتجذتاة"هذاقائيين:يثيئوتةؤتذؤوا331:3،

التيذ".".:.ائق!ييخفؤ

ففمت.".:.الدي"آئتقائلأ:قأتجاتةفؤقأقاائيفوب؟"قيذفؤ"آئتقائلأ:بيلآظشق!ائتة331:3(

جمقة.".:.الائ!البهذاغلىأجذتئم"أتاؤينخفوج:ائكقتةيزؤشاءبيلآظشققاذأ331:4

قاإلىالحييلمنؤائتذأجميجقا،اقفودتة!ئغقئمإذالمثغحت،ئهيبئ"إتةقائيين:تقؤؤنق!ئوافئمؤآقا331:15

فتا.،،

بلاط!!!ةلابيلاط!،!(31،فاماممافإننا،ا33171+يحولىمماالآنا331096(رروسا،ورؤصاءلم11كان،أض!ا31؟.66(

هوفأماا1فاله"فائله(3(31؟بضدكابصد7يصد(ا1ينلونهممايثلبونه(اافبداومماوبدؤ6هـوبدأو!ةوبداوهـلأدوبدؤوا(13103(

+،يقرونأ3315من+ضيئا7الإنانلما1لى7على،اانجدمم!أجدلم11والج!وعمماوللجصوع،ا1لروسا!لرؤصاء،،لح331هوفأجابه6(لأجاله

يتثددون
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66-3533؟لوقاإنحيلحواشي

*كاع!(!6(51،331أيضا،11*ع!يلأ(،أسائد)حم68(أ؟3!ةلم(!6(53331+ةولي!3+ةححكهم(موضعا1ا+لل!يلأ(أضس66(1،3

للاط!(ا1ة1(د!م!3،بهأتوا(533311!-!ولولمهـ5ع!(ةشهادا1*مح!س!م!*ةامد!ة!حصح*حاجتنا،ما71(؟31دلما*-س!(القائلولى07(؟أ؟

3*ل!-يدأيم(تؤدىأر511*لحة+لاحينع(11تأهلاهـحقرأمتا(11ح!دلأهـ-يصد(311*+ة،امهيثلوهـ)ء(،3(331ته+ة*ا+قر

يعلم(إد11ا،ح*ههـيدأح+مم(يهيجا1داة*ه!*ح*3يقوور(5(31،ح81ق!+حة(علةا1حط،1(علىا1لاة(لم(ء331-ع!+(الدي3(31،

للما!س!13ال!

قاي(وأدخلوه11قرطالثص!(11الممثايخسمايخ(ا1قرالهار(11ولالعداة%أصبحوأدلصاعر؟ناق!ياأضس(اللصا66(331

331068(أيضا(تصدقونيتر/س31،062(تؤمنوا(محعلهمموضع/سمجمعهميق/(حكمهمموصعااوحملوهوأصعدوه/عسدلى

هو!(ا1أنت!ىإدلىاسق/(هو07(31؟حهةقمن/عرعر/سعن(ا1!ى.ليهولنقسايحولى،96(آ31صطفلاتطلقويى،أو11قط

شهوداي:قائمهادة،ا1(محتاج)!ماجتاداي+أيضا/سطس/حاحتما(71(331تقولودسق/القائلود(11هـلاطم(ا1يوعسق/

عرقر/،الحرية11إعطاءي.س/تؤدلى،أن11شعناس.أمتا(11يطينيسي/يصد(اابهيمحلونسي/يثلبهونه(3(31،الياتس

!أما11قهـلاهو\(33103(إنهسرق/ألا(11لفهعلىويقولسق/(ذاتهعنقائلأااقيصرس.ق/(الملك11الرأسحريةس/الحراج

عرق/(يقوون5(331ماعلةسةعلة/م!ث)ث(طقعلة(اافيقس/!(31؟04(قط(الذي11لهقال)صس(يقر/قائلأ()...(

الجهودية(ياالتعليمه!ي،قس/يعلمإذااأمتناقر/س.الئعب(االيويفتن/ي(ق/سيهيجاايصيحون/سيظاهرون%يطهرون

يهوداسيهوذا/أرص

يتثددولىايقوون31،5،يقلبيصداا3313

ا،عوالرويالسريايىاسروالمرياني،القبطيقس/سق،والرويالقمطيقروالسريايى،والرويالقطيتسرالسرباني،س،الرويي،القبطيق

قطلقط،طالسريايى،لىليسسلا،الروييليسهـلا،القبطيفيليىفلاالسريايى،بعصع!،الرويبعصعرالقمطي،بعضعقالعبرايى،

تسط،والرويالسريايىلعضعسروالسريايى،القبطيلعضعقس،والرويالقطيبعصعقر!قط،السريايىلطفقط،الرويمطلحقط،القطي

السريايىوبعضالقبطيقعس،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعضالضطيتعرالسريايى،وبعصالرويمعسفقط،والمريايىالقبطي
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ؤائجمثزونالتايبالإضخاخ

الثتائوناائقضلأ

شفظانيمنأتةغيتمقققا31،07(تجييلي؟"الأئ!ان"آهذاتفخض:تجغل"الخييل"،لمحيلآظششيئققضاآ.6(31

قيرختمئوغ،زآىتقاؤهيزوبش331:18الأتايم.يلذ!إيزوشييتمثبأيضاكأنإذش،هيزوبإلىأزشقةش،هيزوب

تة.تضتغقاآتةجمئةتزىآنتزخوؤكأنغئة.شيئكأنقاأنجلجمنظويلى،زقالبفئذتزاةأنئيريذكأنلأتةجذا؟

بمثئيء.:.ئحئةلئمؤفؤكثيير،خلآيمكبئ!ائفةقخغل331:9(

جذا.:.يقيرفوتةؤتجغفواؤائكتتةائكقتةزؤشاءؤؤقفآ:.!،31

بيلآظشقضاز3310،1(بيلآظش.إلىؤأزشقة!زجميرثؤتأئت!تةبيما،قزأؤإذؤخئوذة.شهيزوبقاختقزة331011(

قئل.:.منغذاؤةتيتفقاكأنقإتةائتؤيم،ذلذفئذالأخيرقغآخذفقاضديقئرؤهيزوبش

كزاذالزخلهذاإلى"قذفئئمتفئم:ؤقاذ3310114،الشغبقغؤالرؤشاءائكقتيمازؤشاءبيلآظشقاشتذكأ331:13(

بيما.".:.ئقزفطمقاقامجقةالزخلهذاكنيأجذققئمفذاقئم،غئةقخضحثقذؤقآتذايلشغب.

أؤذئةقأتا31،:16،ائقؤت.تمئتؤجحث!ييمالثصئئايفغلتئمهؤؤقاإتئتا.أزشقةلأتةأئضا،هيزو؟شؤلا"تل331015(

ؤأخميفة.،،.:.

ؤاجذا.:.تفئمئظيقآنمنئذلاجميدخ!ثبممؤؤكأن3310117

أخلجمنال!خننفيظيرخكأنالبيذلذ3310911تازاتاش"،تتاؤأظيقهذا"خذظة:الخفغققزخأ331:18

.:.ائقديتةجمبكأنالديؤالقتلائقيج

اضلئة.".:."اضيئة.قائيين:ققزخوافئمقأقا331:31(ت!وغ.ئظيقأنؤأزاذ!يلآظش،أئ!مااشتذغافئمثتم331:.3(

ؤأظيفة.".:.قأؤذئةيفتؤقي،شتئا!ييماأجذتئمهذا؟قغللثئزأقي"لأتةثايثة:قزةتفئمققالفؤؤآقاآ(331:آ

زؤشاءؤأضؤاثآضؤائفئمؤاشتذتيضيتة.آنؤت!آئوتةغطيتيمابآضؤالتئيخونقخغفوافئمقأقاآ:33(31

ائكقتيما.:.

ؤالفيج،القتلأخلجمنال!خننجمبظيرخالديؤآظقق331،3:هشأئوا.قايخونبأنبلآظشقخختم331:34،

كئزابهئم.:.ت!وغؤآشتتمشمذاب؟،من!يإ،شأئواالذي

نجهتحهضنجيض

كا(يجبها1فلم6لم،وهو33109(-ممايرى(أنااكثير6(طويل8(ة331-كا(هيرودسإلىأرسله33107(الجليليكا(الجليلأ:31،6

البسوه"(ألبسه11فاحقرهممافاحتقره(ا(331:ا-كاجذا،ا1يشكونه6يقرفونه(ا1روسامما!رؤساء(ة.ا(131بشيمما!ء(بمنيا1مجيبه

رؤساء(11بلاطسكا7بيلاطر،31؟013(لأنه(فإنها1بعضمعبعضهما7الآخر(معأحدهصا11بلاصهـمما7مأةهـلأبيلاطى(331:13(

شيئااا331015تقرفونهممائقزف(ا1الداهامماهأنذا(ا1الثعبيردك!ن6للحثعب،كرادا،3311الروصا!هـكاالرؤصاء،11رؤسا،روساكا،

،رؤساء(331033،+شيئا7فيه،ا31،033والهيجالقتلفأ،والقتلالهيج11طريح"ظرح(331:91،بهيستوجب+ايتوجبفيهااشيامما،

صالوهمماصألوا،ا1الهيجمماوااليج(11-كاأجل(351؟33(بيلاط!6!بلاطى(331:،3(روسا
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أ33:6-هلوقاإيخلحواشي

زمان5311يدادلهايريد:8(3331!حس!اةلأح-ولولة3(ياملأاتلكا11،دلأحأيفا،411ه*ااس!ا؟نإذ7(331ال!ايدالأةي!(يفحص31،6؟

وقف،331001(حي!81ء(بمنيا1يدما*ولكثبر،ا1اخ!ظ+اكلاما1*س!!،لى33106(ولذ1،5له،االأ+*!هـح(عهاايدأ*ا53*ي!امشهد!اه(طوبل

5311شأدلأ!حاثوبااور58لا(ألب!ه11ا!دل!حااة-هزأ،إذا1ااة+س!لايد!لمحأ(فاحتقره!\(331*ا!ه*ول+ةكا(يقرفونها1ة!ا3جعلوا،ااالحه

ولص!ولمع،11!دلأ*مةال!*ص!ي!والرؤساء(11ول270فاستد!،331"13(+م!يدأقبل(من11ط!5منذا331013(امم!هـقام!دلأ53قرمر(

عت!ي81+5!اةق(علة11ل!حةااةمهـ4"ل!3-م!+ي!5(قدامحم11يلهلال!3(!حصحت11تاللأحع5حي!للأهـااكراد(11ا*ا(قدمتم331:14(

11حلاهمةليا(إ152511اة1،+م(رسلهأ11س!كاأيضا(11ة!ث!قرابل(331015د!م!--**ول-ةكامح3*امهمس!511!ر(بهيقرفمماا1ا+اةلاه

دلأ!ت!ل!53أؤدلها5331:116*يدما+*اااي!وجبا531لحهح++*مي!ه**ح81!!دلأعت!-طت!اا+26اااةلاح!فيه(شيئايفعللمهووها

11ا!+ا!طه(18-331ك!اام!،اك!3***،11لأ**5+ا*53**ص!يدا3!دل!58!ع!ا*يده*-*ك!(حذاوا(...)هوو؟د،331017لا**(أطلقهاااا**

(،هماستدعا)(33103)!ح+للأط(53،القتل1ا53مح+مههـلمحأ(الهيجااةهـ1اذلك(331091حة!!ةمة!اباراباسا1ة*اطلقأ1ااهةخذ(

،يلجون31،33؟ة+ي!3دلما!شاسهثأؤدب)ء((11لح81ةا-ي!سبما(11مم!*م*533(لأنه31،:33(53،س!يدماللماراد(أ753311

أطيج(35(331ة*+-53+قرسألوأ(ما211+ةفححم(331:،3،ةلم!*ه*ولع*2(اشتدت11يدماا!ا3عظيصة(11ة5353-53-كة

5253+*+ة!لمحأللهادهمكصراا1يلما!س!+مم

هلس:/الحليلمنالإنانهلعر.عر/و،جليلي)...(يفحصا1يسألذ!.ى/(يفحصا1دطجعل(ا1-باسمسطبيلاط!(6(331

!ستلك،ا1قطاأيضااالأنهشق/إذ،11الجيلعر.تسر/هيرودصر!(اا+تحتسط.من،!(331الحليلمنشقط/جليلى،اامنهو

11كئيرةبأمورعنهيحكانإنهسقر/عهاسحا1قهـلاكان"اا1عديديةكبيرلمق.س/(طويلا1يهوىس.يريد،8(31،هذهي.

/قبثيء(ا1يسوع+وأماس:/كثيرةأشياءيقس/كثير(كللأما1ع!سقرافي(331.!(قطله(ااتر-لايصحنعها،ا1يظنس.تر/يرحر(

تشيغاعليهيثعونس:جذا(يقرفونهااقطجدا(اامييقرفونه(ا1كانواس.جعلوا(33101(مابجوابس:منها/ش)ء(صي:

ثيائاسرق/ثوب(ا1بهالاستهزاءطريقوعلىعستس/به(هزأوإذ11أعوانهس.قر/،جنودها1عيهفزرييقس/فاحتقره،1(331؟ا

الآخر(معأحده!ا11بعضق.الآخر،11سمع(ا1بعفهصاق.أحدها(11مؤاخيين!ي.قسا(صديقينا331؟13برفيري.ققرمزاا1بهية

كراد331014،ال!ثعبمعالرئاسةرذويي:/الشبورؤسا)ء(س:ق/الثعب،معوالرؤصاء31؟:113لىقس!يأمنذ،ا1لينهافيصاي:

علةا1استكئمتهي.اعتحته/س.عنه،محصتا1أمخميردكأنه%الثعبمقلبمثلعس.المثعب/يخبثهوك!نعي.للعبا

لأنهااقإلينا،1اثمس.بل(15(31،بهيقرفونهماجميعمنس:به/عفهتصوهي:بهايقرفمماا1علقةي.علة/منث)ث(طق:س/ما(

أرسلتحملأنيعي.المرت/بهيستوج!سب)ث(!ايفعل(لمهوفإذ)،عسولمإلاردهقدداوهوإليهبعمتهقدلأفيس.ق/(الموت)000(

:يقساخذ(31؟:18،قرمن(بدلاا1عفلاعقسرواحذا()...(و؟ن17331(الموتلهيستحقفيهمفعولشاء(منليىوهاإليه

)...(اطيح11الثغب.سالهيج(11سرفلاكار(ا1هـلااهذا.قس/ذلك(91(31؟الانالن%باربانعر.أبا/ابن.سقابارالاس(ا1اصلت

مجبوهوس.مريذا/قر.وأراد(11صوتهرفع!ي:!صهم/س:قا(استدعاهم03(331ذ!(الذياوقتلالمدينةفيتهيأهح!ي(المدينة

قس/فأؤدبه،ا1تتوجبعلةس:سبئا/ثاث(طق.!ي/اشئاا1)!أجد(أخذلكيماهذااحترمه!ي:س/هذا،فعلا1قط،لأنه331"3"(

.سقر/ثححما31،0،3()!(ممنيتهمق./خاصةسط(أصواتهم11يزيدونق.،يلجون31،033،إدرفأؤدبه%أؤدبهأنس.أؤدبه/أوعر:

.يكمراد!(ااهـلاشداده(منا1والسفكالهيةيقس/واطيجاالقتل3(331:همسألتهمبنجاز!ي.س/سألوا(مايحونبأناالأمر

تهمدرأل!.سأهمدلمرا

باطتانرماه)!عضهه(عضهتحه:حاشيةبه،يقرفاصانلتهعنه(فحصتايردكمن331014(كراد(يثكونه331001(يقرفونه(

المحفلالجح،331:18،أنعادتهكانتمن(بدلا331:17،بهفيه(15(131

اتهشهالذيأيقرفنيوفلانثهومقروف،ويتهمبهيريأيبحذايقرفوهوعبته،أيالرحلقرفت:حاشيةيقرفوله،ا33101

(،عوالرويالسريانيأسوالسريايى،القبطيت!/يق،والرويالقطيتروالسريافي،والرويالقبطيتسر،السريانيس.،الرويي.،القبطيقي:

قط.مقط،ط،السريانيفيليى-لا،الرويلىلي!هـلا،القبطيوليسفلا،السريانيبعضع!،الرويبعضعر،القطيبعضعق،العبراني

ق!ط.،والرويالريانيبعضدس،والسريانيالقبطيبعضعقى،والرويالقطيلعضعقر:فقط،السريانيسطدقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبعضالقبطي.قعس،القبطيوبمضالرويمعق:،الرويولمضالقمطيتعرالمرياني،وبعضالرويسلقط،رالريايىالقطي
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ؤالثتائونيباقالقضل

الضييحتغتييماؤخفواالمئزؤان،ليمضغانلهئقاذالخفلي،منتجائياؤاجذاأف!كواتقتاذوتة،كأئواؤإذآ(آ:316

ت!وغ.:.خلفيئميتة

ت!ئوغإلخهن331038(قائشقتغقييما.ؤتئخنتئذسضنؤي!ةال!تغبمنغطيئمحمغيتتغة331:37(ؤكأن

؟بهققاقإتةأ93إ331أؤ،بئحن.ؤغلىئفوييصخنغلىائجينلجنغتن،تئيهينلاإيزوشييتم،تتالت"تاؤقال:

ذلذجمتذؤشتئذؤونآ.03(31ئزصعغ".تئماليؤيلثدئتيذ،تئماليئؤائصظولبيفغؤالمحير"ظوبئلمحيقا:تففنتألإ،أتائم

يخونققاذاالرظب،بائغوبهد؟ئضتغكأنقإن3(331:ا"غظيتا".ؤيلأخيم:غقيتا"،"اشفطييفجتالي:تفوئواآن

بائيايميى؟".:.

يحقتلآ.:.شزضايغاآخزانياثتالبقغةئقاذؤ؟ن331033(

هتاك.:.ضقموة"الحفحقة"،الممت!ىاثقؤصمجإلىتجاؤواقققاأ33133

الشضالي.:.غننؤؤاجذاالجييرغننؤاجذاالشر،ؤغامتن

تضتغون.قايغقفونلالأتفئماغعزتفئم،أتة،"ياتمئوغ:ققاذ31؟034،

قائقاالشضثؤكأن3113،:هائفزغة.غتيقاؤآنقؤاتيتفئم،ثتاتةؤق!ئوا

ذاتةقثئخقضآخيرين."خقضقائيين:تفزؤونأئضاالرؤشاءؤكأن

ائئختاز،،.:.

ئئضز؟.

اللهائنائتميميخفؤهذاكأنآإنأيضا،

قيذفؤآئ!تكئت"إنقائيين:331037(خلأ،تةفقذمينإتييماؤتجاؤوابيما،يفزؤونأيضاالحئذؤكأن331036(

ذاتذ.".:.قختضائتفو؟،

اففوب.".:.فؤقيذ"هذاؤئوتايتيما:ؤزوجمتبماجمئزايييمائحظوطقكئوثيهتاثأئضاغقييماؤكأن31،:38(

قخقضائتميميخ،فؤأئتكئت"إنقائلأ:غقييماافتزىقغةضيتاالفذئننالمثتزضايتئمنؤؤاجذ93،ة331

أئضا.".:.ؤخقضتاتف!ك

ؤتخن3310141ائؤاجد.الحخيمهذاثبكتاإذتخافة،أئتاللة"ؤلاؤقاذ:يزخغؤتجغلالأخزقأتجات331004(

إداالزث،أئقا"أذكزلني،يي!وغ:قالثتم331:43،زبيئا."شئئايضتغتئمؤهذاقغفتا،قاكأشتخقاقيآخذتابغذلي

ائمزذؤلض.".:.ثبقيتخونالضؤتمإتكلك:أفوذالخق"أت!وغ:تةققاذ331:43(ققكوتذ."ثبجئت
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36-33،3لوقاإيخلحواشي

11س!لمهـ-ةحملوا(ا505531!!ا!كا(القيرواني11ح!(يقالا1ولةاي!اهأمسكوا(11ئ!دلأحاي!+ولقى58110!5يقتادونها؟نواإذ33106،1

نعوسحى(علىا1ا!ص!يدأ،باتيا33108،(د!م!اللأ-ة7(يندبنصنا61+ي!(س11الم!يدأ7(عظيم31؟.33(دلأ+ااع!!!م!53لا"ولي!،ليقيه

لعود(ب(ط)اا*اة(هذها1اماس!ح(ئصغا1اع!*5*تأ(فإن31(.؟31لح5++ولها(ا51*،فإنه3(3319ا!*لمحأ((ح!ولاد)أ11د!6أهـيمحط!53

وعاملي11ممالم!ها*ةم(الح!حسة33(331م!ياحمدلماح-م!+م53سر(صانعاا31"*ا!ائقاد(كان33("331ءا53فاذا(ا1،،ا!ز+ح(الرطب11لمح!5

(يهزؤون11س!،أيضا،11حةي!33يمصا35(331+دلما(القرعة11ة!جمم3(بينهم11حيدادلأهـ3قسصوا،11دم3ال!ول53،*!ام3شاهقرالر(

فخلصا53331.37ال!اامقدمينا1ح7يم2653حاؤوا(ا1ا!دلأتاصزؤون(ا36ة331االلماعاأيضا1،ع!ولكةي!ااحم*اهـ11داته(!ليخلص11حا*يدأ"8

رومية(11ح+ح*ي!شأهحم!3،عبرانية11حي!52ح،ي!ه13+5*هـةمول5س!+االلأكلالح(كتابأيضاعليهو؟ن331038(،م!ول**(داتك

نفسلث(فخلصا1*ولكاه!ل!ل!ةعقح*خاح*عقكمت(إن11س!**53(افزى331:93(53+س!*زريمالمماح(يونانيةا1كاهع!*للأ!-ولقى

حد(الوا11**!أةص!ور+!اس!طحاة+ة(الححمهذافيكناإذ1711+ءا!ةولقريزجر)5((ا1محا(ة،جحل04(331*للأحأيضا،11*ثةول،5

11لح*ة+هك!ةإذا(11م!+،الربأيها،لح33103ةلمحأ+ولش!+ا)!(طستحقاق11ل!ة+615أخذنا(11ول1،أول!5()ب(ءل331،41لمآ53+للأ

ا-+هـشا*+ولول53ش!ي!*+هحشهولهـ8ي!ح+*ام!*اشه*!هح11،3أي،(،)ملكوتكاذكرني

/ق-لاواحذا(11التقبلوا.!يأخذوا/:سق/أمسكوا،11يخرجونهق(يقتادونها1لهيمضونهمفبينا:سي!دونهايص؟نواوإذ31،036،

حلفهقس/يوع(خلصااليحلهصق/(ليقيمهااووضعواسوحملوا(ااقطله(يقالاا+القربةسجائئا(ااامرأعي:

:يقسابالياب!(ا1يفعلونكالواص:ق/(يصنعكان31(331عليحنق.نموسحى(على33108؟،يتواجدن!يةس/يندب!(37(331

عر:سعر/ق(وعاملي11قرانيوني.س/الحصجمة(11انتهوأيق/جاؤوا(33(ة131وسيقعي:سايقاد(و؟ن31؟.33(الالسحال

واقتسمواي.س/وقمموا،ااالآبأيهاسقر/أبة(يا331:34(شالهس:ق/(الشالاايحينهس:ق/اليير(11)عاملي(وصلبوا

11نمسهس.قا(ذاته11أتخلص.يقس/حلص(ا1يبصرونعرقسايهزؤود(ا1قسرأيضا(11الكهنةرؤساء.عسقسر/الرؤساء(331035،

يتقدمونإذس:اودنواي.وجاؤوا(11قا!(331:36(اللهالاصني(مختارسق/المختار(اللهالن11قرطهدا،11عقطأيفا(

بالعبرانية/ق!(عبرانيةا1مط(بخطو!ا1صط(مكتوبا1رأسهعندس.(عليه331؟38(نفسكلهخلصشقا(ذاتكفخلص331:37(

وكاني:ق/من،وواحد93(331+يوعسطقر/هذا(ا1وعبرانيةوروميةيونانيةس(ويونانيةوروميةعبراليةا1عفلا(يونانيةا1عفلا

فأجا!331004(قسطأيضا(11وإيانايقس/وحلصنا(11ذاتكقسانفك(ا1ألتعقةكنت(إن11ذينكمنوأحذ)1(وإنس.أحد/

اللهمنولا.سفعلنا(ما)...(اللهولا-41(لح331:.قطالراحد(11رصار.ق!يا(وجعلقر/الآخر(11لهوتالصاحبهفانتهره.س(وقال)...(

وكسانستوج!كناكصاالد!عصلنابصانمتوجبلماهذا-اص(زيناإنالأتافبالعدلونحن،العقوبةوأيضاأنتكنتإذأيفاتفرع

.سسكزا/ي.ارديئاشيثا331041(أخذناأعمالاجوازيلأنلبعدلضفأماالديولة،هذهفيأنتلأنك؟اللهأنتتخافأمايصفا(/

ليهونني:ض/تحون،ا1هـلاضإنك،3310143سيديياسرب/ياي.ق/،الربأيها31،:،14قبيخاعس.الر/

فتحلص(فخلصا1جذ!افزىا331093(يضحكوثيهرؤون(331036(()عامليمع(وعاملي33(331)؟(تبكيتات(تبكين38(331

نحنفإنناكنا،إذ04(331

ا،ع.والرويالسريايىأص:رالسرياني،القبطيذلى/سق،والرويالقبطيتروالربايى،رالرويالقبطيقسر،السريانيس.،الرويي،القبطيق

تط.فقط،ط،السريانيفيليى-لا،الرويلىليىهـلا،القبطيوليىفلاالريايى،لعصاعس،الرويبحضعر.،القبطيلعضعق.الصراني،

قطرالروي،السريانيبعضعسرتوالسرباني،القبطيلعضعقس،والرويالقطيلعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىرلمضالقبطيقص.الضطي،وبعفرالرريمعق.الرري،ولعصالقطيقعر،السريانيوبعضالرويس:!قط،رالريانيالقطي
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التاليمغه.:.ال!اغةؤفحتإلىحمييقاالأزص!شكلىظلقةقخذثتشيما،ال!ابال!اغ!ؤقثؤكأن331044(

ؤشطيما.:.جمنالقيتيجخابئؤائشقال!تممممق،ؤقييست45(331

الروخ.:.آشقتمهذا،قالؤتضازوي."أغطيتذئذثبأتة،"تا:ؤقالغطييمبضؤلتت!وغقتادى46(331

تزا.".:.الزخلهذاكأن"خقا،قائلأ:اللةئقخذكأنكأن،قاائمائةزئيشزأىقتقا31،047(

ضذويىهنم.ثبيذقونؤفئمزتجغواكأن،قازأؤاتتاائقئظير،يفذاخقزواالدينائقخالمحلآ:48(ؤحميغ31

هد؟.:.زآينانجييليمنتبغتةالتؤاييالأخزؤالت!ؤةتجيذا.ؤالمحمينقغايىلمحيماخيغؤكأنلح(31،؟9

ؤيمغيهئم.يزأيهئمفؤا!قاتخنتئمؤهذا31؟:51(غذلأ.ضالخا،زأي،ذاإئ!اتاكألآئوشفاشفةزخلؤإداآ:.ه(31

ت!وغ،تج!ذؤشآللمحيلآظشإلىتجاةهذا331:،5(اللإ.ققكوتتتتطزكأنؤهذاتهودا.قييتةالزاقة،منؤكأن

قأئزتا.:.

الققتزهت:.تابغلىغطيقاخخزاؤدخزبخأخذ.!ييمائوضخؤتئمتختةقئرقذجمنيؤؤضغةيقاقة،!بؤآذزتجة331153

منقغةؤؤاقينتئتغتةئحنالقؤاقيؤالتمئؤة331055(ئخزة.تخونال!ئثق!نالخفغة،تؤتمؤكأن54331(

ميقا.:.تج!ذةؤصخؤكيفالققتزةآئقزنالحييل

كأئؤصمييما.:.كقفنال!ئمبؤثبؤطيتا.جمظزاآغذذنزتجغن،قققا31؟:56(

11ياتيمماتأيىاا331093عليحن7لفوسح!،علىا331038لبعهمما(يتبعه37331(ليحصلهمما،ليقيهاافحملوا6وحملوا،31،:136

3(أحاوستيدولى"ولتبدؤ!6هـوستمدأو!!ةلأ!وستبداور!وسقبدؤور(03(31؟الطو!"وللبطور6،ة7!والطون،

يهرؤولىاا331036بنهـ"!6لأ!الن(11يهزؤن6يهرؤولى(35(331عامليمع7(وعاملي11جاؤ6جاءواص!جاؤاهـمماةلأجاؤوا(33(331

ذاتك7لفسك(ا1الدين!اللدين،!3(331وجاواممااواهـوجاوجاؤ7أووجا!ةلأ!وجاؤوا،11يهزؤن"6هـيهزأون6هـلأيهراون!

7(أعطي46(331+لتركا(والق11وأطلمتمما(ومنيت45(331-مماألاعة(4(لح331ردياهـكا!7!رديثا،ا1هـثئا!شيئا(331041(

ف!لى"(وكان54(331جاكا!جاء(53(331هـإنان!ةكالاإدانا،331005(صديفاممابزا(ا1ولما"فلا((7!331استودعتمماأسلم

وا!ينكاووافينا11التيمما،اللواتي55(331
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،1-3356لوظإنجيلحواثي

،ىفناد46،"331*ولشأ*+س!+ة+ة،قراحجاب11كال753**لاش!(فنيت45،:331ا+لل!لمحأ(فحدثت1اعولولول+كلهـت!اعةلاا(!314،

بزا،ا1شهللأ-*هقرحفا(اا*ةكار"،اا+ي!ه+ةكاحع!*مةقر(المائةرئير331،43لأة3أصلم،1ا+(أعطي11ا*!ولح،فياا17533اة-

رفه(معا(331094ط!5(لىا1ج3*دلأمما(يدقونا1!ولما،ا*امدلهس!هـ1قرالمنطر(1اة-!حكلاالذا(1ا3*-آ(حضروالذينا(33148هـ53ولاول

قرصالخا،ا1!53!-م!شاولقر(يرأ،313:05*اة(هذها51!لأة2(ينرأ11ح!ا(*ةحالحوله)1(لسوةا11موالح331(ابعيذا1!لاص!مح7دلأتألمأ!53

الرامة،1ااحؤة!+!ىاكأةم+تاق((لفعد)!ما1*538!ىحاي!60ق(()صملرأبا371ة3مواففا(51(ا*ولهـ331عدلأ(ا1ة3حم!ة

ق(لفادةا1اال!حااة+ح+3+6أصاح(دأنزله331053(ا(ةمحا+5لم!ا(صأل53(53331*+لمحأينتطر(االهود1153،أاةوليهودا،ا1امة7ء*5!ة

+مللهـلما(بحرة11ا+للهـلمحما(يحون11ح*ف!ن(54(مهـ5331باب(11!حمالحعلى(11ااةاامما!لأ(مخته11ا!هورلااشاييلماللأ+!5

ي3*اءة*اشاولمعي!(كممنا1ه3حه*ح،ا،وفي11ي!3*هشال!ةثعطيئا(ا1هـظل!*ح51عطزا،أ31056،ز!ا"ول(فيهاا31*!اة+،كيصا33155

58+*م!6*+*مم!6اقر،كالوصيةا61أ(حي!ةء)**3

وقت"(11قطعلى(ا1دفتس.فحدئت(ا1ساعاتستنحوسة/ساعاتستيالادسة(الساعةا1قر(الساعة11قطوقت\،331044(

قر/(فنادى31،؟46(بابسترس.يا(حجابا1واظلصتس:و/(وفنيت45(331ساعاتتعحىسالاصعة(الساعةوقتإلى11قط

"(؟ن11القائدس:قرا(المائةرئيرالح3317قضى؟س/بروحهجاد.يق/االروحأطم11أضعةساستودعتا.ي(أعطي11فصاحسة

ق(يدقونا1الصرفواعر:تسرأارجعوا1امجتعين؟لواس.ي/حضروا(331048(إني.تسأ3(؟ن11صتحس.مخد/ي:يصجد(؟د11قط

أتين!نس./لحقهي.تبعنه(ااقطالأخر،11يوعمعارفس:ي/،معارفها3194،إعلىعس:-لا/في،ا1يضرلونع!-يع!/

اذإنان؟لى11مورةي.رأي(11وإنس.قر/وإذا(05(331الأمورهذهإلىينظرون!نراس.الأمور/هذهعاينواي.هذه(رأيناامعه

صالحارجلأر؟نيهوذامدينةالرامةمنالولطاس:ترتيبيهوذا()...(إلانكان05-اه،331إنائا"ا.كانعلىرأي""!ذاتقدمتررأي(

يتوقع!ي/يأملس.ينتظر(ا1سيهوذا،ااصولمعلهم،11علىطابق!يطوأهم/س.لمورتهم/ق:،لرأيهما1تسموأففا(51131(ضذيفا

س/نحيتي:،نحتهتدا1كتانلمافةس.ملاحفاي/كتانق.لمافة(ااص،وأدرجه53(331تقدمع!؟م!ادناسقاجاء،331،51(

يوم(ا1الجوم+ذلكس.و؟ن(3،.لحه(أصدونقط(المقبرة)000(ودحرج11+قط+بعداي.سأحد(اؤصحيحنسقرايوصع(اامنقور

تقدمأق،،يتبعنهحناللواتيالنوة331055(البتيليهماوإصاح!يقس/،بحرةيحونالمبتف!راايصبحس.ي!ون(ا1تسر

وافيناللاتيوالسوةي.فأبصرن/حاضماتالجليلصمعهجثناللاتيالنسوةوكانتس:أبصرر()...(والنسوة1االنموة""1على"يتبعنه"

ميةفرجص/س:رحصافل!ا331:56،قطفيها(ا1وافينالحليلمنمعهجئناللواتيالنوةتبعنهولماق.فوامين/يتبعنهالجليلمنمعه

مثلعلىي.؟لرصية(11صحني.أصح!اع!.د!/كففن(ا1وأفاديهطيوئاس:وعطوزا/طيوئاي.وطيئا،عطزاا1لانصرفن

مزنأكصا.عسأمر/كصا.سالوصيةا

ولفه(وأدرجه331:53،براعدلأ(05(331رأوا(رأين11معرفتهأهلمعارده(331094(صذيفابرا(7،(331أسلم(أعطي46(331

(،ع.والرويالسريانيأسوالصريافي،القبطيق!/سق،والرويالقطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتر:،السريانيس:،الرويي.،القبطيق

قط،فقططالريايى،يليس-لاالروكب،فيليىهـلا،القبطيلىليىفلاالريايى،بعصع!:،الرويبعضعر.،القبطيبعصعق.العبرايى،

قسط،والرويالسريانيبعضعسر:والرياني،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبحصعقر:فقط،الريانيسط.فقط،الرويمطفقط،القطي

الريانيوبعضالقبطيش.القمطي،ولعصالرويمعق،الرويولعصالق!طيتعر،السريانيربعضالرويمعسمقط،والسريايىالقبطي
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ؤانج!ثزونالثايثالإضخاخ

ؤالثتائونالتايبائقضل

أخزتاث.ي!ؤةؤقغفنأغذذتقاالقؤاق!تالظئوبؤجئنالققتز؟،إلىآتينالأشئ!تأخدمنجذاؤشخز11آة41

فنتيتاق!نأ414،ةت!وغ.الزتتج!ذمجذنققئمقذخفن،341:3(التفتز؟.غننذخيربخالحخزقذقؤتجذنأ341:آ

يئزق.:.يتالي!كبمئفنقؤفاؤققاقذزخلآنيؤإداهذا،آخلمنضتخيزاث

فؤليش34106(ائضؤق؟قغاليئتظفئن"يقاذالفن:ققا،الأزص!.إلىائؤخو؟تؤايهحتىخؤ!،ثنيقصزن341:ه(

انجنئ!تتمأنتئتني"إتةقائلأ:أ341:7الخييل،!نيؤفؤقغخنبيماتخقتمقاكيفأذكزن.قاتمقذلجنفتا،قا

خلآقة.:.قذكزن34108(يفوئم"."الحايحثائتؤيمؤكنيؤئضتحث،خظا؟أتاليىأئديائتمثيرجمني

أحمجين.:.غمثزؤائتا!رالأخذحميجقابهدهقأختزنالقئير،جمنؤزتجغن9(341

يلرشلي.هدهفننالتؤايي5هؤلاقغفن،اليؤائتا!ياقيتغفوت،أئمؤقزتتمؤئوخان،ائتخذيتة،قزتتمؤكن341001(

ؤأشزغققاتمتظزشقأقاأ41،:،1ئضذفوفن.يخوئواؤتئمائيرشؤاش،جمثلفذاقفئمائيهقاثهد؟قظقزت11(ة3ألح

كأن.مضافتغخئاتيييماإلىقققىؤخذقا.الثياتقزأىذايخلأ،ؤتأقلالققتزه،إلما

حارح7عن(34103،أعددتهامما!!أعددنها،11الطيوبوقذم!6بالطيوب(وجئن11البتكاالأست،11وسحزا!أةوسحر(ا(41؟

به(7ا1الذي*7ما،ا1هـمثل!ةلا!كيف(34106،من"مع(ا1وجوههنونحمن*،الوجوهنواك!34105(فوق"فرفا(4(341

تجؤا+داخلأا1،3013،فظهرنةدطهرت،341:11،هذا"(هدهااهاؤلاءكا6!كاهؤلاء،اا-6(أئماانوحارمماايوحالى3410،01
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!ه!ةغع!،341-،،حس!كالاة،أخريات11هـحا!51،لطيوب)ب(طااة3ا*ااجق1هـا53اةأحد(11ط!5من،ا1+مدل!يدأسحر،ا341:1

(فصرن،41305اللهـيلأ+خاقىولهدله3،منهنكوفااا53محه+ةامشاص!قر(متحيراتا1ا+دلأيلأقة(نف!ا4134(-ة3)حيده،فدخلن3(143

تحلم(711*!هـي!(يهص34106(لأه-+ح!ت!ط(الي11ص!!هـح53لمادا،5311+ياح5(الرجوه11ا!ءاكانواك!(11ة-3ا+للألمحأ

يوحان(ا1ةول*لم!اح!،3(المجدلية01(341-ةع!ولةفأحبرن(ا1ةلحمن(!(341م3دلألح(يمبي7(341داحطااءلى(ا1ا+حوهوا11ااة-حاطةتا

(أسرع341013(ةي!3يحونوا(ا1ايل!!س!53(الوصواس11ة353حعي!للأ(دطهرت341،11!أاة(هذها1لااة*313(هؤلاءا1ت!+ي!(أم11اللأة،الاة

اا*+س!ح57حس!ط!لأهاحلأداتأملا61اوره

-قسلم،وجئنااسحرذاتغلسئاالأ!بتأحدوفيعي.بعد/ظلئاو!الغلسفيالأحديوميفأماس.الأصبتا(رلحر)3410100(

خارجق.يمر/(دحرج11الصحرةس.قر/الححر،1،3013قسطفوة(اابالأفاويهمعهنس(بالطوبااحاملات!يوقذمن/

فيا1رؤصهنعلىس؟ق/مص(فوفاا1+بهىيةوقفا(11ذلكس.قر/هذا(ا1متعجباتسمي/متحيرات(1،304(عرطق(الرب34103(

وضصأصابهنالذيالفزعومنعس:!سر/،الأرض)000(فصرن1،305،لامعبياضلاسيىيلح/لاصاو؟نس(يبرقلحاس

ك!اقي(تحل!ماكيف341:6(مكمورات%إلىوجوههنوصرفنعر!فياوحوههنوغطينع!.(الوجوهنواك!ا1الأرصلىوجوههن

في/خاطبحن؟نقدأنه%معحنكانحيرالجليلفيبه!طصحنماعرقس/ا!ليل()000(كيفا1فلامعحن(ااعربه(ا1تحلم

در:/مزمعع!.قرأ(ينبنيا1قالقدو؟نسقر/قائلأا307(ألحلىهوإذكلمحنقدأنه%يمعحن؟نإذ!سحنكيصعس

فلاأم،11ويوحنهي.س/يوحان(ا1إنهنسطحن،341:.ا(سلا(أجمعين11-الأمور-سط(بهذهااعن3سي/من(341:9(عيد

!طاتهنفبدتعر.؟لوسواس/أمامهنخطوبهن!ئخيتت!ي.كالوصاس/أعينهمفيالكلمهذامرؤيسالولواس،)000(فظهرت341011(

.س(الناب11قطداخلأ(11وعداسوألمرع(13341(بهنيثقراعر:قسرايصدقوهن(ا1قطيحونوا،ااأمامهنطنحقيقةلاماعلى

جرىعرقسرا؟ن(11نفمه+فيشمتعجئا(ا1قط(بيتها1!قطس:قرأوحدها(11موضوعةالأكفانالملاحفعر./الكتانئياب

السهو%الغفلةالوسراس(11(341قالالدي(تحلمما6(341وجوههنونحن(الوجوهنواكىا1صرنفإذدصرن((ه41؟

المطاطيالاك!نواك!(ا341-5المحاببروقوالبرق،الريقوالاسمتلألأ،أيبروفايبرقوعيرهاليفبرقحايية:يرق(34104(

الاسملالفتحوالرسواسالواو،بحسرووسواصهاوصسةنعسهإيىوسوستالضى.حدبثالوصوسةحاضية،الوسواس3:11،ألحلرأسه

(،عوالرويالرياني2أسوالسرياب،القبطيقس/سق،والرويالقطيقروالريايى،والرويالقمطيتسر.السرباني،س:،الرويي.،القبطيق

تطفقط،ط،الريانيفيليىهـلاالروممب،فيليىهـلا.،القبطيفيليى!لا،الريانيبحضع!،الرويبعضعر.،القبطيبعصعقالعبرايى،

قمط.والرري،السريانيبعضع!ر.،والسريانيالقطيلعضعقس،والرويالقطيلعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيقص،القبطيوبمضالرويمعق:،الرويوبعضالضطيقعرالسرباني،وبعضالرويمعس.!قط،والريانيالقبطي
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ؤالثتائونالتايثالقضل

ييمتينتخؤإيروشمييتمغنتجيذةغفؤاش،اشفقاقزيةإلىاليؤيمذلذجمبشائزئننكأتاجمئفئماتتاني!ادا341:13(

فقاتيتاق!نأ41؟:15حميجقا.خذثتالقؤايئهد؟أخلمنتغضاتغضفقائخذثكأتاؤفقا141014(غفؤة.

يغيرقاة.يكيلآأغئتفقا،خخحتقذؤكأن341016(قغفقا.أيضافؤؤقمثىت!وغ،مئفقاذتاؤتتتاظزاني،يتخذثاني

أقؤققا،41؟:18فكتئت!؟"ؤتفمثميانيتئتكقا!يقاتفولايقاالتيالأقاويلهدهق"قاتفقا:أققاذ341017

الأتايم؟ا"هد؟ثب!يقا!نالقؤاييؤخذكتغقئمؤتئمبإيزوشييتمفقيم"أئتتة:ؤقالآكلآؤتااشفةؤاحذؤآتجات

ؤكأنتبيا،زخلأكأنالديالخاصيرقي،يت!وغخذثن"القؤاييتة:ققا،فتاقأقاكأن؟""ؤقاتفقا:ققاذأ341:91

ائتؤقيخخيمإلىؤالرؤشاءائكقتيمازؤضاءألنتقةؤكيف341:.؟(الشضب،ؤخمتيالت!فذاتمؤائقؤليبالمغليفقتدزا

التايثائيؤئمفؤهذاحميجقا،هدهقغلجن،إشزائيل.ئخقضالديفؤهذاأنآزتجؤتاؤتخنآ(آ:411ؤضقئوة.

تج!ذة.يحذنققئم341033(الضقتز؟،إلىئخزةقضينقإتفنآئقتتتا.جمتاي!ؤةآنإلأ341033(هد؟.كأت!تفئذ

قؤتجذواالتقتزه،إلىجمتاقؤمققىثتم341:34،خمط".إتةغئةقائيينقلآئية،اشتغلآنزأيتا"إتتاقائلآقي:قأتين

ؤالخقيقةآفقاففئمائق!ئوتة"آئقاتفقا:فؤققال3(ةه341تزؤة."ققئمفؤؤآقاأئضا،الت!ؤةقاتحتقاكيثلي

الألاتم،هد؟تفتلأنيفت!يصيجكأنأليش36(ة341الأئبياء،بقاتظقثاليئالأتثياءبخلالايقانيغننففوئفئم

حميجثبالقؤايئهققاتفتائقمتزؤتجغلالأئبياع،جميجؤمنفوشىمنؤتذأ1،3037(تخد؟."إلىتذخلؤآن

مئقا.أئغذإلىشائيرجمثلفؤقضازؤأقاإتيقا.قاضيئنكأتاالتيائقزتةمنقاقتزئوا38(341أخييما.منائكئب
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هسا((13014،ي!هاطه+صا(غلوة3063051111اابعيدةا1هةولولةس!3(دواس11ةلا+هس!ا*23اقريةإلى11المحأه*(لائرينا34113

(يتناظرانا531اكلةكأ(ثانيتحدا1ا+لل!يلأئاة،نف!(13015،ا+للأيلأ(ثتحداي!ي!65253357أمبعضا(بعضهصا(ا1اكل!شا(مجدثا1للأهـلأ53

ي!اا1اكلهخ،الأقاويل11ا"يم5،هذا531ما،341.!ا(3-يلأولم!لكيلا(ا1،ه،ا!اهححب(ا1ااةلم!(كان341016(ا"للمالحأيضا(11آللأ،33

+هيلما+ح(مقيم11كاشه*+للأس!8قرأكلاؤبا(11ة3اعه53+*محفوقفا(1،3:18(ح3ولش!،للأ(مكتئبين5311*مح!س!+!!57*لينكما(

الرؤلاء(11حتىشاللأححولعقحكاشاللأ+قركيف(؟(.341اكلةتا(القول11!دلألح(بالفعلا1ا+دلهيدهحدث!(ا1حي!(كانا531وما(91(341

5311المألح،1ااصتعلان11ة*!ة3ارأينا11حوراشاإ341133ة*5!!3هـلمحأمس!3امابهتتنا(أ11ةحلأ*قر(لاإ(1133،ح+ة(ححما1*للما*مةال!

قلوبهم(الميلة11حه-+هيم*قر(المسلوبة35(1،3ع!"أيفا(36311!هـ*+*،كصثل(،؟(1،3ا"!3عنه(ا1دلما*-*لممكاهولق(قائلين

ااة*(هذها611(يقبلا1حم!3ولتأ(للصميحا1*ة6أ*3(كانا71ول(أليى3(341:6!دلألحح*ح!اي!لأشياء(ابحلا1كاتهه+ح52+*حط-9الح

مثلاا1مس!ااةفصار(38(1،3حور53ح*!(ماا1ل!3ءلا*ول!حتريفسر(ا1ااة*جعل(ا151ا*(+ح)شه+*حمبدأ،341037(ااس!+ل!أن(

15331اح(بعدأ11ا51ولالمحأهصائراا1هـقمول3

وستيرمائةعمر-يعس/قضين،ا1منصحة%)؟(منزحةعسئغدها/ي.لعيدة(اامخوقإلىا11بعينهسط:الوما41،03!،

صاحه%أحدهصاخاطبعسق/بعفا،بعضهمامجدثااعرلا؟لا/هصالبيحاعر.اكاناوهاااهـلاكات،ااسقاوصا341014(

الأمورحمغفيعرسق/(حدثتاللواتيهذهأجلمناالصاجهأحدصاياخاروصا%بينهصافتحدئانعر.بينه!ا/في!افتحدثان

!ي.ق/معه!ا()...(ومى11إلهصاوصلسمنه!المدنا11يتثاجرانعر.وبتاثلان/ع!يتناظرانلم15(341قجميعهالما1عرضتالتي

لكيلا(ا1)،قر(مححوبةأعينهصاسةأعينهما/وأمسكتيأعيمنهصا()...(و؟ن16(141يسايرهماوجعلس)صدصاحبها(/لمحصاحتهصا

تزنصانالتيالخطو!ي./صاحبهأحدكابهايحلمس:ق/بينك!ا(فيحاتقولانهاالتي17(341يفهصاهعسقسر/يعرفاه(ا1للاقرس/

:سواحد(11قطفوقفا،41،18؟عابسينسدلىاقمكتئبير،ا1)تثيان()و(أشاي:وتمثيان(11لينكمافيمابهاالاتتذمران(

يروثليماسعنطعنتوحدكألتعر.ق/بإيروثليم،مقيمأنت11قليوفاس:قليوباس/ي.ق/أكلاؤلا(11أحدهماعيى/الديأحدهصا

.يذا/س.ق/كان(341091(تلكسقر/هده،ا1بهاجرىمايةقس/فيها(حناللواتي11يروصيممن)ط(عريفترىوحدكأنتعر.

مقتدزا(ااترهـلاكان،الذي11يسوععلىجرتالتيالأمور%ليوعالتيالأحوالعر.يوع/أمرس؟ق/(ليسوعحدئناللواتي11!

ححم(ا1والكتبةس!اوأراخنتنا!ي.والرؤاء(11عظصا)ء(ستر/رؤساء(11فأسلحهسةأسلسه(وكيف11-لا(وكيف03(341فيقوئا.س

هذهمعلحنا1العتيد()،عس.المزمعأنهنطنكاس:/يخلصأنالعتيهدأنهنرجواكنا!ي:ق/(يخلص)...(ونحن1،3031(عقابس.قر/

كانتمنذأيامثلاثةلهعبرفقدعرة!طها/الأمورهذهكانتمنذأيامئلئةوهذهس.هذه()...(هوهذاا1قطهو(هذاااقر-لاجميعها(

.يإلى/بخرنإنهنرذلكسق/إلى،بحرةمضينا1سر!لاافإنهنا1متعجبيرجعلوناق.ص/أبهتتنا،1،3.؟3،+الأمور(العرهذه

ك!ثل(ا1مفامم!ي:تس/متا،1،3:34،وأخبرواس.قر/،قائلينا1هاكس/منظرةي.ق/-لااستعلاناآ،41،03إلىعاديابصرنإد

لمإنه!عيرسقر/فلم،هووأما11قطأيضا،1اماعلىكذلكالأمر%ماثلعلكدللثفألفواعر-كصا/هكذاالأمر%كصاالأمرع!:

قسر/بحلاا1القلوبوئقيلىالرأيناقصيياس.!ي/قلولهم()...(أيهاا1الطئةق(الميلة11ذلكعنديموعستر/هو(35(341

يألمأنينبني؟نأليس!ي.يصلاها/أنمزمغاالمسيحكانالأمورهدهأليسس:(الآلام)000(أليس34106،(قطالأشياء(11كلفيع!.

!هااليهبمنس.قا،أجله)...(!ماا1يلخصي.ض/يفسر(341:37(يدخلئمس./ويدخلي.(يدخلوأن11الآلامهذهالمسيح

هوماإلىهوالانطلاقفتعصدي:منها()...(وأما11بلغاعرفاقتربا/عس.تسرافاقزلوا(38(341عليهالكتبجمغفيماي.نمهاعلى

لعيدم!نإلىماضكأنهأي%منهاأبعدم!نإلىيمضيأنهيوصهصاهوو؟نعس:امنهاأبعد

+أنطصا(37(341يأخذ،يقبل36(أ!3سا!(مقيم341018(أم!كح!(341016()حدثت(كالت،حدثت341014(

عليهتقدرماأبعدرميتإذاغلؤابالسهموعلوت،رميةمقدارالغايةالغلرة:.حاشيةغلوة،13(341

ا،ع.والرويالريانيأص،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيتر،والسريانيوالرريالقبطيترالسرباني،س:،الرويي،القطيق

قط.،فقططالسريايى،فيليسسلا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليى!لاالسرباني،بعضاعس،الرويبعضعر:،القبطيبعضعقالحبراني،

تسط:،والرويالسريانيبعضعسررال!ربايى،القبطيبعضعض،والرويالقمطيلعضعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمطفقط،القطي

الريايىوبعضالقبطيتص.،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويولعصالقطيتعر،السريانيوبعضالرريس.فقط،والسريانيالضطي
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لوقاإنجيل

يئميتمقذخلق!اء."ؤفؤالأنالتقازقاذقذقإتةقغتا،"آلمحئمقائت!:غضتا،ئضمي!ي!قخغلآفقاقأقاآ:93(41

قاتقتختهقاقأقا41،:31(ؤآغظافتا.ؤق!قةقتازكةخئزا،آخذأنقغفقا،اتخأتقاؤكأن34103(قغفقا.

ثنيلمختيرقةكأتتففوئتا"أتئ!ثلتغ!:تغضفقاققال1،3033،تفتا.ظاهيرغيزقضازفؤؤأقاؤغزقاة.أغئئفقا

إيزوشييتم،إلىقغاذاالمتاغة،يفذثبؤقاقا33(341ائكئحت؟"تتاؤئظهزالظيريتي،جمبقغتايتتهئمكأنإذتؤاطيتا،

يهـيمفغان."ؤظقزالزثقاتمتقذ"اخفا،تفوئون:34(ؤفئمة341قغفئمالدينقغئختمجينغمئزالأخذقؤتجذا

ائخئنر؟.كمئيرثبتفقاظقزؤكيق!الظيريتي،ثبكأنقاتفولانيآيضافتاقخغلاأ341035

تقولونهاكاتقولالها،ااالاقوال"(الأقاويل341.17(أع.3،وبياظرانمماويتاظرالى(ا1بيصاممابينا(5!،41،نحو6إلى،13341،

هـمح!لةهـ!!هو\(1؟(341والرؤساكا!والرؤصاء(11رؤساكا!رؤساء،.؟(ة311صنهـكا7حدثن(91(341صاصن7(مقيم18(341

هـ"!الأشياء(11الطيئة7(الثقيلة11المسلوبون6(المسلوبة35(341الاخركاهـ-لا!ة!!أيضا،341034(مجسدنمما(يجدن33(341

7لهصا(ظاهرغير!صار1،3031(يعطيهصاوجعل7وأعطاهصا(11ف!نهـكا6!ةلأ!و؟د(03(341المسيحكاللسيح(36(341الأشيا

عنهما!اختفى
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93-3،35لوتاإنجيلحواشي

ليقيم(ا1م!*م53احس!+مساء(وهوا+لحولولا*املاةححا+س!وري!553لهار(امالقدا1ورلآ5شأ،أغصئا،ا1ة*3ا!هولة(يله93(13،

11+ةغير،ا1محااة!صار(341031(17اةل!3!للأيمأعطاه!ا(االمحأةهـ11(قسها1الل!ا+مماخبزأ(ا1611(ة-حأخذ(أن341013احه+-ي!ح!

يتكلم(ااش!دلأحقرإذ(1الآ5ا*مطي!ا*5+26بواطننا،فىا1عكاللأم(محزقةا1هلأي!53*مس!3،لبعضبعضهصا341033(53حي!اللأ!زه!5طاهر(

11احل()ولع،3*مهـقلميهف35(1،3ا-5ءثلأ-*ه63أ*هـمحي(قاملقدحفاا1تاللأ+*هقرحفا،ا،1531،33اص!!اللألحيظهر،ا1اكلةءا3

يل!لل!ا+كر،ا1ي!حطولم

(الآن11عندناس.قرامعنا(ا1قائلينعليهفعزمايلهاوقالاعليهفألجاسةق/(قائلين)...(فجعلاا1تطغصئا(ا1قطهما(!أما9،(1،3

عر/قمعهما(ا1الها)ر(مالوقدالمسا)ء(نحوفإنه%الهارنجزوقدماءلأنهعر.ماء()...(فإنها1الماءإلىسمساء(وهو11دمط

وجعلق.سر/وأعطاهما،ااوكرس.ق/(وقس!ه11فباركسق/فباركه(ااالحبزقر.س/خبزا،ا1ع!قرو؟ن(03(341عندهماعر:س

ظاهرغيرفصارااقهواواما11وأثدتاهعس.قسر/وعرفاها1االم!ن+على%ا!ال+فيع!.اأعينهصاااقطهحا(مأماا341031يعطيهصا

أحدصاي.قلم/لعض،بعضه!افقالا3410،3محجوئاغانئاعه!ادصارعر:عنهما/هوارتفعثم%عه!افاخت!عر-ق/طصا،

عراسويفسر/قوبظهر،ا1لينامجزقفيناتلته!عرلواطننا(فيمحزقةااأجوا!اسق/لواطننا،ا1ثميةس:تر/امحترقةا1لماحبه

)...(فجعلاا1سفلا؟ن(11سطأيضا(11قفجعلا(035،،1(()!ترآىاىتراسعر/قظهر(ا1سيدناس:تر/(الرب3(لح3ألحولرح

فيلهصاطهرااس(وكيف1االطريقأقاصيصتحدئاوهما%فيجرىبماأيضاهصافحدثاعرفي/؟نماققاأيضاوهصاس(الطريق

بتكيرمه!اعيرف%بحرطمايغزفعر.حين/عرفاهس:ق/كسر(

مني"(1،3:135للآخريقولأحدهسالجعللبهعضابعضهمافقال341033،

(،عوالرويالريانيأصوالرياني،القبطيض/يعق،والرويالقطيتر.،والسريانيرالرويالقبطيقسر،الريانيس،الرويي،القبطيق

قط،فقطط.،الريانيفيليى-لاالرري،فيليسهـلا،القطييليس!لا،الريانيبعضع!:،الرويلعضعر.،القبطيبعضعق:،العبراني

ت!ط:،والرويالسريانيبحضعسروالسريايى،القبطيبعضعض،والرويالفبطيبحضعقرفقط،الربانييعطلقط،الرويمطلقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطياتعس،القبطيولعصالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعرالسريافي،وبعضالرويمعس:فقط،والريافيالقبطي
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يم!

بم!

يمآ

لوتاإمجل

ؤالثتائونالزافيالقضل

تخافوا."لافؤآتاتخئم."ال!لآئمتفئم:ؤقاذؤشطهئم!تف!ةتمئوغؤقفبهد؟،يتكفونفئمقتيتا341:36(

تضظيرئون،"يتملهثم:ققال341:38(روخ.هؤتزؤتهالديأنيظتونؤ؟نواخؤفي.!بؤضارواقاضظزئوا341:37،

تةليشالروخقإنآؤائظزوا،خ!ولمبفؤآتاقإلمتيؤيىختن،تذقيأئظزوا93(341ففويبئم؟غلىالأف!زتخطزؤيتم

ؤيىخقييما.:.تذئيماآزافئمهذا،قالىؤتقا341004(لي."تزؤنكقاغطئمؤلالخئم

فئمتأقا341043(ئؤضو؟"قافتاقاتئم"قلتفئم:قالفتغخئونآ،ؤفئمائقزجمنغئزفضذ!ينفئمؤإذ341:141

قأغظافئم.:.ائتاقيؤأخذؤأكل،فذاقفئمقأخذ341:43(الغمتل.ؤشفذقشوتةشقكبماجمنخزءاقأغظؤة

جمنيقكئوبلثيئءخلىتيتمأنتئتيىإتةقغئم:كئثإذتخنم،ففئقاالتيالأقؤاذهق"هد؟تفئم:قاذثتمآ:44(41

تفئم:ؤقال341؟46(ائكئحت.ييفقفوافلوتفئمقتخجيتئدأ414؟؟ه."أخليجمنؤائقزامييرؤالأئبياءفوشىتافوجمى

ئتاذىؤأن1،آ.47،الثايحث،ائيزيمجمنيائقؤقمنيفوتمؤأنائضميصيخ،ئؤتتمأنيئتنيكأنؤفكذاكتحت،فكذا"إتة

ؤأتا341:94(هده.غلىشفودؤأئئئم341148إيزولثييتم.منؤتئذؤونالأقيم،جميجثبائخظايايقغمز؟بالخؤتيماباشميما

أخزتجفئمثتمأ341005انغلى."منائفؤةتلت!واأنإلىإيزولثييتمقييتيماجمنيأئئئمؤاخيمئواغقيخئم.آبيقؤجمذأزي!ل

قؤقيإلىؤزلمحغغئفئم،خايىخااثخازئتايىكفئم،فؤتئتاق!ن3051(ألحكفئم.ؤتاقؤقإلماتذثيماؤزقغغئيا،تيحتإلى

القيتيثنيجيرضلىؤكأئوا3410153غطييم.بقزجإيزوشييتمإلىؤزتجغواتة،ق!خذوافئمقآقا341:53(ال!قاء.

.:.آمين.اللةئتايىكون

+أنه"7(ترونا1ايديممايدي(ا341093فيمماعلى(ا1قال"القال38(341رونهمما(يرونها341:37فبينصا*وبي!ا7فبينا،ا341:36

كا(الكتب1،453(شكاشء(11هـوإنهمح!ةلأإنه(ع(1،304أ!أد(هم+فبينا!مثوية(ا1هـجزاجزؤ7م!(جزثاأ(341؟أ

هـكا،يةلأ!واجلوا(11الجمكاعليحم(1،1094(شهوذاتصيرونالذين7شهود(48(1،3ويبداونمماوتبدؤن7وتبدؤون(341042(

تتدرعواحتى"اللبسواأنإلى11!اجلسوا
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36-3،53لوقاإنجيلحواشي

اصارواا31*(+م!)!ح+مههـيلهفاضطرلوا،أ34137*ههـي!،نفسها5،1عق)احه(ااةلموقف11ا**(لهذها1س!3اكلهحيتكل!ود(ا34136

2ةلامح51(ليترونا1"احتاة(عطمولا211تمةتا(ى5711**ح*(جسوفي93(652341أ*شاتخطر،اص!!هـم!53ا(يتم38(1،3ة+ش!3ا+لل!يلأ

(متعجبونا1حة*583!س!(مصدقينا1+ة)هـل(غير(ا1+م!ع!ولح351ترهم(وإذ41(341ة.2-ااة7للأ53(أراهم04(341لم!3525ولق51

وشهد(11+!ح-5(لصكةا1ح-د!(منا1ع*حهمقرحزءا(4(،341ع*53د!ص!-5+لممها**يم(لحمهلا1ح3محعق3*هـيدما(مح36)امعق

(الأقوال3410،4(لاة3لله!53فأعطاه!،ااا!!ااةا+م!شا+قاالاقيوأحذ1المه*(+5)1.6فأخذ،341043(ا!جي!اللأ،العل1اس!ي!7يمه538حع

يؤلمأن1ا-5+طشاشأة(كيب46(341آةك!ه!!س!لفهموا(ا531+ح+*لح(قلولهم3045(أث!دلألحء(ش11+م!**اس!كنت(إذ11اكلةشاةد!

ع!-ةس!شا+،احمحلم!م!7(تبدؤون11*+حة(لمغفرة511((لوبةب)ط5211+ي!اللمااحلمحأب(يناذى341047(م!م!حولته+!يلأثهممازر(الميح

ح+5+ةلمحأ3،1(قوةتلبمواأنلىإ11!ع!كلع!53**!(عليحما1ا+يدماللأ(موعد(413094،أاة(هدها1طة(!11م!مهـس!*مع!-(شهود(1348،

11ا+للمايلأشاة(ف!ن51(1،3اثلأيلأ+س!(فوقإلىاااةلالا*+حرفعا1511اةلا5830!5(أخرجهم015؟641+احااالعلىا1هي!*ه*533!أ*هـاح

افسجدوا341:53(يلأ+س!الله(موقإلى311ةي!للأ81ا"*رزم!ولررفع،1الاة53-،لله*ه!حا3!لأ*قىلمدهمحارخاانحاز11ي!53اكل!،اهو(لينا

حس!7532ايباركونا1ول!*3*ي!حصي!ح!53ي!ح!اي!حيراكلكانواا57341053*((ب)!رح11(+حة353)+لمحهـللأ

قر/ولطهم(ااهوق.عرط/(نمسهاا+الأمورسط.+لاض/(بهذها1يتخاطبونيس/يتكلصون(ا1؟نواوإذ!ي:س/!(فينا341:36(

و)كالوا((ا1وذعروادذهوا)!ي(ص/فزعةفيوصارواس./،قخو!افيوصاروافاصطربوااأ!3037معحمس:قر/لحم،اابينهمس

تصعدي/تأتيق.س/تخطر(اامذعورينبالحمماس؟قر/تصطربون،341038،لموظواي.قس/(يظنوناالأن!!قر/

ترونق.س/لي،ترونا1عظامس.عظمافيق.ق/عظم(ااسولا،11أنواعلمواس.قراوانطروا(11فثواي.تسا(جوني93(341

)؟(مشمارونهمفبيايتس/متعجبهون()...(!وإذ341:41(والرجليراليديني.ق!/،ورجليهيديه04(341ليألىترودد!:لي/أله

.سقم!ا/يجزءا(3،(341مأكولى.س/(يؤكلماا1ألحمعى:عسدحم/هلس.ق/لحم(هلا1الفرحمنومتعحبرنالجزعمى

!ععق/!يالاقي،وأخذ11قطفأخذ،341:43،عفلاالغ/علق.ص/(العلشهدا1صكس.حوت/ي:صكة(ا1نصيفا

!ي.كيب/س؟(مكتوب11ق!طشء(كلا1عد-عسمعحم(ااأقواليقسر/(الأقوال341:4،(عفلااالباقيوأعطا!

سي/كتب(41؟:6،(لفهمسةليمه!وا(ا1أفهامهم%عقوطمس/أذهانهمعزق/،قلوبهم341045(عينسقر/(أحليمنا1المكتوبات

سه(با47(341أياملبثةس:قراالثاك(الومفيا+لينسط:من(ا1يلقىع!.قسرايؤلى(ااسفلاينني(؟نوهكذااالمكتو!

من/ييحونوالالتدا)ء،سق/وتبدؤون(ااومعمرةالوبةعسومغمرة/بالولةيعس/ق(لمغفرةبالوبةا1اعمهعلىيقر/

واجلوا،11إليحمصعليحم(ا1د!قموعد(341094(ترعلى،ا1الهودأيشهوذايصيرونالذينق.س/شهودا48(341منمبتدءا

11إياهمتبريحهفييتس/يماركهم،هوبينا،3:اهألحقطفوق،إلى341005،رعوأت)ت،تحتىس.قراتلبوا(أدإلى11فامكئواس.قرا

قرافسجدوا(341،53تطفوق(إلى11إلىيرتفعوأخذعسوصعداص:/وتعالىي.قاوزفع(11تطخارخا(ا1تنششعس/قامحاز(

هـلاس(آمين11ويباركوديسبحون.سط،يباركون053،،1(لهفخرواس

سجدافسجدوأ((341:أهالعلو(العلى(لح3419ومغفرةالمغفرة341:7،(سكةجزسكة(مناجز،4(ة341مؤمنينمصدتين(41(341

الاتجاعوالإيلام،الوجعوالألم،الوجعوهرألئايألمألم:حاشية(يؤلم46(341

والرري(،عالسريانياير،والربانيالقبطيض/يعىوالرري،الفبطيقروالريايى،والرويالقبطيتسر-،الريانيس.،الروي!ي-،القبطيق.

قطأفغط،ط.،الربانيفيليى-لا،الرويلىلي!هـ،.،القبطيفيليى!لا،السريانيبعضعس،الرويبعضعر.،القطيبعضعق:العراني،

تط:،والرويالسريافيبعضعسروالرياني،القبطيبعصعقر،والرويالقبطيلعضعقرلقط،السريانيسطفقط،الرويمطلقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القطيولعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويس.دقط،والريافيالضطي
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آتذا(1.دائمادت!)ؤالمئئخالتإ.بقغوتيماائئزتقىئوقايشازةكققث

كاأاثقخظو؟كوئوفونأ.اأول

الخئي.تجنريلائقفيمؤيؤاهبالتيما.بقغوتةائفزتقىئوقايشازةكققت

خابيؤؤاققةؤت!جمائة،ؤشئجين3ليمثشتةأفمثميرشفيرجمنائغالثيرانخمييى،تؤتمائفزتقىئوقابشازةكقتت

ؤليتمئبما.ؤخميصينتقاييشتيمامنضقيرجمنؤجمسثزون

الأزيغاء3،تؤتمكققتأءأكه،إتقاأتةتذكزؤتزظقا،زوخةاللةتتخالأشغد،الشييئتحآئ!خيمامنئملمقا

مائبماؤحمسشآل!شتةمنآذازغشزثالمنيؤاققةيلشقذاء،مئةؤي!ئجؤليمتينت!غشتيمامنتزفقاتغشزضابش

أتذا.ذائفالت!ؤائقخذيفهخزه.ؤليتمئبماؤحمميمينإخذىشتيمامنائفخزيمؤغاليزيلأصنكئذيى،ؤيصتينؤأزتني

ائقخزوشيما.بدقشق

مم!أائقخظوطكوئوفون.ابأول

!+ة.شتةمئزىشفيرثبائمزتقىئوتابشازةكققت

أتذا.دائفاؤالشكزلتيماخييرغلىذيلثغالمحتةاللةأخ!نغمثزة.شابغالأزيغاء4تؤيمثببيضزالتيلختزؤكأن

الحواشي

ببهتعلىنحقذاوحبامؤتذاوقفاالعلا.بلتهالمحدالرحيمالرؤو!اللهلمألرتي!+أثناسيرس!أبذادائئاوالمحدالئحله.رلطعهالرببمعولة1+

لوحهسالمذكورةالكبةمنمجرحولائزضولائباعلاالفديمة،ب!صرالجربصربالطركمحارةأبوالبفينمرفوريوسآلانه!العطبمالئهيد

الضة،ثيصيدهتفظعالمدكورة،الررقةهده()صهداقطعر!س-المخالفينمعولمهاللهصمحروهـ،!ا(يحوررأحرجهتعداركس،اللافوحوه

،المباركالمصحصهدا.للربالحلاصرألذا.دائئالتهالمحدة+ة+تهممام*ول7دانئاله)؟(رالمجدالآتيفيولاالدهرهذايلاحلاص،لهيحورولا

بوحبماسعهائحيرجهأنسبحنهالربيتلسسلطانلأحد()صلأحذاوليسالطريريهة،بالقلايةال!!رانةمحتذايحون،المحييةدثانرالأرلعة

الركةتحلالطاعةليرعلىبالقلابة،الكتبخزالةإلىئغادثمأيامحمسة)صفلئغز(دفيارميه،يقرأ(لأحب)صلأحذاالضرورةدعتوإذاالوحوه.

الاربعاامماالاربعا3!ضة؟!ء!ا!*سنةهتررأ...(داثئادتهوالبحوالعة.
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ئوختاأإئحيلفقذقةا1أول

هـ،ةلاالمخطوطاتكا6!!المخطوطات

ئوختاإئحيليفقذقةؤالزحمة.الزأقيمازلتالتإ،بنميم)1/1(الضقالب.(!اثمثقث،الذاتائؤاجدالالإ،)بئيم)1(

أقاتمفذتمقاأؤلىقإنتغذ!أقا)1/3(الئشزى.فكقلائئثزى.ئوختافكقلي3إئحيل

القحجيخ،ائتييغائقؤلبيماؤافئتخائقضيج،المئقننيمائتم

ائقاهير،التيائقابيى،التاطتيال!اتيرالئظقليالتإ،لثكز

ظدهإلىالأل!نؤقذىفيكير؟،غلىائففوتتتةالذي

الأتة،حميلجمقأؤلاتاقاشئ)1/3(تخضذةؤشكيره؟

اشمةؤئقذشتغتائه،تجنريلمنأتاتاقاغلىؤتثكزة

أشزايىجمنغتييماأظقغتايتاؤاجتا،تقديهـئاائكيريتم

ؤضقاتيما،أقاييييماؤتثييحثؤذاتيما،تجؤقير؟بتؤجيدالايقاني،

التنمئقاقيتقئمقبيماقتختاقاغلىؤا!ئاتنجيذاؤئمخذة

آيائة،تظاقزتالديائمقذليى،إمخيل!جمببيماأقبتاغتا،

تجلآئة،تجلقئئخاتة)1/4(ؤفغجزائة،غخائئةؤتقزت

كثيزا.غلؤاؤكتائة؟كزةؤتغالى

زائئون،ليئطجمنؤفؤ)4(قزتتم.شضيتثتمثاؤيخفيا،أقيماؤاشئم)3(غمثزالاثيئأخذزتدي،ئبن"ئوختاؤفؤ)3(

قتلالديإقلوبيش،6ئننييزونففليئمنالتهاجمتةال!تةيبآق!ق،يتديتيمابائئرتايب،كتتقاه)5(ضيذا.تيستؤمن

إتاقايهتاتئيماؤ؟تت)6(شتة.ؤثلثينتحنميىالضغويرتغذؤهقففيهيما،منغشزةالثابةال!تتيما!ببروميةؤئبرلضتظزش

11تيتةتفضيفة.أ:شتة،ؤمجشيرينشئغابقاؤآقاتم)7(9.بأق!تىئتمآشتا،بلآ؟!8أؤلأبقاؤتشزشتة.7بثلثينالفغوبتغذ

ققكؤتتا)8(شتتاني.ؤتدهطيفش؟!ففليئؤفذةليميين،غ!ئزإشتاشتائوسقفئليئؤفذةيصيين،ييتييزونفثليئ

تغذةؤقتكدمطيانوش.ؤقاةإلىييينشئغبقاقأقاتم13،تظعوناشئقاتجنريقإلاتقاةئتمييين،ت!غأقاتمدمطيانولق،

النلآثزشايقةؤكتحتكييتة،بقاؤتنئ)!(ؤاجذبمةشتةؤهبمفيهيما،فدبقاقأقاتمأق!ق،إلىقأغاذةالضجيز،ييزون

يل!تاجؤظيرخأئظايهيهتظيرتزكضازالديإغناطيولقتلآميد؟:مق15ثلثةقغةؤكأن)01(ائقاثوييفون"1.!بالتي

ؤتتا)11(أق!ش.غلىاشتخققةالديؤفؤؤفوجيز*بالتايى،ؤاشئمثهذ16سومرياأشففضازالديؤفليفاريوشبرومية

جماتةختائةق!تت)13(بقا.ؤذ!نظوقي،زابمثنيبقاؤقاتيصيين،ليت99بأق!شأتاميماثنيئوختاأقاتم18،طرابانوشققذ

فوجيز3آؤضى31وقين)13(شتة.ؤشئغونإخذى.3الضغوبتغذؤمئقاشتة،ثلثونالضغوبقن!مئقاؤاجذةترؤشتة

أفلىئوختاأن)14(ؤقيلفوجيز".قئزفؤؤائتغزودثأخد.يغقفةققئمقئير؟،قؤصعغآخذائغيتم3"ألأتفييذة

3.فوجيزهغلىأئوغالئميميش
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هـ!ةلأالمخطوطات"6!!المخطوطات

ؤاثتانيمائتانيالقغايىإيخيل!فضولي)15(ؤغذذ

منغئزة6"أئضابيماأختزقامئقاقضلأ.ؤتلتون

93ائقزذقاؤمئقاقضلأ،ؤثلثون38ؤاجذمائة37:ائفتشيرين

أتةئ!خؤجمنيؤؤجذؤاجذ(31.ؤقضل)جمائة03:بيمابالأختايى

أئقانيأتةأخزىئمئخةؤ!!طضة،جمائةؤأزتغآنقاني

الظيبائننئ!ئخةؤتضقتتآية.ؤمجشزونمائبما33ؤثقاني

ؤخقأئقانيخزوفقاإضخاخا،مجشزونأتةالئزيايية

خزئا.ؤثلئونؤاثتانيمائة

اليانمئطيةالئ!خة!باليئانيهتازفضوئةؤأقا)16(

ؤتزكئةتفصيتقا،آزضىؤتئممئقا،الئ!خةهد؟ئزخت

ؤهب:قضلأ،ؤآزتغون32قخنمتةخايإ،غلى

ائيهتة،)ؤضازتج!ذا،ؤقؤذئوختا(38ائدءكأنيبة

ؤضئغةيتيدتا،ئوختا)ؤشقاذةأخذ،تزةتئماللة!

شيدتا(93.

أش،أئذزا)ؤآخذفتاي!يدتا،ئوختايفميذفياتتاغ

ؤإيقائفئم(11.،ياثاتاييل.ةييفئشؤقؤذ

13.بقاتاائغزلق

هذا"أئفضوا)ؤقؤئة:القيتي،منائاغيماإخزابخ

الأئتاني(3".ثبقايغيرلثكأنؤكؤئة"،القيتم

ذلذ(5".قغ)ؤقاالخيةفوشىزقغؤكتاييفو؟يفسلح"،

تة"قنئوختا:)ؤقؤذالظهيير،لأنجل!الفتاظزة

17"،ؤتتتئة(8".6"تفؤغريشائغزوش

ئوختا،جمنأكثزئغمذونشيدتاتلآميدكؤن

تة(91صالتا)
مير-

التيلث،53غئد51)ؤلثمقاةقييتتيما.ه،!تئئئخزئملا

بالخييل(53.الاييةالأتةؤممب

بزكةيبائتظزوج)ؤلثيقاء"هائتفوب،جميبكبضغوذة

داتةتخغلقيتةشيدتا؟تتلائجفوبؤإزادةالضأني،

إضخاخا،مج!نزونإضخاخاث:فضويه:ؤغذذ)15(

ؤثلثونؤاثتانيماقتالبضجيزقضلأ،ؤآزتغونليمتةقئطئي:

أزتغةفئقيرذ:قضلأ،ؤثفثون33ؤثتايتةجمائة:فتمققضلأ،

ال!زتاييةالظيبائننئ!خةؤتضفتتقضلأ.ؤي!غون

مائبماؤظمقآئقاني3إحزوفقاإضخاخا،مجمثزونأتة

ؤأزتغأئقافيأتةئئخة!ؤؤجذ3.خزفاهؤثلثونؤاثتاني

36.!طضةجمائيما

)16(

الخييلي.بقاتاالأيةة

ول

لأ

2

القيتي.من8.!ائفخزخون

.\ييفوبيئوس

التظهير!ائئثاتجزة

ال!اميرتة.

ائضتيص.

ؤالغييل.الضأنيبزكة

ؤالحوتاني.ائخثزاقيخم!

ائتاء.غلىاثقمثيئ

ضيريزا.انضؤئوذالأغق

تغازز

بالظيب.ال!يذدقتتالتي

يهوذا.قاتاغضاالأختاز

اثجفيرزكوث

ائجيد.فيييمئخذواأتؤاالدينانئوتايئون.91

التلآميد.أزجلغ!ل

اثضازفييط.فئوط

113.انج!دأخد111يبئوشفشؤاذاآ

بائقياقة.يلت!ئؤهائتلآفيبمثازة!
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.5(5ليمافيكأ

يوحناإيخلمقذمة

هـلحةلأالمخطوطات

فغتقة.ؤالأنجؤاثالتلآجميدغلىال!يدذخولكآ

56اليئ)ؤالذيئوتيماائعياقةبننكيرائفوبفقاؤضةة

ائقؤق(58.غلى57ئقزأ

ؤكؤنيفتفوب،)ؤفقاؤضئةيتفميي"،أصقذكئث"إن!

ئؤتخفئم(95.فوشى

ائخنزالت،)ؤحممقائمضج!بفزبالخييلإلىفضئة3

لميئئش(06.ؤيخظائة

ائضخير(61.غلىتجغييماقي!،)ؤقشئةغلىغزففئمول

،الحياهخئز)ؤكؤئةائتائد"،يلظغايملا"اغتفوا،س!

ئودت؟"،ائنهذا"آليشؤقؤئفنمةيفيفو؟،ؤيخظائة

الأتزأىؤ"!قاالتإ"،منفغتيين"تخوئونؤتؤئة:

التيما،،(63.جمنالديإلأ

التلآميد)ؤاشتضغاثؤذقيما،تج!ذهآكيهثمفيكز3

غشز:يلأثيئؤتؤئةغئة،أكثيرهنمؤزخوغذلذ،

شيظان"(63.ؤاجد"جمئئم

ضنتيزا،ائتظاذجميدإلىؤضغوذةقتقيما،ظقئفئم2

أخلإ(64.منالشقاقيووقوغ
،،)ص

يببالحتاني65)ؤفغازضئةائجيد،ائتضافييبضغوذة،ول

ؤفقاؤضئةتخذوتيى!6"،66قلآأفصيأتاؤال!نحت،

68(96.لليهود

قليألتغظمثان،كأن"قنائجيد(71:آيخير)ثبقؤئة.7ط

منائتميميختأيي"قل)ؤقؤلفئم:ؤتشزفي"،إلب

تئم73كؤتفئمائخذايمغلىالأختايىؤإثخازالخييلي؟"،

الزايية،ؤقضل33،ييفوديمشؤقؤلئئ!يمكوة،

يفيفو؟(71.ؤيخظائة

إئرهيتم"،قنل"أتاؤقؤئة:إنرهيتم"،ذزتة"تخن:قؤئفئمكآ

(5!/5ء،فقا)
.ؤضتهيليهوبؤ

الأكتيما.غييئقتخةة
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"7!!المخطوطات

"،خطيةت!ئم76تنتئمغضتاتا،"تؤكئئئمقؤئة:!

(77اصقا)
ذلك.قغؤ

97"،انغتيمخطيز؟إلى(78انتاب)منيذخلتئم"قن-

ذلذ(08.قغ)ؤقاالضايخ،،،الراحيىؤ،،أتا

آيقة"،إت!ئمففث"آتا)ؤقؤئة:بإيزولثتييتم،التخديذول!ا

تفنم(81.ؤيخظائةؤاجذة""،آتةئوختاتضتغ"تئمؤقؤئفئم:

تغازز83.إختاء83ق!

آضقخ"،الثتغبغننؤاجب"قؤثقتاقا:قؤلك!3

يتقئفوة("8.اشتؤزواوكوئفئم
)صصه

ؤقاائمضج،)قئلغئياتئحتثببالظيب8دقتتةهالتيك!2

تغازز(86.لقتلؤقشوزئفئمئوذش،قاتة

الشغايين.ي!!

ت!وغ"،تزىأن"ئيريذلعيفئش:ائئرتاييينقؤل!

قغؤقاأتخذ،،،ؤأئضالخذث،،قذالضؤدت.ؤقبيء82

ذيلث(88.

آقن"قق09:إئتغباب98يقؤليئؤمئواتنمكؤئفنم*

(63.يفتفوب9أئةؤيخظا،"غئوتفئم9اظتشو")،بضؤتتا"

منأغظئمغبذ)ؤ"لاتلآميدجأزخلغمنفة؟89ة

ذلذ(59.قغؤقاشتده،،،

قغة(69.)ؤقائوذششتفغفةبقاإتذازة!

ائضازقييظ.بم

أيضا.انتازقييطمن!9ط!

آيضا.انضازقييط68من!ص

ائضازفييط.ؤمن83

ائتازقييط.99تيقةى

أذفي)ؤتجذعال!يذ،ؤإف!اكهمئوذش،حضوز+

قلخهـتى(001.

ائكقتيما،زئيي!ا.1دازتظزشآذخلئوخئاكؤنص
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يوحاإنجيلمقذمة

هـ،ةلاالمخطوطاتكا7كاأالمخطوطات

ذلك(301.قغؤقاتظزش،ؤخخوذ

قغؤقا)ؤذفئة،شيدتا،ؤضفثييلآظق،يخظافياآ

ذيلث(301.

ائئقذشة.اثقياقة"

ؤجوههثم.فيؤتفخةيتلآميده،ظهوزة!

.!ؤيئوقا("يتلآميد؟ال!تيد)ؤظفوزئوقا،لثك3

ظتيرتة.ئخئزهغلى601تفئم01ظفوزةهول

ذفغالت!.ا.ثلآث"أئحئي؟"يئظزش:قؤئةن!

كئيزا.(ا!!ائضخذ)ؤلت!ئوختا،(13!إئحيلي!فيرشث)تتم)17(

ؤفضوذائقئطيئ،ئحزوفيآقايهيقالبقكئوتةؤهيئقضلأ،ؤأزتغونيصتةإلئ!خةهدغييرفيانمئطي)ؤفضول)18(

ائضخذ!1150(116+ؤلت!ايختابية.بالخزوفيقؤاضيقاثبكشمتؤقذقضلأ،مجمنزونالزويمب

الحواشي

هـطيطوسئأة7!1!كا11تمصيلهاكا71ال!هـلأ!لأ9ممال8بثلثود!*ال!!ممالارتههـكتبلحة35ابنا!هـ؟دلحةلا3لارةمقدمة!"-\،

"1احد"*أدسىهـبافأ91طرايانوس*طارالانوس8!فأرقوجير*،13!سومرلا16!هـثلاثهلحةلأ15!القتالعرلى!هـكاةالفالعرنلأ1!ةتطعونكا!1

وث!ن!3!فصلأرتعورأربعه31"3*+هر*9"+وثمنيه8")+أيضا*!!7"6"6قوحير*6ه!!قرجير*6"!!لاأن*،!"!قوحير7"!قد9

تربعلىإصحاخاعرينكثيزا.دنهوالسبحدكرها.)؟(العدمالإصحاحاتذلكهـحلو)؟(ث!36لا!مه356!لاك!مها6"3!هـوثصية!6لأ

لىة.(الآتيعلىيحتريمكت!لغيرآحردهرسيوجد!المحطوطوالمصول!هرس)محان!البرىمكصلالثيريوحناإمحيلإصحاحات.الرياني

)م!لاعةإخر)1(ح3.الحليلقا!اغرسحلاثالاييل-فيلبىدعاولالاثار.يوحنارصولا10003(أحديزلمالله!.اللهعندكانوالكل!ةالكلمةكاتالد)ء(

تتلمللأمواتوالمدايةالخحمظالصألى.ولركةالمخقعآ.الملكعبدال!!الامرية.6أرالتطهيهرليقوديصوسءاطيي.صوالعنمالقر(باعت

إنجيلبدو*دصلأرأربعينستةالضطيعلىأخرىدهرسة(آحر؟لآتيدهرسعل!المخطو!يحوييوحاإنجيللهاية)ولىالآخرلىكيبت.الفهرسة

اطييمنوالعنمالقرباعتإخراج3ا!يلقاناعرس5رنثافائلاللاميدالخا!ولورصلاهيوحاشهادة3قطأحديراهلمالله!يوحنا

خبراتا!ص3لصيأشهدكتإن!الموقبقيامةالرعدظالضأدرلركتالمحلعآالملكعد!الامريةي!الامرأةوالتطهيرلقوديموس2

آخرولى!.()..والختادالعيدالتصفولماي!حدييأكلمى:قوله2الحياةضرهوألاقرله3آيةمنهطلهمسسالمياهعلافي،رالكتين

لعاررإقامةس!بإيروشليمالتجديد!مماوالغنمالصالحالرايتوله3المولودالأعى!للهودتكيتهةالعالىنورهوأناقولهممآالزأليةوليهالميد،

عليمالظلامييكثلابهيؤمنتن*يخدمهوم!الرلاليير!الجحقاليدركو!،ه،لالطيبالرتدهنتالتي2يسوععلىالمؤامرة3

الم!دعااؤ(5الئغريوبقيةللاميذهتفويتهكا-الفارقليطثالثبمالعارتليطثانيطلالهفيلس!صالبمالفارقليطأولبماللاميذأرحل

علىالروحإسلامه!الادسةفيصلبوتهةالصلبتبلجلدهي!حتالىدارفيلهويوحنابطرستتبعبميهوذاوصي)ء(الأرزواديبملا!فط

امألراكاتبهاذكروأ.بلامالمهر!ةتمت(......أ...أتحيصعار،يا3طبريةبحيرةس!ولرماللتلاميذظطورهططوالمجدلةالقيامةولالصب

ا.هـ6مديه5"9"+-8!+عروس3"مماعروس6"مما5"+نيقودي!وس+"!!-13،+الحيل"+-6!الاتانيلا"-8،93"+خه"

رمماوضته65!ا!6-66663آ-661-9576+-658يقراالذي57!الذي56*655رشمامما+ه!ث53+عند(5*وسى*وشفا

-68الا!+س721-78+2!،6!هـيحن072ا!7نيقوديصوس23!وكولهم"3"1!7وقوله!مما96+8!!ترحدولني62)ولاكا!6

اشعيا"+09!!كقولمما98-88+صي83!هـ*86+اليددهنت85+لقتلهاصورواوكونهم"-"8،القبر+من"78إقامة،احيا!8!!681

-99*ومن89"ومن79"دلكمعوما"-596،69ال!يدغثل19+معكرسان(31و03)الفصلانمما-397أحأد(حطايهممما؟9طسواهـكا19

م!-111هـاليونانيينص!116!نيقوديس1!6والغنمالقرلالح81مرات1*2للاميذه!+6اليدطهور5،1-171-1+713"ريى"+1!1-1+"

تالومنبالرحمهناقلهحقارة+ادبهروا"هـ-7م!ةلأ!أ!!دايئالتهوالثكروا!حدوالمجدامما15هـ"6!6اهـلا11هـ7مأةلأ113الربحدي1؟ا
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هـ-6!ألأةالر!113حد

لواهـالعقلوالمحدامتالهله

،+مماهـ-هـلأة،11

الأربعةالأفاجيلترجمة:العالبنالأسد

ءشقالوم!بالرحمهناقلهحقارة+ادكروامماهـ-،!ةلأ116!دايئادتهوالكروالحدوالمجدمما
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ةبمغ

بم

بم

ءآ

بم

بمآ

ئوختا(إئحيل13أول

الفذلي!ؤزوجؤالائننالأبائؤاجد،الإلهبشيم

ائتمثميرئوختاإئحيلقايحة

الأؤذالإضخاخ

الأؤذالقضل

ضؤ1103(التإ.لمجئذالأزليفئذكأنهذاأأ!:3ائيهقة.كأنؤإلفاالتإ،جمئذكأنؤائيهقةائيهقة،كأنائخذء!1101(

أضاءوالئوز11:ه(التالي!،ئوزكأتحتؤالحتاةالخياة،كأتحتبيما11،4كأن.مقالثئي:تحنتئمؤيغئهير؟كأن،به5ش

ئذيىكة.:.تئمؤالطفقةالطفتة،ثب

غلىأخدخقيحؤجمنالئويى،غلىتشقذلتييل!ثقاذ؟تجاءهذا1107(ئوختا.اشمةالت!منأزليملإئ!انكأن11:6(

:.يلئوفييتمثقذلجنالؤز،هؤتذؤتئم1108(تد؟.

ؤائغاتئمكأن،بيماوائغاتئمكأن،ائغاتيم!ب11:.1(ائغاتيم.إلىآبإئ!القلتئئصيءالديالخقيتيالئوزكأنلأتة11:9(

تئميغيرفة.:.

قبئوةؤالدين11:13(خؤاضحة.تقتلةقتئمتجات،خؤاضمهإلى1(ةا11

تج!د،إزاذةجمنفئمؤلاذيم،منفئمليشالدين11:13(الألإ،تني

ائننمخدمثلتخذةؤزأيتالمحيتا،ؤخلتج!ذا،ضازؤائيهقة110114

ففثالذيهؤ"هذاقائلأ:ؤضزخآخييمامنيثمهذئوختاأ111:ه

أئضا.".:.متي

17أ!يغتغ.جمؤضىقيغضةافيلآئيما،مننأخذتاحميغا"ؤتخن11:16(

كأتا.".:.ائم!ييجقبيم!وغ

باشميمائؤجمئونالبينتضيزآنشفظائاأغظافئم

التإ.:.جمنؤيذوال!نزخل،قمثيئةجمنفئمؤلا

ؤخقا.:.يغقةقضفؤالأبييماؤجيد

أفذتمكأنلأتةقئلي؟كأنتغبييأل!الديإن:

ؤالخقالتغتةؤأقاأغطيئ،بئولتىالافوشلأنا

كاأحد(11فيؤمن7لؤمن(ا1جاكاكاجاء(1107(افامماأضاء(1105(شكا"(شءا"11،3هرلوإله"ةإلافاهـمما+مح!ة!!وإلفا(11:ا(

الذينوأتاهـكا،ةهـلأ(والذين11013(جا!جاء(11:11،يضيكايضيء(ا1109يحنمما6يذا811(بهمما+يدهاعلىا1انسان

فاماكااوأما11017(مماأيضا(11015(مملوهكامملؤ7لحةلا!!امملوءاا110،1مثية!هـمماةلأ!!مثيئة،11013(
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1-117يوحاإنجيلحواشي

الدينااول

ممدا61أ"لأةي!س!كان(3(11س!*ا3كانا1ه!ه33إلها(ا

اا+ي!طي!س!-بها11:4،ع81شيء؟(ا53111*ة+ةابعيره

أحد(كلةط(علىا1*(353)حم!حول+ع!(للهادة7(

هـس!*ول153تآي!هـ*+ولي!ا،لحقيتيا**االمحأه+*3

للماول

سعر

خاصه3(خواصه11011،جهتهمىلمبه03(ألأ

أصلحوهوالخبرعلىوالرفع"،لعمة"عوضبعوضالصبحاصيةعوض(11016،

(،ع:والرويالسريانيأس.والريايى،القبطيتس/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيت!ر،الريانيس،الروي!ي،القطيق

قط:،لحقططالسرباني؟فيليس-لا،الرويفيليىهـلا.القبطى،فيليسفلا،السريانيبعضع!.،الرويبعصعر.،القبطيبعض.عقالعرأيى،

تط.،والرويالسريانيبعضعسروالسريافي،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلعضعقرفقط،السريانييط.فقط،الرويمط.فقط،القطي

السربايىوبعضالقبطيقد!،القبطيوبعضالرويمعقالروكب،ولعضالقطىترالسريايى،وبمضالرويسفقط،والسريانيالقطي
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!قي

بمآ

"ة

يمآ

بم

بمآ

بم

يوحناإنحيل

الثايبالقضل

آختزإ.الذيفؤتزل،تئمآبييماجضننجمبالديائؤجيذ،الألةقظ.آخذتزةتئماللة11118

آئت؟""ققت!آئوة:ليئو،وتينكقتةإيروشييتممقائيفوذإتييماآزشلتقائوختا،لثمقاذةؤهد11911

إيخاء؟"فؤآئحتآآئت؟"قضنأئضا:ق!آئوة11:31(القميميخ."فؤت!ثأتا"إل!وأقز:ئئيهز،ؤتئمقاغتزق!11003(

الديقاأزشئوتا؟الدينئزاجغليئأت!ت،"ققنتة:ققائوا11033("لا."قأتجات:آئت؟""أقالتئئ"لا."ققال:

ذاتذ؟،،.:.آخلمنتفوئة

التئئ.".:.إشغياءقا!كقاالزت،ظيريققؤفواالقزتة.جمبالضايىخالضؤث"أتاققال:أ1133

ؤلاانقيميخ،ت!متآئتكئتإنئغقذ"قيقاذاتة؟قائيينق!آئوةأ11035الأختايى.منإتيماائفزشفونؤكأن34(ة11

الخيئ؟".:.ؤلاإيجاء،

،تغديتأييالذي11؟37(تغيرفوتة،،الديقائئم،ؤشطنمؤثببضاء،أضبغئم"آتاقائلأ:ئوختاآتجاتفئمآ(116

جذائيما.".:.شئوزآخلآنآشتخق،الديقئلي،كأنؤفؤ

إتيه،آييات!ئوغزأىائغدؤ!ما11:!3(ئغقذ.ئوختاكأنخي!ثالأزذن،جمئيرثنيغئيا،تيست!بكأتتؤهد؟أآ11:8

ائغاتيم.".:.خظاتاتحيئالذيالتيماحمل"هذاققاذ:

ؤآتا11031(آيضا.جمتيآقذتمكأنلأتةقئلي؟ؤكأنزخل"،تغديلألت"إتةآخلإ:منآتاففثالديفؤ"هذا.3(ة11

بائقاء.".:.لأغفذآتاجئثهذاأخلمنلاشزائيل.ييظقزلجنآغيرفة،آكنتئم

آكقتئمؤآتا11؟133غتييما.ؤثتتكاقيماجمتلال!ضاءمنغتييماآيئاالروخزآئحث"إل!قائلأ:ئوختاؤشهذ33(11

الذيفؤهذاؤتابتا،غقيهقابظاالروختزى"الذيلي:قا!الديفؤبائقاءلإضبغأزشتنيالديلجنآغيرفة،

التإ.".:.ائنفؤهذاأنؤلثتهذثزآيثؤآتا110،3(ائفذليى."بزوجئغقذ

6لا!(ا1إلامما!إيىء(11انتمماألت(أ11031(مماهو(03(11هـ6!ةهـ!ا(الدي11-ممايزل،لما1الابنمماالاب!ل7(الإله11،18

عنممامن(110،3(إشعيا!كاإشعياء(11اعدوامما،سقلوا7قؤموا،ا1المادي"،الصارخ3311(ذلك"(ذاتك11دصاذا*ما(،،،11كلر

بالما!لالماء،11031(اتممالآت،03(11+ذاككا(تعرفونها1اع!د-مماأصبغحم،36(11هـإيلياء7!ةلأ!إليامما!إلياء(35(11

بنمماابن(11:!3،تابئامماوثابثا(ا+ذلكمماهو(3311(،مماعليه)...(الساءمن11،33
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18-،13يوخاإنجيلحواثي

ل!ت(ا531ح*دلهأقز(1ادلأور588!س!ينكر،اا53،!ادلهافاعزف03،أ!س!+هلحلما(ا11:91اكلهشأأخبر،53311*!أ،الإله11لحح*ح(قط18(11

منا1الاايلأ+*ح*ي!5+ي!انراجعلي،ا:،11ئ!ول*هلا!اا1ي!!ه!ح+تأ*+،اهمم+ا+اأنتأنالضي11ولي!،51ا(لاا1ي!8شا*ااإلا(11031ي!*

)ب(صاء(3(1106)قايمولهـهم+(ا+(ليا11لحمة511(يىإ11ة353+مدلماس!+(المرسلرن4،3؟511كلأهلم!5(قؤمواا11033،+*!!م!اتكذاحلأ

للأ81يحملاا1اتااهدا11:93(ا*ي!3*كانتاوهده11038(ول(5353)مس!شهصيور(ا531+للأأحلاأن11017(احهلاقائماا71(53للما)53

لأص!+ي!53ح!ثلهليهطهر،11031(هع*ص!*3+مهيلهي!اه5م51للأم+حأأيضاصيقدمأ؟!لأنها1+م!يلأ!س!ااةمس!51،قبلهوكانا!ح+هو(03(-11

لآ511!ح+االذيهوا71(53دلما)53(بالماء11،33الحهلاة،وثبت1ا3ول!الا53ا*!!غااللما*غ،عليهآتها11033(7(53دلأ)53بالماء،ا581!س!

+حهو(ااةهـ1فهذا(ا1احهاال!+ي!ااالهكلاحثابئا(عليها61أ!ا،حه2س!5ا*مهابظا،ا1!)ة!ل(،م!+س!ة2(ترىا1-م!

ذاكي:قس/(الذيهوا1مطهـلافلايزل(لما1الآبيقس/أليما(11الاب!سرق/(الإله11ألتةعر:ص/اقطااصأحد(18(11

11ألتأأنت؟!ثي)ء(أيس/إيلياسأنتكهللحأي؟عر.فلا/ألتال!نأيفا3(11:امجحدص:يمكر(اأ!:.3+أنتس.يسألوها11:91(

(سنراجع11033(كللاسق/لا"(ا1فقالس.قر/فأحاب(ا1نيس.أفالي(11ذاكلتعر/لتيهسلا\(عرف!ن(سطاأيفا

.س/صارخي.(الصارخصوتسق/(الصوت11:33(لمسكسق/(ذاتك11عنسقر/أجل(منااجوائانعطييالجوا!/سذ

در/سأصبعحم(3611(نبئالراس:الياإذى.إن(تصبغإذنبالكفماسقر/تعتد(دل!ادا511؟(سقلواسدر/قؤموا(ا1نادى

+هداس.+ذاك/ي؟تعردوله(ا1ءأنتمس.ذاك/سط\(الذيااقرقانم،اابالما)ء(ص)؟(-/بالمياهس.ق/لماء(ا1أصغعر.أعصد-/عر

شعقيس/صيوراا1كمؤاا(لستعر.ذر/(أستحقلاا1،ذلكسطأفلا(/،قبليكانوهوورا)ت(صي.ق!ر/(بعدي37(ة11

إته(ذاكس.عراقاهذا03(11حطيةعرسعر/قخطايا(هاق:ساهذا(نحوهعرةقسعر/إيىا11093(تطاعنيابيت38(11

3111(ليظهر(تراأيفا(قعرطكانآ(قالذيوكار(س/ي.إئريفي%ورا)ث(ص(قس/عربعدييأتيلآلب(ق/سقسط

هابظاالروحقرىا1ذلكس.ق/هو(33(11تطعيه(آتئا11لقدعر.عراقإفي،110،3،إسرائيللآلعرقسر/،لإسرائيلا1ليعرفهي:

ذلكس.فهؤا،ا1عليهثالئاقثابتا(عليها1وتثبتعيهالروحتترلس:قر/وئابئا(عيه

عفاراعنيا(بيت11038(الفرييينالأحبار(34(11نتفقد%نتعهدنرأجعا11033(

يصبغيعتد،33(11لأصبغلأعتد(31(11

يرفع(مجولخروفحملا93(11يصبعيعتد(

لاالذيالمنزلهووالعهدالمرثق.واليمينالأمانوالعهدبه،العهدوتحديدلالثي)ء(الخفظرالتعهدالرحعة،العهدة.حاشية(نراجع33(11

إذاوذلكالمطر،بقلهإذا،غتذايغتذبالكسر،،الثرىغيذحاشيةتعتد،3(11؟هالمعهدوكذلكرجعوا،عنهانتووأإذا،القوم)؟(يزل

بهئضتغماوالصبعةوالصبغطم،ماءفيأولادهمالنصارىصبغوممه،دينهاللهوصبغةئذؤته.منواجتعتعقدمه5شعلىقبضت

كذلكجميعهوالصعيديعفارا"،بيت11المستقصاةالنسخبعضفيأنالذهبفمقالاعيابيت38(11

رالرري(،عالسريانيأسرالريايى،القبطيض/لق.،والرويالقبطيتروالريايى،والرويالقبطيقسرالسريايى،س.الرري،ية،القبطيق

قط!مقط،طالريايى،فيليس-لا،الرويفيليسهـلا.،القطيرلي!فلاالسريايى،بعضعس،الرويبعضعر،القبطيبعضعقالعراني،

تط:رالروي،السريانيبعضعسر:،والسريانيالقبطىبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط.لقط،الرويمط.فقط،القطي

السريايىولعصالقبطيتعس.،القبطيوبعصالرريمعق.،الرويوبعضالقطيتعر،السريانيوبعضالرويمد!فقط،والسريانيالقبطي
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ائهظ2

!يما

يوخاإنجل

التايذائقضل

التإ."ظل"قاقاذ:قالتييا،ت!وغإلىتظزقتقاأ1136تلآجميده،جمقؤأثتالبؤاققاأئضائوختاكأنؤينغد135ة11

"قاذاتفقا:قاذتتتغاييما،ؤزآفضاتمئوغائعتقققا11038(ت!وغ.قتبغاتفول،ؤهؤيلميذاةق!مغةأ11:37

تفقا:ققالفؤقأقا11093(ت!خن؟"آين-ائفغقئم"أئقا"يائتزتجئمالدي-"زاقتة:ققا،فضاقأقاتظفتافي؟"

ائغالثزش:.ال!اجمةؤفئاؤكأن.انيؤتمذلذجمئذةؤأقاقافؤشا!ن،أينؤتظزاقآتياقائظزا.""تغاتيا

أؤلأؤتجذقهذا11041(ؤتبغاة.ئوختاشمغاالفذيخننالاثتيرمنؤاجذاتظزش،يمفغانآخوآئذزاؤش،ؤكأن11:.4(

قققاتمئوغ.إلىبيماتجاءؤهذا4(11:آ"انقميميخ".تزخئةالدي-قاليمتالق"ؤتجذتاقذ"إتاتة:ؤقالآآخاةجمئغان

"الضخزة"".:.تزحمئةالدي-كيقا"ئذكماأئتئوختا؟ئنيمفغانأئحت"أتة:قالت!وغ،إتييماتظز

آفلمنكييئشؤكأنأ!:44("اتتغي."ت!وغ:تةققاليخييئمعق،قؤتجذالخييل،إلىتأق!أنآزاذؤيفغد4311،

أخل!منفوشىكتحت"الدي:تةققالتاتاتائيل،لمحييئممققؤتجذ11045(ؤتظزلت!.ألت!أئذزاقديتةجمنضيذا،تيحت

ئضجن"قلتاتاتائيل:تةققال11:46(الضاصز؟."منفؤالديئوشف،ئبنت!وغؤتجذتاة،ؤالأئبياءالتافوليىثب

ققاذإتئيما،فقبلأتاثاتائيلت!وغؤزآى11:47(قائظز"""تغال!ييئش:تةقاذضايخ؟"التاصزةمنتحزبخأق

ت!وغأتجاتغزفتي؟"آين"منتاثاتائيل:تةقال11:48(يخييما."يخشلابالخميقيماإشزائيليدافؤ"هاآخلإ:من

"زاتي،تة:ؤقالتاثاتائيلأتجاتة11:914زأيئذ."التير،شخز؟تختكئتتضا!ييئش،تذغوكآن"قئلتة:ؤقاذ

شخزهتختزآيئذ"إل!لذ:ففث"آلأل!تة:ؤقا!تمئوغأتجات11:.ه(إشزائيل."فؤقيذآئتالتإ.ائنفؤأئست

ال!قاةشتزؤنالأنفذإتخئمتئم:أفوذالحق"الخققاذ:ئتمأ11:51هد؟."جمنأغظتمشتزىآقتت؟الت!"

التشير""ائننإلىؤتافيلينضاجمدينالتيماؤقلآئخةقفئوخة،

هـ!أةلااأندراوس.،(11تحونمماتسحن(اايأيها+!كاأيها(يا38(أ!تلصيذهمماتلصيذاه(3(11:لامماأيفحا،110135

11جا!جاء(ا1هذابهوجاء7به،جاءوهذا11:43(ماسيامما(ماسياسا1واخدمماوجد(41(11الذين!(اللذينا1مما(بطرس

نأأرادوللغد11013(الصفاترجمتهالذيبطرستد!انتالانمنسصعونالتمما(الصخرة)000(أتأ11فقالمماقال(ا1اجابه

ابناممالن،ا1والأنهـيا!والأنبياء(11ناتانيلمماناثانائيل(11045(اندراوس"أس،أندرا4411(الخروجارادالاخرالوم

!11منذمما!ةلأ!مذ(11،51بنمماابن،11ناقانييلهـمماناثانائيل(1109،(ناتانييلكاناثانائيل((لح11؟7ناتانييلكانائانائيل،46(11
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35-اه1يوحاإنجيلحواشي

11ة*(ااة-)2رآهما(38(1311اس!اكلة(بقولوهو11ة)ولح+دل!ح(3(فمصعه37(11انأها،36(ة11!هاأيضا11شاةما،ح+م!7وللغد(11035(

+هيلهمماةات!حنا1(ا+)لله!شه13احم(المعلم11ا!!ةم،رابياةثلهكاي!ع!+س!مةأتطلبان11هخايآ3(ماذا11)ايل!7(53(ي!عانه

ة37ايلههااللأتا!اتبعاه(ا1واندراوس5!ول!أةشاةعقء،1(وكان(ا..!ة*هـأ3وقت(11ع!*و؟ن(11ا+للأيلأأقاما(11ااح+ه!لأساصن(93(11

كيفا،ا1مماههـي!5*س!+األت11*للهاةيللهاتا*!*ةقيوحنا(ا1كاههـي!5*ح+(ألتأ؟،(.أ\اءحولتاةمالياصر(اا"هـ1ع!ء!هدا(11041(

صيدا(ا1ةهـ*!(بيتا53م*5أهل،من44(11آ(يأتيا1س!أن(11تأةمااح+م!3وللغد(11043(ش!!ح+ة)م-+(ل(الصخرة*هـ+،

لح(صاا1آ58!ح،مجرججور(هل(-116*ه!ص!ا+*س!ط،مرهولذيا11ح!اة*ةهـةلم!(نائانائل(1145موللم!ة5شاة(أسرأندأةحاةم!

58(ول)شأهعي58+حهقر(غقشها)شه*+احهـا*مشها(53(إسرائيلي511++*عذا،هو1ااشاها(ا1مةح!1،5،إليه،1107!53ة3!ههـة

سزلى(شأ+"!ةطتحت(س!*(ألأيى11005(ا!!ةم(رابي94(11ح+ةمصتحت(611ا*مماحكنت،لماا1للماخ!اة!53(عرفتني48(11

رلينأناا1!53ةاللأيدأ+س!،ينعدصاا1س!*ع-عم(*حة)3،سترون(11015*اة(ههذااس!،مناا،*ةا!-سما،عظمأا*5"ص!ة3م!دلهم53

ي!ح*،لى!5311ي!*53ح+ءم!ول7

11اليميذانس.قاتلميذاه(ا1سحفلماعرسعر/ق(فسمعه11037(هذاعر./خروفذاهوهاقحمل(ها11036(عرقس؟د(11035(

يا)!عر(.س(المعلميأيهاااقر-لا(المعلمأيهايايزتجمالذي11تريدانسقر/(تطلبان11038(يتكلمي.ض/(يقولا1قىوهو(

جثساحناسهوأير11فمصياعرقسفأتيا،ا1ترياسقر/افانظرا93(11تأوي%تحودعس.تحناا1عظيشايا%معلسا

هـلا(بطرس11004(العاشرةمحوالاعةو؟نتأس،.ق/(العاشرةالاعةوقتو؟ن11قسرالوم(ذلك11يلبث%يقيمأير!ي./منزله؟ن

اماسياسا1،حاصةعرط-أحاه،ااقسردهذا،1101،،يوعوتبعاس.وتبعاه،1االلدينأحدسقر/اللدي!،الاثنينصواحذا11عرلاق

الوموفيسقر/وللغد(لح(1103يأنت(اايأنت(أااعرقله(ا1قطهدا،4311،-لاالميح(ترجمتهالذياامسيايالميح/س

يوس!،)...(وحدلاه11قط،أجلهمنا1كتبهص:كتب،11045(تر-لايوع،ا1يخرحشق/،يأتيا1يوعأحبس:قر/أرادلمااالآخر

شاء(افاصرةمنيحونس(صالحالناصرةمنيخرج11046(يهو(الذي11يوعإلهوجدناهس/يوسفبنيسوعهوالذيوجدناهق.

غث!(ا1حفاعر.بالحقيهقة(ا1إسرائيليها%إسرائيليهذاعر.إصرائيلياذاهوهاا1مخوهعرق!/إيى،14أ\.لاخيرفيهش)ءا%صالح

ألأني(11005(أنتعرةقسر/هو1""(ا1معليياس.(رابي11094(ألتإدعر.عر/ألتاا1تعرفنيعرقر/(عرفتني48(11شبهةعرقسر/

11سسزون(ا1بغتةعر.قسر/(الآنمنذا+طمعر.+له/سقال(11:51(أثضلعرتسر/(أعظمااسسترلى(ا1أنيأجلمنقسر؟

علىعرسعس/عرإلى(11السصواتعر:قسراالسصاءا

يونايوحنا،11043(وكاناوأقاما(11؟ئنما!ن(أ!093(

!"الممحن"وبالكبير""!الكونبالصعير+!يدهأنقيل:حاشيةتح!،11:38(

رالروي(،ع.الريانيأسر.والسريافي،القبطيتس/سقرالروي،القبطيقروالريايى،والرويالقحطيقسر،الربانيس،الرويي،القطيق

قط.،ثقطط،الريانيفيليى-لا،الرويفيليسهـلا،القبطيرليىفلاالسريايى،بعضع!،الرويلعهتعر،القبطيلعضعقالعراني،

قط،والرويالسريانيبعصعسر،والسريانيالقبطيبعصعض:،والرويالقبطيلعضعقرفقط،السريانيسط.لحقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقطيقد!:القمطي،وبعضالرويمعق،الرويوبعصالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعص.،فقطوالسريانيالقطي
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يوحناإنجيل

التاييالإضخاخ

الزافيائقضل

إلاؤتلآميذةأئضات!وغؤذجميئآ.13أ،فتاكت!وغأئمؤكأتتالخييل،قاتا!بغزلئقكأنالثايحثائتؤيمؤ!ا(ة31

ؤتليئ،لي"قات!وغ:تقاققاذ3104(فتا."تفنمحمزلا"إتةتة:ت!وغأئمقاتحتائخضز،تقذبقققاأ؟:3(ائغزليى.

ليسثفتاكؤكأن1،06(افغفوة."تئميفوئة"الدييفخذايم:أفةققاتته،ة31تغذ."شاغيئتأتتئمائقزآةتجأيئقا

ت!وغ:تفئمققال31:7(ثلثة.أؤجمظزئننؤاجذ؟خقتمتغالخفوب،تظهييربج!بقؤضوغالتجخازةأتجاجين

فئمقأقاالمتيهئين."زئيمشإلىؤقذفواالأن"اشتفواتفئم:ققالأ3108قؤق.إلىققتؤفنقاء."الأتجاجين"افقؤوا

الدينائخذائمقأقافؤ-أينجمنيغقئمكأنؤقاخزا،ضازالديانضاءالفتيهئينزئيشذاققتقاأ؟09(ققذفوا.

ائخفزيقمغإتقاإئ!الب"ثوتة:ؤقا!31:.11ائغزوش،الفتيهئينزئيشقذغا-غيئواكأئواققذائقاءققؤوا

الأتةهقهد؟أ،:1!(."الأنإلىالخيذائخفزخمظتؤآئتذوته.فؤالذيئقذئمشيهزوا،قا!إذاآؤلأ.الخيذة

تلآميذة.:.بيماقآقنتخذة،ؤأظقزالخييلي،قاتاثبت!ئوغقغققاالتيالأولى

املوالأهـاملؤ7ئأهـةاملومما!املؤوا(731،يع!!تع(ا1ستة!ست(6(أ؟ألامرأهكا(المرأة3104(الخ!رهمماالخمر،3103(

11الجيدكا1"!(الجيدة11يصنعايا"يضع(إنحاأ؟ة.ا(-كاكانوا(ا1ملواممالأهـملؤ6مح!ة!ملو!ملؤوا(9(1،استقواكااضقوا(3108،

دون"،ةلا!،دونها1وادامما!إذا،
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ما(314ق2ةولهنا،ا531+أطما1ه*مم!*3دمذت،3103(+هحالعرسا11س!كا+أيضا(3310،3ة*قى(صاكا1ة!ةمماقانا،ا1+هحاعرس(3101

11*+*!اقر(محسبا1**(موضوعاتا1ح3ةامول(أحاجين*هـ3106((الذي11*دلأ!اةاطالا(للخدام3105(طة5ا**3*اللمالح(ولينلي

اضقوا(31،8اللأيلما+فوقااةيلأإلى(7(31شاة-ام+*ولي7ح++ام-ح(مطرينا1هـح531(واحدة531للأ81تمع(ا51!53++تطهير(

1اطاهـ1سكروا(ا1ةيلهللما*2(يضع31:.ا،ش!يلما-ة++س!8(العروس11*ولملؤوا(ا1حولفأقا(9(11ا!+8!اته!اقر(المتكئين5311لح+للأ

1اةه3"للأح*ه!5أطهر،(11-،أمة3ح(حفطتاا!تا-+كاهحمياه،دوله1اااي!،يقزم

نعدتفلماا1اعوزتع!قانمذت،3(31دعوةالحليلمدينةتعطي؟نع!.(الجليلقانافيعرس؟ن11وليصةس.عرس(ي/3101(

أجاجين(6(31مهصاي.(الذي5(31عرعسق(ساعتيا1وقتييبلغعس!قسرا(ساعتيتأت3104(نقصقدالرابو؟دس.الحصر(

قرتع(اامطاهرمثل)؟(.!يلطهور/ستطهير،ا1عادةعلىعرمجب(االطهورستطهر(ا1عادةعلىعربحب(ااجرارعر"عر/س

ااصتقوالمأ،:8أعلاهنس:فوق(ا1الجرارعرالأجاجين(لم3107ربعينرلعير%جرتيرجرتينعس:/كيلينكيلينعر.مطرين،ا1)؟(س

الحدامااعرقالماء(11)؟(اقزقوا%اققوأعر.ض/ملؤوا(31:9(المجلىع!قسر/المقكئين(11انزحوا%املواعر.اعرلحوأ/سق/

11الاسسكرعرط.قسر/صكروا(ا1يقذمييضع،01(31ق(العروس11الذينلأنهمفعلمواالخدامعر"سعلموا(؟نوافقد)...(الذين

اق(حفظتا1الدونئقذمذلكعندعر./الديئقذمحينئذعس./الدونفحينئذعر.(دونههوالدييقدما1يبمءد!يحمر/ق.(يقدم

وطهرعرأظهر(1!ا31تركتعر:خزن!/%استبقيتع!.

الحتنالعروسا11!هواا3109

!"هويجوزلاحاشية(دولههر01(31إجانةجمعالأجاحينحاصية.أجاجين(أ؟:6(وئؤتثئذكرالمدينةطعامالعرس.حاشيةعرس(3101(

الإضافةعنفطعتإذاصلاتولاصفاتولاأحوالولاأحبارتقعلاالظروفلأن،القطععلىبالصمدون"

(،عوالرويالسريايىأصوالريايى،الفبطيتس/سق،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالقبطيقسر،الريانيس،الرويي،القطيق

تط!فقط،ط،السريانيلىليسهـلاالرري،فيليسهـلاا،القبطيفيليسفلا.،السريانيبعضع!،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تمط.،والرويالسريافيبعضعسروالسريافي،القطيبعضعقسرالروكب،القطيبعصعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمطفقط،القبطي

الربانيوبحضالقبطيقسىالضطي،وبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس:فقط،والسريانيالقبطي
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ائئمشالقضل

بخثيز.:.تئ!تأتاقافتاكقأقاتمؤتلآجميذة،ؤإخؤئة!افةفؤتاخوتم،!فيرإلىتزلهد؟تغدجمنئتمأ؟.،1(

قزت.:.قذاقفو؟لمحضخؤكأن31:13(

قضتغأ1آةهأخفولتتا.ؤالضتايىفؤالخضايمؤائغتيمائخقيرتاغةالقيتي!بقؤتجذ31014(إيزوشييتم،إلىت!وغقضجذ

ققتقا.ؤقؤائذفئمتذذقا،الضيايىفيؤأفؤاذؤائتقزؤالغتتمآحمجين،القيتيمنؤأخزتجفئمخئليمنجمقزغة

قتخير"".:.تئتأبيتئتاتخغفواؤلافتا،قامنهد؟"اجمفواالخقايم:يضاغيماؤقاذ31:16،

أكقتني.".:.تييذ"غئزةقكئوث:أتةتلآميذةقذكز31:17(

هده؟".:.تضتغإذئيريتا،آية"أتةتة:ؤقائواائخفوذأتجات31018(

ليصت"جم!ائتفوذ:تةققالأآ؟.3أآتايم."ثلثةجمبأقيفةؤأتاالقيتئ،هذا"خفواتفئم:ؤقالت!وغآتجات31091(

قتقاآ(31:آتج!د؟.قيتيآخلمنقاذكأنؤفؤ31:!،(ئميئة؟"أيايمثلثةكبؤأئحتالقيتئ،هذائيئشتةؤأزتجين

كأنؤإذآ؟33(أت!وغ.قاتةالديؤيائقؤليبائيهتابقآقئواهذا،قاذكأنأتةتلآميذةدكزائضؤقما،منقاتم

تحنققئمت!وغقأقا31034(ضتغقا.التيالأياقيغايئواتضاكثيزون،باشميماآقنائمضج،جميدجمببإيزوشييتم

لأتةإئ!الق؟غلىأخذتةتشقذآنلمختاخاتخنؤتئمأآ31:هآخد،بخلغايىقاكأنأتةآخلمنبهئم،ؤاثقةتفئة

الأئ!اني.جم!قاتغيرفكأنفؤ

+صنعها،31033(هروكار6كان(وهو31(31كاتةت(3..؟(أهـثلاثة،ئلثة(31؟91(مماآية(18(31اروسثيممماإيروشليم(لم3113

مما!!ةلأ!هو(35(31ذاته7(لفمه31،34يصنعها؟د
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%اا*آطم!ي!53نرل(1اا*هـهذاعقاةي!15هذ31:13(

53+اص!لا*،أخرجهم11ح!ه***لح(حبلمهـ5311ا!رح5،ا

تجعلواا1اةي!(هذها1احة531(حملواا31:116هور!اههـااة3

ا!*(ع!ل)*م!58!1حلوا(13091هـاة(5هذا1*س!(حل)اما،

وإد31:33،ح!م!-5*52دلتا،؟(313:ي!حط!افيا1ص!+دلأمم!2

11**اح،أن3105،3عي!س!+ا(*!د؟-5ا!ا"ولللأ!ح53**ح+

مقرعة((31015ال!ا"ا1**محكا(رفلصياا(3114احها،ة(فأقام11!،ة5اولمط

قلبها(11*حص!+ةم-(1هم)ئدمواا53!ههـاا"اهادلذ11ع،**م(موالأ11

تصع(د!1اي!+ةولة*ه15"م(تريناا1318ا1ي!هة3+ولهاكلتنيأ(13017س!م(

ئيى(ا1مع!3ةكاولرأرلعين،صتةلىا1ص!*.،31..3،ي!؟س!5في،االأهحة+أقيصه(ا

لهم(واثقةنفسهتحندلمآ.34(أ53ي!اة3عاينوا،ا1**ا،س!س!ولطلاس!ب(كان

س!ور53+مم!ما(ا1اا!ي!م*3(لأنها1ةط(علىا1ا"53(أحد

قروالصيارف(310،11قليلةعرسبحثيرة(ليستاافأقامواعر.سعر/ق(فأقامااانحدرعر:دخل/عق.قسر/1331(نرل(

كتهااعرقعر/سبزدها(اوكراسودراهمعو.عرعراس(اموالااعرس،وأخرجهم11حبالعر؟قحبل(ااعرس(فصنع31015،

ليتكالغيرة.دلىلر/،أكلتنيليكغيرةأ؟:17(تصترواق.س/تجعلوا(ا1هذاع!يع!/قهذه،الم31:6وتخرتهم.د!لموموائدهم

وأناا1اهدمواع!.انقضوا/ع!.عر/حلوا(3109!ابأنكعر.حتئ/عسإذ(ا1لناأطهرتعرس/تريالم31018(قسر،أكلتنيا1أكلتني

عر.ق/(جسده)...(كانوهوأ؟.!13لثدهدلىقسر/تقيصه(ا1أفأنتعط؟(وأنت31،03إلىعسفي(ا1فسأقيهعر.قسر/أقيصه،

جدههيقالهبماعنيوإن!ا%جمدهه!عىفإنصاهووأما/جمدهأجلم!ذلكقالوإنماعر./حمدههييعىإنصاوذاك

11)؟(والعيدعراليد/في%الفصحفييض/،المصحعيدفي31:3؟(الكتبفصذقواس(بالكتابفآمنواا1+كانعس:قأله(31033(

علىيأتسهميحىاللمع!.نفمه/علىائتصهمفصاعربهم(واثقةنفهتحنفلم34(أ؟يصنعهاكانع!قصنعها(ا1بهس(باسمه

لأنه!ي:قساأحد()...(أحلم!ايوأثقة(11يقسنصه(ا1طممصذقةذاتهتحىفلمق/عندهملفه)؟(يحققفلم%لفه

هو(ا1الاسأحلمنإنانعر.دثر(/.العسأحدكلعلىإدانع!.عر/قإنان،علىأحد،311:هإدارعرأحد(11ال!!يعر!

يوحديالديماع!؟في،ماا1ق

تنحوماناحرم(3131

(،ع:والرويالسريانيأص.والسريايى،القطيض/سق-،والرويالقطيقروالريايى،والرويالقطيقسر،السريانيس،الرويي،القبطيق

قط،فقط.طالسريايى،فيلي!-لا،الروييلي!هـلا:،القبطيوليىفلا،الريانيلعضعى.الرري،لعضعر.،القبطيبعضعق.،العبراني

تسط:،والرويالسريانيبعضع!ررالسرباني،القبطيبعضعض.رالروي،القبطيلعضعقرفقط،السربانيسط.لقط،الرويمطفقط،القبطي

السريافيوبعضالقمطي.تعس،القبطيولعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيتعر،السريانيولعضالرويمعس:فقط،والسربانيالقمطي



غ-بم

يوحناإيخل

ال!ا؟شائقضل

زاقئ،"يا:تةؤقاذتئلأت!وغإلىأقهذا31.،(ائتفو؟.زئيشييفوبيفشاشفةائقريسييينمنزخلؤكأن3.!(أ

يخونأنإلأتضتغقاالتيالأتايئهدهيضتغآنآخذيقبزليش!إتةفغتفا،الت!منأتيمتآتكتغقئمتخن

نأئميهتةققق،أخزىقزةالأت!انئوتدلأإنإتةلكأفوذالخقالخق"7تة:ؤقاذت!وغآتجات31:3(قغة."اللة

شمحا؟تصيزأنتغذأخزىقزةإئ!انئوتذآنئض!ن"كيفييفو؟يفش:تةققاذ31:4(التإ."ققكوتتزى

ئوتدتئمإنلذ:أفوذالخق!"الخقؤقاذ:تمئوغآتجاتأهة31ئوتذ؟"ئتمثاييةذفغةأقيماتظنتيبئآنئض!نفقل

فؤ،تجمتذالخ!دمنائقؤئوذلأن31:6(التإ؟ققكوتإلىتذخلأنئئيهتةققنؤالروج،اثقاءمنالاثحتان

.أخزىذفغةئوتذواآنتخئمتئتيىإتةلذفلثلألتيتغختن3107(قلآفؤزوخالزوجمنؤائقؤئوذ

خوفؤفكذاتذهح!.أينإلىؤلاتأيئأينجمنتغقئملالحنضؤتقا،ؤت!قغتشاء،خيثتفحاالريخ31018

ت!وغأتجات31:.ا(هد؟؟"تخونأنئفجن"قكيفتة:ؤقالييفو؟يفشأتجات31:9(الروج."منقؤئوو

زأيتاةؤالديبيما،تتتهئمتغيرفةالذيإنلك:أفوذالخقالخق310111هد؟؟تغقئمؤلاإشزائيلفغقئم"آئحتتة:ؤقاذ

تخئمففثقإذائضذفوا،ققئمالأزضياتيتئمفف!ثكئثإن31:13(تقتلوتقا.تمئئئمؤلثقاذئتابيما،تشقذ

!نيائ!ئنالتشيرائنال!قاء،منتزذالذيإلأال!قاءإلمايضغذآخذؤليش31013(ئؤمئون؟كيفال!قائيالب

قنخقتهيكيكيلآ31015،ائت!ثير،ال!ئزقغأنيئتنيقفكذاالتزتيما،!بالختةفوحمازقغؤكتا31:4!اال!تاء.

يكيلآائؤجيذ،ائتةتذذإتةختئائغاتتم،اللةأخحتفكذاقإتة31016(الأتدية.الخياةتةت!ونتلبيما،ئؤمن

ائغالأ،يخدينائغاتيمإلىائتةلئزلميلاللةتحنيتئملأتة31:17،الأتد.خياةيتاللجنبإ،ئؤمنققض!يفيذ

باشيمئؤمنتئمفيتةآيقا؟بينققذبيمائؤمنلاؤقنئذن،،بهئؤجمنققنأ31018بيما.ائغاتئملتخلضلجن

الئويى؟أكتزجمنجذاالطنقةالاشقأخخاائغاتيم،إلىآقئالؤزآنالذيئوتة:هبؤهده3191(التيما.ائننائؤجيد

ئتكتيلأالويىإلماتأقيؤلئشيلئويى،لئئعض!المتزيضتغقنضلىؤإنة.3(31لثريزةةكأتتأغقاتفئملأن

قغموتة."بالت!آتقاآغتائةتظقزلتيالحويى،إلىيأيئالخقتضتغؤالديآ(31:1لثزيرثلأتقاأغقائة

*وتسح(11لا"يشاء6لا!تثاء(ا1يهبمما،تهبا31:8(كاأنايصحناهـهل!ةلأ!فهل(ا3104منكايحون،أن3(إ31

يحون*،31015(تحرنالصا!1331،السصاء"3(تتكلمتعرفه*(نتكلم31011،نعرفههـكيف!ة7(9(فكيفة31ويع

"الور،)000(للا31:.،-31(يعلكا،يصنعا31003
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5811!س!لح*ح-ا(منااح*ما!!ة،رايىياا1*ح(إلى(313(ه3)!دلأ*مة1153*(ح+ي!)اةورلهود،ارئيى1اا!؟كا*!هشاهولليقوديص!ا،3101

يصير(أنبعدةلح(31ةلأ3يرى(ا+ه!ام!مماأخرلى(مرة31:3(ا+للهـلمحأيحون(11*ح-لمحأم!مةإلا(11للما!س!،حمدافغتئا(

،لروحا11كاثلما*(53)2(الماء5311اة(نمانلإا(ه53:31+ي!ااحةوليوتد"(11**قر(!هل11ررحط5شيخا،11ولااحمهـحتا*حلأعحم

اةهـس!+3+مهـق(كلهوهكذاااي!الاحس!يدأة،تدهبا1حا،ولاااالاا*لاتهب،ا1ة!+،لريحا(3108مةتا7،لجدا31،6)ةول+!+(52

5+س!-لا51ق7ص!هلم!"تقبلونها،لتم31،11اةل!5،هذ11طةشأ+(معقم01(31اةلم!5(هذ11ا+للأيلماتحون(9(31ت!53ل!هلم!ك!!الا

11ء3+5-)ام،أ!دال(ح+ابن،11لح81أحدا11ح+قليى(31"13،ل!-ة!السائياتا11كة*3تصذقوا(ا1اكهـ"+ة*الأرصيات(31.،!،

لجلص(ا1ح+ة،ينلدا1آهـة-االله11س!د!(يحن(6131.17(ينالا1،611أ++-!(بدل16(31شاص!260-لآايزقعا+هيدما-*هـ1ال!ئنا

جذا(11+ةحالدينونة(31091،*ولولحة353دلماح37+ةلحا"محآنفا(دينفقد11+"عيدن،31:18(58!س!اا+ه-الح(لهاحه!5ول

53+!اه3!للأحس!*ه!تظهر،،31013ه+ت!3ح+يلأاحهء7،ئنكتللاا1ح+ح+كاثله3الرا،،.:2،31ة3،كانتااثم!س!+هكثر(أ11!هطط!ول

قصدع!.ض/يموع(إلىأقااتسرهذا،3103(المعتزلةدلى.الأحبار/عرالفرييين(11واحدعسرحل(11+هناكسو؟ن(131(

ستصعها(التيالآياتهذهااأزيفتس-قر/أتت،11عظيييا%معلمياعر.عر/،رابيياااقرلهلما1إليهيةقس/،يسوعإلىاايوع

العلى/منيق/،أخرىمرة331،معهاللهقنإلأس.قر/معه(اللهيحونأنإلأ11قيحون(ا1الآياتمنتصخعهماعر:عر/ق

هو/إذ)؟(:عريق/شيخا(يصيرأنبعدا1ق(أحرىمرة31.،(يدحلد!قسر/يرلى(ااقلديم!%فرقمن%الرأسمى)عس(.

عقسالإنار،1ايرلدلاقنعسيولد(لمإن531(د!ق،دفعةاايقدرعس.يمح!(ا1أتراهعسألعته/عر:فهل،ا1سيخوهوس

/قأخرلى(دفعة11إذعر.(لأيى3107،لحمقر.اللحماعرسعر/الجد(11+الذي:سس/فلالأن(6(31صفلا(أن11واحد.عقعر/

تسر/لحى(ا1هتتسثا)ء(تحيثاقرتئاء،حيثتهبااقحر(الريح31:8،قلديمن%الرأسمن%لحوقمند!/العلىمني.

هذه،3106(ولدإلانكليحود%يولدإنسانكلع!يوتد/تن)!عر(.يعر/مولود(كلا1+!عس.تسراأين(منا1أنكإلاعس

(الأرضيات31013،أحديقبلهالاعر.قساتقبلونها،لستما1ق(نعرفه31،11أنتأنت%أنتأعر)؟(/ضأنت(31:.1،+الأمورعس.

د!.قر/يصدلمااإنانع!؟قن/عرذ!/أحد(310113الصاءفيماس؟ي/(المائياتاالوعرلإذا(ااالأرضفيماسيلم/

شأنعس؟عس/ترالمنر(النئزقغأنينني.1(31يرللمالذيي:هو/الذيالأزليعسق/ال!ئن(ااهو+الذيقطال!صاء"(11صعد

كلينالليق.س/،الأبدية)000(لكيلاا1للاعرلكميلا(ا1يديدلابهيؤمنإن!انوكلعس:به()...(لكيلا31،15ئزقعأنالبثرابن

11ولاعس.قسر/ليهلا،ا1أسلمعرةلمبذلا1عسيفلا(إته31016،عرستحور(ا1إناد)كل(.سقن،كلا1الأبدحياةلهيؤصمن

ليجوعر.بيدهاالعالمليمبمعس.به(العالمليخلصا1ابنهاللهيرسلشق/(ابنهليرسلاللهيحن31:17(لهيحونسق/يمال(

منذعر"آنفا(11فبلمنيدينأنفرغفقدق.قي/منمدين!هوس:الدينونة/بسنحقعر؟آنفا،دينفقدا1بداينعريدن،18231(الخلق

100011(إملثوكلعرالقائح/عر:سالمثرا31003،+)اد(!حبةعسرمناأكز11المداينةعر.عر/الدينونةا31016(قسرالوحيد(ااأنف

ئغتمس.ياتظهر(ا1لالحقعر.تسر/(الحق31(31يمتضحع!ئؤتخع/د!يئتكت(

اللهمنلأتهاسة(بالتهأتها1،(31خبيثة،شريرة31091،

ئتفتلفيصاأيفئل"،ذي"منمئلأئص"،ديم!"آتيك.ويقولوسالفا"،آلفاكذاقلت11يقالحالثية-آلفالم31:18،

ا،عوالرويالسريايىاش،والسريانيالقبطيقى/سق،والرويالقبطيقررالرياني،والرويالقبطيتسرالسريافي،س.،الرويى:،القطيق

تطفقط،طالسريايى،لىليى-لا،الرويفيليرهـلا،القطيرليىفلا،السريانيبعصعس،الرويبعضعر:،القطيبعصعقالعبرافي،

قط:والرري،الريانيبعضعسروالريايى،القبطيلعضعق!،والرويالقبطيلعصعقر-فقط،الريايىسط.،دقطالرويمط:دقط،القبطي

السريايىوبعضالقبطيتسى،القبطيولعصالرويمعق.،الرويولحضالقبطيقعر"،السريانيولعضالرويسفقط،والسربانيالقمطي
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يوحاإنجيل

اثايثالإضخاخ

المتافيائقضل

ؤئغقذ.:.فتاكقغفئميتزذذؤكأناليفوبتيما،آزص!إلىؤتلآميذةت!وغأقاهدهتغدؤمن31:133

قيضظبغون.:.تأئونؤكأئواكثيزة،فتاككأتتائمتاةلأنشايتم؟جمئذئونغ!!نيآئضائغقذئوختاؤكأن31033،

ال!خنن.:.جم!ألتيئوختاتخنؤتئم31:4؟(

زاتي،"تاتة:ؤقائوائوختاإلماقأتؤاأ31:36التظهييرآخلمنائخفوبقغئوختاتلآجميدمنفتاظرةؤكأتت3113:ه

ئوختاأتجات31:37(إتئيما."تأئونؤالحميغئغقذ،ذافؤقاتة،شهذتآئتالديالأزذن،جمئيرثبقغذكأنالدي

ال!قاء.".:.منئغظاةأنالأذاتيما،قتلجمنشيئاتأخذآنإئمتانتقدز"لنؤقاذ:

داك.".:.أقاتمفزشلألحنائقميميخ،ت!ثأتاإلتيففثبآتيليتشقذون"آئئئم31038(

أخلجمنقزخاتفزخ!إتةجمئة،تمئقغالديائؤالمحف،ائغزولي!،ضديقؤآقا،غيريشقفؤغزوسقتة"قنأآ3109

فؤقؤفماجمنقالأقي31031،آتقخ.أنؤل!يئمي،أنيذاكقيئتي31:03(كقل.قذالأنقزحيقهذاائغزولش.ضؤيئ

لثئي؟،خوقؤققفؤالمتقاءمنالأييؤآقاتتكئم.الأزص!ؤجمنالأزص!،منقفؤالأزص!جمنيؤالبخمماء،خ!قؤق

نأختتمقذقهذاشقادتة،يقتلؤالدي31033(آخذ.يقتفقاتئمؤشقاذئةبيما،تشقذهذاؤشمغة،زآةؤالذي31:33(

بيكيالي.".:.الروخئغطياللةتحننتئملإتةالتإ،بخلآيميتتهئماللةأزضقةقالذي34(ة31فؤخقاللة

تذيه.،،.:.!نيلثئيءض!أغظىؤقذالائن،لمجحث،،ائلآث31:135

غضحثغقييماتخلتلالخياة،تزىققنبالائننتزض!لاؤقنالأتد،خياةفتاكققةبالائننآقن"قتن31:36(

الذي11والذي7(الذي11عروس*عرير(31:93(كاالساالماء(11شيامماثيئا(3731(،احدكامع(3(31:ه+بعد7السحن(3431(

مما(الحياة36(31الامما!الساء(11شكاا(شء!"31:31،انقصمماأتضع(31003(ذاهوهـفها!ةهـلافهدا(ا1الهالمصنيممامنه(يسح
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مناطرةا31035(ه726(3)لمحهلمكثيرةا61*لأناااههـشهولول(سالما1!ح-*طعد،اا*اةي!ده!ي*5!دلهنون،عيرا1ح!ا+أيضا،31133

58!ع!اا+ه+الحذاتهاقبلم!31037(ا!!ةمارابييا36(31)5!53+(53الطهير(15311(ا!)اةوراليهود(11*ه!حلام!طمن،ا1حاتا*ط!ء

،5**(الآن5311*م!طايلأ*مايلأ*!اافىحا(يعرحا81ت!يلما+*+ا++جعريساا1رر3-58(عروس9،ا*هـ31ذاك(31038(ا(+*3**زر

قرخم(ا1ا!6،يقبل51،31.33يقبها،ااةهـ1هذاأ3(آ5331ل!هل!ح!ال!!،ء1"شكل31031،ا!س!!5أتفمع،11كاهل!ةحوللموليلم31003

(هاك31:36()ورا!ا،3(لا(يديها51ا*مط،فيا1!للماحء(ش31:35(ل!س!ط52)يلما(ب!كيالا71(يعطيا1ع!مةلمم(يحن34(31ة!هـشا312ل!ا

ا+للأيل!يحل،ا1+وو+ااحياا(يرصا31*اهقى

جاتعلىالتيعس.من/بقربموضععرمن/قريئاع!.عرعند(ا1عينونعر:لون(عين331؟(يثابرعرصا!لايزذد(331؟(

أحدس:ق/الجهود،11+أحد:سطبير/عر-سعر/قمنلمااماجرةد!؟جدل/عرامناظرة؟(ةه31+بعدعرطس،الجن31:4،لم

11عظيايا%معلصناياعس؟/معلمياعرعر/رابيايا36(31الطهرعر./الطهارةعس.عسر/التطهير(11يهوديعق.عراليهود/

عر.عر/ص(أنتم8231؟(قبلع!.نفه/تلقا)ء(منعسرعرلا/عر،ذاتهيتلمنا1+طمسط.(وقال31037(وكثيرونسقر/(والجيم

الذي11الختنسرق/!(1"العروس11ختنصة،عريسا1الكنةي:سق/عروسا31093(عرقذاك(11يديهبينعسر:قر/،أمام11لأنحم

إيى،المستمع،يقومالذيعس:/الختنولصوتبالفرحوئ!ريسعالواقففهود!صوت()...(الواقف11إيىالمصنيعرمنه(يسع

(الآنااتسرفري،اايفرحفهو)؟(:س/يفرحق،يفرح!إنه11منعظيئافرخاويفرحله،وينصتيقفالذي%منعظيئافرخايفرح

رلي(11قسرينياأن11عسلملذاكا1في!ي.ق/(فينبنيااأيلوأنيعطمأنيحبفهوع!.(أتصع)-..(ثي!بي31003،أناقعس/ي

رآه31:33(كلعرال!/س:عر/شء!(كلا1قسر\(الأرضمنا1أليعس.شء؟(كل3(31:اأنقضعس:يق/أتفخ(11وأنا)ق(:عرا

عر:حق(ا1قطعع!:ختم(ااقفهذا،ا1قبلسالهادة/هذهقبلعر:(شهادتهيضلا31033إفانعس:قر/أحد،11قهذا(وسعه

(هناك3631(يده!يقا(يديها1يديهفيعس./بيديهشءكلجعلس.قرا(يديهيشءكلأعطى3531(قطيحن(310،3(محق

يئبتعزقسرامجل،ا1)؟(ينطاع%ئجلاوصس./يبغضوقنعر:يرض(لاوقن11يقنععر.ق/يرض(ا1قط

خليلاصديقا31038يصبغيعتداا31؟33ويصبغويعتد(31"133

والأخكالأبالمرأةقتلمىكانماوالحتان.عراضرداءغزس،ورجال،والمرأةالرجلفيهيتوينعتالعروسحاشية،العروس93،ة31

ابنتهزوجالرجلختنالعامةوعند،الأختانوهم

(،عوالرويالسريايىأس.،والسريانيالقبطيتر/سق،والرويالقبطيقر.،والسريانيوالرويالقبطيتسر،السريانيس:،الرويمي،القبطيق

قط،دقط.طالسرباني،فيلي!هـلا،الرويفيلي!هـلا،القبطيفيليىفلاالريايى،بعصع!،الرويبعصعر.،القبطيبعصعق:العبرايى،

تطوالرري،السريانيبعضعسروالريايى،القبطىبعصعقس،والرويالقبطيلعصعقر-فقط،السريايىسطلحقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىولعضالقطيتعس،القبطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس.فقط،والسريانيالقبطي
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التامنالقضل
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بمآ

ئوختا-منأكتزؤفؤئغقذبهثييرين،تلآمذضتغقذت!وغآنشمغواقذائقزيميصيينآنتئوغغيتمتقاثتمأ41:ا

تلآجميذة.:.تلفؤئغقذ،ت!نتئمت!وغقإنأ41:3

:.بال!امز؟ةتختازأنتةتئتنيؤكأن41014أئضا.الحييلإلىؤقضىائضفوبتة،تزكا4103

ؤكأن41؟6(ائتة.ئوسئفيغفوثأغظاقااليىائقززغيمامنقيريتةسييخاز،ائضذغؤهالمتامزهقييتةإلىقأقئأ415

الستاغةؤفتؤكأنانقاء،غ!غلىيذلكتجقشالظيريتي،قمثيمقتجحتتتاتسموغؤإنتغفوت.قاءغينفتاك

كأئواتلآميذةقإن4108(لألثزت.""أغطيني:ت!وغتقاققال.قاتلضضلأال!امز؟منافزأبمقأتحت7(41شيما.ال!اب

نأتفتمشيفوبىؤأئت"كيفال!اميرتة:ائقزأةتةققاتت9(ة41ظغاقا.تفئملتش!زواائتديتهإلىذقئواقذ

"تؤكئحتتقا:ؤقاذت!وغأتجاقي41:.ا(ال!تز؟.قغتختيظونلاائتفوذلأنشاميرتة؟"افزآبموؤآتاجمتيتمنزت

خئا."قاءئغطيليئأنت!أيجتةأئحبتكئحبلأشزت"،"أغطييلليئ:قاذالذيؤقنيالتإ،غطتةتغتمين

آغظئمآئتآلغقذ.13(ألحخمب؟قا؟لكآينقمنغييقة.دلؤؤالبئزلكليشال!يذ،"آئقاائقزأة:تةقاتتأ41:11

ؤقاذت!ئوغأتجات41013(ؤفزتتائة؟"ؤأؤلاذةجمئقا،لثيرتأئضاؤفؤالمز،هد؟أغظاتاالدييغفوتأبيتامن

إلىيغظشلاآتاأعطييماالديائقاءمنتشزثؤقنألح:14(أيضا،تغظشائقاءهذامنتشزثقن"يلىتقا:

شيد،""ياائقزأةةتةقاتت1541(الأتد."خياةتميضقا؟يئئوغلمحييماتخونأتاأغطييماالديائتاءتلالأتد،

قاذغو"اذقبيت!وغ:تقاقاذأ،:16،قاء."لأفلأهتاقاإلىآقيؤلاتغذ،أغظشلالتيائتاء،هذاأغطي

تغللا"إتةفف!ت:"خ!تات!وغ:تقاقاذلي."تغللا"إتةؤقاتت:ائقزآةآتجاتحت17(ج41فتا."إلىؤتغالبتغقليئ،

تةقاتت41:91(خق."ففييماالديقهذاتغقلث.فؤليشالأنقغليئؤالذيئغولي،حم!ةأخذتيقإتلثأ18ألحلي"،

تحلالديائق!نإنتفوئونؤآئئئمالختلي،هذاغلىشخذواقآتاؤتا41:.3،تئئ.أتذأزىأتا،شيدي7"تاائقزأة:

ختئشاغة،شتأقيأتةائقزأة،أيئقا"ضذقيي،ت!وغ:تقاقال3(41:ابإيزوشييتم."ال!خوب،ق!ن!ييما،ال!خوذ

ت!خذؤتخنتغيرفوتة،لايقديت!ئخذونآئئئم41:33(إيزولثييتم.كنيؤلاالختلهذاغلىلايلأب،ئ!خذلاإتة

ائفجفونال!اجذونإذ،الأنؤهقشاغة،شتأقيلحن41033(اليفوب.منفؤائخلآضلأنتغيرفة؟لفدي

زوخ،فؤاللة41:34(تة.تمئخذولقالدينهؤ،ءمثلتظفثأيضاالأتلأنؤالحق.بالروجللأبت!خذونآ

ئذكأالديقايمتا،أنغيئتا"قذائتزآة:تةقاتت41،3:هؤالخق."بالروجتمئخذواأنيح!ثتةت!خذونقالذين

."أخاطئلثالديفؤ"قآتا:ت!وغتقاقا!41:36(."خماعضققفؤئغيمتا،تجاغقإذا.تأقيائق!ييخ،
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ي!1153وإن(أ؟06،ظم**3قرسيخار،5(41ث!لأع(ينبهنيااس!*؟لى،4104(51-"فإن(3،س!اول*هـ41ضغ(ا1حعرخولايوع(1،1،

+للمايلمااليثزوا(4108(7ثةل!لأ(07(ألحة!!3وقت(11م!ل!؟لىآ(11ول53اولعين(ا671أ!اة+قى(لذلكا1ايلماهول(قثيا1اطاشاتجت(

السيهد،أيها(41011طد!هااس!حئا(ااةص!!دلهول،عطيةا1حور،،4101ص!ة+قىألاا31مةألأنا1*+-مع!كالمتلتسرا419لحفىاة5315*مطعافا(

أيفاا11الايدأ3(عظمأ11**العلكأ!،؟541*ه-م!(حميئا1،وليدأ(ع!يقةا1دلأيد!3لئر(ا811+!*ةك!ولولةدلو(11لر!ا3!احاميم!+

!ي!*+سيد،يا15(41عي!للأ(2)5،حياةاااعهـاةااحيميضأااول5271(ينبوع14(41*هأيضا(1،03!ألا3يلما**لمحهلامربياته،االاللأح

فإنك،18(41تهـدلأحلا،حسنا(ا1ذ+3ة،4لي\،ا31اة!1(ليبعل41017(11اةلحح+(بعلك016(ألححكهوللأملأ(ا1ور5بعد(ا1ياربمما15!3

صذقيي(41031،ححيله،مجلا1وراح*5(على3،..ألح3**آأرى،أنا11س!ة+اسيدييا1،91،ح*ح*،معلثااحمة53-ا.6أحذت،11!*3

11حس!-5قرإذ(11س!+س!او!33(ولهـ1،!اللذيا1دلأشأ!53(تعرفونهاولهـ1ا،للذي033(1،*حط(فيا1ي!حكلاح(علىا1ح5+هاحتئا1ح!ح+370

يعلمنا،ا1اشاح*شاةقرماصيا،ا4153ةيده+ولحتا،مجبا4143+اة3*م،مثلا1-لاللأممالاةلميطلباامماحأيضا،11حلا(2ة53)+يدادلأ(؟ونيسحد

لح!للمااءشيا1ولة-ي!ه

وإندلى.يعتد/نفهيسوعيحنولمعريعتد()...(مإن4103(استخضر/اتخذعس.قر/صغ(ا1الربعرعر/قسيوع(141(

أرض!ع!عس/قرالهـودية،11تركواعر.عر/سقترك(1،03،يعتدكانيسوعليسلأن%يعتد؟نيوعليىإد%يمبغلميسوع

عر.الامرة/بموصع(الاع!.بدينة!يجتازيأتيأنكلعارفاس.عر/قبالامرة()...(و؟ن4(41قأيضا(11وأتواعر.(ومضى11يهودا

القريةعر.سعر/قالمررعة(ا1جانبإلىسقر/،قريبةا1سخراسوخارأس:!يسيخار(4105(قمجتازلما1الامرةلىيترددهولينا

تعبصأعياقدعس"(الطريقمثيمقتعبا1وكانعروإن(11المعين%البز%العينعس:/المعين%معينعر.قر/عين(641(

المعين/عرالماء،عينااهوعر:عر/(لدلكا1الفر(الالطريقمالةعر:ق/االطريققثيا1الطريقإعااءامنتجئا!ن%الطريق

أعطيني(11لت!تتيعسرعراقلتلأ(41،7صاعاتتمضتقد%ألادسةنحوالاعةص.السادصة(الاعةوقتااالزد!.

لمتأليهأنت01(أ!)؟(مؤئاعس:أعذية/عر.عقأسطعافا،ا1دخلواس.قر/ذهبوا(4108،أشربعر:قسرا(لأشربا1+ماءسط

أعظم،1،013(الحياةس.قر/قي(ا1ربيا%سيدياعر:ع!/قاليد(أتها41011(الحياةما)ء(س.تر/خا(ماثا1لتسأليهإذلىعرقسر/

هـلابعد(1،059،الدائةللحياة%الأبدلحياةصالأبد(حياةا1ينبعقسر،يفيض14(ة41غنهس/وماشيتهعر.عر/قومرتياته(11ض

قس/ليآ(ا1ماأحنماد!.نعسا/عى:وى/حسنها(اا،هناو.س/لي\(االسرلعلا(41؟17(لأصتتىس؟والأملأ(ا1أيفاسق/

41091،لئني:تص/معليئ(ا1تزوجتق:أخذقي(11خسةللثلأ!عر:خسة/لليئ؟نقدلأنهس:خسة(أخذقيلإتلثا4118+هنالكعر

ئمخدأنيجبالذيالمرضعيروثليمإنعر.سق/بإيروشليم()...(نالم!إن11فيسق/على(03(41أنتأفىعر.ااتسرأنك(أرلى

آصيعر؟عسر/صذقينيا41"1؟(قم!ن،ا1ينبنيعس:يجب/عسر.مجل(ا1يروثليمهوإنما!يهئسنجدأدينننحيثالموضعإن%مه

(الآن11)!(التيو(و!(1،033(فيسر.و/على(ا1يثخدلاس.للآ!/يحدونلاإذعر:عر/قللآب()...(حتئا1آصيع!يى/

الجدةيسحدالذي%يجدونمحقونساجدونفيهايحونعس.يجدود(المحقونإلماجدونإذ11الوتتفي%،حاضرةع!.

ئذكأالذي11المسيحيسوعع!:قر/،ماسياس4035(أينبنيع!يع!/قيجب،1،034(سمثل(ا1ق!أيفا(ا1بالروحللآبالمحقون

اك،ذ.مطاءجاا1قر-لاالمسبحا

لنلا(41014(هكذا،لذلك6(41يصبغيعتد(4103(يصمغيعتد(1،1،

إلىينتسبكمافاك!،الفاكهةإلىالمنسوبويقالالغواصدرةفيووجدت،الصحاحفيالسامرةأجدلمحاشيةبالامرة(،(41

سامريالهامرة

رالروي(،عالريانيأسوالرياني،القطيتى/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسرالسريايى،س.،الرويمي،القبطيق

قطلحقط،،طالريانيفيليس-لا،الرويلىليى،هـلاالقبطيلىليسفلا،السريانيبعصص،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تسط،والرويالسريانيبعضعسر.،والسريانيالقطيبعضعق!،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمط،فقطالقبطي

السريانيوبعصالقبطيش.،القطيوبعضالرريمعق.،الروير!عصالضطيقعر،الريانيربحضالرويس.،فقطوالريانيالقمطي
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"!قاذا:تةتفولأنمئفئمأخذتخمئزؤتئمافزآه.قغيتكئملأتةيتغخئون؟ق!ئواتلآميذة،تجاتتهذاؤثب41:37(

"تغاتؤا41:93(يلتالي!:ققاتتائقديتيماإلىؤقضحتتجزتقا،ائقزأةقتزكحت41:38(ئخقفقا؟""يتمؤ:ظقئت؟"

ؤأقتفوااثقديتةجمنقأتؤا03(41ائقمييخ؟"فؤهذاقتغلقغلئة.لتئي؟خ!ليقاذققذ،الزجلهذاإلىقائظزوا

تخؤة.

الامراةكا،المرأة9(41تلامذهو؟ن"؟نوا(تلاميذهدإر8(1،مما(السامرةمدينةإلىفأتي4105(تلاميذهمما(تلامذةا1مماقدا(4101(

هـ"!6ةلأ!كامنها(ا1هذاهـكا7،ةلأ!!هذه(:13(ألمالحياةما"حي(ماءا1يايهامماأيها(011(ألحمامماماء(ا1تماليهمما(تسأليه41:.ا(

لاديممافادعو(16(أ!يهـممالحةلا!لي،ا1اعطنيكا(أعطني41015(!ل!6لا(ا1الما!الماءا(1(أ،.لممربياهممامربياته(ا1منه

كامجب(له1،034،هـهأولاءةلأ!،هؤلاء(41033،ايىمماألا(ا1سيدمما،سيديا1-ممالها91(1،+ها،"(ليا"ا1مما،وقالت1،07!(

وتركت*فزكت(38(41-لأأن(11جاتمما(جاءت4107،(شيمماسثيء(ا1+ذاك،جاكايجاء(ا1وإداهـمما!77ة!فإذا(آ(415للاب

305
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ح3*امولجرتها،ا531،384!هـع!اضغه!اظ*ولع!!تحقصها،يتما1)ةدله"(مما*(طلبتااه-*س!*1قرمجسراا1اكلمتالا(يتكلم!41،3

حمة511(نحوها1لم!ة53،اد!3(قبلواأ11ةلم!53*لم!2(توافأ3(1،0ا"ا-ولقر(!لعل11!دلأح(لثيءا51ققذ(ا1+5اةا*دل!م(لرجلااهذلىإ(93أ!

إلهغير%لماذاأحديقلولمع!تعر/قمادا،)...(يجسرولى11يتكلمهووبيناس./كذلكهصاوإذ%هذاوعلىعرق/هذا(وفي37(11

ألعلهقسرهذا/ألعلعس.لعل/عر.(فلعلااعرفقدلما1إدائاسق/االرجلهذاإلى1،093(المااءاجرةعر.حزتها(3841،يقللم

أناسعق./القومفخرجس:فخرجوا/يق/ثأتوا(ا4103

(،عوالرويالريافيأص:والسريافي،القبطيض/سق.،والرويالقبطيتر.،والسريانيوالرويالقطيتسزالسريافي،س.،الرويي.الضطي،ق

قط،لحقطط،السريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىلي!فلاالسرباني،لمضع!.،الرويبعضعر،القطيبعضعق.المبراني،

تسط،والرويالسريايىبعضعسر.،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقطيبعضعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمطفقط،القطي

السريايىوبعضالقبطيش.القسطي،وبعضالرويمعق.،الرويولعصالقبطيقعر،السريانيربعضالرريمص:فقط،والسريانيالقبطي



بمبم

يوحناإنجيل

الزافيالإضخاخ

الثامن(القضل1

ظغائملي"أتا:تفئمققاذفؤقأقاأ41:33ق!."فئمفغتمتا،"تاقائيين:ؤتيتةتئتفئمتلآميذةشأتةذلذؤتيتا41031(

تفئمققاذ41034(آكقة؟"بقاأتاةإئتائا"لغللتغص!:تغضفئميفوذتلآجميذةقخغل41033،تغيرفوتة."ليشكفةآ

تغذ"إنتفوئون:أئئئمأليش41:35(غققة.اكضلؤأقأزشقيقنقثييئةآضتغأنفؤآتاظغاي"إنت!وغ:

لجضابقاائيضتقدأتقاائكؤيىإلىؤائظزواغئوتئمازقغواتئم:أفوذقأتذاالجضاذ"؟يأقيأشفيرأزتغة

قغا.ؤالخاضذالزايىغيفزخيتيالأتبتة،يفخيا؟ثتزةؤتخضغأنجزتة،تأخذتخضذؤالذي41036(زقيي.فئذ

يييما.تتغئواتئمقالجضابأزليصفحئمآتا11038(آخز"ؤالخاضذآخزالزايىغ"إنائقؤل:مجقهذاثبقإنأ41037

قؤليآخلمنال!اجمز؟منكثيزونائضديتةيفذجمنبيماقآقنأ41:93تغبهئم."غلىذخفئئمؤأئئئمتجئوا،آخزون

ئميتمأنت!أئوتةتجغفواالئاميرئون،إتييماآقؤتقا4104(قغفئة."شءخلىليقال"إتةتة:الشاهذهانضزأ؟

"إتتا:ائقزأهليفذيفوئونؤكأئوا43(41ضلآجميما.أخلمنكثيزبملمخوغبيماقآقن41041(تؤقير.فتاكقأقاتملمجئذفئم،

ئخقضبالحميقةائتمييخفؤهذاأنؤغيفتاشيغتاأئضاتخنقإتتابإ،ئؤجمنقؤيلثأخلجمنليشأئضا

اثغاتيم.،،.:.

الحياةكا(للحياةا41036مثيةهـكا+ئأة7!كامثيئه(ا3441انسالى"إنسائا(3341،هـأنتمهـ"،ئأةلأ!تعركوله(41033(

مماششء(41913ارسلمتحم"أرصلحم،41،38
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(طعاما3ةولقلي(ا1كاهلاةأنا(33،ةأ!!الالله+فئم،اا!!ةممعلشا(ياا31ءدلما-15،ةولم!لا(وبينهبينهما1ةلاحعة(3)5(سأله31(41

11+ول(أليى41،35لأحمهـح53دلأ7(أكلهباا531اةإنائا(1ا+6اولالعلا1ة*3لمفجعل1،33،س!53ئا*ه(كلهآ11كاآ*3535حمط

يحق(ا1*م!ط(في37(أث)*+53(53(ث!رة41036(لكياةلم!اععق*ط!قرزمن(منذا1ش!ورا+5ط!كاقر(أرلعةبعدإن11دلما*-(تقولون

،جموع41041(3*ولق(هناك.،،أ!511!ححله(41093(ح*ا*53عقح،ح*ا*53عقآخر(11اكلةخا+االقول11اولولهـة-5ح+

هـة+7361(لالحقيقةاايمللأحأيضا"ا1اس!*أيضا\،41043،هع35اكثيرةااي!ةحلمحأ*ول

قفثم،اامعقمياعر.عطيشالميا)؟(أناسع!.عر/د!معتشا،ياا1يدنوأنوقبلعر.ذلك/أثنا)ء(وفي.د!فلا/ذلك(وبيا41031(

عس/يأكلدثي)ء(س.!يا(أكلهبماا1)!(الديعس.قأحذا/عر.قعراسإنائا(33(41ضهـلا(آكلهااص(طعام33(1،

.يالحصاد/وبلغتس:ق/لحصادهالما1الأرضين)س(قر/الكورلمااعرس،يأتيأشهرأربعةبعدإن41،35لأكلدشياء(.قللأكلأ

عر.سعراق(ثمرةا1أجزاعر.اأجرة%الأجرع!.عراق(أجرته36(41آنفمنذعرقبلاصع!:ع!/عقزمن(منذا1للحصاد

هذالأنعرهذا/!!الحقو!ط!ةبر.الحق!طمةيوجدهذهفيعس.عراق(القولمجقهذافي37(41قر-لالي(ااقسر(للحياةا1ث!ازا

مجصدهوغيرهعسرآخر،والحاصداايزرعواحذاعقر.عق/عرسآخر(الزارعااالحقيتيالقولهدافي%الحقمحضهوالقول

+كالتعرط:شء(11+طاعسر؟عر/ققال(ا1قطله(ا1ثهدتالتيسقر/الاهدة(41:93(قر،تعبهما1عيهتس.عرافيه(41038(

كثيرونبهوآمنس.آموا/أصعافاوكثيزاق:آمنوا/أكزوبحزةعر.،كثيرةجموعلهفآص41:\،(عد!س.قر/(هناك4104(

حفاسعر/(بالحقيقةا1أنصناعرطقط/أيضا"(11الآنعسرطعر/قا(أيضاااعرسفلالضلك(41:43(

القائلون(تقولون41،35حلوةرلينه،ليهم31(41

(،عوالرويالسريافيأص،والسريانيالقبطيقس/سو،والرويالقبطيتروالريايى،والرريالقطيقسز،السريانيس،الرويي،القطيق

قطلقط،ط.،الريانيلىليى-لا،الرويلىليىهـلا،القطيفيليىفلاالسريايى،لمضع!.،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تط.،والرويالسريايىلعضعسر،والسريانيالقطيلعضعقس.،والرويالقطيلعضعقر:،فقطالسريانيسط.فقط،الرويمط،فقطالقطي

السريانيوبعضالقبطي.قص،القطيولعضالرويمعق.،الرويولعضالضطيقعرالصرياني،ربعضالروي.سفقط،والسريافيالقبطي
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كاصآ

2صكأ

يوحناإنجيل

التاليخالقضل

الخييل.:.إلىؤققىفتاكمنخزبخانيؤقئنتغدؤم!ث41043(

يتييما.:.قيثنيتئئئخزئم،تةبةفؤلثمهذتمئوغلأن41044(

إلىأتؤاكأئواآئضالأتفئمانييد،ثببإيزوضييتمغيقةشءضلىزأؤاإذانجيييئون،قبقةالخييلي،إلىآقئقتقا4105،(

ائجيد.:.

تاخوتم.بخفيرقيريض!ائنتةقق!جمن-افزءؤكأنظزا.ائقاءتجغلخيثالخييليقاتاإلىآيضات!ئوغتجاءثتم41046(

ائتة؟قتحثنييئخدزأنت!أئةؤتجغلاتييما،قتقىالخييلي،إلىاثتفوبتهمنتجاءقذت!وغأنهذاق!مغ41:47(

ائققيئ:تةقاذ41:94(ئؤجمئوا."تئمؤغخائحت،آتايئتزؤاتئم"إنتمئوغ:تةققاذ41؟48(انقؤت.قازتقذكأنلأتة

الديبائقؤليالزخلقآقنخمث."قائئذ"اذهحث،ت!وغ:تةقال41005(قتاي."يفوتأنقئلائنرل،شيدي"يا

غننئ!ائففنمقخغل41053(خمن."انتذ"إنقائيين:غبيذةاشتقتقةفؤفئخدزؤإذ41:اه(ؤشازت!وغتةقال

يفلتىممبأتقاأئوةقغيئ1،053(الخ!ى."تزكتةال!ابغيما،ال!اغةثب"أفي!،تة:ققائواييقا،آقاقالتيال!اغة

قغتقاالتيالثايتةالأتةممبقهد؟11:54(تئيإ.ؤخغفؤقآقنخمث."ائتك"إنت!وغ:!يقاتةقالاليال!اغة

الخييل.:.إلمااليفوبتيمامنتجاءتقات!وغ

جاء(،47(4اامر!امرء(11جاكا!جاء(46(41شمماشء(41045،لهالتيالمدينة7،مدينتها1انهمما(لأنه41:44(-كا،ومضى41:43(

جامما!جاء،1،054(تراكاتروا،48(ألحينزل7يحدر(ا1-كا(الحليلإلى11جا
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مليى،اصوكانااي!هأيضالم11ش!كل!ا5عقيوع،41:46،هدل!ح3أيضا(311*+حإذأااللأهـس!+*هـ4105،لما،ةهـذهأمدينته-44،ألحأ

ا،ةي!ا!ا53*ة3مةح+(الموتقاربقدكارلأنه11ااس!+لآ((ف)لجحثي11آياح+ي!ا*مطس!ينحدر(47(41حل!لم!330احة!81،53كأهس!ول

ولة53(انزل1اياربكا3س!ام%+س!ة(سيديياا1ا+ا*احح!"!اقراالملي،14094،)ا!+هـيدأ(!ةأعجاثا1ح)ا!ا*7(ي!ة،ياتآ،41048

11م!ة(عن53(41ط*هااحوري!(ي11ااح539أ!اعا*33منحدر(ا1*حولولءولهو(وإذ41،51ايلماهولااةوصار(11طلم!هاا(قي(ه.41:م!5ا*م

ع!*(لهاأ،94053ح!هـ1ا*اس!ةلاةحعلمقلاأ

11عفلاعقس(يسوع6،(1،الخاصعر.له/التيالمدينة3قامدينته110،4(+وأقعر+ووصلاعس.فلا/+ومضىعسر.(هاك(لح403

يس/(الموتقاربا1سقازيئ(ا1علمعر:قسر/فح،7،(41للصلك(%اللملكقيكعبذع!.سثاتاعبدعرملي(امرء

قسر/ي(41:.ه(الصيس.صتئ/قر:لتاي(ا1الملكعبدس:المليىا410914ي!رتكان)ق(./الموتعلىمشرفاعر:يوت/لأنعتيذا

فيها(أفاقالتيالاعةص53(41عاشقدعسحيىاعر.عر/قي(11ثبيصاعر.سوإذ(51(41وذهبسقاوسار(11حيىقددلى

،ي11هدهأنعر:سعر/قأنها(11الصيألو%الأبعر:قس/،أبره53(أ!خفاوجديخف/عق.ق/أ!اق،ا1عولىوقبأيلىس

يهودا/س:قر/(اليهودية11أبفا3ق.ي(فهذه،(41:ه!هملهماعس.)بيته(/أهلعر:قسر/(بيتها1!لاهو(ا1ي(فآمنا1حيىقدعس

يهوذاأرصعر

لازلعنحدر(1،051(ليثنيافيشنياايزلينحدر(41،47

ا،ع:والرويالسريايىاص.،والسريانيالقبطيتى/لعق،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيتسرالريايى،س،الرويي،القطيق.

تط.لحقط،ط،الريانيفيليىهـلا،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليسفلاالسريايى،بعضعى،الرويبعضعر.القسطي،بعصعق،العبراني

تسط،والرويالسريانيبعضعسزوالريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبهطيبعضعقرفقط،الريافيسط.فقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيولعصالقبطيقدس:القمطي،وبمضالرريمعق:،الرويولعصالقمطيقعر،الريانيوبعضالرويس:فغط،رالريانيالقبطي



آيم

بمآ

يوحناإمجيل

ائغالثزالقضل

بزكةالأئزوتاطيتيجمببإيزوشييتمؤكأن5103(إيزوشييتم.إلىتسئوغقضجذائيفوب،جميذكأنهب؟تغدؤجمن5101(

غ!قضظزوجين:ائقزضىمنخوغهده!بؤكأن51013آزوقيما.حم!ةتقاؤكأنضيذا"،"تيتبالجنزاييةئ!مى

ائقاء.قئخركالبزكيماإلىيتنرذقجيئاجيتاكأنقلآتملأن4،ة51ائقاء؟تخيريلثيئتطزونؤكأئواؤتجافون.ؤغزخ

ثتالمنيقزضيماثبضازقذزخلفتاكؤكأن551(بيما.كأنؤتججخ!جمقينزأائقاءتخيريلئيجمئذأؤلأيئنرلقالدي

أتجات51017تئزأ؟"أن"أئيريذتة:قالكثيزة،ليصيينتةأنؤغيتمزالمحذا،هذات!وغزآىققضا51:6(شتة.ؤثلثين

قئلييئنرلآتا،أجيءآنقإلماالبزكة.جم!ئلمينيائقاثتخزكإذاختئإئ!انليليشزت،"تاؤقال:ائقيريض

ؤكأنؤقمثى.شيريغؤحملالزخل،تزآقيفؤفحت51:9(ؤاضثى."شيريزكقاحملا"فئمتنوغ:تةققالى5108،آخز""

شحيريزك.".:.تخيئآنتلثتحلقلآ،ال!ئ!ث"إتةتزأ:يقديائتفوذققاتحت51:.1(شئئا.الضؤئمذلك

فؤ"قن:ق!أئوةا51:13ؤاذقث"."شيريزك"اخللي:قالالديفؤفغافئتجغقنيآ!دي"ابأنقأتجاتفثمة!\(51

خزبخ.قذكأنت!وغلأنفتئقنتغقئمائئغافئتحننؤتئم510113ؤافمث!"؟"شيريزك"احمللك:قاذالديالزخل

ئخطئقلآضخيحت،قذأئتا"هاتة:ققالالقئتي،!نيت!وغؤتجذةهد؟تغذثتم51:14(خغ.ائقؤصعجذلكثنيؤكأن

قمنأ51:16شنئ."الديفؤت!وغ"!إنيئتفوب:ؤقالالزخلقققى1(51:هأكثز""لثزلذتخذتيكيلآتغذ،من

ؤقالت!ئوغقأتجاتفثمأ51:17ال!ئحت.!هدضتغلأتةقتقة؟ؤئيرفيونتمئوغتفحظهذونائخفوذكأنهذاأخل

لألأتةييقئفوة؟بالأكثيريظفئوتةائيفوذكأنهذاأخلؤجمن18(ة51آئضا."أغقلؤأتايغقل،الأنإلى"أبيتفئم:

كألألإ.ذاتةؤلمجغلأبي"،فؤاللة"إنيفوذ:كأنليهتةققظ،ال!ئتتحلتحن

ء(أي11شيديا6ارتيا7(51ئ!ادهـكاثصافي(ا51:ه،ومقعدين*(وعرج51؟3(الرحمهبيت+ايمماصيدا(3(51+الربممافصعد(1(51

شفاه*لشفاه6شفى،15(51كتيرشزامماأكز(شرا1عوفيت6صحيت(ا1كاأنت(ها،51،1وامض*(وأذهب51011،هـاي*

وئضتر6(ويجعل51:89،أعصلأيضا،أيضا(أعحل17(51يطردون،(يضطهدون5106!ا
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(اصيدا1)*!(!!يل6أ!ول(بيتا1مما583ولم!*ه4(بزكةا1!هم+*كا+ة،برولاطتيلأا11!اح*اع(لىا1حي!ا*م5د!ح((يروشليمب)ب(أ:51

611س!هة3عرج،ا1وتومي!535،ا*ح+و+*ه!/امطروحينا1ح+ئ!(ص5103،*ه+!لر،أروتة11س!535شه*+ي!اي!3*ولطا(و؟ن11*ولاةشا

305!؟53!اهة33ح85شا(ينزل..-()لأن(4ة51ا+قللأول53(ءلماا11س!3ا!اول(تحريلثا531*53+يلأ58!م!(ينتظرونا1ح2يلما52للما53(فونجا

ي!535*م!!اي!5آلا(ولأأيزلفالديا1ا،5ولاكادلما*ا+ق53(ءلماافيحركا1مم!5833*!هـ*!ول(البركة11م!(إلىا51آلا+ح+ولححولتاي!53ي!س!!ا*

امط*هـمحا31ا*للمايلماح5،1*يميا*-*ح+حاله)...(يبرأ11ولاك!+للأولا+ي!52الماء(تحريك11ح*ء*حول4عند(11+*حح+6+!هيا،ك!

رب(يا7(51حاة*53تبرأ(أن11زه!همممرقر(سنينا1)اولص!(1ا"+حعلم(ا1+ه"د!اام!راقذا(11+ش!فلتا(6(51ةس!3لامحمس!ااةصار(5(51

ينزلااح+!للهلح(أنفإلىا1مم!582ةمهـول!ول(البزكةحللأهـ11(تحزكا1**يلهلأة(إذا11ة*احقر(حتىا1(قى!ي!اهول)قى7ةول،ليىا1س!ة+

ها(5114*ح*535(وكان11آ،*58!ح(خرج(51013اة*53(معافىا1ام!(حعلني(5111ءيلماح(يحل(5101+مهطمامس!مس!51ا*مطح(قبلي

ايضطهدون51:16(ا!هـلاء-5+ا**53شئاالذيهوا531!ا((هـ)ص!ضى51،15ا+ثل!لأمجدثلمااس!+++حهكاةاة!2صحيت(قدأنت

لكنه(ا7!اهي!هقر(فقطا1ح535بالأكز(18(51للألحأيضا(17(51ااس!"هـهطح(قتلها1ح353يلأدلأويريدود(11شات!ةءيموع(ا1ا!ه.6

ي!اح3شاهحي!اهـولس!3الإلهكااازو1"ول(تهذاااااحاام(ومجعل11+م!+اة+دل!لمبيأهوااهثةة

بيتبالعبرانيةئتتىصحبغةموضعع!.صيدا()...(الأبرشباطيتيفيا1الغنيصة+أيعرة10000(اعرالأبروباطيتي(11علىق.في(1(51

!!رالاتعرعر/س،أروقة11الرحمةبيتبصعنىصيدابيتعر.صيدا،بيتا1الرحمةبيتبالعبرانيةئذكأللعصادواحدموضع%الرحمة

عرجافون،ا1فقغذونعر.غزج(ا1والعيدلى.عي/منعرعي(ااكثيرشعبدر./كثيرةكزة%كبيرجمععر.(جموع3(51

ملاكعرط.ملاكأ،4(51عفلاوأكزعقسبه،كانوجعكل)...(ينتفرونو؟نرا351-4(منهمكليتوقععريشظرون،ا1يابون

عسرقعند(ا1مرةوكلق(فالذيااالصادموصع%الصبغةد!الركة(11أوقاتلىعر.حين/كلق.عر/سهـجئا(حيئاا1الرب

د!:(مرضهفيلم5105بهيحونعر.!لا/هـلاعسربهأ؟لى11بهمأسوراكانسقمأممثمنصحيحاصارعر.رجع،كلمنيبرأاابعد

عر.طويلأ/عرس،كثيرةا1زمائاش(سنينا1صريغاعر./ملقىعر.سق/راقذا(5106(بالمرصمبتلىعر:مرضابهعس./مريض

عسقسراالركة،11اضطربعر؟تغتر/%تعكرق.عر/ستحزك(ا1+ولكنهدر:(بيارا1+نععر.س(وقال:7(أهلالفاعرطاكثيزا

خذعر.قسراداحملا851،ينزلآخريسبقنيق/غيريينزلعر.يزل/آخريتقدمنيع!عسر/آخر،قبليينزلااالعماد

ع!.يجور/عر.قسر/يحل(اا+هوعسر.إته(11قربرأ(01(51فأخذعس.(وحمل11+وقامسط.،الرجل11صاعتهفصنعر:فللوقت(9(ج51

راثى،51113وام!شق/(واذهب11خذع!ااحملا11صحيخاعسر.قر/،معالىا1قسر(جعلني51011(تأخذ.عسطتحملاا1سلطان

تخ!تدكانسجمعاالموضعفيكانإذايسوعفجل!%الموضعفيجمعمعهوكادغابعرجمع()...(خرج13(51وانصرفعسقسر/

منا1أيضاتحطئتعد/الخطأتعاود)صعس(-سبعدامنتخطئا1زمارسقر/هذه(51014(الموضعذلكلىكادالديالجحعكثرةبير

%الأولمنشزيصيبكفرلماص:شراهومالكيحدثللا%شراأخراكتحرنللاعزق/أكثر()...(لكيلاا1أيضاعرق/بعد(

قسر/(قتلهويريدون11يطردونع!:قعر/(يضطهدونا5116شفاهع!.يقاشفى،51،15الأولمن!ثرهوش)ء(لىنقعللا

طم!قالعرس!ي/عقلا(يوعفأحابهم51017(ذلك!ل.عسهذه(ا1الأفعالهذهيفعلر؟نس.قر/)؟(هـلاهذه(صنعلأنها1لاعق

يطلونال!ودكانوطذاع!(ليقتلوه)...(أجلومن51018(11عقرأيضا(11حيرعر.الحاعةاقسر:(الآن11هـلاطم(وقال11يوع

.سمجللميحنلىلألها1جذاالهودحرص%يراردونماأشدالهودكارعر:/قتلهيريدونالهود؟نتماأكزولدلك%خاصةقتله

ومجعل11ق(ذاته11خاصةأبوهأنهاللهعلى%الخاصأبوه:د!)؟(/إلهأنهعر:ق/أبي(هواا،حسب.عسقسر/يحل،ا1يحلكانلأنهليى

عديلأدتهنفسهيحعلإذ./كاللهنفهويجعلعر./اللهمعنفسهوياويس:/اللهمع)؟(سبهاق.؟لإلهلمذاته

بل،لكنها51018يحونمجدثأا1عوفيتصحيتاا5114سيديرت،51-!احركة(تحريك5103(فيهاطا،.؟(أه

(،ع.والرويالسريانيأصوالسريايى،القطيقس/سق،والرويالقطيقر.والسريايى،والرريالقبطيقسر،الريانيس.،الرويي،القبطيق

قطفقط،ط،الريانييليس-لا،الرويلىلي!هـلا،القبطيفيلي!فلاالريايى،بعصد!.الرري،لعضعر،القبطيبعضعقالعراني،

قسط،والرويالسريافيبعضعسر،والسريانيالقطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقردقط،السريانيسطفقط،الرويمط:مقط،القطي

السريانيوبعضالقطيقصى؟،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويولعضالقبطيتعرالسريايى،وبعصالرويمع!ر.فقط،والريافيالقبطي



+بمبم

يمآ

بم

يوحناإنجيل

انخامشالإضخاخ

غمثزائحابيالقضل

قاإلأذاييمامقشيئاتضتغآنالائنتمئتطيغلاإتةتئم:أفولالخق"الخقتفئم:ؤقالتمئوغقأتجاتأه.!\(

ثهاءؤخلىالائن،لمجحثالأتلإن51..،(الائن.تضتغقاأئضاهد؟الأث،تضتغقاائقؤال!قإنآضايغة.الآتيزى

ائقؤقائميئمالأتأنكقاقإتةأ51031أئئئم.تغخئوالتيهد؟،منأغظتمأغتالأؤئغيفةإتاة،ئغيفةيضتغة

الخختمالائنأغظىتلأخذا،يدينلاالأتؤإن510133تشاؤفئم.الذينلمجيأيضاالائنقكذيلثؤئخييفئم،

الأت.".ة.ئخيرفونكقاالائنآخدخ!ئيرتملتي51:33(حميغة،

أزشقة.".:.الديالأتآيضائيرئمتئمالائنئخيريمتئم"ققن

قذتليئذانآ،تأقيؤليشالأتد،خياةققةأزشتنيبقنؤئؤمنقؤليت!قغقنإنتخئم:أفولالحق"الخق510134

ت!قغونائتؤقئإنختئ،الأنؤهبشاغة،شتأييإتةتئم:أفوذالخقالخق51035،الختاه.إلىائقؤقيجمنائتق!

نأالائنآغظىأئضاقفكذا،ثابتةختاة!ييماالأتأنكضالأتة51؟36(يحيؤن.ت!قغونآؤالدين،اللهائننضؤت

قإتةهذا،جمنتغخئواقلآ51:38،ائتثير.ائنلأتة؟يدينأنشفظاتاؤأغظاة37(ة51ذايه،!ماختاةتةتخون

!ياقيماإلىالخحتتاتضتغواالذينقيخزبخ51:93(ضؤتة،ت!ئقغونائفئويىثبكأنقنخلىإنختئشاغة،شتأقي

الذيئوتة.".:.لمحياقةإلىال!يئاقيضتغواوالدينالخيا؟،

أظفحثلالأل!فتئخقآتاؤخكييأخئم،آشقغكتالحنذاقي،منشئئاأضتغأنآتاأفدز"ت!ث03(51

آزشقني.".:.قنإزادةتلإزادتي،

يحون*تحونا51036(يحضر"ايأتي51034،دكدالك"،فكذلكا1واله"افإنه31،ة51ش!كاشء،؟(.خ51شمماصئا!شيئا،51:91(

عدذ6حق(ا1-لأألا!(11شئاكا!شيئا(51003(السياياتممااليئات،9؟،51-!(أرسلني)...(لأنه51:37-.3،
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ا-.593يوحناإنجيلحوا!ثي

11!دلأحثهبء(ا51003*هأيضا،11ةميصنعها\(ااوللأ،اللواتيااة*3يرىاا581!حلا+ه+اح(ذاتهمنااا*حاشيئاا1محيصنعا51091،

الابن(اح81أحذا(11+ةح(يدين51033(53،م!+ح53!دماةيثاؤهم(ا*هأيضا(11ولما*+3(فكذلك51031(لاه*ة+*!،!(1؟يعلحه

5311)*ح+(!اهمله،51034،اإحك!+)+دلألمالآب11*هأيضا،ا*هـا!تن،ااه!35*5!ا!أحد،كل51،33+ةلحالحخم(ا1)ام*يدماا+(قى

11هي!أيضا(11+هيل!(ثابتة(5163ع5+هقر(حتئا1ح-م!7لا53ل!+(لآلىاو!11ل!تأول53(ستأقي(5153طس!!53(لىإ11ل!حع!،اس!قى37ة(بدلأا

(كانتنا1حح+هقرحتى،(10.38ا،،حمهـ5امهي!3+*حعيدي!،أ!51132!رزاي!ميا+*!!،داتهلىا1ا+لل!!أ(تحونا1ا+)ا!*يله(حمم!لالن،ا

هو(حقا1ح+ة(أححم5811!ت!+ه+اع(ذاتيم!51003(امممااشاتا(الدينونة11دلأع+5+53(الميئات11!هـص!+ح!ة3(الحنات93(51ول-ح

53يدماللأادتيراإ11آدله"(أطلب1اا*يمهح+

عروبريه/عسق/وبعلصه،11يريهعرسق/يعلصه!(003،أهنفسه)،يتل(تلقا)ء(س.ق/(ذاته11دلكعدعرطف)طخاب((510911

و!(3(51:هالدينرنةإلىي.سلداد(4؟(51!يححمعس!يا(يدين51،33مجتد!قر/لاؤهم(51:31(لهوسئظهر%لهوئظهر

/أقثابتةحياةفيهالآب51136الموقىليحوقت!والآن%الموقى!يهايسححاضرةالآنو!عسيسصعود()...(و!11!التيق

قنومه%فيد!نمسهاوعر"قر/(ذاتهفيا1بقنومه(الدلى.قنومهفيحياةللآب%نضهفيحياةلهالآبس/ذاتهلىحياةللآبعر

بألىتعجبوافلاالإنار،ابنوهوعسصاعةا)...(لأنهأ،ب-5103738حكسايصع%الححميفصلعس.عس/(يدين51:!3(لقنرمه

كل/يعوقتسقر/يسصعون(...كلإنحتىساعة38(51ساعةفستأتيهذا،منتعجبوافلاالبرابنإتهوأقاعسر/تأتيالساعة

11لاعر/لأننيعر!لاألحن،اانصيتلقااء(عرسدر/(ذاتي51،03العقابد!.الدينونة،51093،قطكان،ا1كلفيهاليحعر

الذيالآبعرقسر/قرا

عدلحق(ا1وديني،وحكي11أدينأححم(11يصكننيلنأقدر(لت51003(القضا)ء(الحخم(51033(

ا،عوالرويالسريانياس.والرياني،القطيت!/سق،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقطيقسرالسرباني،س،الرويي،القبطيق

قط-لهقط،طالريايى،فيلير-لا:،الرويفيليىهـلا.،القبطييليىفلا،السريانيلحضع!،الرويلعضعر،القبطيبحضعقالعراني،

تسط.،والرويالريايىبعصعسروالرياني،القطيبعضعقسوالرري،القبطيبعضعقرفقط،السريانيسط.لقط،الرويمط،لقطالقطي

السريانيولعصالقبطيشالضطي،وبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعرالسريافي،وبعضالرويمعس.فقط،رالريانيالقبطي
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!بمآ

ول-ي!غ

بمآ

يوحناإنجيل

غمثزائافيالقضل

أغقئمؤأتاآخغفؤآخليمنتشقذالذيلجنن51033(تحق،تي!تقثقادق!لضقميي،أشقذأتاكئث"إن31(ة51

آفتللاؤأتا51"34(بالخق.قشهذئوختا،إلماأزشفئئمأئئئم51033(هق.خقآخليمقبقاتشقذالتيشقاذتةأن

ؤآئئئمالفصيء،ائفضتيئائمضتاخفؤالبيذاك51035(أئئئم.تخفضواليئهد؟أفوللحنإئ!الب،منالشقاذة

آغظاييقاالتيالأغقاللأنئوختا.لثقاذهمنأفضلشقادةليؤأتا36(51بضتائيما.شاغهتخؤتتقتفواأنآزذئئم

قذفؤأزشقيالديؤالأث137ة51أزشقني.الديالأتآنليقتشقذآضتغقا،اليالأغقالهبلأكقققاآبي

آخلي.".:.منشهذ

ضوزتة.".:.زآيئئمؤلاقظ،ضؤتةشمغئئم"ققا

تظئونالتيائكئبثبقتشوالم51093أزشقة.بالذيئؤجمئواتئمأئئئملأتئم!يئم؟بثاب!خقؤئة"ؤليشلم51038

تخنميحكونإلقتأئواأنئيريذونؤت!ئئم51004(.أخليجمنت!نقذق!الأتد،خياة!يقاتئمتخونآنأتئئم

جئثأتا51:43(لمحيئم.تي!تالت!تختةأنأغقفئ!ئمل!ن51043(التالي!،تخذأقتللاأتا5101،1الأتد.خياة

تقتفونؤأئئئمئؤمئواأنئفيهئخئمكيف51:44(قبفئفوة.تفمييما،باشيمآخزتجاءؤإذاتقتفولإ.قتئمأتي،باشيم

؟الأبجمئذأؤتخخئمآتاآلتيتظئونقل45(51ائؤاجد؟الت!منائقخذتظفئونآؤلاتغص!،جمنتغضخئمائقخذ

بيآضئئئمقذتكئئئمبئوشى،آقئئئمتؤكئئنمقإتنمأ51:46زاخون.تةآئئئمالبي،فوشىئؤنخئم،قنتخئمإن

باقؤالي؟".:.ئؤمئونقكيفذاك،كتحتبقائؤجمئونلاكئئنمؤإن51047(.أخليجمنكتحتذاكلأنآيضا؟

مئاله6(صورتها1-7قد(3751(المضيمما!ء(المضي11كاهو(51035،آحذ7(أقبل510،3(-!ق!()...(كنتإن31-!3(51

+وحده7الواحد(510،4(حاكا!جاء(51043(هـليكونلا!،لتكون.،(51كافي(51"93(لصورته
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3125-7،يوحناإنحيلحواثي

المصتلئ،اولص!-+هـ31ءولذاك،51،35اة،أقبل3(لح51:ح"53اةآخر(اا-*!!م!(أجليمناا+م!+(الدي51033،+6ه!هـس!لفصي،ا51031

يوحا(شهادةا1حشهةةي!،فضلأ35211ول+حولرمهـع!(شهادةا1*535(لي36(51تاهم+52+س!53(ساعةمحواهـ581ول8تتهقلوأ(ا1هـ75لحه

فيا51،93+ه!لمالمبثالتا5138+ه،هتأا"ة+ت!(صورتها1ةلا3((رأب)ضم11ه3س!ورفما(ا1-+(قدهوا51037م*ط51!،ليااا*!5ةللأ

6111(تقملوتي3،(51يدما+ه(!يحم11ا*ص!أعلمتحم،10:43(1.6(قبلأ41(5351-ولط!افيها(ا1+هلمحما(تحونا5311*(تظنونا1*55

ي!اس!-!ح6اللأ53ه+ه+رز3(بعض.-.()وأنتم11وله*يل!،5351(،يص!)حم(51014ةلأ+ا(قبلتوهايهـثل!ح+حولهـ1ي!،؟*م(نفهباصم

1*هـ1(قنا5351لااإن11ول-*،3ي!امه(ا)حم؟أو53111*اتظونا1*اا(هل45(15351+اةلا-*3**ي!الواحد(11*س!+5*ياا53*مع!

،ذاك1اغاي!ا5اةكتب(51047(ولهـة-ذاك،11دلأحأيضا،11مةي!5،كنتما1حلو(311مةفإتحملم51046،ححا+8شا(راجون

ي!+هـص!*+حس!ولول3*

لي%يثهدمرليولحنعسآخر/هولييثهدمنعرق/آخر()...(لحنا1فلالحن(51033(ذاتيأجلمنق.سرالفي(31(51

ع!الظاهر/عر.المزهر/دلىء،المضي51135عليعسقرلي/عس.عر"،أجليم!ا1لييهدآخرولكه%علييشهدالديهوآخر

أفضلاس510136ق!ر،بضيائهااعرنحو(ا1بنورهالساعةتفتخرواأنعس/نورهفيساعةتفرحواي.(بضيائهساعةنحوتتهلواااالمنير

عر.لي،ااالآبيأبيا11ق!أعطانيها،ااقسرالأعصاللم11لوحاالتيق.يوحنا،صهادةااعرعرلاهـلافلا(شهادةا1أعظمعر

أجلي(م!ا1الذيق:عسراقد(37(51الآببأ!تئهدأفعلهاالتيفأفعاليلأكلهاأبيليوهبهاالتيأفعالي.سالآب()000(الأع!ال1اعي

ع!.عر/،تظنونأه.!3،ذا+هوعرط.لأنح،51038(مثاله%شكلهق/رؤيته%منظرهعس.!ي/(صورتها1عك%لي)ع!اقر/

ليهور(اتحبولىس.قر/،تريدون51:.،(عليعر.سلي/عس.(أجليمنا1بهاعىق/عرليها(ا1قطتحون(ا1ترودعسزترحون/

الديبالاسمق(/)!اصصهاسيعلىعر.س/،لمسهباصم51،43+ئابتةعقليستا51043،سطهـلاف،الأبد(ا1لتجبعر.عر/قس

بينحم%ديصاالمجدتتعاطونعر؟ض/بعض()...(تقبلونا1الإيصانمنتتصكنونكيفعس.عي/تؤمنوا(أنيصكحمكيف44(51له

هلا1ألعلحمد!.هللم51045(وحدهالواحدق.س!/الواحد،الله11العظيمع!.المجدا11البصبعضحممنالثا)ء(تطلبون

عريثكوكمادريوبخحم(ااآخرع!قن،ا1قذامعسرتسر/عند(ا1أشكوكمعس.سر/أوبححم،11تظنوالاعسرتظون(

عر/قاأجليمنا1)!لآمنتم(لأنهمإذن!ي.ض/،آمنتمقدلكمتم5106،(بهئثزئم%اشبنر3بهعسر:تر/(راجونلها1يقرفح

لخئبعس.قعر/كتب،بصا51:7،(كلبعسر.

تقدرونيصكنحم(،51،4آخذأقل(51041(لحظة(ساعة35(51أطلب%آخذ(أقبل51:34(

(،عوالرويالربانياسروالسريافي،القبطيض/سق.،والرويالقبطيقروالسرباني،والرويالقطيتسزالسرباني،س.،الروي!ي.،القبطيق

قط،مقططالسرباني،فيليرهـلاالرري،فيلي!هـلا،القطيلىلي!فلاالسريافي،بعضعس:الرري،بعصعر،القبطيبعضعقالعبرايى،

تسط،والرويالريانيبعضعروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريايىسطفقط،الرويمطلحقط،القبطي

السريانيربعضالقبطيقص.،القبطيوبمضالروي.معق،الرويوبعصالقبطيقعر.السرباني،ربعضالروي.سفقط،والريانيالقبطي
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بم3

2-ي!كأ

بم

بم

يمآ

يوحناإنجيل

غمثزالتايثالقضل

الأياتزأؤاكأئوالأتفئمنهتمز؟حمغقتبغة6103(لظتيرتة.الديالخييلتجيرجمثرإلىت!وغذضتهبهتغذ6101(

ائقزضى.:.ينيتضتغقاكأنالتي

تلآميد؟.:.قغفتاكؤتجقمشالختليإلىت!وغقضجذ61:3(

قزت.:.قذائتفوبيضججميذؤكأن61:لح(

يتأكلئتاغخئزاتحذأين"!منلعييئش:ققاذإتحه،فقبلغطيتاخغاأنقزأىغيتيه،ت!وغزقغثتم6105(

قا"إتةلمحييئش:أتجاتة61:17تفغل.أنافتتمبقاغايىفاكأنفؤلأتةتة؟فضتجئاقاتاؤهذا61؟6،هؤلاء؟"

آخوآشأئذزافؤالدي5،تلآميدمنؤاجذتةؤقاذ6108(ت!يمزا."جمئفئمانؤاجذيتتاذديتاييبمائتئخمزتميفئم

منهب؟تئفغأيخنلجنؤشقكتالب.شجيزاخئهزابخشقغةؤاجذاضبيافتاقا"إن61:91تظزش:ي!ئغان

غلىالزتجالقاتخأكثير.غشحثائقؤصمجذلذكبؤكأن."الاش"ييتيهيئت!وغ:ققاذ61؟.1(الخئج؟"هذا

منؤكذلذالفتيهئين،ؤأغظىؤشكز،ائخئز،ت!وغتأخذ61:!\(آلا!ني.خ!يماتخؤغذذفئمؤكأنائغشب،

لثئيءيضيغيكيلآققمتحت،التياليه!ز"اكغوايتلآجميد؟:قاذشبغوا،قتقا61:13(ؤاجد.ض!أزاذةقاال!تليئ

غننقضقتاليالشجييرائخئزاتخمشمنيه!تزاففةغمثزةاثتيئقققؤواقضل،الديقخقغوا61013(جمئقا."

.:.الأ!طين

ائغاتيم."إلىالأتيالتئئبالخقيقةفؤ"هذاقائوا:ت!وغ،قغققاالتيالأتابالتاشزآىققتا\(61:لح

مماواحذا(6.!(أهاولاءمما6!!هؤلاء(ا1تباعمما،يباعا1تجدممانجد،ا1مقبلأ"(مقبل6105(يرونكارأوا،6103(ولعدكابعد(6101(

11كانمماو؟نآ،11نالم!مما(الموضع01(61يبلغأينلحنويسكتانشعيزاخبزاتضمعهواحدصبئاهنا+هاممايبلغ!،تبلغا1واحد

كاالحبزات(1ااتنيمماائنتي(ااهـ!حلؤ6لحةلا!!لواكاكاأثصلؤوا3!،61شكاكاشء،61013،+منهم!أواحد،11(61الالف*(آلاف

خزات
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1-،\6بوحناإيخلحواثي

،فرأى11ا"ااا،ة+ح!لأهعقاةااااة+حع!ولعقرفع،6105،*ح!س!إلىا6103،يل!ها(س!كثيرا61،3ح+،؟5!3عهطةاملطرية،61،1

ح*53لل!مس!ااةلم!ح+س!+53اااةعيلأ(يفعلألىاهتمبصااةهـ11حولوهذا(6(61للأيلماح26،يباع11م!*!535(أن11ةي!(1اة-3)3

كا*حمولي!ةل!-لمأسراأندهولذيا61،8كالم!ا*352!مأس!اة(ييزاسهمحدلوااااة*احياس!+!؟51،لينالاايدأةمة*53،يحميهم61،7

لصك(ا11ا*+3+م(لككدا1يدأ+3حول+هشكر((61011ح3اامعقم!3محعقنحو((61001حههـة!ا،تبلعا1م!!535اا+ه+لم!(معه(6109س!+

5!ة-؟20305!ا!س!**ه!حمنها(شءيضيعلك!لاا1ح،*8الكسر(13،*ص!!ا،؟6أهـ61ة-252لالمحأةواحد(كلأرادهماا1)+!ح+(5!ا*

ة!3للأورقالوا(ا1)1،11،أول(ا!ا(لآياتا61014،+همما(قفةا1ةه*3ولعقة3حةولفصلؤوا(13(61ل!53+*ط

لمحعيدو؟د،(61طبريةجليلإلىالجرعبرعرةاطبريةجليلع!:عر/لطبرية()...(عبراااجتازعسرعسر/قذهب(6101(

عيد،المصحو؟نعر:اليهود/عيدهرالذيقريئا،الفصحوكانعر.الهود/عيد،المصحقربقدو؟ناق(.قربس/قرب،قداليهود

يفعل(أناهتتملصاا1عندهماليتر"ئ(عرله(تمخاا1+إن!ا!ي؟وهذا،6(61خبزانثزيس.خبزا(نجدا1تطأن(6105(قريئاالهود،

لينالا1هؤلاءيقنععرقسر/يحفيهم،6107،سيصنع%بايفعلأنشألهبصا)ع!(./يفعلأنمزمعهوما/يصنعأنأجمععرق/

!عو؟ن/عرلى/(الدي61:8(قليلأقليلأمهمواحبقيئغظىأربعد%يسيراجز)ء(انهمواحدكلليالعر.و/يسيرأ(من!الوأحد

هذهعر/ولأكلهمطاهوماالمقدارهذا%ولأكلهملهاش)ء،أيهذهع!قأالجع،)000(أير11له:قس/معه،ا1مطاواحذالم619!هو

كلهمألاسضيزواعس(صا/يت!)ثالاسرمرواعرق/(الاس61:.ا(لتكئهؤلاءفييحونأي!هدا%هاؤلاءمثلفي!

قر/آلا!(خةنحوعددهمااعرفلاو؟لى(111سلاقط(العثعلىا1قر،الرجال11(صالت!)ث!همالاسرتب/ي!):(صن

منأيفاوكذلك،بينهموق!صهفاركع!:واحد()...(وشكر11(61آلافخةبالعددوالرجالوحلس%عددارحلألفخسةعس.

واللاميذاللاميذ،وناولعرط،المتكئينوأعطى11الكفايةبمقدارالسمكوهكذا،الجلوسعلىوقسموبارك%ضاءمابقدرالمصكتين

يضيع/للاعر.(يضيعلكيلا13،ة61قواحد(كلا1أرادوامابقدر%ئاءماعزق/،أرادهماا1ل!ه+أيضاعق:(المكمنا1للصتكئين

ملؤوه/مالجمعواعر"لملؤوا،)...(!جمعواااقطفضل،الذي1361(ش)ء(يفيعلكيلا%ش)ءايضيعللا%يهلكلاحتئد!

يق/(الآيات61:14،الحاضرينعلىوزعهاعر.عرس/قألا!في(ع!ففحلتا1فوجدواعق:عق/سفملؤوا(ا1وملؤ)وا(جمعواعرس.

يقولرنجعلواق:/يقولونأخذوأع!.دلى/!يقالوا،ا1العجائب%الآيةعس

نإوقيلالمفرد،اللقبإلىالالمإضالةإلاالزنحفريمجيزلاحاشيةلطرس(سعانا61:8وشطهجانجهوغبرهاليملمجبرحاشةعبرا6101(

)؟(شاهفضلوفصللعهفضليفضلحاشيةفضل(61013(اليانعطفليهأجازغيره

(،عوالرويالسريايىأسوالرياني،القطيض/سق،والرويالقبطيتروالرياني،والرويالقطيقسر،السريانيس،الرويي.،القبطيق

قطلقط،،طالريانيفيليى-لا.الرري،لىليى،هـلا.القبطيرليى!لا،السريانيلعصع!،الرويبعضعر،القبطيبعضعق،العبراني

تسط،والرويالريانيبعضعسروالرياني،الضطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسط.فقط،الرويمط،فقطالقبطي

السريانيوبعضالقبطيش.،القطيوبعضالرويمعق.،الرويربعضالقطيقعر،السريانيربعضالرويمعس:فقط،والريافيالقبطي



ظآ+بم

بم

بمآ

يوحناإمحيل

غمثزالزابغائقضل

ؤخذة.:.فؤالختلإلىائتزخقي!،ؤتخغفوةقتخطفوةتأئواأنغلىغافيفونآتفئمتمئوغزآىؤتقا61015(

السادسالإصحاح

غمثز(الزاقيائقضل1

تاخوتم.!قيرإلىانضخيرجمئيركبؤأتؤاقزكئا،ؤزيهئوا61:17،انضخير،إلىتلآميذةتزلائت!اث،كأنقتقا61016(

قققا61091(غطيقة.يىلخقتتإذافخز،ققابخ1861(إليهئم.آقئت!وغتخنؤتئمآيص،فئذكأنقذؤالغتش

قخافوا.ائضزكب،منقيريئاؤضازائتخير،غلىقالثمياتمئوغزأؤاثلث!ن،أؤغفؤةؤجممثيرينخمضنخؤتجخوا

تجاءقيفؤقستائقزكب.جمماقغفئمئزكئوةأنئيريذون61031(ؤكأئواتخافوا."لافؤ"آتاتفئم:فؤ61:.؟(ققاذ

إتئقا.:.قاضينكأئوااليئالأزص!شظإلىائقزكحث

لمحييماضيذالديائؤاجذإلأفتاكآخزقزكحتلاآتةائخيرجمئيرغلىؤاقفاكأنالديالخضغزأىؤيفغد3،(61

أخزقزايهحثتجاءتثتم61؟33(ؤخذفئم.قضؤاتلآجميذةتلتلآجميد؟،قغائقزكحتتزكبتئمت!وغؤأنتلآميذة،

الزث.شكزغقييماالديائخئز!ييماأكفواالديائق!نيجمئذظ!يرتةجمن

11جا!جاء(61-31(عصفت7هتت،18(61حين*،آنف(7!،61ترك"نزلاا1المسا!الماء،16(61فيختطفوه"فيخطفوه،ا6115

لاركمماشكر،ا1جات!+(جاءت61،33ماضيينهـكا!6ماصين(
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15-633يوحاإنجيلحواشي

11حإلى(11ح!361ركبوا،لم1361017ا*يما!للأ*عيم*مقرأنتزح،ااآحيأترا(أن1اهللهمعظح*3يله(عازمونأنهماا3*ل!يا*+حرأى(1(61:ه

اي!111هبتاا1ول!ا،ة*353*ي!اتاح(فها!61018(لحللمامة53إلهم(اااس!+ة+*م!*آاأقىيحنلما1*ول*ح(آنف11شه*3*-هـلأاالعلى

هو1(61003(15(س!+*للأقريئا(صارا1(م!53)اطة+س!عي*هاطهسقر(علوةا1ة*3نحو(ا531ايم!53!له!5لججوا(ا1ة-3لل!ا(61:91(

مصوا(ا1،أحهـ1،يركبا1ع53اةالواحد(11ق2ةوللمهناك33(61م*ا+5أشظا1س!(إلى11ص!(فيا1ا"حهـ-(يركبوها1م!(أن61031،ا"!ت!

،ة+س!يد!+ححول70صكر(ا1+م!(يلذا711ا!حامشهطهقر(طبرتة(1633(+م!ةيد31س!كاثلمال!2)

رأعلىيعتزمون%يأتواأنمزمعونعريأتوا(ألىعلىعازمونا1عفلاعقسايأتواا1مهتمونق.اعازمونا1علمس.ق/رأى(610115

ركبوا(61017(مفردأعر:قسرا(وحدههرا1مصى%تحؤلعس.انحاز/عر.عر/انتزح(11يخطفوهأنأزمعواوقد%يأتوهأنعلىع!ايأتؤ

.قس/(إليهمأقيوعيحنولىااعرقكان،قدا1والظلامس:ق/والغل!،ااالعبرإلىس:قر/الجراعبرلىاايجلسواس:قر/

ريحلأجلعليهمالبحروارتخص/عاصفةعظيصةريحفيهفقامالبحرفأماعر.عظيصة()...(دها!18(61يسوعإليهميأتيأنقبلو؟ر

فلتا61؟91(قسرلا"تقتلهمكادت،"حتىالعربيالنمخو!فيه/هبتثديدةربحم!هولهواثتذالجرعيهمفهاج%عصفتعظيمة

منا1دناولماتس.قريئا(وصار11فرسخد!.قسر/غلوة(ا1)صساروا(ساعدوافلتاق.)!مضوا(نممعنوالحإذاعر.لصضوا/سلججوا،

حيرةفيد!.قسراآخر()...(عبرعلى33(61مقلعينعر.قسر/(ماضينا1قطضطأ31(61قرهوا(03(61مركبهمم!س.قرا(المركب

11دخلعر.عر/صعد(ا1فلا(تلاميذهفيهصعدالذيااقرالواحد(11سطعبر(ااعرتسعلى(ا1أخرىسفينةهناكلي!فإذالجر

علىطرتةم!أخرسفنوجا)ء(تتلاميده.معيوعفيهاصعدالتيإلأع!.قر/ن(الم!)000(الواحدإلأ61033-33!يدخليق/،يركب

طبرتةمنسف!جا)ء(تقدوكانتالحوأريين.معيدخلهالميسوعأنفعلموا،الحواريونفيهاجلسالتيالفينةصلى%نالم!جالب

11حيثي\،الذي11منقريئايق/عد(اا+صغارعرط%أخرلىسفيةعر.أخر(مراكبااعرفلاثم(3،(61الم!نإلىالتهتحتئ

باركد!.ق/شكر،ا1الربوشكروا%يسوعشكرإذعريوع/باركلما%الربعليهباركالذيد!لمالرثعليهصكرالذي

الصح(عصفتهت(18(61+بعدإلهم(11حننآنف(61017(

القريبالوقتوالأئفئ!تقتل،فيماأيفئلي"ذيمنأئص،من1+اتيك.ويقال.آخرالليلالظلةالغلس.حاشيةآلف(/الغلس17(61

الموضععلىالرفعومجورالخبروهاكلمركبصفةأنهعلىأخز؟؟"فيالصب-حاشيةآخرأ61033،الحاضرمن

(،عوالرويالسرياني)سر.،والسريانيالقبطيض/سق،والرويالقبطيقروالريافي،والرويالقبطيتسر.،الربانيس:،الرويي،القطيق.

قطفقط،طالسريايى،فيليىهـلاالرري،لىليىهـلا.،القبطيلىليسفلا،السريانيبعضع!الروكب،بعصعر،القطيبعضعقالعرافي،

ت!ط،والرويالريانيبعضعسر.والريايى،القبطيبعضعق!.،والرويالقبطيلعصعقر-فقط،السريايى.سطلقط،الرويمط.!قط،القبطي

السريانيوبعصالقبطي.تعس،القطيوبعضالرويمعق،الرويرلعضالقمطيقعرالسرباني،وبعصالرركبمص!.فقط،والريانيالفمطي

517



+بمبم

بم

كا!ي!آ

لأبم

3-ي!آ

بم

بمآ

بم

بمآ

يمكأ

يوخاإيخل

ذتزائخامشالقضل

تاخوتم!فيرإلىؤأتؤاائقزايهب،ثبفئمزيهئواتلآجميذة،ؤ،فتاكليشت!وغآنالخفوغزأىؤتقا6.لح؟أأ

ؤقال:ت!ئوغأتجاتفئم61036(فتا؟"جئتقتئزاتي،"ياتة:قائوااقخير،جمئر!ؤتجذوةقتقا3(61:هتمموغ.ظالبين

قسثبغئئم.ائخئنرمنأكلئئملأتخئمتلالأتاقي،زأيئئملأتخئمتظلئوييتئمإتئمتخئم:أفولالخق"الحق

ختقةقذهذاقإنائتثير،ائنئغطيكفوةالديالأتدلجيا؟الثابحتيلظغايمتلائتائب،يلظغايملااغقفوا،610137

غقلفؤ"هذاتفثم:ؤقالت!وغآتجات61093،التإ؟"أغتاذتغقلييئتفغل"قاذا:تةققائوا61038،الأث."اللة

آزضقة.".:.بالذيئؤجمئواأنالتإ:

التزتة،كنيالتنآكفواآتاؤتا61؟31(ضتغتة؟غقلىأئبذ؟ؤئؤمنتزىييئآئت،تضتغقاآتة"أتةتة:قائوا61003(

ييأكلوا".".:.المتقاءمنخئزاأغظافئم"إتةفؤضكئوث:كقا

الديآبيتلالتقاء،منائخثزأغظائحئمفوشىلثشإتةتخئم:أفوذالخق"الحقت!وغ:تفئمقاذأ61:33

يفغاتيم."الخياةفغطيؤفؤالتتاب،منتأييالديفؤالت!خئزلأن61033،المتماء.منالخقخئزئغطيخئم

جين.".:.ائخئزض!هذاأغطتاالزث،"أئقاتة:قائوا61:34(

.،،.:.الخياهفؤخئز،،أتات!وغ:تفئمقاذا61:35

ئؤمئوا.ؤتنمزأيئمولمبوقذتئم،ففثلجن61:36(الأتد.إلمايغظش،بيئؤمنؤقنتخغ،لاإقنتأقي"قن

آظزخة.".:.ققنإلبيأقيؤقن،تأتيقإلآأبيآغظايييماقنخ!61:37(

أزشتني.".:.قنإزاذةتلإزاذقي،آضتغييئ،ال!تاء،جمنتزئث"لأتي61038(

قإن61004(الأيخييرائتؤيمفيألمحيئةتلآغظايييما،قنخومنآخديفيذلاأنأزشقني:قنإزاذةممب"ؤهده61093(

الأيخيير"".:.ائتؤيمثبأتاؤأقيئةالأتد،خياةبيماؤئؤجمنالائنيزىقنلتئيخونآنأبي:إزاذةفؤهذا

يفوئون:ؤكأئوا61043(ال!تاء."منتزلالديائخئزفؤ"أتاقال:لأتةأخلإ،جمنيتذقزونائضفوذتخغل61:41(

ال!قاء"؟"منتزئ!ث"إلتي:الأنيفولقكيفؤأقيما؟بأبييماغايىفونتخنالديهذائوشق!،ئبنفؤت!وغهذا"آليش

لمجتدتةآنإلأإلم!،تأقبأنآخذت!تطيغقتن61:44(تيتخئم،ميقاتتذقزوا"لاتفئم:ؤقاذت!وغأتجاتلح(3ة61

خيغفئمتوئون"إتفئمالأئبياء:!بتضكئوثقإتة61045(الأيخييرائخؤيمثبأقيئةؤأتاأزشقي،الديالأثإلق

إقب.".:.آلتقفؤؤغيتمأل!جمنشميئقنقئئبالتإ."غالمين

الأت.".:.زآىالديفؤقهذاالتإ،جمنائ!ئنإلأالأتيزىآخذاأن"ليش61:146

بختحهحهت

خبز4(61033-إالس!ادالسصاء\(61:33(تفعلمما،نفعل38(ة61ال!ئن7الابت،6107؟،فاجاب!كاأجاب!،61:36،فاتراكاوأتوا(61034،

هداممااالآن614.آأ+يالمحأبه،ا61:.4قدإت!م،وقد(136161الس!ا!الساء(ا1نزلكا(يأتي61؟33،هـالآب()000(الله

كا-أن،61046،هـمكتوب!6ةهـلأ،لمكتوب61،45يتدمروامماتتذمروا(6103،(
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("1لأتحمااس!*(إتحم36(61ا!!ةمقر(رالبيا3(إه361ءدههـي!(هما1،"(اي!)يدأول(الجصوع11ة*3(رأى11ح5+هسهولتا(34(61

31*مهـظ()ح!5ي5م!م!هـقة312!اأختمها1ا+دلهـيدأةلم!!ص!،بتلئاا11مماة+5لائد،ا(61073ل!ااسما(كا)!بز(111(دم*عول،اايلااا)،ياتلآا11ح*

يأتي(61033(هـة-د!61أ7،الحق33(61مهـح53535711لأكلوا(61031(!دلأحعل،ا53(أقي5311(تةأ03(61ل!-د!ي!اااةة(نفعل(6108،

11ي!اة،م(فلنا6ههـ1"(ا؟قن610137ه3حهوقد،61036،امماس!اميس!+ع*(الربلهاا61-34(113(معطياا53+د!هـع+،هشاح+حعقد!هـ36535

11*لماح(أن.،،61:حةطلأخير(ا11لمه-ة-ل!ااشأه(قيمهأ*هـ11(قنا1ح81أحد(11احل!ة(أن،أهـ61؟93((قن38(61اا+اح58!ح(أطرحه

(يلذا11هـاة،!اهذا1لاة2(دوا؟(،163!م*هء353!53ي/كرمحول*م!مق(مرونيتذا1لاة3(دجعل(16:14ة-ك!+(!لأهلاتاها(قيصهوأ

سمع،ا1تما.16اعمللما!شاعالمير،45،!61يم3ول53+مص!لمح+حيم(بينحفياا1م*رم*73أتتذمروا(361043لم57،لآنا11لم!هي!)*نحن،ا،،هـ1

1ولهـ1+هيلأ.ا-ح(ئنال!5311اةاأحذا11حور(أن11*52ا+ه(ليس6106،(!لأآة(بآ11(1(ة-حولع)1(علما1ي!*م!7(منا1)*م!+للهشأ(لأة-

حمع(الذي11"م!س!*س!ط(من

%دخلواعر.ركبوا(11هناكيوعأنالحح)يز(لمعر.،هناك)..-(لما1الجحعلميالحمع(رأى1اقالحصوع(11قسرأى(لم،613

تطلبونيلم61:36(إلىصرتعر.قسر/جئت،ا1عظيمنايابرمعلشاياش/معلمياقر.رابن،يا6105،،الفينةعق(المراكب11صعدوا

ع!.الآياتاعايشملأنحمليىتطلبوننيإنحم%آيةلتنظرواليستطلبوني%آياترأيتملأل!ملالتطلبننيعر:(الآيات)000(

الأكلتخدموالا%يفيلثالذيللطعامتتعتدوالاع!قسر/الائدلمللطعاملااعسلوا37،ة61لتاعرلأنحم\(ا1م!ثاهدتوهمالأجل

عرطأنت(03(61+ذاكعر:،هو/دلى:أرسلها61093،حتىس.تر/ليا61:38(ال!ئنقالابت(11مبيدةلأطعصةلاعرالباثد/

الخبزيتس/،الحقخزا1المنع!.قسر/الخبز(133ة61تصغعسة/فعلتس.ق/،صنعتهااتعطماذايصنعتهه،عطأئ11+الآلى

إلى11+أناهـلا:قيأنا(61،3:هسيدنايااس.رلناعر(الربأيها61:34(نزلس/ينزلعقق/(يأتي33(61الصحةخبزعسالحقيتئ/

خارخايلقونعر.خارخا/أحرجهعر-سق/أطرحهاااماعي.س/تن!،3(61:لاقدإنحمشوقد(61036،أبذا%ألتةعرقس/الأبد(

%شب)ثاطخوليهمماأضغكيلاعس.أعطانيه،)...(يهلكلاأن11الذيالآبعر:قسر/قن(93(61تنازلتعر.قسر/لرلت(61:38(

قنعرطقسر/أبي،11رضاعسط.(إرادة61..،(نقيهعر.قسر/أقي!ه(11خوليهماقييهلكألاعر./أعطانيممنأحذ)1(أهلكألا

11ذاكع!.هـلااعىلاهذا!(61043(!غبعر.قسرا(يتذمرون4(اة61)!(كليهلكعرل!(يحونا1مجب.عس(يحرنااأرسلني

يدمدملا%بعضابعضحميراطنلاع!:بينحم(ليصاتتدمروالادثعواعرعر/تتذمروا،6103،(هذاص؟(الآن11هـأنتمعر:(الدي

/البواتفيمكتوبهوعرالألبباء،فيلمكتوبا1عفلاعقرفإته،61045،بعضمعبعضحمعرقابيححملمفيماا1الآخرمعأحد-

أيى(11اللهمنمعلم!ي:لته/علصا)ء(ع!عر/،بالتهعالمينا1يميرونعرسقر/(يحولونا1عسقرالألبياء(11اليلىكيبع!

منهوالذيلحن%اللهمنهوق!ولحن)ع!(.،اللهصال!ئنإلأاالأنع!.عربأن/عس.قر/أن(6106،1+إذنعسرفهو(ااقس

ذاكعر!الهذاا1يزللمالذي!ي:ال!ئرا11الآب

معلميا(رابييا3(61:ه

حاشية.6103،(فائحبعلنفسهيلوميتدقركأتهوأفبلوأوعده،لهتنكر(إذا)صينكرإدفلانيعلىيتذقرظل.حاسثية(يتذمرون41161،

بعنئوشغبتهمبهموشغبتعليهمثغبت.يقولالجند.!نغبوهوالشر،تهيج.بالتحريكيقالولابالتكينالشغب

رالرويا،عالسريايىأس:،والسريانيالقبطيض/ص،والرويالفبطيتروالسريافي،والرويالقبطيقسر،السريانيس،الرويى.القمطي،ق

قط.فقط،.طالريايى،يليى-لا.،الرويلىليىهـلا،القبطيفيلي!فلا،السريانيبعضع!،الرويبمضعر،القبطيبعصعق:العبرايى،

تسط،والرويالسريانيبعصعسررالسريايى،القبطيلعصعقى،والرويالقبطيبعصعقر.فقط،السريانيلعطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيتسى،القبطيوبعضالرويمعق.،الرويولعضالقبطيقعر،الريانيوبحضالرويس:فقط،والسريانيالقبطي
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الأتد.".:.ختاةققةبي،ئؤجمنقنتئم:أفولالخق"الخق61:47(

الخياه.،،.:.خئزفؤ،،آتا610148

تأكلالدييفوتيكيلآالمتقاء،منالتافيذائخنزفؤؤهذا61005،ؤقائوا.التزتيماكنيالقنأكفوا"آتاؤ!ئم61:94(

فؤأغطييماآتاالذيؤائخئزالأتد.إلىيجشائخئنر،هذامقتأكلقنال!قاء.منالخافيلالتنائخئزفؤ"آتا61:اه(

.".:.ائغاتيمختا؟آخلمنآئذئةالديتج!دي

ت!ئوغ:تفئمقاذأ53إ61يتأكقة؟"تج!ذةئغطيتاأنهذايقدز"كيف:قائيينتغضاتغضفئمائيفوذققاؤتم(61:آه

تؤاطيخئم.جماخياةتئمققئ!حثذقة،ؤتشزئواالت!ثيرائننتج!ذتأكفوالأإنإتئملخئم:أفولالخق"الخق

الأيخيير"".:.الضؤيم!بأقيئةؤأتاالأتد،خياةقتةذجمما،ؤتشزثتج!ديتأكلقن61:54(

خق.".:.قشزثؤذجمماخق،قأكلتج!لإي"لإنه،61:ه

أئضاؤآتاالئئ،أبيآزشتنيكقا61:!ه(لمحييما.آكونأيخضاؤأتاثب،تحنذي،ؤتثزفيتجمتديتأكل"قن61:56(

الديكألمنلاال!قاء،منالتافيذالخنزفؤهذاأ61058.أخليمنآيفماتخياتأكلنيقالذي،الأبأنجلمنأخيا

ثبتخضجهئمثبفغقئاهد؟قاذ61:95(الأتد."إلىتجشائخئز،هذايأكلقنؤقائوا.الترتيماثبآتاؤ!ئمأكل

ت!قغة؟".:.أنتطيققنتثديذ.ائقؤذهذا"إنشمغوا:تقاتلآميد؟منكثيزونققاذأ61:.6ضفيرتاخوتم.

أثبتمما7أك!!(أكون11تبت"يثبت،يحن(61،56فليس"(فليت61"53(فخاصمكا(فقاوم61053(يعيشكا!يعش(61:اه(

يعيش!"يعثى(ا1+صمما(يأكلا1السما!الاء(61058(

053
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*م!مهـع((كلهد)ضأ11ةل!ا33ل!53ح+س!!53(وم!قا(56130حا*3لم!م!كل!(جلأمنا1-طلاه(ليرا(61051ل!لم!حلحس!قى37ة(بدلأا(61047

كل(يأا6اهـ1قن،61:54،ي!5ا*مي!*هـي!احط53ادواطنحمفيا1ط*للأ!ام!-+3ة*فى،حياةلحما1ولاا5،المفليتا1س!ورإنحم،53(61

11)للماس!(+س!،ثربا1)وللل!53(هـحايأكل56(5361للأكا(مثرباا53ص!مطهـة+!ا7اول(حقمأكل55(61(-)للأس!اثربا521(هـ5لله)7

مجيا(ا1لا!5حيا(أ5،10-ح+هـ11(ليا(11،6157(-*ط(فيها1!7ا+للأ!لماة(كونأ1اللألحأيضا،11!ااا+لل!يلماةاولمطي!+*ط!ا(ثبيح!

لديد(القولهداإن6106(17اع!دلأ!حمعقئا(6195(ع!،*لمحأ+الحالبزتة(في11ا*!ا(آباؤكم5861(االلأحا(أيضااا)ط*دل!(حااص!

يلأح*هكل!7(يطيقا1ورااح*+يلهة*ي!ا"+ع!اكلغا

أعني%يصرتولامنهيأكلالإدسانفإنع!عر/قمنه()...(لكيلا61005(أنا)؟(.صق/هو(61048(لمتيمعرقسراكله(7،،61

(الازل11الحياةخبزسقر/اليئ،الحبز11ألاشق/هولم5161(يتولامنهأحديأكلأنهوعر./يصوتولاالإدانمنهيأكلالذي

%حياةبببعري/(حياةأجلمنا1لحي،عرجسديا1م!أحد(العر:إنساريأكلإنسرقامن(يأكلتنا1نزلالذيعمط(

بعضا(لعصهمااالآخرمعالواحدفاختصمعس.لحخاصم/ص./بينهمفيمااليهود!اختصمعربعفا(بعضهمالهودلحقاوم53(61لحياة

11لملئنعسلم(إناعسهـلاإنحم(5361(أكلأفأكلهعر:ق!/(لأكلهاالحهعر.جده(اايمحنعسيقدر(ااقر

صأقيهعر-،أقيمهاا(ييق)صيقتنعر-قسر/(فلها1لحيعرجدي(610،5(أقانيمح%قرمحمع!.ألفحم/.يبواطنحم،

هوحقعس./بالحقيقةحفاشرابهوعر.حق(مثرثا1مأكولهوعس/بالحقيقةأكل%حفاطعامهوعزع!/حق(مأكل55(61

/قأبي(ااع!ر(أرسلني57(61بهع!.عس/قر!يه،11قط(أكون11قطأيفا(11بيعسقئ(ا1يثبتس.ق/يحى(61056(مروب

عسر/ق،أجليمنااداكي.قس/أيضا"ا11بالآ!عر:/الآ!بسببع!.الآ!(أجلمنا1قيصق/أحيالم11قطأيضا\(1االآبس.

للجعس.ق/،مجمعهما1+الأقاويلعط.هذه(61095،)!من(+هوسط.(يأكلا1عقسطالتزتة(في61058(بيعر.دسبي/ع!

صعبةالكلصةهده%الكلمةهذهأصعبماع!:/لصعبالقولهذاإنعرعر/لديد(القولهذاإن06(61)!المجح(

ثتأ،كونأ،6165

ا،ع:والرويالسربانيأس.،والربانيالقبطيقس/سق.والرري،القطيتروالريايى،والرويالقبطيتسر.،السريانيس:،الرويي،القطيق

تط.فقط،طالسريايى،لىليىسلا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليىفلا،السريانيبعضعى،الرويبعضعر،القبطيبعصعقالعبرافي،

تسط،والرويالسريانيلعضعسروالسريافي،القطيبعضعض.،والرويالقطيبعضعقرفقط،السريانييط.فقط،الرريمطلقط،القطي

الريانيربحهتالقبطيقدسة،القبطيربعصالروى.معق،الرويوبعضالقبطيقعر-،السريانيوبعصالروي:سى،دقطوالسريافيالقبطي
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ئمثككخئم؟".:."أهذاتفئم:قاذهذا،آحلمقيتذقزونتلآجميذةآنداتيماثبتمئوغغيتمقققا6(61:ا

أؤلأ!".:.كأنخيثإلىالتمثيرضاجمذااننزأيئئم"قإن61:،16

شيئا.".:.ئميذلاؤالخ!ذئخئئ،الروخ"إتتا61063(

ئؤجمئون.".:.لاقؤئممئخئملجن61064(ؤختاة،زوخفؤتئمآتافلئةالدي"ؤائضئم

شئمئيفة.:.الديفؤؤيقنبيما،ئؤمنلابقنائخذءضئذغايىفاكأنت!وغلأن

الآب."جقيماجمنئغظىآنإلأإلىتأييأنآحذيقدزلنإتةتخثمففثهذاآخل"جمنتفئم:يفوذق!ن61065،

ت!وغققالأ61:!6تغذ.قغةيفشونيخوئواؤتئمؤزائهئم،إلىتلآجميد؟جمنكثيزونقزهذاآخلؤمن66(ة61

ائئصيئ؟".:.ئيريذونأئئئم""تغقئمغشزيلإثيئ

قذؤتخن61:916الأتد.خيا؟لأفؤاللكؤإنتئصي؟قنإلىالزث،"آئقاؤقال:تظزشليصئغانأتجاتة61:68،

الش.".:.الت!ائنائقميصيخفؤآتتبأتذؤآقتاغيمتا

ؤكأن61:1!أتفؤلثتيظان."جمئئمؤاجذاؤإنغشزالاثتاآئقااختزئخئم،آتا"أليشؤقاذ:ت!وغآتجات07(ة61

غ!ئزالاثيئأخذؤفؤئمئيقة،تأنففتفاكأنهذاقإنالأشخزئوطن،يمفغانئننيفوذاغلىقؤئة

"سيل!هاا1وقنمما،(وبتن11البد!الدء(61064(شيامما!شيئا(ا1يحيىالدي6(محيى61:63(فإدا6فإن(؟6(61هذا"أهذأ،61(61

لكا1هـأجابلحةهـ7أجابها610168+ايضامما(أنتم67161،وراثهملوراء7،ورائهم11الكل!ههده*هذا،61066(لمكالن،61065،يسلمه

هو"الر(11واحدكاواحذا(11اخبرتحمكاأخزتحم،61:.17ب!6ابن،11انكمما(بأنك61096(لكالأبدحياةأقوال+الأبد،حياةلأقوال

اب!هـ"هـلأبن،71(61
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عق،محيى61063(+م!ا،أؤلأ(11حا+للهيلهح(!إن610،16*يهحمولحميتذمروراااي!15،همتملأ+*5اذاتهفيا131اةل!اولعلمأا61061

1(لتنا1كة!(س!شأ)3ايؤمونا53!*هـد!حطمنحم(ا1ةهثةقر(لحن61064(ح81شيئا(ا1ولح53يفيد،ا1طلم!ة+اا5عقط،اة-5+5

إلى،61068+للأحععي!(أنتم،6167س!!أبعداهـ1حة53،ئهموراا1+للأهـ2*مز((.586166!55+اح!ا،جهةم!(6056)ا*ول؟،بتناا*الىأحور

11حاعلىا561.71ةاأيها61017ط،51+ح(ليا11مهح+3!ةهـل!+لآ7عق6المحما+امهـي!3االلهبنا96(361!ةعراوإن11لحولالاة(قن

للأم35يله(مهتئا

قدعر./نفوسهملىيدمدمون%هذاعلىب)ت(!قصونع!عس/قاهذاأجلمنيتذمرونا1لمسهفيعرسداته،في61061،

عسرعر/دإن(61:؟6(عسيمنككحم(ا1تريبحمهدهعريؤذيحم/أهذاع!.قاعريثككحم(أهذا11)؟(سكرون%تراطوا

يفيد،ا1مجيالذيع!./الحياةصانعهوالروحي.،محيىالروح610163القديممنس.تر/أؤلأا11فكيص%لوع!.فإدا/عرإذا/

ليل!ه(ا1يؤمورعر:سعق/يؤم!(ا1الذينهم+عق.سبتن\(ا1قمنحم(61؟64(أقولهعر.(قلتها1ئغنيعر.ينمع/عسد!ا

قط/بعد،ا1ورا،ء،عر.قس/(ورائهم11رجعص:ق/مزلمااالكلةهذهس:قراهذا(61:66،أبيس.ق/الآب(61065،يلصهعرقسر/

اللهاأبن11أنتعوهو،61096(عندكعس:ىلك(ا1!طوإن(11أي!عرقسر/ق!(إلى68(61،أيضاسقر/أنخ(67(61أيضا.ععط

أحلم!هداقالعس.يهوذا/عنىوإنساعرق/يهوذا(علقولهوكان61071(معثرق!.أيها،61007،عرالي،11اللهقذو!عق:قسر/

قس/وهو(11أنأرمعالذيفهو%أنعتذا؟نلأنه:عسأن/أجمع%أنأزمععر.ق/مهتئا(ا1فلاسلن(ا1يهوذاعلىذلكقال%يهوذأ

عذةمنعر:لسر/أحد،11و؟نعي.

منحم،فيم61007،ام!حم،فيحم6لح61

،،عوالرويالسريانيأسروالريايى،القبطيذلى/سق.،والرويالقبطيقروالسريافي،والرويالقبطيقسر،السريانيس:،الرويي.،القبطيق.

قط-،دقطط،الريانيفيليى-لا.،الروييليسهـلا،القبطيفيليىفلا،الربانيبعصع!.،الرويلحضعر.،القبطيبعضعق،العبراني

تمطوالرري،السريايىبعصعسر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعصعقر:فقطاالريانيسطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

الريايىوبعصالقيطيتص،القطيوبعضالرويمعق،الرويوبعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرريس.،فقطوالريانيالقبطي

آه3



+بم

يوحناإنجيل

غمتزال!ابخائقضل

يظفئونكأئواائيفوذقينائجفوبتة"!بيفمثيئألىئيريذتخنتئمقإتةالخييلي،جمبت!وغقمثىفد؟تغدئتم7101(

لتيالخفوبتة،إلماؤافضفتاجمن"تخؤلإخؤئة:تةققال71:3(ائيفو؟،جمظقةمجيذافتزتقبؤكأنآ(71قتتة.

كئتقإنائعلايية.جمبقتئتيييماائخقاء!بلتيئاتغقللاآخذاقإنأ471تضتغقا،اليئآغقالذتلآميذكتزى

زقالإ،تأقيتنم"آتات!وغ:تفئمققال71:6(بيما.آقئواكأئواإخؤئةؤلاقإتة7105(يفغاتيم."داتلثقأظهزهد؟،تضتغ

أشقذلأق!قئئجضوتني،أتاؤآقائئجضئم،آنائغاتئمتقدزلن7107(جير.ض!قف!تجذآتئئمزقائئمؤآقا

تئمأتازقالبلأنائجيد؟هذاإلىآضغذقاقآتاائجيد،هذاإلىأئئئمقاضغذوا7108(لثحريزة.آغقاتفئمبآنغقيهئم

آنضا،،فؤضجذجيتئدائجيب،إلىإخؤئةضجذتقاثتم01(71الخييلي.فؤ!بثتتهد؟،قاذؤتتا71:!(تخفل."

الخفج!بؤكأن13(71داك؟""أينتفوئون:ؤكأئواائجيد،!بتظفئوتةائفوذقخغل71011(.كألم!تتيرتلظاهزا،

ؤتئم11371الخفغ."ئضلفؤتل"لا،تفولون:ؤآخزونضايخ"،"إتةيفوئون:كأئواققؤئمغطيئم،لثصقافماآخل!مق

ائيفوب.منائخؤفيآخلمنظاهزاآخل!جمنيتتهئمآخذت!ن

مما(زماني6(71الخفا!الخماء(11يحون+انممافيشغيه(ا1شئا"!ئميئا(71:4(ائتمل6تخؤذ(3(71"قد(3(71-!يح!(1(71

شديد"عطيم(ا1تذفر7(شقاق3!(71+بعد"(يحصلا1اصعدوا*فاصعدوا،ا71؟8+بعد
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11س!مة+زر(لا7104،ه!ا!ه!3،تحول3،ة71اةيدأ+ا*ي!هااةول33+ه!،ظول3ةاالهود،مظلةعيد71،3:لا(ةي!)ايد!ول(حى\،أ!

كا)ول!58!ش!يحل(8(71س!ولوأما(6(5371ول5ولا(7105،*-م*58535!س!(ذاتكفأظهزا1ح!535،العلانية11+دلأ"،دلماشاك!فيشعيه(

داك(ااة!3كانوا(اا)3(**(لجعلا71011شاللألح+للأ*53*س!طكالمتز(اا1(للمالحأيضا(71:.1(ا+للمايلمالاةا"هـلأهو(لبت7109(

535*حل!للهع58!ح(ظاهزاا7113وله-*15قرايح!ولم11لاحهرلما1*هولقلا،ا31!*ولولحماشقاق(3،1*ولولج+ح*هـ71

11يزذدعسر.عر/قيشيلما1يحبع!يريد(ا1،معهمعسط،الجليلواايير؟نعر.يزدد/؟نعسعر/قمثى(171،

عستحؤذ(3،ألاالمطالوهو%المطالنصباليههودعيدعر:اليهود/مظالعيد:سقاالهود(مظلةعيد7103(يهوذاأرض!عرااليهودية

.ييبلغاسيأقيا7106(يوعإخوةس.إحوتها5(71نفكسر.ق/(ذاتك11يحون+أنس.ميبتغيهاا1فإذعر!إر(71014تنقلي

+بعد/عرين!ه/عر/لبلغعسدسر/لميحصلا1+الآ!س:العيد!،7108،مقيأع!معد/عسرفسحعد(ا1+بعدعسرزمافى،اامحضر

السرلىكألهعساخفيةعزاشتار/كيعر.قع!ا؟لمستتر(01(71وتحل!د!وأقاماعسي؟ن/قثبت(7109(،الآنعس.

يتس/لا(ا1رطانعر.مثاحرةا%ع!غصة%دمدمةعس؟تذمر/ق.عر/(شقاق71013(هوم!نأيعط.+هو/ميأي!(11(71

ل!!صاحعراطاهزا13(71البعر.ستر/الجع(11كلا

(،ع.والرويالسريانيأس،والسريانيالقبطيتر/سق،والرويالقبطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،السريانيس:،الروي!ي،القبطيق

قط،دقططالسريايى،فيليىسلاالرري،فيلي!هـلا،القبطيلىليمىفلا،السريانيبعضدر،الرويلعصعر،القبطيلعضعقالعرافي،

قسط:رالرري،السريانيبعضعسزوالريايى،القبطيبعضعقر.،والرويالقطيلعصعقر.فقط،الريانيسط:دقط،الرويمط.دقط،القبطي

الريايىوبعصالقبطيتعس.،القطيوبعضالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،الريانيوبمضالرويمع!رفقط،والريانيالقطي



ب+بم

3-ة3

يوحناإنحيل

غمتزالثامنائقضل

قائيين:تتغخئونالجفوذقخغلأ71015ئغقئم.ؤكأنالقيتي،إلىت!وغضجذائجيد،ائيضافضازقققا1471(

أزشقيى.لقنتللي،فؤليشأتا"تغييميؤقال:ت!وغآتجاتفئم16(71يتغقئم؟"ؤتئمائيهتاقيهذايغيرف!"كيق!

ؤخدي.ذاق!مقفؤآتاآفوذالديآئماللهمنفؤقلتغييمي،تغيردثقفؤآزشقني،الديإزاذةتضتغققن71017(

لمحييماؤليشلمجققذاكآزشقةقنمخذتظفحثؤالذيذاييما،تخذظتحتإتقاؤخذةذايهمنيتتهئمالذيقإن1871(

لضقئفويخإ؟"تظفئوتنييقادابالحافوش.تغقلأخذجمت!ئمؤلئممقالتافوش؟آغظا!ئمفوحمىآليش91(ة71ظلئم.

"إل!تفئم:ؤقاذت!وغآتجات71031(لتقئقذ؟"يظفئلثالديقننشيظاتا.بلث"إنؤقائوا:انجفغآتجاتةة.،(71

منالحتانأنؤليشايختان.فولتىآغظاخئمهذاآخلمن71033(آحمغون.قغجئئئمؤاجذا،غقلأغمفث

يكيلآال!نحت!بالحتانتقتلإئ!انكأنقإن3371(إئ!اتا.تخيئونال!نحتؤ!نيالأتاء.جمنفؤلجنفوكا،

انؤنجيما،بج!بتخكفوالاآ(471ال!ئحت؟تؤتم!طةإئ!اتاشقيثلألمتيغليغصئئئمقيضادافولتى،تافوشتئتمق!

تظفئوتةالديفؤهذا"آليشيفوئون:إيزوشييتمآفلمنقؤئم71:ه؟أقخغلغذ!."لمجيماخكفواتل

فؤهذاآنخقاغيفواقذآئضاالرؤشاءقتغللتميئا.تةتفوئونؤقابإغلآلب،تتكئمذاهؤققاآ(671يتقئلوة؟

فؤ.".:.أينجمنآخذتغقئمقتيشتجاء،إداائقسيميخ،قآقافؤأينمنغزفتاقذهذالجن71037(ائقميميخ؟

ذاقيجمنآتؤتنمتغقفون.آتيثآينؤمنتغيرفون،"إتاقيقائلأ:فؤئغقئم،لمحيقاالقيتي،ثنيت!وغققزخآ(7108

الديفؤؤداكجمئة،لأق!آغيرفة؟ؤآتا7.!3(أتغيرفوتة.قاأئئنمالذيخق،فؤآزشقيالديلجنؤخدي،

آزشقني.،،.:.
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يتعلم،لما1تاي!طاة(ليهتابا11*)2(ة(فجعل(71051*)11(ة،؟ن11ا+ة+5يدأاةع!ايدماةهـملعيد(انتصا!ا11*ول*،م!ولقرفلتا،(71،1

!هو*هـ11هـم!د!عةهـم53يدادلماهـفىولااة+5ة-5351(أرسلني(...)دس(071*هـ*هـ71(لمنااللههـ1(ليا1دلأ!خة+(تعليي(71061+قىا،حح5!ة

8!!ء(ذاتهمن1871(زر37ة+ة(وحدي1ا58!5+ه+اح(ذاتيمنا1ي!ةيلأأم(11ح!هل(53113!ت!اادله!تأة+لاحتعليي(يعرف

ةا،اطه(ظلما411أولهـ53س!+(محقااةهـا،مذاكا1ااح+2!دلأقى*اولقى7ياه(تهدامجدا1دلهكا(1اة)7(طلباارز37ةاا+ة5،وحد1ااا+ه+اح

ل!ص!ولكاة(بك،71003ح!ه!5+ح(لقلويىاا*ح+ح-للأك!7اثلأظي!اتطلبولنيا1ص!هـ11535ذلماا1ا51اام(يعملااحط،ههـل!ل!53،محم(91لأأ

11ةلم!الحدلما!ااح*،81!زه!م!يتقض(لكيلاا1اةةد!يقل(33(71ش!*(أن11*71053قر(وليس33(71!دلأععصلأ(ا11،اة(عملت71031(

511.الوجها11ة-ة،قر(مجب(7143:اةم!5تااة*11153(شفيتا1+ل!للأ*(غضبتما1س!ام!!هـ533ا(فلادالما+(3*ت!)تهولهاناموس

قر(بإعلان(12163،ح!هـهطص!(ليقتلوهادل!،53-م!ولهـ31لأدلهخي!(يطلبونهلذيا11*ة(هلأ715،3اول*ا!،عدل11داحط((ب)حح

ةاولس!3هـة+اولولحقا(علسواقدا1دلأمأيضا(11*دلما*مةا!(الرؤساءا5+ه+ولوليتأدلأ+6أولق(فلعلاورس!ئا5(يقولونا1ممة+احولة

أوحدي11ه!س!8+ه+الحادانيمنا1اة+س!(أتيت5111*ا!(إياي11)للأور(1(س!(قائلأااللأ!شلاأ،م!بعفم،هولياا1س!+%س!*اايموعا7138

6اهـذاك(اا،5*ح!*58!ص!53ا"ولقمنه،لأتي7.!3(6ح!هـأ!،الديااهـ753اولحق،ا1+*2*ولقى

تعليي(16(71أحذيعقصهعر)؟(اسعر(يتعلما1الكتبعرقس/(الكتاب71015(العيدأيامعر:سالعيد(11كادعر.صار(14(71

نأأحديردإنعرقا،اللهمن)-..(يصنعف!ن71017(الديمنعر.سعر/قلمن(ا1يتيعسقر/لي(ا1تطأنا(11تعليعسقط/س

عس.االلهمنهوأولأالتعليمهذامنفليعلمف)ث(!ه،يصنعأنأحدسا)ء(فإن%هوالقآمنأولأالتع!قبلمنيعلم،مرادهيفعل

تلقا)ء(منوأناعر.نفصي/تلقا)ء(منأتحقمإن!اأوس؟ق/،وحدي)...(الذيأم11عليدر.تعليي(ا1مرضاتهيصنعأنأحبفتن

لهعر(ذاتهمجدا1رأيهتلقا)ءامن%رأيهمجبع!قر/(وحدهداتهصمي/مإن،7108!لمتلقااء(صأقولهألاكنتلو%أتحلمنفي

معه/ظلمولا%فيهمحاباةولامحقفهوعرظلما)...(فذاكا1دهداعر.(لذاكا1وحدهمجدهقةلعسه/الح!دسنفه/مجد%مجذا

تطلونصق/،يقتلونيتطلبوننياامجمعسر.عسر/منحم،71091(جورقلهفيوليسمحقفهو%إثمقلبهلىليىمحقفإنهعس.

11لاحتئعسللا/!يقالكيهلا(ائحقسةالختار(يقبل3371(قتلكيطل!س.ق/،ليقتلكيطلبكا1معكقبك(7103(قتلي

إنسائاجعلثعر.إفائا،شفيثا1تدمدمون%تمقمونأفعلي%لأنيعنأتحنقون%لأتيوسوستموأنتمعر:(لأنيعكغصبتمفلمادا

عادلأقضاءعر.عدل،مجحيما1بالمراباة%بالمحاباةعسالمنظر/علىعر.(الوجهبحب71034(فيالإنانشفيتعر.!طه/مصحخا

يريدون؟نوا%نقتلهأدطلبنا.عس/قتله)؟(يصحلونعر:لمتوه(يطلبونها1الأورشلي!يين!يإيروشليما:سقياإيروئليم(أهل71،35

عر.م!ن/أيعس.عسر/قأين\(310137قأيضا،1اظاهزاسمنصرفا/معىكلفيعر:يإعلانا36(71لئفتليلتمسونه؟نوا%قتله

أينومنعرفتصوفي،قدفإذعر:قسر/آت(لم)...(إتاي11وقائلأمعقئاترس/قائلأ،يعتمهوفيماا71038قسرهر"اأينمنا1صقعأي

قمنه،اأ!.93محقعسزقسراحق(ا1نفيعند(عس.تلقا)ء(/د!.عرالىيتلعررحدي،ذاتي11*أناس:اأتيت11آتلمفإننيأنا،

عندهمندر.عرعسا

شيطانأبكشيطائا،بكإلى71:.3(خاضةمجدهذاتهامحدا71018

نصفينجعلهالثي)ء(وتنصيف.انتصفأيالهاروألصفبصعى،وانتصصالنهارنصم!حاضية.،انتصاف371،1،

(،عوالرويالريانيأشرالرياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيتروالسريايى،والرويالقبطيقسر،السريانيسالرري،ي،القبطيق

قط.فقط،السرباني،طفيلي!-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيرليى!لا،الريانيبعضدس،الرويبعصعر:،القطيبعضعق.،العبراني

تسط:،والرويالسريانيلعضعسر،والسريانيالقطيبعضعق!.رالرري،القطيلعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرريمطفقط،القبطي

السريانيوبحضالقبطيتعس،القطيوبحضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيقعرالسريافي،وبعضالروي.معسفقط،والسريانيالقبطي
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يمآ

يوحناإنجيل

تغذ.:.أتثتنتئمشاغتةلأنتذا؟أخذإتئيمائقذح!ققئمئض!يصكوة،أنتظفئونؤكأئوا71003(

قغلجمقاأكفزالأتالمحتمنتضتغقلائقميميخ،تجاة"إذاتفوئون:ؤكأئوابإ،آقئواالخفجمنؤكثيزون3(ةا71

أنجلإ.:.جمنههبغلىقتذقزوا،الخموغالأختازقمتيئ71033(هذا؟"

يتقتيضوة.:.خذاقاؤالأختازائكقتيمازؤشاءؤأزشل

آزشتني.".:.الديإلىأضصيثتمقليلأ،زقئاقغئمفقيئمأتا"إتقات!وغ:ققال71033(

!يماائيفوذققاذ71035(إتة."تأئواأنأئئئمتفدزون،إتجيماآفصيؤخيذتحذوتني،قلآ"ؤتظئئوتني71:34،

قئغقتمائؤتاييين،يخزقةإلىيفصيئانفزجمغتغقةتخن؟تحذةقلآتفصتيأنفزمغهذاآين"إلىتئتفئم:

بقا؟يىينت!ئئمإتئيماأفصيؤخيثتخذوتني،قلآتظئئوتني"إتئمقاتة:الديائقؤذهذافؤقاأ71:36ائئوتاييين؟

إتة،؟،،.:.تأئواأن

فهذا7،فذاكااوحدهمجده،(ذاتهمجداايطلبمماطلب(ااقال"افإلىا1871منمرضاةمما(الديإرادة1االى+احبممافمن،71017،

لعتلوهتطلبونهمماليقتلوهايطلبولها1مماأليرا5؟االاحنقتم6غضتم(71:3،(الابا!الآباءا33(أ71الاموس"،بالاموس9!(71

إيى11ي!دمما(يقدما71:03+اناكا(أتيت71:38(يعلماحدمماأحد(يعلما1جا!جاء،71037(الروساكاهاالرؤساء(11شيا!اكاثميئا،36(71

7(بينهمفي!ا71035(ليقبضوهكاليقتنصوه(ا1كارولارؤلاء(11تذمرواقدمح!ةلألحتذمروا(33(71جاكا!جاء،71031(إيىأحد7أحد(

+ايىممايحفيى\(ا1لبضبعصهم
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عقأهذهعلىفتذقروا11الأ6أ7يدهاالجموع671133أولها!ا71،31ا*محس!ياللأك!،إليه11ي!س!(يقدم11لاهحة+يسكوه،03(71

مقيماأنا11+حيإنصا(71033(لأه*+حلقتصوه(ا1س!ة+،أم*+!يخذافا(ا1!لما،أ*ا+ممم!ححم*73ا*لات!عقم*!33*ح!*373ا*يم

يصضي()...(أي!إلى71035(يدأتقدرود(اة*هـ1ع!يدأةلا.أء61ا*3م511(إليهأمضيحيث34(أ!م*ته*5عر53*تاعقزمثا(11+هيد!

ي("ليينليوناا11الم!53احلاا*ق(انييرلوناا1اللما*ا+م585!(فرقةا1*26(لعلها1*م!+ت!+يلماس!ول(فلاا1م!*مةهـم!اة،أيلأةحي!اااة،اللأهـم!

516*يااي!رر

بعد(ا1إلهيصدعس/عليهيضععسميقاإيى(يقدما1عليهالقبض%أخدهعسمجتاحوهاعر.يقتنصوهاقعرايسكوه(7103(

ع!من/الححمورة%عليههذهيتراطونالجمع؟نإذعر،أجله)---(الجسوع7.؟3(أأتراهع!.عس/!يهل(31(71!لاعسرط

.سلأخذوه/شرظاي:تر/ليقتضره(خذافاا1أحلهمنبهذامتذمربنالجيمعق/القولهذا!يهتقولالجموع%الجموعقرلمنذلك

معحم/أكونأيضاأناعر:قمعحم،مقيمأداإنصا11عقهـلا،مقيما1وأناق!ي/أنا،إنصا3371(عليهليقبضوا%ليسكوهخذافا

سلاافلا"،1"مزمعا1نموصهملىعرةسلبص/بعضهمقة(بينهمفيما71035(أناأكونس.(إليهأمصي71034(أعلممعحمأناعر

أصقاع%)؟(اللونيرمرارععر.الصاهـاث(ء/بلدانس:عرقاالوناليين(!رقة11)؟(يجحعمى/أتراهعسرة(لعلها1مستعدعس

ألاأكونس:ق/(أمضي36(71الحنفا"ء(ع!)ث(ء/الصابعسر:قسراالونانيين"(االثعر!

يصكحملا،بقادرينلتم71،36رمنيازمها(71033(المرييونالأحبار،33(71

(،عوالرويالمريانيأس.،والسريانيالقبطيض/سىوالرري،القبطيقروالريايى،والرويالقبفيت!رالريايى،س:الرري،عي:،القطيق

تط!،فقط.طالسريايى،فيلي!-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيبعصعس،الرويبعضعر،القبطيبعضعق.،العبراني

قسط.،والرويالربافيبعضعسر،والسريانيالقبطيلعضعضوالرري،القبطيبعصعقردقط،السربانيسط:دقط،الرويمط.لحقط،القبطي

السربانيوبعضالقبطيش،القطيربعصالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعرالسريايى،ولعضالرريمعر:فقط،رالريافيالقبطي
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الامنالإضخاخ

غشزالتايعغائقضل

لتشزت.إلنقفيأتيغظش،"قنقائلأ:ؤضزخت!وغؤقفالكبييرائجيدجمنالأيخييرائخؤيم37(ؤ!بة71

الروجآخلمنقاتةؤهذا71093(تظييما."مقتخيريالخيا؟قاءآئقازقإنائيهتاث،قاذكقالإ،ئؤجمنؤقن71:38(

تخذ.:.يحنتئمت!وغلأنتغذ؟تحنتئمالزوخقإنيقتفوة.أنفزميينييماائفؤجمئونكأنالدي

آخزونؤكأن71،4:ابالخميقة."التيئفؤ"هذايفوئون:تجغفواائيهقة،هد؟شمغواتقاالحفج،منؤقؤئم71:.14

ائضييخ.".:.فؤ"هذايفوئون:

تيحتؤمنذاؤذ،ت!ليجمنإتةائيهتابئقالقذآليش71:43(الخييل؟منائض!يصيختأقي"قلتفوئون:آخزونؤكأنآ

ائقميصيخ؟".:.تأق!لمحيقا،ذاؤذكأنالتيائقزتة،لختم

أخلإ.:.منشصقاقالخئيثبق!ن71:43(

غقثيما.:.تذةأخذئلتيتثملحنيفبضوة،أنجمئفئمقؤئمآزاذؤكأن710144

الحذائمقأتجات71:46(ييما؟"تأئواتئم"يقاداأولجذ:تفئمققالؤالأختايى،ائكقتةزؤشابإلىائخذائمآقثتمأ714:ه

آقنقل48(ة71ضقلئنم؟آئفسا"تغقئمائقزييئون:قآتجاتفئمأ71047فكذا."قآإئ!انتتكئمتئم"لأتةقائيين:

قالأ71:.هقلآعئن."ؤفئمالتؤزاة،لايغيرفونالدينالخئغهذالحق71:94(الأختايى؟منأؤالرؤشاءمنأخذبيما

شمغةإذاإلأالأئ!انيدينتافوشتا"قل71:اه(جمئفئم:ؤاجذؤهؤتيلأ،ت!وغإلىأقئالديييفوبيفش،تفئم

يفوئملاإتةؤائظز!افخضالخييل؟منأيضاأئت"لغقكتة:قائي!نقأتجائوة7.؟ه(أتضتغ؟"قاذاؤتغقئمآؤلأ،

الخييل.".:.جمنتئئ

و؟ر"ف!ن،71،43-ئأا!ليل()000(المسيح1،-71،53لعلل6هلا71:41،+الىممايحن،710913ما!ماء(ا1كافإن،71،38

الاعوس"+التوارةا3194(كاروسارزلاء،7108،،كاروصارؤساء(71-145إيىيدهيقذبمأنأحديقدر،(عليهيدهأحديلق7104،ا

تصنعكا(يصنعاامهيعلموارمماصصعه(إذاإلا7(511مماإلىا11نيقوديرس+نيقوديئس(05(71
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(تجري71038(ااح+!أللماشا(ليمثر!11ا!ه-(يعطشا*هـ1،ق!ا1ا،ةي!لمحماللأ(صرح11لمحماا*ا+م!+ت!3اةلمحماي!لكبير(العيدام!71037(

،اح+7!+ا+5+ةة3مةا+دلهـينا+ل!(وو(...)فإنا1حلم!ة*3ة6ا،+اكل!**م!كهـ*!ع!3حم511(يقبلوه(..)؟!يلدا3(719!اهـل!طةة3

ح*+م!مة53*ي!(المسيحيأتيا1**لاه*ق!يها(11+7لأة(أليس71043(شآولت!مةالمهيح(11**قرهل(41(71ةلم!3جعلوا(.،(71

به(تأتوالم11ح!!س!53لماذا(311*ولولح+ص!ول!(أولنك(لح7105!حيدمايلق(11حة-،5(يقمصوه،4(5371اممرشا*ولكاقر(شقاق43(71

عقطيوع(05(ألا**س!3حعةتا+ةط531(ملاعينهم94(71،أولهل(48(71،اع!-للأحعاأيضا1ا6أولقرلعقحماالح717اال!م!ي!ح+ح+ق

11(1اس!+لم!)ا*ح(ويعلم11+م!يدماأؤلأ،1ا+دلماتام!ولمح1(5،ل!عها31+يدماااةولإذا،إلأ11ح+ة(يدينا61أولقر(هل51(71أولأ++مهيدماي!

5+حط-هاا!حص11كاللماعاأيضا11+ولالعقك(7135ا،ح-املاهولي!ايصنعا531ح+(اماد

عر.قاليسثرب(إلمبفليأتيعطضم!ا1العيدآخرهوالذيالعطيمس.العيد/منالأخيرالعظيمعرقر/الكبير(العيدم!الأحير71037(

!!%عطشالى؟!من%(ويثرب%)،وليشربليئربإلمبفليأتعطئان،إدسانيحرإقعسروليثر!/إلبفليأتأحدعطشإن

11لقولهع!يقملوه(أن11مستعديرعس.فلا/مزمعير،7193(أحشائهعرقسر/(بطنها1لىيذ!/م!(3871(إدسانعطثى

قاس،وقوم04(71+بعدعر+لعداعستخذ(ا1أوتيتد!يابعد،ا1ئغظلمالرقتهذاإلىعسطبعد(يحىلما1قس!االروح

11يأتيحاصةداودد!./يأتيداودقريةعرقر/،يأتي)...(القرية43(71أن+مجوزعرطلعل/عسزأترلى/عسعر/هل،4171(وكثير

عرقر/(أحلهمنا1أحتلا!(العمىماجرةالثعبفيفوقعس.قر/(شقاقالححيف!ن4371،قطفيها(ا1حيث!يقا(التي

أحدا11يحتاحوه%يثدوهاعرا/يأخذوهاعس(يقتنصوه/ق.ع!/(يقصوها1استعد%أحتعسهتم/عرقر/أرادا71044(بسسه

سقر/الحدام(71046(الكهنةسقراأولخك(11الثز!س.قر/الخذام(71045(يذاعر.اليداقيديهاق.س/يده(ا1إداندرقسرا

هكذايتكمإدساث)ط(نعهدلم%هذابهيتكممابشلعسرالإدمالى/هذأمئل%الإلانكهذاأحدعر.قر/هكذا(قطإدمان11الثرط

ضللتم%قدوألتمهلعرصللتم(أيضالعلحما1+أنتمقس:قسر/لعلحم(ا1+قائليرعقط.المريسيون(71047(الرحلهذايتكمكما

إنساندرقسر/أحد،11لةآام!عرلعل/عسرعس/هل،7108،()؟(ظللتمقدأيضاأنتمألعلحمدلى)!(/ديخأيفاوأنتمألعل

11أتاهى.أق(ا1+كادعسر.(الذي05(71فهمهملقلةلعنةوهمعرقساملاعير،وهم11الع!سدر/الجع(1اإلأسلحن(لح(7109

منهيسعلمإنعس؟يق/أؤلأ(سصعهإذاإلا11لىأيجورعس.لعل/صهل(71051(و؟ني:قاوهو(11+أؤلأعقط.قسط/يوع(إلى

امجثفتش/عسعر،عر/ا!حضااقرأيضا(11هللعقك(عر5371(يسعحتئأؤلأ/عس

المزيهمييرالأحبار،45(71أحديقذميقدرأحد(يلق4(لح71

(،عوالرويالريايىأصوالرياني،الضطيقس/سق،والرويالقطيقروالسريايى،والرريالقبطيقسرالسربايى،س،الروييالفبطي،ق

قطمقط،ط،السريانيلىليىهـلا،الرويفيليىهـلا،القطيلىليىفلا،الريانيلعصدس،الرويبعصعر،القبطيبعضعقالعرايىا

ت!ط،والرويالربايىلعضعسر،والسريانيالفطيلعصعقس،والرويالقبطيبعضعقرلقط،الربايىصطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريايىوبعصالقطيقعسالضطي،وبعضالرويمعق،الرويولعصالقطيقعرالسرباني،وبعصالرويمعسفقط،والسريايىالقبطي
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غشز(الاجمخائقضل1

القيتيإلطبائغذا؟ؤتجاقي81:13الزئئوني.تجتلإلىتمئوغؤققى8101(قؤضجه،إلىقؤاجذؤاجذققىثتم71053(

فيتا،!ماؤجذتافزآةؤالأختازانكقتةزؤشاءإتئيماققذتمأ8103ئغقففئم.ؤتجققالخموغ،إتييماقخاءتآيضا،

بأنتأفزفوشؤتافوش81:15فيتا،ثبؤتجذتاقاائقزآةهد؟ائفغتئم،أئقا"تاتة:ؤقائوا81:4(ائؤشط،جمبؤأؤقفوقا

ؤكتحتبغيتييما،ت!ئوغقأظزقخخة.غتييماتحذوايتيتة،فضتجيينقائوة،ؤهذا8106،آئت؟"تفوذقضاذائزتجتم.

أؤلأقفتزحمقاخطيئبما،بغيرجمئئم"قنتفئم:ؤقاذزأشةزقغتجؤاتة،اشتئظؤواقققا81:7(الأزص!.غلىلمجإضتجه

تخزخونتذؤواتنيهيتة،ؤقهفوامئةهد؟شمغواقققاأ819الأزص!.غلىؤكتحتأظزقؤجيتئد881(تحخير""

قزقغأ81:.اائؤشط.!كأتتالتيؤائقزآةؤخذةت!وغؤتيئخجهئم،قغالشئوخخزبخختئقؤاجذا،ؤاجذا

"ؤلاتة:قاتت11(ة81ذاتليئ."ؤاجذلاغقيليئ؟خكفواالدينأولحذأينائضزأة،"أتئقاتقا:ؤقاذزأشةت!وع

ائخطيئيما.".:.إلىيتغوب،الأنؤفذ،قاذقبي.يئليئأبأتا"ؤلا:تمئوغتقاققاذ."زتتاأرى،ؤاجذ

نجيت!تنجة

فحاتمما،!(لجاءتا1وجا"!وجاء(8103(فواحذاهـواحذأةلافواحد(واحد5371(-لحطم(وقال)...(مضىثم5371-807،

"!احطيئةا1أستطؤاهـكاةلأاستبطؤ7!!ااستمطؤوا7(ة81هـزناءةهـلازنا(11يأيها*،!كاأيها(يا4(81روصا!رؤصاء،81013

يا،أيتها(11يسوعهـرأصه(رأسهيوع01(81واحدمماواحذا،11بدؤاص!بدؤهـكا،ةلا!!بدؤوا(ا1وتمهحوأ"وفهموا،9(81خطيه

الخطيهكا!(الحطيئة11وص"ومذ(11،ايضامماألا(11-كاأرى(-1181(،هـمماأرى("لأةا1واحدولا!لحةلأ!واحد(لاا1أيتها
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قدس:(ؤجذت11بامرأةص.(أمرأة11فأتواس.ثقذم(81؟3(العبكلس.الجسوع(11سلاأيضا(11شخر؟نولتا.سقر/(بالغداة8103(

برأسهعي.عراق-لا،بعينيها1طاليني.ق!/مجدوا(ليااقر-لاتمحنين،8106(بالزنافتقتةمط.قس/زلا(في8104،فيكت

أولأ(!ليرحمها11+؟نسقن(ا1قس(رأسه11ق!،حرابها1أيضاطامنيسألونهمضواإديض/(رأسهرفعجوابهأستبطؤوافلما7(81

هذاس.تبكيمته،وفهصوامههذها1هـلاودهسوا،11قهـلامنه،ا81:9س،أطرق11ثمسقاوحينئذ(8108(برحمهاأولأمليبدأيق!ر/

11أجمعسقاحمعهم،ا1وبتيآخرهمإلىأوطممن،صاحبهبعديخرجواحدجعل!ي:قس/بتي،)...(بدؤواا1كتبالذيوفه!رامنهالمعنى

يموعنطامنقائصة!ي.رأله(ي!وع!رفعالوس!فيكالتالتي819-.ا(تسالولط(لىااق-لا(كانتالنيااهويق!/يوع،

11ق-لاأرى،11ق-لاله،81011،ق!دالليئ،واحدلاا1قعليلث(حكسواالذين11هاولا)ء(س:،أولك11قررأله(يسوع81001،

تخ!)ث(صلاي.قس/(الخطيةإلىتعوديلاا1قسهـلا(يسوع

ئختثلالعضهافيإتهمعالعرلية،الئغأكزفيموجودوهوالقمطي،فيمرجودغيرهناوإلىالفصلهذاأولم!حاشية5371-8:11(

العربيةالئمتعمنئملإتهوقيلقطيه،واحدهئئحبمافيووجدئه.القبطيرليسأتهفبالهوئثظث،الأصللسطورمغايرسطورفيإلأ

)1(بنترجمةو!أيضا،فيههايح!ل!،عربيوالآخررويأحدهما.جدولانو!)عندي(،حضرتالتيالروميةوالئخة.القبطيةاللغةإلى

مافيهاكاتئهاوشظتفيها،ففخقبماصغيرشورقبمالىبلأصلها،فييحنلمأيضا،المذكورترجمةو!،العربيةالأخرىوالسخة.توفيل

."أخرىئ!خيمافينقلئهالفصلوهذاتدية.ئضخخةن!خةو!منها،كتثالتيالئثخةمنساتظاكادالفصل"اوهذائخته

تخلولكيلافأثيت،القبطيترجمةفيؤجذوإنما،الرويفيولاالسريانيوليسالفصل"هدائختهاالريايى،ترجمةفيحاشيةووجدث

لألباسريايىبخظإنجيلفيأيضاووحدئهبعم!.دورالسريانيةالأناجيلبعضلىبالسريانيالحاشيةموضعفيمكتو!وهوالئخة."منه

ئ!روإناألسرياني،فييح!لمالعصل"هذائخته.ما()!قبالهإيىصطتوقد،الأصلقلمبعيردقيتيبخظوهودمثق،مطرانيؤن!

فكتبه،الروميةباللغةالخبرةأهلمنوهو،الفصلهذابالقاهرةالمليالفضلأبيللقىودكرناالإسكندرانيين.")؟(بولاإصحاحاتمن

الحاثيةآخرالقسطنطيصية."منحضرتنسحةمننقلتهاإلني01ةوقالإلينا،وأحضرهابالرويورقةفي

(،عوالرويالسرياني)ير.،والسريانيالقبطيض/سق،والرويالقطيقروالريافي،رالرويالقبطيتسر.السرباني،س:،الرويي.،القبطيق

قطفقط،طالريايى،لىليمىهـلا،الروييليسهـلاالفبطي،فيليىفلا،الريانيلعضع!،الرويبعضعر،القبطيبعصحقالعبرايى،

تسط؟،والرويالريانيبعضعسروالسريافي،القبطيبعضعقى:والرري،القطيلعصعقرفقط،السريايىلعطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

الريانيربمضالقبطيقسى،القبطيوبعضالرريمعق،الرويولعصالقبطيتعرالسرباني،وبعصالرويمعسفقط،والسريانيالقبطي
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ب-بم

ء-!كأ

بم

بمآة

يوحناإبحيل

غ!ثز(اتةلي!القضلأ

نوزتأخذتلالظلآيم،!نيتفسييئقققيتتغيى،ققائغاتيم.ئوزفؤأتا"إلبقائلأ:آيخضات!وع!قفئمثتمأ81013

ؤقالت!وغقأتجات81014(بجق."تي!ثقشقادئذيذاتذ؟تشقذؤخذكآتت"أالأختاز:تةققالماأ8113الختاه."

قلآأتئئمؤأقاآذقمث.آينؤإلاجئ!ثآينمنأغقئملألبخقا،شقاذقيت!تتيذالإ،شهذثتؤآتاإق!"اتفئم:

ؤإن81:16(أخذا.أبينلاؤآتاالخ!د.بج!بتخكفونأئئئم1(81؟هآذقحث.أينإلىؤ،جئثأينجمنتغتفون

قكئوثتافوليمئمؤ!ب81:17(أزشتني.الديؤالأبئأتاتلؤخدي،ت!ثأتالأق!خق.فؤآتاقديييرتث،آتا

فؤ"أينتة:قائوا81:91(لي."تثئقذأزشقيالديؤأبييذاقي،آشقذقآتا81:18(!.خقزخقئنشقانأن

أئوك؟،،.:.

أئضا.".:.أبيتغيرفونتكئئئمتغيرفوتي،ؤتؤكئئئمأئضا.أبيؤلاتغيرفوتنيأتا"لا:ت!وغأتجات

تجاءت.:.تحنتئمشاغتةقينأخذ؟ئفميمكةؤتئمالقثتي.ثنيؤفؤئغقئمالقئتييخزاتةك!قاتقاالأفؤالهد؟81؟.3(

أتاأفصيؤخيثتحظاتا!ئم.ؤتفوئونتخذوتي،قلآؤتظفئوتنيآفصي،"أتاأئضعا:ت!وغتفئمقاذئتم81:31(

تقدزونلاإتيماآفصي"خيثتفول:إذتفتة،يفئل"تغقةائيفوذ:ققاتحتأ81033إتئيما."تأئواآنتقدزوالنإتييما

آتاؤآتا،ائغاتيم،منآئئئمأئئئم،ائغئيرمنأتاؤأتا،ال!فل،منأئئئم"أئئئم،تفئم:ققا!33(ة81إتييما"؟"آئئئمتأئواأن

ثبتفوئوافؤ،آتاآلمبئؤمئواتئمقإنخظايا!ئم."كبتئوئون"إتئمتئم:فئحثؤقذ810134ائغاتيم.هذامنلا

كث!زؤلي81:6؟أائيذاء.قغخئمتختضث"أتات!وغ:تفئمققاذآئحت؟""قنتة:ققائوا3(81:هخظاتا!ئم."

ائغاتيم."!نيأفوئقاهدهجمئة،شمغئقاالتؤاقيأئضاؤأتاخق.فؤآزشتنيالديلجنغتيخئم،ؤآخئمأفوئة

قجيتئدالتثير،ائنزقغئئمقا"إذاتمئوغ:تفئمقاذثتم81-38(.الأبأخلمنتفئمقاذآتةيغقفواققئم37،ة81

تفؤأزشقني،ؤالدي81:93،أفوئقا.هد؟آبي،غتقنيكتاتلؤخدي،ذاقيجمنشئئاأضتغؤلافؤأتاأق!تغتمون

كثيزون.بهآقنهد؟،فؤيفوذؤإذ81؟013جير."خويىضماةأضتغأتالألبؤخدي؟أبييذغيؤلنقي.

هوهـحق،لأحق(هو1681(لت*ليت(ا1انت*أنت،أ1381(يموعايفاكاأيضا(يسوعا1هـتحلملحةلأ!!مهم(81013(

هـ!6لأ(أمضي11داته"(نفسه81،33تقدرونكاتقدروا،ا813:اجات!(جاءت03(81انامماأبيا،81:16(حق!مما!(حق17(ة81

ابتداكاابئداء(35(81ت!وتونمما!ت!وتوا(ا1+بي!تؤمنوا(81:34(ليس7لا(ااصفلمما(الفل81:33(تأتوأنأنتم7،أنتمتأتواأن11+أنا

شئاكاكالئيثا(ا1لاوانيمماولا(11كاما(81038(هوحق7حق(هوا1أجلحممن6عليحم(ا1قولهكئيزاكا،أقولهكثير81:36(
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13-.83يوحناإنجيلحوا!ثي

ل!نت(ا1طمة51(قىالذا1كاةلم!لو((8141طمة!اه(تكالذا1ولي!3ةكا+ة(وحدك11م!*((لتأ)أ(155181:13اشهيأخذ(ا1!الم!1ام!(ملن(8131

لاا1دا)دلأ*3(ة(قالوا(81:91طمة51(ليا1حطم51(تيالد،8118حءتمةلجسد(ا11كا+ةةقر،مجب(8151اس!(ولا11ولم!قا(وأ511+دلمايدما

بخطاياحم(31(2181حوهو(311ة2هـه38د!اهمماةقر(خرانة81003(حمة!اس!(كنتمولو11م!كا"(1أيضا5311حولكاه!ةأدا(

)للهورا،(*!أ،فقال81033(لاص!إذأ1ااام!!هـهط3ةولق1\+ة،دمسهيقتلا1+*ول،لعلها1)للأ*3(ةلم!ا،دقالت33(81)ا!هدأي!ام!+(ع!*،أم!ط

3*ممرمةابتداء،11!ا+محاةشاس!اكلة(لحتصتأنا11)دلأ*3(*!فقالرا(81035(+دلما!دماع3مةعو(!إناا!اا*!طل!حط"افي\.81،34

11د!5(اللواتي11دلأعأيضحا(5311!ولهـس!!هـس!53حه+ة!لاعليحم(وأححم5211+ه*(أقوله11يلأ*يمهكثير(ا521د!ه(ولي36(81

(وحدي5811!ح+ه+اح(تياذمنا61شاح(ردعتم(8138م!!هـ3(أجلمن37(81اطةكا3ي!للماول53أقوطا(11اة*(هذها1ولهـهقا53سعتها(

اة!(هذها1للما*ا،ح(يقولهرواد03(81*ا(ولفهو(،(8109اضةت!أكاثلأولي!3أقوطا(11اة*(هذها1قى3ةول+ة

/ق(لذاتكا1قط(وحدكا1يألت(أ81013(لهمجتذيعر./يصيب%مجدع!/يقبلق.يأخذاا1أفاألاعر.ع!قسر/أفا(إني13(81

لصيأشهدكنتولوإنيعسلفضي/أناأخهدإنسر-ق/لداتي(شهدتلوأناإني810،1،لفمكعلىعس:لضفك!سر

قر/والآب،81016،إنسائاعطأحذا(11جدانئاحكئاوعليعراع!/جسمانيحكصحمد!،قسر/الحسد(بحسبمخك!ون15(81

ا(أيضا8191(عليعس/أجليمنيقس/لي(ا1نفيعلىع!.لصي/س.ق/(لذاتي1881(اثنيرعقرسرجلير(11781وأبيس

11يعقم؟نلتاعسقرامعقئاعر(يعتموهو11مخزنعر:/الخزانةي.سق/خرالة(ا1عدعرفي(8..؟(أإذنيقس/أيضا!(ااق

تقدروا(ا1بخطيتحي.قس/محطاياصم(ا1عسي(تجدوننيفلا81:1؟(+بعدعسرقسرأ(جاءتا1،المقدسعرقسرااطييأ(

11إنماعسر:قس/؟،أنتم81033(لأتهعرةطذا/ع!.إذ،11وحدهذاتهق:س/نفه(ا1أتراهعرهل.عر:س/(لعله81033(يمكنحعر

هذاعسر.\(العالمااإنصاسقر/3(أنتم1ا)أنا(وأماقس.عرفإتي/أناوأقاع!:أنا\(وأناا1المفلأهلعس/أسفلعر.،الفلمن

سريا-"(خطفيااإنفإنحمعقفإن(اامجطيتحمعزمجطايا-/سق/خطايا-\،فياايوقد(81:34(أنا"اقوأنا11)العالم(

الدءوم!أق،عليحم،)...(أناأ(ب-813536أنتتنأنتطيأنت(قنااالهودلهسط،لها8105،(بخطيتحمعر"بخطاياصم/

لقد%عليحمكثيزاوأححمأتحتمأدليوأقرلآنفالحمقلثقدعر.وأحح/لأجلح!أتولهبهيروليمعح،أيضاتحقمث

بدأثإن%أقوطاكثيرةأقوالأليفإنلصحاورتحم،لدأثقدكنثوإنإتيص)و(حكوماتاكثيرةأقوالمعحموليأؤلأ،خاطبتحم

الدنياعستسر/،العالم11ئحقعر:حق،ا1والذيعرتسر/،الذيلحن3681(ومحاك!ةكثير*موبينحمفبينيمعحم،بالكلم

الآبعنخاطبهمإتصاعسالآباعنيإتماعر:الآب/علىخطالهأن%الآبعلىطمقالعسق/الآب(أجلمنطمقال37(ة81

أتحتئم/كذلك%أقوذأناعر.ق/أقولها(هذها1نضيتلقا)ء(صس.ق/(وحديذاتي11لاوإتيع!ةولا(1اهـأناعر.قسر/هو(81:38،

تحلمولماعى.فبيناه/عر-عسر/هو،رإذ81:03،يوالقهماعسقر/،رضاه81093،أقحلمهكذا%أفعلكذلكعس.

+مغا،السفل(8133+مغا(لأقوالا(8191أوولا((8114

(،عوالرويالسريانيأصرالرياني،الضطيتر/سق،والرويالقمطيتروالرياني،والرويالقبطيقر،السريانيس،الرويي،القبطيق

قطفقط،،طالريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا:،القبطيفيليىولاالريايى،بعضدسالرري،لعصعر،القطيبعضعق.،العبراني

قط.رالروي،السريايىبعضعررالريافي،القطيلعضعقس،والرويالقطيبعصعقرمقط،السريانييعطفقط،الرويمطثقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القطيولعضالرويمعق،الرويولعصالقبطيقعرالسريافي،وبعضالرويمد!:دقط،والسريانيالقمطي



-بم

يوحناإنجيل

ائيمثزونالقضل

تلآميدي،بالخميقةقأئئئمقؤلي،كبثتئئمأئئئم"إنبإ:آضئواالدينيليفوبيفولتمئوغ3181(ؤكأن

لأخدتتغتذؤتنمإنجرهيتم،ذزتة"تخنتة:قائيينقآتجائوة81:33(آخزازا."الخققيخغفخئمالخق،ؤتغيرفون81033(

قنضوإنتئم:أفولالخق"الخقت!وغ:أتجاتفئم81:34،أخزازا"؟"تضيزون"إتئمأئت:تفولقكيقطقآ.

إلىتتئحثقفؤالائنؤأقاالأتد،إلىالضيستثببثابحبليشؤائغئذ35(ة81ائخطيئيما.غئذقفؤائخطيئة،يضتغ

إئرهيتم،ت!لأتئمآغقئمأتا81:37(خقا.آخزازاتضيزونقأتئئمأخزازا،الائنضتزكئمقإنأ36ة81الأتد.

آتخقئمقهدهآبيجمئذأتازأيئقاؤائتؤاقيلم81:38لمحيئم.بثابحتليشخلآجممالإنيتفئفويي؟ظتئئفولنيليهتخئم

إئرهيئم."فؤ"آئوتاله:ؤقائواآتجائوا810913تضتغون."إتاقاآبيئمجمئذآيضاآئئئمشمغئفوقاؤائقؤال!بقا،

فليس"ليس(3(هة81للخطيئةهـعبد!ةلأ!الخطيهعبدمما!الحطة(عبدا1الخطيهمما!(الخطيئة11والحقمماا(الحق81:34(

هـ-!ةلأ!له(ا1اجابوهمماأجالوأ(81؟93(ابوكمكاأبيحم(11سصعتوها"ستوها(81،38-مماحقا(81036(
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أ31-893يوحناإنجيلحواشي

+هـ!3يم53فمجعلحم،261:81،33*هـ*+بالحمممه،اا)اكلةس!(*+،لولىا1احهئ!تمااا153(ايرت!)ا*وللليههود(ا!3*تمبملوع،81،31

5+تم)ا!هلاهـ("(الحطية81034(لم!3-33تصيرود،ا31حعيم(قظا1حتم81لأحد،ا1ي!5+ز"3ممالل!!منتعتد(لىا1ة،إمح+حقر(ذزتة81033(

+هيا،(بثابباا*هم!+*،ا(نسل81037،ظللأ+*هقرحقا(ا1هـمع،6ي!53اصيركم1.5،81036،يثبتا1ع!وروأقا،11احهلاسب،81-35،

+للمالحلأحأيفا(11شاص753لسعتوها(38(81

فيعتقحمعرسعر/قأحرارا(الحقيجعلحما1وستعرفون!ي:(وتعرفون81:33(حكيعلى%قوليعلىد!.د!/(قوليفي31(81

إفائانخدمعر.أحد/يتعبدناع!.عسر/قط،لأحدلتعتدا1هـلالهاقمائلينا1الهودأجابهيقس/لمفأجابؤ33(81فيحرركم%ا!ق

عد81034(ستصيرونعر.(تصيرونااالأحرارأولادتحونولىلاع!أحرازا(تصيرونإن!مااقسرألت(11العبرديةطريقعلقظ

دلع!ريعر.قسر/حقا،81-36(يدومعسر./يقيمعر.قس/يثبتااابباقيس.قر/بثالت،81035،للخطيةعذاعر.قر/الحطيةلم

ليىااقتليتريدونعس./قتليطلبتم%تطلبولىميع!ق/لتقتلويى(طلبتصويىا1نسلأهلقنسل(ا1+يقيناعرطأعلئم(3781(

11)أ(رأيتميس/قسصعمتصوها،3881،بأكما)ء(لكليلتملأنح%كلتنعلتقو:)1(لمعسيخحم/يتصعلمي.يحم،بثابت

آبائحمعر.قسر/أبيحم(11عقطأيضا(

،،عوالرويالسريانيأسوال!رياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيتروالسربافي،والرويالقبطيق!ر،الريانيس.،الرويممط،القبطيق

قط،لهقطط،الريانيفيليى-لا،الرويفيليىهـلا،القطيفيليسفلا،الريانيلعضع!الرري،بعضعز،القطيبمضعقالعبرافي،

تسط.،والرويالريانيبحصع!ر،والسريانيالقبطي!عضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريايىسطفقط،الرويمط.فقط،القبطي

السريانيولعضالقحطيشةالقحطي،ولحضالرريمعق:،الرويولعصالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويمدسفقط،والريانيالغبطي
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بمبم

يوحاإيخل

التاليخالإضخاخ

اليمثزونأالقضل1

قأتظئئونالأن81:.4(ؤأئئئمإئرهيتم.أغقاذتغقفونتكئئئمإئرهيتم،تيىأئئنمكئئئم"تؤت!وغ:تفئمقاذ

أغقاذتضتغونآئئئم81041(هذا.يفغلتئمؤإئرهيئمالتإ،منشمغئةالذيالخقتئمقائلأإتتاتاتفئفولب،

اللةكأن"تؤت!وغ:تفنمقاذ81043(اللة."فؤؤاجذأثؤتتافيتا،جمنقؤئودينتخن"تئتاتة:قائواأبيئم."

آزستقني.الذيفؤتلؤخدي،داقيجمنآقيتئمقإتيؤأتيث.التيماجمنخزخحثأتالألبئحئوتني؟تكئئئمأتاحئم،

أبيئمجمنأئئئمقآئئنم،81:44(قؤلي.ت!قغواأنتفدزونلالأتئمقؤلي؟تغيرفونلئئئمهذا،أخلمن4381(

أتذا؟الخقغلىتثئتؤلنيلتالي!،قتالأائدءفئذكأنالديذلذتفغفوا،آنئيريذونأبيئمقشقؤاقيإئييمق،

ؤلا،الحقلئمأفولؤأتا81045(.ؤأئغكذوثلإتةتخضة؟مقايفولقإتقااثكدث،قالؤإذاكييما.خقلالأتة

أثئئم؟بيئؤمنونلاقيئالخق،تمأفوذكئثؤإذاخطيئيما؟غلىيؤتخنيجمئئم81046(قنثإ.ئؤمئون

أتجات81018(التإ."منت!ئئمتخئمقيت!قغون؟،أتئئمهذاأخلقمنالتيما.أقؤاذت!قغالتيمامنؤالدي81:47(

لثميظانلا"أتاؤقاذ:ت!وغأتجات81؟94(لثيظان."ؤقغلثشاميرئإتذتخنففتاقالخ!ن"إتةتة:ؤقائواائيفوذ

الخقالخق5181(قؤخود.الذتانالظايحثتضجيدي.أظفسثلاؤأتا81005(ئهيئوتي.ؤأئئئمآبي،أكيرئمليهتيقي،

تخئون.أتكغيضتا"الأنائضفوذ:تةقاتتأ81053الأتد."إلىائتؤتتزتئمقؤلي،آخذخمظإنإتةتخئمآفول

أئتألغتذ810153الأتد."إلماائتؤتتذقيلاقؤلي،تخقظ"قنتفوذ:ؤآتتأئضا،ؤالأئبتاءإئرهيئمقاتقذ

"إنقائلأ:ت!وغآتجات81:54(؟"ذاتكتخغلقنأئضا.الأتبياءقاتؤقذقات؟الديإئرهيتمأبيتامنأغظئم

ؤقا810155إتفئم،إتةأئئئمتفوئونالديئتخذلني،الذيأبيقؤخوذلثيئا.فؤليشققخديذاقإ،تخذثأتا

إئرهيئم81:56(قؤتة.ؤآخقظآغيرفةليهتيلثمئقئم.كأ؟ئاأكنأغيرفة،قاإلمبففثقإنآغيرفة.ؤأتاتغيرفوتة،

شتة،ظ!ئونلكيصزتئم"إتةالتفوذ:تةقاذ81:57(ؤقيرخ."قزآىيؤيمب،يزىأنفيريذاتفزخ،كأنأئوكئم

قخقفوا81095(إئرهيئم."تخونأنقئلآتاإلمتيتئم:أفوذالخق"الخقت!وغ:تفئمقاذ81:58،إئرهيتم؟"قزأئت

فكذا.قخازفئمؤشطهئم،ثبؤفؤغابزتفئيالقيتيمنؤخزبخت!وغ،قتؤازلىتزلمخوة.ليئجخازة

ذلحم،هـذلحم،ة!ذلك(11-كاأبمحم،81:4،(لسسعونممادسوا(81043(رنآء7زنا،81:الح(هـلالحةلأ!أن(81:04(

تهينرنني،81094،خطيهمما!خطيفة(81:46(الكذاث6الكدث(ال)قتاد(طقتال7قتالهـمما!ة!!كاقتالأ(ا1الد!الدء،11لاذلك

11شياكا!شيئا،81054،الأنبيا!الأنبياء،81053،يذوق"ةيذق(ا-ةله،81053(يراكاير(ا1مماأحد(81051،ل)تهينوت(ص6

+؟ئنلى6أنا(81:58(يصير"يصر(81:57(ابرهيمابوكم"(أبوكمإبرهيم81:56،الاهحمهـكا7!ةهـلأ!إلهحم(
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م!ورا*م!س!،كانلو(81:34ا*كاهـهولتاج(سسعتها1دلأور،5،ئلأقاا51(نأ11-،دلأ!ادلأتاي!(تطلبون(8104حورداع!حلو((18093

!ء+ةطياح!ها(لأقتاا1هـا+5(ا!؟)ةا*3()ع!(58!ةاكافنهوات(إلليس(3:8144ةولي!+ة(وحدي11+ه+الح(تيذا

هي!ح-*311(يخصها1يلهااةتا!ةاخة53!هـس!*ا+م!*ي!ورالكدثاقالإذا11+هلمحما61+*طت!(فيها1*م!ولاعلىا1احه(يشت

5811!ح(صا1ا+اوالذي81047،حاح!هـح53(!يما1احطتاارإذا11ع!!هـس!(علىاااحهشا(يوتخني(8164-اع!*ا"5++للأ

81094،ا*هولاة!يجول!للهولقشيطاتاا1*ه*ةنح!اا1س!هكل!اةقلنا،ماا1س!لهه!كاقرلملحنا1ح*إنه،81048،

*ح(لم81:51(اا+ه!لأموجود(ا31(+ح)+ةح(الديانثلما!ا(-*هـ11)3(الطالب311!لماة+زو37ة+ةتصجيدي(05(81

أيضا،11الأة53"(ماتا1+ول،ههـي!ا!53لمحأ7"هةلأ(أعظمأنتألعتك81،53كاحاأيفا531لاه53*للأولحولكاةولش!*

كاثلما*+3لح581+شيئا(هوليسفصجديا31للما53اي!ي!-*2*ولقى،ذاتيمخدث810.5،)اما(ك!*عقاك!امت!"هولاأتكد

81:95(مح،3-*+ذهيصر(لم81057(يلمالل!153اعمريذا(ا81!لاةي!ول5+(يفرح؟ن56(81هالم!شبهحم(81055(

اشهااةل!ا،31ءللأفجاز!(ا1ولاا(*ي!)المح!(يصنيا1ا*ا!ااحعالر(وهوا1اع531لأللأكل!(يرجموه

5311!*3افإقيا

11ا*لل!مللناسا

%+الأحللأ(أبوه11

*1(ص!كلةا)اا!قواأ

للهرلمهلمحأ،تهينويخا

(مجنون(1835ي!

مجعلم!ا1ي!احمم!

يايله+هاموحودا1

11*35*(فحسلوا

.قي/تقتلويىأأنتطلبونااقتليتلتسونذاهولأن/قتليتريدرنالآنولبهحع!.قر/،تقتلونيأنتطلبونالآنوأنتم190014

تحبونني((81:3!معحمنطقكرجل%كشحمرجلوأنادلى.يخاطبحم/%بالحق!طتحمعر،الحقلح!قانلأا1لتقتلونيتطلبوني

عندعس.)نضي(/تلقا)ء(عسر:لفي/متلعر.ق(ذاتي11ووردثع!:قسر/وأتث.11صدرثعسر:تسر/خرحت:ا1+إذنمط.

بأعر:إبلي!(أبيحم81،14تفهموند!.ترفون(اكلأيتعرفونلايتمعق:عسيعسقا(قولي)...(أجلمن81043()نصي(

عرالحقاعلىيثبتا1للإنسانعرعراس(للناسا1وثهوةعرةسعر/قفثهوات(ا1هوالثيطانأبمن%المغتابالأبعس:/محال

لههوب!ابتكلمفإنصاعر.ق/مجصه(ممايقولفإنصاا1الكذاثق-الكدث(11+موجودعسطقحق،لاا1بالحقيقومد!.)صق؟(/ي

وأبوه"هو(عر:عر/،وأبوه11أيضاالكذبوأبوس.وأبؤ،11لههوممايتكلم!إنصا%يتكملدنهف!نعس:/تلقائهمنفذاك%خاصة

،كللايعسط.تسصعون،ا1كانضإن%هوالذيع!.هو/قنإنبريزللمالذيعزاالذيلم81047بخطيةعرةص/على،4681،

11نقولحقمحسنينألسنا%قناحسناألي!د!.حسنا/تخاطبناألا%نحننقولماحسناألي!عرنحن(قلنامالحمنإنه81048(

.سق/صي(11جتةعس.(شيطان94(81شيطائابكوأن%نجونويعتريكعر./شيطانولك%جنونوبكعس:ق/شيطاناومعك

مدي/%تعظييع!.مجذا/ليعرة/مجديعر.قتجيدي(81005(تشونني%تشهنوننيعس./تحرموننيلاعر.عر/تهينونني(ا1بي

أتك81:153مهيأ%حاضرعس.مرجود(ا1وكائنويدينيطبهوعرمرجود(الديانالطلب11قس(الديانالطالب11وحديمجديق"

11قرأيضا،11أعظمأنتلعتكأنتق:/أعظمألعقكعر؟س/أفضلأئراكعر،أعظمأنتألعقك81:53(صيطائابكأني؟،مجنون

موحوداااهووليىليعر.عسص/فلاهو،ليىا1*وحديقطنمصي/ص.،ذاتيااأمدخعس.ق/تجدث(81-،5(نفسكسر.،ذاتك

فرحقد.ي،يفرحكانا56ة81أحقهعر.قسر/أعرفها81055(إطناعر:سعر/قإالحم،11يصدحنيع!.ي!خدفي،ا1إنعر./كائن.ق

اب!لمتالآنأنت%عليكيأقيلمبعدع!لك/ليست%عليكيأقيلمعرلك(يصرلم57(81يثاق%لث!كانقدع!.أن/

يلقوهاعرص/يرجموه،ا1فتناولواعس:لمر/فحصلوا(81095(موجوداكنتإبرهيمكانأنقبلعسر.قسرا(إبراهيم)...(إني5881،

قرهـلاهكذا(ا1وانطلقس:)!وجاز؟(1وحادي:فجازهم(ا1بينهمديماعسقسر/(وسطهمفيا1قطيسثي(ا1عليه

أجلمنعلىلم81:46،تصذقرننيبيلمتؤمنون81045(قظأبذا(1ا)صح(ذل!مذلكأ11المغتابإبليصا44(81يقولإذقائلأأ81،04

ماتواالذينالأنبياءومنالأنبياءاماتوقد81،53لنلاا81:51(

(،عوالرويالريايىأصوالرياني،القبطيق!/سق،والرويالقسطيتر،والسريانيوالرويالقبطيقسرالريايى،س،الرويمم!،القبطيق

قط.،فقطط،الربانيلىليس-لا،الرويفيليسهـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيبعضد!،الرويبعضعر،القبطيبعضعق.العبرايى،

قسط.،والرويالسريانيبعضعسروالرياني،القبطيبعضعق!،والرويالقطيلعصعقرفقط،السريانياسطدقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيرلعضالقطيتعس،القطيوبمضالرويمعق.الرري؟وبعضالقبطيقعر،الريانيولحضالرويأسفقط،والريايىالقبطي
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ؤائج!ثزونيقباائقضل

أتواة؟أئمأهذاآخظأ؟الديقننزاقإ،"تاقائيين:تلآميذةت!أتةأ1903أغمى.ؤيذزخلأزأىئختاز،فؤؤإذ1901(

ؤأتا1904(التإ.آغقاذلمحييماتظقزليئلجنأتؤاة،ؤلاهذالائحطئ،"!تئمت!وغ:قأتجات1903(آغمى."ؤيذقإتة

قاأ19:ه!ييما.تغقلأنأحذئفحنلاجينآلت،قالقيلالحقاز.ذاتمقاآزشقنيالديآغقاذآغقلآنل!يئتني

الأكقيما،غيتيب!ؤظلىطيئا،تفتييماجمنؤتجتلالأزص!،غلىؤتق!هده،قاذأ1906ائغاتيم."ئوزقآتاائغاتيمثنيذفث

ؤخقة،ؤغتلقذقحت"ائضئغوثة".تزخئقاالتي-ييفوخا"بزكيماثبؤخقكقاغميل"اذهحثتة:ؤقاذ9.!(أ

هذا"أليشيفوئون:ق!ئواالضذقة،تسئألقئلمنكأنأتةيغيرفوتةؤالدينجيزائةقأقا1908،فئصتزا.قخاء

فؤؤأقائشبفة."ؤليهتة"لا،قائوا:ؤآخزون"فؤفؤ""يفوئون:كأئواققؤئما1909؟"الرحمةت!أذتجاي!اكأنالذي

"إنؤقال:ذاكأتجات19:11(غيتاك؟"ائقتخت"كيفتة:تفوئونقخغفواأ!؟.!(فؤ""آتا"إق!يفوذ:ق!ن

قذقئث،ييفوخا."فيؤخقكقاغسيل"اذقحثلي:ؤقاذغييئ،بيماؤظلىطيئا،تجتلت!وغئ!مىالديالزخل

الديالأختايىإلىققذفوا19:13(أغقئم.""لاقال:الزخل؟"ذاكفؤ"قآينتة:قائواأ19013قآئضزث."قاغتمتف!ث،

أنالأختازشأتةؤأئضا19015(غيتييما.ؤقتخالظينت!وغضتغتقاشئسب،تؤئمؤكأنأ!14(زقاتا.أغمىكأن

منقؤئمقخغلأ19:16قأئقزث."اغت!فثثتمغييئ،غلىؤض!غةطيتا!"إنتفئم:فؤققالقآقاآئقزت؟""كيق!

زخليقدز"كيق!يفوئون:آخزونآؤكأن."ال!ئ!تتخقظلالأتةالتإ؟منليشالزخل"هذاتفوئون:الأختايى

منتفولقادا"قأئتيلأغتى:قائواؤأئضا19؟17(لثمقاق.!يهئمقخذثفكذا؟"الأتاقيهد؟تضتغآنخاطئ

ختئقأئقئأغتىكأنأتةائيفوذئضذقةققئمأ19:18تئئ.""إتةققاذ:فؤآقاغيتيك."قتخقإتةأخلإ؟

ئئصزفؤقكيفآغتى"؟ؤتذتاة"إتتاففئضا:الديائتكضاهذا"ألئشقائيين:ؤشأئوهتا19:9!،أتؤئيمااشتذغؤا

؟،،الأن
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لم،:3(1051119(ق)ص!ررح!اعىأ511*31"يمةؤيذ(فإتها1ا!!ةم،تيرايا1903(س!ررس!!ولقىا15أعى،ؤيذ511ايماءلأمجتاز،هووإذ\،19:

ما(19:هلحم!-ي!81حد(أ311!للماحمايعصلا1وله*!لأ(بصحنا1س!-5!يحس!+هق(حينا521*ي!اا(آت11شاللأيلحتاهق(دامما4(19ااح+رز

طئا(ا11،ةهـا+(تفلتهاا*ةهـ51(حلا1الحةكا+(رضلأا11+*تام!+ح(علىا1الحلاة53ت!لاةهـ53،تفلا1ل!اة5(هد(6"19لحشاه31(دمث

)3ء!أ(لاحامبصزاا1شا38للماولةسيلوحا(ا1مماه383*!ول!ةم،لركةا1اة(غملدا1917حط!ح!لم!7ااشا،كصهلأا811ياللماطة(طلىا5351اول

ها،ةالم!ا"ه*قىادثهه1909(53ي!هـم!7-ةيدمااة(الرحمةيسألا1اة*هـص!+ةرلم!52(الصدقةيمألا1+!هيدأ(تملمنا1حد!س!!ا؟نتهأ8(19

فقذموا((13ة61االلأحهو((1913ةمهـول!+58"تا2للما!ز*ةليلرحا(11ةا(غلفاةهـ71511اجبلا*ولح-ج،ههـاة3(ذاك011(19

فيهم(اا+هيدأ،فحدثا581!3د!5+الحمن،19016(اة+ةا58!5اغتسلث(11س!*أنا11ةيمصأله،535319،15+تارمائا،2311*اايم

3**ةاهداأليى19091(753آاستدعوا(11علم!ح-5+قىاا-5(تصدقهفلم18(19ح*53ماذا(19،17ا*خةولقر(شقاقا531-ولطت!

،3*7!*حوراناهولدساإ11للأكل!ح--ي!ولتهقلتا،ا1ا*هـ5+

11عظيصنا%يامعل!ناياعس./معلمياعر.ق(راتيياا193اجتارثمعر.)مجتاز(/هولبيناعس:/اجتيازهوفيعسر.مجتاز(هووإذ1(19

!يه،االتاهدواعس-قسر/تظهر،ااهوس.قر/هدا(ا1عرطق(يخطئلم19،3ؤيذحيثع!خؤيذ/حتئع!لوتد/عر-ؤيذاق/نإته

قسر!(أرسلني11نعطعقط:قسر/أعصل(11نعقطلي(ا1علييحبعس.تسر/لي(يننيا1ونحنعقطقسر/وأنا(194،بهعرتسرا

11سيأتيقع!/آت(11الليلفليأتينعرآت(فاليلا1عملأأحذيتطغلاحينئبالظلائم،أقفإذاعر:فيه()...(فالليلا1أرسلناعقط.

،الأرض1اأسفل.ق(على19،6الدلاع!/البريةعرقسر/"،العالمهاأ!:فلا،صيئنا/.عسرط(!يه11لإنارا.عسقرأأحد،ااقرحين،

11للوانعر.س/سيلوحا(ا1معحوديةعس(بركةاافاعتيمل!يق/(وجهكفاغسل197(التفلةققسر/(تفلتها1عرلاعفلاقا

11فعخلعرقسر/(فذهبا1المرصل!ي.االمبعوثة1ا!لا،المبعوثةترجمتهاالتيا1سيلوحابصا،ء،فاغسله!اع!سيلوحا،)...(فاعل

؟نواعر.(الصدقة)000(والذين11أقاربهد!./معارفهعر.تسر/(جيرانه19،8قطوجهها11فاعتليةفصلهصا/عسع!/ق،وغسل

%يسألعر:(الرحمةيسألا1الصدقةيمأل(يطوفقديصاالقبلمنيرونه؟نوا%يسألأؤلا؟نإذرأوهد!أدىاكالىتهأقيمنيرونه

نإ610111بهشبيهإنهيقس/يثبهه(ولكنهلاا1وآخرون!ي-تس/افقوم19:9(يستعطي%الصحدقةيسألويدورع!./الصدقةيأل

.سق/سيلوحا(فيوجهلثفاغ!لا1أغجلعرقسر/اذهـ(11ودهنعر.(وطلىا1اسسه%لهيقالإنساني:قائتتى(الذيالرجل

-لاو(الرحلذاك19013(وح!ثغلتقس/فاغذسلت(ااسلوانبركةفيفاغتسل!ى!اغتسل/ع!:سيلوحا/بما)ء(فاعلهصا

عرسر/هذه،ا1إدع!قسر/لأله(االدنصعرسر/سلم16(19أؤلأعرقديئا/عر:سقأزماقلم1االفزيسيينالأحبار(19،13

أجله(منا1+كانعرط:للأدى،17(61خلافع!؟س/(شقاقا1بينهمص(فيهما1فوقعس:ف!ن/ي.(فحدثا1تطهكذا(ا1كهده

اق(أبويه11!لاثيه/الهودتصذقع!.أجلهامنعر؟تلقائهامنايهودتمذق!ي.ق/اليهود(تصذقه19:18(عليهعرفيه/سقر/

ؤيذإنهصق/ولدناه،إنا1اأهذاع!.!يدر/قهدا(أليس190911أبصرالديأبويس.

الأحار(19013،صنعجلاا1911الصدقة(الرحمة11الرحمةالصدتةا19،8وصنع،وجبل1906،بقدريمحن،،(19أكتهأعىاة\(19

العرييين

)1(،قامةكانأنعلىالرفع.حاشيةيوما19:14(النمخثمالنمث،ثم،التفلثم،البزقأوله.مهوأقلبالبزقشبيهالمل.حاشيةتفل(1906،

سببيومالومذلكو؟نتقديزكلوالضب

(،عوالرويالسريافي)سوالسريايى،القبطيض/سق،والرويالقبطيتروالريافي،والرويالقبطيتسرالسرباني،سالرري،ممطالقبطى،ق

تط،فقططالسريافي،فيليمى-لا،الرويلىليسهـلا:،القبطيبليرفلا،السريانيبعضع!الرري،لعضعر.،القطيبعضعق.العرايى،

تط.،والرويالسريانيبعضعسر.،والسريانيالقبطيبعضعق!،والرويالقبطيكعضعقرلحقط،الريايىيط؟!قط،الروي.مطهـقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيش،القطيربعضالرويمعق،الرويولحضالقبطيتعر،الريانيوبعضالرويمعس.فقط،والسريانيالقبطي
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يوحناإنجيل

تغقئم،قلآالأنأئقزكئفؤآقا9.!3(أأغعى.ؤتذتاةؤأتتاؤتذتا،فؤهذاأنغيفتا"قذؤقالا:أتؤاةآتجات9،03

لأتفقاهذاآتؤاةقاذا19:33."ذاتهغنتتكئمقفؤقاشأئوة.ال!تنن،ؤفؤكأيئتغقئم.لاقتخنغيتييماقتخقنأؤ

قمن19033(خاغيهئم.جمنآخزخوةائقمييخ،أتةبيمااغتزفؤاجدأئآتةقززواقذكأئواقإتفئمائخفوذ،تخاقانيكأتا

."قاشآئوةليمئة،كقل"قذ:آتؤاةقالهذاأخل

احذاكاأحد(11والليلكالالليلاا1وانهممارأطا19،4يظهر"تظهر(ا1هـيخط!6!،يخطئ1903،الهحتى"حتئل7فإته،أ!.3،

7فاغتلت(11(19دكيف"(كيف19:.1(ف!نوا*كانوالمفقوم1909(الصدقهكا(الرحمة19:8(فجا"!فحاء(9.!(أتعله"قملتهلم19:6(

نيممالي(19017(حفظمما(يحفظاا+هومماليس(19،16طينمماطيئا،ا1سالوهكا(سأله15(19+ذاكمماالأحبار(19013،وج!ثصلت"

هـ"!(فاسألوها1لئالهإن7سته(كملقد33(19جماعته"(جماعتهم19:33(فاسلوه*،!اصألوه(11سئالهوأن6(السنكاملوهو19093(

فاسلوه
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9103-33يوحناإمجيلحواشي

11اعةيم(أله11د!*ع!حتا+،هقزروا(؟(193اا+،أ!هـح(ذاتهعنا1ااع!+*اةولااة+لم!قى3ةولاا+ةلأدلماح(فاسألوهال!كاملوهو11م!اأو(31(19

*اة*ااح+*ة-ي!!للأحلنه(كصلا1س!ه+ة3ة،أ3للما3شهقرحماعتهم(ا1ا"52-!اااأخرحؤ(

وهوسئالهإنعراأيضاوحدهله()،مقدارهوقامهقالص(كاملوهوااقرهـلا(نعلمفلاأ!،31(ؤيذوإته)س(قاولد،5(وأنما03(19

عرق/(جماعتهم)...(قزروا33(19نمسهسق/،ذاته11النعصتهوقد%يتهفيأيقاهوطعنوقد/ليتهبلعقدوهودلىثاب/

علىاتمقوابرالمحملمنئحزجالميحأتهيعزفم!أته)!حذدوام(حدوأعس.امهميحالهيمزأنعسىمنمنميايحونأدتعاهدوا

قد33(19خارخاجعلوهق.،أخرجوه11المحمعم!يحرجونهالمسيحأنهلهإدسانآمنإنقطعوا%يخرجوهالميحبأتهيقزقنيحرمواأر

غلبقدسنه!!%سسهوطصقدعرالمدركإله%سئالهإدعرسنهأكمل

قامتهيئه،33(19القامةالسر(31(19

"المقدار"لعى3حلوقاوردت+اة*لمطةالن(كاملا1مالهأكلتأيالمنونوعصتهالعمر.ع!لالسنيعترقدحاصيةالن(31(19

(،عوالرويالسريانيأش،والسريانيالقبطيقس/ص.،والرويالضطيقروالرياني،والرويالقطيقسز،السريانيس،الروي!ي،القطيق

قطفقط،طالمريايى،فيليرهـلا.،الرويفيليسهـلاالضطي!يليسفلاالسريايى،لعضعس،الرويبحضعز،القبطيلحضعقالعراني،

تمط،والرويالسريايىسضعسررالسرياني،القطيلحضعقس.،والرويالقطيلعصعقر!قط،الربانيل!ط!قط،الرويمطفقط،القطي

المريايىوبعضالقبطيتد!،القطيوبعصالرريمعق.،الرويوسضالقطيقعرالسريايى،وبعضالرويمعس.لحقط،والسريايىالقبطي
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+بم

يوخاإيخل

ائغاليزالإضخاخ

ؤائي!تزون(ائحا؟يالقضل1

خاطن."الزخلهذاأنتغقئمقتخناللة،"مخدتة:ؤقائواثاييةقزةأغعىكأنالديالزخلقاشتذغؤاأ19:34

ؤآتاأغمى،كئسثأتنيؤاجذة،آغيرفؤإتقاأغقئم،قلآخاطئافؤكأن"إققائلأ:أغمىكأنالديقأتجات،(هأ!

قئل،منلئمففث"قذقأتجاتفئم:19:37(غيتيذ؟"قتخؤكيفبذ؟قغل"قاذاتة:ققائوا19036،فئصئز""الأن

قمثتفوةفئمقأقا1938،تلآميذه؟"تضيزواأنئيريذونققغقخئمت!قغوا؟أنئيريذونآئفماققاذاتمئقغوا.ققئم

قلآهذاؤأقا،فوشىتاقياللةأنتغقئمؤتخن19093(فوش.تلآجميذقتخنتخن،ؤأقاذاك،يفميذ"آئتقائيين:

فؤ،آينمنتغقفون،أئئئمآتئمتغخحث،آئضاهذا"إنتفئم:ؤقاذالزخلأتجاتأ!:013فؤ."أينمنتغقئم

ضايغا،ؤلازادييماغابذا،يلأليماؤاجذكأنإذاتليفخظاه،ت!تجيثلااللةآنتغتئمؤتخن19031(غييئ.قتخؤقذ

منهذاتحنتئمققؤ1933(أغقى.قؤئ!غيتيقتغأخذاأنئ!قغتئمالذهيرؤفئذ190133تة.ت!تجيثقهذا

ئتمئغقئتا!"ؤآثت،بالخطيئةؤيذتكلذ"أئتتة:ؤقائواقأتجائوالم19:34شمثئا."تضتغأنتقدزكأنتقاالتإ،

ؤقا!:قأتجات19036(التإ؟"بائننئؤمنأئحت"أتة:قالؤتجذة،ققضاأخزخوة.آتفئمت!وغقمتيئ3(19:هأخزخوة.

ققا!:فؤقأقاأ19:38ئحاطئك."الديؤفؤزآيختة،"قذت!وغ:تةقاذ19037(بيما؟"أؤجمنييئشيد،تافؤ،ؤقن

تة.ؤشخذزت"تا،أؤمنأتا

ؤائجمثزونالتايبائقضل

ائفئصزون."ؤتغتىائغفيان،ئئصزلتييفغاتيم،مخايهفاأتيث"أتات!وغ:ققاذ19:93(

ت!وغةتفئمققاذ1941(؟"غضيانأيضاتخن"تغقتاتة:ققائواقغة،كأئواالدينالأختايى

."ثابتةقخطيتئئمفئصزون"،"إتتاقتفوئون:الأنؤأفاخطيمة.تئمتن

منقؤئم19004(ق!يئ

تئمغفتائا،،،تؤكئئئم

فصا+فلا(ا1993+أيفات!معو،ت!صعوا((ا61أيضا(19137قالوامما!قالوا(19136راحد*(واحدة5،(19للرجلكا(الرجل34(ة19

شئامما!شيئا(ا1-كاأن(افلمكالم(فلو19:33(أعىلمولودأكته7أعى(مولودا1احد*أحذا(19033(واحذا*واحد(19031(

!يديكاسيد(19:36(+خارخاكا(أخرجوه19035(با!طيهكاكا(بالخطيئة11ذلككاكلك،11هـفأجابوه!ةلأفأجابوا(190،3،

إننا11خطيهكا!(خطيئةا1عحيهان*عيائا(1941(محأهـلعللعلنا،هـلأةاا-مماله(19؟.4(تصرممايبصر(اامدايئاكامحاكئا(1993(

فخطيتحم!ممافخطيئتحم(ا1تبصرونانحممما(مبصرون
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،3-ا!9يوحناإنجيلحواشي

53يلهـللأ*ح+للماح(تريدونا531*هأيضا(فاذاا51**ولولحتبل(من19037(53اة(واحدةا1س!ولوإنما،19035(كاثلأة*3تخذ،34(19

دلأشا!ا53تعلصون،ا1دلأمأيضا،.3(19اكلةتا*ح!أ،ناجى(1993س!ولوأقا(311ةول*ح-ولهـح+ي!(ذاك11ة3هدلأحيد!3حلأهملمفثصوه19038(

*س!حفلو(ا1+لاس!3عهر(لدا11احورتاد!منذ(31(19يدأة7يدأ533*ح(ابدعاا1+دلمايدأس!(اإذ11ح(*ةمااع!س!!م)ا!ه(للحطاةا1+ي!ص!مةلا((6131

ح3لح+ةمحايهثا(93(19م!(ر!38(19ص!سيد(36(أ!5*((ألتأ)19.03(53يم((ب)!الحطية11!و*52(ؤيذت11!ا!+(تمك34(19

+ه!دأيا(ثابتةا1ع!د!(كنتما1ح*لر(9،،19د!دلألحأيفا،11ولولقرلعقنا(19004(

ذلكعر:قائلأ(أعىكانالديااقطهـلاقائلأ(أعىكانالذي19035(()اللهستخ.سأللهمجذاأعظ)ي(اللهمخذا1قسمرة(34(19

نإ19003(ءأنتعر:أنت(38(19عرطلىتبل(مر19037(+أيضاعسرله(19:16،واحداف)ث(طعسر.ل!ر/(واحدة11وقالالإنان

يتحيبمنهب!رادهويعوليخالحهلمنبلع!.ق/له،يتجيب)...(لل19:31،قاأيضا11ئتغخبهذادقد!قسر/لع!(أيضاهزا

يقدر(ا1هذافلولاق:يحى(لم!لو19،33قطالدهر(ومذ33(أ!قر(لإرادتها1لاس!عرعر/عابذا(ا1!ي!لا؟ن(11اللهكانمنلل

.س(أخرجوه1ا()الخطيةوص.بالخطايا/عر.سقر/،بالخطية،19،3راحذاعرالأشيا"ء(/ي.ذلك/%هداع!-شئالماايصكنهع!

11العالمهذاإلىألاحئتلحخبمعر.(للعالممحايه!اأتيتأنا19093،المعافئسط(فأجاب36(19خارجاس.(أخرجوه35(19+حارجا

قرا(ثابتةا1س(كنتملو41(19قطأيضا(11أؤضعرطقسر/نحن(لعتاا1+هذاعسرطمعه(04(19يصرونلاالذينسر.قا(العصيان

)؟(راتهعر./دائمة%تائة:عس

ربياسسد(ياا19:36أكصهأعىلم33(أ!تعردونتعل!ونا19003(

والرري(،عالسريايىأسوالرياني،القبطيقىاسق:،والرويالقطيتر،والسريانيوالرويالقبطيتسرالسرباني،س،الرويي،القطيق

قطدقط،.ط،الريانيفيليى!سلا،الرويفيليىهـلا.،القطيفيليىفلا.الريايى،بعضدس،الرويبعضعر،القبطيبمضعقالعرايى،

قسط؟،والرويالربانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعضرالروي،القبطيبعصعقرفقط،السربانييط!فقط،الرويمط.فقط،القطي

السريافيو!عضالقبطيتعس:،القبطيوبعضالرويمعق:،الرويوبمضالقبطيقعر.السريايى،وبمضالرويمعس.،فقطوالريانيالقبطي
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ؤائجمثزونالتايثالقضل

آخز،ق!لبمنف!سلماتضغذتلائغتيم،خطيزهإلاائتابمنتذخلتئمقنإنتخئم:آفولالخق"الخق10101(

ؤائغتئمانخؤاث،تةتفتخؤهذا101013ائغتيم.زايفؤقهذاائتاب،منتذخلالديؤآقا101013ؤلف!.شايىققذاك

قتتتغةفذاققا،يضمثيأخغ،ائخؤاض!آخزبخؤإدا10104(قئخيرخقا.كآشقائقاآغتاقةؤتذغوضؤتة،ت!قغ

ائغيريب."ضؤتتغيرفلاقيتقامئة؟تفزثتلتتتغة،قققائغيريحثؤآقا10105(بضؤييما.غايىقةلإتقاالأغتائم"

الخق"الخقت!وغ:تفنمقاذؤآيضا101017قغفئم.تخقتميقاداتغقفواقتئمفئمؤآقات!وغ.تفئمقاتةقتلهذا10106(

الأغتائمت!قجتئملجنؤسراقا،ئضوضاكأئواقئليآتؤاالذينؤخو10108(الأغتايم،تاثفؤآتاإلمتيتئم:آفول

قتيشال!ايىقؤآقا01(101انقزكى.ؤتحذؤئحزبخؤتذخل،تخفضجمآتذخلقنالأغتايم.تاثفؤأتا10191جمئفنم.

الضايخ،الزايهبفؤآتا1(101:اأقضل.تفئمؤيخكونالخياة،تفئملجكونآتيحثؤأتاؤئفيذ.ؤتذتخليمئحيرقإلأيأل!

تةانغتئمتي!حتالديبزاج،ليشؤالديقفؤائف!تأتجغؤآقا101013(غتمه.غنتف!ةتئذلالضايخؤالزاحي

الأجيز،تفزثؤإتقا10131(ؤئقزفقا.الذئحثقيخظفقاؤتفزث،الأغتاتميتزكفقبلأ،الذئستزآىإذاخاضة،

ؤخؤاخاخؤايهما،آغيرفؤأتاالضايخ،الراجمبفؤآتا10141(بائغتيم.تحتمل،ؤائف!تأتجزف!تأتجزلأتة

يغيرفوتني.،،.:.

الأت.".:.أئقماآتاؤآغيرفآبي،تغيرفني"كقا110115

آغتاجمب.".:.غنتف!ييآضخؤآتا

ؤتخوئونضؤلإ،قتمئقغوابالأخيرآقيآنليؤتئتنيالخطيز؟.هدهمنممقتي!تأخزتغتقال!"ؤإن101016(

ألصا.آخذقاليئتقمييآضخآتايماق!لي"لمجحثأل!هذا،أخلقمن101017(ؤاجب.يزاجؤاجذاقطيغا

نآشفظانأيقماؤل!آضحغقا،أنشلظانقليؤخدي.دال!جمنآضغقاالديآتاتلمتي،يئنرغقاآحذليشأ101:18

ؤجمتفئم.آ(101الأقؤالي.هدهآخلمنكثيقاقالخفوبجمبق!ن101091(آلإ."جمنقبفئقاالتيائؤضيةممقؤهد؟آخذقا.

"هدهتفوئون:كأئواؤآخزون3(101:امئة؟"ت!قغونقيقاداتخئون.ؤفؤلثميظاتا،ب!"إنيفوئون:كأئواكثيزون

غضيايي؟"غئونلممحأنتفدزلثميظانقللثميظانأ.بيمالائ!البتي!تالأقؤاذ

مما7(فليس01(101جهتيمن6ثن(9(101ويدعوا*ويدعو(3(ة101مماهو(أ.ا.؟(وسارقلق!7ولق!(لارقا1الخرافمما(الغنما(ة101

أبيكا،الآب،101015(تعرفونيكا،يعرفونني1010،1،يحفلمما،يحتفل101013(براي"،براع101013(يسرقلعل6(ليسرقا1ليس!هو

+لنيكافي(91(101ينتز!اهـكا7!ةلأ!ينزعها،18(101احدهاكاآخذها(101017(لرايمما،لراعا1غنمممالغنئا(101016،
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1-0131يوحناإنجيلحواشي

*ه!5د!3-الح(من(3اةهـ101ةولداج+35(اكفذا1ةي!س!+ااهمتسققا(ا1دلأشام!(الم!)53(لغنما311ة+!2(حطيرةا581!حلحد!م!+ا(من(1011

،الخواص10104،ه*ح،ةيله3*ه!س!افيخرجها1اة+ة!الر!)طسصاثها(،511(ال!هثلهخ)3،الغنم11لى؟ولس!ا+-5(الواب3(101

قئاا1م!!ءابابا!.1.1اللماكلة5(قبليا1018ح!شأالا!7(101ح!!ح53(لماذاا1مة+*اولاهقر(قثل101،6م+52(جمعأ511+5*لم5311!ا

(يذل11(101حع535أدضل(11-دلأيطأيدلح(ا531*!ة3101.16ام!+يلآا(ليسرقإلأ11س!!أما(101001(ةولقى7ال!هالمر!،11ه!م!8+ه+الح

مه*53يمرقها(ا1لأ5311(خاصةا*هـ1"(لديا11ياههـ!ا!هو(11حوروأقا((1010،1(1ام!*)3!دماشاح(غنمها1ححولم*5!5(عنا131اةلمحأ

لممي!5+ح531(اصيحوا،1010،1(1*شاس!لل!)53(لالغنم11س!شامول38اي!(1ا*)لم!(يحتفل11س!*5!ه!ول3*ع+حتجر(متأنهلأ(10113

11ة*38،الحظيرة11حك!أخر،11لح)3!للأظح(لاةلغنئا،ا1ا+!ا،ليا521*هوإن،101،16*حكلم!ةي!5كاثلأق3(أغنايعنا1للهلحأيصا،101015(

عقح53دلماءص!(د!ةول)53عق(لراعا1ح3الحهاقطيغا،11س!3ا+دله!دماحويحونرن(11حدلأ*3!الم!*533الابالاخر(آتيأن611دلأح،وينبني

،وحديذاتيمنا1ثله*ي!تهولطحا*مأضعها!،11للما81ينزعها(ا10118ل!هأيضا،1ا6شا-اآخذهالم11ولاا31امحب17(أ.اةي!اةيمه33!ثلهخ

ترشقاقاا1*حطاي91(101كا-اةقبلتها(الاهاأيضا11تاة*أضعها"ا11ايلمامس!المحأ3ةولقى(سلطانا5351لأ3فلي(ا1+ه+الحزو37ة+ة

11**اهلا1حول!للأوللم!1"شيطارااهة!2اولللهم(لإنان،ا!101يا8ا!ثلهامحنونا1!ثلهولحولشيطائا((؟.101،!هـم!اجلأمنا1ا*خةولتا

لح(*ة!)+ررق!عصيار(ا1ل!(لا)طهـ!*5اعيون

تسر/أغامه(10131بالابعر.(الابمن10103،س!لاآخر،م!نمنا1قيصعد(ااالابفي%لالابعرقر/(الابمن1011(

11ق(أجمعالخواص1010،(فتتعهعرإيى/!تجتحعس:قسرافيخرجها(ا1بأصسائهاسقاكأصصائها(ا1هـخاصةعر:كباشه/ع!.

لماذاااالمواعظهدهعزقسر/مثلاهذاا1016كباشهعسلمالأغنام11انطلقغنمهس/يمضيالحاصعسصهعييسثي(أجمعالحواص

بييدخللاصعرعر/قلصرضا،)...(الذينوكل101؟8(قباب(101؟7(يخاطبهمكانلصاذأد!به/يحقصهمكارماعر:،معهمتحتم

لعلق:(ليسرقإلأا1ليسفهوق.،فليس101001(حهتيمنق.لن(10109(قسراالأغناما1لصوصهمكانواالذينع!./لصوصفهم

عن(اذ!(يبذل101011(وأمنحعر.+ش)ء(اعسط:قسر/لجكون(ا1لأمنحعر./ليجبتس:لتكرلى(ا1ويقتلسقرا،ويذبح11يسرق

المتأتجرس(والذيفهوالمسمتأتجر13(101غنصه(الىعر.الغنمدوننفهاليصع(مجعلعر(غنمهعننفهيذلا1دونعسرتسر/

11+بأجرهعر.مستأتجر،101:13،الغتمويبذدفيخطفالذئبديأتيس.قر/ويمرقها(الذئبفيخطفهاااقرسلا(خاصةا1قفهو(ا1الذي

11الآبمي:تس/أبي(1(اةه10ليالتيتنوأعرف%منهاوأعرفعريعرفونيى(ا1ورعيتي%ليماع!"وخواصي(19014(قر(يحتفل

:س/أجعلعر/أبدلس:قر/أضعا11أبيسقر/الآب(11قطأيفا(11قس(وأعرف11عارفبهأناكذلكعرالآباأيفاأناوأعر!

بالآخر،ا1القطيعع!جد!/قرالحطيرة(ا1كباشاعرس.قسر/لغنئا،10161،الفميعسقس/أغاي(11دونعس.عن(ا1أبذل

)...(ويحونون11أيضابهمع!:بالأخر،ا1تنقادإكتلكأجلبهم.أنعكومجبعر.قس/(صوتي)...(ويننيا1أيضاب!%بهاعس:

وراجعقعق/(لراجا1واحدوالرايواحدةرعيةويصيروني.واحداالاوالراي(والمرممىواحذا!هاالضموتحونعسواحد(

عرقأيضا(ا1أقلهاعر.أرتجعها/ع!.قسر/اآخذها11أفيلعسر.قسر/أضعا1امجبنيسقالي(ئخبا1الآبي:ق!/أبي(101017(

.سقر/،سلطانفليا1نضيتلقا)ء(ي(ذاتي11لإرادتيأضعها(الىأتركهاس.(وحديذاتيمنأضعها11يأخذهاعرتر/ينزعها(101018(

عر(شقاقا1دينس:في،ق/101:91(آخذهاعر.قسراقبلتها(ااالأمرسقرا(الوصية11ومسقطسقراأيضاللطان(ولي11متطوأنا

جتةبه%خنوقدشطانبي%ئابتشيطانبهعس.فيجى/شيطانإنهعر:محنون،وهوشيطانبهإن101003(مثاجرةد!:/خصومة

أعىعينيعر:سعر/ق(عميانعيرنا1مجنونمن%لمجنونعر:س(شيطانبهلإنسان101031(ضيرغوقد

وهو03(101بسببأجل(من101:91(رعيةقطغا(16(ة19ليوالذي!وخواصي(11ليالذين%!التيخراصي(101014(يعنيمجتفل(61:13(

ضيرغوقدمجنرن(

والعداوةوالخلافالثقاقحاشية(شقاق101003،فاعلهعلىحالمصادر،وعامتهعامةمثلالمصدر،علنصصحا!ثية(خاصة101013(

(،عوالرويالسربانيأس.رالرياني،القطيقس/سق،والرويالقطيتر،والسريانيوالرويالقبطيقسر،السريانيس.،الروييالقبطى،ق

قط،فقط.ط،السريانيفيلي!-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا،الريانيلعصع!.،الرويلعضعر،القطيبعصعقالعراني،

نمطرالروي،السربايىبعضعسر،والسريانيالفطيبعضعق!.،والرويالقبطيبعضعقزفقط،السربايىسطدقط،الروي:مط،فقطالقطي

الريانيوبعضالقطيتعى.،القبطيولعضالرويمعق،الرويولمضالقبطيقعرالسريايى،وبعضالرويمعس.،فقطوالسريانيالقبطي
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ؤائجمتزونالزافيالقضل

يىؤاقيينيالقيتي،كبتفمتيت!ئوغؤكأن101:33،لثتاء.ؤكأنبإيزوشييتم،التخديذالزقالبذلذ!بؤكأن10103،،

بإغلآلب."تضاقفلائقميصيخ،أئتكئحتإنئفوشتا؟تئرغقتئ"إلىتة:ؤقائوااقفوذبيماقأخاظأ101034.شقيقان

لي.تشقذهقآبيباشيمأضتغقااليؤالأغقاذئؤمئوا.قتتمتئم،فلحث"قذت!وغ:أقأتجاتفئم101؟هآ

ت!ضغآتاآغتايلأنآ(10107تنم.ففثكقاآغتاى،منت!ئئمأئئئملأتئمئؤجمئون؟لاآئئئمل!ن101:36(

أخذيحظقفئمؤلنآتذا،تفيكواققنالأتد،خياةأغطيفئمأئضاؤأتاا:10138يتتغوتي.ؤفئمأغيرففئم،ؤأتاضؤيئ،

أتا101:03(ألإ.تدجمنمحطعهمأنأحذيقدزققنالتئ،منأغظئمفؤأغظالنيالديآبيلأن10109،(يدي؟من

لتزلمخوة.جخازةأئضاائتفوذقخضقحت3(101:اؤاحذ."تخنؤألإ،

غشزانحاديالإضخاخ

ؤائجمثزون،الزافيائقضل1

تزظوتي؟"مئقاغقلآئأخلىقينآبي،جقيمامنأزئئئمخمتتةكثيزة"آغقالأقائلأ:ت!ئوغقأتجاتفئم101033،

قتخغلإئمتان،أئتلأتذالافيزاء.أخلمنتلتزظك،ضايجغتلآخلجمن"ليشائفوذ:قأتجاتة101؟33(

قإنأ35ة101آيقة"؟إتنمففث"أتاقكئوث:تافوليمئم!ب"أليشؤقال:ت!وغقآتجاتفئم101:34(إلفا."تف!ك

قذشةقالدي101036(ائيهتاث،ئئقم!آنئضجنؤلنإتئهئم،الت!قؤذكأنالدينآيقة،إتفئملأول!ذقاذكأن

أغقاذأغقلتئمإن101:37(التإ"؟ائنفؤ"أتاففث:قيلمتيافتزئت"؟"إتذآئئئم:تفوئونائغاتيم،إلىؤأزشقةالأث

ألمتيؤتغيرفواتغقئوالتيالأغضاذ،قضذفوائضذفون،لاليؤكئئئمأضتغقا،كئ!ثؤإنا.!-138بي.ئؤمئواقلآأبي،

ثب.،،.:.ؤأبيآبيثنيآتا

ئغقذئوختاكأنخيثاالأزذن،مجئيرإلىآيفحاؤققىا:.4(10أيديهئم،منقخزبخاقيتاضة.أئضاقظتئوا93(ة101

.:.فتاكق!نآؤلأ،!ييما

هذاأخلجمنقاتقاالتيالأشياءؤضوؤاجذة،آتةتضتغلأئوختا"إنيفوئون:ؤكأئواكثيزون،إتئيماقأقئا:10،41

كثيزون.ثتمب!ؤآقن101:43(خق."ق!

فاحاطه"(فأحاط،3(101سلين76!لأ(سلي!ان3،اا.اثتا*!شتاء،ابيروشليم*بإيروشليم،اهـمما6لحةلأ!في،؟101،3

!ةلأ!(ينقض101035،إلافاهـمما،ي6لأ!كاإلفا،11الافزا"!الافتراء(33(101فإن7لأن(37(101الأعمال!(والأعمال101035،

!اكاالأشياءا101141فهرب7فخرح(101:93(-"لي(38(ة101تومنون"تؤموا(ا1-"لملم101:!3،يقولونمما(تقولونأ101036ينتقض

لا-اثتم،101:43الاشيا
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11دلأ!ا81تترع،511+كاة-ةامأحاطاا.!إ،3ةهسقررراق،1اححلى(101:33(م!!ي!53اةكا**ول!أس!طلإيروسئليم،التجديد101033(

ولمهـقى7تأهكلاة-ل!ء+للأ!(لسمقلتك!ا11*للأشأحة53(غنايأ(؟511016!ةط(لي(101053ي!اس!ط*ممة+53احةقر(لإعلان

أريتحم(33(101ة238افحصلت31(53101ل!هي!ع!!ال!ال!(101093(لح81أحد(11حل!تملن(11ل!ي!53الل!(11للأحأيفا(101018(

إلفا(نضكفتجعلا1اوللله!53،دل!عإنساد(11م!*53ةالا!زاء(33(101يدماةأي(5811!ع5+احلاجهة(منا1د!ح+دلأولة-اة5هدلمام2

11!زدلما!!ه!م!اينهقصااوله*طه(يمحنا1دلهمةمحع53إلهما11*يم(الدين101035()-59أط(حشا(مكتوبا101:34امامم!كاهولرز!اد!533

11حة،1ة،قونتصذا1كاي!اة5+دلمايدألمنو!،310138اا!(عصلأ(10137س!كل!*52ة(فتريتا11ه+يهه!3(صهقذ،63ة731.1*هـةم(لكضابا

حيثاا10104+لل!لأة(مخرجا1كة-،5ااقتناصه11!هاأيضا11-،للما!ا(!طلبوا!10113+*طي!اقئا1*3!للأشااتعرفراا31*لاا!صذقوا

3ةولق(ثتم101،43!للألح،لأشياءا11ا*ح(ةحدوا11ة!(؟نوا(101041ا+للرلم!(ف!نا1+مهيلماؤلأ،أ11ةولا+

تزع(ااق،دأحاط101،34بلاطد!!إسطوان/عر:سر/رواقا101033،التجديدعيد.سالتجديد،11قطسرلا،الزماندلكلى101033(

ألتم(لحن10361(الي(ماعلد!"/أجليمنعر:لي(3(101:هففمخاعر:ظاهزا/عسرلإعلار(اائغققعيتأخذ/عسعس/ق

أعناي(11إدسلأن(10107،(لحمقلتكنثماعلىعرعقلاالسم(قلتكماا1كباشع!.قسراأغناي(11إتحمإلأعسر:تسر/

يغنصبها/عر.قسر/(يخطفهما1فوقعر.قسرا(أعظم11فلالأن(93(101إلادد!ةأحد(11يزعهاعر؟يحطفهم(38(101كباشد!ة

11لحمأظهرت%أعلشحمعرعر/أريتحم،1010131فتناولت%دأخذعر.قر/،فحلت31(101قر-لانحنا03(101يحتلسد!

أنتإنماإذولأنكعر.قسر/ألت،لأنكا1افترائكسالافزاء،اا+قائلينعرالهود،10331(فلامنها(ا1عندستذن/ميجهة،

الذين11قسهـلا(إنهماأولكدعاى.تس/لأولب!(قال101035(+تصيرونعر:لسراإتحم(11هذا%+هكذاد!.ناموسحم(101034(

ينقض(ا1عندهم%نحوهمعر(إليهم11!صةعر.عر/قول(ااعندهمكانتاللهك!ةلأن%اللهكلمةمعهملأنعسإلهم(اللهقولكان

عر:(افتريتإنك11يفزيإتهفيهتقولونلتمدلىافزيت(أتكأنتمتقولونا1أتقولونعر.قسر/(تقولونا:36(10ينحلع!.يطلأعر

فإنع!:فآمنوا/بيتؤمنواولمصنعثوإن!ي.قصذقون()...(كنثوإنا:38(10حينعر.تسر/(لأنيا1يفزيإتهعس:افتريحث/إنني

أتي11وتؤمنواس.عروتثقرا/عزق/وتعرفوا،11فصدقواتصذقونلاليوكننمفعلتوإد%فصدقراتصدتويىل!أيفا3وأأدلبهت

نأعرجق/(اقتناصه11فأرادواص.ق/فطلبوا(101093،البأبي(أبيفيوأنا(الابيقئأبيأنعسليه/وأناثتالآبأني.ثن،وأبيأبيفيأنا

وكل41(101دأقامع!يف!ر(04(101بينهم%أيديهمبينعس.أيدي!،منا1ففلتعر:فهرباأق(:،لحرجا1أجدهس:يسكوه/

علىيوحناقالشءوكل%كانتفحفاهذاعلىيوحناقاطاالتيوقيس:حق/وهوكانهذامنفهويوحافعلهماوكلعر.حقا)...(الأشياء

حقهوالرجلهذا

قبلمنأولأ(اايصغيعصد(10104(اجتياحه(اقتناصه10193(طقرهقذسه(10361(الخديفالادزاء(101033(حىإلى(.3(101

وجعلوااو؟نوا!4(101

والرري(،عالريانيأص3،والسريانيالضطيض/سئ.رالرري،القبطيقزرالرباني،والرويالقبطيتسرخ،السريانيس.الرري،!ي-الضطي،ق

قط!قط،ط،السريانيلىليى-لا،الرويفيليىهـلا:،القبطيلىليس!لا.السريايى،بعضع!.،الرويبعصعر،القبطيبعضعقالعبرايى،

قسط؟،والرويالسريانيبعضعسروالرياني،القبطيبعضعقس.،والرويالقبهطيبعضعقرفقط،الريانيسط"فقط،الرويمطفقط،الضطي

السريانيولعصالقبطيتص!،القبطيولعصالرويمعق.،الرويولمصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويمدلىفقط،والسريانيالقطي
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كأتتالتيقزتئم،ؤهد؟111:3(أخيقا.ؤقزثاقزتتمقزتيماغئيا،تيحتمنتغازز،تةئقالقيريضا،ؤاجذؤكأن11101(

انقزأتافيقآزشتحتأ111:3آخاقا.ائقيريضتغاززكأناليى!تيشغيرقا،قذقييماؤق!ختبالظيبالرتذقتحت

انقزضة"هد؟قال:ت!وغ،شيئقققا11104(قيريف!."ئخئةالديذافؤقاالزث،"أئقاقائقتير:إتييماالأختاني

قزتالمجستت!وغؤكأنةه(111آخيقا."منالت!ائنئقخذليئاللإ،تخدآخلمقتلائقؤقي،قزضة!يئتي!ت

قالهذاؤتغذ7(ة111تؤقير.!ييماكأنالديائقؤصمجفيأقاتمقيرلف!،آتةتقغةقجينأ111:6ؤتغاززأختقاؤقزتتم

ثتمزجمذ،يظفئونالخفوذكأنالأن"زاقإ،تلآميذة:تةققال11108(آنضا."ائتفو؟تيماإلمابتا"افضوايخلآجميد؟:

تغئزلابالحقايى،يمسث!قمنشاغة؟غشزةاثتتاالضقايىثب"آليشت!وغ:آتجات11109(؟"فتاكإلىأيضاتفصي

هده:تغذتفئمقالهد؟،قالؤتضاأا111:ا!ييما."ئوز،لأتةتغئز،بالقيليتفمث!ؤقن111001(ائغاتيم.ئوزتزىؤفؤ

قفؤزقذ،كأنإنالزلث،"أيقاالتلآميذ:تةققالأ111013أ!يقة."ل!كنآفصيليهتيزقذ،قذضديفتا"تغازز

الخؤيم.زقابآخلمنقالآتةيظئونكأئواؤفئمقؤييما.زقابأخلمنقالإتقا13111(ؤت!وغتفوئم."

آخيخئم،من-فتاكآكنتئمإذ-آفزخؤآتا1(111:هقات.قذ"تغاززبإغلآيي:ت!وغتفئمقالقجيتئدأ111014

تخن"تفصيالتلآميد:لأضخابيماالضؤآتم،ئذكأالديئوقا،ققاذ16(ة111إتييما."بتاافضوالحنئؤجمئوا.ييئ

غتتاتيثؤكأتت111:18(آتايم.أزتغيماالقنرفئذينيؤتجذةغئيا،تيحتإلمات!وغتجاءقتقاأ17111قغة."يخفوت

ييئؤقزثاقزتتمإلىتجاؤواقذائتفوبمنكثيزونآؤكأنآ111091(غفؤةتغمثزةخشتخؤإيزولثمييتممنقيريتة

ائتي!ت.!ماقخق!تقزتئمؤآقاقاشتقتقتة.قاقتتجاء،ت!وغأنقزثاشمغتقققا11103(آيخيهقا.غنئغروفقا

آتذآئضاالأنآغتئمليهتي3(آ111ييفوت.آفيتخنتئمفتا،قاتؤكئتزقإ،"تايت!وغ:قزثاققاتتآ(111:1

أتةأغقئم"أتاقزثا:تةقاتتا:34(11آخوفي.""شيفوئمت!وغ:تقاقاذ111033(اللة."ئغطذاللة،ت!آليقفقا

قات،ؤإقلإ،ئؤمنققنؤالخياة،ائمياقةفؤآتا"إلب:ت!وغتقاقالأ11135اقييخيير""ائيؤيمثنيائمياقةينيشيفوئم

تا"تغئم،تة:قالتأ111:!3بهذا؟"آئؤجميينالأتب.إلىيفوتقتقبي،ؤئؤمنخمأفؤقنؤضلى111036(تخيا.قفؤ

أختقاقذغ!ثقضتقالضة،تقاؤهذا111038(ائغاتيم."إلىالأقيالت!ائنائقميميخفؤآئستآتكأؤمنأتازت.

ؤفؤتذغوفي."ائفغقئم،تجاء"قذتقا:ؤقاتتخفتة،قزتتم
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للألأ3،مسحتاا5*(؟نتااةهـ1اهذه3(11!"*ه!35+*س!5اول(قريةااةا*ةهـول!اعنياليتا1حلا2شه!ةلعازر،ا1س!!(لهيقال1(111

بلغه،ا1م!+هلح(فحين6(11!58!5عا+ه+احأجلها،منا2!دلها.كاايحخد،ا1دلأ+53مجدا4(111ظاذا(هوا51ا*احالمرأتادا3(111

هـ)طلهار((اا26*+حي!حط(في9(3111!لماكا!اثلأتات!(يطلبونا1ا!!ةم(راتي111:8(ول!همةلا(امصوالم11107اا*ا+للأيلأ(أقاما51+للأح،ه

11ع!+الرباا(؟111*53+"-ي!لاشاه(قيمهأليا1+هكالم!لا"رقد(قدا1د!ح+!*هـلمح!صديقا(ا1اةد!15(هذ111011(ة*لا3(يرىا1طل!3

المح!ةمآ3!هـس!!!!حلاا53(تؤمنوا...()ناوأ111115لاص!ط33((علانب)ب111،11-5!رقادا(111013اا*للما+عااحايقوما1"ي!ااة+هارقد

11هـيلما6هم(لأصحابها1ور3*اولحهقر(لتوأما11ول523ئد!(111016،ل!ه!ةولبا(امفوا11ةلم!الحكةيمي!ح+ح+ت!3ي!ح*ول*اةولذ3ةلم!ةح+

د!هاطة+3(غلوةا2*ي!نحو(18،ة111اادهح*اا*،31+3ص!+أ3*ااح3*حي!ا+دام!ط(أيام)...(وجده17(111يمدل!عمح!(ا1*ولد!هم(ن!ضي

لاهـ"،\.اللهولهـ11مهما(11!هأيف!ا،11ةحلا*(لكني33(111+*مم!ة*س!كنتالوا311111اا2653!أجاء(111003،ح!هـحصأ111091(

ااحي!الم!فلنا36(11!لاع)طي!الله(3مجيا،11ي!ا""ا،ةولي!*يلأ53أماتوإنآ،11!:هةلما،((-)جقوم111:34،**لا(،-)جقوم111:133

7533((فيعو)يدا1+ا1اة(حاءا1+للأ*لمخمةا3701*اعتدد(61183أهـ1*!هـحه3(لآيىا11+ةم!اربئيا(137!أ

لالدصاقعس.قسراابالطيبا1يسوعيىخلي+قديس(دهنت3(111اصهي.هـلااعسله(يقالا1إدالىس.ق/واحد(111:\(

سيدلااياس(الربأيها11+*هماعس:/أخاه!ي.قس/(الأختان11قطالمرأتار(11103(ومسحتهساس:ودمتا!ي(وصحتااالعطر

مرضةا1يسوعفقالس:)!قر(/قسرسلاقال(يوعسمعفلتا4(111مريضصديقكهاعسطقصر/(مريض)...(هاا1رلاعر،

ع!.س/ئتخد،ا1اللهلمحد%اللهحمدإلىداعع!.قر/االلهمجدأجل!ت11للسوت%للموتداعيةعراللوتعس.ع!/ق(الموت

ع!/بلغهاا1فل!الرفحيرا111،6)؟(معهاعر.ولعازر(ااعسرقعسرلا(مريم11105(يبلهامنوبها/ى.س/اأجلهامناايتمجد

شقر/(راتيا1اللايذعر.(تلاميذه11108(نحتقلانهضوا%بناهلصواعر.لض/تعالواس:لنا(امضوا11107(ص(أقامااسع2تسر

الئصي)!تعاود(تريدوأنتعس.قسر/تصضي،ثما1ليرجموكيطلبوكق.(رحمكيطلبونا1معلشاياعرعظيصنا/ياعس.معلشا/يا

مثىفإدعر.سيعز(بالليليسث!ومن01(111+هذامي.نور(ا1لأتهس.ق/وهو(ااعرق،ي!ينفصنا1طمقالس:قر/(أجاب9(111

أنبهه.سأقيصه(ا(111:الهعر.قسر/فيه(ا1إنانمثىوإنسيعز(/الىيزذالظلاملىأحدالايجز(يغوإن.يأحد(/عرالالإنان

فوفعس؟يبرأ/%يستريحعس./فيخلصعرقايقومافهوا1ربناعر.سق/(الربأيها11تلاميذهس:ق/اللاميذ(111:113

يومعنيعس./موتهيسوغعنىوإنساي:/موتهلقولههوعىوإنماعر،موتهرقادأجلمنقالإل!اااعسيفلاإلما(11103!،يتيقظ

/قأجل،منااعيي:قال(ا1وأوليثشسق/وهم،1اموتهعلىدلى:ق/،موتهرقادأحلمنااالائممضطجعإلىفيلكأشار%الرقاد

منمسروروأناعرأجلحم()...(وأنااامسرورسق/ألرح(ا(11!.همفتتزا%يايصاحمعلئاع!.مبيئا/عر.(بإعلان111014(علىعر.

بنا%انطلقواعرق/إيى(لناامضوا11ستؤموا(ا1ق،هناكا1هناكنحنلمأتاتتيقنواأ!لحملفرحوإنني%ثتمأكنلمأننيأجلحم

المعروفد!:(التوأميد!الذي11لهيقالسئد!(16111(هناكإلىباسيروا%ثمإلىانطلقوالح!عس./نحوهننتقلولحن

عقايسعنيا(بيتإلى17(111+أيضاسط.ض(11نحنهلموا%بناادهبراعر:ق!/نحن(نصضيا1قسر(لأصحابها1س(التوأم11بتاي

ولهالقبرفيدوحده%القبرفيؤصمعمنذأيامأرلعةذافألفاهد!:/المقبرةفيسلفتقدأيامأربعةلهأنفوجدعر(أيام)...(وجده11عفلا

عس.قسر/غلوة،ا1قدرعنهاوبعيدةأسا.تر/نحو،ا1جانبإلىس:قر/،قريبةا11118!لاأياماااالقبرفيؤصنعإذرابحهفوجدق:/أيام

.سماستقبلتهاقامتا1تلقتهعر:فاصتقبلتهه،ااقهـلا(قامت0،ا111بأخيهصاس.أحيهصا،عنااأجلمنق:ي/عن(111-91(ميلأ

11قطأيفا(11أنيإلاس.تر/لكتي(111033،أفييصتلمس(ليوتأفييحنلما1+إذن.مطهنا،3(111:االلتلقاه(لاستقبالهحرجت

حمث(هو111036(يعيشترةسامجيا،ا1فإنهس:فهر(ا1ولوأس(.تر/وإن(11أناعسقسراإني(3(111؟هترا(الله11ماقيس.ي/مهما(

%عظيشامعلساعس:قرا،المعقم11سراالاتائلةعرطا(وقالتخفيةااق!ر،خفية111؟38،حئاكاند!.قسر/

يتدعيلثيدعوفي(ا1هاهاجاء(قدا1الخفاءفي،خفية111:8،أ

(،ع.والرويالسريانيأص،والسريانيالقطيض/سق.،والرويالغطيتروالريافي،والرويالقبطيتسر.،الريانيس،الرويمي.،القبطيق.

قط،فقطط،الريانيفيليىهـلا.،الرويفيليىهـلا.،القبطيفيليىفلاالسريايى،لحضع!،الرويلعضعر،القطيبعضعقالعبرايى،

قسط،والرويالسريانيبعضعسزوالسريايى،القبطيبعضعقس:،والرويالقبهطيبعضعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس.،القبطيولعضالرويصعئ:الرري،ولعصالقطيقعر،ال!ريانيوبعضالرويمعمىدقط،والريانيالقبطي
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جم!كأنتلتغذ،ائقزتةإلىآقتقتئمت!وغؤإن111013إتييما.قآتتشزغةقاقتشمغحت،تقاؤ!يئ1119،(

قاقتقذقزتتمزآؤاقققائغروتقا،ائتيحبجماقغقاكأئواالدينالخفوذؤأقا31(إ111قزتا.!ييماتمتتةالديانق!ني

ائق!نيإلىقزتئمتجاءتقققا1110،3(فتالذ.تئيييئالقئيرإلىتمصيأتقاظاتينتبغوقا،قخزتجت،فمئيرغة

لجفوت."آيخيتخنتئمفتا،قاتؤكتتزت،"ياقائقة:قذقييماجمئذخزتؤزآتة،ت!وغمييماكأنالدي

"آينتفئم:ؤقاذ34(111ؤقيق،بالروجتؤخغآئضا،تايهينقغقاأتؤاالدينؤاقفوذتايهية،ت!وغزآقاقققا111033(

تفوئون:الضفوذقخغلأ111036ت!وغ.غيتاقذقغت111035(قائظز"تغال،الرث"آئقاتة:قائواؤضغئفوة؟"

هذاتذغ،أنالأكقيماغيتيقتخالديهذايقدركأن"آقاقالوا:قؤئمؤمئفئم111:37(لمجئة."كيق!"ائظزوا

غطيئم.خخزتابهغلىؤكأنقغازة،ؤكأنالقئر،إلىؤتجاءتاطييما،فيت!وغقتخننأ111038؟"يفوت

غمثزالتايبالإضخاخ

ؤائجمثزون(ائخامشائقضل1

"آئقاائقيحت:أخثقزثاتةقاتتالخخز""هذا"ازقغوات!وغ:تفئمققال111093(

111التإ؟"مخذزآيحبآقئحب،إنإتلثلليئآقل"أتئمت!وغ:تقاققال111:.4(زابغة."

111043(لي.اشتخئستقيئذآشكزكآتيما،"تاؤقال:قؤقإلىغيتييمات!وغؤزقغالقئر،

ئؤجمئواييئففث،ل!ائفجيطالخفجهذاآخلمنلجنمتي.ت!تجي!ثجير

قخزبخذ111:44(خايىخا."تغال"تغازز،غطييم:بضؤلتضاخ،هبقالؤتقا111043(

قلتضص!."ؤدغؤه"خفوةت!وغ:تفئمققالبغقاقة.قشذودؤؤخفةبققائق!،ؤتذاة

بيما.آقئوات!وغ،قغقةقازأؤاتقاقزتتم،إلىتجاؤواالدين

انتؤتملأنآئتن،قذالزث،

تابمنالخخزقزقغواا:41

ض!جم!آتكآغقئمكئمثؤأتا

آزشلتي.،،الديأئتآتلث

يىخلآةقشذوقائقئث،لذ

الضفويىمنؤكثيزون111:45(

مما(قائلتينا1المرتانمماالمرأتالى(11103،العاررممالعازر(ا1الديمما!(التي11السيد+(الرت11103(+م!!عنيا،ااالعازركالعازر(1(111

11هـكأنلا!كان،ا1+يامما(تلاميذه8(111سمعملضا،(بلغهثحين11106(حهتها7أجلها(11مما!،111:4(السيد7الرلث(11قايلين

كا!(التوأم111016(يقول؟نكاقال(111013(المتد6(الرثا.؟ا(اأممالي،ا1ليممالكي(111011،ايضاهناكالىمما(هناكإلىأيفما

مما!جاؤوا(111091(القرفيؤصخإدأتامأرلعةلهوجد6أيايم(أربعةمنذالقبرفيوجده11حامما!حاء،111.لا\(ونصضيكا(نمضيا1الوم

يا7رت(يا111037(هـيعطيك!ةلأ!(يعطكا1تسلكا!(تسأل11103،امماربهـيامح!هـلاربي،يا11031(اجاؤ،هـجاؤالحةهـلأجاو

11هناهاالمعلم،(المعقمجاءقدا1الخفاءفي6(خفيةا1اختهامريممما،مريمأختها11هـودعتم!ةهـلأ(ورعت8؟(111بنكا7ابن،11سيد

يموتمما(ليصوتا1سيديا،رب(ياا1جات!،جاءت111033(هناكهـكا!ةهـ7(هنالك111،31مرثاء،مرثا،111،03جامما!جاء(

اليد6(الرث111،93،موضوعمما(عظيما1وجا"!وجاء(111038(المولودالاعماكا،الأك!ها1مامماأما(37(111السيد6(الرث111034(

اؤجا7هـجاؤام!ةلأ!جاومما!جاؤوا(4(111:هفلصامماولما(111043(لى-!!هـ!ةكنت،ا:43(11"إدك(111004،
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11ت!*للأم!8ول(مسرعةا1م!-لل!3+قتام!ح-*(يعرونطاا1*!(ينلذا(311113مة(نوإ(11103ك!ممرلل!8حول(سرعةا1هـك!هح!ع!اوممب(،1119

قلق(11!اقا(ةلحة،توخعاح،أيضا(:33(111*5**كاة(كتلوا1كأ+الحشأةا+مفىح*ح+ةط،خرت53111،33ولا+حدلما!53(طالير

51*ا((مجها1شأدلما+(كيصا1!ة3(فجعل36(111*"ح!!لاح3محولول(عياهمعتفد35(111س!+(الرثئهاأ3(،111مح-مههـيدما،ة

فتحن(38(111ولح52،ي!وتا1+اة(هذاا1***ح+يلألاح+ك!(يدعلاا1!احة(أن11حا!ج5*ي!!ايلأوله!يقدر(كادأما111037،ولقىلاه

اي!للمااة+قىالححر(هذاا1+للأيلماارلعوا(!3(51111+1(للمامح(بالهعلىا1ا+!طلم!اا+ولط،أباطه(فيا1كأ*ا،531ايسوعا1+*لح!م!يلأ،ة

استحمت،611اة،رع11ياللما!(بابا1دلأ81فرفعوا،41(111ةي!ةمح+3(رأيت.،(111ول++3مة+هـح553(رالعهاليوملأنا1زر37ة

11مولولااع!مثدودة(44(58111!م!خارخا،(لح1113)كاه!(اةقلت(11ثلما!ا3(المحيط11اولحاةي!(أعلمكمت43(111+للمامما،*ولم!

(11145مةول5اايدما15(ةي!،!لي!ض11ةوله27دلماا"*ق،حفوها1تا53ي!هامةول،)هـ(!مامةاام*ولاام!(ودمثدا1*ح!حتا،1"لح()هـ(لحماف

6.ي!اما

فلاوأقا(31(111عرفلاعراسلعد(111:.3(تلكسصعتاللتاعر(/)ستلتاومريمسالمعتلتاو!11تلكعر.ممباا11193

قرسلا(هالكا1تائلينعرطنوا/لأنهمس.عر/قطات!(ا1اليهوداولئكوإن%أيضاوالجهودعسايهرد(وأما11وإنعرعر/

د!.قسر/أتوا(11)الجهود(ورأىعسقسر/واليهود(33111(+إذرعرها(ا1علىلاحدةعس.علىابرمنقريباعرعداا،1113

عسذأته/فيواضطرببالروح)؟(تعزربرلمسه)و(حزكلالروح)!أجهق؟(أجمتشعرق/(وقلقبالروحتوخعا1قأيضا(11؟نوا

له%حبهأشد؟نماعر:يحه(كي!36(111جرغاأخاؤهونهفتنمسهإيى7()!أجهثتأجمقشت%لمسهفيوأرعجبروحهأعز

نأدريع!/ق(يموتهذايدعلاأن11أناسسق/قوم(37(111لهمحتهأعظمما%لهحبهأشدكانماعس.محئا/له؟دكي!

ويسوع%نصهفي)؟(تعزرويسوععسنمه/في)؟(معررهوفإذيموعدأقاعرباطه(فييسوعفتحق38(111ي!وتلاهذايحعل

عظيم(ا1أيضادلى/عليهعرةقسر/(لالهعلىا1نمسهلىجرعمتيموعوبيما%نصمهانتهرأيضاويموع%ونفسهقله)3(اعزلتا

القبر(لابص1،(111أيامأربعةذولأله!ي./أيامأربعةلهلألىسرالعه،اليوملأنا1حين+منذعسرأنق(11193(+موضوغاسق/

س!عتيإذد!.عر/ق،أعلمكنتوأناليأستجبتلأتك111041-43(الصا)ء(إلىعس.قسر/دوق،إلى11موصعهم!عرعرلا/هـلا

11الواق!العالمعسعس/لىبي(المحيطالجح111،43لعالموإقيلي(الاض!عتليتسمعلأتكعر.اإيايلاشجابتك%أعلموأنا

بصامة،ا1ملفوفعرس/مغطىعسرق/مثدود(ا1مجواشعسة!ي!لا/(بلفائف(لح11104الراق!عر.الحاضر/عر.قا(المحيط

فلاسيوع45(111ي!صيعسريمنياعرقفليصصاا1بلمادة%لمديلعر.عر/س

عىألمولودا(كصهلأا37(111

وفنتندهوفئقبصعىالثي)ء(لقحاشيةألق(111093(

،،عوالرويالسريانيأس،والربانيالقطيقساسق،والرويالضطيقر،والسريانيوالرويالقبطيقسرالسريايى،س.،الروييالفبطي،ق

قطمقط،ط،السريانيفيلي!-لا،الرويلىليىهـلا،القبطيوليىفلا،الريانيبعصع!،الرويلحضعر،القطي!عصعقالعرايى،

قمط.،والرويالسربانيلعضعسر،والسريانيالقطيبعصعقس،والرويالقطيلعصعقردقط،السريايىسطفقط،الرويمطدقط،القطي

الريايىولعضالقطيشالضطي،ولعضالرويمعق،الرويولعصالقطيتعرالسريايى،وبعضالرويمعس.لحقط،والريايىالقمطي



-بم
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2تةآ

يوحناإنجيل

ؤائجمثزونشال!تابالقضل

ؤالأختازائكقتيمازؤشاءقخقغ47(أ!!ت!وغ.قغتةبالديقأغقفوفئمائقريسيميين،إلىمئفئمقؤئمؤققى111016(

بيمائؤمنفكذا،تزكتاةؤإنلح(11108كثيزةةآتالتتضتغالزخلهذاقإنتفغفة؟البي"قايفوئون:ؤتجغفواتخملأ،

!نيائكقتيمازئيشكأنقتاقا،اشئةجمئفئم،ؤاجذقأتجات111094(ؤأقتتا."قؤضغتاقتأخذالروئمؤتأتيالخميغ،

غننؤاجدزخليفوتآنتئمخ!زأتة!بئقتهزونؤلاة.ه(111شيئا،تغيرفونلا"أئئئمتفئم:ؤقالالمتتيما،يفذ

السه،تفذلبائكقتةزئيشكأنلأتةلجنداييما،منهذايفلؤتئما:51(11حميغقا."الأقةتفيذؤ،الشغب

التيماتنيآئقمالمجضغؤأنتلققظ،الأقهغننؤآلجش111053(،الأقةغننيموتأنتةيئتنيت!وغبأنتتتأ

ائؤخذ؟.:.إذائفتقرقين

ققىتلظاهزا،اففو؟تةثنيتئ!ثيتحنققنمت!وغؤأقا111:،5(يضقئفوة.اشتؤزواالحتاغيماتفذقفئذأ53ة111

.:.أفزاتمئذكأيتبماقبإلىالترتيما،جمئذكونإلىفتاكمن

تلآميد؟.:.قغهتاكق!ن

قخغل056(أ!اائعضج.قئليتتظقزواإيزوشييتمإلىائكوز؟منكثيزونقخاءقزت.قذائخفوبيضخؤكأن11!:هه(

ائجيد؟"إلىتأقيقاتظئون؟"قاذاالقيتي:ثنيقيائمؤفئملتغم!تغضفئمقائيينت!وغ،تظلئونائتفوذ

يئفميمكوة.:.بيماقئغيئفئمفؤ،أينأخذغيتمإذابأنأؤضؤاقذؤالأختازائكقتةزؤشاءؤكأنا:11157

شامما!11109،(شيئا(وتاتيكااوتأت111048(رؤصاكا!رؤصاء(47111(فعل6(فعلهااالمرييونمما(المريميين111؟6،،

اروشليممماإيروصليملم11فجا"!فجاء(ا111055واحدمماهـالواحدنيهالوحدانية!ةهـلأ،الوحدة111053،تمكروا!(تفكرونا11105

رؤصا!رؤساء،111057،أما،ما،111056،

55،
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11دلما**حس!81(حدلتأا1للأمولتهحالروما11!(ة!حشأحة)3(يؤمن(،111:8د!لمحأةح(كثيرةا1ح-!دلأهـ53امحفلأا1!ه+ولط3،منهم(111047

عن،ا1!ادأج-دل!(لحما1س!س!مي!ا،5امخير،ا1*ه*مماس!ول(تفكرون0،5ة8،111*اةةقيافا،ا11194يده8ه8(،أهـ)ضا11++ه+!احشاهموضعنا(

لأمة(ا(111053يلأ858(الأقة11!لاللأح(ينبنيا51*ابأنا581!5لا+ه+الح3ةولي!لا+ة(ذاتهص(أ!1051*هـس!ا+تاه(الأقة1اححا*مامحض!

عند(ا1ةمدل!*(كورةا53دلأعي!(ظاهرا(هث111ال!6هس!اشتوروا((53111053-حول+اة(لوحدةا11كاس!أيضا(11زرول3ةاا+ة(فقطا1رلمأ858

قىا"لحة+س!ح(ليسكوها1اح"،1(بأن(11157آةد!ا،م!**"(يأتيماا1س!317(تظنون(111056!س!مهـ3،مفراأ11*ء+"ط

(تركناه48(111إذعسرعسرافلافإن(ا1قر-لامحفلأ(111047(طموقالواعسر.لأعلصرهم،ااقسر(منهما1أناسع!.قوم(111:6،(

عس.ارأمتناموضعنافتأحذا1قأمتنا(ااقراموضعناااعرقفتأخذ،ااقربه،ا1فيؤمنتر.،يؤمن11صبيلهخقيناوإنع!قر/

)؟(.ق!قس/تمكرور(أ!ا:.ه(تط،فأجاب11094،والأتةوالموضعكيقتادولاعر.وشعبنا/صقعنافيأحذون%وشعوبابلادناعلىفتغلب

عسر.قر/ذاتها51(111أوعر.عسر/قولا(11قلحم(ااصلاخيرإنه%منالأصلح%لاأوفقعرلح(خيرا1تتأقلون%تميزون

قفقط(53(111مزمع%أنعتيدعس:/أجمعتد%أنمزمغا؟دعر.ق/أن(لهينبنيا1لأن!ي:س/بأن(ا1نصهالاقتل(تلقااء(

لمتلوه(أشتوروااقر(ليقتلوها1ائتمروايق/اشتوروا،االومذلكس.قاالماعة،تلك53111(واحدس.(الوحدة11اقأيضا11وحدها

عرسقراكورة(االهودبينيزددعسر.(اليهوديةفييشيا1يىد!.قرايثي(111:،5(نقتله!ا!(صوا%قتلهيفكرواع!:

/قفجاء(111055(واظب%+يزددعسزف!ن(ا1أفريمعقر:ع!قسر/أدرام،11طاويقالع!ئذ!(ا1منقريبةس.قاعد(ا1موضع

11قطالهود،11فطلبواعرس/يطلبوندجعلواعريطلمور(الهودفجعل111056،قلتطهروا،ا1الفرىس.قر/،الكورة11فصعدس:

لاأترونهع!.إلى(يأتيما؟تظنونماذاااقرما،ا1يرولىعرقرس/(تظنونااللآخرالواحدعس./بينهمفيصاعرقسر/لبص،بعفهم

يعلمقنلي%ليسكوهبهينذرأنهوأينأحدبهعلمإنعر.ليحكوه()...(علمإذا11أمرواس:قر/أوصوا(57(111ع!تأخرهلىيأتي

يئخذوهإنانعرفهإنم!نهيعرفواأن%لأخذوهعليهفليدلاهرأي!بهعلمقنأند!.لجتاحوه/يخبرهمهوأين

نمولهمل!طقرواليتطهروا(ا111055ديهم(منهما11194

(،عوالرويالريايىأصوالسريايى،القطيقس/سق،والرويالقطيقر:،والسريانيرالرويالقبطيتسر:،السريانيس:،الرويي.،القطيق

قط:فقط،طالسريايى،فيليسهـلا،الرويلىليىهـلا.،القطيفيليىفلا،الريانيبعصع!،الرويلعضعر،القبطيبعصعق:،العبراني

قسط،والرويالسريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السربانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيربعضالقبطيقصالفبطي،وبعضالرويمعق،الرويوبعصالقطيتعرالسريافي،وبعضالرويمعسمقط،والسريانيالقبطي



تحةبم

بمآ

كقتمحة

2-

بمآ

يوخاإنجيل

ؤائيمثزونال!ابخائقضل

أقاقةالديائقيثتغازز،كأنخيثغتيا،تيستإلىتجاءائمضج،منأتايمييمتةقئلقمنتمئوغ،ؤأقا131:\(

قغة.الفتيهئينأخذتغاززؤكأنتخذئم.قزثاؤكأتمتائق!في.ذلك!بغشاءتةقضتغواأ13103ائقؤقئ.منت!وغ

قافتلأزأليصقا.بثغيرؤق!تختفقاتمئوغقذكأبيماقذقتتثييهنن،زقي-تايىبيناصيبيىظلقزتئمقأخذت131:3(

فزجمغاكأنالديالاشخزئوطق،ليصمغانئنيفودافؤالديتلآميد؟،أخذققال4(أ؟1الظيب.زائخةمنائخيث

ليهـتىقاتة،ؤهذا131:6(ائت!ايهير؟"إلىؤئذقغ؟يتابىبثلثمائةالظيحثهذائتغتئم"يقاذا131:ه،ئ!يقة:أن

"ذغقا:ت!ئوغققال7(ة131!ييما.ئلقئقاتخيئؤكأنقغة،اليهيشؤكأنشايىفا،كأنلأتةتلبائق!تايهير،لإخيقاييما

جير.".:.خ!كنيقغئمت!ثؤآتاجير،ضوكبقغخئمائق!ايهينلأن131:8(.دفنيتؤيمإلىتخقظةلتي

أيضا،تغاززأخلؤمنتلققظ،تئوغآخلجمنؤليشقخاؤوا،،فتاكأتةائخفوبمنكثمزخغقغيتمأ131:9

منكثيرينلأن11،ة131أئضا؟تغاززيفئفواآنائكقتيمازؤشاءقاشتؤز31!:.1،يزؤة.ليئائتؤقئ،منأقاقةالدي

بت!وغ.:.قئؤجمئونتئضونآخل!منكأئوااليفوب

ؤائيمثزونالامنالقضل

شغقاآخذوا113131إيزوشييتم،إلىآلتت!وغآنائجيدإلىتجاؤواالدينالكييزالخضغشيغتضاؤيفغد،131013(

إشزائيل.".:.قيينالزتباشيمالأييتتازك"أوضتا!قائيين:يضزخونؤتجغفوالإشتقتايإ،ؤخزخواتخل،جمن

تأيتين،قيكليئذافؤققاضفئون.بئتتاتخاثني،"لا131:15،فؤقكئوث:كقاقزيهتة،حماؤات!وغؤؤتجذ131:14،

آتالب.".:.ائبننتجخسث!غلىزايهتا

ؤهدههذا،كأنائقكئوتأنذكزواذلكجمئذت!وغ،تتخذتتاتلأؤلأ،تلآجميذةتغتئقابئمؤهنن131016،

ائقؤق.منؤأقاقةالقنيرجمنتغاززاشتذكأبأتةتةتمثقذونقغةالدينالخفغ1،1:17(ؤكأنتة.قغفوقا

ائقريميئونققاذأ131؟91الأتة.هدضتغأتةشمغوالمحإتفثملاشيفتايإ،الحفوغخزبخهذا،أخلؤمن18(ة131

تبغة.".:.قذخيغةائغاتئمدافؤقا.ي!ثئيعتئتمغتئمآتا"آزأيئئملتغم!:تغضفئم

11نادرين"ناردينا131،3مرئاء!ةهـلأامرئاااوجعلتمماو؟نتأ11عئاكاعثاءاا13103هـعنياءةهـلااعحياااجاكا،جاء(لم131:1

مما(لاحتماله13106(للاكين7المساكير(إلى11ويدفع"7!ةهـلأ،وتدفع13105(ابنم!ة!بن،13104،ذيهـ*7!أةلأ!!زي(

هـكا6ي6لأ!جاؤوا(ا1الكبيرمماالكثير(13(131فجأواهـممام!ةفجاؤهـلأكالافجاؤوا(13109،-ممافيا،1،108(يأخذ7(يحملا1احتفاله

ن؟المكتو!11تدكروا!!6هـلأذكروا(11يعلهاهـمما!ةهـ،تعلمها(ا1،+الأمور،اوهذه16(131هـبن6ئأةلأ!ابن،1،10115جاؤا

بثيممابئيء(ا1تنتفعكا(ننتفعا1الاحبار*الفرييون،أ؟ا؟!ا(الجصوعلاستقبالهكا،لاستقبالهالج!وع131018،المكتوبكانهذا7هذا،

556
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11ورهشا*5طيب،ا81*!-اقررطل(131:3(*ولا+7*س!-ة3ن(الم!ذلك11*ه!+اولقرعاء(آشه*53%ش!ص!ولايسوعوأما3(131

ئاهس!ور!(ال!11ا!ء(ئحةرا11ا531+دلأ(صحته!اا1دلأهـلحس!(هنتفدا1*ءتأ!!يدأة153(*ح(ثينا1ا+ك!!-ول(ز!11!هول!ةح(ينردنا

((ب)!لثصائة11،أس!!هشا(الطيب11ااا*-5+ق*ه!س!يغ(لمااع!هـح57لماذا،(ي!ياةد!اع!6أهـ131:هيها+ةلميحلصهأنمزمغا؟نالذي،،131

مايحل؟ن11*هوله،دلمام!س!دلأ*3قرالكي!(305111سارئا(ا1حح((هـ)طلمماكينا1س!87*اقر(لاحتمالها1ا+ه*53لي!(6(131ةط

11قى،+*3*7(فقطا1لمحماها،حكثير(9(131+شالل!مماة(دفني11*د(اح(لي7(131ةيدأح**533-احس!لأهم!2!دلأ-لاةيداولقى511(فيهيلقى

محل(11اة!ي!اءحسعفا(131013(يدهه-البهير(11ا*ح++*محولوللعدا131؟13(ح"اأيضا11تا60اي!داشتور،.!(131.ع!كاأيضا(

لماا1+مهيدماؤلأ(أ(131016ااعيمول53(يأتك(1ه:131)اولا*اا،(-3رجد((:513114!ه+(مللثاةد!ي!ةحدماقروصنا(أ11ح(د!ة)1،31!

(!531-اةااة+س!(لهلعلوهاا1اةي!حي!(هذها1ح*اةي!س!د!(هذا؟ن311-*ي!-5*ط(لمكتوبا11ع5-5قر(عندا161اة-دلماا53تصجد(

اح(اذهوا1+عيمي!اخه،"ص!ع26ه2(نتع(!13109+ا*(5هذا1*ا(ول26)يل!(لح!وعا(131081*ه33(!صتدا،13171ي!اا*

الجلوسعس.قسر/(المتكئين11جعلتق.(كانتا1هناكسرق/ن،الم!ذلكفيا1دعوةعسعسر/عثا!(13103(قرهـلا(الميت1(111

دهنمن)3(قرابةعس/الث!نفائق)؟(مذلالطيبمنرطلأ%الث!نفيذيطيبمحزنةعر.(ثمينزيلاردي!5رطل3(أ؟1

بثعرا1قدميهولثعتعس.ميونثمتهما/4سع!/قومحتهما(1اثميرفائقنارديندهنوعا)ء(%ال!نالكثيرالمرتفعالاردين

سارفا(ا1منهعناية%منههئا%معنئاكانلأتهعسرق/(لاحتفاله6(131سفلامزمغا(ا1سفلاب!(13104(!عرهاشق/رألها(

الذيفيهيحمل،الكيسمعهو؟دعسحاملأافيهئفتئوماالمقةوالدرجعي.فيه()...(الكيسو؟ن11)صخائئا؟(جايئي:تس/

س(دفني11أعذتهعر.حفظتهاسر:تحمطه،ا1فإتماع!ةيق/لي،1،107،يأخذهكادوهوثيه،يقعومامعهوماالصندوقو؟ن%ئغظى

فائت!ر/ي.ق/لاشور،13101،بسبعر:أجلالممنا1فعسقر/فعم،ا131؟9لحعر.عندصم/عسقسر/معحم؟،8131،

دلى:قسراوللغد(13(131فآمنوامضواعر.وفيؤمنور،يصفونا1دسسهس:(أجلهمن131011(عظا)ء(سرؤاء(ااودكربرفهتمد!

أولعنا/عسر:أوصتا(ا:13(31إلىأققديوعأنصعوافلتاالعيهد.إلىكثيرجمعأقىعر.عرات!رإلى(آقي)...(صحلماااآخريوموفي

قسهـلاابن،1اجالاعرراكئا،ااجا،ء(كقدع!.قايأتيك131015،عليهفجلىعسر.!سر/فركبها14(131التسبيحع!

عرقسر/ذكروا(ااقرسلاذلك(عندا1ئخدعس.يعس/تخد(ا1الابتدا)ء(منذ%قبلع!/الزمانذلكفيس.أؤلأ(131؟16(

هذه%عليهمكتوبهكذاأنعس./أجلهمنكادهذاأن%عليههمكتوبةهذهأنعر:هذا،كانالمكتوبأن11+تلاميذهستحققوا/

لتا%نا)د(ىإذعراصتد!اض/13102!،دلكيمعلوإنه%بهضنعتهذهعسبه/صعواوهكداعر؟له،دعلوهاوهذه11مكتوبة؟نت

أترونعر:ء(ب!ني)...(أرأيتم11نفوسهمفيعر.قسر/لجض(بعضهم131091(الآياتصيعهعر:قسر/(الآيةهذهمعأنه319018،اضد!

ش)"(ينفعناليسبأتهلاهدونهوذا%ألتةش)"(ينفعنالمأتهأرأيتمعس.ث)ث(ط/تذونلاأتحم

يأخد،مجولا1الصدوقالكي!،1،1،6

فأنا،عنايةبهاأعني،بحاجتكعنيتحاشية(لاحتفالهأ؟1:6(الرخوالرجلبالفتحوالزطلمتا،نصفوالرطلالزطل.حاشيةرطلا13103(

بالخريكالعفة.حاشيةل!عفا،31!013،تعبأيعناءيعنيبالكسر،وعي".بحاجتيو!"لئغنيهصه،لاماأييصيه،لاماوتركبها.معي

يقالولاالحصارة،الآتان.حاشيةآتان(1(أ؟1:هالإبلأفواهلىودأءالأطفالحول)؟(.التمثعتأيضاوالسعفسعف،والجع،النخليخص

تانةلأا

(،عوالرويالسربانيأسوالرياني،القبطيذ!/سق،والرويالقبطيتروالرياني،والرويالقبطيتسز،السريانيس:،الرويي،القطيق،

قطلحقط،.ط،السريانيفيليىسلا.،الرويفيليرهـلا،القبطيفيلي!فلاالسريايى،لمضع!،الرويلعضعر،القطيبحضعق،العبراني

تط،والرويالسريانيبعضعسروالرياني،القبطيبعضعقس،والرويالقبطيلعضعقرفقط،السريانيلط:فقط،الرويمط.فقط،القبطي

السريانيولعضالقبطيقعسة،القبطيربعضالرويمعق.الرري،وبعه!الق!طيقعر.،الريانيوبعصالرويمدسفقط،والسريانيالقبطي
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ؤائيمثزوناتاليمغائقضل

!ييئش،إلىهؤلابقخاء1،1:!،(قمئخذوا.ييئائجيدإلىالضامجدينمنائحوتاييين،منقؤئمفتاكؤكأن13103(

قخاء33131(تمئوغ."تزىأنئيريذشيذتا،"ياقائيين:ت!آئوتةؤتجغفواالخييلي،ضئذاتيحبأفلجمنالذي

ييمئوغ.:.ققالاأئضا،ؤ!ييئشأشأئذزاتجاءثتمأش،لأئذزاؤقاذ!ييئش

غشزالثايثالإضخاخ

ؤائيمثزون(اتاليخائقضل1

ائتشير"".:.ائنئئتخذال!اغةأتحت"قذتفئم:ؤقالت!وغقأتجاتأ؟1:33،

تمت،ؤإنؤخذقا.تئتئق!ؤتئت،الأزص!ثنيت!فظتئمإنائقضجختةإنتخئم:آفوذالخق"الخق1،1:34(

كث!.،،.:.بثقابىتأت

الأتد.".:.لخيا؟تخقظقاائغاتيم،هذاجمنيتف!ةئئجض!ؤقنئفيكقا.تق!ة،آخحت"قن3(ا:ه31

.".:.أبيئخيرفةئحذفني،ؤقن.فتاكقييخونقخابيأتا،أكونقخيثقفيئتغيى.ئحذفني،"قن131:36،

.".ال!اغةهنن؟جمنتخنيأته،آتا؟أفولققاذافضظيرتة،تفميي"الأن037(أ؟ا

تخذثأ"قذقائلأ:ال!قاءمنضؤثقخزبخائتذ."تخدأتة،ياا:38(آأأتيحث.ال!اغيماهدهأخلمن"لجن

"إنتفوئون:آخزونؤكأنزغذ."كأن"إتقايفوئون:تجغئواائؤالمحف،الخفغشيئؤتقا1،1:93(آيضا."ؤأتخذ

أخيئم.منتل،أخليجمنيخنتئمالضؤتهذاإن"7ؤقاذ:ت!وغقأتجاتأ131:03قغة."تخقتمقلآكأ

الأزص!،منازتقغثإذاآيضاؤآتا131033(خايىخا.لمجزبخائغاليمهذازئيشالأنائغاتيم.هذاذيئوتةالأن1،10131

"تخنقائلأ:الخئغقأتجاتة3(آ\.لحأيفوث.جميتةبأييماآنائغلآقةفغطياقاتة،ؤهذا131033(أخد."ضوإقنأخدث

ائنفؤقنائ!سر؟ائنئزقغأنتئتيىإتةأئتتفوذقكيق!الأتد،إلىيثئثائتمييخأنالتافولي!منشمغتا

يكيلآالئوز،تخئمذاتمقاالئويىجمبقافشواتميصيزا،آخززقئالمحينمالمخوز"إنت!وغ:تفنمقاذ131:35(انتشير؟"

بالئويىلمآمئواالئوز،لئمذاتمقا31!؟36،قثى.أينيغقئم،الطلآيم،جمنيتضثيقنقإنالظلآئم.ئذيىكخئم

،،الئؤفيأئتاءلخضيزوا

وقالاممافقالا(ا1جامما!جاء(ا1فجامما!فجاء(131،33فجا!لجاء(ا1صيدآء6صيدا،ا1هاولآءهـ7!هؤلاء،ا1فجاممافحاء(ا:31(31

هولما1يرتمعممايرفعا34(131أخذثمم!7أجذث(13آ131خاطبه6(معهتحتم93،ة1،1ال!ا!الساء،131038،يحب7أحتا3113!.ه

ابناكاهاألاء(36،ة131ي!ضيكامشىاا131:35+هدامما
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كا3حاميم!لم!ح+قسيد،(يا11ةل!3جعلوا(11ما+3ولقأهل،م!أ؟1031(حشاحي!،أ88ي53يمالماحقايىلالمجين(13103(

تبقىا11*س!ورس!فيا131،34ة*احا.5دلأ53ل!مخد(ا131033لاهأيفا،اهـا8شه++ا((فيليبساتاةم!م!لاةأس(أندرأ131،33

يبعص(ا1ااع!)س!،ة-(حيهلكها(ا1هـم!اعول(أححت*هـ11!(1؟قن35(131حة-5شار،11د!س!تاةيدأ537يدما،ه(كثيرةتأقيا1يدماا+دلهـيدماءة

11لا-م!*ثة(تخنيا1ا"+-للأ(أبةياا1ا53ح+!ادا(37(أ؟1ولاام!مة((فد)جتعيا*هـ1(قن36(131الححمة(حااحمجعطها(ا1(هـحولته)3

ةلأ3جعلوا،11)الحه(،ة*الواف(93(131ا(ةآ*ه!جفخرح(38(131اةهـح!هـجاةآاة-53!53(أتيتالساعةهذهأجلم!

كلا1ام!حح!اس!(جذبأ1ا58!ص!ي!ح*اح(ص511ااشا(ارتمعت11للماحأيفا(131033(ح3اا+احح58!ححارخا(ئحزحا1لح++ة(دينونة31(131

تاع!.6ئزقع(11+!دمايئمت(8011!حي!33من(34(1،1م!ورأن(11اي!ا،هول(العلامة1311ام!معطئا(33131(ي!525ي!ح!الم!أحد(

+53*ولهـ!حالعا1تهح(امدماا1ا-ح*ا*53،حكاييزا(ا1*!لأع!3ي!53(ديحم35(131

!ما1الثمع!م!%الثعو!منع!ختقا"ء(//صاهـ)ثاءعرالودالمجين،11جملتهممن%!همعسعر/عرلافلاهاك(03(131

11رثياعرسيدنا،ياا1الصيادعسصيدا(ا1سطأهل،1،11؟(للسحودالعيدإلى!صعدواسقر/يحدوا(ليالعيدإلىالصاعدي!

يصخدالتي)!عر(قريت!خد/التيعس.ليخد(ا1تسططم(13103،(قطجاء،ا1لمحأحبرعس.قسرا(وقال33(131مح!سةقرانريد(

يهلكها(اايحبسرعراأح!(35131،تفسدتصت((قسر/عسااتحود،قتبقىااوتصد(قسر/عسوت!تاالح،(!(س131يها

عسقط/صي(11(الإنسانأحذيخدمنيإنسر(يخدمنيقن131،36حمظهاعريحفظها(ا1ألعصعر.ي!عض،ا1أهلكهاعر.قسر/

أحلمنا1قلقتعرقعر/سمضطرلة(37(131الآبعر.سعر/قأبي(11أحديخدصيإنعسعيد!اقيحدصي(وم!11أيضا

دمميمس.فجااء(/ى(فخرجاااسصكسرو/(ابنكأ؟381(الساعةطذهأتيتهذاأجلمنعسرقعسر/(أتيتالاعةهذه

العالم%عقابهوهداعس:االعالمديمونة)دأ(هوعر،العالمهدادينونةالآ!31(131خاطمهسرق/معه(تحتما1عرطإتما(93(131

11كاىأحد(كلا1لأجذبعسرعراقأحذب(131033،ئفتئس/يفضييئخزج(ااهوالعالمهذاحح/العالمهذاديولة!

مزمع+هوص.قا(ميتةا1ل!ضر%أنهلئيريعس.أنه/علىدللأ%لأنهنحزاعرق/أق(العلامةمعطئا131033(إنسانعسعس/أحد(

دأمزمع%سيرتمععسقر/ئزقع(أدينبنيا1يدومعسريثت(اا،ينبنيعسالميح(11!عرقسرامن(34(131أنشأنهع!أنا

ي!ضيسرمثى(اامعحمالوريحونالزمالىمنآحرقليلعص.ييزا()...(الورإن131035(+هذاعس.هو(اايرتفع

ل!كونوا36(لتصيروا(قر/سأ؟ا

يعلىيرعاا،1313علوتارتمعثا131131

،،عوالرويالسريايىأسروالريافي،القبطيقس/سق،والرويالقبطيقروالريايى،والرويالقبطيت!ز،الريانيس،الروي!ي،القبطيق

قطمقط،طالسريافي،وليى-لا،الروييليىهـلا،القبطيلىلي!!لا،السريانيبعضعس،الرويسضعر،القبطيلحصعقالعرايى،

قسط،والرويالريايىبحضعسروالسريايى،القبطيبعضعقى،والرويالقطيبعضعقردقط،السريايىسطفقط،الرويمطدقط،القطي

السربانيولعضالقطيقعس،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيقعر،الربانيولحصالرريمعسدقط،والسريايىالقطي
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بيما،ئؤعئواتئمفذاقفئم،الكثيزةالأتاقيهد؟قغلؤإذ1310137غئفئم.قاختفئققىهد؟،تحئوغقاذتقا

أظقزت؟"لقنالزتزاغؤببضؤتتا؟آقنالديفؤقنزت،"تا:اليئإشغتاءقاتةالديائقؤليتيتما:38(31

ؤظقشغئوتفئم،"ظقش131:.4(أئضا:قاذإشغياءقإنئؤجمئوا.أنيئفيهتفئمتخوئواتئمهذاأخلجمن131:93،

قأشميفئم.".:.إلنقيزجغوابففويهئم،ؤتفقئوابغئويهئم،تزؤايكيلآففوتفئم،

أئضا،بيماآقئواالرؤشاءمننهييزونؤكذلك131:،4(أخلإ.منقتكتمالتيماتخذزآىلأتةإلثمغياء؟قاتقاهد؟4(31!.ا

أكتزالتاليىتخذأخئواقإتفنما:43(31الخقاغة.منئخزجينتضيزوايخلأائقزيميميين،أخلمنئظهزوةتئملجن

التإ.:.تخدمن

الديزأىزآلمني،ؤقن4(131؟هآزشقيى.بالديآقنتلبي،آقنقتابي،ئؤمن"قنؤقاذ:ت!وغققزخ131:،4(

آزشقني.،،.:.

لمجقظقا،ؤلاآفؤاليت!قغؤقن1310147بي.ئؤجمنقنخوالطلآيم!بئقيتميكيلآائغاتيم،لاضماء؟جئث"آتا131:46(

قتةأفؤالي،يفتلؤتئميحخذلمنيؤقن131:48(ائغاتتم.لأخقضتلائغاتتم،لأبينإئيايخ!تحنتئملألبآديئة؟لاقأتا

تلؤخدي،داقيجمنأتخقئمتئمأتالألمباا:3191الأيخييرائيؤيم!بتديئةالديذاك،ففئةالديائقؤلتديئة.قن

هقؤضيتةآنلأغقئمؤإلتي131005(أخاطحث.ؤيتاذاأفوذ،بقاداائؤضية:آغظالنيالديفؤأزشقنيالديالأث

آفوذ."كذلكأبي،ليقالقكقاأتا،آفوئقاؤائقؤايئالأتد.خياة

!الرؤساء(131111هـاليمماكاإصعياإشعياء(131:41،هـإشعيا!إشعياء(131913ظهرتمماأغتتت6أظقزت(11إشعيا،إشعياء(111038،

مما،يسعومن1317،1لاضاةهـكا!لاضاءة(ا13146هـهـفقد!ة،)(رآني45(131+دقط*بي!(44(131بهيعزفو7ئظهزوه(ا1الرؤسا

لانيكا(وإني(131:.هتدينهكا(يدينها1قبله"،قلته111048(ويع
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(ظهرتأااتالا!+ن!ولولبصوتنا(11اكلهتا+القولا131038(ااة-وإذ(3(:لا3131ءدلأمةح(عنهم1ااةي!اهذه11ااة-(لما(ب131036

5(هذ4(531311+ء+لآلل!ور53(فأشفيهما1مما53+ي!53+ه(فيرجعراا1ولللهااة"(ااطسى(131004*حيحونوا(1093،،1+مللأ.15،ة-

11*حعةهد!3حم!+هكز(أ(13143د!ةدل!353يمحقولياه58!م!(يظهروها1،حيضا(أ11دلأي!هحا؟51-*3قر(لكوكذ(ث53113*(تهلأا1ا*ي!

11اة(يق!لا1للأ!+م!8،يجحدني48(أ؟1م!ي!(يحنا1ااس!+!ا-يلأولس!ولا(131047(احه(يقيمااس!353اللأا!ا(لإضاءة46(111+لل!53مجد(

خاطباأوباذا11حور53س!+3صة!ا511(قولألماذاا131اة((يىعطا)أ311ةولق+ة(وحدي11+ه+احمع(تياذمن(94-ء*هـ131م!ولةول3(اكذ

3*ماة+(كذلكا1ي!لاااللواقي015أ؟1س!ا53اكلضا*ي!لاح+ا"*قى

الآياتهذهومثلي.،الكثيرةالآياتهذهفعلوإذ131037(منهمعسر.عم(ا)يوع(تحقمبهذهس.هده(يرعقالب(13136

:قاأظهرت11بسصعناعس.لسصاعنا/سر.بسصاعنا/سةق/بصوتنا(38(ج131هذهصنعماومع%!هاالآياتهذهعملهومعد!:فعل/

عرق/طسى\،.لح،131ليقدرواعسرع!/ليكنهماااعقسيحرنوا(1،193(اشلنت%ظهرتعق.تظهر/عسر./أعلنت

عر.فأشميهماإلتفيرجعواا1أطلوا%أظلت%أطلمع!/غلظت%أعىعرق/طسى"(ا1طصسوا%أعصواعسأعى//أكست

أيضا(11ذلكومع3عرعر/سلااوكذلك10،4،آأمجدهشق/(اللهمجدا1لماس.ق/لملأنهاا:3141فأشفيهم(راجعين)،وإلآليرجعون

قطآمى"(ا1يؤمنص:ق/آمن!،1،10،4،تجيدع!؟قسر/مجد"(131043(عبعدي!س:نفئا/عر.نحرجين،ا1يعزمواسر.،يظهروهااقس

يتىعسقسر/،يقيما1نوزاسرق/،لإضاءةا1إلىالحايالورع!.الإضاءةجئت131،46قسررأىاا1يرنيعر:قر/رآيى،45(131

عر.(قلتها1يعاقبهع!:قسر/ا1يدينها1+ههناع!.اأقوالياابظلننس:قرامجحدني(131048(آتص.إنياني(11قطيحن(131047(

الوصيةااالأمرعس(الوصية11نفصيمن%نضيتلقا"ء()من(عي.ق/(وحديذاتيمن94(111يعاقبهعر"،يدينهااصذأك(ا1بهأتفؤه

11أرانيهعرقسر/لي(قالااالتيوالأثيها)ء(عسر(واللواتي05(131وبماأتولماذأع!:/أخاطبوماأقولماذاوصيةعر(أخا!)...(

الآنشعساق،كذلك

إنهملاإ(لحىأ؟ا.43(

وتؤتثتذكرالدراعحاشية،ذراعأ؟1038(

والرريا،ع:السريانيأس،والسريانيالقبطيض/سق،والرويالقبطيقر.والرياني،والرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويي،القطيق

تط،فقطط،السريانيفيليسهـلا،الرويفيليسهـلا،القطيفيليمىفلا.المرياني،بعصع!،الرويبعضعر.القبطى،لعضعقالعرايى،

تسط،والرويالسريانيبعضعسررالمرياني،القبطيبعصعقس.،والرويالقمطيبعضعقرفقط،السريايىلطفقط،الرويمط!قط،القطي

السريايىوبحضالقبطيش.،القبطيوبعضالرريمعق.،الرويولعصالقطيقعر،الريانيربحضالرريس:فقط،رالسريانيالقطي
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!بمبم

-ئمهـ

يمغ

برئمب

ا-ئمب3

ا-ئمآ2

يوحناإبحيل

ؤالتلثونائحاديائقضل

ؤأخحت.الأبإلىداهئاائغاتيم،هذامنلتئتملخقزتقذشاغتةأنت!وغزآىائمضججميدؤقئل131:ا(

ائغاتة.:.إلىؤآختفئمائخاتيم،فيالذينخؤاضة

ئ!يئة.:.الديالأشخزئوطقيصضغانئننتفوذاقفبجمطئفتيجمقاإئييشقزغجينائغشاء،كأنؤتقا3(131

التإ.:.إلىقاص!ؤفؤالتإ،جمنخزبخؤآتةتذئيما،!بئر؟خ!شقتمقذالأتآنت!وغزأىؤإذ13103(

أفذاتميغ!يملأنؤتذأقظقرؤ،ثنيقاءضستثتم131:ه،بيما،قانتززمئززاؤآخذثياتة،قؤضخائغشاء،منقاتم131:4،

تةقاذيىخقييما،لتغ!يلتظزشليممغانإلىتجاةقققا131:6(بيما.فؤتنرزاكأنالذيبالمئزيىؤتضمتخقاتلآميد؟،

أئتتغيرفةلاأتاأضتغةالدي"إنتة:ؤقا!ت!وغأتجات131:7(يىختن؟"تغميصلالديآئتآالزث،"آئقاتظزش:

الخق"الخقت!وغ:قأتجاتالأتد."إلىقذكقتغميمل"لنتظزش:تةققال13108،تغقئم."هد؟تغدؤمن.الأن

ققظ،قذكيئقلآزت،"تاتظزش:ليمضغانتةقاذ131:9(قي."لذتضيستقلآقذقيذ،أغميملتنمإنلذ:آفول

تتي.كةليهتةقذقييما،غ!ليإلماإلأتختابخلااشتختمالدي"إن:ت!وغتةققاذ131001(ؤزأليي."آئضاؤتذ!تيتل

جميغئم"ت!ئئمقاذ:ؤيفذاشئ!يفة،بالديغايىقاكأنلأتة131:1!(خيغئم."،لحنأئمتاة،أئضاقأئئئم

بنم؟".:.قغلثقاذاغيئئئم"قلتفئم:ؤقاذأيضا،ؤاتخأثياتة،آخذأفذاقفئم،غ!لقققا131013(أئمياء."

فؤ"".:.أتالألتيتفوئون،ؤخمتئازتتا"،ؤ"ائئغقتم"تذغوتني"آئئئم131:13(

يغ!ي!لآنآيضاأئئئمغقيخئم!مح!طؤفغتئئم،زئخئمؤأتاآقذامخئمغ!ئثقذكئث"قإن1310،1(

قغفثكقاآئضاأتئئمبتغص!تغضخئمتفغللتيمثالأ،هذابئمقغفثؤإتقا15(131تغصبى.أفذاتمتغضخئم

بئم.،،.:.آتا

كامن(13104(شكاشء(131:3(اسل!ه*(يسل!هاابنكابن(ا1ألقىهـمما7م!!67يلتي(ا1العثا!العئاء،131:3(+هذأكافي(13101،

"تضل(ا1لمممالناا13108انتكاألتاأ11جاكا!جاء(131"6،متزرامماامؤترزاااهـ-!ةلأ"ألىا13105(العامما!الفاءا11عن

مماأخذ(131:39(أطهار7انقيا*!أنقياء(91(131أطهار7انقياكا،أنقياء(ا-مماأيفا(ااطاهر7نق!(ا1فقطمما(لكنه01(131،لي

تدعوفي"(تدعونني13(ة131هـمايةلأ!ماذا(ا1تناول
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هاا-13يوحناإمحلحواشي

11ا+لل!يله،كان13103(ةيلهه!ح8،الغايه1،5311*ش!-م!لأ(خواصهااص!لمحأ**لاس!يهةل!ذاه!ا،اا**الح((د)جنتقل1اة*لا(ة-)3ارأى13101(

إذ،131،3لاةي!ص!*هـ7لااولح+ةي!يملصه،ا581!ةاولا+شهه*ور*ح!1،*م!ه3دلأحياح1531(ألقىمماإلليىفرغحينا1*هده+اورالعثاء(

وضع11ي!هل!+ا!العاءا4(131ع!يل!ةل!ااحااةلم(ماصاا+للهاهـة3اة*ت!ي!ح!ال!ح5ا+مي!اعورا*اا5بديه(.().الآب11م!*(أنا1لاة+ح

يمسحها(11ةح!.6*3(أقدام1ا8*لم!ة،ة(مطهرة11ح1531صب(5(131ا"!هول!ائتزر(11*ه+لأس!8مئززا(11تاللما!ح55اولم(ثابه

ي!هـح+ةمةاة،رجليتغسللذيا11+3!س!(الربأيها11اا+ةمةاةلم!اا5(رحليهلجل13106(ول*ااةلم!عممؤترزا،كانالذي11ااحدلمااا3

قي،ا1اا!،+(كلهاةحع!(لكتها1،للماورولس!(أصتحتم01(131س!مماأيضا(11ولل!ه*هتر(فقط13109(س!ور(إن8(131ع!!(إن13107(

11لح5+هفلتا(ا"115313113!ةأنقياء(11)دلما*اا(ة*اقالا1لاااا+ة*ااةاسيلصه1(اة53131!ةأنقياء(11*3-دلأحأيضا(15211،!ة

م*3عقالأتي11ح+س!ي!رتنا،1310113لااةاة+(فعلتا531ح+اماذا11د!هأيضا(11)1اح!ه!مااة(+عاتحأ،ا1،دلأ!ح(ثيابه

لأح+للهحأيفا،1اس!-75امالأا1+اةةلأ(فعلتاا*3مس!+تصا(وإ،131051لأص!+للأحأيضا،11تأ5ةيدأ+ول،ديجب(31041!

عس.قسر/الآب،11قطذاهثا(11ع!عرقسر/ا1من،ا1اقزبتعر.قسر/(حصرتا1علمس:ق/رأىا11وفيعرقسرا(وقبل131011

إلليس،)...(ولما131:3(يحبهمالأخيروإلى)!د!(.ق!سرا(الغايةإلىوأحهم11+هذاع!ي(11لهماعس.قسر/خراصه(ا1أبيه

الدي11فلابن،ا1الئيطانألقىالتيالدعوةوفيع!الثطان/ألقىإداالعثا)ءاحضرفلصا%المحالألقىحيرومدعا)ءاو؟نعسر.

نأيوع،علمانلماع!بأن/عارناكاديوعلأنعر:الآباأنيسوعرأىوإد3131(إسلامهعس/يسلمهأندلى.ييسلها

ال!%%!هاالأشيا)ء(جعلعرشء،قيستماا،كار:عرطالآب،ا1بأتعارفاكانفلألهيسوعفأقابأن/لمعرثتهويوعأع!.،الآب/

11لاسهعر:(ثيابهااالدعوةع!ةقصر/العاء(ا1عنعر.قسر/من،13104،يردس.ماص،ااصدرع!.قسر/خرج(ااشي)ء(كلجعل

عمى/لمأقدامااوجعلعس:قسر/وبدأ(1انحضبعر/المعلع!(مطهرة13105(طهولدس.ي/فائتزر(ا1منمةد!ي/مززا(

عس:ميابه(مؤتززاكانالذيبالمئزرا1وينمهصاع!وينثف/ي.عس/قويصسحها(11اللاميذعر.تسر/،تلاميذها1أرجلس.

11اش!ع!:قسر/جاء(ااعرسفلافلما،13106،معتجزاعر.عر/مؤترزا(ا1طهوفيالذيبالمنديل%وسطهبهاالمثدودبالمنمة

ي(تعلم)...(تعرفهلاااتسر(أصنعه131،7قدمميئعسر.رجك(11ولسعان%داكد!يقسر/!(بطرسا1قطسلا(رجليهليغل

وستعلصهع!:يق/(تعلمهذهبعدومن11تعل!هلعدومنتعلصهلاأنتالآنأ!علهماع!/تعلمهذهبعدوالآنأنتتعرلهلاق.دس/

فلا،رب،يا9(131لكأغل%لكأغسلهاعس.أعسلك/يةق/،قدميكأغل11سلاقطلك(أقولالحقالحق31،8!بعدفيصا

نأمنأكزي:قى/(قدميهغسلإلىإلأ131001،ق!اأيضا11قسرفلا،االيتغسللا،سيدييا،فالآن%ليتغسلفلاسيد،ياإذند!

يسلهتس:(سيسلمها(131:اأنتمعرتس/أيضا(اامطقر!طهعس.نتي(!طه11لأنهع!تر/لكه(اا+لقطسة(قدميها1رجليهيغسل

وحسئا،11وسيدناعطيعنا%ورئامعلئاعس.ق/ورتنا(المعقم131013،أيفاطموقالواتحأعر.تسر/طم،وقالأيضاواتحأ13(ة131

أدتمفبخمد!:فبلزمحماعرقر/عليحم(فيجب131014(كذلكألالأق!%ذاكلأقيدلىيق/هو(أنالأتيا1وحفا%ونعئاعس.

كما()...(يفعلا1ومئالأعبرة%كالمثالد!.شتة/عر:عق/مثالأ(ا1أعطيتحمص.ق/(فعلت15(131عليحمبالوابفحم%أولى

كماأيفحاأنتمتصنعوأص.

تصنعوايمعل،131015،أطهارأنقياء،131111أطهارأنقياء،1اطاهرنتي،ا131001ألتىاصت13105،مهديلآامئرؤاا31!.4

أزر:يقالويؤتث.يذكروالإزار.ولحافملحفكقرطمالازار،والمئزرالكسر،منأعلى"مطهرة"فيالفتح:حاشيةقطهرة(...مئزؤا(131:ه

وهوالإثمالوزرركبففاهمتزرفهوالرجلاتزروأمامؤتزر.فهوحنة)؟(بئزراررةايخأزروالإزئربه

والرري،،ع:السريانيأسوالسريايى،القبطيض/يق:،والرويالقبطيقروالسريافي،والرريالقبطىقر:السرباني،س:،الرويي،القبطيق

قطلقط،ط،السريانييليس-لا،الرويفيليىهـلا.،القبطيفيليى!لا،الريانيلحضع!:،الرويبعصعر،القطيلحضعق،العبراني

ق!ط،والرويالسربانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعق!:،والرويالقبطيبحضعقر.فقط،الربانيسطلقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبعضالقبطيقعرة،القطيوبعضالرويمعق.،الرويوبعضالقبطيتعر،الريانيوبعضالروكبمدسفقط،والسريانيالقبطي
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بم3

-ئمآ

بمة

يم

بمة

بمآ

وركا-خ!

بمآ

يوخاإبجل

غ!ثزالزاقيالأضخاخ

ؤالتلثون(انديالقضل1

غيمئنمقإن131:17(فزليملإ.منآغظئمزشولؤلاشيد؟،منأغظئمغئذلاإتةتئم:آفوذالخق"الخق131:116

بقا.".:.غمفئنمإداتنمقظوبئهد؟،

الدي"إنائيهتاث:ييتمرولجناختزئفئم.الدينأفيفأتاقإلبحميجئم.آخلجمقهدهأفل"ؤتئم18(ة131

أتابأل!كأنآ،إذائؤمئوا،يتي،تخونأنقئلتئمأفولالأنقفذ131:91(غتن."غقتةزقغقذقيانخئزتأكل

فؤ،،.:.

أزشقني.".:.الديقبلققذيقتثني،ؤقنقبتيى.ققذأتا،أزجمصفهقنتقتلقنإتتثم:أفولالخق"الحق131:.13

ؤاثلثوناتايبائقضل

ؤاجذئ!يفيالديإنتئم:أفوذخفا"خفاؤقاذ:ؤشهذبالروج،قيقهده،ت!وغقاذأققضا319031

بقؤيإ.:.جمئفئمغنئقنيغقفونلاتغص!،إلىيئظزتغضفئمتلآجميذةقخغلأ1310،3

ليصفغانهذاإلىقأشاز131034(لمجئة.تمئوغكأنالديتلآجميد؟،منؤاجذت!وغجضننثبفتيهئاؤكأن131:133

فؤ؟"قنزت،"تاتة:ؤقاذت!وغضذيىغلىالتفييذذلذ131؟هآ(قخزغنئ.قنت!آتةبآنتظزش

"".:.فؤفؤؤأغطييماخئزةآتاآئل"الديقائلأ:ت!وغقأتجات131:6؟أ

جيتئد.:.الشئظان!يهذخلائخئز؟،تغدقمن131:!،(الأشخزئوطب.ليفغانئبنيفوذاؤآغظاقاخئزةتلثتم

هذاتةقاليتاذاالئتيهئينأولئذمنأخذيغقئمؤتئم131038(شيريغا."قافغفةقامجفةآئحت"قات!وغ:تةققال

تختاخةقاتشميرقيأنتةقاذت!وغآنتفوذا،لمجئذكأنالمقةذزبخأنأخلمنظئوا،ققؤئم131؟93(ائقؤذ.

خزبخ،ؤجين31(ة131تئلأ.ؤكأنيؤقييما،خزبخائخئزة،أخذتتاؤذاك،131:03(شيئا.ائق!ايهينئغطيئأنأؤيفجيد،

داييما،!بئقخذةقالتة!ييما،تضخذاللةكأنقإن3(131.آ!ييما.تقخذؤاللةالتتتير،ائنتقخذ"الأن:ت!وغقاذ

ئقخذة."ؤيفؤفحت

عنىمن33(131وتمهدمماوثهد(امما(يسوع131:31،انيكا(بأنيايحون"،،تحرنا1هـفصنذفصذ(91(131الذي!،الذين131018(

11يقوليسوعلعل7قال(يوعا1!أنا،131،36البهئرة7الخبزة(131.!3(يهنرة7"(خبزةا"131036(منهمقنإلىأثار6(بقولهمنهم

يصجدمما15(يصجدا1يصجدمماتصجد(131033،-كاخرج،ا1اليهنرة7الخبزالخبزة(!131:.3،ثئا"ثيئا(ا1يحتاجهمما(نحتاجه
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+لل!يلأ(يقبل(131003ور5(تيبأ91(131للأ+،ة*53(رع11اللأ(ا+)كالحبز(ا18(:131س!(سيدها1م!جمن\،ا1511ام!3!ماالم!ي!1(عظمأ(13116

لا11داة3شا*هشأينطر(13103،3هـء+،لذيا11ااااةحةا57عق7!س!ا،ةس!مهـحشيد(ا1مح+مه!يدأ(قلقا1اةلأ5(هذا1+س!افلما(13131

أدل((13136لاة+ح،*53فخر(35(131ع!مص!*،*(عى131،34ع!ور3*،ةت!مولال!للهولقى53،منهمعنىمنا1اولححظلم!ي!ا*(يعلون

11ا*حمم!511،يعلم(131038س!+ه+حينئد(ا1ء*ي!*+*ته(الثطانا1*185+(الخبزة(131037هـت!511ع!+هو(هوااولهطا+"(ا؟حرةا1تا+3

811!كاهتاحدلما57،اللماقر،لفقةارجد11)س!ل(6أولا+حقر(جلأم!ا1ةي!اس!*313(ظنوا؟(13109اكلةح(لقولا11اة+،اهذا1س!ولهـء53(الماد

ت!س!53اة*ل!اشيئاا1*!ص!ة،ا*ح+ةام(نحتاجهاولهـ1ما(ا1+للهـيلأ(يثتريا51!(أن5211*م*ع!*ح!حشاولا(يسوعأن11اا+ه+ي!عند(

!هـ*3!ثلمااكاي!اول!5فيه،تصجدالله611،*ا3!للأ11تصخدا1ع!+هحه*3اوحين8،131031!+وله،لحبزةاح+ح*هـ11ولولة3(داك.3(إ131

11لممطاولاا+*طيم،تهذافياهـ31ةل!3للما53لاةيم(يمجدهفالتها1هـة363!للماالم!5اا+ولافيهتصجدالله11احولشافإدا131033،ا(+6هطي!

ااححلل!53لا**ا!يصحده

فطوبىبهاوعملتمالأمورهذهعس.بها()...(هذه17(131أجلعرقسر/"(أعظماارتبماعر.لمسيدهااأثضلعرقسر/ا(أعظم131016(

عس.قسراأجل،منهدهأقلولم18(131أنتمفغبوطون%مغبهوطينيحونونعرلحم(!طوبى11فعلتوهأنأخيارفألتمذلك%لحم

صاعتئذلحمقلتقدعر.تسراتحون()...(فنذ131091(حنزأعسرعر/قالخبز(11الكتبعس.قسرا(الكتاب11بقوليأعنيولست

)...(ينظر33(131وتنهدعر.عققسر/وشهد(ا1عرقفلصا،ا31!:31يقبلهلالذيأحذاأرسلثإنعرةألا،أرسلهمنيقبلصإلى3131013

!ملأجليعلموالم%بقولهعنىمنيعل!ونيحونرالملأنهمد!ةلأحله/قالقنفيمذهلين%بقولهعنىضفيمخيرينعر.(بقوله

بجنبعس.جخر/عسر.عر/قحضن(ا1متكئاكانذاكلأنعرمتكئا(و؟ن131:33(منهمصإلىأشارق.(بقولهمنهمعىقنا1يقول

يألهس.قال/قنأجلمني!مهم%عليهتالالديإذنيحونمنيفحصعر.ق/عىامنيألها1إليهعر.قسر/هذا(إلى131،34

:قخبزة"(ا1لقمة%كرةق.حزة\(ا1أغسىع!./أصبغسرأبل(131:6؟،+هكذاعرقساالتلصيذ(131015(عليهقالالديذاكمن

عخلتفعلهأنتريدما%عاجلأالاصنعهمانغاكنتمهاعس.قراسريغا()...(أنتماا1عرطفلاحينئذ(131032(فلابن(ا1كرة

المقالة%هدهمحنىعس.،القولهذالهقاللماذاا1ماذاعر.لماذا،ا1الجلوسع!.تسر/االمتكئين11فلاأحد،11قسريعلما8،(131بفعله

مالهيقولي!وعلعلإتهقللعيد()...(يوعأنا1مععرعندااايالكقة(درج93(131قطاالقولهداااإليهالقولبهذاأومأماداإلى

11الكسرةعر.الخبزة،131003(إليهانحتاجالذيابغعر.قر/نحتاحه،مايشزيا1للعيدينبنيش)ء(يثترييأمرهإنصاإنهس./إليهيحتاج

فقالخرجإذسق/(يسوعقالخرجوحير3(131:اليلأحروجهوقتو؟نخارجإلىوخرجوقتهفيا!بأخذع!:ليلأ()...(أخذ

ئخدقدأيضااللهفإن)ع!،ةيهاتصجداللهكالىنإنا131033لهتخد%بهتصجددلى؟فيه(تصخدااتخديقس/تصجد(الآلى1ايسوع

وعاجلأعسن/الم!وعلى%وصاعتئد)!عر(.عسعسر/ق(وللوقت11أيضابنعهدلىفيه/عر:(ذاتهلىا1بهعقميه"(ا1به

الكيس(المقةدرج11توقصوااطواا131093فوقعفخزاا131035فأومأفأشار(1310،3،أقامرفع(131018(

والتكيربالكسرو!،ولدهوولدولدهأبضاالرجلوعقب.مؤنثةو!القدممؤخرالقافبحسرالعقب.حاشية(عقبه13191(

حاشية.عنى،ا1اليانعطففيهأجازغيرهإنويلالمفرد،اللقبإلىالاسمإصامةإلامجيزلاالرنخري،حاشية(بطرسسمعان،3(131

أردتكذابالقولعنيت

،،ع.والرويالسريانيأص-والرياني،القطيقس/سقوالرري،الضطيتر،والربانيوالرويالقبطيتسرالسريايى،سالرري،ي.،القبطيق:

قط.،دقططالسريايى،فيليى2-لا،الرويفيليىهـلا،القبطيلىليسفلا.،السريانيبعضع!.،الرويلعضعر،القبطيبعضعقالعبرايى،

قسط،والرويالسريافيبعضعسروالسريافي،القبطببعضعقس،والرويالقطيلعصعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطفقط،القطي

الربانيوبعضالقبطي.تص،القبطيولعضالرريمعئ.الرري،وبعضالقبطيقعرالسرباني،ولعضالرويمد!.!قط،والسريانيالقطي
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ؤاثتثونالايثائقضل

ائتازفييظ

لاإتخيما،أتاأفصيخيحث"إتةيفيفو؟:ففثؤكقاؤشتظفئولى،آخزقييلأقغئمأكونأتاإتقاتيئ،"يا33(ة131

كقاتغضاتغضئملمج!تأقأغطيئم،تجديذؤضية131:34(آيضا.الأنتئمؤأفولإتة."تأئواآنتقدزون

أخستإذاتلآميدفي،آتئمأخدخلىشيغقئمقبهذا131:35(أئضا.أئئنمتغضاتغضخنملمجحتيتيأختئئخئم،

تغفما.".ة.تغضثم

تقدز،إتئيماأتاأذقثالديائق!ن"!إنتمئوغ:أتجاتةتذقحث؟"آينالزث،"آئقاتظزش:ليمضغانتةقالأ131:36

ؤتفميي؟الأنأتتغذآنغلىأفدزلايقادازت،"تاتظزش:تةقالأ131037تتتغني."ؤآيخيزاتتتغني.آنالأن

ختئالذيذتضيخلقإتةلذ:أفوذالخقالخقغتي؟تف!تذتئذلأئحت"أ:ت!وغأتجاتة131038(غئذ."أئذئقا

قزالب.".:.ثلآثتخخذلمني

هد؟ؤتؤلاكثيزة.تق!ا!نآبيتي!تجم!إن3141(أئضا.بيؤآجمئوابالتيما،آمئواففوئبئم.تضظيرفي"لا14101،

آيضاأيءق!ئا،تئملأجمذقضيحث141:3(ؤإنق!ئا.تئمأجمذليئأفصيإتيتئم:أفولتكئمث

آفصيؤخيثالظيريقتغيرفونؤآئئئم141014أتا.أكونخيذفتالذقيأئضاآئئئمتخوئوالتيإلمآ،لأزقغنم

تةقال14106(الظيريق؟"تغيرفتأنئضيهئتاقكيفتذقحث،أينتغقئمقاالزث،"أئقائوقا:تةقالىه(ة141إتجيما."أتا

ؤفذأيضا.ألم!تغيرفواتغيرفولمب،قإن141:7،بي.إلأأبيإلىآخذيألآلنؤالختاة.والخقالظيريقفؤ"أتات!وغ:

ت!وغ:تةقاذ14109(ؤخ!ئتا."بالأبأغيضتاالزث،"أئقا!ييئش:تةقال141:8(زأيئفوة."ؤقذتغيرفوتة،الأن

"؟بالأب"أغيئتاأئت:تفولقكيفالأبئ.زأىزآلمبقن!ييتا؟تاتغيرفني،ؤتئمقغئمأتاخيغةالزقان"هذا

الأثتلؤخدي،داتيجمنأفوئقات!ثتئم،آفوئقاالتيالأقؤاذؤهد؟جمآ؟ؤأل!آبيثنيأتاآلمتيئؤجمنآقا141:.11

بي.آمئواالأغقاليأخلقمنؤإلأثن،ؤآث!أبيلبأتاألببيآمئوا141011(الأفغال.تفغلالديفؤجمبالخال

هد؟.جمنآكثزؤتغتلأتا،أضتغقاالتيالأغتالأئضافؤتغقلبي،ئؤمنقنتئم:آفولالخقالخقا،ا:آ41

.،،.:.الأبإتاآفصيآتالأل!
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33-،1.؟\13يوحاإمجيلحواشي

أيضا،131034،*ح+للأحأيضا(11آتأتوا(ا1يلماةلم!لاع!--(تقدرونلاا1حمم!آخر(ا1ا*53"قيلأاا1ول*3(أكونأنا1ا+حتراإلصا131033(

!،تتبعني11ص!يلأكاةكاةي!تذه!،131036(53لمهيم!حم!ايمأحد(كلاا*لم!احح-)جعلم(،11اولمحت!اةهـي!حطفبهذا،131:35،ي!5+ثلهع

11تا****،تمذلا1ع!ور((نتأ)أ131،38م!لح*!اكل!ك!لله(عكاا!3*ةتاة(طابذأا1هـ535ء!11لمادا1ا،ءا!(ربيا(1،137س!"س!ايلهول

5*حولولا(11)*75(اةي+*ه*،لمسا!ن14103(دلألحأيفا(1(1،1ور+58(تجحدنيا1ول533(يصيعا1ي!5،2(لنااا*!حم!اللأكل!(عي

قى3ةول(هنالكا1ي!ح+دلألحأيضا(11لحمة51(إك11س!ة-لأ8((لأرف!)-ا1آع!اع!ء(أي11)ح+!حشا(ة-د!لأعد(3(141!اة(هذها1زو7*ه

ةلا3(رأيتصؤ11ا!عورتامذ(11ح"اأيضا11س!!خافإن،7(3141+يلماااةآوله!ح8+ه+الحبياإلأ11آيأقي(11ح!ة+قلن(ا1416

ثب(ا1عطل!(فيا7141001*ه*ة+ةعل!نا،أ11ل!ة2(ىرأ11ةي!3(فيرآ11**3!ح-للأ*ح*(معحمأنا(1419لم!هولة+ةولعلمما(أ(14108

يفعلالذيهرا1+ولطت!ثب(ا1+هلمحما-االحال5811!ص!+ه+اح3*ولي!+ة(وحديذاقيمنا1)اكلةشه(ايمالأتوال(11ا*يمهذه،ا1+*طئم

أكز،311ةمأصمعها(1الاللهحأيضا،14103!اق75،أ،أةكااوإلا1اي!+*طاثب11ي!حط(فيا141.!1ا!++حا،حي!!ه*!31(الأفعال

3أنا(11ا**(هدها1-،يلهاي!!ح!*ح

!(تتبعي131:36(قس(وصية11ق!رأيضا(11وتطلبوننيعس.عسايقوسمتطلبونني(11ققليلأ(ا1عسقأكولى(ااصأنا(131033(

أجلكم!عر/فداكعسةبدلأ/مكأجعلهاعرأتركها/قعر/سعك(أبذطاااعرسقعرلارت،يا371(ألحتأتيع!:

11دويىنفكأتبذل%بدلأنفسكأتجعلعرعني/تنزلأنفسكقعني(نفمكتبذلأنتأ11بدليعسعني(ا1ع!أنت(أ131"38(

:قس/لأعذ(3(141لحمأقولوإلأع!.لحم،)...(رلولاا1ذلكسرقاهذهاااقر(كثيرة3(141قطأيضا،14101،ق!مزات(

عرأنا،أكونحيثا1سلاقط،هناكميأيفا11نصيإلىعر:قسر/إلب،1اوأجتذبحمسوآحذح!/ي:ق/لأرفعحم،ااأعددت

إلىلاالطريقعر.ق!ر/االطريقنعرفأنيكنناا1،105تعرفورس:/الطريقتعلونعر(الطريقتعرفون14104(ألاأذهبوحيث

كنتملوع!:/تعرفونلكنتمعرفتصويىلوعر:عراتعرفوا(تعرثونيفإن7(141الآبقر:س/أبي(11أناإقيعرأنا(14106(ذلكعلم

11الآ!أرناسر.بالآب(أعلشا11سيدلاياعسرق/(الربأيها8141(إذنعسميأيضا(11لعرمتمعر!توفيولو%لكنتمتعرفونني

الآبأرناس.قابالآب(أعلمنا11الزمانهدا%أناالمذةهذهمثليقس/أنا،جميعهالزمانهذا9(ة141ويحميناعسزعر/قوحبنا(

/ق،وحديذاتيص11+الآنعر.قسر/لح(ا1يىع!.قس/لبتما1بأبيد!.أبي(لىا1قئوالآبالآبفيي:ذ!/لت،وأبيأيىفي141001(

هوالذيعر.الابت/عس،الحالااأبيسقر/الآب(اانفيمن)!(يدعه%نفيمن%ذاتيمنعسنفي/تلقا)ء(سعر.

11بيوأبيبأبيعس.والآب/الآبفي!ي.ض/ثب،وأبيأيىي141-11،أفعالهق:االأفعالا1+هذهس.يمعل،ااعرثب(ااساصن%مقيم

أكز(ا1مثلهايفعلذاكأفعلها،التيالأفعالعر.قسر/أنالم)...(يع!ل141013(أعملها+التيد!.هـنفها/عر:الأعال(11ع!يوإلا(

أبيعسرقسراالآب(11منهاسق/هده(منا1أعطمتس:

تحفر%تجحدني(ا1تترك(تبذل131،38دونكعنك(ا1ي!كنيأقدر(131037،يصككتقدر(36(131إتنيإته(11أيضاآخر(131:33(

وسيصنعويعصل(111013(بألبأتي(141011(أهئأعذ،3(141ننكريى

(،ع:والرويالسرلانيأسرالسرياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيقروالسرباني،رالرويالقبطيت!ر،السريانيس.،الرويعي،القبطيق

قطلقط،طالريايى،فيليىهـلا.،الرويفيلي!هـلا،القبطيلىليىفلا،السريانيبعصع!،،الرويبحضعر،القبطيبعضعق،العبراني

قمصط.رالروي،السريانيلعضعسر،والربانيالقبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبحضعقرفقط،السريايىسطدقط،الرويمط.فقط،القبطي

الريانيوبعضالقبطيتس!.،القبطيوبعضالرويمعق:الرري،ولعصالقبطيقعر،الريانيوبعضالرويس.!قط،والريانيالقطي
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أتاهذاباشمي،ت!أئوتةؤالدي14141(بالائنن.الأثتتضخذليئتئم،آقغفةباشمي،ت!أئوة"ؤقفقا141013(

أغطييما.،،.:.

إلىقغئمييكونآخزفغزئاقئغطيئمأبي،أشأذؤأتا141016(ؤضاتاي.قاخقظواأختئئفولإ،"إن1:ها،ألح

قغئملأتةتغيرفوتة؟ؤآئئثمتغيرفة.ؤ،تزاة،لأتةيقتتة،آنائغاتئمتفدزلاالديالخق،زوخ1:117ألحالأتد،

ؤأقاتغذ،ائغاتئمتزايخ!ؤلاآخزقييليغقأ141091آتيخئمأتاأيتافا.أذغنمؤلن1410118تخل.ؤ!يئمثتحت،

ؤآتاكب،ؤآتئئمألإ،!بأتاأل!تغقئونأئئئمائيؤيم.ذلذ!ب141".3(تخيؤنآيضاؤآئئئمأخيا،أتالألمتيقتزؤتني،أئئئم

لمحيئم.،،آيضا

غمثزانخاجمشالإضخاخ

اؤالتلئوناثايثائقضل1

ذالإ.".:.تةوأظهزأجئةؤآتاأبي،لمجئةلمجئني،ؤالبيلمجئي.الديذاكؤمجقظقا،ؤضاياقيجمئذة"الديأ،!:!3،

تخنتتائظهزآقفزمغإئذختئخذثالديفؤقاالزث،"أئقا:افيشخزئوطقؤليش-تفوذاتةقاذآ(14103

تضتغؤلمحييماتةقإ،ؤإتييماأبي،قئجتةقؤلي،لمجقظلمجئني،"قنتة:قائلأت!وغآتجاتآ(141:3يفغاتيم؟"لاداتذ،

ضئكتتا.،،.:.

أزشقني.".:.الذييلأبتلفؤلي،ليشت!قغوتةالديؤائقؤللمجتني.تئمقؤلي،تحقظتئم"ؤقن14104،(

فميئم."جمئذضئمأتاإذتخئم،ففئقا"قهد؟3(141:ه

7فيلتا(14109(الآبأرنالى6بالآب(أعلنا11108(الين7الزب(5(141هناك"(هنالكا1أيكاكاأأ!ء،1،103(لمكالا(37(131

يسحد"يت!جد،ا1هـتألونهئأةلاتألوها141013،-ايضا*أنا"ا11حفاحفا6،الحقالحق؟ا،141أفعاله+(الأفعال141001(ثيلبآء

ولا11+أيضاهـمما!ةلأ!آخرا1016،أثاصلمماأصأل(141:16،فانكاإلى(ا(ا:ه41تسالوه"تسألرنه(ا1الذيوإد!م!ةهـلأ،والذي141،14

مكئايصنعمماامسكننانصنعا1ياقيمماانأتيا1،1033-"اأيفا)...(يراني
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فيعطيحم(ا31ع5(سألأناوا(1،1061+دلمايدماع!(إن(1051هـ36،1(لديا،551،1.41يم((ب!لاهـ)طا11اا*13،م!(فعلهأهـ11ولمه!ا،(1013لحأ

أنا11ة*((أد!)حم141018،ا(ص!ا+دلهـيد!ح(يحلا1+!يدماااة(ثتا1اا+هيدما،يقله17(141+حمماكاةمة!اه+826آخر(معزئاا1)3(س!ااح

حرزاولماثناا!حطوا3،..41!*ح+للهحأيفا(ا1ي!ه+5أح!ا،أناا1ص!*بعد(ا1ا-كاش!"ا*53آحر(قيلعن141:91،ه**33،تسحآ

5311س!+هو(ما141033(+حلم!525لأه!5(ذاتيلهأظهرح-،ههـ7711ة3ذاك(11لا+ه+!أ(عندها6أهـ1(الذي111031(دلهحأيضا(11-*ط!

لصغاا1لأس!3آ،لأتيا1)اكلةشأ(ة+(قولي(:14133لاههـي!ي!ة(لاا1س!!52**8!لح*هي!ه!ح**ي!هىحص(تكذا(...)حتىا1ا+للأيلأ،حدث

هـاهـة+للأ(!للآا1ا+(س!اكلض)ألقولا11*ة*(اس!)عق(مجنيا1+ةاكلةشا()عق(قولي)(14143+ي!احولة،أا+للأيلأ(مسكمماا1س!!س!!اولة5

اس!+هيلماعقاع+للمايلأح(مقيما1ا*ي!س!ول(فهده(،105أث

بالابن(الآ!يتصجدا1معحمأ!عل%إياهأعطيحم%ألعلهعساأفعلكذاكعرلح!(أفعله11ش)ءاوكلد!:ترأومه!ا(13(141

تألواوإنس:،أعطيه).-.(وإن1اعسرلاتألويى/س.تألونه،1،1:14(بابنهس:/الاسمي.،بالابناابالابنالآبليصخدي:ق!/

11يأخذهسيقحله(1،1017(ليقيمعر.قسر/،ليكونا1فارقليطسمعزئا(ا1الآبترسأأبي(141:16،أنالحمأصنعهبايمثاث(ط

وهوساحنعدصمأع!(.يحون/وفيحميثبتالاعندحم(!ي!مي.يحل(و!يحمئتمعما1ستعر!ولهعر:تعر!ونه(

11+أيفاعرآخر(11يميزارماأعر،:آخراقليلعن141.!\(سآتيحمعسقر/آتجم(18(141فيحموهولديحمسح!%فيحم

عرقر/أبياا1قرأنا،141،03قيألاكاأيضاألتملتحيواد!.(مخيون)...(لأنيااخلأتيعرعر/قأحيا(أنالأيىا1عوذاعر.ق/بعد،

11يستميدي15عمدكانتسعندهاااس(الذي31(1،1!يحمحالعس.بحم/عر.قر/فيحم،ا1بيعرلت(ا1بأيىعر.أبي(فيا1الآب

حتىا1نفكترينالأنمستعدأنكقولكمعىماأعر(:(ذاتك)...(هوما33(1،1نفصيس.ق/ذأتي(11أوامريع!قسرا(وصاياي

نأتي،ا1أحدأحبنيإني.ض/مجبنيامن3،،141تجمععز،مزمعااعيحتى،ااقمحنااانضكلاتطهربأنعرمكأعر،؟اذاتك()..

ي(قولي34(141عندهالمستقرونجعل%المنزلعفدهونمخذع!.مزلا/عندهونجعلى.ق/صكنا(نصنعوفيه11نمصي%نصيرعر.

الآبمنعرعراسللآب(ا1كلتنس./نفسيتلقا)ء(منعر:لي(ااقرهو(ا1والكل!ةس.قر/(والقول11كلمتيع!./أقواليعق

معحمعزقسر/عندحم(ا1سرإد،11معحمدمتماع!.(مقيمعندصمأناإد1410135

أبي(فيا..3(الحعوذابعد،91(ة141ستعرفونه(تعرفونها1يصحىيقدر(141017(حفطتمفاحفظوا(141015،()الديوان(والذي،1(141

كانحدث(141:33(بيثت(ا1بأبي

والرري،،ع:السريايىأص؟والرياني،القبطيتى/يعق.رالرري،القبطيقر.والريافي،رالرويالقبطيقرالسريايى،س.،الروي!ي،القبطيق:

قط،فقطط.السريايى،فيلي!-لا:،الرويفيلي!هـلا،،القبطيلىليسفلاالريافي،بعصدلى،الرويلعضعر،القبطيبعضعقالعرايى،

قسط،والرويالسريافيبحضعسرة،والسريانيالقبطىبعضعقس،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريايىسط:فقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقسى.،القطيولعصالرويمعق،الرويوبعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعس.فقط،والريانيالقبطي
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ؤالتلئونالزافيالقضل

بخ!ؤئذيهز!ئملتئيء،ضلأئغقمخئمقفؤباشصي،الأثئزليفةالديائفغري،ائفذليىزوختجاء"ؤإدا141؟36(

ائغاتتم.أغطيكضاأغطيؤليشأغطيكفوة.أتاشلآيتئم.أتزكةشلآيا:37(41تخئم.فلئقاالتيالأشتاء

قتؤكئئئمإفخئم".آل!ئتمأفصيإلتي7تئم:ففثألتيشيغئئمققذ14108،اتخزغ،ؤلاففوئبئمتضظيرتنلا

نآقنلالأنتخئمفلثؤقذ141093(متي.آغظئمفؤأبيقإن،الأبإلىآفصيبآلتيتفزخونتكئئئمئخئوتني،

تةؤليشآقي،ائغاتيمهذازئيمققإنكثيزا،قغخئمأتخقئمقت!ثؤتغذ141003،كأن.إذائؤجمئوالتي،تخون

جمنتذقحتفوفواأضتغ.قكذلذأبيآؤضالنيؤكضاأبي،تختةأضتغألمبائغاتئمتغقتمييئلجن141:31(ثهثء،ثت

ئتقييمابثقرؤ،يأتيقاؤضلىيقظغة.،بثقئتأتيلا!نغضننؤضو151013ائقلأخ.ؤآبيالخق،فؤكزقةأتاا:ا(51فتا.

قأتاثن،قائئئوا15104،قغئم.بيماتختضحثالديائضيمأخلمنأئمياةقئلجمنؤأئئئم151:3(آكثزبثضقيتأل!

آتئئمقفكذاائكزقة،كبيثئتأقإلأؤخذةذاتهمنبثقزتأقنأنئضجنلاالغضنآنكقا!يئم.آئضا

ؤهذايييما.أثضاقأتاثن،يثئتقنالأغضان.ؤآثئئماثكزقة،فؤأتا(151:هجمن.تئئئواتئمإنئفيهتخثملنأثضا

خايىخاق!ئظزخثن،ؤاجذتثئتتئمؤإن15106(بغئري.شيئالصمعواأنئئيهتئملنلإتةكثيئ.بثتؤتأقي

قتختيرق.".:.التايى،ثنيؤئظزخقئخقغ،ؤتحف،كألغضنن

تئم.".:.قيكوناشأئوة،ئيريذوةققفتاميئم،أقؤال!ؤثتتتكنثتئئم"قإن7(151

آئضا.أتاآختنئنمأبي،أختنيكقا15109(تلآميذ.ليؤتوئواكثيئبثقرؤتأئوابأنأبي،ئمخذ"بهذاا:5118

تختتيما.فيثابثؤأتاأبي،ؤضاياأتاخمظثكتاتختتي،!بثتئئمؤضاتاي،خمظئئمإنة.15111تختتي.كبقاثئئوا

أئئئم.".:.قزخئمؤتتتم!يئم،قزجييخونييئتخئمففئقاهدها:11(51

هد؟منأفضللثيئءليش151:13(أختئئئم.كتاتغضاتغضئمآئئئمئحئواأنآتا،ؤضيتي"هب؟ا:51،13

أضخابإ.".:.غنتف!ةؤاجذتئذذأنائقختة،

لاائغئذلأنغبيذا؟تغذآذغوكئمت!ثأ(151015يقا.أقزئئمائتؤاتيضتغئئمإنأضخابي،أئئئم"ؤأئئئم،4!اة151

شيذة."بيمايضتغقاذايغقئم

محبة،أصنع141.31(شمماشء(1،1003،تطربنمماتقلق7تضطربنالا141،37الاشيامما!الأشياء،11شكاشء(11جاكاجاء(ا141036

وتجف6(ة151شيا*!شيئا،15105(ثبتهـإن7فأةلأ!يثبتاأن15104(انقيا*أطهار،أنقياءا3(151يطقره6ينقيها؟(151أحب"7

"!(اسألوه11هـتريدونه!ةلأ(تريدوه151:7(فيحرق*هـفيحزق!ةلا!(فتحترقا1وئطرحفئجحويجفهـ*!ةلأ!وئطرح،فتجح

مماش!ءاش13(لأ51فيتتم6ويتتماا:51111-مما،محبتي)..-(إن151001،اجبي*،أحبني15109(اسلوه

057



أا:36-15-145يوحناإيخلحواشي

تي(آ(14138يلما*8++لحت!(تجزعا1للأ*تر!)ء((أ1037(1،ح!ةشا((يعق!)حما1+ا+لم!07+8!اةمة(المعزي1ا+ثل!يلأح(أإذ(11063،

بهيزا(...أتحلمفلست511*بعد(ا:03(ألحة*الحلي(11ا+دلأيدأحح+يحون(93(ة141ش!*بأت)ص((11حفالحو((ا52*!آ

(الملأحا1هـة+ت!ول61ه(لحقا(1-!51حي!اهحعل!(وصايىأااص!3مة3+ةةي!امحةأصغ3(41.11-+5،ا(ثباالا53*ي!،قيآا1لمآ3ي!ا*+هعكلةيله

611الح6اولتر(قبلص3(151ح535كثر(أ11ا"هلأه+ة*لأ(ينقيها*هـ1ما(اااا*مهمماة*اا(يقطعها61أ*كاولةقر،غصن15103(ا+53اللأ

إلا(211"ولقى1،+ة(وحدهااا-5+الح،ذاتهمنا1للألحا1أيضا11ا+للمايلمافاثبتوا(151:،(لام!-للأي!عقل!*ع!+للأ*5معع(ا51!207أنقياءا

5311اةواحد(11ح+يلأم!مة7لى(وإن6(151لا.6+ة531لغيرلئي(5151،5+يلأوللى،إن11*ح+للماحأيضا!ا11ا+لله!لأيثبتاا1ااة5+يلأول

ثبئم((!3511*يله!!اللأمافتحزقا1ه-اححتا،ا3(وتطرح11ةيلأههـ5332-لله(فتجعا1لمحماة31!ثلمايل!6(يجصاا*،ا+ول*ول(لعمس)!(ط

ثالت(ااثلأحأنا،151-.1(ا+للهيلمافاثبتوا،ا1للأعاأيفا16ة15151اةا3!للأي!خد(151،8لما+حامةا"ولقى(اسألوه1*هـافصه!ا،ا1ا+للألمحأ

+ذمة5لا(ا1س!*(بعد(15151**(تيللواا(511041دلأكر(يبذلا1ع81(ءير(151013ا+دل!يدما(يحونا1ي!اةاهذه(511:11يده3+ه

عر.قسر/يدكرع(ا1أيىس.تر/الآب(11روحوالارقليط%الديالقدسالروحالارقليط،فأماعس!ي(الذي00()وإذاا.36(ألح

عر/تجبنسر،تجزعا1تقلقسعر/تضطربن،ا1أعطيحمس.ق/أعطيا11أخلفهاش،أتركها1اللامةي.،سلايا!1413يذكركم

لمأعظم11لمرحتمإذنيق!/تفرحود(لكنتما1قطكتم(ا1أبي+إلىعط(أمضي11إذعرقسر/أني(38141(تمرععس.تهلعن/

أصنع31141،ش)ء(ولاي:شء(11يأتيعسر/سيأتيد!ق/آب(ااع!قوبعد(1،1003(حتئسلي،14193(أفضلعر:قسر/

المحقةالكرمةأناأداي(الحقكرمةهوأدا15101(الآبي:قس/أبي"،11أمرنيعر.سا(أوصايى11الآ!:يقساأبيا(11أحبس.(محبة

عس)ينرعه/عرعسر/ق/(يقطعها1عودع!:زرجونة/عسعر/غصس،3(151العالحعر،الفلاح11الحقكرمةألاألااسالحقيقية

أنتمذاهولم.أدلىآنص/مذأنتمعر:أنقياءاقلصوأنتم151013ئقغمةعر.قسر/أكز،1ا)؟(يأبرهعر./يطهرهع!.(يقيهاايتنارله

لحمقلتهعقسرعق/معحم(بهتحتصتااأطهارعرسعر/أنقياء(ااقبلمنأنتم%أن؟دقدأنتم%)؟(تتنقواآل!منذ

ثب(تثبتواااسلم(إن11قطيكنحم(ااعرإلا،11قط(وحده11نفسهقبلعرةسعراق(ذاته11يعمل.ييميداعسعرا(يأتي15104(

بهافأناد!:قسرافيه(أيضافأناا1بيعسر.قسر/ثب(ا1أناإيىعرأنا(ا)!أناإياناعر.سقأهو(أنا(هة151بيتتصكواعس:قر/

التيكالزرجونةع!لهيحزق()...(كالغصنااإنسانبييتصكع!ثت(راحديئبتا15106دونيعرسمتي/خلؤاعر.ق/(بغيري

وئلمطالجافة)؟(كالثعثة%للوقردحطئاوصيروهاقطعونهايبستإذاالتيكالقضبان%للحرقالارفيوتلقونهافتقطعونهاتجص،

مجد%ع!يمخد(15108،تسألوهأنعسر.(اسألوهلا(151وئقؤفتجسعوهي.وئطرح(فئختعا1ترومج!،11!تحزقالارفيبهاوئركط

%فدوموأدأقيواد!ةحافظوأ/عرق!/فاثبتوأ(11الآبيق!اأيى(1519(الآ!د!قسر/أبي(11)؟(يصخديجيتجد/

قسر/وصايا(11مقيصينفكرنوا%)؟(لتحامونعر،تس/(ثبتما1أوامريد!.تس/(وصاياي11محافظينكنتمعرة(حفظتم01(151

أمريعس.،وصيتي1510113الفرحي.قس/لري(اامجلق./يقيمعرقس/يحون،151،11كائنق.سر/،ثابتااأوامرع!.

منأعظمحثمنماعس:لحون/لا(المحبةهذه)منوأ!ضل%لأحدليىالمحةهذهم!أعظمعر.،المحبة)000(ليس151"13(

عنا1الإنانسق/واحد(11أحتهفدأ)ء(نفسهالإنماناليضع(مجعلعرد!/(أصحابه)...(يبذلااأكزبحبليى%هذا

أمرتحماللواتي11أحبتيعر.قا(أصحابي11عسرلاإنحم/عر.ق/(أنتموأنغ151؟14(أصدقائهفدا"ء(%صديقهعوض(:أعر(أصحابه

عرقعرلاسبه،ا1الآنس.أيضا/عرلعد،ا151015بهأوصيتحمماكلستر/لها(

يفمع،يبذل151:13(فميحزق(فتحترقا1وإلاوإن(15106(تقدروايصكمحم(،151:هيقدر(يصحن15104(الغارس،الفلاح15101(

الصحاحفيالمثعثةأجدلم.حاشية؟لغصن(6(151

ا،ع:والرويالسربانيأسوالريافي،القطيضاص:،والرويالقطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويمي.،القبطيق

قطلحقط،ط،السريانيفيلي!-لا،الرويلىليىهـلا،القبطيلىلي!فلا،الريانيبعضدس،الرويبعضعر،القطيبعضعق:العرافي،

قسط.رالروي،السريايىبعضعسر:والسرباني،الضطيبعضعق!،والرويالقطيبعضعقردقط،السرياني.سطفقط،الرريمطمقط،القبطي

السريانيربعضالقطيقعس.الضطي،وبعضالرريمعق-،الرويولعضالقطيتعر،الريانيولعضالرري.معسفقط،رالريانيالقطي
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ؤالتلثونائخامشالقضل

أئئئمليش16151(أبي.مجئذشيغئقااليالأشياءخ!آغلمئخئملأق!أضخابي؟ذغؤئخئم"ؤآئئئمأب(15105

ثقزمحئم.".:.ؤتثئثبثضيرقتأئواتذقئواأنؤتزكئخئماختزئئم،أتاتلاختزئفويخإ،

باش!ي.".:.ت!أئوتةقاآبيئغطيخئم"ييئ

قذأتةقاغقفوائئجضخئم،انغاتئمكأنإن151:18(تغضا.تغضئملمجحتأنبقا،آفزئحئم151:17("ؤهد؟

آتاؤلجنائغاتيم،منتخوئواتئمؤتضاتة.الديلمجحثائغاتئمت!نائغاتيم،منتؤكئئئم151:91(قئل.منأئغضني

ائغاتيم.".:.مناختزئخئم

ائغاتئم.".:.ئئجضخئمهذاأخلقمق

شيد؟".".:.منأفقملغئذلا"إتةتئم:ففئةالديائقؤل"أذكزوا151:.؟(

أيخضا.".:.تئمالتيتخقظواآقؤالي،خمظواكأئواؤإنأئضا.آئئئمقتظزوذتئمظزذولمب،كأئوا"قإن

أزشقني.".:.قنلعرفونلالأتفئماشمي؟آخلمنبئمشيضتغوتقاحميغقاهده"لجنا:51131

.".:.خطيئةتفئمتخنتئمؤأخاطبفئم،آيئ"ؤتؤتئم151:133

آئضا.".:.آبيقفؤفئعف!ئئجضني،قن1:33(أهخطيتيهئم.غنخخةتفئمتيتست"ؤالأن

ؤآبيؤأئغضولنيزأؤاقذؤالأن.خطيئةتفئمتحنتئمآخغيغقفقاتئمالتيالأغقاذ!يهيمآغضلتئم"ؤتؤ151:34،

تاطلأ"."أئغضولني"إنفئم:تافوليهئمثبائتكئوثائقؤذتتتمليئلحن3(151:هآئضا.

ؤالثلثونال!ابشائقضل

آخلي.مقتشقذقفؤ،الأبمنالأييالخقزوخأبي،جمئدمنإليئمأتاأزليصفةالديائفغريتجات"إدا151:36(

إدا16103(تشتهوايكيلآتخئم،ففئقا16101،هد؟الائيذاء.فئذقيلأتخئمتشقذون؟أئضاؤأئئئم37(ة151

خاغاتهئم.،،.:.منأخزخوكئم

تغيرفواتئملأتفئمبئم،يفغفوتقاؤهد؟161؟3(لتإ.فزتائاضمعقذآتةيفئفئمقنخلىيظنشاغة،شتأل!7"تل

أتا.،،.:.يغيرفولمبؤتئمالأت

ثصرتحموتثبت"ثحركم(ويثبت11بتصرهكابثصر(لذهبوا7تذهبوا(أن151069(الاشيامما!الأشياء،11احبايمما،أصحابياب(1515

خطيتهمهـكا!اخطيئتهما1في!لحةهـلأعن،ااخطيةكا!خطيثة،ا151031لانهمماإنهالم151003-كااأناا1فلصاكاولما(151091،

لمجائا6باطلأ(711لحن،3(151:هأبيمع6،وأبي11خطيةهـمما!(خطيئة11يحنكاتحن،151034،ف!نكامن(33151(

ترابا*قىبانا(ا1يقبلحمممايقتلحم(3(161ممالحم(ا1وهذهلأهذه(16101(الابتدامما!الابتداء،151037،جا"!جاء(36(151

لا!ةلم!اا1يفعلوهاأ!يمعلونهاا161؟3
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1505!ب-316يوحناإنجيلحوالثي

+مهيلألم!(قبلمن(151:18اة*5،هذ17(ولهـ151ما(11اعهااح+!ا(ويثبت11*اةة(،تر!)حم1،151016،+ه+ت!عند((ب15115

((طردو)يىا11،ةةد!(أفضل3(ا:.51د!ع+دل!د!تحرنوا(ا1+هش!،قرولما(11االلماهـم!-+له(الذي11ي!ح+دله!د!س!د!س!(كنتملو91(151

سيصنعولها(51!:\،،*س!+دلأ،اأيضا11!ص!+دلماهـحلحم(التي1ا5-دلأحلاأيفا(أنتماص!6153ا*ه"؟ح+دلهشاداليطردولحم،اااوره.6

عل(أ11م!لاع!ولوا151،11ءمماأيضا(311*117(مغضدهو(151،3ء!هـم!(عنا1اكلالل!8،ححة،151:33م!لاءولوا151133(ةل!م!س!)53+اة

6ا!*ا*ي!(باطلأ(15153ءمماأيضا(11*ح!((أبيو)11ةةي!32مح51(وارأ11(!م!ي!)مماس!(تحن11كاص!53اةآخر(11وللا(لتيا11اام

منخرجركمأادإ16113+مهلمحأ(بتداءلاا11*ول*م!اولولاصي137*هـ53151*ي!!ح(لآتيا11ي!*مم!هاأنا11مم!*م*+شاه+ي!8االمعزي1510136

قربائا(ا1ا*الأةم!*%ا،ةش!ورامصنع،ا1*535**احا!2*ح!من،كلا1وللاس!(يظنا1ة53*ةلمحما53*ولهـمةسف+ةي!3لله35تا(حماعاتهم

ه!+هـح*مهيه3لمحأ353ءللعلهايلأ

د!.ورتبتحما%وجعلتحمعسر.قاوتركتحم،16(151الآ!عر:(أبي11منشعند(ا1أحتا)ء(ع!!عرق(أصحابي(ب151015

قبلحمسق/قبل(من18151(أوصيخمص.ق/(آمركم151:17(مهصاعر:ما(ا1الآبي:أبي(11يقىعر.قر/(يثبتا1وسترتحم

لستمدلأنحعرعر/تحونواص(لمولما11مههوأي(أولا)ثاءلم%حنسهدر./لههوماعر:ق!/له،الذيا1إنسق.لر(151091(

11اضطهدويىعرعر/قس(طردونيا1+كنتعر(الذيلم151:.3فكذلكعرفلهدا/د!.ع!/قهذا(أجلفصنا1م!لتمدلىمن/

11أقوالحمعسييخصحم/مادلىأيضا(لحمالتي11فيحفظورعر.مجمطوا(ا1ق(أنتماافيصطهدونحمعر؟فيطردونحم(

مقابلهم%درقرايهما151034(غذر%سببع!.فياعلةعسرعر/ق(خخةا1،إذنعر(أخاطبهم33(151+خاصةةعساسيا

تخائاع!.ي/لاطلأ(51!-35(سفلاأيضا،11عقيو)أبي(،1ارأونيعر.قسر/رأرا،ااآحرإنانعسرآخر،11عيونهمأمام

11فذاكية/فإنهع!عس/قكهو،ا1أبيلدنع!.أبي/قر.الآب،ااالمنبثق.يمجرج/اكيس.(الآتيااالآبعر.قسر/(أبي151-36(

قتثكوا(ا1للايقدر/لكيلا،1(161قسرلا+صفوةفقطالعربيةالنخفيالالتداء،151،37عليعس.لي/عسر.عر/ق(أجليمن

سيحصرونحمعر.يخرجونحم/سوففإنهمد!.جماعات!ام!يخرجونحمع!:(جماعاتهممنأخرجوكمإذا3(161تفتتنواعسر.عرا

عسقير!وني،ا1أيىس:قر/الآب(3(161يقربعرسيقذماعقزصفع(ا1-!يهاقر.يظن(ا1انفيااءاسيجعلون!م%المحافل

اللهإلى،قربائا،(،161لذهبواتذهبوا،أر(116ه1

(،عوالرويالريايىأصوالسريايى،القبطيتس/سق،والرويالقطيقروالرياني،والرويالقطيتسز،الريانيس:،الرويمي:،القبطيق.

تط؟فقطط،الريانيفيليسسلا،الرويلىليسهـلا.القبهطي،فيلي!فلا،الريانيبعضد!،الرويبعضعر،القطيبعصعق.،العبراني

تسط،والرويالسريايىبعصعسر،والسريانيالقبطيلعضعقس.رالروي،القطيبعضعقرفقط،السريانيسط:لقط،الرريمطفقط،القبطي

السريانيرلحضالقطيقص!القبطيةولعصالرويمعقالرريةوبعضالفسطيقعرالسرباني،وبعضالرويمدس.فقطةوالسريانيالقبطي
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يوحاإمحل

غمثزال!ا؟شالإضخاخ

ؤالتلئون(ال!ا؟شالقضل1

تنمأفلؤتنمؤقزغمث.تئمفلئقاقذآتاآل!،ال!اغةتجاءتإداتذكزوا،ييئتئم،فلئقاهد؟"لجن4(161

ت!آئنيمتنمأخذؤليشآزشقني.ققإلىآفصيقأتاالأنؤآقا16105(قغئم.كئحثلأتيالائتذاء؟فئذهد؟

الخق:تئمآفوذآتاتلأ7ة161فئوتبئم.الخزنقلأقذهد؟تئمففحثلإق!لجق161:6(آفصي.آينإلى

إلجئم.آزشلئةققميث،ؤإقائفغزي.إتيئمتأقيتئمآتا،آفضتئمإنلأل!آتا.آضصيآنتئمالأضقخ

أخلقمن!أ161الخخيم:آخلؤمنالبز،آخلؤمنائخطيئيما،آخلمنائغاتتمقفؤئتكحثداك،تجاءؤإذا16108(

أخلؤمن161011(تغذ،تزؤتيؤلاالأبإلىأفصيلإل!البز،آخلؤمن01(161بي،ئؤجمئواتئملإتفئمائخطيئيما،

لاليهتخئمآئضا،كثيزاتئمآفولأنؤلي113161غقييما.ئختمآنفيرغائغاتيمهذازئيشلألآ،الخيم

تلجمئد؟،منتئطقلالأتةالخق؟ضلىإلىئزلثصذ!ئمقفؤالخق،زوخداك،تجاءقإداأ161013.الأنحمتةئطيفون

ؤئغيفخئم.".:.ل!الذيمنتأخذلأتةئقخذلإ،ؤداك161:114بالأيياتي.ؤئغيفخئمت!قعقا،بائقؤال!تئطق

يإ.،،.:.قفؤيلأبخماير،يم161015(

آخزقييلأثتمتزؤتني،لاآخزقييلأ161:16(ؤئغيفئم".ل!الديمنيأخذ"إتةتئم:فلحثهذاآخل"من

يفوئةالديانقؤلهذا"قالتغصى:بغضفئمتلآميدمنقؤئمققالأ161017."الأبإلماآفصيلأد!آيضا؟تزؤتني

فؤ"قاتفوئولآ:ؤتجغئوا161018("؟"الأبإلىأفصيؤ"آتاآئضا"،تزؤتنيآخزقييلأئتمتزؤتني،،آخز"قييلأتخا:

ققالت!أئؤه،آنئيريدونكأئواآتفئمت!وغقغيتمأ161:91."تقولفؤقاتغقئمقاتفوئة؟الديالأخز""القييلهذا

تزؤتنيآخزقييلأثتمتزؤتني،قاآخز"قييلأتئم:فلسثقيل!تغضا،تغفحخئمئظايحثائضيمهذا"أغنتفئم:

تخزئون،ؤآئئئميفزخون.ؤائغاتفونؤتئوخون،شتئكونآئئئمإتئمتئم:أفوذالخقالخق161003(أئضا"؟

ؤتذقيقإنشاغئقا.خقزتقذلأتة؟تخزنولاذقا،خقزإداقائقزأة،أآ161:اقزج.إلىتصيزخزئئملجن

ؤشأزا!ئمآيضا.تخزوئونالأنآؤآئئئم161:33(ائغاتيم.!إئ!اتاؤتذتبآتقاائقزجأخلمن،تذكيرالشذةتئمانجئا،

لثميئا.".:.ت!أئول!لنالخؤيمذيئمؤ!ب161033(مئئم.آخذيئنرغةلنؤقزخئمؤتفزخودآ،آئضا
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(المعزي11شااما"!مس!(لأصلحا11ةررةقر(بلا:7(61س!ولوأقا(5(161ول*(كنتا1د!ح*حا*لحلابتداء(امذا1اة52دلأ(فرغت16104(

ص!ورلعد(619001(!س!وللمنأا521+ةع(الحسم11ا**هـ53البر(511اح!هءحلأ(يبكتاع!-،ههـ71ةول3ذاك،16108()تأه+ول(!ز"ة!ة+

+ح+اةا،يدأ*ي!ا!ع،حملهتطيقونا1لحكاي!اةولحيلهولكثيزا(ا1ه33!هولي،161013(3++ةحعمح1،5(عليهئخخما1ة3ه3دله(فيرغ161-11(

11!زه!5يا-5-احقى7ة3اا+ة(عندهمنا1ي!ح!ال!كل(ا1561،س!+اللأ*اي!ص!+للما*يرشد-،اة**ح-*هـ31دأك(161.13(5كاثلأمة3

11لأ521م!لا(لي!هو15(161ولة-ح((يعد)حم511+ي!حهـم!+حالل!(ليالذلىم!14(653161أي!هـع!*!(بالآتيات11+لا(لاللواتي

35اهؤماا1ة*3اجعلواا16118كاه*ةح*وأنا(11!*ةلا(ا521+س!(هذاما3،161017"كاا*53ا(قليلأ،161016حولة-يعد)-((

حةمم!ق!اس!-+احرنحم03(161دله،*ح+ح+3(يطالبا1شه!اةاعنا1ة!3كاثوا(161091،دلأ*ي!حقى7،ه،يقولا1س!!53هو(ماا1س!ول

الآلى(33(161ا*ثلأ!هاإلانا5311*!يلهتأةح7ااتاولادها(حضرإذا161031(ا+للأيلأة،الا+لله*لاس!المحأة!5افرحإلىيصيرا1حي!+ول

أحد(581111(ينزعها31*ي!ةلم!3(لأرأحما1ح+للأحلم!أيضا(11ل!3+حمع551لم!كه،،53لحلمم+36،محزونونا1ل!3-للأعاأيفا11ل!533*يمع

منذااقبلمن%تقدمدي!اعس:قط/،وفرغت1ا+كتي:أق،11وقتهاحا)ء(عس:لمساعتهمحفرتعر-ق/،الساعةحاءت161:4(

قلوبحم/ملأقدوالحزنأخاطبحمبهذاولكنيعرعر/ققلوبحم()...(لحن16106(إناندلى.قسر/أحدلملم1615قرالابتداء(

الأصلح(11أنيإلاعر.أنا(بل7(161علىفاستولىالحزنووافاالآنذلكلحمقلت/قدوالحزنالأقاويلهذهلحمقلتلأنيدلى.

11العدلعر.اليز(11يوتغس.،يبكت8(161عرطأنا"(11أرصلنيالذي+إلىعط:(أمضي11لموافقس.لخير/إنهعس.الأجوداعر:ع!/

11العقابعرة،الحم161011(أيضاعسرآنفا/ع!:ق/بعد،ا1أبيير:قأالآب(01،ة161منأقاي.ف!ن(161:9،العقابعر.الحخم(

أقولهألىأريدكثبزالكلفاأيضالي!إنع!.أيفا()...(ولي161013،محكومهو%معافع!يدالى/ي.ق/عليهائخخما1قفرغ،

دده(161013(الآنالتوقفيصكنحملا%ضبطهع!:أحت!الهاعر.(حملها1ذلا(أقول11بهاأخاطجمكثيرةأشياءفليوأيضابر"لحم

.يقسالي(الديمن161:14(حميعها!عقتحون.أنيجبالتيبالأمور%المزمعاتعسبالآتيات(انمسهتلقا)ء(س.وحدهاذاتهي

مي.ذ!/لي(الذيمنا1إلنعرلي(ا1لأبيس.تر/للآب(ا1ق!شء(كل1(161:هلحمويظهره%ويريحمعس:قر/وبعلمم(11متي

11قطقوما161017،رتروننيص.13تروننيا1ولاص.لا(ااقطآخر"!(16161(لحمويظهر%ويريحمعس.قر/ويعلحم،1امتي

.ساوأنا11راتاصوننيس:!اتروننيا1ولاصلا(ا1قطآخر\."،11قط(القولااقسرالبعضا1للآخرالواحدع!.ع!/لجضابعصهم

11أعلى)!س؟(:يقر/أعن(11)!عر؟(عقذركانوا،161091(تطالآخر(11عسرلافقالوا/عرعساق(بقولونوجعلوا161018(وإقي

11تبكونقس.ي/ستبكون،.؟(161وترونيص.!(تروننيا1قطآخرآ(11سفلا(آخر11قطقليلأ(ا1يبحث%يناطرعسرقر/(يطالب

تس/،تحزنا1ولادهاللوغيومبحرهاتلدأنطاآر%الطلقأخذهاع!.اولادهاحفر161031(يؤولع!/يقضيعر:عسر/يصير،

غلافامنهاالمولودكانفإداي.قس/ابئا،ولدتلحإنا1وصلقدولادهايوملأنهع!.قرلمساعتها،حضرتقدلأنها1حزنيعزيهاي:

قلوبحوتفرحص.ق/وتفرحون(11الحزنيصتحمفقدي.(محزونونا1قسهـلا(الآن33(161

وسأرا-(33(اة61ثدتها%حزنهاالدة(161011(يهديحميرصدحم(161013(المارقليط(المعزي7(161القلبوجع(الحزن16106(

ولأعاينحم

وولادةولاذاالمرأةولدت:حاثيةولادها،161031(يفرغبالكسرالما)ء(قيرغ:حاشيةفرغ(ا؟11(61

ا،ع.والرويالسريانيأصوالرياني،القبطيض/سق،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقبطيترالسرباني،س،الرويي:،القبطيق

قطلحقط،ط،السريانيفيليسهـلا،الرويلىليىهـلا:،القبطيلىليسفلا،الربانيلعضع!.؟الرويبعضعر،القطيبعص،عقالعرايى،

طد،والرويالريانيبعصعسر،والسريانيالقبطيلعضعقسوالررى،القطيلعضعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمط.دقط،القبطي

الربانيو!عضالقطيش،القبطيوبعضالرريععق،الرويربعضالقطيقعر:،الريانيربعصالرويس.،فقطرالريايىالقطي
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ت!أئواتئمالأنإلى1610134إتاة.ئغطخئم،باشيالأبجمئدمنشآئحموةقفقاإتخئملئم:أفولالخق"الخق

كأجملأ.".:.قزخئميتكونقتأخذوا،شفواباشيي.شيئا

الأبأخلجمنأغيفئمتلبأفتالي،أكقمخئملاإذشاغة،شمتأييؤلحنبأفثالي،تخئمففئقا"قهد؟161035،

قإنأة!1613أخيخئم،منالأتآشآلأتاإلتيتئمآفولؤلاباشصي.تئأئونافؤيمذلذيب6161،(بإغلآلب.

،الأبمنخزخث16108؟أخزخث.الأبمنأتيؤآقتئئمأختئئفولمب،أئئنملأتئملمجئئم،آيضافؤالأت

تتكئمالأنذافؤ"قاتلآجميذة:تةقاذأ93ة161."الأبإلىؤأفصيأيضا،ائغاتتمأتزكؤأتاائغاتيم.إلىؤآتيحث

آخذ،تمئألذآنبفختاجؤت!حتلثئيء،خوغايىفثأتذغيضتاالأن161:03(.بقتللتميئاتفولؤت!ئتبإغلآني،

خزخت.".:.الن!منأتذئؤجمنؤيهذا

إلىقؤاجذاؤاجذايتتقزفوا،أتت،ؤقذشاغة،شتأقيذافؤققا161:33(؟الأن"أئؤجمئونت!وغ:قأتجاتفئم161:31(

قجي.".:.أبيلأنؤخدي،أكونؤلنؤخدي.ؤتئزكوتنيق!يإ،

ائغاتتم."غلئثأتاتقؤؤا:لجنائغاتيم،ثبضيقاتئمقإنبي.المتلآئمتئميتكونتخئم،فلئقا"هد؟33،ة161

جاء(8(161"-(الحق16107(يسلا*ملأ(161:6(الابتدا"الابتداء(11*-قد(ا1الابتدا!الابتداء(11جاتهـ"،!(جاءت4(161

6،لأتي16،ة161ش"شء(15(161جا"!حاء(161:13(-!أن،161"،1(الخطيه"الخطئةا16109(الخطيةكا!،الخطيئة1اجامما!

لأة(ينزعه33(161انهاكابأنها(ا1ولادتهامماولادها(161؟31(حفاحقا،(الحقالحق161003(مما161091(؟نوا(-ممالخا(161017،لأتني

تمألون(36(161شمماشيئا(ا1تلوا!تسألوا(161:،3(يعطيحمم!ةلايعطحماا1شئا"دشيئا،ا1ذلكمماذلحم(161،33هـينتزعهمح!

وتتركوني6هـمما!أ6لا61!33(وتتركولي(شاشء،!ابحلمما!7!ةلأ161003،كل،"شئامما!161093،شيئا،تلونكا!

هـفيمما33(بي(161،)وتزكو(نني
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5+هحقرإذ،1اه**ح3(ستأتيا1+ةاولاهمةقر(بأمثالا1اة*(فهذها16135ةيلأاإلى(161،3اا-5+ي!(عندمنا6أهـ1مه!الما16133

أحد(11،*!حيدأيألك(161:03،ور!ا5ح81**شيئا(تقوللستا1س!++*لحها،16109؟(،دلهحأيضا(11لاه!"هو(ا31مةفإن،161،37

ا*مطلم!،بي161،33**ا،ا*ولحي!(صي11،أ*7،كونأ11*+ة(تزكونني161031(3***س!-+،تؤمنونأ11ح*(يموع.!3(ا5361اة

3*ولهلاول3(تقووااا*س!+دلأ+!3535ةولي!(لحمفإنا1طك!-ول

تجدواعرقسرافتأخذوا(ااحتئي161034(إلى(قطعند(منقسر/يعطم(ااتألورشاء(كلس.قراسألخموه،مه!ا161033(

أشرحع!؟(بإعلان)...(أعلمح11د-لاأماوقتلاعةعسلا(إذاساعةا1مطفلا(ولحناالالرموزعس(بأمثال35161(

عر/قأجلحم(م!ا1فيهتسألونالديس.تألون(36(161ظاهزاكثفاالآبعنلحمأبمف%علانيةالآب()!أمرأمالا!لحم

أبيع!.قسر/"(1"الآب38(161أبيد!:/اللهي:قس/الآ!(11قدإذعرط:(أنتملأنحم161037(بسببحمعس:فيحم/عصر

عسقسر/(بمحتاجا16103برمزواحذاث)ث(طع!.واحذا/مثلأولا!ي.(لمثلشيئاا1ها!يلامكدسكلرمك(هوداها161093(

تأتيصاعةلأنصذقوا%هرذاأتهآمنواع!.أتت،)...(أتؤمنون161031-33(عسقرالآرا1اعرقيوع،61،3!.اإنساثاط(تحتاحولا

إلىفواحذاواحذا11عرقسالتفرقواا1+الآنعسزأتت،1اتأتيالاعةعر.(ساعةستأتيااإنهاعر.قذا(هوفها161033،أتتقدوها

عر1"!(وحدي11لههوماعرقر/،م!نها1موضعهإلىش)ء(كلليتمرقعر./بلدهصقعةإلىالاإنان(واحدكلع!.عر/ق(م!له

دخعوا/س:عراتقؤوااامنيعر.لبتمقس/بي،33(61!هوالآ!سق/أبي(ااوحديولستعسرعر/ق،وحديأكونولن11مفرذا

تقو)وا(عر

حيثإذا161135

(،عوالرويالسريانيأسوالسريافي،القبطيض/سقة،والرويالقبطيتر!والربافي،والرويالقبطيتسرالسرباني،س.،الرويمي،القطيق

قط.،مقططالسريايى،وليرسلا:،الرويفيليىهـلا:،القطيفيليسفلا.،الريانيبعصع!،الرويبعضعر.،القبطيبعصعقالعرايى،

قط،رالرويالسريانيبعضعسزرالمرياني،القبطيبعضعقس:رالروي،القطيلعضعقر.فقط،الريانيسطفقط،الرريمط.فقط،القبطي

الريانيربحضالقبطيش.القبطى،وبعضالرويمعق.،الرويولعصالقبطيقعر،السريانيوبعضالرويس.فقط،والريانيالقطي
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يوحناإنحيل

ؤالثلثونال!افيالقضل

ئقخذكييئائتذ،قتخد.ال!اغةأتحبقذأتة،"تاؤقاذ:ال!قاءإلىغيتئيمازقغت!وغ،قاتقاتقاهد؟171:\(

هبؤهد؟17103(إتاة.اغظئتةقنضلىالأتدخياةئغطيئلتيتج!د،خلىغلىشفظائاأغظيتةكقا171.آ(ائئلث،

غلىتخذئلثقذأتا17104(اثق!يميخ.ت!وغأزشفتة،ؤالديالخق،إلةؤخذة،ائؤاجذيغيرفوك،أقالأتد:خياة

كأنالديبائقخدجمئذكأتيما،تاآئت،تخذيخ!قالأنأ171:هلأغققة.ليشتضتةالديالغقلآكضفثؤقذالأزص!،

فئم،لذائغاتيم.منأغظيتييفئمالذينيفتشيراشضذآظقزث17106(قذائغاتئم.تونآنقئلمجئذكلي

التيالأقؤالنقي17108(جمئدك.منفئمأغظيتيييماقنخلىأنالأنؤغيفوا17107(خمظوة،ؤقؤئلقؤآغظئتييفئم،

أزشفتي.الديأئتأتذؤآقئواخزنجث،مئذآتيخقاؤغيفواقبلوا،أئضاؤفئمإتاقا.أغظيئفئمقذأغظيتييقا

فئم،لك.أغظيتييفئمالدينأخلجمنتلائغاتيم،أخلجمنالظيتةهب؟ؤتي!تأخيهئم.منآظفحثقآتاأ17109

!نيفنمؤهؤلاءائغاتيم،منتئثؤأتا171:11(لمحيهئم.ؤتتخذثفئم،ليلكؤالدينفئم،لذليالدينؤضو171011

جمثقتا."بؤخذهأيضاييكوئواأغظيتيييما،الذيهذاباشملث،اخقظفئمائفذوش،أتيماياإلئك.آقيؤآتاائغاليم،

هاؤلآء7هأؤلآء!هاولاء!هؤلاء(الما31!اعطيتها"أعطيتيها(8(171هـ-محأةهـلأهملم17107،اليكالي(االتا6وقدا171.،(
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الحقاإلةوحدهالواحداا**احعأناي!هـ17103،تقاا1م*س!*س!*س!2ي!ح!ا*جداقيعلى؟(171ااس!+5ا*يارفعا11اكلمتأياءاقاالاا17101

لأاة،لأعصله11لااول+(!تشه11!للأحع،العول11كاللماوراة-كصلت،أ17104،*هـولح!(والذي111+ه3اةذ3*ولا(-ةا+ولهـة+!ا

حع!دل!قي،171،7)؟(35االلأ،قولكا1ءي!(هماا58!حي!س!طم!(71!06(+!هيدأقبلاااااةي!5اكالىالذي511مما+ه+ة"،عدك\.ا1715

58!حآكا-5-اع(خرجتمنكا1ا*ولهـة-حفا(ا1ة53+ا.36قبلوا(ا1دلهح53أيصا(8(171*ه+عدك(ا1كانوام!!هم(ا1*س!!الا

م!لاهم(ا531*م!ور!الك(ا1م!!هـحأحلأ(منا1+!هدله(الطلبة11اة*(هذها1ا*مححكاثلأ*م!3أجل!(م!ا21!دل!+3(أطلب17109(

ح!؟ماول(فيهما1اةاةدهدلأ3(تمخدتا1!س!((هما5211!"(ليا1داح+ح*!52مما(لكوالذين511!1(هما5211!ح+حا(ليا1*!\(الذين(171001

(بوحدة311!دمامأيضا(11الصالحةا+3ت!ة%ةا+3شهاالقذوس(311**حط3د!افي،هم711*ممر*ةلست(أنا171111طد!53+26

*5+رزمول7مثلنا،"ي!56ا*53+ح*ه

لحمذيكلعلى%حدديكلد!.بثر/كلعرعر/قجدااكل3171ورنعلسوعقالس.ق/رنعايوعقاالالما!(71!

11لماقوقد،17104(وحدكالحق)،الله(إلهألتأنكالمحقالواحدالإلهعس.الحقيتي/الواحداللهعر،الحقإلهوحدهالواحد17103(

((عندكا1قبلكليالذي%عندكموحودلي؟ن%عندكلييزللمد!"منك/كانعرق!/\(عندك(ا:ه71لأكصلهعسرتر/(لأعمله

11أعل!تع!:قسر/(أظهرت6(171الدنياد!.(العالم11،هداعر.يحولى(ا1لديكد!/ذاتكفي%نفكلدىعرقسر/

هوهم،ا1شي)ءااض!(71!

(،عوالرويالسريانيأس.،والسريانيالقبطيض/سق.،والرويالقبطيقروالسريايى،والرويالقبطيتسر،السريانيس:،الرويي،القبطيق.

قطمقط،ط،الريانيبليس-لا،الرويلىليسهـلا،القبطيوليىفلاالسريافي،بعصعى،الرويبعصعر،القبطيبعصعقالعراني،

قسط،والرويالصريانيبعصع!ر،والسريانيالقبطيبعضعقس،والرويالقطيبعضعقرفقط،السريانييعطدقط،الرويمطفقط،القبطي

السريافيوبعضالضطيقعس.،القطيوبعضالرويممق:،الرويولعضالقبطيتعر،السريانيوبعضالرويمعسلحقط،والسريانيالقبطي
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عشرالسابعالإصحاح

اوالثلثونالسابعالفملأ

أخذ،متفئميفيذؤتئمأغظيتي،الدينقخمظثباشمك.أخقظفئمكئثائغاتيم،!بقغفئمكتحثتقا"قأتا171:113

لمحيفئم.كأملأقزييتكونائغاتيم،ثبهنن؟قأفوذإليذ،آقيؤالأن13171(ائيهتاث.قيتمائقلآفي،ائنإلأ

ائغاتيم.منت!ثأيخضاآتاقاجمثلائغاتيم،منتي!والأتفئمائغاتئم؟قآئغضفئمقؤتلث،إليهئمشقفحثأتا171:،11

قامثلائغاتيم،منتيمئواقإتفم16(ة171الشزييرمنتخقظفئمآنتلائغاتيم،جمنتئنرغفئمأنآشآذؤت!ثأ!1:115

ائغاتيم،إلىأزشفتنيؤكقا171:18(لك.الذيائقؤذفؤؤالخقبالخق.ظقزفئم171017(ائغاتيم.جمنليشأئضاأتا

بالخق.فقذليمينآيضافئميتكوئواذايي،أقذشأخيهئممن171091(ؤأتاائغاتيم.إلىآئضاأتاأزشلئفئم

حميغفئمييكوئوا171031،بقؤلهئم،بيئؤمئونالدينآخلؤمنتلققظ،هؤ،ءآخلمنآشآذؤت!ث171:.3(

أئتماأتكائغاتئمئؤمنلتيبؤخذ؟،!يتاآئضافئمييكوئواميك،أئضاؤأتاالأفي،أئقاجمب،ثابثآتذكضابؤخذ؟،

ثابئونتخنكضابؤخذ؟،آئفمافئمييهوئواأغظئتيييما،الديائتخذأغظيئفئمقذقآتا171033(أزشفتني.الدي

ؤألبأزضفتني،الذيأتتأتذانغاتئميتغقتمائؤخذه،ثنيكأميينييكوئواجمن،ؤآئخا!يهئم،أتاآ(171:3بؤخذ؟.

ليئلمحييما،آتاآكونخيعثفتاكقيأغظيتييفئمالدينيخونأنأيىيذآتة،تاأآ17104أختئتني.كضاأختئئفئم

ائغاتيم.".:.إئمثاءقئلآختئتنيقإتذآغظيتيييما،الديتخديتزؤا

أتا.".:.غزفئذؤقذائغاتئم،تغيرفذؤتئمائغذل،أتة"يا3(171:ه

لمحيهيمتخونييئ،آئضاؤأغيئفئمباشيذ،ؤأغقئئفئم171036(آزشفتي،الديآئحتأتلثغيفواالأخز"ؤهؤلاء

.".:.!يهئمأئضاؤأتابقا،آختئتنيالتيائتختة

7ولت(171؟.،(أداالذيأيضامثلي+اأيفاأدامامثل16(131أكنولم+ولت،171115هذا*هذه،ا1آتيإليك+،إليكآتي171:13(

!وهؤلاء،1035،ألاالامما!إنثاء،71!:134واننيكاوأيى(ااولجلم3،!ةهـلا،ليعلم103،،ألاهأولآء!هاولاء!هؤلاء،ااأكنولم

يحونكاتحون(719:36(هـوهأولآءوهاولاء
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ح81أحد،ا1ي!5ا*مل!ص!5(1ب)ط!سك11حس!مةدلأمظس!53(حفظهمأ1ااةي!ا"اكنتا1اص!51(1كنثا1ح+هعمماهد!*لقا(فأنا171013،

للما،أيضا(11آ*مة+ا!أنا،مامثل11!اةس!لم!ليوا(11ة13سقصت(أنا،1(ألاااولمطت!52+*ط!ا(ليهم5311*ي!احآتي(13(ألأا

طهر!(ا6317171أمة+فىدلأعمماهد!ةح-أيفا(أنامامئلا5853171016تنزعهما11ةد!13لح5*ةاأسألولت171115

5!53+3(أقذسااص!حماولللهكل!53،جلهمأمن(171:91مماللأهـج-+اغهحي!(لكالذيلقولا1اح+هـس!6777أهو(لحقا1ا7للما!لأه+ة53

م!580بقوطم((311ا*مح!ح*م!أحل!،من11ص!!هـم!أجل\(ص11اة!3ح5،أسأل03(171-5*!53-م!مقدلير(11ولق51

لآ61امطاليكا1ا*!طلآي!+*ط(قئ11+!يلأ"ح-(ثابت5211+ح+ه!أم!طاة"(ا.بوحدة11يمم53(جميعهم31(171ع53+!ش!17اكلةح

االوحدةفيآ،631713!م!3+ق!للأح+هلمحأ!س!(ثابتوننحنك!اا1هي!3755س53اة1(لوحدةا17133اولمط!أي!س!+6أطل2ا!يا11ت!"-*5

11زوا"7(فيها1+هيدماآم!(كونأة*هـا(حيثا*ذ2ةحي!ا*7(هناكصي111*-مماة+ح*هـ11(أعطيتنيهملذينا،3(171د!س!ط5353-حولاة

ي!طشأ+ولدها،(171063شهاة53كالالله،عرفتكااهـا+ا*ول،لعدلا(17153مماة+ةه!68اقر،إدثاء

س/الرير(11ترفعهمعر./تأخذهمعر:ستزعهم(ا1أك!لمق.لت(1،أ!1:هأناومثليق.أنا(ماو!ثل1710.1(قط(العالمفي171،39

كلشك!إن%حقفكلشكعس.در/لك()...(والحق1االآب+أيهاع!:مجقك/قذسهمسلى/،بالحقطقرهم!!،171الخبي!ع!.

بأقواطم%لقوطمعربحلصتك/عسع!/قبقوطم(ا1أكنلمق.لت(03(171سأيفا(11نضيس(ذاتي91(171الحق!حاصة

لرحدة"(ا1ع!افياا1سفلا!(11لكع!فيك(ا1بيعسر.ثن(ا1قطئابت(ا1لواحدعر.واحذا/س.أ(بوحدةا1ق(جميعهم171031(

قسر/كب،ا1بهمع!.قسر/(ليهم71!:3،اواحدص.ق/"،لوحدةا1قطثالون(ا1واحذاس-برحدة\(اافلاهم(3،آ171واحذاشق/

11قطألا(11قط(هناكا1أعطيتيه)و(الذيق.سر/أعطيتنيهم(الذين171،14سطفلاأتي(11كواحدعسق/(الوحدةفيا1بيعس.

قسر/عر!تك(ا1عدلأبيد!.(العدلألهياا1الضذيقيالبر/ق.د!/(العدل11الآبأيهاس.ق/ألة(ياا17135تأسيسإنثاءاس.

قطااأيفا11لحعرفواعر.قسر/وأعل!هم،1افعرفواعرقصر/وأعلصتهم(1710136قطالأخراا1أعرفككنتعر.

لواحد%الوحدانيةفي(الوحدةفيا71!033

(،ع-والرويالهـريايىاس:،والسريانيالقبطيقس/سق:،والرويالق!طيتر.والسربافي،والرويالقبطيتسر،السريانيس،الروي!ي،القبطيق

قطلحقط،ط،السريانيلىليى-لا،الرويلىليىهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيلحصع!،الرويبعصعر:الضطي،بعضعقالعرايى،

تسط،والرويالسريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعقس،والرويالقطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطفقط،القبطي

الريانيوبصضالقبطيتعس،القطيوبعصالرويمعق،الرويولعضالقطيقعرالريايى،وبعضالرويمعس!قط،والسريايىالقطي
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يم

بم

بمآ

يوحناإنجيل

ؤالثثونالتامنالقضل

ذخقةقهذائ!تان.!ييماكأنالديائضؤصحجالأزفي،ؤا؟يمجنيرإلىتلآميدقغخزبخهبه،ت!وغقالقققا18101(

.:.تلآميدهقغت!وغ

.:.فتاكتلآجميدهقغتمئوغاختقغكثيزهمزازالأنانمؤصمغ،ذلذآئضايغيرفأشتقةالذييفوداؤكأن181:3(

ؤقضابيخقشاجملقغفتاكإلىؤتجاءؤائقريميتين،ائكقتةزؤشاءجمنؤائخذاتمالخئغيفوذا181:3،قأخذ

ؤأشيخة.:.

تة:ؤقائواأتجائوا181015تظفئون؟""قنتفنم:ؤقاذقخزبخغتييما.تأل!ثهماببخلغايىفاكأنؤتمئوغ181:4(

"أتاتفئم:قاذقتقا6(ة181قغفئم.ؤالمحقاآشققةالدييفوذاؤكأنفؤ"""آتات!وغ:تفئمققالالتاصيرقي.""ت!وغ

"تمئوغققائوا:فئمآقاتظفئون؟""قنأيضا:ق!آتفئمأ18107الأزص!.غلىؤشقظواؤزائهئمإلىقزئوا،فؤ

يفضوا."هؤلاءلمحدغواتظفئوتني،كئئئمقإنفؤأتاإلمتيتختمففث"قذت!وغ:قأتجات181؟8(التاصيرجما."

جمئفئم.".:.ؤاجذاأفيذلأأغظيتييفئمالذين"إنقاتة:الديائقؤليتتتم181:9(

ائغئدؤاشئمائئفنئ.أذتةققظغائكقتيما،زئيمشغئذؤضزلتفائتضاةشيف،قغةكأنتظزشؤليمضغان181:.ا(

يخئد؟.".:.جمبال!تيف"ألتييتظزش:ت!وغققال181:11(قفخش.

أشزتقا.".:.آنلييئتنيأبيآغظاييقاالتي"ائكأش

ؤزتظوة.:.ت!وغآف!كواالجفوبؤخذائمالأل!ؤزئيشؤالخفغ181:13(

فؤقتاقاؤهذا181:14(ال!تتة.تفذفيائكقتةزئيشكأنالديقياقاخماكأنقإتةأؤلأ،ختانإلىؤقذفوة181:113

المثغب.".:.غننؤاجذزخليفوتأنالأضقخ"إنقائلأ:ائيفوبغلىآلثمازكأنالدي

أما،"181017رجعوامماهردرا(6(181شكا!شء،4(181وجاكاكاوجاء(اارالاحبارمماوالعريسيين،11رووسا"رؤسا!رؤساء،181013

+به"،وضربا1فحزدهدالتضاه(،181001،واحدمماواحذا،اايهلكمما(أهلك181؟9(هآؤلآءهـهأولآء،هاولاءكاهؤلاء،!18108(فاما

حموا"حمو7ئأةلأ!لااحما181013(التيلالذيما"(التي181011(
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)...(الموضع11لاللأم،3،!يالأرز(11مدلأخ*53*ا+س!1157ااشا*ص!دماا+5-ي!الأرز(وادي11مولولعبر(ا1ا**هده(ا1يا*-م!فلتا(أ(181

مصابيح(ل!للمال!ةهـ11يلحتاهلمةهـل!ةقماعل(311+شا*ة!اميلمحأ**ا+(الجمع3(181*17+ص!-535يم،"للما.5لم!ذه511بتان(

اكة!ا+س!عق+*تأح+5(الأرضعلى53*هـ11وراثهم(ا1ة+دل!3هرلوا(81!.6((*ةحاحأ8+هلح*ه،أسلحة811(،أةح)شاة+ولة

شضاه(!ا11اا+ه+لم!(معه11س!53لماه،؟ن(181001ح،ة+(أهلكا1كامةول3يلأللما!اس!53يصضوا(18108(ااةي!حلمحأ53(لأطم7،"181

أشربها(أنليينبنيا1*!اولهـم!يم-عمده(ا1ح1531ألق(11(181تهه*حهـولملخس(ا1اوردلأ*(فقطعا1الحا،ة531ةح!ا(ضربا1شاء*"8هـا،ة

أ!وأ(1811*شاه*م*اقر(الألفرئيى11،ماس!+ح!ييلأ+ولا+قالجمح(13(181ي!**ح*ي!3ي!*عوحلار513!حياه!*+ي!

11ي!ح(كانا1+حهو،(811041*هـ*ا*!،قيافاا1للألمحأ+7حما،ا1****قر(خاناالأي!ع!3*،موهقذ(811:13هس!3*ولياع،ربطوهاا*3*ولايااه

عم!ا*مع!كل!ي!،عناال!!س!5ا51ام(لأصلحاإن

عين.العربيةال!سحبعضوفيقدرون/محيرةإلىالعبرإلى%قدرونواديعبرع!قراالأرر(واديعبرا1+الأقوالعسرهذه(1(181

عس)3(/العرافةعي.قأالجع(18103(قطفهذا(ا1قكان(ا1ق(الموضع11قرلاعصرهعينالأرز/واديعمرهعين%قدرونواديعصره

)؟(تجليتعر.ومثاعل/نفاطات%ومصابيحضو)ءاد!.،ومصابيحعاعلااالرطعروالرخالة/ع!.قسزلموالخذام(11الحرس

عرط.فخرح()...(وي!وع11فلا؟ن(11،لألهس(ويسرع181.،(ممالحعرأللحة(11عرمثاعل(ا1ومثاعلنماطات%ومصابح

اق(ورائهمإلىهربواا1قهو(اا+يوعس.طم،181:6(+ألاعرقسر/هو(ا1قأحالوا(18105(حر!نحوهالآتينبحليوعبصرفلا

فسأ!(7(181أسفلق.)!تس(/قرالأرص!(علىااقسروسقطوا،11إلى%مضواوراهماستأحرواعس./القهقرىرجع%نحصواعر.

لعدوأوقععر.عبداوضرب181،01أصعي؟س/(أهلك11وهتنيعس.أعطيتنيه!(181091+نطلصسط:فقالوا،ا1+يوععر"س

)...(والجمع1ا)6(العرافةيق/والجح،181013،أساقسر.عق/،ينبنيااالآ!سقراأبيااااردد%زجعزضع/س-ق/ألق(181011(

لأجودإنهعر.(يموتأنالأصلحإن11قطقائلأ(181:14(وليافتهمورجالتهمالهودو!ثرط%والقوادوالشرطالجندوإنعسقر/اليهود(

بدلسقر/عن(ا1يصوتألىخير%بإتهي!وتأنالزل!منبأنهعس/يهلكأنأو!ق%إتهيموتأن

علىووقعرصربااافجزدهفالتضاه،ا181001أعقابهمعلى،ورائهمإلى18116قناديلماعل،18103(

وخئمءوحموخوخا.يقالحما(13(ة181رجعيمكصعقبههعلىنحص.حاشية(ورائهمإلى181:6(

(،ع:والرويالسريايىأسوالرياني،القبطيذ!/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،والرويالقبطيتسز،السريانيس،الرويي،القطيق

قط:،فقطط،الريانيفيلي!-لا؟الرويلىليىهـلا،القبطيلىليىفلا،الربانيبعضع!.،الرويبعضعر،القبطيبحضعق.،العبراني

تط.،والرويالسريانيبعصعسر:،والسريانيالقبطيبعضعقمر.والرري،القطيبعصعقرفقط،السريافي:سطفقط،الرري.مطفقط،القبطي

السريايىوبعضالقطيتعس.،القبطيربعضالرويمعق،الرويوبعضالغطيقعرالسربايى،ولعصالرريمدلى،فقطرالسريانيالقبطي
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ؤالتلثونالتاليخائقضل

.الأخزجؤالتلميذتظزشي!ضغانت!وغتتتغؤكأن1810115

ائكقتيما.:.زئي!شذايىإلىت!وغقغقذخلالخفميذ.ذلذيغيرفائكقتةزئيشؤكأن

ائتاب.:.لمجئذتزاؤاقفاق!نتظزشؤأقا181:16،

تظزسق.:.ؤآذخليفتؤاتة،ؤقاذائكقتة،زئيحشقغايىفيمنكأنآالذيالتلميذقخاء

"لا.".:.تقا:ققاذفؤأقاالزخل؟"هذاتلآجميدمنآئضاأئت"ألغقذ:يظزشائؤاتةائقتاةققاتست181:17(

قائقاأيضاتظزلئ!ؤكأنتضظلون.ؤكأئوالثيتاء،كأنلأتةحمزا؟تفئمئولمحذونقياقاؤائخذائمائغبيذؤكأن181:18(

تغييميما.:.ؤغنتلآميد؟غنت!وغق!ألائكقتةزئيشقأقاأ181091ؤفؤتضظلي.قغفئم

خيثالقئتي،جم!جيرلحوائضخايمثبأغفئمؤكئثبإغلآلب،ائغاتتمخاظئث"أتاقائلأ:تئوغقأتجاتة181؟.3،

ائخفية.".:.كني!طقةأخذاأكتئمؤتئمأخغون،!ييماائخفوذتختيئ

آتا.".:.ففئقاائقؤايييغقفونهؤلاءفئمققاتفئم.ففئةقاداشمغواالدينشلي؟ت!آئني"أقيقاذا31(181

الكقته؟".:.زئيشئخاوثهذا"أبمثليقائلأ:ائؤاقع!ن،ائخذايمآخذت!وغتظتمهد؟،ت!وغقاذققتا181033(

ضزئتني؟".:.قيقاذاتجيذا،كأنؤإنيء.بالزبقاشقذيئا،زبففثكئث"إن:تةؤقاذت!وغقأتجات181033(

7،تجتحا1الهوديه"اليهود(11االي!وفيكا7اطيي(في181،03شئاكاشتاء(ا1لحطئا7جمزا،181018(فجامما4دجاء(181016،

كائأة!بالرديء(ا1ردئاممامح!!رديئا(33(اة81هاؤلآء6هأولآء!هاولاء!هؤلاء(181031(الحفاء+،الخفية11مأةلأ!!طصة(11يجتح

لالردي
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ألعتك،ا31طة53-5**س!قىاالبرابةالفتاةلاا،181ع!م7*3ءدلأغ(معارف181016،لاة!اي!7س!ورظ*اةتأ!أ،يسوغيتبعو؟لى181015(

س!!هـع!"أعن؟.ا1*حيلهاا"(قسألا1!هلر!أقا،1810911ةس!36س!محاحكاة!هي!3!لل!!س!(جمراالملوقدون181018،"للهحأيفحا،ا1ص!ورولول

5311ح+مادا(اايله!5!لم11ا*ايلهكا((تأد)يما7051!هـس!فلصادا(181031(اكلةتاكصة(ا1ع81أحذا(ا51ا"م(ثيها6531أءحين(03(81!

قلث(181،33اةهـد!ةس!*م!+7*!هـقهذا(أبشل1311اةمم!هي!53ملطم(ا1اةلم!5(هد181.؟؟(*لم!،اللواقي11اةلممهؤلاء(ا51++*لح!ها(

!هـحم!52كاح1531((ضرت)يمفلصاداا1!اشاللهطةقر(اجيذا1،كاللما،ةقريئا(رد11)اخةكأ(اة

(قمعارفا1ثخرحص:ق/فجاء(16181(الدارس.)!قر(/تسر(الكهنةرئيسدار11اللاميدوأحدسقراالآحر(واليميد181015(

11الواب)؟(مأمر%الابالحافظةعر./الوابحافظةالابة%)؟(الوابحوريةعسر؟الؤابة/الجاريةعرقس/(للبوابةا1معرفةأهل

11والرجالة%والرطعسوالخذام،181:118داكي.س/فلاطا،ا1أنتأماعسر.ألعلك(17(81!قدخلتع!قسر/وأدحل(

11وإند!./فجعلعر.عر/فأما،181091(بردسق/شتاء(ا1حطئاقجمزا(ا1نازاووضعوا%نازاأخجواوقدع!:جمزا(الميوقدولى

أتحلمأكنولمعر.قا(الخفية)000(ولم11إيىق.فيه(ا1النعبس.قر/(العالم11تطقاثلأ(.؟،181علمهعط:تعليصه،ااس"(عن\.

اماداا1+أولكسسل(181،31ليءأتحلملموخفية%الرفيف)ثإطأقلولمع!اواحذاولاأحا!لموخفية/سرالثي)ءا

الرجالة/عس.قر/الخذام(11فكه+على%خذه+علىعس:(يسوغلطما1قطيوع\(11(181قلتشاء(كلس.قلتها(اللواتيااتر

الوءعلىعرس/لالسؤعليعربالرديء(181033(أهكذاس.ق/هذا(أبصثل181033(الأشراط

الحفاء،الخفية81!:.13أجلصعن\(181:91(يتمضيصطلى،اايتخنور(يصطلون8!ا181خارخابزا،181:16(

(،عوالرويالسربانيأسوالرياني،القبطيض/سق.،والرويالقبطيقروالرياني،رالرويالقبطيترالسرباني،س.،الروي!ي.،القبطيق

تطفقط،ط،الريانيفيليسهـلا،الرويفيلي!هـلا،القبطيفيليس!لا،السريانيبعصع!،الرويبعضعر.القسطي،بعصعق،العبراني

تسط،والرويالسريانيبعضعسزوالسريايى،القبطيبعضعقس.،والرويالقبطيبعصعقرفقط،السريانيسطلقط،الرويمطفقط،القبطي

السريانيوبعضالقبطيقعس،القبطيولعضالروي.معقالرري،ولعضالقطيقعر،الريانيوبعضالرويمصرفقط،والربانيالقبطي
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غمثزالتامنالإضخاخ

أؤالثلئونالتايخائقضل1

ائكقتيما.:.زئيمي!قياقاإلىفوثقاختانأزشتةجيتئد34(181

ؤقال:قخخذفؤأقاتلآجميد؟؟"منأئضاآئت"ألغقذتة:ققائوايضظلي،قائقاتظزشليمفغانؤكأن181:ه،(

قغةزأيئذأتا"أليشأذتة:تظزشقظغالديقيريحثؤفؤائكقتيما،زئيمشغبيدمنؤاجذققال181:36("لا."

الذيذ.:.ضاخقيلؤفحبأثضا.تظزشقآثز18107،(اثئ!تاني؟"في

تايهزا.:.ؤكأنالأيؤاني،ذايخلإلىقياقاجمئدمنبي!وغؤتجاؤوا181:38(

"أيةتفئم:ؤقاذبيلآظشإتيهئمقخزبخأ181.!3ائمضخ.تأكفواختئيتتخمئوايكيلآالأيؤانيإلىفئمتذخفواقتئم

."إليكئ!يفةكتاتقالثتزيزا،هذاينتئم"تؤتة:ؤقائواأتجائواا:81،03الزخل؟"هذا!تهلىئقذفوتقالثمكؤى

نأتضاتخوزلا"تخنائضفوذ:تةقالتافولميخئم."بج!بغقيهؤاخكفواأئئئم"خذوةبيلآظمئق:لفئمقال181:31(

يموث.:.ميتيمابأتيمايذذإذقاتة،الديتمئوغقؤلتخفلييئأ181:33أخذا."تقئل

أتجات181:134ائيفوب؟"قيذفؤأئتأ"7تة:ؤقاذت!وغؤاشتذكأأئضا،الأيؤانيإلىبيلآظشقذخلا181033

غتي؟".:.تلتىقائواآخزونآئمداتذ،جمنهذاتفوذأئت"آؤقاذ:ت!وغ

الديقتاإلب.أشقفوكالدينفئمائكقتة4ؤزؤشاأمئذيفوب!ث؟أيضاأتاتغتن"7قائلأ:بيلآظشآتجات181:135

ت!نائغاتيم،هذامنقفتكتيآنؤتؤائغاليم.يفذاتي!تأتاقضتكيئ"إنت!وغ:قأتجاتأ181036قغنت؟"

ائغاتيم.".:.يفذاتي!تقفتكتيقالأنائيفوب.إلىأشقتميكيلآغتيئخاهذونخذاي

قيلأ.".:.إلمتيففتالدي"أئحت:تمئوغأتجاتقيلأ؟"أئ!ت"قأئت،:بيلآظشتةققاذا:37(81

ضؤتي."ت!قغالخقمنفؤقنق!بالخق.لإشقذائغاتيمإلىأتيثهذاأخلؤمنؤيذث،الغقلييفذاأتا"قإلب

؟".:.الحقفؤ"وقابيلآظش:تةقال181038(

الزخل.".:.هذا!بؤاجذةجمقةأجذتئم"أتاتفئم:ؤقالالضفوبإلىأئضاخزبخهذا،قالؤتضا

ائتفوب؟".:.قيذتئمأطيقأنأقئيريذونائمضج.فيؤاجذاتئمأظيقآن"!ؤغادئخئم181:93(

يضا.:.تازأتاشهذاؤكأنتازأتاش."خلتلهذا،ئخل"لا:قائيينأخغونتضزخوا181:.4(

ديلاطس6(بيلاطس181093(وجاومماوجاؤا7!ةهـلأاوجاؤوا181038(وللوقت!ةلأ!فللوقت(181:37(لعلك!ةلأألعلك(181035(

انت*أنت،أا:33(81يريك"يدل،181:33(قالواةقال؟،اابلاطىممابيلاط!لما81!.31احابوهمماأجابوا،181003،بلاط!"

هذامنمماطذا(3618(روساءأمماكاررؤساورؤصاء،11كام!ةلأ!أيضا،3(181:هالقائلكا7(نقولااانتمماأنت(أ181:34(

11اجمعينممااأجمعون181:.،(مامما6ةهـ!اوما38(181ةاأنا11وإنيمما،ئا6هـ7نإنياا1+أنالئأإني\،11نإذن،نأنت،181:!3(

لارلاسلا(ابارأباس
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!دلأورا(ة*ه!س!ثجحدا11ك!للماحأيضا(11س!*+ول(لعلكأ11+اام!ولهول(يصطل؟(18105اام!!اهتأحموثفا،11ص!+ه-حيئذ((181043

11هطح!2(داخل5811!حةحعند(منا1ة3اي!ااجاوواا18138دلأ*8فأنحر(181:7؟اا+6*دلأالبمتان،11شأ333خ**حقريبا36(181

تقدمولها(ا31*+*،ه*ام(شكوىا1ح!52،يةأ(181:93**ظ*+قر(لفصحا11*يده(حتئا1+(دلأ+(ا*)مامه)ي!!ي+دلأ+عمامل!5انيوالإا

م!يدأشامجوز(ا1ة+ةكاقر(مجسب181:31،!أة!اكنا(لما1ادلأ-+قىةتا52شريزا(ا1حس!يملو،181،03*ط(علىا31+ش!-اي!اايمقشأهول

قالوا(5811!س!،+ه+اعاذاتكمن11القائلللأور+س!+(تقول1810.3(ول370استد!(33(ة181ح!ا*س!ول*3تريدذ(33181(

58!س!(منا51!حلو(ااة+ةهـ1آ،1"طذا181036(د!!حمماس!+تاهلم!اولقىمماهولزو(أقتك11للألحأيضا(35(181-*!!س!(عنيا1ة+5+شهه*3

11!دلماح(العصل11اة+طذا(اا+ح+(الذي1اكام!!أح*(ألتا1ك!ه53لا،فألتا18132حع!ا*مغ!الله(عنيااة*3!اة3،مجاهدونااط!5

1(تاسبارأا1ة*خل(ا1ة*!س!+قتخل(لا04(181ة*ة+د!!(أ.أطلق181093،ح81(واحدة11ة+5علة(181038(يدماةم!+دلماتا(3)7يح(

ع!*!!*م*!

فحفر/فجحد(عر/س.اا،واحدأيفا(قس/لطاألي!اعسألعقك(قسر/اايددأعرعر/5181؟(يصطلى(قط181.،،(حيشذ(

وجاؤوأ38181(الساعةتلكوفيسن/الم!وعلىعر.فللوقت(ا37181رديقد!نيباعسرعراقريباا36181فأنحرعر

نأقيعس.لي/يةحتئ(اأسفرقدوالصبحع!.قسر/باكزا(و؟ن11قطداحل(11حضرةمنيوعفاقتادواي.س/عند(منبيسوع

لمإذنشرا،صنععر(لل!هكنالماشتزفيا،ا181003علىلحمحجةعس.على/حملتصوهاموبخةعر-على(تقدمونهاشكوىا18193

ماعلىعربحب،ا1وعاقبوهعسر.(عليهوأحكصوا181031(ن!لصهلحنلمالصيع،شءد!دسلمه/إدنكنالماللثزفعولأ،%نسله

عسسلمناهاإذنكمالمافعولأ%للشرن!لصهلمإذنسثئزاصنععر:قا،نل!هكنالماشريزاا1فلايحن(181:03(يحلعريجوز(ا1في

دلى.عرمجور(ا1فيماعلى%فيكصاعر.بحص،ا1وعاقبوهعسزقسر/واحك!وا،1810131الشرورماعل%يسلصهيح!لمالصيعصئ

دلالةعر.يوت/أنعازمهوميتةبأيةيضر(إذالعلملماد!قس/(ي!وتميتةبأيةيدلإذ181033(صلطان.عسيمكننا/عر.يحل/

قسراأنت(أ11الرواقعسط.(الإيوان11،وقتثذعرطبيلاط!(33(ة181(يصوت)أنأزمعميتةبأيةيدذإذ%يصوتأنمزمعهوميتةعلى

ثبد!:عرعين/عسر:عتي(11نمسكتلقا،ء،عر/نفسكس:عر/(ذاتك11قلتس.)صقر؟(/س(تقول341181(أنتعر.

اجزمتعر.قسر/،فعدتا1فلاإلتاا1الأتةعر/قومك%عتكبنوع!./وحدكأمتكق.أقتك(1اقطقائلأا181،35

مط.(العالمااقسرهذأ(ا1فيعرعر/قمن،ا1فليس؟!،مملكتيا1هذايعر.اهذامنس.ق/ا،طذااالئلكش\،مملكتي36181(

ههاص%ههنا!س:ق/!(العالم11هذامنقطذا"(ا1للاإذنيجاهدونجنديعر.قسر/لئلا(عيمجاهدونخذايا1+إدلى

ع!:قسر/طذا(ا1تقولعرةس/قلت،ااقط(الذيااإدنفأنت%أيضافأنتع!4ملك/أنتأماعر.عر/ملك(أنتفأنتا18137

فيهسر.قط/،الرجلهذالى181:38(هـحزبعسطين"،اا؟نعرط.هو(11علىدلى:تسر/ب!طلحق((ااتط(العملااطذه

قسخل(181:.4(يأ)فزيدود((11عادةلمأنإلأ)!(قسررصم/لحمولحنق.اعادةلحموإنعر:وعادتحم(18193(

أئااسعزستاسأ،بارأا1أباابنعسر.بارأباس\،ا1مصلا

يحاربون(يجاهدون181:36(مثلبةصكولى(181093(أكلواإذايأكلوا(ا:38(81

وأواوينإيواناتوالإيوانالإوانوجمعكالأرج،العظيصةالصعةوالإيوارالإوان(الإيوان1810138

،،عوالرويالريانيأس!والريايى،القبطيض/سقرالروي،القطيقروالرياني،والرويالقبطيقرالريايى،س،الرويمي:،القبطيق.

قط.فقط،:ط،الريانيلىليس-لا،الرويلىليىهـلاالقبهطي،بليىفلا،الريانيلعصع!.،الرويبعصعر-،القبطيبعضعق،العبراني

ت!ط،والرويالسريانيبعضعسر،والربانيالقبطيلعضعقس،والرويالقطيلعصعقرفقط،الربانيسطفقط،الرويمطفقط،الفبطي

السريانيولعضالقبطيش،القبطيوبحضالرويمعق.الرري،ربعضالقطيتعر،السريانيوبمضالرويمص!!قط،والريانيالقطي
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الأزتغونالقضل

ؤأنت!وةزأليميما،غلىؤؤضغؤشؤفيمنإيميلأالأنجتاذؤضقز1931(قخقذة.ت!وغبيلآظشآخذجيتئدأ1911

تفطفوتة.:.ؤكأئواائتفوب."قيذتا،"ال!لآئمقائيين:إتييمايحيئونؤتجغفوا3(أ!1أخز،تؤتا

جمقةلمحيهأجذتئمآل!يتغقمواخايىخا،إتحئمأخيرخة"قأتذاتفئم:ؤقالخايىخاأئقمابيلآظشقخزبخأ1941

ؤاجذة.،،.:.

الزخل.".:.دافؤ"قابيلآظش:تفئمؤقالالأخز.ؤالثؤتالمتتؤفي!!طيللاب!اخايىخا،تمئوغخزبخجيتئد5(191

اضيئة.".:."اضيئة،قائيين:ضاخواؤائخذائم،ائكقتيمازؤشاءزآةقتقا19106(

قاضيئوة.".:.آئئئم"خذوةبيلآظمق:تفئمقال

غتييما.".:.ئؤخذؤاجذةجمقةآجذتئمآتاقإلتي

التإ.".:.ائنذاتةتجغللأتةائقؤت"فؤف!تجقتافولميتاجمبقاؤغلىتافولئق،تتا"تخنالجفوذ:آتجاتة19107(

أئت؟"آين"مقيي!وغ:ققالأئضا،الايؤانؤذخل191:91آكتز،خافائقؤل،هذابيلآظششيئقتقا191:8(

ت!وغ.:.ئحئةققئم

أظيقلث؟"آنشفظاتاليؤأنآضيتذ،آنشفظاتاليآنتغقئمآؤ،ئتضي؟لا"يقاذابيلآظش:تةققاذ.1(ة191

تةإلجذآشقضنيالبيهذا،آخلمنقؤق.منئغظتئمتؤؤاجذ،شلظانغتنلذ"ليشت!وغ:قآتجات1،أ!ا:ا

"إققائيين:تفزخونالخفوذقخغلئظيقة.آنتزوئمبيلآظشكأنهذاأخلقمنأا:1913كثيزا."آغظئمخطيئة

شيئقتقا191:13(يفقيلث."ضدقفؤقيآذاتةتضتغقنخ!لأنلفقيين.بضاجبقت!تهذا،آظققتآئت

ؤيائيئزايئةالحخازه""،"زصحيفئ!مىقؤصعجثبالمئتيرغلىؤتجتشخايىخا،تمئوغآخزبخالأقؤال،هذ؟بيلآظش

شيما.:.المتابال!اغيماؤقستؤكأنائمضج،حمغةؤكأتت191014("غتاثا".

ققاذاضيئة."ازقغة."ازقغة،ققزخوا:فئمؤأقا191015(قيكخئم."دافؤ"قايفيفو؟:يفولبيلآظشقخغل

قيقز"".:.إلأقيلأتضا"ليشائكقتة:زؤشاثآتجاتقيكئم؟"آضيث"آبيلآظش:تفئم

تضيئوة.:.ييئت!وغإتيهئمآشقتمذلكجمئذ191:16(

ضييتة.:.خاملؤفؤضييئا،تةؤتجغفوا،ؤآخزخغ191017(ت!وغ،قآخذوا

لمحييما.:.ضيحتالديانقؤصمغ18(ة191"خلختا"،ؤيالجنزايئة"انجفخقة"،ئذكأقؤصمجإلىؤآقما

ؤشطهقا.:.ثنيؤت!وغفتا،قاؤمنفتاقامنآخزئنيلض!قغةؤضقئوا

قيذالضاصيرئ"ت!وغييقا:قكئوثؤكأنالضييب.غلىؤؤضغقاضجيقةآيضابيلآظشا:91(ؤكتست19

اثتفوب.،،.:.
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11ة58*3ااعألسموه(11ة111،+3وصعوه(11كا(*ةح53))مشوك(اا58!حطي!3من،ا1-*دلمايدماضمر(191،3ا+س!ة*33*اه(دجلده1(191

،2آا،!ع!ةاأخرحه4(191كا53ميلطمو،(ا1*مح5قر(ملسلاا5311،ال!(يجيئونا1ةلم!3جعلوا(191.3(ا*+6أحمر(5311حتهـللأ!ئوئا(

عق(حذوه191.6(5ا*،أحمر(لأا11لحا+شهه!(الو!11ههـمم!ااحد!امقرلالا(5(191لح81(واحدة11ةا+ح(علةا1مس!511(ليها581!ع!

حعلا1ةيل!+ولحاا(معتحقا1مماة+ةقر(لىماعلى7(اأ!61تؤحذ(ا1ةا+ع!(عتةا1اممكوهبمعىق!كلاهمااللما*ا!ا%ولة1،51زرا"7

اكللأه+قحي!م!حاك!ةلم!(تعظلملو11ع81واحد(11(191د!ةيدأاولس!،ي!ة،تعلمأؤلا191001(حي!535أكز(8(191اةااةااداته(

13اةطحي!53(صدا1ا!ا+ع!ا.ول511ي!3ةوللا+ة(تهدايصنعق!ا531د!ه3مة(لأنا1*ةحي!ااة(يطلقهأن11دل!،ياةلم!3(يروم(191013

قر(الحجارةرصيهص11ول533يسى(11ةولول!قرالمبر(11الح(كل5811!ع!خارخا(11يمس!لاة(أحرج1اا*يمهذه(191،13*حمحح

لهوحعلوا17(191م"شاح!اقيصر(ا31ةولرزلا(ليىا11(يدأة(اصلبه11اا+ا!لا(اردعه15(3191ةهـة!!ةقرغتاثا(ا81*ه+دلهم+شأه!ا

لموضع،ا3311*هه!ةجلجلتا،ا1!اما!ة*هقر(لج!جصةا53311*(!يدا1،اة3*ة*35هـا+م!ع!+لم!ع!5!52-ة3"-تام*ه!يصليئا(

صحيفة(ا1ح!اأيضا(91(اأ!ةتاولح!اة*ولهنا(هاوم!11!ولةشااة1(هناهام!18(أ!1قول511(فيها1اايدماةضلب،ا1+ح(الدي11ا+ولة

ا+3*+شامئأهالصبا8511+ا+تأقر

(ووضعوه11شوكئاعرطعوجام!عسطشوك(منا1الثر!عسرقالأجناد(11وأصلحعسقسر/وضفر(191،3قرهـلاأخذ(1(191

أرجوادثوبوألموه%أرجوالىثيابوكوهعسرأحمر(ثوئاوألسوه11!رفيرايأحمر(ااتسروألبوه(ااوجعلوهعر/وأعطوهق

م!ط.يلطمونه(ا1لكالسلامبرلكسلامعس/افرحي.(اللام11!لا/يوافونعر.يدلولىاعسر(يجيئونااقسروحعلوا(3(191

عر/وعليهسعر/قلالا(ا1فلاحارخا(ا1قطحيشذ(19105(سئاعرعلة،ااسفلا"(1"خارخا19104(دكيهعلى%خديه+على

ليلاطس(ا1الأرجواروثيابسالأحمر(والحول!11الفرفيري%الفرفيرعر.الأحمر(ااقروالوب(11العوسحعسقسر/،الوك11حاملأ

عر؟قسر/عتة(ا1عقص(حذوهاااصلبوهاصلوهد!قسر/(اصلهاصلبه11الثرط/والرجالةعسقر/والخذام(191،6قسهـلا

استوحبقديقس/(الموتصتحقهوااعس!يناموصنا(فيماوعلى7161(!يهس(عليها1قطتؤحذ(ا1قط(واحدة11ث)ث(ط

أيضا،11الرواقعسط،الإيوان19109،خوفاازداد%كثبزاخوفاخافعساجذا)حا!(عي.أكز،خاف8(191نفسهص.(ذاته11القتل

سط(أطلقكأن...أصلمكأن11مقطلأتيعسط1""(سلطائاليأن01(191بلمطةيحبه%جوائاإيىيردعسقر/(يحبهااصفلا

نأإلأعرلك/مغظىدلكأنلولاعرئغظ(لملوا1وأحدش)ء(فيولادمطواحد(سلطالى11(161أطلقكويقذمأصلبكيؤخر

أدضل%حطيةلهعس:حطيةاأعظمعركثيزا(أعظمخطيئةا1+يحولىعسطهذا(ا1تعطهلملو%ذلكأعطيتأتكلولا%ئغظى

عسقس/بصاب(ا1قرطقائليراا1التس%مجاولعر.مجباعس(يروم13(191منكخطيةأعظم%حطيتكم!أعظمحطيته

رصيص11كرحمب%سريرالمبر(عس13(يصترأ!ا%نعسهمجعليصع/عس.دأته(ييصحاالقيصرسرلللك!؟!(ق/ااولمن!يلمجئا/

فجعل(ا(191:لحكميفته%جميفتاعسحتاثا/عرقر/غتاثا(ا1الحجارةرصيفأيلتصطراط!عر/الحجارةتلرصيفاعسالححارة(

11دطيوع\(16(191دسرقيهمر(ا1عسآ،ارفعه11ق،اردعه11خدهخذهعسعتقاعلقعى:(ارفعهارفعه15(191دطبيلاطر(ا1ق

وقد%صليمهحاملوهووأحرجوهعسصليمه/مجصل؟نوإذواستاقوهعر.(صليبه)...(وأحرجوه191017،!تلواعر.قسر/ثأحدوا(

الجلجلةعس.الحاجلةاسرجلجمتا(ا1وخرحيقال!لاوأق،ااوهولهالذيالرويئوقدفلاعرصليئا(لهوجعلوا11خثتهحمل

الوسطسق/ولطهما(11اثينسق/لص!(ا1صلوههاكعر./صلوهحيثعسفيه(ضيبالذيالموصع11د!ق(الموضع18،أ!1

+هذامط،هكدا/سطفلا/فيها(ا1صليبهس.،الصليب11لوخاس.!ي/صحيمة(ا1قسأيضا(91،أ!ا

وسطهما(بيهمافيأ!181(1941(فيه(عليه

والأرضالما)ء(اطوائين.وبالضمفيه،ئحتبمااللوح:حاشية،صحيفة191.!\(

(،عوالرويالسريافيأسوالريايى،القبطيتس/سق،والرويالضطيقروالسريافي،والرويالقبطيقسرالسريايى،س،الروي!ي،القطيق

قطلقط،طالسريافي،لىليى-لا،الرويلىلي!هـلا،القطييليسفلاالسريايى،سضع!،الرويبعصعر.،القطيسضعقالعرايى،

ق!مطرالروي،السربايىبعصعسروالربايى،القطيبعصعقس،والرويالقطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمطدقط،القطي

السربانيولحضالضطيقعس.،القطيوبعضالرويمعق،الرويولعضالقبطيتعر،السريانيولعضالرويمصىفقط،والسريانيالضطي
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ؤكأتتانقديتة.جمنقيريئاكأنتئوغ!ييماضيتالديانضؤصعغلأنالضجيقة؟قزؤواائفوبمنؤكثيزون191:.3(

تئحث"لاييلآظش:يفوئوناففودكقتةزؤشاءقخغل3(191:اؤيائحوتايئة.ؤيالروجمتيما،بالجئزايتيما،قكئوتة

كيحت.".:.قذكيحت"قابيلآظش:أتجات19103؟أاففوب"."فؤضيلثآتا"إلبقاذ:فؤتلائضفو؟،قيذإئة

غمثزالتاليغالإضخاخ

الأزتغون(القضل1

ؤالقييض!ئم،الأختابمنؤاجدلتئ،أق!ابمأزتغةؤغيفوقاثياتةأخذوات!وغ،ضلئواتقاؤالأختاذ،191:3،(

لحفتيرغتلتشفة،"لالضغص!:تغضفئمققال191034(قؤق.مققئ!وخؤكه،مخيطغيزالقميضؤكأنأئقما.

قغقتقاقهدهيضاليي."غلىانفزغةؤأئقؤاتيتفئم،ثتابي"اقت!ئواائقائل:ائيهتاثقيتمجمتا."يضيزلضنغقييما

الأختاذ.:.

زأىؤتتا19!:36،ائقخذتة.ؤقزتئمإخلآؤتا،ؤقزتئمأقيما،ؤأخثأفة،تئوغ:ضييبمجئذؤالمحقالتؤكن191،3:ه

يلتفميد:أيضاؤقاذ19107،(ائئليئ."ذافؤقاائضزأة،"أيئقالأقيما:قالؤاقفا،لمجئةكأنالديؤالتفميذأقةت!وغ

تيتيما.:.إلىالتفييذأخذقاال!اغةتلذقمئذأفلث."بهق"قا

غظمثان.""أتاائيهتاث:يتتتم-قاذجين،فئذكقلقذلثئيءخلىأنت!وغزآىتقاهب؟،تغذ191:38(

!ييما.غلىؤأئقؤقا،قضتبماغلىؤزقغوقاخلأ،شمئخةققتؤواقؤضوغا.خلأقففوءوغاةفتاكؤكأنآ191؟93(

تتم.".:."قذقال:ائخل،ت!وغذاققققا03(191

.:.الروخؤآشقتمزأشةقةقاذ
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ثيابه،أ!1033،اةشاا-*15،كتب191:33(ررم!+شاحي!26يقى7ي!ا!ا!53+حق،باليونانية11ا"ولفىفيهاا851+ا+!االصحيعة(191003(

لىأي،!،الفميصا"11د!5ول7*،ا!يدأح!اأيضا،والفميصا1ه-15لمقمااا*3!موعواحد،ليا1ه-1،أقسام11ه+ا*3*3عسلوها(اا،شاللما!

لمنا1حمةول3+للمااحا(لنقزعاةهـ51تأنثف)ء((ا1+فى*ح(لا191034(58!حم!(ا1اطهشال!،منسوجا1س!م*+(!ه11ةلاثلأ+اممرالموضغئن

ةامةولقولا(إكلومريم191035(اةلم!(!هذه11دلأح!ءلحة-لاص(11حدل!!ح(()صثياب1711*ة!!ءة!حةس!*ولي!،51امايصير

عقكمل(191038(58شاأخذها(37(191اشأذا(هوها36(3191*ول،ادماطةولقر(المجدلية11*ام*ول*53+8"*+دلأي83"ح+ئ!ة+دله

هـع!ي533تهقسفجة،ا1**ا،م!ح5ا*مموضوغا،ااكاهولوعاءا93(ة3191ا!هعطثان(أنا11+لحولولحين(منذا1كانا+لله!لأعقكاللأ*

رأسه(فأمال191003(لا!س!!+ةط!لى(اا1(+الحألقوها(12دلما+ول،تأقي23ته+دلماتأق(قصبةاالاهح!+رفعوها(ا533+شا*ه

االلأ*ك!ءماا*+5

والصاليةوالروميةواليونانيةعر:سق/وباليونانية(وبالروميةبالعبرأنيةا1+!فا!الد!س!ي/(الصحيفة11هـهذهسقرؤوا(191..؟(

كتبثماس./كتبتماكتثتدعر.كتب(قدكيصماا1كتبتهقعر/كيب!(33(191الكطنةعر:ساليهود(كهةااق(فجعل11(191

الضيص،و؟ن11قطأيضا(11والوب%والمدرعةعر.ق/!لااوالقميص1افلالي،ا1والرط.سقر/والأجناد(19!033(كتثقد

11وخالهس:قر/أمه،وأخ!،،191:هسلاساا1تطامناا1يحونس.قايصير،ا1نصرعس:قط/لقزع،34(191وكتيهعس.

مريم.والرويالقبطيوالنصلميلوفا/!التيومريم%قليولاأمومريمع!-قلوبا/أمومريم%اكلاوباأممريمعر.إ*رلا(ومربم

عرق/بيتهاإلى1احازهايس/أخذها،7،(191سفلااأيتها36(19!)إكلوبا(ابنة()مريم.عرليةنسخفقط/الإضا!ةعلىإ*ولا،

طصئتقد!ي.قس/،عطانا1قحين،منذااقسرك!للمااعلمص.ق/رأىاأ!1038،إيى%عندهإلىعس.أ.....(/%خاصة)إلى(

11القصارينقرعةع!/كدين%القصارينركودعر.عسا(قصبةا1ووضعوهاس.وجعلوها/ي.ورفعوها(1اعسطهاك(191093(

روحهعسرعسر/ق(الروح11ذاهو+ها.سطقال(ا1أخذسقلاي.ق/ذاق(191003(عندق:على(ا1إلىوأدنرهاسعلىاق/وألقوها

فمهفيه(19193(قبلمنحين(منذا1علمرأى(1981؟(كتب!(كتب!تها:13(19

وكيل،كتلقدحاشيةكصل،191038(فانقسمالمثي"ء(قسصثمصدرولالفمتحوالصيب،الحظبالكسرالمسمحاثية.تم(ا:33(19

الكدينووالصحيح،الكودينولاالفنجةالصحاحفيأجدلمحائية(قصبة...سفنجة!3(191)أردؤها!(وهاأرداوالكسر

(،ع.والرويالسريانيأشوالرياني،الضطيض/يعق،والرويالقبطيتروالرياني،والرويالقبطيتسر،الريانيس.،الرويي،القبطيق.

قط،فقط.طالسريايى،يلي!هـلا،الرويفيليهـىهـلا،القبطيفيلي!فلا،الريانيبعضد!،الرويبعصعر.،القطيبعضعق،العبراني

ق!ط،والرويالسريافيبعضعسر:،والربانيالقطيبعصعقس،والرويالقبطيبعصعقر.فقط،السريانييطفقط،الرويمطدقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيقصىالغطي،ربعضالرري،معقالرويوبعضالقبطيقعر،الريانيوبعضالرريمعسفقط،والريايىالقطي
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غطيقا،كأنذاكال!ئحتتؤتمؤلأنال!ئحت،!بالضييبغلىالأخمتاذتئتئقيكيلآالخئغيما،يؤئمؤلأتة19!.31(

قاؤك!تزواالأؤليشاقيقكمتزواالختذ،قخاءقي191033(ؤتأخذوفنم.أشؤقفئمتخحيزواأقبيلآظقائضفوذشأل

شاقييمايخميزواققنمؤقزغ،قئلمنقاتقذؤتجذوةت!وغ،إلىتجاؤواؤتقاأ!1033(قغة.ضيتاالتذئننيلأخي

ؤشقاذئةشهذ،شاقذؤقن191035(ؤذئم.قاءخزبخقيفؤقحتبجزتييما.تجئتةظغنالخئدمنؤاجذتل19!؟34(فؤ،

"إنائيهتاث:يتتمهد؟،كأتتؤإتتاأ!1؟136آيضا.آئئئمئؤجمئواييئخقا،قاذبآتةغايئمآئضافؤؤذاكخق.هب

ظغئوة.".:.ققإلى"شتئظزونآئضا:ائقائلؤانيهتاثا:37(19ئخمتز"،لاغظقة

يفييذاأئضافؤؤكأنتمئوغ.تج!ذتخيئأنبيلآظشؤشأذالراقةآفلمنئولشفاتجاتهدهتغذثتم19!:38(

ت!وغ.:.تج!ذؤحملقخاءئغظاة.بأنقآقزبيلآظشائتفوب.منخؤفايتخفئؤكأنآيي!وغ،

يىظلإ.:.تخؤمائيماؤضبزفر:خئوظؤقغةتيلأ،ت!وغإلىقئلمنتجاقيكأنالديآيضا،ييفو؟يفشؤتجاة93(191

اثق!نيكبؤكأن19!:41(ئخفئوا.أنائجفو؟غاذ؟كقاالظئوب،قغتقائفكبؤتقاةت!وغ،تج!ذقأخذا191004(

لأن!يقا؟ت!وغقؤضمغاأ191؟43قظ،أخذ!يقائوضمغتئمتجديذبمقفترةانئ!تالبجمبؤكأنآئئصتان.!ييماضيحتالذي

يفتفوب.:.التيالخمغةكأتحتأتقاأخلؤجمنإليهنم،قيريتةكأتثالقفتزة

كاللاطمى(ا1فقال7(وقال5(191لفيهعليه7فيه()91:4(،لك"(اللام11مجثونممامجيئون(19103(بلاط!كابيلاط!،أ!1؟ا(

ولي*لي(وان01(191توجدمماص!ةهـلأتؤخذ(ا1اصلموه"!اصلبوه(11أصكوه7(خذوها1رؤسا!رؤساء(11رأوهممارآه(6(191بلاطى

غياتامماغناثا!ةغاثا(ا1برصيف*رصيفا191013،فيلاطى"7!ةهـلأ!بيلاطق(191013(خطية"!(خطيئة11(191

،حلحلثاتجلجثا+حلجلتامما!ةهـ!جلجتا(اا-!ةهـ!صليئا(لهوجعلواالم19107كارؤسارؤساءا11فأقا+وأقا،19151(

"و؟لت،11اللوح7االصحيفة11قرؤا*7ئأة!!كاقرؤوا،03(191فيه7ليها(ا1ووضه،ووضعها،11لصحيفةلوخا،اصحيفة191:9!(

فعلهاممافعلتها(19341،-طهمماو!طه(191033(رؤساكا!رؤصاء(19311(والروميهكاوبالرومية(11مكتوب"مكتوئا7(مكتوبةا1وكان

11مملووعاكا(مملؤوعاء191093(شمماشء(11هداكاهذه(8؟(191ا!ؤبا7اكللأولاةلاإكللاوبا(1اابنةمريممما!ةهـلأومريم!،19105؟(

11لليلامما!لكيلا(31(191رأمال!6!!أ!أمال03(19!لافيه!صه+!يه(11أسفنجة،6لاسفنجة(اافملؤ،يةفصلوهـلأكا!فملؤوا(

"!جاؤوا(191033(الذين!اللذي!(11زكب6،سا!تا1فحاتمما!كا،فجاءت191033(لسيقانهم+أسيؤقهمةأصؤقهم(11تثبت+تتى(

11جامما!جاء(ا1هذا*هذهاا191038،الذين7ضا191:137كاهرا35(191مامماماءا191:34(جاو7جأواةجاؤأ!أهـلأجاو

مماافأخذا191004(جامما7!جاء!اا1جاكا4جاء1(191093،فجاكا!كافجاء،ا1تل!يذمماتلصيذا(ا1هذامماهو(ا1فيلاطس7بيلاطىا(

مما(التي11لاالاستعداد،الجصعة(191043،الطيب6(الطيوب11فاخذ
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511+حول7ة3(كذا11ححا+553(يوما31مة(لأنا1ةولللماحقرلأجاد(ا11احه(تقىا1*33!اتاةمة+قر(!عةا611أولا+ح(نهلأ191،31

ماا1ة3يل!للأ!اكسروا(ا1كاح81،لاقي،3(أة53585219+ت!(ويأخذوهم11ي!،52ح81(أسؤقهم11يلهـللأ،يحصروا،ا1ة27لح5(سألا1حي!(؟لى

*1853اح+ول()هـ(حرلته34(191هـي!511هو(ا1"م!81(لاقيها1531اةدلأ(والرع11ح4اولولقر(قلم!33(191"ا+ةد!داع!53اةللآخر(

ح3ةلاح3(طعنوهمنإلىكينطرود37(191تاة،52ااة-ي!عظ!ه(ا1اةلم!(هذها1م"3وإتما(36(191ةولولح+)ح*هـ(3(ذاك191035(

فأمر(ا1ح+ح!!ح53اخوفاا1+ول*لاةلايتح!(ا1،للأحأيقا(11+حهو(ا1دلأ81(يح!لا1ح!هـةولا!ة(الرامة38(191*هـع!ة+س!مماه!3ااح

11لأ+ه+ي!(معها1+مهيلما،قبلمنا1حاالل!أيضا(1،11*هولولتهول(ليقوديسىا191:93للأ81(حملا1111،+-(يعطاها1لاة53ا!اكةتاعة

لعائصاا8191004ةم+اقر،رطل1،11ة3محو(ا1*ه!يحث!65أقصبر(ا531ط!يدمافر(ا1تاح*!!ول!يع!52ي!ه52اول3ةول(حنوط

526.11ولللمابمتار(ا1ولزو511،!يه1،،اأ!*م!تالل!يحقنوا(ا1ة+ة،كما(ا1ولللأمةللما+ةلم!!يا!ام!تاق(الطيوب11للما-،ام!يلالم!اةح3ةاتم

11س!!!حأحل(منا1*طا+م!لأد(ا11،-*طي!!يها،11ةة*3فوضعا(191:43(ح81أحد(1اطص!!ا53ياهمع!اليهها(5311+ة+اااحيوصع(لم

+لآحي!اول153اة(لليهود

فيالصلح!!)ث(ءعلىالأحادتمقىللا!اليهودعرعظيئا()...(للكيلاا1تثتس.!ي/(تبقىا1!يفلايوم(ا1ق(ولأنه31(191

لأله؟السبت!الصليصعلىالأجسادتقىللاالجهودفأما%الألبوععظيمالومدلككالىإدبلاطس،سألواالح!عة،يوم؟دلأتهالت؟

الأجسادهذهتشتلايقولورحعلوا،الجعةكانتفلألهااليهودفأماعس-)ط(لوا/السنة!عظيئااليومذلككانولأنه،جمعةيومكان

س!الأجادهذهتثبهتلاقالواالجصعةكونوالهود%سألوهعظيئايوفاكانالبتذلكيوملأن،يصبحالبتلأن؟الصبعلى

الجند(33(191ئالواوأديويأخذوهم(11ركبهمق)!س(1قرأسؤقهم(11!ألواعظيئايوفاالبتوذلكدحل،البتلأنخثبها؟

ق/يدلم()...(وحدوه19331،والأحيرعسالأحير/وساقييق/للآخر(ماوكسروا11ركبق(لاقيا1الر!الخذاماسعرعراق

قسر/هو(لاقيها1قطو!رغ(11قسقمل(منا1ولمقبلمنماتقدوإذأبصروه%لمحينمنذماتقدورأوهأعس(لم/ماتقدورأوه

حرج!للوقت11محربةعر.سقرامحرلته،ا1طعنهعس.قسرا(جنبهطعنا1الرطس:الحذام/عزعر/قالحند(1910،3(سافالهعر.

!ع!نه/عظئاعس.يقاعطمه(191036(قسأيضا"(11قأيضا\(11قر-لاداك(191035(الم!نعلىدمهفخرجعرطتسر/ودم(ماء

قسر/(سيمطرونااآخركتابويقوليأيضا(القائلوالكتابااالآخرس،القائل11قس(والكتاب37(191لمس.ليالا(ا1ديه)عظئا(

!استخنى/ييتختئ(و؟ن11سفلاكانا(ا1يأخذس.ي/(يحملا1قطجاء،191038()؟(طصوهشق/طعنهوه(ا1ينظرون)!عق؟(ق

11+وأحذ!ياس:فجاء(ا1قطيعطاه(بأنا+بذلكدلى."(بيلاطسا1فأذنسق/!أمر(11قطيعطاه(بأنا1حالهيحتم%يختبئعسر

11يفر(ا1منحليظامجمليس/(ومعه11قديممنعسر.أولأ/عرعسر/قبل،صااسرفلا؟ر(!3(191+ساعتئذعر"(يسوع

فيهس3(1)صقس!يه،19411،يددوأسي/يحقنوا،ااكتادئيابعسملاحف/يلفانف(19104(ولانعسطس/وصبر(

)الهود(/تهيئة%اليهودجمعةعرلليهود(التيالجصعةكالتا1يسوعالوضعا(جعلوا!هناكي.قاثيها(يوعثوضعا43(191هـلايسوع

دخلت%يدحل؟دالسبتلأند!

طدوهالذينينظر(طعنوهمنإلىدمينطرون191037(ويزلوهمالمصلود!أول!كسوقويأخذوهم(أسؤقهم11سيقالهمأصؤقهم(31(191

ا،عوالرويالسربانيأسوالسريايى،القطيذ!/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقبطيتسر،السريانيس،الرويمي.،القبطيق

قط،دقط.ط،السريانيلىليسسلا،الرويرليىهـلا،القبطيلىليمىفلا.المريايى،بعضع!.،الرويبعضعر.الضطي،بعضعقالعرايى،

قمط،والرويالريافيبحصعسزوالسريايى،القبطببعصعق!،والرويالقبطيبحضعقرفقط،الريانيسطفقط،الرويمطلقط،القطي

السريايىوبعضالقبطيقص.،القبطيولعصالرويمعق،الرويولعصالقطيقعرالسربايى،وبعصالرويمعسفقط،والسربايىالقمطي
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ؤالأزتغونالخاديائقضل

زلمحغقذالخخزقزآقيتغد.الغتشؤكأنألصا،التقتزةإلىغذؤةائقخذيتةقزتئمتجاءتالأشئستآخدؤثني\(أ.آة

المفتز؟ت:.تابغن

خل"قذتفقا:ققاتثلمجئة،ت!وغكأنالذيالأخيرالتفميدؤإلىتظزسقليمضغانإلىؤتجاءثقأشزغت103:،(

ؤكأتا،(103الققتز؟،إلىؤأتتاالأخزؤالتفميذتظزشقخزبخ103:3(ؤصعغ."أينأغقئمؤلاالقفقز؟،جمنشيذتا

قزأىذايخلى،إلىؤتظقغ103:ه(الققتز؟،إلىق!تقةتظزشؤتقذتمالأخز،التفييذقغذاقغا.صلآفقائمئيرغاني

الثاتؤزأىالضقتزة،قذخل،إثيركبأئضاتظزشيصفغانتجاءئتم103:6(يذخل.آنلمجمئزؤتئمقؤضموغة،التتات

ؤقؤضوغةقففوقةممقتلقؤضوغة،الشتابقغتيتمتزأليميماخكلىقؤضوغةكأتحتاليؤائجقاقةأ.؟017قؤضوغة،

تئملإتفقا10،09(ؤآقن.قزآىأؤلأ،الققتز؟إلىتجاةالديالأخغالحفميذذخلذلذجمئذ103:8(ؤخذقا.تاجيةثب

قؤضجهقا.:.إلىالتلميذالبائقزفثتم103001(ائموقما.منيفوتمأنتةتئتيأتةتغذائيهتاتغزقاتخوتا

الققتزه،ذايخلإلىتظزتتايهمه،هققتيتاتايهية.القققزهجمئذخايىخاؤاققةق!تثقزتئم1(ؤآقا103:ا

تمئوغتجمتذكأنخيثيىخقييما،جمئذؤؤاحذزأيميما،جمئذؤاحذأئيض:بيتاليىتجال!يرقلآكيرقزآتأ103013

قؤضوغا.:.

ؤصغ."أينأغتئمؤلا،شيديلمجلقذ"لأتةتفتا:ققاتتتئيهين؟"يتمائقزأة،"أيئقاذايذ:تقاققاذ103013(

تقاققاذ1(103:هفؤت!وغ.أتةتغتئمتخنؤتئمؤاقفا،ت!وغقزأتؤزائقا،إلىائخقتتهد؟،قآتتؤتقا103:114

نإ،شيدي"تاتة:ققاتتائئ!تاني،خايىلقأتةهققظتتتظفبين؟"ؤلتنتئيهين؟يقاداائقزأة،"أيئقات!وغ:

تةؤقاتتهبقائحقتتآقزتئم!""7ت!وغ:تقاققاذ103:16(."آخذةؤأتاتزكتة،أينقأغيفنيخفتة،أئتكئت

أبيإلىأضغذتئمقإل!تلئمييي،"،ت!وغ:تقاقاذ103:!ا(ائفغقئم."""آئقافؤالديفذا"زائولني"،بالجئزايية:

قخاءثاأ.،:18إلفخئم."فؤالديؤإل!،آئوكئم،فؤالديأبي،إلىضاجمذآتاتفئمقفوليإخؤييإلىؤافصيتغذ.

هد؟.:.تقاؤلمحاذالزتزأتبأتقاالتلآجميذقأغقتحبائتخذيتة،قزتئم

وواحد،10311.آ-مماإلى،11فينا"فبينا،103:لأ\،جا3،جاءاا103:8ودخلمماأفدخلا1جا"!جاءاا1036جات7!حاءت،10301(

"6يةهـ!إل!،11وقرلي"القولي103:17،-ظةهـ!هواا1هذا"هذهأ1030.1(لاذالك6ذانك،103:113،)وا(لا)خر(واحركا

هذامماهذه(ا1أنها6بأنها(ا1فجاتمما6،(فجاءت103،18إلاهم+م!6لأ!إلهحم،11إلا!
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ة35811(زعقدا1+قر(بعدا1حم*+حولتام!1"اذ558،لغلسادو؟11دلأيدأم32(غدوةا1!!ةكأ(ال!)!اه+ة(لأصبتا1امو3اةحد(أ(1031

11ا*هة،يسرعان10304(ةلأةممر3ؤصع،11)س!(ة+عق5+س!،أصيدنا،ا1ة3لله81ئهل(ا61ا!هنأسرعت(3،أ.؟لأللأملا!(ا1*ه،5

51+!ء7قريجراااالأحشاللأ!،الثياب11تأولهحاتطتع(1035!دأ+م(فبقهاا،ا++اتقدما61ا*ه(فعداا1ح153تأ+ه!غا(1ا+!*هصا(

قر(لكدعند:8(53103ةح(ناحيةا1امقهـدلأ!حا(الثاب11ق53*هامةول(لعصامةا(10307ال!ت!دلأ!2(الثا!11!لأدلماحااةطل!،53(خلدد(1036

ردأ3دلألمم53نصر!(ا11عفلا*53(ثم1030،01ح*بعد(ا1س!53يمح33ولهـةم(لكتاباعرفا309(10+مهيدماأؤلأ(11كاحلآخر(ااس!+ه+

اا+ةمح!(رجليه11لاللماكل!ح(رأسه5311يلأ!ثلأاأبيض11داةع6،للأ!عاا)ب(لحباس1030،1،شاللأسه!يص!سهعقفبينا(103011(

11!!للهول(لبستانا11ا+76ولأحارسا1هح!هـس!3الماذاا15:،.أا*لأاهذه(10341هـدأ81خ!(ا051*(لتما31**ولح-*ي!(!ا!ك(:10313

المعلم(511*أيها(1ا5+س!(الديا1ح!أئها(11اي!53!!ةمرائوني،1اور5أ)مريم((16(103اا*دلهة!هـح(آخذه1اا*اامماة(حملته

(علمتفأ(10381(ا!ء+)5+-دلما،بوكمأ11+س!،هواا1ص!+ص!،\يلذا31(ناأ11ي!ء+م6ولح!ااول(تلسينيلا(0171(هـ1م5يا3دلما!شا) ءولة+حة

بعد(الغلسو؟ن1ايهـلاأيضا،11سهذفةس!ي/،غدوةا1الأحدصيحة؟نفلصا/الأحديوموفيد!.الأسبهت(أحدوفي1(10،

حملواعي-ليدنا،خملأ.؟:3(قباباااالقبرصرفعقدس:لمالمقبرةعنناحيةي؟(المقبرةبابعنزفع11بعدالظلصةو!!ي.-لا/

مأتا%لسصعادإسراعةتقذماليصيذوذلكاع!(:/بطرسم!أصرعأشتذالآخرأليصيذإنثم!ي.قا(بطرس)...(فعدا10304(الرت

إلىووافىفسقعر.إلى/أولافدخلبرإلىأولاوجاسق/ف!بقه(بطرسوتقدم1ايفلاالآخر(11سعانويسقدعداالي!يذذلك

!لإنهإلاعس؟/يدخلولمعزعر/يدحل(أنمجسرولم11الكتانثياب%الكتانعس./الأكفان!يقاالثاب(11قط(داخلإلى5(103

%الكتانعس؟الملاحفا/ي.ق/الثاب،11لعدهمنسقر/إثرهافيا1قطأيضا،11قرسلاابطرس6(103داخلإلىيدخلولم%يدخل

ع!.الملاحص/:يالئاباااتحنلمق.ير/اليستا1بهامدوذا%+مدودةع!.رأصها11قط\(موضوعة7(10،الكتانثياب

مطويةعس.واحد/م!دفيحدةعليوحدها(ناحيةفيا1قمىهـلا3(وموضوعة11مجعولةعرقر/!،موضوعةا1الكتانثياب%الكتان

ينبنيااسبعد(ا1الكتبمنس.قرا(الكتاب9(103أيضاس.ي/الآخر،10308(قوحدها،11مام!نيفيجانبفي%آخرم!نفيلاحية

قطداخلا103:11(+أيضاعقسأصحابهصا/.يق!/موضعهصا(ا1ي(ايل!يذان11عاد:د!انصرفا103001(أنمرمع.عسقسر/له(

قديهق:اليرخلين/ي:س/رجليها11الرأري:سق/4(رأ11ببياض%لياضفيع!.مبيفين/تجاطيفيعر-ق/أبيضراللبار103013(

البتان(حارسا1حافظعر:(حارس103015(عسقتحنلما1وإذعر.ولما(103014(أيخذ:س!ي/جمل(ا1سلملما1-لالمذانكالم103:3

أزدمله%أناعر(آخذهأناادأخبرنيعسلي/فقلعس:يقافأعلنن(أخذتهس.ي(حملتهاالجتان%الستاني)!عس(.عر

/قتلحسيني(لا101017(تفميرهس.يزتجم/الدي!ي:ق/هو،الذيهذاا1تلكيق/سلا!(101016(آخذهلأمضيسفآخذه/أنطلق

إلهحم(هوالذيوإل!أبوكمهوالذيا1ق*أ،هواالأصعدن!ي:قى/ماعد(أنا11ولحن4مط:س/فلابعد،ا1إلمبتتقذيلاعس.

فثتزتس.فأندرت/!يق/!أعلت(103018(وإلهحموإل!وأبيحمص

وانيعد(يرعان(1034أيخذ(خمل303(10

الليلآخرالطل!ةالغلس:حاشيةالغلى(103:1(

(،عوالرويالسريافيأشوالسريافي،القبطيذ!الق:،والرويالقبطيقر.،والسريانيوالرويالقبطيقسزالسريافي،س:الرري،عي،القبطيق.

تطفقط،طالسريايى،رلي!سلا،الرويفيليىهـلا،القبطيفيليىفلا،السريانيبعضع!.،الرويبعضعر،القبطيلعضعقالعبرايى،

تسطرالروي،السريانيبعضعسر.والصريايى،القطيبعضعقس.،والرويالقطيبعصعقرفقط،السريانيسطفقط،الروي:مط،!قطالقبطي

السريانيربعضالقمطيقعس،القبطيولعضالرويمعق،الرويولعصالضطيقعر،السريانيوبعضالرويسفقط،والريانيالقبطي
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انجمثزونالإضخاخ

ؤالأزتغوناتايبالقضل

ئختمجينلمحييماالتلآجميذكأت!تالديائق!نيآنجؤاثؤكأتتال!ئوب،أخدائيؤيم،ذلذغثييةكأتمتؤتقا103:911

آزافنمهذا،قاذؤتقا03(103تئم.""ال!لآئمتفئم:ؤقاذؤشطهثمجمبقؤقفتمئوغ،تجاءالفو؟،منخؤقافغققة

الزت.:.زآؤاتقاالتلآجميذققيرخؤتجئتة،تذييما

تقخهذا،قالؤتما103033(آئضا."أتاأزجمئخئمألإ،أزشقيكقالئم."المتلآئمت!وغ:آيضاتفئمققاذأ.آ؟31(

ائفذلي!.".:.زوخ"اقتفواتفئم:ؤقالؤخوههئمثني

ئف!ذ.".:.غقيهئمئفميكوتقاؤالدينئغقزتفئم،خظاتافئمتفئمتغمزون"الدين103:33،

ؤالأزتغونالثايثالقضل

قخغل103035(تمئوغ.تجاءفئمتقاقغفئمفتاكت!نتئمالؤآتم،ئذكأالذي،غثزالاثيئأخذؤئوقا،103؟34(

زشيمثنيإضتيؤألتيائممتاجميل!آئازيذئهأزفيتئم"إنلفئم:ققالىفؤؤآفاالزت."زآيتا"قذتة:يفوئوناللإجميذ

.".:.أومنقلآتجئبيما،!بيديؤألتيائق!تاميي

ؤالأئؤاثتم!وغقذخلقغفئم.ئوقاؤكأنأئضا،ذايخلأئختيجينالتلآميذكأنأتايمثقاييةتغدقمن103:6،(

ؤاتظزفتا،هاإلىإضتغذ"!هاقييحوقا:قاذثتما103037تئم"،"ال!لآئمتفئم:ؤقاذؤشطهئمثنيقؤقففغتقة،

فؤمئا.".:.تلفؤمنن،غيزتحنؤ،تجئبي،!نيتذكؤألتيتذ!تي،إلى

ؤآقئوا."يزؤاتئميقدينظوبئآقئت؟زأيتي"تقات!وغ:تةقاذ103093،ؤإل!.""زتيؤقال:ئوقاقأتجات103038(

ئؤمئواليئهد؟ؤكتتث10313:اائيهتاب.هذاجمبئخت!ثتئمأخزكثيزةآيابتلآجميد؟فذاتمتئوغؤغيل103:03،

الأتد.:.خياةباشييما،آقئئئمإذاتئم،تخونلتيالتإ،ائنائقميصيخفؤت!وغبأنآ

ايضاأيضا(داخلأ11ثصنية!ةلأثصانية(16(103جاهم!*حاءهم(103034(جامما!جاء(ا+ذلكمما(أبواب11الأصبت7السبوت(91(103

!بكا7ةلأ!لااابن103:31،إلاهبمم!!ةهـلأداإل!،1030138داخلأ
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يديه(ا1ولة+ااةدل!53،راهمأ03(103لأح-دلأي!(لحا1!ح-!هـ5خوفا(ا1*ح+!يدأ(مغلقةا1اةههـقىأحد(11م53احع(عثةا10391

15اقملوا(11حد!305!ت!ط!(1111االم!ااةنمخ(33(103لاها(أيضا11ي!5+للماي!لح(31(أ.؟س!+االرت11ااح+ماهـكاحبه،ا1لم!ورا*اا5

،الخوأم،(10304م!53*كه-حقىدل!537(ئئستك11داكة+5تسكولها(11*كرحتائغقر(11**تعمرور(2611!!(1؟الدين10303،(!ء+دلما!

(يديا1++حه،رسم11اح531؟(ا"ألق11ت!++ثار(آ11)كلاور(1(م!ي!(يديها1م!+(الرت11ي!ة2(دجعل35(101**(يحنا1تاه+كااول

يدقي(ا1*ولهات(ا1*+احقرثتم،103037(لممح-دلمالملحم(ا1ئ!د!305داحلأ(103036(!اهـتأ!)ء((11)*ا*(ة!اعقكلاطة-عق

آمنوا(11ة!52+27يروا(لما1ول*(للدين103093(هـةغير(ا1محتحن(ا1ماهـ3((ب)ص11)طاور(،س!-يدك(ا1شا-احألق،11)!اور(ة*

ولاص!ورح+تالمحما+26امهـق3م!+،للها000()بأدا1*اة(هده3031(10ولللما!(لكتابا03(.10ةحة*73

يومعئةس.أحد/هوالديالرمذلك!المسا)ء(برأحد!الومدلكفيالعثيةعرأحد(أليومذلكعثةااسر!لالما(10391(

عليحم/معحمعسلح(ااقرسلامحتعين(ا1مجت!عينتلاميدهكانواحيثوالأبوابيقس/محتصعين()...(ألوا!11الأحد

،اللام11سرفلايموع،31(103وضلعهيديهالعرلمجةالنمخلعضورحليه/يديهعس.والجباايىينعرعسر/(وجنبهيديه03(103

نإيقاتسك()...(تغمرورالذير11فيهمأص(.ق/(وجوههم33(103الآبيقر/أيى(11عليحم%معحمعسقر/لحم(ااقر

اميه!وهاوإنله،مغفورةلتح!حطاياهلهغفرتمقند!تممكاألاس(القومهمواتتسكواو!!طم،تعفرخطاياهملقومتغمروا

ئئتعونتمعولهمقتسك(عليهمتمسكولهاا1ممت!يحىإناتاتسكواوإنله،تزكحطاياهلإنسارتتركواإد%تمسكأحدعلى

عر.آثار(11+الآحرون%+الجاقونمطاللاميذ(11قدجعل(35(103جا"ء(سقا،جاءهما1قسط(هناكا1الاماعسطالوأم(34(أ.؟

11جنبهعلى)3(يجبهه(!11موضععر.سأثراعررسم(ااقسرأصي(11وأبسطبأصاليوألممهاعس\(وألق11مواصعسأحاديد/

اق(وسطهم11فأقسق/(لدخلااعرقهـلا،مجتمعينا1تلاميدهيذ!/التلاميذ،6،(أ.؟صلعهالعريىالسحبعضقسر/حنها

علىدالطها(الاسفألقهايدكوهاتسرحني(فييدكوألقااقسرجني(ااق،وألق10373(معحمسي/لحم(ا1الوسطش

(تلاميذه03(103ويؤموريعايونلاعرقسر/وآمنوا(يروالما1لماالآن%ألتاسألأتك/عر.لتا(10193(+لهمطقال،38،أ.؟جي

هويسوعا1المكتولاتهذهكتتوإن!اي.أيضا/كيبالديوهذاعس.هذه(وكيتت31(103**اللواقي-قطكئيرة(ا1اللاميدعرط

كالتآمنتمفإذا%باسهتؤمونإذالحياةلحمل!عر.قاالألد()000(تحونليا1اللهابنهوالمميحيمرعقس(اللهال!المسيح

بالسهالألدحياةلحموجبت%الألدحياةلاسمهلحيحونآمنتم!إذاعس/باص!هالحياةلع

لأيستا(لسوتا(10391

ا،ع.والرويالسريايىأس،والسريانيالقطيقس/سق،والرويالقبطيقر،والسريانيوالرويالقطيقسرالسريايى،س،الرويي،القبطيق

قطفقط،طالسريايى،لىلي!-لا،الرويفيليىهـلاالضطي،فيليىف،،الريانيلعصعس،الرويبعضعر،القبطيلعصعقالعراني،

تسط،والرويالربايىلعصعسروالسريابى،القبطيبحضعقس،والرويالقبطيبعضعقرلقط،السريانيسط.لحقط،الرويمطفقط،القطي

السريانيردعصالقطيقعس،القطيودعضالرويمعق،الرويودعصالقطيقعر،السريانيودعضالرويمعمىفقط،والريايىالضطي
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ؤالأزتغونالزافياثقضل

حميغا،كأئواة،(311أظقزقا:ؤفكذاظتيرتة،تخيرغلىآئضاتينميد؟ذاتةت!وغأظقزهد؟تغدمنثتمأآ:111

مقآخزانيؤاتتانيزتدي،وائتاالخييل،قاتاآفلمنؤتاثاتائيلالضؤأتم،ئذكأالديؤئوقاتظزش،ليئغان

ؤخزخواقغلث."تبيء"ؤتخنتة:قائواشق!."لإتضيذآذقث"آتاتظزش:ليمفغانتفئمققا!311؟3(تلآجميده.

يغقيمؤتئمالشظ،غلىت!وغؤ!طانغذاة،كأتحتقققا11،:4(شيئا.القيقيمايلذ!نيتضيذواققئمقزكئا،قزيهئوا

"لا."قأتجائؤ:ئؤخلى؟"شيئاجمئذ!ئملغلائمتيان،"أئقات!وغ:تفئمققال311:ه(تمئوغ.فؤبآتةالخلآجميذ

قؤقإلىلمجدئوقاأنتقدزواؤتئمقأئقؤا،فئمأقاقتجذوا."ائقزكبتم!غنالشتكة"آئفواتفئم:ققاذ11،:6(

الجيتالني.:.كثز؟مين

اتززالزث،فؤأتةتظزشليفغانشيئقققاالزث.""إتةيتظزش:لمجئةتمئوغكأنالديالفييذققالأ!307(

يخوئواتئمقإتفئمائقزكب،ثبالأخزالتلآميذؤتجاقي31108(ائتخيرإلىبتفميميماؤزئغايىئا،كأنقيتةبقئئويصيما؟

للمتقليئ.:.التيالشتكةلمجدئونؤفئم؟زاج،تخؤمائتئإلأالشظمنفتتامجدين

من"قذفوات!وغ:تفئمققاذ311001(ؤخئزا.غقييما،ؤشق!قؤضوغا،خزاقزآؤاتظزواالأزص!،إلىآتؤاقققاآ:9(11

.".:.الأنضذئفؤالديال!قليئ

ثلثةلمحيقاق!نكبيزا.شقأقففوءةؤهقالأزص!قؤقيإلىالشتكةؤتجذتتظزش،ليمفغان311:11(قضجذ

ائغذ؟.:.بهذاالشتكةتتخزقيؤتئمؤجمائة،ؤنخ!ون

".:.!وا"تغاتؤات!وع:تفئمققاذ311:13(

الزث.:.فؤأتةغيفواإذأئت؟"قن"أتت،تمئأتة:أنلمجمئزتلآجميدهجمنأخذتحنؤلئم

ال!تذ.:.ؤفكذاؤأغظافئم،ائخئزقأخذت!وغ،قخاءا311013

ائتؤقئ.منقاتمإذيتلآجميد؟،ت!وغظقزذفغهثايذقهد؟311:4!(

هـ(يعلما1؟ن!أةلأ،كانت311:،(شيامما!شيئا(ا1نبمكا،ليءاا1لاصيدكالأتصيدا31103(اخرينمما(آخران11وابناي!وابنا(3(311

بنفسه(ا1ايتزر"6م!ةلأ!!اتزر(7(ة311السمك7ا!يتان،11وأتا!ةلأ!أقا(311:6(شيا"!!نيئا((ه11،ةأنه*7،بأنها1تعلم!ةلأ

كاكبيزا(ا1مملوهكا(مملوءةا1السلبهمما1؟آ(ال!ثبكة311011(السلبهكاالثكة(11وجامما!وجاء(31108(يسوعالى+لاتيمماالجر(11نفسهمما

لجاكا6!فجاء(13(193مماهو،311؟13(ثلاثة!+ثلثة(ا1كتيزا
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ةل!**3جميغا(؟نوا(13113،ةه12،كل!هظهرها(أ11كهطةامم!!3قر،طبريةاولهاهـ1مجر(ا1*هأيضا،111،ةه13،لح*ه(تهذاأظهر(01؟11

كا5،آخران11!ئاداا211حهحط!!ح(زبدي311مول(أهل11ح!**ةهـ*!(لاثانائيلا1+ولاولشاه،التوأمظ*ولل!دكهـ11توم!ا(ا1ي!حكلاح*ي!53

المتيا!(5(؟5211+ااا*ح(يعلملما511+،أم!*در((لموا11مس!5+مدل!لمحماس!ولد!ا+دلأيدماة(لغداةا؟نت!لما،(311ا+ح!دركبوا(3(311

مجذبوها(ا1ةق*ة*53يصي!(عن6(؟11ا*حلم!535اةممر!ع!يآ53دلأ7ة(يؤكلشيئاا1لم!*!*م!+ي!52عند-(ا1+*(لعلا1دل!ط!531

1،+الحااةبمه(رى1اشا-ول*س!+س!)ب(!لبوهـ)ء((اااا!هولااةاتزر(11س!+ح*س!+(الربإنه7(11؟اللأيدما+ع!دوق،إلى11اامماهشأ

جمزا(ا1ة3ي!اة3فرأوا(ا1ة3ور53+يدمالظروا(9(311ح+،1(التي11ح3كاللماتامجذبون(ا1ا*ولق(ذراع11ص!دلألحةد!نحو(ا1ةحث!إلا(311،8

فيها(ا1شأ525،أف!لى(ا1يلماالم!7كبيزا(ااحص!ولااس!(مملوءةا1اللأيلأ+ح(فوقإلى11(311ال!،531قذموا(311001()!(ا،*!ه!ي53احمم!*مق

11)1،ع!1525اة(+حظهر(\(لح311حاولم!3علموا(ا1ا*لحأحد(5211*دلماكلوا(13(إ311ا+*اة-مع!العدد(بهذااطدلماهـ1تتخرق،ا1د!1ا7*5

اا*+س!إذ(

تاماعسط.الوأم،311:3،مجتمعين!همكانوا%مجشغاكاد!إندلى:مجتحغا/كانعراجميغاكانوا311،3نفسهص.ق/(ذاته311011

لعل31105(قسريعلماااالبحيرة!ثاطن%البحرجانبع!-قر/(الثظ311014الم!نعلىفدخلواعر-وخرجوا(1اق!هـلاسم!،311:3،

عرفتجدوا(المركصيحينعنأ!306(يؤكلشإء(ألحم%طعاممنش)ء(معحمهلدر.ما/مأكولألحم!ى.،يؤكلشيئاعندحم

!ي/الحيتار(11الشبكةمجذبواس.مجذبوها،ا1فتحدواالأي!نال!ميةجالبمنس.!تحدوا/الفينةميامن/فمتصيبواعيشةنوايلى

اترر11سيدناهوهذاسهو/الربإنقر.الرباهوإنه1ا!لا(بطرسا31107ليههاحصلتالتي%ضبطت+التيسط./السكض

ولحن%ولح!أدر(بنحو/يعسر/نحو(إلأ11108،يوعإلى،لأتي.!طالبحر(11وسطه4فدهقحيصهأخذس.يابملبوسه(

وخبزأعليهموضوغاوال!صكموضوغاالج!ردصط:خبزا،)...(جمزاا1تطفىأوا(ا1صعدواس؟قر/أتوا(311.!(لحنكثيزاعر:قكنحو/

هذامنعر.عفلا/عقالعدد(لهذاا1تنثقس:ي/تتخرقااملأى%مملوءة!فإذاعرقس/امملوءةو!11قطاالوق311011(

عسرعلموا(ا1فلامطأنت\(11اللاميدعرسعراق(تلاميذه13(311هذاومع%!طهالملوبهذاسهذا/مئلمن%المقدار

قراال!ك()000(الخبز11وتقذمعسقسرافجاء(311:13(سيدناسقر/(الرت11)؟(مرقبينعزيعلموناكانوالأنهمدلىعلصوا/لأنهم

منعثا%أنبعثمنذعرم!/البعثإذ%م!قيامتهبعدمنع!.من(قامإذ11ترا)ء(ىيظهر(ا(11،:!وأعطاهموسظخبهزاس:

وتقذمفجاء(311:13(عالمينعلصوا(إذ13(11،تجلى%ظهوره؟دأطهرها(31101(

هذاتوأمهذا؟يقالتوأمار.والولدانبطنن.فيبرلذئنأتتإذالمرأةأتأمت.حاسثيةالوأماأ!3013

ا،ع:والرويالريانيأص،والسريانيالقبطيذ!/سق.،والرويالقبطيتر!والسريايى،والرويالقبطيتسرالسرباني،س،الروي!ي،القبطيق

تطفقط،طالسريايى،فيليىسلا،الرويلىليىهـلا،القطيفيليى!لاالريايى،لعضع!.،الرويبعضعر،القبطيلعضعق،العبراني

تسط.رالروي،السريانيبعضعسروالصرياق،القمطيبعصعق!.،والرويالقسطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الروىمط!قط،القطي

السريانيربعضالقبطيش.،القبطيوبحضالرويمعق-،الرويولعضالقبطيقعرالسرباني،وبعضالرريمص!.فقط،والريانيالقطي

995



3-بم
بم!
يما
بم!
5آ

يم!
بمآ

يوخاإنحيل

ؤالأزتغونائخامشاثقضل

هؤلاء؟".:.جمقأكثزأئحئيئوتا،ئنليمفغان"يالتظزش:يميصضغانت!وغقالآكفوا،قتقا311015(

يخزاكب.".:."ازغتة:قالأجئذ."أق!تغتئمأئتزت.يا"تغئم،:تةقال

أجئذ.".:.آلمتيتغقئمأئتستيد.يا"تغئم،تة:قاذأئخئني؟"ئوتا،ئبنليمفغان"تاتايية:قزةتةقالثتم311016(

غتمي.،،.:.زغ،،1تة:قاذ

"أئخئي؟"قزاب:ئلآتتةقاذلأتةتظزش،قخنرنأئحئني؟"ئوتا،ئنيضغان"تاثايثة:قزةأئضاتةقاذ31107!(

أجئذ.".:.بأل!غالئمقأئتلثئيء.بخ!عتهايىفأئتالزث،"آئقا:تةققال

يغاي.".:."ازغت!ئوغ:تةقال

إذاؤأقائيريذ.خيثإلىؤتضصيؤخذكذاتذدسدكئتشائا،كئتإذإتلثلذ:أفوذالخق"الخق311:18(

ئقخذجميتيمابآتهفقرزاقاتة،ؤهذا311:911ئيريذ."لاخيحثإلىؤيحمئلثآخغؤتشذكتذئلث،قتنئظلتمخ!ت،

الديتة،تابغالمجئةي!وغكأنالذيالتصيذقزآىتظزش،قانتقحتأ311003"ائتغني.":تةقاذقاتة،تقاؤهذااللة.

قالهذا،تظزشزآىقققا311031(ئ!يفذ؟"الديفؤقنالزت،"أيقاتة:ؤقاذائغشابكبضذيى؟غلىاتخأ

آئحت؟لذقضاأجماء،أنإلىأتزكةأنأزذثكئث"إنت!وغ:تةقاذأ311:؟3فؤ؟"قاقهذازت،يا"7يي!وغت

تةقاذت!وغتحنؤتئم.يموتلنالخئميذذلكآنالأخؤه،كباشتقاضمتائيهقةؤهب؟311:33(اتتغني."قآئحت

بهد؟،شهذالديالتفميذفؤهذا311034(آئت؟"لذقضاأيء،أنإلىأتزكةآنأزذث"إنتل:يئوت،لنإتة

بج!بتؤكتتتؤهدهآئضا.ت!وغقغتقاأخزنهتيزةؤآشتاث،(11؟:هخق.هقشقاذتةأنتغقئمؤتخنؤفؤكتتقا،

ئختحث.:.التيائكئ!بئيت!غائغاتئمتحنيتئمأتةتظتئ!ثقؤاجذ؟،ؤاجذ؟

نعابي(ا1أني6لأيى(ا1شكاشء(311017(مألاةمرة(311016،هأولاء!7هاولاءمما!هؤلاء(ا1ابن!بن،ا71-سصعان،يا11،015(

ؤئختل6(ويحملكا!ويشطقك*ويثدك(11تتنطق*(ذاتكتثدا1ددشاترأنت6تثداكتشائاكنتإذ311018(غني+

فماا1اجيمماأيء(11مماأن(أرتكنتا61!ةلأ!كنث(311:33،العاكاالعئاء(311،03بانهمما(بأيةا1هذأ!أوهذا،91(311

11واحد"اواحدة11واشيا*ةلا!!وأشياء،311035(إليك6أنت(لكا1فماذا"6الصاا1اي*!ء(أي311:33(إلكف!اذا7أنت(لك

كتبتممائحتبلما1تحنكايحن،



3ا-ه5ا؟يوحناإنجيلحواشي

11ححج-5كثر،أ11كا**+"3*مح(،أف)ص11اتا*!!ةللأيونا(اةهـ1بن،ا1اخ*لهولة*ثلها!يابونابنس!عاناا53ولللأكلوا،أ11؟.ه11

العايا511**(11أتحب)صةهـ11ابنا1ل!هأيضا(17(311ة!52هللهظ3غني،اةهـ1ابنا1ي!اطة+ي!هثم،11،016(*ا*ل!!خراوا

511!اتام!للما-5ع!ي!(!تبطا1ط!55رر5(شختا1ور5(قاوأ11مماةيلأ7هممام(تكذالدا1"س!*51حهـ!؟53ئا،شاكنتإذ(318!أ!ةص!للأص!53

ر)5((صدا1ااح!!هماتحأ(311003(،1ا*مطيدأة*ء5قى753(ميتةبأيةا1شا3ولول!ا*5امقززا؟.91(11س!س!3كا!زه(يحلكا751ممام(يثدك

11يدماة!3أبيء(أنإلى11ااةممرج(أتركهأن33(اةهـ311ءوللم!535119هو(مافهذا31(311د!هي!+اولالعثاء(11!حطو(11ححول+ول،!م!3

اولحل!ح+(نعلمنحنااةي!حح5،بهد3(311.لححل!يحن،اآ8!هـشااستماضت،33(311كاههـت!حول(فأنتا1!اهطةمماههـداأنتالحالك

ليمع،11ح*أأته3711ح3آلظشت(11ة+ة!ابح!ب(11س!*بملو،11اة!هذه(11حكا!ةلحيدأ*7حول!ه،كثيرةأخرأشياء35(311

*53-حه-*طشاة3ائختبلتيا11للماكلا*ول،لكمتبا11لمحأ*ي!ا5للما*م*ام

11+يوعسطله"(ا1عنيعر.خرالى(ا1،يوعيمطله"(ا1يوحناق.قس/يونا(ا1قسربناا1وفرعوا+بعددر.يق/أكلوا،أ!3015(

الها311017(خرافي%كباشدر:غني،ا1+يوعسط.3(لهااأيضاققسر/(ثانيةمرةا1ع!3(311016(غنيعرقسر/حرالى(

لماي(وحدك)...(إذإتك11فلاكنت!(311018(ماشيتيي/غنميقسط/نعاي(ااسفلايوع(ا1ربياي.ليد/ياس.ق/(الرث

حقويكلدكنتشائا،كنتحيثإتك%وتشيوصطكلدكنتصبئا،كنتلماع!:لفسك/تتشطقكت،حداثةذابهت

حقويكوآحريثديديكتبمطفإتكسآحر/صويشطقك()،رمنقطكويثذكيديكتصديآخر(ودذكيديكتبمطا1لنمك

يغأنالامرمع(صتعدهر%يمخدأنعتيدهوعرعر/قيمجد،ا3191اوتئري.رئختل/درةقويحصلك(11الاو!ك(

لكفصاا1أعودعس:أيءا11يبتى%يدومع!:/يثبتي:ق/،أتركه311033،ماذاعر:سعر/قمالم311031،عدع!.ق/لى(03(أ!3

يريدعسيقل/سر.قال:ااقطيحن(اابينس.قر/لى(ا1خرجتقسي/.تماضت(311031،(عليكماداسةإلك/ماذاي.ق/ألت(

.يعس/ذلاوأشياء(35(311أنتعليهكماد!:إليكاماذايعساقأنت(لكثحاا1يدومعس/يثبتي.عس/ق(أتركه11لقوله

الكتح!ليمعأرىفيساالىعرلا(نفهالعالميحنلمفواحدواحذاكتتلويسوععسلمماس.ئختب(التي)000(ثعلهاا1أشيا)ء(وإن

التيالكتبيعأظنفيساالعالى؟نمافواحدةواحدةكتبتأنهالوأحرأمرزايموعفعلوقد(أعربها(%عر)سفيهائختبالتي

المكتوبةالكتبيعظنيعلىأيضاالعالم؟نمامنها)عرإ:عسفيها/تحتبكانت

دالأمقرزا،311.!\،ويسطقك(ولدك1اتتشطقاذاتكلدااوأن!تكنت،إذ311018،يوحنايرنا(311:16(

الأماصنالثلثةفييوناابنفترجموهايونا،سصعانسولىهحاالرويلفظفيوليسةهـ،لفظةشرحلوقانسبةفيتقذمقدلن(311"15(

مستفيضوحديثثاع،الخبراستفاضحاثيةاضفاضت(11؟033(أيضاوخيرنهغيزهوأحزنهبالكسرحيرن.حاشيةفحنرن(311:17(

مستفاضفهو"استفاضوه"يقولولعصحهم"فيه"،تقلأنإلا!"مستفاض"تقلولا،الاسفيمنتهثر

(،ع.والرويالريانيأس،والسريانيالقبطيقس/صقرالروي،الضطيتر.والسريافي،والرويالقطيتر،السريانيس:،الرويي.،القبطيق

قط،فقط.طالريايى،فيليى-لا.،الرويفيليىهـلا،القبطييليىفلاالسريافي،بعضع!،الرويلعضعر،القبطيبعصعق:،العبراني

تسط،والرويالريانيبعضعسروالسريايى،القبطيبعضعق!،والرويالقبطيبعضعقرفقط،السريانيسطفقط،الرويمط.فقط،القطي

السريانيوبعضالقبطيتعس.،القطيوبعضالرريمعق:الرري،ولعضالقطيقعر،السريانيوبعضالرويمعس.فقط،والريانيالقطي
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الأربعةالأناجيلتربهةالعالبرالأسعد

.(1آمين.الأبدينأتبإلىائقخذتةإلهتا،ائقييجت!وغال!يدبمغوتةللئمثزىالفكضليئوختابشاز؟تزخة)كتقث

،!ائقخظوطكوئوفونا3أول

ئوختا.بشازةمئقاقئفوتةئ!ئخةؤمنؤئوقا،ؤقرفشقتئبثازةالمتزجيمئئخهجمنتثطيبقا،جمنائقزاغؤكأن

ؤفؤ4،اللأثابتؤتمالتشطيبكتاذؤكأن3،ؤيسئييالهؤشئجينأزتغبمالتتةتؤوتهثنيتمتطيبقاجمبالأشزاجائيذاء؟ؤكأن

ؤالأكزائم.الخلآذالخئزاقيؤفميضالغقليؤيؤاهبؤتئجيائبماه.ؤشمئجينجممتبما(أسنةمنتثئقشفيركقاذ

قغذاثئا،ؤال!ثكزالخئذأهاهتها)؟(،فقازقتهاتغذأئفيتاؤفييدبقابقا،تغذخياتتازابائق!يج،ت!وغؤيزتتا

الزاجمين.آزخئمؤأئحتؤاغعز،ؤازخئمتخاؤزالتفتم.آمينآجمين..آمين.الأبدينآتدإلىفذلييما،ؤزوجأبييما

جمنبائف!تاتخةتةتذغؤبأنالضقاقي،ائمثقسثالذاقي،ائؤاجدبالأل!لاخظقا،قن(3التئؤتتقتزغ6تئمألؤتاليخقا

الستمؤات.قتكوتفيأخزذلذؤتةؤالزلألت،الدئوبض!

الصجقين01الأتابمنغتييمائليأؤائئقذليى،)ائيهتاب(هذاجمنيتلآقنضق9ت!ألبتمئجقاؤائئغتيىؤفشظئقا

فغترفثقإتةدقي؟من!ييماقاتمنئزؤأنائغاقتة،ؤجميدبالتؤتيماتةيذغواآنآحمجين،التالي!ؤشائزائئتأذبيهن،ؤائغققاء"

الأقل.قظغخيثبأفغاييمائخافيييماقالتة13،ب!ثيئبتةدغاؤقنؤغتل.قؤليض!فيبتقضير؟

لحأاثمخظوطكوئوفونا4اول

ؤاثتيئألص)ستتةقديتبما("\،يىق13يئطتبمائهـنخة)غلىأتظويئوشأتتاالرفتانيأبائغطييمائمذيميىبذثيرشظئقاكأن

المتتائية،التزكأثتخلغقييما.الت!)؟(تزكةأ....(شقيمان17ئنكأييلائؤتذئتايىك16الألةالزثالأظقايىيل!ئقذاءهاغشز

ؤآهقة(18.ؤأؤ،ذةتيتةئتايىك

(7ائتخظو؟كوئونونا5أول

)؟(03ؤخيينألصشتةتاقيلثفيرمنؤالجشيرينالخاديالأزبغاء91،تؤتملفئثزىالئكتليئوختابشازةكتقت

3؟يأالحوتايخبيلأشكئذيىؤآلنىؤيمتماتةؤحمهـسراثتئنشتةالأؤليتشيرينمنغشزالاجمنؤاققةالأئزايى،يلمثقذاء31

ؤال!ئخانضخزوشة،بضثقبتديتةيفهخز؟،ؤشئيياتيماؤآزتجينآخدشتةالأخيرزيتيشتفيرمنالأيخييرؤاليمثيرينانقزت!،

الشيريصباثفذليىالأفتاطمظزالبئظزش،أئتااثيظزانيائ!مل،الخثيراثغامل،اثغاييمال!يد،الأبيىئاشة!نيأتذا؟لت!

القضلأبيالمسقجزجشؤأخقيرهئم،الت!خفتيأضغم!تدغلىآجمين؟بضقؤاتيما.الزثزحمتاائتخزولي!،الثايمؤحميج

آمين.ذنوتة.تةاللةغقزالتإ،ئظم!33ثنن

أئوالأشغذائقاضلالزئيشالمثيخؤضئطيماتحظيماخززقااليىالئمئخةؤهتالأضل،ئمئخةجمنالظاقيماتجفذفويبن

اليضيرئ،ائ!يمثئوخثاالب!ثيرأبيجزجشال!فلأبينجنإئزاهحإشحقأبيئنالئقضلأل!بنالل!هتةائقزج
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كولوفون

الئ!تيئ!زائذةآئقانماؤتجذإذاؤإتةؤائقغمز؟،بالزخيماتةتذغوأنغقيقاؤايم!خلىلمحيقاؤشألائغ!تالي،بائننائتغزوف

الزتايب.جمبؤلاالروئيبؤلاائممطىيبتحنتئمقإتقاالئمئخة،هدهيبئضيفقالااثغزيية،

قديتيماجمظزافيئظزشأئباائفكزيمائمظزانيالأب:ائقاضتئنالزئيتئننال!تيذيننالأتؤئننئحضويىؤالتخيريزؤائئقاتتة

الضايم،بائننغيرفتوقا،آثتاالزاهبائفكزيمائقاضلؤالأب،ال!لآقةجمبيىئاشييماأتاتماللةآداتمإيروشييتم،الغظ!ىالت!

آتذا."3ذائقادتيماؤالمئفظانؤائجزةؤائضخذؤال!ئحغؤائذة.أتذاالتخيريزؤتجغلقؤائذة،اللةك!ز

هـ،ائقخظوطكوئوفون16أول

بجميجؤئ!المجةخظاتاة،ؤتقمزالمتضائتة،تزوشييتم!نيؤئغؤضةائكزاليى،بهذاافتتمالديئغؤض!3الألةهالزث

آمين.ائقغفو؟ثيما.تنيؤحميغالخياه،ليفيرثباشتةؤيخئحثغلظاتيما،

ال!يدفذاتمؤائمتاتخةبائقغمز؟تةتذغؤ+أنائيهتابهذا!ؤتقزأؤا!م!خ!ت!ئأذالم!يه!نالضاليخؤكذيلث

آتذا.ذائضالت!ؤال!ئخال!تمؤاتي.قتكوقيفيذلذأضغافتققة38شيئاقاذقن(7")ؤخوائتحييج.

كا(اثقخظوطكوئوفونا7أول

ثلثمائةشتةائئتازفي،ئوتلثمفيرغشزثايحقائمتازفي،التئتتؤيمفيالئمثزىالئكقلئوختابشازةتزحمةكتقت

آجمين..تز؟يهئمتغالىاللةززقتاالأئزايى،ال!ئغذاء9"الأظقايىيلشقذاءآل!تغذؤثلاثبما

الأشغذائقيقسئوفائغايئمالأتجلالشيخييقااختقذئئخبما"منتايمجقا:قؤليتضهذاقديتيمائ!خةمنئقلؤذلذ

ؤالرويميئال!زتايبجمنؤشظتقافقملآقي.3،تجاغةقغائمئطيئغلىؤضخخقا-تغتةاللةتقتل-ائغ!اليئننائقزجأئو

آجمين."الأئزايى.بشقاغةالالهييما،الأشزايىمنغتةأوبقايتفقتمييقاالخاليتفبغييئيفتخالألؤالزثؤغئهيرهتا.

التإ،قضلالظاهز؟،آتاجيلالأزتغةهد؟تاليمخؤائقغيرقة،ؤالغتليبائجفئمائغاجزالحقيز،اليئيهينالخاطئؤأتا،

ؤتخ!ذأقئالديائتميميج،ت!وغشميدتالأخلؤتئأئةذلذ،غلىؤاالم!93ضوأفذايمتختالمطانيةتفيرثي!يق،بالاشيم

إل!33"تاقفبذ:تجؤايىججمنتفوذأنالمثياط!،أغذائتاتدمنخلآضتالأخلالزيهتيماالظاهزه33ائغذزاعمرتمريتممن

.31آمينائت!يميج."شغبؤشائزازخةخييقتيما،غلىالئتختن

الحواشي

!7يل!!وتعصا04النلناا!وت!عصا3،ابتدا؟!أبذاداننالتهوالمحدهـكصلألذادائئالتهوالئح،البرىالمكتليوحنالثارةترجمةكملت!ةأهـلأ

!ررثلاثةوبعدها،للأصلمحالصعط)مكتولة18!أابن7!!اله6؟!للثهدا5!لحل"م!قطيمأ13بثيا؟!والعلا11!الابا1!يسل1،يدعرا8!لكلس

اليهملة.(هذهمعللأصلنحالفنحطكلهمعاد)الكولومونا!6ابن3!+ذر"!+للهدا1"+وحميناوسغ،ص01.هل!7الارلعا971ة(مقرؤعير

مصيحية8091سنةابريلو8غربيةمسيحية1591سنةابريلو8الأبرارللثهداء1631سنةبرمهات03فيتحريزادائئا.الثكرولربنا

اللهعترهاوالإصكندريةبصصرالعامرةالأرئوذكيةالمرقسيةالقبطيةالبفركخانةعلىمؤبذاوقفا.للهجرة1333سنةأرلجمادو33شرقية

العدرلى*!واقفاكا31!صلا"العدا9"*8"هـش3"هـو!طمن6"هـيدي5"هـاله9/،/5!91دائئا.الثكرولربناالبركةتحلالطاعةبنيوعلىدوافا

رصالةعرالأربعةالرسائلالمتض!نالرلص،بلام،الشريفالكتابهذاكصلالاليالكولوفوديوحدب(336)ورتة"المخطوطنهايةفي31الا!3!*
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لصرلالمحرولة،لالقاهرةنقلهمنالمراغو؟ن.آمين.الربدلامالأطهار،الرسلقصصرالإبركيىالقتالمولى،رصانلوالمعلاالرصلولسالتي

لرمهاتصهرعرثايىالماركالإثنينيوملىالزرنيع،بدر!اصئاالآنالمعرو!الدمهوي،)3(لار!علوالوزالأميربحوخةرويلة،محارةكاتبهالحقير

الشالثخلوبةلىالإسكدرية(،بثغر)،دسختقديمةدحةسالنحةهدهونقلت.المقدسالصوممنالرالعةللحعةدلكالمواكقول+ة،صة

عنهمذكورالقو!ب،يوحامح!نخةمرتابلهاأنهرذكرللهداء،ع!*ةلمةبابهغهرأراخرفيلاحهالذكرتارمجها،الألفا!محررة،الإليارينصور

دتهواليهراللغاتمىوقابلطاصححهاأنه-لفهاللهلح-الصالل!الألعدالثخأدنركرا.،أ؟أ،ة*عسةتاريخها،أنطونيوسلديرنمحهاأء

ويمرحهله،اهتمباوبمفعه،والديهنفىاللهليحالأنباير،صليبالعلمالثخالمبحلوالأرخنالمكرمالثاسالح!الذكارلهذااهتمألذا.دانئا

كلأقدامتحتالمطانوهيضر!،كاهنلالاسمااللهلضلالمسكير،العاحرالحاطنرالحقيرآمير..طلباتممتملتصبطبات،المسيحالعرلعدبالملكوت

لهشاء(،قالوسجميعهالعالمأخطألإنه،صلواتهعقيبالصالحالدعااءامنيناهرلاعليهيزحمأنتعالىاللهلوجهويأله،عليه()!واقصواقفا

دائئادتهوالئكر.أضافأمثاله
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(،لأ!كاائقخظوظايئفييختاممةفلآخطاثا8اول

ائقئطن)3(س.:ال!زتان!ي؟الروبميئ:ق؟ائقئطئي:)3(1.الئئخيماهد؟!نياليائغلآقاثغقييماتذذقا؟كز)1(

)آؤسؤال!زتايخن(3:)الرويميئسق(أ؟)أؤقسؤال!زتالمن:انقنطىقزؤالرويمث:انقنطى)4(قسر.ؤال!زتافئ:ؤالرويمث

ليشفلا":ائقئطيئ!بلئش)6(.عس:ال!زتالمبتغض!عز:الرويمبتغض!عق؟ائقئطيئ:تغف!)5(ع.:الجئزالن"؟مس

قط؟ققظ:ائمئطى)8(تخؤ:ذلذ،جمنيتزكمثفؤؤالديط،5تقظ:)7(هـلا.ال!زتاقئ:يبليشهـلا؟:الروقي!ب

تغف!عقس؟ؤال!زتالإ:ائعئطيئتغف!عقزؤالروئ:ائمئطيئتغض!)9(سط.ققظ.المئزتايخنمط،ققظ:الروجمث

الرويمث)13(المتبيلي(7:هد؟غلالتزيهيتاقي)ؤتقية)11(قسط.ققظ:ؤالئتزتايخنائمئطى)01(عسر.ؤالرويمت:المنزتالمب

8.قعس:المئزتايئؤتغف!اثقئطىمعق؟ائعئطيئ:ؤتغف!الروئقعز؟الروممبؤتغف!ائمئطىمعس؟:الئزتاينؤتغف!

جمثقا.ؤتزخمثخقزتيالتيائمئطتيماالئ!ئخةإلىأشييزقإتتا"اائمئطئي"،فئث:إذا)14(أني:)13(ؤاغتئم

"المئزتان"،ففث:ؤإذا)16(أئضا.خقزلىاليئالروجميئمنالئتزخةالئمئخةأغيقإتتا!"الروقي"،ففث:ؤإدا)15(

قؤاي!ثؤالأئقاظذلذ؟غييربقف!تزتجواقذالئتزجمينهؤلاء9غيزتخونآنتجؤافيقغ)17(آيضا.ذلذأيىيذقإتتا

خقزيني.قابجتبالئتزجمينآضقخ11تزحمةقاتختزثآتيىأفكتيقاؤغاتة.!)18(انتغايب.

تزخةمققتفوتةؤغزل!،زويمقتجذؤلاني،إخذافضا)03(كأمقتافي:ئ!ختاني13قخضزتنيالرويمث،13أقا)91(

جمنيبهاقتذىالقضليائن1أنهؤآظنائغزيية؟بالفغيمايخئزةؤتةمفئأشفصالذقمنميئ،انئغتيمتؤ!يل،نجنن14ثاؤ!يفتى

ققظ،غزلنؤالأخزى)31(يفهخز؟.مائيماؤأزتنيؤثلثينثتانيشتةؤتايىئحقاتزحمتيما؟ثبائغزييةاللغة6"ؤخ!ثىإيزابه،

17أيىيذقإتتاالروئ"،"تغفىفلث:قإدا)؟3(مائبما.ؤخميىؤي!يينإخذىستتةؤتايىئحقاأيضا؟ائضذكويىتزخمة

إخذافتا.

بغيرؤهتؤشزخة،السريئننبمثيرتزتجةغزيية،غييقةئمئخةمئة18خضزتيقتئقإئحيلالمئزتايخأ،ؤأقا)33(

ؤلثزخة.القيب91ئننانقزجآبيالقسقتزكةغزيية،أخزى)،3(ؤئ!خةقضيقييما.غلىتذذؤشزخةتايىيبئ؟

ئئخة،مئةخضزتني"3ئوقاؤإئحيل)36(فتزخقا.31أغقئمتئمغزييةؤاجذبمئمثخةمئةخقزتني."قزفشؤإئحيل)35(

شفيريببقافويبنإتةتاسيجقاخآبغييريخيقاؤشطحتيلروجمت،انئؤاققةكئيزةؤهقؤلثزخة؟ائتذكويىالمتري33انجننتزتجة

خضزتني!3ئوختاؤإئحيل)37(فتزحمقا.6"أغتئملأاليؤالئمثخةيفهخزة؟جمائهؤأزتنيؤثلثينه"ثلآلثشتة"منزتجب

أيىيذقإتتاالمتزتان""،"تغف!فف!ث:قإذافتزحمقا.أغتنمتئمالتيؤالئئخةؤشزخة؟الظيب38ائننتزحمةئ!ئخة،متة

الئمتيئ.هدهإخذى

الذقثفويى!يئ؟33الزاهبائقزج33أبييفييدإئرهيتم!03،3ئنن9"إضطقانيحظكأجمقةئ!ئخةقخقزتنياثمئطئي،ؤأقا)38(

ؤغلىالشيري!،بائفذليىكأتتغييقيمائ!خبمامقغقيقافويلؤقذيلشقذاء35؟ؤت!جيائبما"3ؤجمشيرينإخذىشتةتايىلمجقا

قغالزاهب،ققازهتحظأخزىئ!خة38،أؤائييماجمق37تييلأإلأخاضة،ئوتايب36ؤخقزتني)93(اغتتذت.الئ!خةهد؟

506



الأرلعةالأناجيلترجمةالعتلبنالأسد

قغ13،غنيريلآتا"االزاهب(!لح)الأتجلالممثقتحظأخزىئنخةخاضةئوختاينيؤخقزتي.ت)03(إضطقان-93ئ!خة

الئ!جع.هد؟إخذىأغنيقإتتاائقئطيئ"،"تغف!:فلثقإذاإضطقان.ئمئخة

إشحقأبيانبئهآشغذالئقضليأبي4نجقتاللههتةائقزجأئوؤأنجقئفنم،انخظا؟ؤآنخسقؤأقففنم،ائغاتيمأخقزقاذ)31(

انيفيرئ:ائ!تحثانغمثالي8"نبنالب!تيرئوختاآبي7"ئبنجزجسقالتفليأبيت6نجنإئرهيتم

بيفيمتةيخئزةؤلاائمئطتةالفغةتغير!قنائمئطيئمنتزحمقاقذئئخةإقاائغزيتة:الأتاجيليأكثززآئحثإتني)33(

الخآ!بيغيرض!قاهذاإلىئضاف!ثتم)33(كذلذ.ؤخائقاالئزتايخبمنآؤالروئجمنئزجمتقذئ!خةؤإقاائغزيييما،

منائقايئؤلاائمخاظب،ضيييرجمنائصتتهيمضسييزيييمائغزفلأقضئوظا،ت!نلأإداؤكؤئةالتضجيم!،جمنائغزلمن

ائغزيتة.!الخخيربجفيمالاثتغاليقييلالضاليىآكثزؤكأن)34(غئيرذلذ.إلىائتفغولي،

بيماتثزجمتا.هقمموتةيخكونانهخزه،قئلجمنتايىلمجقاتخونغزيية،ئئخة94آتظتحثظويقةفذةؤأقئث)35(

آجذ.قتئمغزبيا،ائغزتالخؤايىئون

ؤئقذشئضلىؤتغضفئم(95ائمئطية،بالفغيماغايفونؤفئمبائمئطيئؤئقذش)ئضتنتغضفئمائقئظ،كأتتؤقذ)36(

ائمئطيةاللغةيغيرفقنمئفئميئقتئم53،ائمئطغلىائغزييةاللغةغتت!تقتضا)37(الروجمتة.بالفغيماغايئونؤفئمبالروقي

لمط.ائمئطييماالئمتيئبتضجيجإلأتئ!تتجمتايتفئمأنقغالقييل،إلأالروجمتةأو

ئ!خة53بدقثقؤشاقذث)93(ؤغزلب؟ؤزويمق،قئطى،تجذاوذ:ثلتةؤممققزاميغبمفزئئخةشاقذثؤقذ)38(

ؤغزفئ.الرويميئ،ؤق!ئوغشزتاين،تجذاوذ:ثلثةؤهيئأئفحا،قزاميز

ؤالديأئحمه،ائعثطيئغيربفغبماكتائميحهئميبئفزألاأتةقغفئم،ؤقنققازهأئؤزفتانؤفئمالتاليى،تغف!قزآى)04(

الحديئةكئبتفلالتاييىأكثزؤزأى)41(يغيرفت.لاكأنإذاتجالمه،إلىيقديئتزجئممئفئم،ائمئطيئتزخمةيغيردث

قاالحتاغةقفقتمبغيييما،القضلذلذآخزبائغزلآقزأباثمئطيئ،قضلأائتيغةجمباثقايىخقزأإداؤإتةائغزلب،إذؤائغييقيما

تف!تةيئنيبالت!اني"الاطق3+:56فويىئتئوشأفلههإلىالأولىيىشاتتيمايبالزشو!ئولحتىيقؤلياتتاغا)43(يئطئا،فيرخ

فؤؤإنئق!زلابي!انييتتهئممضنأفقحلقفؤيتتتأ،57"ؤقنطؤترؤقؤئة)43(الختاغة"،تئنيتتتتأؤالذيخاضة،

نإأئئئم،كذلذيفمتالي؟تثتجذقتنف!تبين،غييربضؤقيائئبرقيثبئعخ"ؤإنؤقؤئة:)44(الخقاغة"،تنئققذتزخمة،

ذلذغيرإلىائقؤاء58."ئتئونكأل!مجيتئدأئئئمإتقاتفؤلون؟قائغزفقكيفئقتزوة،ؤتثمبيتانيتخقفئثم

الزشاتة.هد؟كبدكزةجمقا

تفلكأنؤزتتاؤأف!ذ؟قضخفتذيىي،لاقنتقققاقذتونزتتائ!خةمنيقزأائغزبن،يقزأالديل!نن)45(

ؤفحبض!يبالضجيجائمئطيئمنئتزتجتمأنئوجسثؤأفثائةهذاقضاز)46(أئضا.تذيىيلاقنتقققاتذئ!خبمامنهذا

لم،95ئر5ةءصءلمسصصصثء"?،ء?لم

اخزىتزخت،إف!اداؤتصجيفمد؟تعذخضلإذاختئغئزقا،مئقايئئتمخاقاتونمضخخة،غزييةلسخة

أئضا.

ظوئثإتيىيلشقذاء06،ماث!ؤي!جؤيمتينت!نجي!تةائئؤايخقيمايفهخزة،ؤيمتيائيمانخميمينشتيمايباتققققتا)47(

غايئاتخونأنؤإلىتاقة،يخئزةبالفغتيننخبيزاتخونأن6إلىاتختابخالئتزجتمأنجمبقكزث)48(ئئخيما،بتضجيج
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ئولش،الزشوليكؤنؤتذكزث)!4(ائيهتاب،ذلكضاجببزأيغايىقاتخونأنؤإلىئتزجمة،الذيائيهتاببقغالني

ؤذلك)05(الق!اني،قغيرقةذزتجةتغذأخزىذزتجةالتزخمةتجغلقذالروخ،ئق!تفقاالتيائقؤاهبأق!اتمبكير؟مجئذ

ضومنغاييأتنيقغ)51(الأئميتة."تزخةؤقيخزالألمئنن،أضتاف!"ؤقيخزة632فويىئتئوشإلىالأولىيىشاتتيمايبقؤئة

غلآقاتقثلأائقئطيةالتغيما!بغزفثؤإنآغيرفة؟لاقذالأخزقتغضةائغزيية،لمجئيمتغض!غزفثؤإنؤإتيىذلذ،

أغيرفقا.لاائعئطيةالفغةقأكثزذيلث،ؤأفثاذ،ؤالخاليؤائمضافيؤائتفغوليائقامجل

تغق!تحذونقذالتزاخةأنقغ)53(غئيري،بتزخةالالتغاتةإيلاتغالت،بالت!الاشيغاتةقغلي،تحنقتئم)53(

كئث)ؤإن،تغالىالت!كئبفيهذاأكزةؤأتاإتييما،أخزىأئقافييإضاقةإلأائغزيئبالتفطقغتاةيتخززلايمائتم

"ثنيالئتهزلجون:إتئقاقئضيفئخافييذ"،الحقاء63جمبيزىالدي"ؤأئوك!ول:قتئ)54(تخؤغييرقا،لبأشتخميمئة

"الأقايريل".تفظةالئتزلجون67قئضيفهب؟66"،قال"ققضاي!ام(5:65)يوحنا64،افيئحيليفولقاؤكث!ز)55(ائغلآيييما".

ئمئتغنئتغضةكأنؤإنؤهذا)57("اجمئزايب".68:الفتزحمونقئضيف!أيضا"،قأتاجمئزاييين،كأئوا"إنئول!:ؤلى)56(

ييقا(71.73الئتزجميناضطزابغلىيذلذقاقؤضجقا!بشطحتققذ07"،خاذ"ؤكيف:ورتخؤئوقا66،إضاتتيماغق

تابزا،ائقغاينيتغف!بيمايتغتزؤقذبغزلب،ليشكأتةائغزلأتضازؤإلأمثة،ئذتلآؤالتأيخيزالضفديئمؤأفا)58(

ائتييخت!وغ!بأنه3!(74ئؤمئوا")يتي:ؤالمئزتانائمثظتزحمقاص!*،حولأتأ26!د!+امهـقى3ح+6هاشأ:ئوختاتخؤ:)95(

الزوئمبتزحمة-7قتئؤ!ب)06(التيما."8!ائنائقمييخفؤت!وغ73"بأن6!:الرويمثتؤييلائنؤتزخقاالتيما"،ائنفؤ

أغظئمالمتمؤاقيققكوتلىجمئة"ؤالأضغزفيالمئزتان:ؤتزحمة"،ال!مؤاتققكوقيينيمئةآغظئمقفؤالأضغز"قأقا

تقظة!!حئرقا)في)63(تخؤغييرقا،تقظبماجمقغيزةقيمثتفقاقا،تقظبماجمنائيهقةانئتزجمينتغض!تمثتقؤقذ)61(

ؤفؤقتزخقا":ائضجيمثصية"،تهها!،منتغضفئمؤاشتققا"ائقزذوتة"،قتزخقا:لل!!،3منتغضفئمالثتفقا!؟ه!ا+لل!ا!ق(؟8،

المئزتايخن.لتغصىؤفؤايقأضخ

منجذاالقييلفيإلأائمئطيئ،اتتاجفياختززثؤقذائغزيية.الئ!خائمئظكيرةؤأفثايقاالأشياء83ؤيفد؟)63(

وأالروئثبؤتجذثؤإدا)64(غئة.آخزبختئمائمئطئ،غننأخزبخلاأنأفكتنيؤقتئغئة.غيئحثؤالدي،ا!زوفي

فؤيي.ضغم!بج!بؤاختقذث)65(ق!يه.!بشء86ضو85ؤشظئثذكزئةائمئطيئ،!بآجذةتنم8مثالحالمئزتايخن

أضتخ.ئتزجئمقنتغديتأقنأنؤأزخو)66(

ؤجمنزايخن.شزتاينأكثزقالإنال!زتايخبتجتفطغلىالت!تت!أشتاء!8يبؤاغتتذث)!6(

غتيقا.يئطتقاكتئث88ؤاشتتافقاتضجيفقائئحناليىالأئقافيؤأكثز)68(

يكيلآ"ثابتة"،بتغنئ"39ئوقا19في-65أمخه+ياح.9تفظة8قتخؤالحآ،جقيماجمنالضضجيفأقا)96(

يلماا*.3"كبير"بقفظةتتضخفيكيلآ!لأ،أ7(39،)"كثير"ؤتخؤتفظة"تييذ"""؟أفي"تائية"بقفظةتتضخف

706



الأربعةالأناجيلترجمةالعتاللنالأسعد

دلما!تا(69؟")"ئغقئمبقفظيماتشتبةيكيلآ5*ة+(59،)"يغقئم"لفظة9قتخؤالضئط،جقيماجمنالاشيتاةؤأقا)07(

هنن؟صت101تقلإذاختئ)71(اهـ1،3001،للمامم!أ"ئقتل"96بتقظيمات!ثتبة89يكيلآ(!9،ت!)ئوقاولحيلأ"يقتل"ؤتقظه

لثيئء301.غقييماتمثتبةتئمالضئظ،ئخمينؤ،ائقئطيئئخمين301قنالئ!خيما

تخؤاثغزبب،ثبأثقافيجمذهغلىتذذ401قذاثعئطيئجمنياثؤاجدالخزفييكؤفيأئضا،الحزوفيلمحثطيئتغق!ؤكتئث)73(

قتئؤ"ختئ"،م؟م!8ئوتاؤ"!ب"،!ا+؟ؤ"غلى"؟ءؤ"غن"،؟3ؤ"إلى"،اآ؟قتئ"من"،بقغنئتأيئقإتقا)73(ح:

ؤ،يم!ول+،ئوقاالأنضاقي،ؤتاء501انجزؤلايم20؟ئوقاؤ"قذ"،،!الغظ!،ؤؤاو!م؟ؤ"آن"،-تم؟ئوختاؤ"تؤ"،؟ي!

لذ.ذغييرلىإ؟حهم،ؤزائذة!لم!+؟"،لذيأؤ؟+م!قثئؤ"تقا"،إذ"ؤ"!2؟،لاشيفقايماؤقئز؟3،ئوقا،ق

يهتاتتيأشتاثيفقإنييتبينائقزاتة!.9جمئذلحنالأئؤاب،هد؟جمنكييزالمثزخثالأظاتيما،6.!يخثيةؤتؤ،)74(

تخ!بيما.قآلقضوجمبائغزقي،قؤقائمئطتي

لقظبماخ!غلىالاخيخابخئضيهئةقفؤ901،ؤبثظويقا801ؤيإغزابقابقئطيقاالئئخةهد؟يئقلأقأفكتةقتق)5!(

تفلئئيهئةتئمؤقنفتؤ!تتظة.قخائةإخدافن.ا!،تقلإلأئضيهثةتئمؤقن)76(الئتزجمين.منغيزةخاتقةإذاميقا،

ضوئؤتيؤاللة)77(ضجيخة.ئ!خئة113يخكونغقييما،ؤئقابلبئقطيما،ققظالأفي!بالديقتتمل113،متفن11ا5ثهئي

اخيقاب؟.تج!بإئ!اني

ؤتؤ)97(أئتتة.اختلآ!أي!نتئمالمئزتايخن،ؤياضلالروجمقؤياضلائمئطيئبأضلفويبنقتئأتةؤاغتئم)78(

تخذل!ؤيفذا)08(متفئم.كلىبهتزتجتماقا"امختيلئغييماتفظآنجمئفنمخ!تزأىؤاجد،ؤقحبئفيالتزاجميمااختقاغاتقق

باخيتاييماليليائعئطيئ،غنن116شيئاأويىذلاآخغبقفطالئزتايخأؤتزخةقا،بقفطالرويمثتزخمةقذ11لثيئاهآجذجمئذقا

الأكثركنيتفتا

تخؤتفظة)؟8(انئثتزكيما،الأئقافيجقيمامقالاختلآفيؤأكثزققظ،ائئتزجمينجقيمامنيقغإتتاقالاخيلآف)81(

بتغنئأيضاتأيئ118قذ117ؤليهتقاغتيقا،ائغايمثفؤؤهذاؤ"لجن"،"تل"بقغنئؤالروممتائعئطيئجمنيقإتقاحط!،ة

ؤال!زتانتؤميلؤائنائتغنئ،غتزقذتخون"تل"،بتغنئ،!زتديائيئقضلي!بقثلأ،قتئينيئتزخقاقالدي"إلأ"؟

بتغنئأئضاؤتأقي؟ولهمقتئتخؤ"،"ئزلىبضغنئتأقيقإئقا،ةم"حلفظيماتخؤ(."1)أؤ)83("."إلأبتغنئفتاقا911تزخوها

كأنإتتاآتائئم"،بأغشاليؤئمترونئزى131"تشقذونقؤئة؟ؤفؤ"ئزى"،ي!تمئوقاجمبتزحمقاقالبيم؟20تخؤ"إدق"،

133تفظةلأن؟"تمثكرؤائؤاجحث"قاغتزف"،ئوذشغنشا23ئوتاؤيني)84(إذن"."تشقذونيفول:آنيحسث

فشتزكة.ح02هول853لاا

ؤأنف!ثتزك،القفظذلذأنقاغقئمآخغبتغنئغيزةؤتزخةبتغنئ،تغضفئمتزخةقذتفظاؤتجذتقإذا)85(

ائت!ني.بذلذتييقبتاتزخمةالديفؤالحيذالئتزجتم

ؤتزتجقاتغفوت"،"ائتةتؤييلائنتزتجقاء+،قتئيب"13ةهـ،تفظةتخؤالئتزجمين،غلىتشتبة133ؤقذ)86(

أيضا.كذلكالئتزجمونييقاققغلقرولا،ثب138الأضاقيما137بقفط-13ئوخئا13هيبؤؤزدت"؟تغفوت"أئمالمئزتان
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ئألأ!كاالمحطوطاتفيختاميةملاحظات

تزاحمةأجذائقثطيئ،ثبالئشتزكيماافئئقافيأكثزأنائغخبؤمنبالأكثيرائغزييةالئ!خكيرهحتفتاؤجمن)87(

الأخير؟بتغتاقاؤتغضفئمقغاييقا،بأخدلرحمقاتغضفنمأنأغيائمئظ،يقغلكقاييقاتقغفونؤال!زتانيالرويم

أئضا.جمئذفنمالثتزايهقاغلىقالتذتئث

لفظةؤتجذإداتؤ!يلائنزأئثؤقذ)98(ائغزيتة.الفغيما!بلكثزيقاأيضا،ائفتزا؟قةالأئقافيجقةؤمن)88(

تخؤ)09(ؤاجذبم،تفظةالروئجمنيأتقاقغآخغيققطق!نيخ!فيئتزلجقاكثيئ،بمتزابقابانغزلطثبغقيقائذذزوجمبة

آخز133ؤقؤصحج131"،ل!تئات"اآخزق!نيؤ!ب"،ئوتلد"اؤأخزى""ائخظايا"،تازةتزحمقا.13قإتةةولللأ++*مة+،تفظيما

بآئقافيأخزؤقؤاصمغ"الغثزات"،آخزؤقؤصعج"ال!قظات"،آخزؤقؤصمج"ائققؤاقي"،آخز133ؤقؤصحغ"الزلأتي"،

ذلذ.ؤغييرخوشميبما،

تختئواالروئم،غتيهئمؤققكتففكفنم،زالتضاانعنظأنأيخضا،انمنطيئتزخةثبالختنفوجتاقيؤمن)19(

ضازتذلذ،زاذقققا)19(.الروميةالأئقافيجمنالكثيزييقائوتجذائضؤيمإلىفذاشايهئمآنؤديجئةأئضا؟بالرويميئ

ؤلاقفمقا،غقيهئميضئزائقئطيئ،13ةأثتابيبالروميةالأئقاظؤتجذواإذاقضازواققظ.ائمئطيئتزخةبتغيرقةجمتاتئفئم

فمثتزذ.تفظلمحيقاكأنإذاليميتا

منيغيرفونالذينائقضيقيما،ؤأفلائغقتاء135منالئحنخةهد؟غلىؤقفقنخلىآشآذانجاهل،الحاطنؤأتا،)39(

ؤأغقظاؤتجذإداآتة،المتزلجوندكزةؤيقاائغزيية،ؤييئنائمئطية،ؤبالفغيماالائحيل،بتغالبغايفونأتفئمئفوليمهئم

ؤأتأتفة،قاغئززآىإتةتلالأشياء137،هدهتذيخيماكشتتجممقتحقتنمقإق)49(136.قغيرقتةأوقببضائضيخةآنشفؤا،

تفظيماتخؤ)59(-الئ!خيماهدهإذإضاقتةقأزاذال!مئخة،هنن؟ئخالف913شيئا138غزيتيماأخزىئ!ئخيمايبزأى

ؤنخؤ)69(السئزتايخب(."1؟جمبؤلاالروجمآ،جمبؤلاائقئطيئ،كب)ؤتيتتائفوب""قظالدكيرتغذش!ئوخئا!ب"الأزضيالت"

التمتنيأكثيريبقإتقائقرق"،تئمخيثمن"ؤلمجقغؤفؤ:هـ،تا،قؤضغئن(آ!!الىئوقا،!بائغزيتةالئ!خأؤزذقي!ا!قا

آشأئةالخميز،قأتا،)79(-5قثئكبهقؤإتضائوتا(3"\،)جمبالمئزتاينيبؤ،الرويميئثبؤ،ائقئطيئ!بؤتئ!تائغزيية،

بتفض.ؤلابنرتاذ؟لا،الخيمهذاغلىلثيئا"14الئمئخيماهد؟ئغيزفيلاأن

ؤائتغعزة،بالوتةليتذغوأنغقييما،فيرئآؤ!يقا،قزأأؤجمئقا،قاتلأؤالئمئخيما،هد؟منتقلققخ!ؤأشأذ)89(

(5"!.آمين.آمين)آجمين..آمينالقييل.جمؤض!الكثيزئغطييماقالتةبجييل،ليذغاؤقن)99(.الأيخزهؤيتجييم

الحواشي

،8لح3،-ي67")ط(الاحتصارمنبدلأ()خاصةكلمةئتحدمالحالاتبعضفي5-م!"لأوالرويالسريايىلحلا3-!؟لأهـالمباركهلح1

وبقيةتسعر؟الرويولعصوالرياني+القطي!!الصارالفصولعلامهبالاحميرصليبنقطوأربعهالاستيحي،علامةحمراواحدهلا+ونقطه

ائضيمخوشلحاضيةا!156.تاوفيلىمأ!11!مح!رنيئا!1!فأمالح"1!لاحمهترحمته1؟،غاية01!هاولاء!!\،البيلهدهعلىالتركيبات

م!لأ"!ب!لح3"هـلأحضريىم!لأ!"!أعرورم!1"هـلاحضرنيلحلأ"!!ابن91!حضرفي7!18!"+به!لا13الاشئخايظلآخوشؤزخلؤغيريئة.ؤخة

ئألأ!36!للهدالأا35!مايهوتع!هـلا31ئأ7أبوم!!3ابر!!3!هـابن3!+الراهبم!لا1"لن8"مأحصريىئأهـلأا!7أعر!أمأ6ثلاثين5"!-

ا!!3اينمألأ!6"4هـالنا!5النهـلأ"ا!عبريال!ألأ!أ!أنبام!"اهـلا-م!اهـلأ1وحضرفيم!ا،هـلا+انامألأ93!أوايلهالحهـ،38قيلم!هـ،33وحصرني

58!من3!!قرنتيوسم!هـ563-!هـ!55لوهـ!51دمقوف!هـ!53الزماروطالالقبطة!؟ههـ!،51،مامنمأهـ!5أطل!بلح*"هـ!ابنهـ87"!اب!7

تضيصلحيضيصلأ!6"هدالأ66"!متى65!جملتهمنالانجيليمأ613!الخىئأهـ،الخما!6!قرنتيوسلحلا!6!هـ-61هـللثهدا6دادم!لأ95االر!
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53،71لمحهة*3*م،ا!أهـ!3اضا!تهع!يتعىلامالادزامهيرد..(أاصا!ىلااصا!تهع!يخعىلامالادزامهيردان+الام!ل96!)؟(الى8!لا

م!!3!"إدا"الضطيلىليسقام"،إدا!اإلاء+!رق!ومحو"ل!حن"؟القطيفيليىكللأمحم"،1"ليحى2-متى+رغوم!+)ل؟7!المترحمرن

هـ*س!لوقالىا!ي!د!ه،+دلألمطةلحهـ!8م!ممتى+و81!الأصعرهـ!!8ور!!لولمول1!!لر38"!!أدم!!7ي76!ألىي75"!3!لتيؤمنوا

يلأ*وللحهـلأ313!11لأ19ولمخة-ء+53لحلأا9كنحولح817"وأشاههام!لأ88اصا!83!هـش86!وشطتهلأ"8ما!لأ08!الاشيا7)83!

د+!1"م!11اهـ3ا،)لل!ل(5!5لح1911!ليلا8!لح-لرقالى!لوقالى5!39!يعلمللأ!ح!1!يعلم-م!ولةهـ!65كحو!!!هـ!كثيرأي

منهمم!هـ!"11شهـ!111أحدهر!ا!هـلأ1وشطولها!!أ1!9وإعرالهالحلأ؟ا8القراةمأهـ!112!خيتم!هـ617ولادهـلأ1!5هـلا1!ششئالأاش13!

هـ"!!م!لا!"1لارهو113!لمه"!1!ينهدودلح1!1ومحو!!اهـلاترحموليا!11"م!هـلا118لكنهام!هـلأ!11شئا!!11!هـصئا115!لما!لأ!1!تلخن!37"ا"

اثنا131،هـلأموصعوفيئألأ3!ا"موصعوفي!لأا!1"هـالات131فإنهام!هـ133والرريالقمطيم!لا9"1+!م!لاا"18بلفطةئألأ117"!هـلأ6"1هـ

-!هـ!1"اهـشبائياءا!اايا!!إلح!هـلا1!اوردلحهـ!اورد11،111!ل131!هـضناعربئام!ا!38الاشبا+"!"معر!ها!!3العلمآ5!1!
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كولوفون

هـأائقخظوطكوئوفونا9أول

قزأقنلتئؤتتقتزغيظفحثغئيرتاذ،ؤالالي!،اللهفذاتمالحاطئاليئيهين،الخقيز،ائئقذستتي،الئ!خةهد؟كأيث

شيدتاجمنؤيغضةزكةيضجذتذكزة،آن4،ائكتلآعالأزايختيماؤالثئويخائفضلآء3،ائكقنةالأجلأء"،الأتاء1جمن!يقا

زتتاخوبجمنققةبجييلي،أؤذكزةتحييرتةذغاؤقنالتثيرتين؟ؤأغقاليلأف!يىؤكألثيقايئغاليين،ذياتاخضويى؟جمئذتئوغ،

تخئمئ!اذتجيفون"كقاالقعا؟ق:ؤقؤئةقاذ،لأتةيفوذ؟قاأضغافلفتشيرؤتختتيماؤزحمتيماائتمييجتئوغ

ؤتزاذون.،،

ائقئفوذالأضلئمئخةؤزاغيثؤخؤالثييقا،ؤقئطيقاضئطقالىؤاختززثالئمئخة،هدهيهتاتةجمباختقذثلإتي

ؤلثظويقا.أخؤايقاخؤثبغئقاأجذؤتئمغئقا،

لميضصائفؤالمحقالأظقايى،يلثقذاءهمائ!ؤتئنؤثضايينإخذىشتةاثيظالي!،ضيايمظوتي،منائغالثير!كتائقاؤقغ

بؤخذايييماائقؤضوفيائتقاء7،بلآالأتدئائتذا؟6،بلآالأزلنيى،ائقابالخؤاب،دتيما،ؤالخئذؤيتيائبما.ؤليتينثلحثشتةضقز

زائذا،تامئا،غائذا،تابئا،ظذاالتزكأث،تئييؤييغتتيماالضالجاث،تيئمبدكيرهالذيآقاييميما،بتثييثائتئغولتتجؤقير؟،

آجمين.الأتد.إلمايقزضيما،فؤذئالجقيما،قاضئا

انت!7!ابتدا6!اللهد"!لك!لاا"!هـالمفلاالاجلاا!لالاا1!

الحواشي
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لأ(اثقخظوطكوئونون03أول

نأت!تجقلاالديقؤفوب،ئنئولشؤالضاليى،التيمافذاتمالخاطئالحميز،الممئيهين،ائفقذشيما،الئ!خةفد؟كأت!ث

آثظويئوش،أئتاائكبيراثغطييمائقذيمي!بذئيرالمتزقثالأئ!ايية،ؤلاتغفيريائم!يميية،ؤلاالزفتايييمااضئمغقئةئذكأ

تذكزواأنا،ائكضلآيمؤالأخؤهائفضلآء،منلمحيقاتزأقنل!ؤتتقتزغيظفحثائغزتة،بذئيرائقغزوفيالرفتاني،خيجأب

بزخة،ؤذكزةبجميليتةدغاؤقنوكاأ...(؟يفغاليينذتائاخضويى؟جمئذائقمييج،شيدتامنؤيغتةزخةيخذقئكتتة،

ت!يفونا"كضاالضا؟ق.ؤقؤئةقاذ،لأتةيفول(،أقاأضغافيئتمثيرؤتختتيماؤزخييماائم!ييجتمئوغزتتاخوبجمنققة

ؤئزاذأون."تئمئخاذ

إتيؤذكزئظزش،ألاالزئيشائقاضلالخييليالمتقتحظئ!خبمامنالئ!خةهد؟يهتاتة(فياختقذثلألتي

قئفوتةؤهبمئقا،ائتئفوذالئئخةؤزاغيثؤخؤاشميقا،ؤ!ئطيقاضئطقايبؤاختززثالئمئخة،هب؟يهتاتة!اختقذت

غلآيتميلثئظوبتجغفثقئكنتيأنخلآقاؤلثظوبقا،أخؤايقاخ!فيغئقاأجذؤتئمتالم،بتخيرييرالأضليئئمخيمامن

ؤتمن3.لمافكذا:بغلآقتئنمخازئننائمختمجؤيفكليم.:.،فكذا:أؤ+،فكذا:بالأخيرضييحبائمفزبيلإشيمئتيئقا:

قغتزئقا!بفزضتبما،6تئ!تثغقيقاهاغتقذ4التي3اثقثطتةائفضولآندكزتف!تة،الزثتيخالأشغذ،الشيخ

تجغفئةائمئطيئيبلي!عقكأنؤقاانقاممث!،لىبالأشؤائعئطيئبائققيمانفخززة8ائقئطيةائفضوذؤكتئثبالأضخاخاقي،

1..3فكذا:تخازئننتينتجغفئةؤالروقيالمنزتايئفييحنتئمؤقا11،فكذا:تخازئننتئن

قؤتجذثالتضجيج،ألمجئذ(قزاغئئقابختايقا،الخديثةاختؤتقدلمخززةقديقةيىقئمظخة(ائمقذيربالذئيرؤ؟ن

جم!لثمقبأتةغقييماغتتمؤلاغقييما،ئزقنؤتئمالأشغذ(الشيخأأؤتجتةؤقذائقئطيئ،يبفؤليشكثيزا.!9كلافا!يقا

هـ.!فكذاجأتخازئنن(تئنتخغفئةائقثطيئ،

الأظقايىيلشقذاء13ؤتمئجيائيما"ؤثتايينثتالبلتتةالخئغة،تؤتمغشز،ال!ابش!بفقاتقتقاؤكتالكتائقاؤؤقغ

الأتدممب132،ائيذابلآالأزلبائقاهير،ائقيرئيى،ائقابالخؤابدته،الخئذ!(.889سنة)تاريخهاائقذكويىائفقذلي!بالذيير

التز؟ث،ئئميؤييغتتيماالضالجالث،تتئمبدكير؟الديأقاييييما،بتثييثائقئغوتيتجؤقير؟،يؤخذاييةائتؤضوفيائيقاع"1،بلآ

آمين.تد.قئاأتدإلىيقزضيما،فؤدئامجقيما،قاضئازائذا،تاجمئا،غائذا،ئا،تاباخذ

الحواشي

لا1كلملأ9القبطي78فعيرت!!لأليهـىلأ6عليهملا5الذي"لأالقسطي3،مقروءةعير!ط!اتضأوأريغلأالنسخةهامىفيتقعها!الكسلالأ1

ال!"1!ابندالأ13للثهدأ؟1!889ل1!اكنير
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كولوفون

أةائقخظوطكوئوفون31أول

يلثئقذاء3مائةؤت!جؤت!ئجينشئجشتةئوتجمناستابلي!االثنثاء1،تقازائئقذشيماالئئخةهدهجمنائقزاغؤكأن

انغطييمانقذيمي!بذييرائهخز؟،ليميئمقؤيمتمئبماؤشئيينتئجشتةالأؤليخاذىشفيرمقال!ابشذلذؤاققالأنجزايى،

منقئفوتةالختافي،بائننائقغزوفيئظزش،أئتاالزاضبالممتقالروخايئائقاضليالأبتحظئ!خيماجمنأئظويئوش،أئتا

اللةتتخائغ!الي،ئنالأشغذائقاضلالزئيشالأتجلالثئخختزقاالتي،تاليبتخيريرالأضلئ!خيماجمنئمقتئخة

ذلذ.ؤغئيرؤالمئزتايبؤالرويمق3بائقثطيئائتشظوتيماتف!ة،

ؤال!زتايئ(4.الروقيتخض)اليالمثظوبمنخايضةكتتتالئ!خةؤهد؟

الرويمن!ؤتجذؤإذاالخزوفي.منجداالقييلجمبإلأائمئطيئ،اتتاججمباختززقذإتةالأضليئئصخةجمنيؤقذكوز

ق!ييما.!2شخ!ؤلثظحتذكزةائمئطيئ،!بيحذةتئمقاؤالئزتايب

؟قائمبطي.ئؤايقؤقاس؟ؤال!زتايخإ:الرويمبمنذيهزقاغلىؤخجلائمئطيئ؟ؤاقققاغلىالئ!خةهب؟ؤصطتت

بالروجميئ:يحتضقاؤغلىبم!!فكذا:تخازئننالكثييرائتىيمؤغلىفلا؟ائمئطي:فيفؤليت!الديائففزبائتىيمؤغلى

ثبليقؤفؤسط،تقظ:المئزتايبائمئطتي؟ثبليشؤفؤمط،تقظ:الروينعق؟ائمبطيئ:ؤتغم!س؟ؤالئزتايئ:مي،

ائمئطيئ.

أبيئبنالت!هتيمائنائقضائلأبيئبئالت!قزجئبئإشحقتحظاتاة،الي!يهينالتيما،غبيدأخقزالئ!خة،هدهؤكأت!ث

ت!وغؤشيذتاؤالحزاثيم؟الزلألبؤغفزانيؤائم!اتخةبالزخيماؤيؤايذييماتةيذغؤأقغقيقاؤقفقنخوت!أذائتزكأته،

الدفيرؤإلىالأتدمنالخاطقين،خلىمنال!ئختةتئتنيالديئوزقغيرقتيما،ؤئغطييمابزخييما،ذلذأضغافئخافيييماائتمييج

آمين.

يدعوا6ةقارورهلاب!غيرفلة5ل61ل"ةلثهدا"ةالثهثااة

الحواشي
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(،ائقخظوطكولوفون33أول

يكثزةاشفةئذكزأنالفحئتجقغيزؤغزييا،قظياالئمئخيماهد؟شظبؤكأيمثئم:ائتمهذااأئضاالئهـئخيماظاهيرؤ!

تخازئننائمختيجؤيفلأيم.:.،فكذا:أؤ+،فكذا:بالأحميرضييثائففز؟يلإشيمئتيئقا:غلآئتميلمئمظوبتجغلقذتجزائييما،

غتئقااغتتذالتيائقنطتة؟ائفضوذأنذكززوخة،اللةتيخائضتالي،ائنالأتئغذالثيخؤكأن.المفكذا:بغلآقتئني

كأنؤقابالأشؤب،انقاجممثىفيائمئطيئبالقتيمانمخززةائمنطتة"ائفضوذؤكتتتبالأضخاخاقي،قغيزتبفزضتبما،3تي!ت

.++فكذا:تخازئننتينالأشغذتجغتةائعئطيئ!نيليت!

الخديثةاختؤقيقدئخززة،تفزئنن،قديتة،يئطيئيىقئ!خةائغزتة،بتزييماأئظويئوش،أئتاائغطييمائمذيمشبذييرؤ؟ن

ؤلأالأشغذالثتيخأؤتجتةؤقذانمنطيئ،كبفؤلئشكثيزاخلآفاييطاقؤتجذثؤانئقاتقيما،الثظبمجتذقزاغيئقايخقايقا،

تينقخغلئةأجذة،ققئمبالذيخيرالتيالئهـتيئخ!لىغلي!ققخضثانمئطيئ؟!بليمقتةبةغتييماغتتمؤلاغتييما،ئزقن

هـ.!فكذا:غلآقتئن

ذلذ،!بتظزقتن

ؤتختتيماؤزكييماائقسيميج

الخؤا؟لتإ،والخئذ

مؤذمجقيما،قاضيائذا،زا

تئوغؤإلهتاهزثتاخوبمنؤتةائتزفوب"،ائتؤ!صيؤتمؤزجمةتةاللة"غقزالألهييما:بائقختةلتفل

6."ؤئزاذونتخنمئخاذتجيئون"كتا:الضادقؤقؤئةقاذ،لأتةتفوذ؟قاآضغافيفتثحير

تامئا،غائذا،تابئا،ظذاالتزكأث،تئييؤييغتتيماالضالجاث،تتئمبدكير؟الديائقاهير،ائقيرقييى،ائقاب

7.آمينالأتد.أتدإذيقزضه،ئا

الحواشي

الىلةافيصعادالراهمالحقيرفيهطالع.للأصلمحالصمحطيليمام!المخةتذكرلعدها3ويزادون6!والاها5!االقبطيامأليمىم!3القمطي!م!لم!1

ي)3(والاقل)3(طايعهكالتلالهاكاتبهتليدتادرسالقرالنيولادالروايةهدهوكتلللثهداوحمينتمعةواربعايةالصسةفيالروممحارةالا-

صاجههذاوعارامير.!يهبماويمعاكيريالضوناميرلالرحمةرتؤالديلفوستعالىالله!يحعدهالرالموييوسفالمكزمالمعلمعندححمذلك

الويفالقدسفياخيناصليبلالولا)7(الايىالطاهروالكتابالاحر!كاتبابراهيمالحقير
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هـ(القخظوطثبائكتميمتيماائمزاقيايئدلأل:فئخق33أول

ائؤاجدالإل!ائفذلي!،ؤالروجئينؤافيالأببشيم

جمبؤالأئزكميميمش،ؤائقتاييفوني،ؤالأئ!ظي!ي!،ائفقذستة،الأتاجيلجمنائقئطتةال!تيماشفويى!بقزاءئةتححثقاذلأل)1(

ائمقذشة،ؤالخئميينالمئخوذ،يذكير؟-الئختضائضمييجالتيدلايمآؤحمغةائمقذييى،ؤالضؤيم،ؤالخذوب،ؤال!ئوقي،الأغياب

ؤائقتاييفونيؤالزشائلالأتاجيليغلىائفضوليفيائفزتتةالأغذابخيمغلىؤذلذالمتتيما،ظوليفيئفزأقاؤضو

الأئزكميصيي!.ؤا

خزفغقثيماكيحتاثغذبغننتأخزؤقاق،فكذا:بالأحميرقافيخزفغقي!كيحتائغذبغننذلذجمنيتقذئمؤقا)3(

خلق!.ؤهذافذاتمداكقئظقثخ؟فكذا:بالأخيرخاء

ذيلث،ثبتظزقتنتفميصقا.ائقؤاييرؤثبؤائقاجممثى،الضذيىلبؤتجذاوئقاؤأغذاذقاالئ!خةهب؟قؤايينضقختؤقذ)3(

ؤتجذؤتخث،لمحيقاتظزإذاإتةخلآقااثغاتيم،أفلبأيديالتيالئتيئخخيمغلىشيئامثقائغيزلابالخحت1قئؤولقفؤ

إلىؤائضخذال!ئختةؤائفزاب،ائئغية3يذزفيؤالأزشاذ،ائتغوتةؤتئألأشقاؤة،تقذشتجمئةالديالزت،منبمتلآبمضختقا؟

آمين.الأتد.

!هـلدركمسول1!

الحوالثي
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