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مقدمة

مةمقلى

وهيالميلاد،قبلالثانيالألفمنذهاتكلمواالتيالعبرانييراليهودلغةهيالعبريةاللغة

الآراميةباللغةكتبتآية268عداما،بأكملهالقديمالعهدكتابجمادؤدنالتيالأصليةاللغة

،11ا:.إرمياسفربم12-726:ا؟88-4:6:عزراسفربم428-2:7:دانيال)سفر

47()1(.31:التكوينسفرفيوردتاكلمتينإلىبالإضافة

السبعينية:الترجمةتاري!

العبريالنصعننقلأإليناوصلتيونانيةترجةأقدمالقدمللعهدالسبعينيةالترجةتعتبر

عنإشارةأقدموردتوقدترجمتها.تمالتيالأسفارأولهىالخمسةموسىوأسفار.الأصلي

017عام)حواليأرستوبولسالإسكندرياليهوديالفيلسوفكتاباتفيالترجةهده

بطليموسحكمزمانفيالإسكندريةمدينةقيتمتقدالترجمةهذهأننعرفومنهاق.م(،

رسالةمنعينهالكلامهذاويتأكدق.م(.)ء28-247مصرملكفيلادلفيوسالثاني

الترجمةأنعلىتنصوالتي.م(،ق01.و017عامى)بينفيلوكراتسإلىالمرسلةأرستياس

فقدهناومن،الملكطلبححسب،إسرائيلشيوخمنشيخاوسبعيناثنينبواسطةتمت

ئقصدكانالعنوانهذاأدمنوبالرغم.الشيوخلهؤلاءنسبة"السبعينية"الترجةباسمغرفت

اتسعالاسمأنإلا،الوقثذلكفيترجمتهابالفعلتمالتيالخمسةالأسفارالأولالمقامفيبه

افتتاحيةمنلناويتضح.لاحقو!طفيئرحمتالتيالقدىمالعهدأسفاركلليشملبعدفيما

وأكلترحمةتمقدكانالميلادقبلالثانيالقرنبنهايةأنهس!راخ،بنيشوعحكمةسفر

اط7حح211،ي!حح.ا!7لماكالا!!ا،3ع"ا!ا.إ/3ي/لملم،ءلملم3ءلم+ء./ىكا4434)/ل!لم!؟لمل!ع+ءءلاح"هلمكاا"ى+2.107"(1791)فى.650.



مقدمة

الترجمةهذهأنفي،للشكيدعوناماهناكوليس.اليونانيةاللغةإلىالقديمالعهدأسفارمعظم

)2(.السبعينيةبالترجمةوالمعروفةاليومأيدينابينالموجودةالترجةنفصهي

منوترحيتاقبولألاقتفقدلذلكمحض،يهوديعملهيالسبعينيةالترجمةأنوبسبب

منرحمتااعتراقانالتأنهانجدأرستياسرسالةشهادةوبح!سب.المختلفةاليهوديةالجاليات

الوقث،دلكفياليهودالعلماءأشهرأنحئ.الإسكندرية.ممدينةالمقيمةاليهوديةالجماعات

آترواقد،يوسيفوسالشهيرإليهوديوالمؤرخفيلوالإسكندرياليهوديالفيلسوفمتل

الحفاظفيالترجمةهذهساعدتوقد.المختلفةكتاباتهمفيالترحمةهذهنصوصمنالاقتباس

فيالمقيميناليهودوأنخاصة،إسرائيلنطاقخارجوانتشارهااليهوديةوالديانةالهويةعلى

تراثهممعالتواصلعلىالقدرةثمومن،العبريلسانهمبالتدريجفقدواقدكانواالشتات

أمناءوبقاءهم،المقدسترإثهمعلىالتعرفأمكنهمالترجمةهذهطريقوعنالقد!يم.العبري

غيرمنللشعوبالفرصةالترجمةهذهأتاحتفقدأخرىناحيةمن.المقدسةالكتبلتعاليم

.الكتاباتهذهودراسةلفحصاليهود

بالمسيحية.والكارزينالمبشرينأمامالطريق"السبعينية"مهدتفقدذلك،إلىبالإضافة

بالنسبةالمعئبحصر"المقدسة"الكتبهوالقدىمالعهدكانللمسيحيةالأولىالأيامففى

منالكثيراعتبرولذلكلليهود.بالنسبةأيخخاالحالهوكما15(،3:تي)2الجددللمؤمنين

الجددالمؤمنينمعظموأنخاصة،بالمسيحالكرازةفيمحوريةنقطةهوالقديمالعهدأنالمبضرين

السبعينية.الترجمةهذهطريقعن،القدمالعهدبكتبدرايةعلىوكانوااليهود،منكانوا

للكنيسة"المقدسة"الكتبهيوصارت،السبعينيةالترجمةالأولىالمسيحيةالكنيسةتبنتولذ!

)3(.أورشليمدائرةخارجسيماولا،الوليدة

،للا.!ام4ط113"ح+432لة4+7اح3ها+اذا+ى*الم/!ط?لم/1.4/هكاململم+31س!ح+ه4س!14ا،!اه،1ر،86،!.1811.

ول6ام4ء3"ثهياآ3"!!كه!ل!3ل!.34*لم4لمء!لماىكماول5يعحلم23"لمأ،عاول+ل!ء3ءععءلم*ول؟"لهكطالم؟عارلم3لم34لمدء.ح14()0"ء3ا،+ا31

يا*3،أح+ا!ع31.3ح"س!!كااح31+3الها(3،لاأ(!ثه(13ور5"(115+اع14+ل!مع+2+19و62)"*ممما1



مقدمة

والمسيحيةاليهوديةالكتاباتمنكلعلىمباشرتأتيرالسبعينيةللترجةكانآخر،صعيدعلى

اليهوديةالكتاباتفيالسبعينيةالترجةقيالمستعملةاليونانيةالمفرداتدخلتفقدسواء.حاعلى

وكان.اليهوديةوالدفاعيةالجدليةوالكتاباتوالضعرالتفسيروكتبالأبوكريفاأسفارمثل،اللاحقة

وبصفةالأناجيلمنيتضحكما-عليهاالرسلالآباءواعتماد،الترجمةلهذهالكنيسةتبنينتيجةمن

فيالسبعينيةفيالمستعملةاللاهوتيةوالمصطلحاتالمفرداتظهرتأن-لوقاالقديسإنجيلخاصة

نألزاقاوأصبح،..والفداء.والحقوالرحمةوالبرالناموس:كلماتمثلأيضا،الجديدالعهدكتابات

)4(.السبعينيةفيوردتكمامعناهاسياقفيالمصطلحاتهذهتفهم

استحتمهدوافقد،الأولىالكنيسةلآباء"المقدسة"الكتبهيالسبعينيةالترجمةوظلت

ظهرتالتيالغريبةالتعاليمأصحابومعاليهودمعومجادلاتهموعظاتهمكتاباتهمفيبآياتها

عندالرحمىالمصدرهيوأصبحتتبضيرية،إرسالياتأيةفيعليهااعتمدواكمالاحقا.

للترجمةللعودةضرورةهناكتعدلمثمومنالجدد،للمؤمنينالقديمالعهدأسفارلترجمةالحاجة

رأستا)د(.العبريالنصمن

عبرالقدىمالعهدبأسفارالكنيسةاممانعلىالسبعينيةللترجمةالايجابيالتأثيرواستمر

وترتيبأحماءوالبروتستانتيةوالكاتوليكيةالأرتوذكسيةالكناشكافةاتخذتفقدالعصور.

أسفارفأحماء.العبريالنصفيوردتكماوليس،السبعينيةفيجاءتكماالقد!يمالعهدأسفار

فيالآنحئالمستعملةحى،والتثنيةوالعددواللاويينوالخروجالتكوين:اليونانيةالخمسةموسى

لهذاكاسمالسفرفيكلمةأوليعتمدالذيالعبرفيالنصبعكس،اللاحقةالترجماتكافة

هذهكتابةتاريخمعتقريتايتفقوالذي-السبعينيةالترجةفيالأسفارترتيبأنكماالسفر.

والأسفارالتاركيةوالأسفارالتوراة!ميأجزاءأربعةإلىالقديمالعهديقتموالذي-الأسفار

54!.403اع11،ول4.ثلا5ء(لا3!ا!(،(+:لممملم3س4+/لم3!4الم4/لمل!كاكللم3لمى!لم3ءي!ل!الااءلم!المء4("هلم"ءى41071"(او68)"0"4.

؟حح.حهول؟لأعح!32+34(ل!هح،مس!ثط(هح"،ل!ى.لم/+أ+لمى3/هفىءعكا!الم9//.لماح3ىابم!ء(33"حأول(891!)"او02-.



مةمقلى

الترسبوليسذلك،بعدجاءتالتيالترجماتكافةفيكترتيباعتمدقدوالأنبياء،الشعرية

)6(.والكتاباتوالأنبياءالتوراة:هىفقط،مجموعاتثلاثإلىالأسفاريقستمالذيالعبري

العبريالنصالأقدمونفهمكيفلناتشرحأفاإلىأيضاالسبعينيةأهميةترجعأخيرا،

أدبياتها،لغةفلكلما،لحدتفسيريةترجمةتعتبرترجمةأيأن،المعروففمن.فستروهوكيف

وأولإلينا،تصلالعبريةللتوراةترحمةأقدمهىوالسبعينية،الترجمةفيأدواتهعصرولكل

)7(.التاريخعرفهمقدسنصلأولترجمة

:أخرىيونانيةترجمات

علماءسعفرقامالكرارة،فيعليهتعتمدكأساسالسبعينيةللترجمةالكنيسةلتبنينظرا

السبعينية،الترحممةم!قرونأربعةمنأكثربعدأي،الميلاديالثانيالقرنمنابتداءاليهود

حدتتأنهايرونالتيالأخطاءبعضتصحيحممهاالغرض،اليولانيةإلىأخرىترجماتبعمل

:الترجماتهذهبينمن،السبعينيةالترجمةلني

وتعتمد،صرفةحرفيةترجمةوهىام،28طهـعام9ألا13أك!به!ا!امالتيالترجم!ة10

معالنطقفيتتشابهيونانيةبكلماتالترجمةمحاولةمعالقدىم،للعهداليهوديالتفسيرعلى

العبرية.الكلمات

يتبعكانأنهالبعضويرى،الثانيالقرننهايةفي5را"ح؟+،+لأ3سيماخوسترجمة2.

سامريآ.يهوديآكانربماأوالأبيونيينشيعة

للترجمةمراجعةوهىأيضآ،الثافيالقرننهايةفيح،)+أ،70040تيودوسيونتر-مة3.

.العبريالنصعنترجمةوليستالسبعينية

للترجمةتنقيحأوكمراجعة،جيرومذكرهماأيضااليونانيةإلىترجمتانوهناك4.

56.ك!.كا40ح31لا+.4،،5"كا،لمممجا0551ءأ(.".004،

77اع7أ!.ك!ي!.ء!لمس!5133ءى"ءوللمالمالم،أ+:س!3+،اولس!3ه!!االأعأ،حا!+هثه3الأ5107(1لا29)."511،



مقدمة

وكانتم(131عام)اسئشهدص!+3ولأ،أكالأ3هيزيخيوسالشهيدالأسقفترجمةالأولى،السبعينية

)8(.أنطاكيةفي+،أحولطلوسيانترجمةوالثانية،الإسكندريةفيالانتشارواسعة

باسموالمعروفأوريجانوس،الإسكندريالعلامةبهقامالذيالضخمالعملوفي

أوريجانوسأوردا(،مجلا)خمسون،ورقة0065حواليفيويقع،أعمدةالستةأيالهكسبلا،

نطقالأوليحوي،أخرىأعمدةخمسةمعبالمقابلةعمود،فيزمانهفيالمعروفالعبريالنص

السبعينية،الترجمةثمسيماخوس،ترجمةثمأكيلا،ترجمةثم،يونانيةبحروفالعبريالنص

أسقف)ول!!بولس!قامالسبعينيةالترجمةوهوالخامسالعمودوعن.ثيودوسيونترحمةوأخيرأ

السريانية.إلىبالترحمةتلا!)اع+

السبعينية:للترجمةالشهادات

وأمباشرةشهاداتإلىوتنقسمإلينا.وصلتالتيالسبعينيةالترجمةنصوصهاونقصد

شهاداتثم،النصوصهذهتحويالتئوالمخطوطاتواللفائفالبردياتوتشمل،رئيسية

السبعينية.الترجةعنالمنقولةالاقتباساتأوالترجماتوهىفرعية

رئيسية:شهاداتأولأ:

:البرديات10

بينلماتاريخهايعودالخمسةموسىأسفارمنأجزاغتحويالتيالبردياتمنالكثيرمناك

للترحمةشهاداتوأهمأقدمتمثلوهى،الميلاديالأولوالقرنالميلادقبلالثانيالقرن

)3،ولح+!،33(القصاصاتبعضوهي،الأهميةنفسلهاأخرىشهاداتوهناك.السبعينية

منهاكلومحتوىوالقصاصاتالبردياتهذهبأرقامقائمةوهذه.قمرانمغاراتفيالمكتشفة

3":ما،أرالفالمقدسالكتابعالمتصنيفحعسب

79عح3أاا"3لاولاء؟1/+كاء3هالم.د.!ا+يس!*!لالا!53!+5!كاااعأهحأ،3،+هلأ()1344.1343-0.6891
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-7133تثمنأجزاء

ا:4اتث

26:2-16لا

4-287:خر

2-8لا

3:03-4:14عدد

الصعارالأنبياءأسفارمنأجزاء

ابساخةتاريخ

القرنأوائل

القرنأواخر

القرنلداية

القرنأواخر

الثايىالقرن

القرنأواخر

.عامحويا

الأولالقرن

الأولالقرن

الأولالقرن

..مقالثاني

..مقالأول

الميلاديالأول

..مقالأول

الميلاديالأولالقرنلدايةا.!.مالثايى

.ام.

..مق

الميلاديالأولالقرد.ا.مف

أخرىبردياتعلىعلاوة،قمرانواديفياكتشفتكثيرةقصاصاتتوجدكذلك

القائمةفيدكرتالتيتلكمنأحدثلكنها،السبعينيةمنكاملةنصوصعلىتحتوي

619رالفترقيمح،اح33!أ!ل!،؟!الأ))7بيتيت!ثسشربردياتأهمهامنولعل.السابقة

والثالثالرابعللقرنينوتعود8-46،التكوينسفرمنأجزاءعلىتحتويوالتي629(و

تحتويمماوهى639(رالفترلمجمس!،أح،!س!!!ح،3لألم)71بيتيتشسضروبردية.التواليعلىالميلافىيين

.الميلاديالثالثالقرنبدايةأوالثانيللقرنوتعودوالتثنمةالعددسفريعلى

:(ولىأح)!3س!لاصا33أ3!7)تطالمخطوا0ب

منوالمئات)3)"أحول!أ(بالحروهـالكبيرةالمكتوبةالمخطوطاتمنفليلةمجموعةوهي

:المخطوطاتهذهأشهرومنمولح(.3أ7ع)5الدائريةأوالصغيرةبالخطوطالمخطوطات



11مةمقلى

مكتبةفيومحفوظ،الميلاديالرابعالقرنمدوناتمنوهوالظتيكافي:المخطوط10

فيهمكتوبوالنص،وحروفهنساختهبجمالويتميزعشر،الخامسالقرنمنذالفاتيكان

النصوهوللسبعينية،نصوأفضلأقدمالعلماءويعتبره.صفحةكلمنأفرثلاثةعلى

الترجمة.هذهفيعليهاعتمدناالذي

مقتنجاتمنالأصللىوكانأيفخا،الرابعالقرنمنتصفإلىيرجعالسيأئي:المخطوط20

وديرليبزجومتحفالريطاتيالمتحفبينالآنموزعولكنهبسيناء،كاترينسانتدير

كاترين.سانت

الإسكندريةلطريركأحصداهوقد،الميلاديالحامسالقرلىمن:الإسكندريالمخطوط30

العهداقتباساتغالبيةأنوالملاحظام.627عامإنجلتراملكإلىالأرتوذك!للروم

)1(.المخطوطهدالصوصمنجذاتقتربالسبعينيةمنالجديد

بباريس.الوطنيةبالمكتبةومحفوظأيفخا،الميلاديالخامسالقرنمن:الإفرايميالمخطوط40

فرعية:شهاداتثانيآ:

منه:الاستشهاداتأووالاقتباساتاليونانيللنصالكاملةالترحماتمنوتتكون

السريانيةالترجمةوأشهرها،السبعينياليونانيالنصعلىالمعتمدةالمختلفةالترجمات10

والعربيةوالجيورجيةوالأرمينيةالقبطيةوالترجمة6أ-5!ل!3!!)"3*عالسبعينيةعنالمأخوذة

القبطيةالترجةخاصةبعضها،أنالترجماتهذهأهميةوترجع.القديمةواللاتينيةوالأتيوبية

وصلكامليونانينصأيمنأقدمنحطوطاتعلىاعتمادآئرجمتقد،القديمةواللاتينية

هذهبينما،الميلاديالرابعللقرنيرجعالذي،الفاتيكانيالمخطوطنصوهوإلينا،

يا143لأء+اءلااس!ه.ع"3عل!ع!2،ءكا+!لمءكاممم4ءيلاع3لم4كالمك!ولا34(ع969131710)"242.751-



مةمقلى12

الرجوعلأهميةأخيرآالعلماءالتفتوقد.الميلاديينالثالتأوالثانيللقرنينترجعالترجمات

للنص.ممكنهةقراءةلأدقللوصولالقديمةالنصوصمقارنةعندالترجماتلهذه

وفيالقديمةاليهوديةالكتاباتفيالسبعينيةالترجمةمنالمقدسالكتابآياتاقتباسات.ب

لدينا.يونانيمخطوطأقدمعلىسابقينكانواالكتابهؤلاءوبعض،الكنيسةآباءنصوص

الآباءبعضأدتالاقتباساتبهذهالمقارنةعلىالكلىالاعتمادفيالصعوبةتكمنولكن

فيال!شتاخأنالمحتملومن،كتاباتهمأوعظاتهمقيالذاكرةمنالآياتيوردونكانوا

لديهم.المتاحالمقدسالكتابنصحسبالآياتصياغةيعيدونكانوااللاحقةالعصور

كافةعلىالمراجعةمعمتأنيةتاريخيةدراسةبعدالقراءاتهذهالعلماءيعتمدلذلك

السبعينية.منلآياتالكاتجانفصاقتباسات

القبطية:الترجمة

كانتالتيالرحميةاللهجةوهى،الصعيديةباللهجةكانتالقدمللعهدقبطيةترجةأقدم

الترجمةهذهتمتوقد.الميلاديالعاشرالقرنحئالمصريةالأراضىمعظمفيتقريمامستعملة

باللهجةأولاأحرىترحماتتبعتهاماوسرعان،الميلاديينالثالثأوالثانيالقرنغضونفي

البحيريةباللهجةالترجمةتمتالرابعالقرنفيثم؟الصعيديةاللهجةمنقريبةوهيالأخميمية،

ترجمةأيضاتمكما.النطرونوواديالدلتامنطقةفيخاصةالبلاد،ثهاكفيمعروفةكاشاالتي

.الأخرىالقبطيةللهجاتالقدمالعهد

)01(،المقدسالكتابأسفارلجميعكاملةالبحيريةباللهجةالقبطيةالترجمةإليناوصلت

الصعيدية.باللهجةالجديدالعهدأسفاركلوتقريبآالقديمالعهدأسفاربعضإليناوصلكما

.الأخرىالقبطيةاللهجاتباقىمنقصاصاتأومتفرقةأسفارإلىبال!!افة

لاا!"اطلم0.!23-256
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الترجمة:هذهمنالغرض

13

النصمنالترجمةعلىتعتمدالقبطيةالصلواتكتبفيالقراءاتأنالملاحظمن

)ربماالسبعيئ،النصعنمباشرةالمنقولةالترجمةوهى،البحيريةاللهجةخاصةالقبص،

الذيالأصليالنصهىالسبعينيةالترجمةفإنشتممنوأشرنا.سبقكما(أيوبسفرباستثناء

ومنه،الكنسيةالقراءاتاخذتومنه،السالفةالعصورطوالالقبطيةالكنيسةعليهعاشت

الترحمةإلىفالعودةولذلكالليتورجية.الصلواتصلبفيالآياتنصوصدخلتأيفما

فيالواردةوالكتابيةاللاهوتيةوالمفاهيمالمعانيمنالكتيرنفقدسوفوإلاحيويأمرالسبعينية

صلواتنا.نصوص

الترجمة:هذهفياتبعتهالذيوالمنهج

الأساسواعتبرتها،البيروتيةبالترجةوالمعروفةدايكلفانالعربيةالترجمةعلىاعتمدت10

إليه.رتجاالذي

المأخوذالع!ريالنصلأنوذلك،دايكفانترجمةفيوردتكماالأعلامبأسماءاحتفظت20

مشتركةحروفلوجودخاصة،العربيةاللغةمعالنطقفييتشابهدايكفانترجمةعنه

نطقلتغييرالأمراقتضىإذاالسفليةالحواشىفينوهحتوقدوالحاء،العينمثلبينهما،

الأحماء.

السبعينية.للترجةبهاملةنسخةأقدم،الفاتيكانيةالنسخةنصهوالمقابلاليونانيالنص30

الإسكندرية،والنسخةالفاتيكانيةالنسخةالسبعينيالنصبينالمقارناتبعضبعملقصت4.

ومعالجديد،العهدأسفارفيالاقتباساتمنالكثيرمعالأخيرةهذهلتقاربخاصة

القبطية.الترجمات

فيالترجماتهذهلاستعمالوذلكالقبطيةالترجماتمعالمقارناتبعضبعملأيضآقصت.ه

.الآنحئكنيستنا
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عليهاالاعتمادتمالتيعوالترجماتالنصو

(:السبعينية)الترجمةاليونانيةاللغة

3لأ+!عول+لا)ل!،ول14ح31اء7لا5أ+س!+!،ثهس!+6+لاس!!3!حص!أ!،*لا!وممرلاس!،+أ"3أح!س!3ح4أ4أأاولح؟م4

؟!"31،،ع4أ،أ30ع5أ،،،+،*نأ،مح،،+؟ح!أ!5ح؟ح!أء؟)+!،31)31،لا"!،امأو53(3"أولس!،4أ+ل!س!م!،+وللأ

.(6291

:العبريالص

أ)؟أ!ة+كاس!م3أح3ا،،3،3+حأ-ا،!لمأ،،س!.4.!ا!)أ!حمأح*.لاول)04،؟!!3ألماح"حس!!كاأص!ا!حاس!3ا3؟ح،،،ثه

31+نا3ع.ء7؟محس!333حألاول،3طح.أفى79

البحرية:اللهجةالقبطيةالترجمة

هع01!ا+ص!!لمس!،1،؟،أ،"ه!ص!ظيا،ااص!ما،3ص!!5!كاس!+س!+75ا،!!41ع!سأ!ةس!34،أ67!

+ا*لطلرهـع.هـ"+ه7اء"!ولمم!ولفى+""س!.حاي!اا"!اكاهلهامعمهامءي!ع7+هله(هـ*اءا+ع!!**نهوللمها

فى5هـلم5ءههحءهـولول"ءعول"*اس!ءل!9398

الصعيدية:اللهجةالقبطيةالترجمة

!3ح353لا+!كاأاأيا-اه،+\ع!3!،+ص!ثه،!ح"هه،-3؟!أ4أ!ح.7!اث!أح!هأكا!+3أ،10751،"،+هةص!،8581

الميت:البحرنحطوطات

ث!ءا!أ+!كاء!!ل-ا.،عس!س!،!31أ+أثه+4م!لاهص!ولءلأا3أ!اا،"3عءعلم!"3كاي3ح3هلمدلم!أ؟لميع،91فى9

العربية:ايرجمة

البيروتية.بالترجمةالمعروفةدايكفانترحمة

المقدس"الكتاب:بالقاهرةالأرتوذكسيةالقبطيةالكنيسةأبناءجمعيةنشرتهاالتيالترجمة

صاحبحضرةرياسةعهدفي،ميلادية9391ينايرلنشهداء1655كيهكالقدىم"العهد

(.عربي-بحيري)قبطيعشرالتاسعيؤان!الباباوالقداسةالغبطة

المشتركة.العربيةالترجمة

.الأخرىالترجماتمنبالكثيرالاستعانةوتم



الأولالأصحاح

)3(اللهغيئ)2(ائتذءلمحىا

ؤالأزضن.الستضاغ

غئرالأزضنؤكاتا2

ؤقوقئقيأة،ؤغئرمرئتة

ير!تاللةؤروحطلآئم،ائغضر

ائمتاه.قوق

ؤقاذ3

نوز.قكان

ئور(("ليكن:الله

15

)1(التكوينسفر

الأؤذآلأصئخاخ

لأكاللأد!اقي*9لاعكالأآه+خهـةعهعللاة+نهلأةللا"9

أ!اأ+37آتم07

لأةغلآلأاللايةة50+"9"ك!،

كأول"+""!ءنكاه!50لمول"كاأولة+50غ+لأة،لى+لآ5

كا!تالمكألملاهأ"ول"لم!قءلا+هـنهع+غهـعغ5?9

7"+غلع!+هقتأ+"؟هع.

أ"ك!3للاع+أعهـةةع5لاع!لت!هـلع!+لآهـأ5.3أ"ول

لاخلاغهـ5+ءلق!5.

السبعينية:فىالعنوانأما،المبريالنصافتتاحبةوهي6*ل!9+،د)براشيت(البدء""في:العبريةفيالسفرعنوانا

العالم")،ئكوبن:الأسكندريةالنسخةوفيمرة.15السفرهذافيوردتالتىالكلمةوهيءأء5*3!،"الئكوين"

والصعيد!طحائأع*ع-ثىالبحيريفىالسبحينية،عنالعنوانالقبطيالنصويأخذع.5لاأءأء3الااءهك!53

.!-ءولعاغح

رسالةفىالمستعملالفعلوهوأنشأ.أوأبدعأوخلقأيضناويعنى،عصلبمعنىدلأحا،5+،اليونانيةفىالفعليأتي2

2(.:ا)عب"العالمينعملأيضنابه"الذي"عمل!:إلى)البيروتية(دايكفانترجمةفيترجموالذكطالعبراليين

الأصحاحمنابنداءبمفردهائردالني)إلوهبم(يم!؟566العبربةللكلصةنرجمةوهىهةع5باليونانبةنأنياللهكلمة3

الثانى.الأصحاحمنالرابعةالايةحئىاياول
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لأنةالئوزاللهؤزأى4

هص؟صصصصل!)4(ص

التوليبيناللهوفصل.حسن

الظلآح!.ؤبين

تقارا،النوراللهؤذغا5

قحتاءؤكانتثلا.ذغاةوالظلآم

ؤاحا.تؤمضتا!،ؤكان

تجقا"ليكن:اللهؤقال6

ؤليكنائمتاه.ؤمتط!ى

وكانؤجمتا؟"جميا؟تينقاجملأ

كذلك.

ؤقضلائخقذ،اللهقغيئ7

تختآاليىائمتاهتثن)د(الله

قؤ!تئاليىآثمتا؟ؤتينائخقد

ائخقد.

سمماء.ائحتذاللهؤدعا8

ح!ن)6(.أنهذلكاللهؤزأى

ا!أولالأصحاح

أ"ول4ةأعلاعهـةءةعلت!هـة+5،+ةةههول07أ"ك!

لت!*ع،ة9كامالاعهـةعة5كألا"له!!هكاس!هكاهـق+لل!ة5"ولأ

لا""لم!كاس!ل!ه+5تآ،!ة06لا5.

أ"ول5قىولغكا!لاعهـةءةعئت!هـة+5لأله!غ7"9ول41

+ةة،!506غههوللاعكا!7."+ك!نءأألاخلاغ5+ع

+كا!خ"9أ"ك!لاغخ57+علع!9+ءآلألم!غ49لم!.مآ

6أ"،ل!ء+،ءهـةءةع!لاع9ء+كالل!+لأهـ7غ"لم!لل!

غ7لم!لب!كاس!+هقئا50+"ة"،أأ!+كالل!ةلل!*ما9آغل!ه

لاةةلم!كاس!57تأءه+"ة"ولأ.50+"ةئاأ"وللأغلاغ5+ع

لل!+تأه.5

أ"!ا7عكالأآه+خ7هـةةع5ع+كاق+9لم"لم!س!غأع!أ

لتأ*ع،ة9كاما!5هـةءةس!"لا"له!لأهكاس!تاهء50ء"ةتألمة

لا57+نلل!كا"،اء+كاتآهع9علت!كا"لم!50لم"عاأ"لاكأ

لم!!كا57كا5تآتأة+"50كا5تآغ+كألالل!+5ق

ع+كا9ع.50+"لمالت!

،"ول8غ!هولكاس!ع7ةهـعة5+كاق+ع9"لم!لل!خ

هن9لا.لاةول4أةأعع7ةهـعة5،+ة.لأةههولأ"ول

)يوصالح16(،5:)متحسن2(،6:)تكجميل1(30:)متجيدإلى:ترجمئهايمكنلحكالأكاه!اليونانيةالكلمة"

9(.2:)تكخير1(،1:ا.

والقبطي.اليونانيالنصينفىتردلكنها،العبريالنصفىموجودةغير"الله"كلمة"

.العبريالنصعنغانبةحسن"،انهذلكالله)،ورأى:جملة6



الأولالأصحاح

ضتاص!،ؤكانض!اءؤكان

.تانتؤم

"يتختيم:اللهؤقال9

إتىالستضايمتخحسآالئاثمياة

ؤئتطقرؤاحل!تجقبم

كذلذ.ؤكانائيايستة".

تختالتيالمياةفخمعست

مجامجها،إلىال!مايم

اليابسة.وطهرت

أزضأ،ائيايستةاللهاؤذغا.

ذغاخاائمتا؟ؤمختضغاث

لأنهديلثاللهؤزأىيخارا.

حسن.

"لتئيت:اللهؤقال11

يررأئئزرغشئبتتاتالأزضن

ؤشتخرأوكشتتهيما،كجنسييما

يرزةالذيتضرأيغقلمتمرأ

!ييماكجثسييما

كذلك.ؤكان

الآزضيى".غقى

17

لاغلاخ5+ع+كا!غ"9"ك!،خ2غ5+ء7لع!9+لمآلألم!غ"9

5؟ءلاغ."9

9أ"،+أعلاعهـةةع5لع!+لآهـ*"ل!لال!ة+تألل!98ة+

5+لالل!ء"،افآهكالاهللا"9فآهلألألل!لأ"للالاكايأع7لم!لملامآ

أ"وللل!كالآهـهـةلأع."97أمهـأخ3لاغ5+ع.علل!ءئاهأ"ول

ىكا7هـ*لآ7ة+لع!؟تأ9ة+لل!+"ءاه+نتآه+نه7"9تاه

أع5"+5ل!لأكالالألل!فى5"ن+لالق!لم"ولأهـهـلئ!7لأ

."97!

،هأ"!لاعكاس!قىولغهـةعةعأ+لالا"97!لالآلأ

أ"ول"+"له!لآكاكالاكاه+لألت!+لل!+ةةن7ل!ءكاس!قى،اغ

هـ.5"كا!ةولأ"ولعةمل!عهـةةعع،+ة.لأة!م!ا

،،أ"ولل!ع+أءءةعهـةكاهثر!لل!+ةكا!لأ3لآ

لمءهة777ة*9+5لا+كارعآ9كالاه+غ9لأ"كأ+"ول

7غ7هع"ول،ولهـ4،ةلم!75ءة،لم"ء"ولأ!ن857

كأوللم!،+5،5579+لأقلملاة+9"ولقهغ+كاة+9"لأ

قه+ن"لاخنن!+ن""كا"وللألاغ50أ+5لآ+غ7لآ.5أ"ول

غ3للأغ5+علع!+ئاه.5
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نباتالأزضناقأخرتجت2

كجئسييمايررائثززغشئحب

تغضلؤشتخرأمتمرآوكشتتهيما،

كجثسيهيييمايررةالذيتضرأ

دلكاللهؤزأىالأزضيى.غتى

خسمن.اته

ؤكانقستاءاؤكان3

تايمث.تؤنمضتاخ،

"لتكن:اللهاؤقال4

السئضاءتجقل!لمحيتئراث)7(

لتفيئالأرضيى،غقىلتصىغ

ؤتكونالئيلؤبينالئقايىتثن

ؤلأيابمؤلآؤقابيا-لاب

ؤلسييين.

جتل!لمحىآثؤارااؤتكون5

الآزفي".غقىلتييرالسئقاء

كذلك.ؤكان

الئئرئناللهاقغيئ6

لحكمالآكترالئئر:الغظيضئن

البهي.ءالمضىالجسمأىالنئبر7

الأولالأصحاح

21"ولأغلألآعوللأعع7لألآلأ،لأكأ+ه77ة*+9لملاه

+كاعآ579+ءغ9"لم!"+"وللأغ507"ولأهـ34!

لأةلم"ء7ءة،5أ"ولنع85لالها،+9"ول5،557+ق7

لملاة+9"ولنه+كاق+غقه+ن"لم!9لأغلب!+ن"6"ولكأ

ءهلاغلأأ+غعلآ+.علآلأأ"وللاعة،عهـةةع5،+ة

ولههة07

31أ"ولخ7لاخكاع5+كا!غ"9أ"ولل!غللأغ5+علمآلل!9+

لألأغ"99++آ.

لأ4،"!لاع+أعةعهـة5للأععلا"كالع!+لأهـأ3

لآءكالل!هـ9ععلاغع+كالب!ء9ع،،"لم!لت!قهءنهتآهلا"9

ع5،هـكائآ"7،لآء5لآلأ5!هتاة!الل!*9لحآع7،لمة7كأ

كالها57لآ+علألم!غء"9،"ول"ل!"كا!له!57ءش

ة+!لالا5أ"وللا"كالع!كاكا!عأعمآءلما!أ"ك!عأع

9،"وللأه5،"ولأع5لأله!خ5"9أ"ولأع5غ7ه+لامانع

51،"ول7"كالل!+كا!ء،ع7،كائآ"هـغ7لب!+

ع+كا9ع،+"لم!لق!قه+نهتآهلا"9كالت!لاآ"هـ65لا،عأ+غ

ش5لآلأ.5أ"ولل!غغ5+ء7لل!كاتأه.5

61،"ولكالأآه+غع7ةهـةع5نه+5نة5

هـشكالل!5"9ءهءنلم!ع3لمءلاه!هءلاةلآ+كالل!هـ"9



الأولالأصحاح

الأضغرؤالئيرالئقايى

ؤالئخوتم.الفثل،

يخكيم

فىاللهاؤتجعقها7

الآزضيى،غقىيتييرالستضاء

التقايىغقىأؤلتخكتم8

ؤبينالئوليتئنؤلتفيئؤالفئل

أنهدلكاللهؤزآىالطلإيم.

حسن.

ؤكانشتاخاؤكان9

زايع.تؤمضتا!،

"لتمفيى:اللهؤقال02

تفسيداتزواحص)8(ائمياة

قؤقتط!رؤطمورأخئه،

السئضاء".تجقدمقايلآزضيا

كذلك.ؤكان

اثعطاتمالجيتاناللهتغيئ21

91

لاة+لهال!"لاخأع55"*9"علآ+غلم!لأ5"9أ"ولل!ة+
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لأ2ءةةغ9*كالاهآ7ش75لآ5غولعآ577ثر"وللأة.

لم"ولآعولخلأ،+كاس!ةهـلافى!"9أ"ك!ةءههـإ8ة"9+

لا،.50

لأ3أ"ءأ"له!هل!ةلب!+لب!لم!"+ه+لب!+غ+لاعةلب!9

.لاسماأ3ععهكائاهةلاتت!ه!الاول7"كاه+لأكا7ش7

.ءمآ+ه،هـ،كهـ

لأ4أ"ولة+له!"ءهة5ة9+50+آلأآ+.505،9+ئاهة

+95علاةلم!لاع50،"وللاغ"7+،كهـلاكا!9لالع!آ.ةةغ

+"+هلماة5ة+!9"+غهلمع50+ئاه5هـن7+"9ع.

لأ5أ"!غلاعلم"8نول50،9ةهـعةعةكا7

هـلاكأ/لاه+لع!9لاة/لاعكاكلثهـ+خأ"ولهـغ5+علاة+ن"غ7

لب!+ة"9"+لب!كاآعغ9!"لأ،"هـكاس!لاةءق"أ"ول

هـولكا!"8ع0،7

،6أ"وللاغ+ع5+"لحآعقك!عه،9ةءهـة5لبما+لم!"ةك!

ئأتيالقبطيةالئرجمةوفي5"آ+ه،هـ،ول.أثيوبيافثاتىاليونانيةالترجمةفياما،كوش:العبريالنصفيتاتى02

الأنبوبببن.اوالأحباشأرضاي!اهـ"هـغا*

حدافل.فينطقالعبريفىاما.دجلةنهرا!ما،الم-ا+ا+القبطيةفيكذلكلأآ+5،9اليونانيةفىياتى21



الثانىالأصحاح

قائلا:

الذي

أكلأ.

"جمن

في

تجميع

سوذلمرا

الشتخر

تا!كل

ائخثرقغرقةفتخرةأؤأقا7

لآثكمجمئقا،تا"كلواقلآؤالشئر

قؤتأجمئقاكلونتا4يؤتم

)22(".تموتون

"ليسن:الإتهالرلثاؤقاذ8

آلان!تانتكونأنتجيدأ

فجينأتةقلنضتعؤخذة،

27

8خ2لع!لاكهـ+ة+"7ءة5!نثر5لا5+ىلأغ

ة"94+لب!كاآعلم37*هـ،عكا!ت!9لم

7.1"+ةةغ+هتآ!لاهثهـتا+هقلالا،*لت!عل!،ه!أل!ة

أ"ول9770+لملاةلاةهـلاههـكاس!ع)+فى.قه+لا"ب!،ة

ل!ءغله!لأ"9ع+27"هـ)+"ءقه،ن"لا"هـ4لب!كا

+"هـهلأ"عهـكاآع.

81أ"!5ع+أ7ن،أ5،9عهـةةع5قهلاةولول

لاأع،4ل!ةءهـلاة57+لل!9ل!ةلم!057كا!،5+لم!لع!5.لا

لب!+ن"لمهـأ53ة7كا"ول،4.لأة!ئا

ضييقة".

جمنآثضأاللهاوتجتل9

اثترتة،ليخؤيقكلالآزضيى

قأخضرخاالسئضاء،طئويىؤكل

تذعوقا،قادايترىآذتم،إتى

داتأذميهذغاتاؤكل

اسئمقا.قهؤخئةتف!بى

تجميغبأسئضاءآدمقذغا"2

ولأأ"،)عكاهثهـ+غ7هـةع50،+خولعش5لآ53

كأ+"+97،هـ"+"آئةه+لأ"9قهأ"ول"+للأكأ+"+

++عع"لا،+قهئاهلا"9هقأ"وللأ"لألأللاع"ة+ن9+عة

لاةءلها"ةطدةألملاآع،+ول،ءكاس!448لمكأءنأ"وللملا"+ة

7"غلاعكاس!ه!أغلم!4؟كهـة+ن"لالأءلاللىلملا"ءتت!لح

+ه5+قلاة5ءلها"نزهكالا.

02أ"!عكاس!!هولغ7لأ"ةول"+"له!ةلأة7،كاه+

فىأماالمئنى،أوالجمعإمايفيدوهو،الجمعصيغةفىالآيةهذهفيا!افع!تاتىوالقبطيةاليونانيةالئرجمةفى22

المفرد.فىفياتىلعبرية
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السئضايمطموليؤتجميغاثتهائيم

ؤأفاائترتة.ؤخولقؤتجميغ

تة.ضتيلفعينئوتجذققثملآذتم

غقىسمتاتآاللهقأؤقغ21

منؤاحذةقآخذقتاتم،آذتم

لخما.قكانهاؤملأأضلآعإ،

الضفغالإتهالرلبؤبتى22

افرآة،أذتمجمنآخذقاالتى

آذتم.إتىؤأخضرها

الآلن"قذ؟أذئم:ققال23

ؤلخمجمظامى،ين)23(غظم

افرأة،ئذغىقذه.لخيمين

آيخذث)،2(".افرءينيلاءنقا

الرخلتئرذقذالأجل24

الثانيالأصحاح

آهكا5لآء!7للأ،كاأ"ول+،كا!آه+5+كاع7،عءآهقهكا

هنللأ"9هنأ"ول+،كاهآه+5هـ5،0،97قه+كأ97لمقه

لب!+ةخلم!"؟طهـه*نعن9هـغ7هـ70،ة5لهاة500،

.لب!+ن"

2،أ"ول+غغلاعوللمهـةةح75،كاهءكاه!غ،+غة+7

لملم!"ةولأ"،!.لاحكالل!ل!+تأأ"ء)غلم"8لاعل!مآله!+ل!تت!

8+لاعلت!79"قه+نأ"ءالاكأ8+علآ9"كالاعكالل!9"،أ

أ7+ن"،+ل!ة.5

22"ولألئ!هولةةكاالم!ع7نول509،ةهـعة5ش7

8+لاع9ة7لملأ7ثمغ،4ع7+"ةتآه+لملما"ةطهـأع5
لالأ"7لمهولآ"ولأ3"لالأل!ع"!لأ+ن9+عة+لم!4ةطهـل!ة.

32أ"وللم!"ةطهـ!ع+أع5ءقه+ل!قلاةلائآه+4ولغ

لت!+7+كاةغلالل!لم!لاه"ءأ9"كاأ!كاغلآ+9"كاه!ةول5

له!لاه.كاتأ"7كالآهـ،لح!ا،"+ع3لا7لآلم،،ةغولقهكا

ة9ة7ة5"!ه!ن5غ8لآهـهـلما77ءئا".

42ص!7عوللأعه+لاه+نثر"+"ولليا،عع،فهـ507+لل!9

الحرتهذااستخدامأهميةانظر،لحمىمنخارجولحمعظامىمنخارجعظم:معنىيعطيولغ"من"الحرت23

".عظامه!اصاومنلحمه،ا!امن،جسمهاعضاء"لأننا03(:5:)أتفى

فى(كثرالتقابلهذاويظهر.(خذتزوجها()اورجلهامنلأنها(زوجة)أوامراةتدعىهذهتالحرفيةالترجمة"2

فتأتىا!ية،منالثانىالنصففيغيبالقبطيالنصاما.اخذتلهـا*6ايشمنلأنها*ل!+ابشاتدعىهذه:العبريةاللغة

".امرأةتسمى"هذهفقط:هكذاالترجمة



الثالثالأصحاح

ؤافهآتاة

ؤتكوتالق

ؤاحدأ.

ؤتفتصق

كلآفضا

ي!،أفريا

تجعصتدا

غرياتثن،يهلآهضاؤكاتا25

تخخلآل!.لآؤهضاؤافرآتة،آذم

أخكتم)25(ائختةاؤكاتت!

غقىائتيآئؤخولقتجميع

الردثغمققاالييالأرضيى،

لفقرأة:الحتةققاتتالإته.

مينتا!كلأ)26(لآاللةقال"يضاذا

ائعرذوس؟"فيشخرةكل

"من:يفختةائضرأةققاتط2

تا!كل،ائمرذوسشتخرتقر

المثتخرةتضرينؤأقا3

ققالائفرذوسؤستطفىالتى

92

لأة+غء"+"9قه+ن"أ"وللالأءلم!خ+7"9تآه+ن"

ول"أ+9!كاحأهولهـ7كالآع+"،+9ة5+لأ7لألاللأ"ول،"

+ئا"لمتاه"ول،كا!"ء5،57،ةن5ءةكايأ9"وللم!لامآ.

52أ"ول7"كاهمأهنة5لمآهلاله!وللأة+لم!"ةطهـع،"ول

لأ3لا7لأءقهءلا""ولأهولنن*كانن057+لأه

الئايحطآلأصئخاخ

لأةغة2،هـةأهـلاعه+"+لت!لم!،579لالع!+لا"+

هـلالق!+97لالع!آ+ل!نن!أ+غءلآكا3لآ5لمل!لئ!لاعكا!آه+ء

ن!ء5،9هـة.ءةعأ"ك!7ء+أعة5،هـةآبن3،!،"ل!ى،+

،+ة!ء+أءهـةعة5نهلم!+يي"هـأئمعة+"ة+7"+5

ن!8لاهقه+لاعلق!كا/لع!كاآءة"9"+

أ"ول2ع+ملأعأئم3لأللالالب!+ة+كهـ،عهـةقه+9"ول

!ن!ملاه+هتة+لمه9"؟عكاآهلاهـ4لأةلأهـع/"

3ة+"غةقه+9"،أقه+ثرن!لملاهةلا،+كاس!لأخ

لمالب!كاس!تاه+ة"9"+كاآعلملاهلأء+أعةهـةع5نه

وهي5+ه،عهـةع+القبطيةاللغةفىوكذلكالوحوث!،كلأحكمانهاهـتعنى509+"+دئ!له!،!هاليونانيةالصفة25

16(.ا:.)مت(،كالحياتحكماء"كونواالجديد:العهدفىالمستعملةالصفةنفس

أيضأ.المتتىتعنىأنالممكنومن،الجمعصيغةفيهناايافحالئأئى26



تض!ئاةؤلآجمئة،تاكلآلآ:الله

تفوتا".يئلأ

"لن:ينقرآةائخئةققالست4

قؤئا!تفوتا

تؤتملأنةغايماللهلآن5

أعيئكضا،تئقيخجمئة،تاكلآلط

تئنغالي)27(كأيهةتكوتالطؤ

.الشئر"ؤاثخئر

الشئخرةآنائضرأةقرآت6

تهخةؤآتقا،للأكلتجئذة

خستتةؤآشنهاتراقا،آنيفغئولط

تقرقامنقأخذثيلتأئل.

زجقهاؤأغطحثؤآكقحث،

آثضأضغقاقأكلآ.

الاثتين،أعينقائقتخت7

غرتاتثن.كاتاأنفقاؤغلقا

ؤضتغاتينأؤزانقخاطا

.زفيتآثفسيهضالأ

صيغةفيالبونانيةفىالاسميأتى27

الذالعبرىإلوهيمللاسمترجمةوهو،الجمع

الثالثالأصحاح

هـكاس!3"هـع+"اقهءن"نهةغلألهاهـكااليا"5ءتأه+ئا"

آ"7لألم!+"+77"هـهع.

أ"ول4لاع+أعة5،هـةقي+آول،"لالالأ7"هـنهكألب!6

+ةل!"هـهعهـكاآع.

في5ة،عةلأ9هـةةع5،+ةخ7يبملاكألألم!خ"9

كا+"هـع+ة"+نهلمقةلاما5كالآهـ*،"+57،نلمالالت!

هأهـهـةوللم!5لمآ!اأغ4هـكاس!علئ!عهـع15

+57ء!لت!لأ،3عع8"وللاةأ"ولل!ه+97ة07

أ"ول6ل!عةأعلأ3لا7لأ،+ةلاةههولة+لاهثرتا!أع5

لمل!،كالق!9أ!ا،+ةكألأة+كاس!9عآه+عآهله!هههـهـة

أةلاآعأ"وللئ!لاةآ"9غلا،+4قه+ء،"كالآهلأ"ءلمهول،"ول

"كاقآهلم"ثرقهءنآه+9"ولقهءن".لأعلا"هـغ،م!أ

لاعولس!؟غول4أتب!+9ةلا"ألآ+ن"5لم!"+ع4لآ+ن5لمأ!أ

هـ!لأ"لاه.

!أ7أةل!5،7!هـ*آل!"كا،ةهـهـةههلأهأ+ل!تت!ةنلمه

أ"وللأس!لا"كالل!7،+ةلألالا75ألملا"كاهمأ"ولغ7"ليا"99

هـنهلاكاهلالآك!5ول"أخ+5"كالأأ7غ"لا+هءآ

+ع9!،لت!لم!"+".

صيغةفى7،0**"ح"القبطيةالترجمةفيوكذلكأهعهـ،آلهة:الجمع

جمع.اسمحقيقتهفيهوي



الثالثالأصحاح

الإتهالرئثضؤلتؤشمغا8

اتستاء،يخىائمرذوسميتاشييأ

ؤخيماينؤامزآتهآذمقاختتآ

شتخرؤستطيخىالإتيماالرقي

ائمرذوس.

آذتمالإتهالرصثقتاذى9

أئتآ؟".آئن،"آذم:تهوقاذ

"متمغث:لهاققال.

ائمرذوسفيقاشيأضؤتك

كرتانلأتىقخشييث

قاختتات((.

أخترك"قنته:اققاذا

قدكئتإنإلأغرتان؟لأنك

اليىالشئخرةجمنأكفحت

جمتقاتااكللآأنأؤضثتك

ؤخذها)28(؟"

اليى"ائضرأةآذم:اتقال2

جمىتعىتكونأنأغطت

قا!فث".الشئخرةجمنأغطتيى

اوالبحيريةالقبطيةالترجمةتضيف28

31

أ"!8لأكالاهول7هـل!شل!لأل!لل!لاول9لاهآتآه+

هـعهق+ع9+*+،هلاق506لاغ+لب!"9"+ةعلب!كاآ+ة

ةلملاة!،!اعول4أولخ79"كالألمتاة4ةطهـع+لها،"وللأ

لألألالا"ن+هق"+ة9+لق!كاه+لاهلاول9هآلا+هقهـ05ق

لأغلألب!كاس!+قه!ثرن5لا+قه+"9"ةعكاآهلا.

،ةول9ههءأعل!عكاس!قولعه،9هـةعةعة+طهـ7لم!"8

أ"ول+أعلأعءلم!"؟كهـلق!+ن"قه+عنم4

،ه"ولأ+أءل!علب!+ن"ل!لأ+هـلاهكال!لآل!لع!

لأ"كالاه!ا+ع50+لاتآه+"+،9لاغلب!+ة"9"+لب!كاآع

ول4أهـغلم!،هـلأر،5،+ة!لم!ىلأة5أعلم،لها،"ولولخ9تالم.77

،أ"ولأ+أعلاعلب!+ئا"عآ+لالآللأ"3ع!اكايغ،5،+ة

/أ?ةلالم!لالالأله!ة+"قه+نع8لملاهئاه

لاغ+س!ع"!الم!7كالا5،+ه+نلاهله!للأةهىلأله!لأ"هـعلاآ

"+،"لمنآه+ن؟5ءلأ"هـغ

،2أ"وللاع+أعةلأ"ةولي!!لملآلالالألالأ5"وللع!ةغ

لماءع،علهالمنأه4أئالما5،غةلع!وللاع+4ةنآه+نا!85لملا

"ولأهـغللأهل!4.

فأكلت.:كلمةالآيةنهايةفىلصعيدية



32

ينضرأة:الإتهالرلثاققال3

ققاتتخذا؟"قغفت"تاذا

آغؤئني)92آ"ائخئةائمرأة:

قأكفت".

يفخئة:الإتةالرلثأققال4

ضفغوتةقذا،قغفت"لأثلث

ؤمنائتقائيم،تجميعجمنأئت

غقىالآرضيى.وحولقتجميع

ؤترابأتسئغين،وتطيلثضذيى؟

صسكل4ص،!

حتاتك.اياح!كلتاكلين

تئتلثغذاؤةاؤأضغ5

تسئللثؤتثنائضرآة،ؤتئن

رر)31(هصص)03(لمص5ص:

يرصدهووسملها.

ترضدينؤأئتزاستتث،

ص-صلم)32(
."عمبه

الئالثالأصحاح

31أ"ولللأع+،عنوله،59ءةءهـة!مآول،"لألالاآ+

5+قه+كالأ،5+غ/5أ"ولع+أء7لألالأ7لآه،ع،هـة

لأكاي"+غ7لماءعأ"وللا"هـغ057

41ك!ألأع+أعنول5،9عهـةةع5لب!ء،عهـة،+ة

آه+غ5"كااءه+تاه+ةكا"ول،+غ5+"9نكاية+كأ

لل!+للاكأ+7لقما+7للألت!لأيممماأ"ولة+كألألل!ءللاكأ+قق!+7

هـ97آل!لع!لآ+5لآلأ.5أ+خهـلآ+كالب!+لاهكاماس!أ"وللآ+

ول5هامآ95+ع!تام!ا،لآلالا37"هـ+ء"كاهكأكاع

لألم!غ9"5ش5!لآلل!!كاهى.

51أ"ولهـ*غلع!ءلآهـلا"9لاكأةلمالاهكايهكاس!أ"ول

لا""لأكاس!57لآ+5للالالأ4ةول،5"ولأة7ةله!لأهكاس!+هق

كا+خ9لم!"+ة!كا5لاول"أ"لا"لماكاس!5لا+5تا

كا+غ9لم!"+5ء4نلآ+ء."ن+كاةهلا+9كالآع،

ولهـعلآوللالم"ولنكاأ+9كالآع5،"ه+نق++غ79"لأ0

14(.2:اتى3!:ااكو)2حواءغوايةعنتكلمعندما)!خ(دطكأ+"+"اليونانىالفعلنفسالرسولبولساستخدم92

علىيدلفهوامههـ*القبطيةالترجصةفىوكذلكة+ن"5عافلمذكرمفرداليونانيةفىهو،الضمير:ياتي03

صا+كانأه+50+"له!9ن"6لآ5المفردفىايضأئانىالمرأةنسلعبارةانكما.النسلكلعلىوليسمفردشخص

16(.3:)خ!لراجع،عليهوعتقذلكالرسولبولسلاحظوفدوالصعيدكط(،)البحيريالقبطيةفىوكنلك

ل!ع"ةجاءالقبطيةالترجمةوفي.بشدةيراقبأويرصداويحرسإلىويترجم9+دل!غاليونانيةفيالفعليأتي31

يرصد.إلى:القبطيةمنئرجموقدالمعنىبنفسل!ع!ءحءا!ع(الصعيدي)وفى

18(.:ا3)يوغبه"علقرفعالخبزمعييأكل"الذكط:القدمكعبوهوالعقبومعناهاخ++79"دااليونانيةفىتلالي32



الثالثا!اصحاح

"تكثيرأيفترآة:اؤقال6

ؤتتهذك)33(.آخراتلثأكثر

آؤلآدأ.تلدينبالآخرال!)"3(

تلادك)35(،تكونزجيلثؤإتى

غقنلث".تسئوذؤفؤ

"لآنك:لآذتماؤقاذ7

اثرأتكيضؤتشمذت

الييالشئخر؟ينؤآكفت

قذ؟ينتاأكلالآآؤض!تك

الأزضىتفعوتةؤخدقا)36(،

تاكلبالآخرالطيأغضالك)!3(.

خياتك.آيايمكليئقا

ئئبثؤخستكأاؤشتؤكأ8

33

61أ"ولبن3أول،"لألاع+أع7ولنهـ7لالع!7

هـ87+لا7تت!+!85ن+"كاي5لا!أأ+ة7

+كاعلم!لأ"7كالاةلملاه"+نثهـلاغع،+7!غ4،ول07!أأ

9+ة5لاة+9ة7"لاهكاهلأءلاهكالأه!9+كا!+ةأ"مم!

!ة+ن"لاهكالاول9،عكانع.،

71لب!،له!"ةطهـغةع+أع7،+ة5"كالاهوللأش5

لآلاللماهـ5!همعلالأ!ةول،"7لاهكاأ"وللا"هـغع5ة+ة

قه+نع8لملاهئاهغلأ"هاع+ء77كالا،5لاه+نه+

لهالاةلاهلأ"هـلألم!ع7،+"المئأه+ن"+غ6"ول،عهء"هـة

لألآ3لاغآهء5غ9لا!،5.لاهكاغ87+!ةهـع،4+تا

"لأشن5"كاه+5"كالألأغ5"9شعلآلل!لح!.لاهكا

لأ8ع"هـلا"ولفى"ولأ9+لم،ة8لاهعكا"لا"ثهـععكاآ5،،

".القلبوحزنبال!هدالأولادممللين:التاليةالشطرةمعلمهدككلمةئا-ليالصعيديةالقبطيةالئرثمةفي33

السبعينيةالترجمةفيالواردةالحبارةانيخر"بالآلام.."،:البريالنصفيثاتاولادأ"تلدين"بالأحزان31

منكلها)والبشريةحواءأصابالذ!ي"الحزن،(بينالمقارنةالآباهعليهابنىإذ،الكنسيالتقليدفياهميةلهاصار

"افرحيلهائيلعندماورانها(منكلهاالبشرية)والعنراءنالتهالذيالفرحوبين،الفردوسمنطردهاعندورائها(

المتلسة(.الأبصلموليةكتابفيالحمعةيومعلى-تفسيراى-ئنائ!)انظر28(،ا:)لو"نعمةالممتلنةايتها4*ع"طآ

عن!االمترحمةالقبطيةوالكلمةملجا،أوملاذاوئحول،اوعردةاورجوعئحني9،كا!+ةأأهـهكلمة!3

تقليمنجحدتا-عنالمسئعملالفعلننسوهو.الاباوعودةتحني6+*(5+مماالصميديالتبطي)فيهـ6"+*اممر"*5

7(.4:)ئكنبيعئه

فاكل!ت.:كلمةالصطديةالفبطيةالئرجمةوكنلك،الاسكندريةالنسخةالسبحينيةالترحمةتضيف36

12(.:4)ئكانظركلوتها،تعطيكتحودلأ:الصعيديةالتبطيةالترجمةتضيف!3
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الخقل.غعثثتؤتا!كللك،

تا!كلؤخهكأيغرق9

الآزفيإلىتغوذخئىخئزك،

ك!تكجمئقا.أيخذلتاليي

تغوذ".ئرابؤإتى،ئراقي

ائرأت!اسئتمآذئمؤذغا02

خى.كلأئملأتقا"خؤاخ)38("

!ذتمالإتهالرسبؤضتغ21

حفدجمنأقمضةؤلافرأته

ؤآئتستقضا.

ذئم6"خؤدا)93(:اللهؤقال22

تغردتجمتا،كؤاحدضازقذ

يمذتغلهؤالآنؤال!ثتر.ائخير

ائختاةشخرةينؤتا!خذتذة

الآتد((.إتىؤتخياؤتا!كل

منالاتهالر!بقأخرتجه23

الثالثالأصحاح

37"هـأ"ك!ة+7ة*لاه+9قه+لاة59.تآ

91لاغكالت!9ةأ،+هق9+كاهلت!+كالاههلاهـ7لأة+لاة

ةلاهكالاهء9ءلع!غقه+9+كاه+"عكاما"للغ5أعلايم

لملألآ3عغعا!غ8هـهـله!لأ.75،كاةلآلأأعأ"ولأع35لالآ

ع+ة8.!تاع

02أ"ولله!"ةطهـلاءكا!!قهـأغة+"لماهلاة5!هم

!للا7"ول،ة5"+ن5ئآلآلل!2ءة+،"تأ7+لآلم!7ء9

+ة7كالل!7+ل!لت!لح!لت!+لل!07

2،أ"ك!74،0+غل!عنوله،59ءةعهـةلب!+لم!"ةول

أ"ولين3أول،"ل!لانآه+ن"لت!+،*ع"7ةعءلاهل!آ+"لم!9
"ول،لأخغكاهـاة!ع"+نهن5.

22ول4أ+أعلأعهـةعةعنهة،ةوللم!لألاهلاغلاع

علئ!أع5!غلاقق!له!لأقه+لا،س!*لت!ل!،لأ8"ءال!ةأ"ءا

9770+لملاةأم!اتآلا7+ه+لآلماعغول6آعلا7لألأءآع*"9

"ولأ"8لم067ثآ!لاهثهـنشعلآس!!5"ولهـألأقى7"ءأأ

"،ءكالآ!،عع،+ة7"نن!أ"7.

32أ"ك!غ+"عكاس!6!اعلاعة+ن"7نولعه،9هـةةع5

باتيفيأماولساء.القبطبةاللغةفي)وكذلكداللأ+ل!دف!لح،حىكلاملأنها،حياةبمعنىآأس!2اليونانيةفيئاتى8!

بعضفيوردفقدهناجاءكماالاسمأماحواء.أى5"ق:الحبرينطقهافيفتأتيالجديدالعهدفيوكذلكالمواضع

(.السادسالربعالمقدسالصومواطسابصالية!ثلأ:)انظرالقبطبةالكنسيةصلوات

الاله.الربوقال:والصعيديالبحيريالقبطيةالترجمةفيوكذلكالاسكندريةالنسخةفيتأتي93



الرابعالأصحاح

الأزضنييفقخآلتجيم،فرذوس

جمئقا.ايخذآلتي

أقاتمؤآسئكتةأذتم،فطرذ24

وأقاتم،التجيم.يرذوس

تابىمتئصو1()ييتمائكرو

شتخرةطريقيجراستةئتقلب

ائخياة.

اثرآتة،خؤاغأذئماؤغرت

ؤقاتست:.قايينؤؤتذثقخيقت

اللة)11(".جمثل!ينإث!انأ"افتتيث

آخاةقؤتذثؤكاذث2

زاقيقابيلوضازقاييل.

قلأخاتكانقايينؤأماغتبم،

الآزضن.)يفقح(

35

ولغتآه+ة"9"+لاهكاآعشع9،لآهـلاعغ9!قىلأ،"هـكا!

لاشلملألآ3غ!يك!5غ8لآهـهـلم!.7

42م!أأغ!غوللملاعلاةكالم!4ةولم!اأكاماط!لت!كا!أع7

!ة+ن"،+لا"لاغ+ةقه+لاهكاآعة"9"+ش5

9+ءلآهـىأ"ولغ"6لاع!ك!كأكاع*59لم!،لملاأ!اش7

هـ8لأهلا،!7خ5!ولآهـلمالأء9+كايهـع5لم!غ77لا

كا!"ثهـلاهـع7،ش7لاةةةقه+!ن8لاهش5لآلم!!.5

الزايغآلآصئخاخ

كلل،"ةلأةغغلع!37ء7"لايهم37لا"7"ولآ+نهلمق

"ك!أر!ول"لم5"كاتآغكاعوللاع+لاةك!74،ول4،ع+أع7

كأكاي!5،لا7لاهـللأ"لل!579+ةعاهـقهكاعهق.

ع!أ2طكا!9+هـغ6وللأع+عولعلأآللأة+ةةهـثمعلاة

قهءن"ةكا7وللمع08أ"وللأغلأغ5+عوللمع8لألأله!،5+

59+لم+ةلع!7لم"!لا،ةغ77غ9ص!"لأةلم!عللأ50لأ+لا

لآلألا.

معفح!مسابهالقبطيةالترجمةاماالكروليم.عدنجنةشرقيقد)19وأسكنآدم،فطردالعبرى:النصفيتاتي."

النعيم.فرلوساماموسكنآدمفخرج:اليونانيةالئرثمة

ولههـ؟9*ء+االقبطيةوفي،اللهمعايث!؟العبريةوفيالد،طريقعناوبواصطةايكأاةاليونانيةفيتاتيا"

الله.غدمنأي
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3ؤ

قايين

دييخة

4ؤ

آئكالي

قتطر

بييةقرا

نأ!ةيابمتغدينخذث

الآزفيآتقايىينتآتم

يلردث.

ينآثضأفؤقاييلفذتم

سيضايقا.ؤينغتميما

وإتىخاييلإتىالله

ؤإتىقايينإتىؤليهن5

قخزنتفتمت.لأدتائج!

ؤخفه.ؤستقط)2"(حذا،قايين

يقايين:الإتةالرب4ققال6

جدأ،خزيثاصرث"يضادا

ؤخهك؟ستقطؤيضادا

باستقاتة،قذمتكئتإن7

آتاباسيقاقبما،ئقمتئمولم

إلثلق،قرخوغهاهدأ،خطحت؟

غقييما)13(".ست!ئوذوأنت

الرابعالأصحاح

ع!أ3ألأغلاغكاع5لم!هـع"لألم!غ5"9لالأوللأعلاع"،7،

+ةةءل!لت!+9"وللت!7شعلآ3لامأكالاهـ5لب!+لاول9لملب!آ

!ألمولع8لالألاعل!عولول4أة+ن"5ة+كألالت!+

لل!9+س!ولة،706لت!5976+لملل!،ة7قهءن""ولأ+"ة

كالالت!+6لل!+ةع7لت!+ن"07أ"ولةآع+غلاعهـةءةعأ+غ

وللمع8م!أ،غ+أ+ه5آةلت!59ع،"+نهءق

5أ+غغة7،"ك!أ"ك!أءغآ"+ء،مآكالاهـ5قه+ن"

هن+!9كا*كاس!لأع.!أ،غ8نكالأ+علا+ة7"ك!لا،ثهـمآلملا

"وللأللاكاأغ+كا!لاع+لب!+لت!كا!9+لب!.

"ول6أء+ألاعن"9ء15ةهـعة5ءلت!"!7،"74أ+آ

+ع509+لا!آخ7غ7لملاهأ!كل"لأ،لاكاآء7+غلأعكا!ة،

+9لل!كاق+كالاة5لانم

7لاه/ول7"غهـ95لتما5عكا!9+77!الأغلمعةهـ9لت!5ةغ

لألم!غ،ة87لمعلأ+9"لم!ع5نمكاه*ئأكالأ9057+!ةغكالأ

كأ+9+كا!لأهـه"ءنءقه"ولكاأن9"ععع،"ن+قه.

عبن!ى.اوئيزبمنى+هـلل!إلىالقطيةفيوترجم.يخنقلوينهلراوتمامأيسقطيشىس!++أ+لم!ل!اليونانيالفد2"

رجوعهعبارةفيالنانيالضميرانالأرجحومن،اليونانيةالئرجصةمعمتطابتةالبحيريةالقبطيةالترجمةتاتي3"

التكوين،سفرعلىتفسير.فىديديموسالحلامةمئلالآباء،بحضارجحه)وقدهابيلعلىبعود،علبهسئسودوانتإليك

ا.اللهإلىوليساليكئرجعالذبانحتقديممنالفاندةانأيالثقلمة،منالنايةعلى



الرابعالأصحاح

قابيل:لآيخييماقايينؤقاذ8

السئفل)آ(".إتى"يتذقث

السئفل،فيكاتاإدؤخذت

آيخييماقاييلغقىقاتمقايينآن

ؤقتقه.

"آئنلقايين:اللهققال9

ققال:خوآئاصآخوك؟"قاييل

خايىس!قئداألغليآغقم!"لآ

لآيخي؟"

قغفحت؟"تادا:اللهاققال.

إلىتضرخأيخيكذيمصتؤث

الآزفي.ين

ينآئتتفغوناقالآنا

لتفتلقاخاقتخثالتىالأزفي

!تدكجمنآيخيكذتم

ققنالآزضنققخصتاتتى2

ؤستؤلتفؤتقا،ئغطيكتفوذ

فيومرتعدأمتتهدأتكون

الآزفي".

العبريالنصعنالعبارةهذهتغيب"

37

"ول8أس!+ألاع"ك!لا،9+طهـعةلمع8+لاةةةعلأةهـ8

قه+ن"غ،5هـ8له!لل!ل!ععأعة++آةع057أ!أغ3ل!غ5+ع

ل!غلب!+،74أءنه+ن"5لأغلب!كالب!آةع+أ!ال!ة+كاس!

لا،"ك!أ+غعلمول8ة+7عة"لاةهـ8قه+ن"أمهـا

7،ع+ك!غ+"ع7.!ة+ن"

أ"ول9لاء+،ءهـةةع95+ة5لا،"ك!قه+!،+كاس!

علمول8ة!ةهـ8ءةة؟لاهكاةغةع57+مقه

.لل!*لن!لا،لاقهـلألم!عء8قه+؟ةعقههـ8نهلم!،لأ،ع

لملن!ل!غ

،هأ!اع+أع7ةعهـة5آ+س!هـنمء"كا!،5+غ7لأ

لم!أ"عه+4ئآه+8"علاهكاتآههـ8قيهلم9+ءةلم!عولغ

شء.ءش

11أ"ول7لاقول،+غ50+"9!+4ل!ة+"عش3لمعلآ

لألا"*غ5لا6ءلآ+ن"لم!ة+كاق"لم!أ"ةء،"هـكاه!غة

+ئأههـثهـ85"لاهكاتآهغوللآ+5ع*مالاهكاية.

لأ2،+ةغ39قيل!لأكا3لمل!لآأ"ولنه9+،عكالآهـكاه

يهم7ن*كاأ7لآ+ن"عكاآ"لاقهة0،5+كال!غلالل!ول،4

9ءس!لماغ7!غأ+غءشلآلأ.5

الحقل.إلىلنذهب:القبطيةفيوكذلك،اليونانيةالئرجمةفيتأتىلكنها
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يلردث:قاييناققاذ3

يغتقر.آنجمنآغطم"دئيى

اثضؤتمتطرذفيكئمتإنا4

وحهكومنالأرض!،وجهغن

ضتتهدأقساكونآختمي،لستؤلت

ؤتكونالآزضيى،فيوئرتجدأ

تقئفيى".ؤتجذفيقنكل

الإته:الرلثتةاققاذ5

قنكل،كذلكتكون"لن

آضغافستئغةيتا،قايينقتل

الربلموتجعلاتجراء".كآ

لآلكىعلآمةيقايينالإته

ؤتجذة.ك!كلتقتقه

ليخهينقاييناقخرخ6

نوب)5"آآزضيىفيؤستكناللة

غذلط.مقايلاقئ

ائرترته،قاييناؤغرلت7

ؤكانخنوك.ؤؤتذثقخيقث

ائقديتةاشتمقذغاتديتة،تئنى

الرابعالأصحاح

لأ3!ا،ع؟+عللا!"لأ،+9عة+ة7ولن75،9

يلاعلع!!آ7لأ"+،مآلهالاه+قههـ!هـعلالآ"ألأع.

41عأك!غلمهلاةس!5،لماع!لم!ع9للاه"+ة

لاه+لئ!كا!9+عشلآ53أ"!اة+"تآه+لاه+لت!كا!9+

لاهكاول9ىلم،"له!هكا!لمأم!ألأهكا!4س!7!ا+كاما7أ"ول

9ءلالع!لماغأ+غءشلآلأ5لمأ!أ،"+كا!5"+ة

عن9ء!،لالل!له!ع"+ه+وللاععآلم!ع.

51،م!ا+أساع47لت!+ننولءه،9هـةةع5*ىه

.ءلل!+ئاهة+5ة5"لا،ع+ك!ه+"لا،"ك!"6+غ

ةولغ،هوللم!نع"97"+كانولع.،ول4أهـغكاع5تاك!9ه،5ة

هـعة5ث!لم!عآ57لت!+"ك!7،+نةهلألم!ة87ءعلاآ"ةءن7

لا"+"6ة+7عن9"+57!أة+ن07

لأ6غلآ!هـ578ةغ"ك!7،"+ةلت!كا!9++لاه+تآه

هـقهعأ!اعكا!،لث!7لاغقيلاة،"*ول+4غ،ء7"7

ل!ة.لم!ع

71"كا،لأغ7لل!"ك!ل!،لأ+77لالا!أ،تمه"لا5+نآلم"ط!أ

"كاتآهلم"هلالاكاعك!عكاغ7ة،7.*س!57أ"وليم7

لاتت!لم!هةهولأهة+لا،8أ"ولل!لع!+غلاعكاهله!ةلالأ+

ءاةول.التبطيةفيكذلكة،"*،اليونانيةفى5"



الرابعا!أصحاح

حنوك)6،(.ائييمااشيمغقى

جميذاد)7"(.يخنوكأؤويذ8

تحويائيل)48(.ؤتذؤجميذاد

تئوشتائيل)9"(.ؤتذؤمخويائيل

لآيك.ؤتذقتوشتائيل

يتفسي!لآجملثاؤاتخذ9

غاذة،ائؤاحذةاشمائرأتين:

جمفة.الثاييةؤاسئئم

قذاياتال،غاذةقؤتذث02

رغاةاثجيايمل!ايهيىأبأكان

ائقؤاشيى.

ئوتاذ)5(،أيخييماؤاشئم21

يلمزتاليمخترعاكانقذا

.رةلقيتااو

93

ة+لا،8أ+غلب!+ل!ة،+"لم!ةقه+لاهأققه+ن"ل!5.محلألع!

81لأغع7هـلآ7ةغ+لب!ل!5*لل!"حلم؟"ة،"!اأ

ة"ة،"عغلأغ7للأعكالألأل!ةء78،"وللم،!أ78،"الاا

لاغلألاخكاالأع+لاة7هـ""ههكالاهلم،1،ة

هـ"الط"ولكالاهغ3كالألأل!غع7لاةء"وللما.*ع
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ةن5ةنءهكأكا!ع7"ولأهـلاثرلآ7

"ول3أ+"ةلالت!+++ععلالت!7،+هقهنلا"9هق+لالت!



السابعالأصحاح

دكرأستثغةستثغةالطاقية

التيالطويىجمنؤأقاؤأئتى،

اتتثنفاتتئنبطاقيةتئ!ث

تسثللاشتئقاءؤأثتى)75(،دكرأ

كلها.الآزض!عقى
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ل!تت!9"هـ"ول"++غلمكأ++غلاعكاو"لملاثهـلآهـأ"ولأ"ول

ة+"ءل!قت!ل!قق!ل!،ع+ء+لألت!+لأله!قق!9"هـ"ول7نة5

ةقهلمكا!ءعلا!أأهـلآ8لالمةهـما9غ"ليا+كاماغ9له!4غ+،

ل!"كاه+يئم7لآلا07

آيابمستئغةتغذلأثى4

أزتعينا!زضيى،غقىأثطر)76(

كلؤآفخو.تثقةؤأزتجينتؤمأ

ؤخهغنغمفئهقائبم)77(

الأزفي".

أترةتاكلنوخققغل5

الاله.الردبييما

جمئيماسيتائنئوخؤكان6

غقىائضاءطوقانؤضازمتتة،

الأزضيى.

4،+غ3كأ9علم!لأللألت!9ة++غغلن!3ة+غلل!3لاة+عئا

أ+غلأش3لآ97"كا!ع+ولكأ"+57غلم!لأ5"9،"ول

ءك!*9"كا!ع4ء57لان45+ولول4أغعولعللىآلل!+لا"كاه

لأ+لاغلا"عكاه+كاهالا7لألأخ5+كالأآ4لم+"ة

+لت!كا!9+لاهلآ!5لآلأع.

"كاق

"ولأغ+5كالأآع7*س!ع+لاكأ"ءلم

للاغع0+"هآء46لب!ءنتاولءه،9ةءهـة.5

6علل!*غةل!لا+خل!لق!/ل!لل!آكا!ول"عغ4ءأأة

8ول"+"وللأكالاة5غ3لاغ5+عءه+"لاتأأ+خش5ش.5

والقبطىاليونانىفىتأتىلكنهاالعبركط،النصفيبطاهرة...ليستالتىالطيورمنوأما:جملةئاتىلا!7

.الأرضعلىنسللاستبقاءفقط:الآيةنهايةفئائىالصعيدكطالقبطىفىاماالبحيرى.

فيأما.المطرماءأجلب:الصعيديةالقبطيةالترجمةوفى،دع!لاة+غندلاة+عمطرأأجلبأوأمطراليونانيةفى6!

ا*أ"*3.+هد"لحه+هفىحهد!!كاول!ء+ءك!كأالطوفانماءأجلب:البحيريةالقبطية

الئى+*دماظا+دةالخليقةهكذا:فتائيالبحيريةالقبطيةالترجمةأماالعبرى،النصمعالسبحينيةالترجمةتتفق72

.الصعيديالقبطيمعهاويتفقخلقتها.
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تنوةؤ!نوخلقد7

إتىقغةتيي!ؤيستاغؤافرآتة

الطوقالط.قاءبستببائففلث

ائتقائيمؤمنالطئويى،ؤجمن8

التىائتهائيمؤجمنالطاقية

قاكلؤجمنيطاقية،تيم!ث

ايازضيى،غقىترخفث

ئوغإتىاتتاناتتالطذخل9

كضاؤأئتى.دكرأائففلثإتى

اللة)78(.أقرة

خذتؤ01

قاغأنالآعغيايم

الأزضيى.غقى

تغذ

!للالوقاا

الستثغة

ضاز

منجمئةسيثستتةافيا

الئافي،الشئفر!ىئوغ،خياة

منؤالجشرين)97(الستايعفي

تقخرثآليؤمخذافىالشئهر،

ونوحأ،(.اللهأمرالكصا:العبريفي"7

سثمر.السابعفيتأتيالعبريةفى71

المسابعالأصحاح

7هـير!ه!أعلأعغةلل!*عأ"!أهأه،لاقه+ن"أ"ول

لألأللأىلا"نهكانأ"!اأ"ءأآ"لالطلأع5لالت!+لاللألت!أ

"+نقهلم!ع+،"ن+هقءءألأ+7ول،لم+لل!لاة؟"،+ة

ئاةلع!9ئةهءلاكاهـا!ا"+"ول.ئآه

أ"ول8ة+"لألق!+للألت!لا،ء+ع+أ"ولة+"للألت!+

ولل!نن!17نن!+7لانن!9"هـ"ولة+"،"ءألانن!+لالت!77+ءا

لالت!+لأله!لت!9"هـ"عا7أ!اة+"لل!ءلا"+7لألق!+

غتت!+ع+79لاتت!+أ+غآ+5لآلأ5

9نة5نة5هـثر!أعللاه9+عةعلع!*أع5للألأء

+س!لم،وللملأةللاعكا!"لآهـأءوللملاثمكأهـ"عالاغ+عكا"لحآع5

لت!+لا"هـةةع.5

51أ"وللأغخ57+علم!"+عءة+"ء+غلألم!غ5"9أ"ول

+ةلل!ةتأ9قه+تآهلماكالا!أ"+"ول5+ءل!غلأغأ+غءلآ+

.ءلآ3

لأ،لاعننأ+غنن!+كا!،كاهول"ع،ع+غل!عقي+قيلع!لحقهء

لمعلع!*تةهءغ+لاء؟9لاهلم!ل!7ة5لملم!ة؟لمغ7أ"ول

،ة"ولأعتآهكالال!7ة5لمآقي+لألم!غ"79كاتا"+

غ99قىكاس"7+كاه"،"أ+7لا"،+لآ5"لمن!كا5لاء

".الالهالربأمره"كما:القبطيفى



السابعالأصحاح

ؤتقئخثتة)08(ائقالييتاييعكل

الستضاء.)81(قيازيب

غقىالضطراؤكان2

ؤأزتجينيؤمأأزتجينالأزضيى

تيقة.

ذخلغئييماائيؤيمقذافي13

تنوؤتاقثؤخائمؤستامنوخ،

ؤتلآثئو!،ؤامرأةئوغ،

اثففلث.إتىضغه،تيييمايستاء

ائوخوشيىاؤكل4

ائتقائيمؤكلكأختاسيقا،

زاحقبماؤكلكأختاصيقا،

كجثسيقا،الأزضيىغقىتتخرك

كجئسميما،طائرؤكل

إتىئوغإتىاذخقت5

كلمناتتئن)82(اتتئنائففلث،

ختاة.زو!يخييماتجستل!

55

"ولأ5أ"ول"+"+ك!"99،+هقئاه9لا"هتآ

لأ7علت!هـ*"كالألالم

لم2أ"ولغ53+عللاغةعن6ءة،+غءلآ+3آتم5

9"كا!ء+كأللأهول"+لألم!غ5"9"ولأ+!9"كا!ء"+لأهول

7ن5"+ول.

،3خ7+قيلألم!غ"9كا4نيبمء!أهـثملاءللالع!علمل!7لهالم

لمله!"*هـ"،لمهـعلاأه،لل!*لمس!أ"!الألالأ7لألل!*ع!أبخ

"أ+9ءآ25لالا"آحأع5كاتت!لالالالت!،"ئا+5ئآله!ع+

تاه+ن"أع5لأ+7.لأة+لع!لم،ول

،4"ولأ+قىلا"+"+هـ97"آ"+"وللأللأغ50"ولأ

"+لاة+كأ+لاآ3+ول7!+"وللاخلا50أ"ولكأ+7

غ+9لاة+ع7،،أهنلمالاعلاهغ+ألآ+5لآلأ5"+"حم!لألأغءه

"ولألا"+++ععلأ،ة7ول+4كألالاغ50

،5آ!أحهـ8لاه9+ة5لد!لطعءأعلالأ+لملاة+لد!لم،ءأ

ةن5ةن5كأ+ة!4+!9"كاةولء5غ7لئ!+كا!ل!،

+7عقله!"خ!لآلل!5.

ايأرض.عمقبهاوالمقصود،الهاويةتعنىءهكا!!لم!هاليونانيةالكلمة08

لأ!3،!ء(،)3،3مياهمساقطأوسيولأوميازيبأوجنادلأوشلالاتتعني75+ءأ"99"+"اليونانيةالكلمةا"4

حول+ك!"م،+"ك!ا*.القبطيةاللغةفىكذلكوردتوقد

وأنثى.ذكرأاثنيناتتين:الأسكندريةالنسخةفى82
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خقثذيخلآتلذااؤ61

يذكلينؤأثتىدكرآ

نوحا.اللهأمركضاجممتد

الففلثغقئيماالإتةالرلثؤأغقق

خار!يم.من

آزتجينالطوقاناؤكان7

غقىتثقةوأرتجينيؤمأ

ائمياة،ؤتكاترتالأزضيى.

غنقازتقغالففك،ؤزقغست

الآزضيى.

ائمياةاؤتغاطضت8

الأزضيى،غقىحذأؤتكاترث

قؤق"يخضلائففلثقكان

.ائمتاه

كثيرااثمياةاؤتغاطضت9

ؤغطتالأزضيى،غقىحذأ

التىالعثئايخةاثجتاليكل

الستضاء.تخت

خضسنآئضاخؤازتقغ02

ؤغطىقؤقما،إتىذزا!أغمثترة

السابعالأصحاح

61،"ولكأ+95+كاأعلاعله!ةلاع4لاءكا!ةلاثملآهـأ"ول

كأ+ة+ة!!"كا9ءةولع!أهـ8علالمهـ!أة

لاغكاعكا"لحآع5هـةةع5لب!كالد!لط.عأ"ءأل!عكاماء!أ!

نول50،9ةءهـة5هـلع!!غل!!اقه+ن"ل!ش،،ءاة+لل!07

"7"!أخ2غ57ءعةك!2"+"وللأكالاة5

كا!5ء"+ل!هك!"94لألهاغ5"9"ولأ9"كا!ء+ك!ة57"كا

57"+ولنأ+غش35لآلمعأ"ولهـلاتاهـ،ثم+غأ3ةكالل!ةتة9

أ"وللآ+غ9لاعلالأ+لملأة+لع!لم،ولأ"ولهـلت!ليان7ة+"

لآ+53لآ.5

84أ"ول+خولع+"9،عة+لع!ةتأ3أ"ولثر+غهـ7لان5+ع

"9ةةهـكاأ+غلآ+علآلأء5ول،4+خكا!غ59+علأ

ول،لمءللأة5غ+ة7لل!ءهتةئاءه+"ة.

91+ةةغتأةلع!9غ+عأس!ء"9عهـكاماة9ةهـكاهتت!9؟ه5

أ+غش5لآلا5أ"ول+غلياولثهـالهولعع7لمه+لمه+7لمه+ة79

!يهءنولء"8"لالاس!+"وله+نقآه+نهل!"9.قآه

02ة"،أخ+ء+لاغ5،ء*لآ+لث!7ء+غهـلت!للن7ةكا

لل!ةتأ9أ"ول+غس!ليالاههوللاع"ءلاكأ+"+ة79فى+



السابعالأصحاح

الشتاجمخة.اثجتاليكل

تجستدذيكلفضات21

ينالآزضيىغقىفتخرك

ؤائؤخوشيىؤائتقائيمالطئولي

غقىمتخركزاحفؤكل

إئستال!.وكل،امرضيىا

تستقة!ييماقاؤكل22

غقىكانقاؤكلخياة،

تات.اثتايستة،

كانقائبمكلؤتخا23

منالأزض!،كلؤخ!على

اثتقائيم،إتىالإئعصتال!

الستضاء،ؤطئويىؤالرخاقاب

ؤتتقىالأزفي.جمنقائضخصث

فيقغةؤائذينؤخاة،ئوخ

الففك.

غقىائقاءلآؤازتقغ4

تؤمأ.ؤخضميينجمثةالأزضيى

57

ليان"78.

12أ"ول+ةلأ"هـغس!7كأكاهكاه+!9لهالاهلا،ول،لاخ

أ+غلآكا5لآلأ5لائت!+لاتت!لا،ع+ع+أ"وللاتتأ+7+،ألالت!لا

أ!ألت!ء7هـ97آل!لل!أ"وللا"+غلاة+ع+9

7،وللم!نهلاعلأهأ+غ!معلآلا5أ"ءأ5"+هـلا".50+لع!9

22،"ول،"+لا"+"كاق،ء*غأأهلا+لالآلل!غ5لمأ!أ

5"+لمة5يم7أ+غلآكا55"97!لم7"هـغ+"ع07

32،!ءاغثهـلآععللى،س!77"++ةلاكأ،+كاهء"لم!ة؟للأ

غ+،+لئ!كا!9+لاهأ!"+5لآ+35لآلمء"+ة

هـل!ةلاه+لت!9لع!!5لاهلألآ+ول5أم!أغلالت!ءع+9أ"ول

لالق!++ع+علا،نن!لاءهنآ5نا9"لا5نآلم"ءأ،

غ78!علا"كالأهـهـآ"+ةلآ+علآلأع.مهـاأ+"عم!عثمعهـهـآ7

ةله!507لل!*عأ"ءاأهله!)+عقآه+ن"خ7افم.لت!كالل!لم،كا

42"ءأأليان،هـلت!ةكائاةلع!9+غ،لآ+5لآلا5لألم!غ5"9

+"ولغلاة+علالآ+ك!لاه"+.
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ؤكلئوحأالفهدكراثتم

ؤكلاثتقائيمؤكلائؤحولق

ائرؤاحف)83(،ؤكلائطيولي

ائففلث.!ىقغةكاتثالتي

الأزضيىغقىيىيحآاللهؤآتجاز

ائضاغ.تتؤتص

ائقاليتةتتاييعؤائستذث2

قاضتتغالستضايم،ؤضيازسا

السمضاء.جمنالضطر

غنفتراحعأإئضاغؤأدغن3

ؤتقمناثضاغأدغنالأزضيى.

تؤمآ.ؤخضسينجمئ!تغذ

الشتفرفيالففأؤاشتقر4

الستايعفيالستايع

غقىالعثئفرجمنوالج!ثثرين)84(

.آزازاطحتال

تجعايترائقاء.ؤكان5

البهاوكلالوحوش"كل:العبريفي83

عشر.السابعاليوم:البريفي"8

الثامنالأصحاح

اذمنآلأصئخاخ

،"يم!أ،هـكالآلألماغةهـعة5+هق*لل!ع"ول،

+ل!"+لاس!هـل!ن،+97آل!س!أ"ولة++7ل!لل!+ل!لت!

7+،ألألق!للأ،"كهالل!ءللأ"+7للألق!+لق!للأ،ع+ء+7ك!41

لالل!+لاة+كال!لت!خ+9ءلالت!+ع"كاق7لاله!)+عقه+ن"لاخ

قي+لملب!!لل!م،ولأ"وللآ+غلأ"3لأعهـةةع5للأ+"لم!قعأ+خ

لالأ+7لآلملأ"ك!أغ+ةولكاهلأع6ةئاةلل!9لم

أ"ول2+غكااهـهـنولولع4لأ4أ7+أ"لأءلآ+

لم"هكا!نولأ"ك!،995"+ءعأقى،"+ولتاهكاهنلا"9ه،ق
لاكاأ"ول7هـغ*كاس!7ةةكاءن5+كأةقه+هنلا"9هق.

أ"ول3خ7لاه؟،ةعة+لل!ةئا9للاءلم!ةلاء95+57ة+"

آتم+5آتملألمعخ7لاه؟آ؟عأ"وللأ57++"8قه06ة+لل!ةئا9

لم!لمه+ع+لآ+لأعكالأهول4"ولأ+"ك!غلاةلألماغ.5"9

أ"ول4لاعكاماهـ"ء)خلأة+لل!لم،ءا5غ7لم!أل!7لب!+

ءلب!لم!ة؟،غلم!ة؟لمغ7أ"ول،ة"ول،عقه+لم!7ةللأ5لمأ+غ

كأ+ة،9"ءطد9ول.+"9

5+ة؟ختأةلع!959+لاءةله!لاعلاهلألأه++"ثره5+ق

الطيور(،.وكلالبهائموكلالوحوش"كل:البحيريالقبطيوفىنم"،



الثامنالأصحاح

ائغافير.الشثهرختىمتتا!صآ

فيغشتر،اثخابيالشئفرؤيي

زؤولمنطهردتالثئفر)85(،أؤلي

ائجتالي.

أربعينتغل!ينؤخذت6

ائففلثطاقةقتخئوحأأنيؤمأ

غمققا)86(.آلتى

نإيترىاثغراقيؤأزستل7

تؤقص)87(،تذآثضاءكان

خئىترحغ)88(ؤلمقخر!

الأزضيى.غنياثضاءتشيفت

اثخقاقةأزستلئئم8

اثقاغتؤقفآخلييرى)98(خفقة

هت)06(هص3

الارض!.وجهعن

95

س!!5هكاقةلاه+كاهاعله!ل!7ة.5لاخةغلب!ءغة7لب!ءةكاع

لألمآل!7بن،+لت!9+تآه+له!77ة5لم7"كا!هـهـلف!41

ولهـع"ولأئت!+7ة9غلأس!.

ولأغ3غ57+حلم!"+ع"ءلأه!"9"كا!عء

لألأغ459لأأةلب!خ!ل!عحس!*ل!لأكالاهـ9"ةآش5

!ك،لملل!6هءتةلأ7غ5+كالأ،ع7لم

أ"ول7+4+كاس!عهاع7لأة+ةولول"49نه+لاآعةأأع

عول"+ةولءول7ةءلفأةتا09أ"ولعغل!لئ!هـ58*نه

ل!علياء9+كاسا+نس!ئم5قآهكا،"ل!لآهـل!"97!ة+لل!ةتأ9

ة+كأءش3.ءلآ

،"ول8لأعهاعءكاس!+"ش7ع+9ع+كاما7"9س!كاآ+ة

ئآه+ن"لأ،عةأ،علاعول"+ةك!عول5ءلل!ةتأ9ة+"

لاه+لت!كا!9+ءشش.5

الشهر.أولفىالعاشروفى:العبرىفى85

النصفىولكن.مؤنلتانالكلمتينلأن(الفلك)أك!عملهالذيأوالطلأفة()أىعملهاالتيإلى:النصترجمةيمكن86

+!ا+ه!ا+ئؤ.ع+ولاله"هـا؟*+ع*هـ!ه+ساهـ+مم!5،3(:مؤنثوالفلكمذكر)الطلالةالفلكعلىالضميريعودالقبطى

عملها.الئي:بقولههنااليهايشبرانهالأرجحمنلذلكقبل،مناليونانىالنصفىالطلألحةتذكرولم

والقبطي.اليونانىفىتردلكنيا"،توقففدالماءكاناق)،ليرى:جملةالعبريالنصفىيردلا87

ويجيء.يروحاخذأىوتراجحآ،خروجأخرج:العبريفى؟

.عندهمنالعبرى:في

القبطية.الترجمةوعنالاسكندريةالنسخةعنادوجه،،كلمةتغيب09



ققرآائخضاقةتجل!ققئم9

إلىإتئيماترتجغخأيرختيقا،

غقىكاتثيتاهألأنائفللث،

،رصص)19(

كلقا.الأزضيىوخيما

ؤأذخققاؤأخذقاتذةقضذ

ائففلث.إتىجمئذة

إلابمستثغةأثضأ.-اققبت

ائخضاقةأثضأؤأزستلاخر،

الففلث.جمن

ائخضاتةإتييما"قرتجغت

ؤزتةخاجمتةائقستاء،جمئذ

قغيئقمقا.!ىخضراغزيتول!

غنيتؤقفتقذائضاغآنئوخ

الأزضيى.

إلابمستئغةآثضأاققيت2

ائخضاتة،أئضاؤآزستلاخر

تغا.إتثيماترخعتعذققثم

الستتةفياؤكان3

فقط.،ليونانيةفيا!كل.كلمةترد19

الثامنالأصحاح

أ"ول*نهنع59"كاتآلأ9ء+ع+كاما"9

"7"+"كالال!،+هءآ+40لأأ"نلآ+5ن++كاس!9علياعلا

9+ة5ة+ن"7أع5لأ+7ءل!ة+لل!لم،ول،+ةلع!ةتأ9لأأأ+غ

أ+7"+س!+لف!كا!9+لآ?!"+35لمءلآول،4

+ك!غء"ل!،عل!لأ+قهءن"مآع*خ"8لمع7شق"7،"ول

لأكاأعل!"3ع47نش!9+ة5لا"خلأة!عأ5لأ+7

ول،،ءلم!ة07

51أم!ألئ!*كاما+غ7،+غغلمالأ5"9كأ++خغ+غ5"9

ل!،هه++"!غعهاع+ءخ7ل!لأء+ع9ع+كاما9لاةولغش5

.تاه+لل!لم،ء؟

لأ4أ"ول9+كا!ل!كأللعلاع9+ة5لاة+ن"لأ

ع+9ع+كاما"9ة+9+عةغ+كاس!لا*9أ"وللاع*أع

هلانهـ57ععآ"ثهـخكأولهـ509ل!غ،+"لم!ة+كالب!+

لآ+ن"5لمأ"ءألاغلل!7علع!*،+ةول"+ةءاءول5لاة+

لع!ةتألآ+ة+"59لآلا.5

لأ2،"وللئ!*كاما+غ7،+غغلم!لأع"9"++غغ+خ5"9

7،قى+غع+4لاع!اع+كاس!ل!لأ++ع9+كاماعلملا"9أ"ولنه

9+كاههـخ5?تآهكا9+كاما+غللىخ9،4+ة45ةءن7.،+خ

لأ3،"وللاغ5+ء!غغ7لب!+،لاخ،"ولخلب!+كا!،كا!ول"!



الثامنالأصحاح

خياهقنجمئةؤالم!ثائؤاحذة

فيالأؤلي،المثتفرفيئوغ،

تشيصالماغأنالشتهر،أؤلي

نو!قكشتفالأزفي.عن

تدكانالذيائففلثيخطاخ

قذائضاغقإداؤتطرغمتة)29(،

الأزضيى.ؤخهغنتشيفت

فيالثافيالشثفراؤفي4

ينؤائجشئرينالسئايعاثيؤيم

الأزضن.تيستمتالشتفر

نوحأالاتهالرلباؤكلتم5

قائلا:

ائفنلث،جمنا"اخرص!6

ؤي!تاغؤتئوكؤائرآلكأئت

تغلث.تييك

افيىاثؤخويقاؤكل7

ينتجحتدذيؤكلقغك،

ؤكلائتقائيم،إلىالاليويى

عمله"تدكان"الذيعبارةئردلم29

الفلك.غطاءعلىأوالفلك
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غ+ع،ل!غأ7+!قيلل!تآهءلل!*لمءه+ق+لت!9+لاهلأ77ة5لم

بئ،لأتأه+ةلا،لما5لم!ع+،ثهـغعخة+لل!ةئا9ة+"علآء

.ءلآ3"ولأ+"علاءليالالحهول*لع!ع+كال!شغ377عش

ولم،+س!هق7لأل!خ+5كاا7آع7لمول،ئمهعةمع7ة+،

غ!غ+،8ل!عةءس!لائا9+"ة+لت!كا!9+لاهلآ+35لآ.ع

41ل!غغةلب!+له!أل!7لب!كاةغ+لاعلملب!9خلم!ةةلم7،"عأ

أع؟"ءأ،ه+قله!7لاةلمعغعهـ7"797لألآلأ.

لأ5أ"،عل!ء+منول50،9هـةعة5لب!+لل!*85لأخل!لع!

لم6س!صععهـ8عولغ5!تملم،،أنكارقه+لل!أ"ك!لألآلالالأ

ىهكاأ"ك!!أهىهكاآهألاأ"ول4أ3لاساولآ"57قق!+7

لاأئت!كال!5لالم!ء6كاه5ق

لم7أ"ول+"+ل!ةهـة+أ93ء"آ"كائمأ+كاس!7لها"+ع

لمقهكاأ"ول"كاه+4ة!9ة+"+لالت!للا،ع+عءلل!غ

لق!ل!،+ول/7،"ك!لاة+غة+ع+779،وللاعله!نهللاهأ+غ

علىإماهنايعودوالضمير6(،8:تك)انظرالقبطىاوالحبريالنصفي
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غقىتتخركزاحقة

مغك.أخرخقا

الآزضيى".غقىؤاكثروا

نوخقخرص!ا8

ضغه.تيييماؤيستاءؤتنوة

زفيلأا

نموااؤ

آتةفراؤ

الثامنالأصحاح

أم!ا

لآءعلآلأعغلا"لأكأ!علم!ع+كاهع+لا"ئآه.

"لا"عنهـكا!ء!أأهـ87+ن7!هـكاءغ+أش5لآلا.5

81أ"ك!غآتمعهـ8لأعلع!*عأ"وللألألألالأقه+ن"أ"ول

هألاهأأفآه+لا""كاأ"أ"للالالأآ5ءحإلالت!+لالت!أ7

ؤكلائؤخوشيىاؤكل9

زاحقبماؤكلطيرؤكلالتقائيم

الأزضيىغقىتتخرك

ينخرتجثسيقاختاكأ

الففك.

قذتحأنوحؤتتى02

التقائيمكلمنوأخذلئه)39(.

الئهيوليكلؤينالطاهرة

ضخرقابؤآضغذالطاقية

)!9(.ائمذتحكاجمقة)19(غقى

4+نهقلما+ع،"+نهلمق

لأ9"ولأ4+"+لا"+هـ97!آ"ولأ+"+ل!كأ"كا

لاشول7أ"ولة+7+7،ع+علاةأ"ك!لا"+غلأة!ع+9

ولل!،هنله!ع757غ+ألآ+5لآلأ5كأ+"وللاغ507"+نلاتت!

لآعغهـ8للأ"كاهغولآةء5.تاه+س!لم،ول

02"حأأهوللن!ةة!له!كا!ع*لع!عهـكالالآ+كايا9ل!5،+فن!

لب!عهـأ"ولغ"8ل!علمة+"لل!+لا"+7لت!ء77ءوللأ!لت!

ل!قت!ءهـ4،أل!لت!94أ"ولة+كأ+ل!"+ل!لع!+ل!قت!

!لت!7،ع+ع+لت!+7فت!9"هـ"ول7ول4أل!?الأع!لآلاة

ثهـةهول94+كالق!ع5،غ+،+ةهـكالاشكاما59،لا.

ا!ه.للرب:الصعيدىوفيلئه،:البحيرىوالقبطياليونانيوفي،للرب:العبركطفى39

الصعيديالقبطىفىوردثوقد.كاملةمحرقةبمعنىكاملةتقدمةئعنىة8ةوله5،كالل!+9اليونانيةالكلمة"9

كاملة.محرفاتأيحولهول"د"ردا+،"ك!ه

المذبع(،."على:منبدلأ"،الاله"للرب:الصعيديالقبطىفى"9



التاسعالأصحاح

الإتةالرلثقتتعمئتم21

الردثؤقاذزكئة)69(.

أثضأأعود"لآمقكرأ:

أغضاليابمصتب!بالأزضن

الإئعصتال!لمحكرلأن

العثئرويىإتىباهيضابم

آعودلآلذللثخذاتتيما.

جستدكلآآضردب)67

كضاقغفحت.

ئخةزا

لإتةا

آلغن

ئتشتر،

تميل

مئذ

أيضآ

أيايمكلمذة22

تردؤخصاذ،زز!

تقارؤزبيعضئف!

تكفث((.

زض!لأا

حر،و

لآؤتثل

63

لأ2ول،4هـكالف!9كأهـ77نول5،9عهـةةع5لالأله!كاق

ءن؟س!5"عآلمطهرأ!أعلأء+!أنع!9ه،5هـةعة5؟لاعماهـ70ع5!آ

هن9+لل!كالآهـكاه،+!قهء9"ء"ولهـكاهكاه،4لأ+7

ل!لآلأ"!ة"+ص!39عهلت!+7ةهـ7+لق!9لمل!لل!!ا+ة

وللا!ع"+،،أ3؟ل!ما5ما+هقهـ7"9لت!+لاهغ+له!،لق!ثمع5

غ+،+ة+لاهأ3"9غ!لاع7ءة50ء.هنهـكا!9+كالآلل!

ئاه7!+عا+"كاعه!عه!ا+"كالا"كاه9ول"لحلا"كالت!لم

*"!لئ!5غ+5!،"كا.

22+5"كاه5"+لألم!خ5"9آتم+5+كالآمملأخ9"لم!"ولأ

هـع9لأكاماة5لم50*تآلياأ"ولهـء"لم!تا"ولخ509"ول،9"غ

لألم!خ7"9"ولأ7ن"ءولنه"+"ع!كاتا"+كالاهل!،.

الئاسيغآلأصئخاخ

كرتاؤا

تفئم:ؤقال

ؤتيييمائوحآالله

ؤاكثروا"ائموا

لأ"!،أ3كالألأةثرن5لاهـةعة5للاة+ءس!*،"ك!نه+5

عنه،لافةه+ن"أ"ولعلأء+لمآه+ن"5للا"!نولءهـكا!

.هـغ+هاهفىهـغام+ه*اهابخورانحةرالقبطيةفىوتأتى،طيبةأوعطرةأوزكيةرانحة69

ام"!ا.القبطيةفىيضربإلىترجموقد،يذبحأويقلرأويضرببمعنىيأتىدلأكا!كأكا"+اليونانىالفعل17
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فلأوااؤ

(9)8غفيقا

زضنلآا

التاسعالأصحاح

تستفطواو
أ"ولثر+نهـ7ءهـكا!7أ"ولثر+ع+"كالق!97املالالآلأ

أ"وللاول"+"ول+"كاتاع،9ع.ءلآ+ن"

هثتئكمؤلتكن2

وخوشيىكلغقىؤضخاقئكم

طئويىكلؤغقىالآزضيى،

تتخركتاكلؤغقىالسئقاء،

كلؤغقىالآزضيىغقى

أغط!تقاقذائتخر.أشضاك

آئديكئم.تضآ

تكونخئةذائبما)99(ؤكل3

كائغمئثحب)001(طغامأ.تكثم

إلئكئمأغطيثالأخضر

ائخميغ.

تفسهبذيمتخمأأنغئر4

9كلوة.لآ

أطل!ه،أئفسيكئمذتمؤلآن5

أطفمه.الؤحوشكلتدمن

أ"ول2ةكا9له!ة50تت!لمان7أ"ولعهلمةهـة،"+كاس!

أ+غ7،كاه+آه!9،هـ55،هألآ+5لآلأ5أ"ولأ+غ

كأ+"+7"+ة79"عئآه+نهقهلأ"9!أأ+غأ"+لأ"+

ةكا7،وللم!نه"لاعأ+غش5لآلأ5أ"ول،+خ5"+لأة+

ءهنعهـ*أ5"قلآ!هـ5.5!كاههه+نةع*"9،عله!نلاآ

لاغةلل!"ول.

أ"ك!3لاكأ+غلملأة+ع+9لأ7،+كاس!ءلالت!!لاآلم!ن

،"ءكا!ءأعلم.لأإكالق!9لئ!745"*"8ة*لاهء9

ةغ"ك!لل!ةلم!نلاآكأء+."+لاقى

8+4لالأول9ع"خلاغ،+"له!آ"لآ*لالل5نه

هـة3هـكاس!ع.

أ"ءأ95"3ةءلم!ن+غع9لأه"لم!أ"لألق!+لألت!*ىليا

لت!له!فا77!ولغلملع!كا!مولغة!اع*5لل!كاللأة+7قت!كا7

العبرية.فيتردلاالعبارةوهذهعليها،تسيدوااوعليهاوقسلطوا89

اربع.علىيدبأويزحفماكلتعني2(0:ا)ئكزواحفترجمناهاانسبقوالتيغ+9!ة+عاليونانيةالكلمة99

2(.ا:4)روفي"بقولأ(،:ترجمتوقدالخضراء،الحبوباوالخضرواتأوالحشبتعني578!!ه*!هكلمة001



التاسعالأصحاح

تدمنالإث!الطتفسنؤأطلب

أيخييما)101(.الإئ!الط

إئستان،ذتمتسثفلثقن6

لآتنيذمه.ئ!قأغئةجمؤضأ

غمفتاللةصحوزةغقى

الإئمتان.

ؤاكثرواقاتمواأثتنموأقا7

ؤاكثرواالآزصوآئلأوا

غفيقا)12(".

قعهؤتيييمائوحأاللهؤكفتم8

قائلأ:

أتا9"ؤها

ؤقغتغكئم

تغدكثم،

أ!يئمغفدي

يهأت!تثلكئم

خئةتفسبىكل.اؤقغ

ؤجمنالطئوليمنضغكئم:

الأزضوخولقؤكلائتقائم

65

هـ97لل!آ77،،أغلح!كاقةكان"أ"،أولغ9،ع*ة5

هـلاكألاه+لق!9؟"عقههـ8لحولغلعماكالآ+أ3لألأ+لأ*لاللى7

+قههـل!94لئ!+هلا.

6ةغ*كهأغل!لع!4"لم!آةهـ7لاه+لق!9أ+لا"تآه+

50+"له!أ"تاه+نلمههـلا*ولخلم،"+عكاآ3،+ةلاغةولأع،7

هـعهق"كالأآه+غة+7هـل!كأ057+لل!9

7نلم!ءآ5ةخ"ن7"ع!هـكاء"ولأثهـ+هـ7ل!ن!هـكاع

"ولألأ?+"كالق!987+7لالآلأ"ك!،ثر+هـ7لانهـكا!ع

غ+!"لآ+ن5.

أ"ك!8+أعع7ةءهـة5لت!+علع!*أ"ولءآه+ع،ةألا

"+نهئةلم!ع+ا"+نتاه8لأغل!لل!

9الأد!لئ!ةأهن747ءكاآلأ،لأ+7ةلآهـ4،ول77له!لاه

لأنآلا"عأأء+كالب!خ9له!كا"،نلم!لالت!له!هـع!نلم!ة5

لم5أ"ولأ!ة+أبخ*لاللقي+يبملق!لحلم!)هـعتقلم!ن7

ة+"ة79لالل!غ،"ولة+ة7+وللالآ،لاأ"ول،كاه+آهكا5

هـ97هآء،لآ+ءلأآتمء5!"كالماهـعانلم!تق!7لم4+ة

(،.أطلبهالأنسانيد"ومنهكذا:البحيرىالقبطيفىالأخيرةالجملةهذهتأتى101

".الأرضعلى"واكثروا:الإسكندريةالنسخةوفي،الأول"اكئروا"فعليغيب:البحيريالقبطيفي201
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التىقغكثم،جمن.تجميع

1(.الفئلث)3منائخاليحين

تلآلكثم،غفلإياؤأئيئيا

أئضأتج!دذيكلتموث

أئضأيكونؤلآ.الطوقالطيضاء

الأزضنيمخرقيطوتالطقاء

كفقا)،1(".

ينوخ:الإلةالردتاؤقاذ2

أتاالذيائغهلإ،غلآتة"قذه

كلؤتئنؤتئتكئم،تئيياغطيه

إلىضغكئم،آلىخ!إ،نفس!

الذخولي:أخيالي

!فقؤشطأخغلا3

كغلآقةقتكونالستخالب،

الأزضيى.ؤتئنتييىغفل!

قتىاقتكون4

الآزضيى،غقىستخابأ

السئخالب،فيقؤسى

أئشر

تطهر

التاسعالأصحاح

ءل!كأ+ل!لل!لالت!ءغغعهـ8ةلع!+77ولخلآ+5.قه+لل!لم،ول

11"لل!كاا+كاألأ+7ةلآهـ"،ول77لم!هلا9+ة5

ةلم!ق5لمأ"ولولنههـه+!7،"+آعكأكاهكاه+خ!9،كاغ

+4ةقآهكاءهء"؟تأه+قلم!كالاع!أ"+"ءألمقآهأ"!ولنه

+كا!"،غكا،"ول+4ثهـولكالالم!عةتأ؟"كا50ءهتا

هـهـ"+"ولعآ"9،+7"كاهلألأ+.لألآلا

21أ"وللاع+معقول50،9ةءهـة95+ة5علل!*

5+تاه+ة+لاهآعلم!!ش55،وللآهـ"،ةلمةعلن!3

آةة،له!لع!كألأ"لاهكا!لم!قهلم!غ،"وللت!لم!ن7أ"ولكألا"

لأهكاس!لأعأ!كأ+علآ*لالل5!لق!غلملألأ،+كاس!)هـءلم!

ئالم!لالت!لمءأ35ءللأع"5"ألل!لاآ5لا5.

،3ةكا+ة!57لم!هلا+هـآ7لم!،للأغ+قيلاهـعثرغ7ء"ولأ

"كاكاس!،ع5،!لأعللاهآةهـمالآول75لافىةله!للأهكاس!غلهاقه

"ولألآ+35آتم5.

لأ4"ولأ"+كاس!،غ7+لاكالب!7لاهـععلأآله!ع7هـءثمخ5

أ+غللاأكأ+3لآ7كالآهـهـة،"ءعة+ةءلاه!لم!لاهغ7آقي+

لأهـعثرغأ3لم

،(.الأرضحيوانكل"إلى:عبارةالعبريالنصيضيف301

كلها.ايارضيعمشاصلطوفانحدوثبعدمالعهدعلىلتؤكد،والقبطيةاليونانيةفى*كلها+كلمةتأتيا."



التاسعالأصحاح

الذيغفلإيفآدكرا5

تفكلؤتينؤتيتكثم،تييي
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سم..وصيروص

لأياجميمامىلأنقاتج)123(،ائؤاحل!

أيخي!ؤاسئمالأزض!.فسيضت

يقطان.

أئموذاذؤتذؤتفطان26

ؤتازخؤخضرقؤتؤشتال!

ؤبفقةؤأوزالؤهذوزاتم27

ؤشتتا)(12(ؤآييضايل28

العاشرالأصحاح

32أ"ولأهألاكل!.لما"359أ"ك!ثهـلاهولألمه9ءهـ"!

،"ول.*هكا!ول

42"ولأكلهـ"هـ9"عةغ3كالألألأغلاع+للاة"!7"7،لم

"ولأك!4لأ،7"لأغغللأ7كالأع7+ة7ءوللم"ء"ولةغ

لاغكالألألاغع7+ة7د!لمع09

52أ"وللب!+،ولع9لأخكالأهـلآللأع4للأنة5.آهأى

ة"له!75لق!+لاغولكاأعلمول،+ةلاخآ"+5لألم!غ5،"9

ه+ن"قله!ع،ةع9هـكاآ7لألآلألم،"ولة75"لم!لب!+

ةةعهـ8لب!تاهءن"ألأ"+!ع.

62ألأ"كاولعةغلاخغ7كاالا5لأة+7د!لم!8ة"ةلع!أ"ول

ةء7هـءولء9"كا!،"ولهـلع!لماأ"ول*كا!"أ

72،ةوله"995ة"ول،ول8،!،"ولأه"!اع

82ول،ةطهـ،،لم!أ3ء8"ول،د!"لمعلا

البحيريالقبطيفىورد8ةدطهلودوالاسم.والقبطىاليونانىفىوردولكنه،العبريفىقينانالاسميردلم121

له(ول.هـ

حسبأماالبحيرك!.القبطىالنصمعهويتفقعابر"،ولدوشالحشالحولد"أرفكشادالعبرى:النصحسب122

القديسإنجيلفيجاءمامغهوبتفقعابر"،ولدوشالعشالحولدوقينانفينانولد"أرفكشاد:السبعينيةاليونانيةالترجمة

نأواضحدليلوهذاأرفكشاد".بنقينانبنشالحبنعابر"بن:يسوعالربأنسابسلسلةفي36(و35)3:لوفا

العبرية.التوراةمنوليسالسبعينيةالترجمةمنيقراكانلوقاالقديس

قسمت:عبارةمعنىيفسرومذا،أرضينبينيفصلمائىمجرىأومياهقناةمعناه3؟أالعبريةفيفالجالاسم123

ص!.يارا

وشبا.وأبيمايلوعوبال:العبريفي12



عشرالحاديالأصحاح

ؤيوتالت.ؤخويقةؤاويير93

تقطان.بنوخؤلآءتجميع

ينقعمئكنهئموكان03

إلىتأتيأنإتىميشتا)125(

.اثقشاليقتجتلستفاز

بقتائلهئمستاتمبنوقؤلآء31

يبفذايهمآلسيتتهئمخستب

ويأتمهئم.

ئوعتيىقتائلهؤلآء32

خساقؤاييدفيخستت

تقرئتقؤلآءمنأقمهثم.

تغذالأرضيىعقىا"قيمتجرائر

الطوقالط.

75

92أ"ك!ماهـلاه،"ول"هاىد!أ"ول.لم"لملل!أ

+لاة+ع5ئاه+5،لاأ5أأع7"+ول0

03!أ"وللاغلاغ5ءعأئمء،كالأولآه+"،ألألق!+ق"ة+"

أ!كاهولس!!5خلاآعهـ58أ5هـلع!د!لم"97ة509

.لانن!ثره+"لا"

5،13+فاهأهألا7ءلماغ7آ"ء5،ةثمىهـ5+ن"ل!لت!

"+"عألأع"كا!لت!8قت!!ن"7ل!خ5،"+لق!*5،"9للألت!ءن"

أ"وللاغع،5ء7،كال!هـخلت!+ن"07

23،"+ئاولأ"لاهـأ"8تت!ألا7علع!*ة+"كلا

لاءلأ5،عكاس!ءن"ل!لت!كأ+"ول"+لأهـغ7.ل!لت!+ن"ة+"

لالل!+نه+لا"كا!9"+كا!،؟7كالآ،5لالت!كاهـغلالق!7أ+غ

لآ،5لآلاعلما"+علاة،لماكالاه!"+"ول.ل!ة

غدثتزائخاديآلأصئخاخ

كلفاالأزضنؤكاتت1

ؤاحدأؤضؤتأؤاحذة،ئغة)126(

صيلكل.

أ"ك!ألأيم+"كاهلأأتملأ50!آعلم!لملاغللماهـأ!أ7لأ

مآلم!.لأ،كاه+

ولءس!"*"لا.منسىفتأتىالبحيريالقبطيفياماميسا(،:اليوناني)فيميشا،العبريةفيتأتى125

تأتىوهكذاشفة،بمعنىوجميعها+ه+ه!غ+هالقبطيةوفيسآع*50واليونانية)شفه(ل!63العبريةفيئأتي126

والتاسعة.السادسةالآيةفىايضأ



76

جمناؤتخالهخ!يؤخذت2

اوتجاؤلأنهئمقيىتعثتاا

شيثغازآزضيىيخيستفلأ)127(

.هناكؤستكنوا

"قلئميقريبيما:زخلؤقاذ3

يتالي".ؤتعثئويهطوبأتضتغ

بهججارة،آلطؤفيلفئمقكان

كآلطيهت.تهمآئقارؤكان

لأئفستاتئن"قلتمؤقائوا:4

يك!نآلذيؤئرجأ،قبيتة

ؤتضتغالسئضاء.خئىزاسئة

تتقرقآنقثلاشمأ،لأئفعميتا

الأزضيى".كلؤخيماعقى

ائضديتةليئطرالردثقترل5

آئت!ثتر.تنوتتاةائذيؤائمربخ

عشرالحاديالأصحاح

أ"ك!2غلاغ57+علأغلب!+كالآل!،ول،4نه+ن"5ة+!

لأكأ"!ثرهلق7عئآ9ل!ه+عةآ57لأغ3قيءع7للأ"9،أ1

لأ"كالأءالت!كا"ولولغ.آع

أ"ول3ع+لمع7كأهـ7+لع!9عهلب!+ل!هآكااثهـ++تاءهع

كاتاءهـلا،8+لم!لل!لاع8+آهـلالاه5أ"!اكا!++ةلم!لل!لاع

5"+ن"لا+9.آأ"ولغلاغ57+عن"6ءآهلأآثهـ+هـ507

ءهـآثهـ5،لاهلم"ولأهـكاهكاول50لأ7"هكانعآة78+ة.5

"ولأع+،"لا5عتآءع5ولأ5ة5كالآله!لع!لماعلا

عآه+لا"غة+لا،8أ"ولن+39لملأهئاهلأأغولهـعول

ءكا!،لل!ص!5تاه+نه9ءقهلاأ"ولله!بع!كاآ3،5+ل!ع

"غ+لاهآ5ة75"لها9+ةه+قة9"+كاه،لآلا"،غ+أ

+لت!كا!9+هلا5!كا+لآ+علآلأع.

"ول5أ+"!غلم7نول509،ةأعلأآلألأ++ةلا،8"،أأ

لأة+ن+29لملاهل!ةلاهءالب!7"كا!له!ةأهأهألا+ل!تت!

الردث:ؤقاذ6

ؤاحذ،

دا"هؤ

احذةؤ

نه؟أ!خلأ7عهللاغأ"،ع!

أ"ول5+قهكالأ59+لا"ع

.سهولوجمعهاصستوية،أرضبقعةأي!12

فى7هـ+لت!9لع!07

أ"ءه!6ل!ع+معنول50،9

50!آء*لل!+7"+لأغ7لم



عشرالحاديالأصحاح

نأإئتذءواؤقدلخميجهثم،

تضتيغلآؤالآنخذا.تغضلوا

نأتئوونقاكلغقئهئم

يغضلوة.

ؤئتفيل)128(تئزلأئضأخفتم7

ت!ضغلآخئىيستاتفئم،فتاك

ضاحييما".ضؤتؤاحل!كل

فتاكمنالردثقعثتتتفم8

كلقا،الأرضيىؤخيماغقى

اثضديتةبتاءغنقكفوا

ؤالمر!)126(.

ا!ثمقادجميئيذلك9

هتاكالرلثلأن13("تايل"آ

ؤمنالأزضيى.كللغةتفتل

غقىآلإتةالرلثشتئتهمهتاك

77

لم،"كاآة،5+،ةولفآللا7ولنهم!اغعللى،،ع!غلألت!+ن"

ء"+لا"+"كاقلأ"هـ،+غ،"كالاتق.لأآع،5+

7ة+قعع،"ول"+"ول!ع+لألمهلمغ*لألاكالاءلألع!ولغ،ع

"+نل!لت!لالأ+لت!738"كا!لم"ل!آله!أغ"كاتاهولكالع!ل!،

ولخ50+كاهلأ+لاهـلا،7لأ7+لآهكاأ83+آ057

ول8،!ة،كاس!+ع9،لاء"ن+5نءنول9ء5،خولعهـآعلا

غ+أ+9كاقلع!+هل!+4!5أتم+35لآء5"ولأ

4+غ5+لأ"كاتاع+ل!قهله!هةهولأه5ل!أة+ة+لأ،8أ"ول
ة+7ن+759لا.

و"،ةكائةهء5هـلآ!أغ7ةكاةلم!475لآ+ن"5

د!نلمء،ءلا*3ءة،خءوللاكاآ7*غعلاعك!ن9ه،5كأء*ع7!آ

5!"+لآ+5آنملا5لمأ"ولهـ،عولغع7+كاس!،؟9،عع7

ه+ن"ن5نعاء5،9هـةععة،+غ9+57+س!كاق5!"+

العبريفيونبلبلننزلالفعلانوياتي،يشوشأويحيرأويربكأويبلبلدطكاويعنى:س!خ*3اليونانيةفىالفعل128

بالجمع.الفبطىوواليوناني

والقبطية.اليونانيةفىتأتيلكنها،العبريةقىالبرجكلمةئأتيلا912

وأحيرةأوتشويشتعنيوهى7(عدد)انظرد!ولخ*3الفعلمن5،كا!*لانءاليونانيةفيالمدينةاسمتأئى013

وأانشطارأوانقسامبمعنىع!دماساء*ولههـعالصعيديةوفيءمسا*؟،ولههـغفتائيالبحيريةالقبطيةفىأما.ارتباك

.اقافئر



78

كلقا)131(.الأزضيىؤخه

كان:ستابمقؤاييذاؤقذه.

ؤتذتفاستت!جمئةائنستانم

تغذالتاييةالستيةفيأزقكشتاذ،

الطوفالط.

ؤتذتاتجغذستاماؤغالقا

ستتةجمثةخضدنآزقكشتاذ

)132(.ءوقات،ؤتتالتتيينؤؤتذ

مئةآزقكمثتاذأؤغالق2

ؤؤتذشتةؤتلآتينوخضسأ

.)133(-ص
.-.د

قاتغذأزقكشتاذاؤغاشن3

ؤتلاثينجمئةآزبعقينانؤتذ

ؤتنالت،تنينؤؤتذسنة

مئةقينانؤغالقؤقأت.

عشرالحاديالأصحاح

آة"5لآلأ.5

لأ5أ"ك!"ءئا"،أ"7ءلأ5،?خ7ء.له!7ءله!لاةأ5

لأة+"ولغءللالت!+غ+ةعل!غغ7لأعكالألاة+7وللم؟"ع"هـ9

؟+لاعغ9لاهءلاه+غلم!ة+عة+7لماكاهـا!ا"+"ك!ة07

11أ"ولعكالألحغ7أ7ءلماكأ+علم!ة+،"كالآلأللاعمملأ

"ن+للاة+ة7كلهـهـ9"ع"؟+ع7ء"ك!كاق"،!+7ول14

لاغخ7كالألالاعلاهأن5"ولأهـلألا+"غ9"ع"،أأ

+ةهـغ4للأع07

،2ك!"أس!كالأغللاعطهـهـ9"!"ةغ"ولءة7

9+ولقا"+57ع+لأغ+7+غأ"ولغلاغ7للأءكالألالأةء

.لا"لا،"!

31"ولأش!كالألحلأعكهـ"هـ9"!ةله!ع"+كاةلأ"كالآلالأع،

"ن+لاة+لأة!"للأ،4لأغ+ءع+9"ولكاق،"

+9كاوللاهء"ول"أغ3غ77كالأع7ىأ5ن5ول"أ

غ+"لالاهـع"9أ"ول.لاعلا"هـغ+"أ"!لحغلاعكاأ3

البحيرية.القبطيةالترجصةفيكلها"،...هناك،هـمن:جملةتأتىلا131

والقبطية.اليونانيةفىتردلكنها،التاليةالأعدادفيولاالعددهذافيالعبريةفيادومات،كلمةتأتيلا132

القبطيالنصمعه)ويتنقاليونانيالنصحسبأماعابر".ولدوشالحشالحولد)،أرفكشاد:العبريالنصحسب133

لوقاالقديسإنجيلفىجاءمامعهويتفقعابر"،ولدوشالحشالحولدوفينانقينانولد"أرفكشاد24(::أ.الآيةبعكس

أرفكشاد".بنقينانبنشالحبنعابر"بن:يسوعالربانسابسلسلةفى36(و35)3:



عشرالحادىالأصحاح

شتاتخ.ؤتذستنةؤتلاثين

شتاتخؤتذقاتغذقينانؤغالق

ؤؤتذستنةؤتلاثينجمئةتقمت

ؤقات.،ؤتتابتيين

جمئةثتاتخاؤغايق4

غاير.ؤؤتذستتةوتلآتين

قاتغذثتاتحص!ا-ص15 سوس

ؤتلآتينجمئةتقستغايرؤتذ

ؤتتات،تيينؤؤتذمتتة

.ؤتات

وأزقيحأجمئةغايراؤغالق6

قاتبئ.ؤؤتذستتةؤتلآتين

ؤتذقاتغذغايراؤغالق7

شتةوستبعينجمئيماتقحتقاتبئ

ؤقات.ؤتتاب،تيينؤؤتذ

وتلآيينجمئةقاتجاؤغايق8

زغو.ؤؤتذستتة

ؤتذقاتغذقاتبئاؤغالق9

97

ك!لا،"لاخ،أ"كاة7+9كأ،ول57ء"!+ول"أ

لاغغلالاكالأللاع+ة7ءهه4."ولأ!كاالحلأعك!"لأ،لأ"

لم!"+عة+لا5لا7،"كالآ4لأهءقلاه+"ولءيمغ

+9عاولكاة"،+9كأ،وللاه+""ول،لأخغلالاكااع7لاهأنع

،!ولهـ+"لألاغ9ء"ول،ة+هـغ"7ءلا.

لأ4*ك!،غكالألحلأعء"ول+"ك!غللأةكا9قاوللأه"+

61غأ"ولغ3للاغ7لاعكاالاةء،5ع09

54أ"ولعكالألحغ7"ههءلم!كأ+عةءلأ،"كالآللالأع

"نكاة7كالأة5،ع9+9ماك!كاةماء9فاولهلاء"س!+7

أ"ولغ3لاعكالألألاخعنهألالاهـأ"ولغ+"4593أ"ول
+كأهـغ"لاللأح.

لأ6أ"!خلحكاأ3ع57لمع9للأة+"ولغ9+ك!كا"+57

+"9"كا!غ7+غ"ولألاغلأءكالألألاخ+ثهـ"كالاةعول.

71ول4ألأعكاالحغ5مع9لم!"+عة+لأ،"كالآلأللأع

"ق6لأةءكالاة"8عءأ!+،+9!اك!كاق"،

غملآله!هةول57"كاأ"وللاغلألأغكاأ3ع7لانهأ5أ"ول

+"لألاهـغع"9أ"ول+"لا"هـغ.لأع

لأ8أ"ك!عكالأ!خ87ولعولة+"ولغ97+"+لأه،أقا

7ءس!"ولألأغغ77كاالأعلأة+.لا"2"3

لأ9"ول،غلح7ءكاهـاعههعولله!كأ+عة+لأء73"كالآ،



عشرالحاديالأصحاح

ؤؤتذسييينؤتسئغجمئتينزغو

ؤقات.،ؤتتالتتيين

واتتتينجمئةزغوؤغاشن02

سترو!.ؤؤتذستتةؤتلآيين

وتذقابغذزعوؤغالثن21

سييينؤستئغمئتثنلمتروبخ

ؤقات.،ؤتتابتيينؤؤتذ

جمئةستروبخؤغالق22

تاحوز.ؤؤتذستتةوتلآتين

قاتغذستروبخؤغاشن23

ؤؤتذستتةجمئتىتاحوزؤتذ

ؤقات.،ؤتتالتتيين

تسئعآتاحوزؤغالق24

تازخ.ؤؤتذلعتتةوستئجين

قاتغذتاحوزؤغالثن25

ؤجمشرينؤت!ئعأجمئةتازخؤتذ

ؤتتات،تنينؤؤتذستتة

لأة+ن"لاة+لا"لأ"عماكاقول"،ةغ7لا"خكاص!7أ"ول

غ3لاغكاا73علالاهأن5"ول،هـلألا4+غ"59"ولأ

+"هـغلأ.للأع

02أ"ك!لأعكاأ7!غعلا"3ة+"،أغ7ول"،9ء"+57

ن؟75+غأ"ك!غ3لاءكالألالاخة+7د!ع9.*لاه

2،أ"ولغلحللاءكاأ3لا"3"3لماةكاحة+2كالآللالاع،4

"+قةلاكالأة?9هى*ةماولكاق"،غكا+"غأ3+"حع!أ

لأغغ7للأكاأ3علالاهأنع"ولأهـلا"7+خ9"5"ولأ

"+هـغ"7ءللأ.

22!أص!كاا3!لاعءع9هلا*غ"،أ+لاةء9"،وللاه+"
7+غ"ول،لاغغ7للأكاا3لاعءلاة*"لع!!لا09

32"ولأغلحكاا3ع7ءع9*ىهلم!"+عة+/6،"كاأتمللأللأع

4ن+لاةكالاة*"*لل!9!7+ة"،ك!كاق،"،أ"أ

غ3غلألاكالأعلالاأ5ن5ول"أهـلالأ"+غ9"5ع!14

+"للا"هـغع07

42"!أخكالألحلاعلع!*"*9+!غلمةلأله!ه"+لاهول

للالاغ"غ"ءأألأخكالألاللاغع7ة+7."9"كا

52أ"ول!غكاا3ع7لع!*"*9له!لمه+عة+لأع77،"كالآ

"ن+ة7ءة57"9"غ+عول"+ة7عولأ5ء،غللا7ء"

،4!غ7لاغ7عكاا7نهألا5أ"وللاهء"3غ5"9ول41



عشرالحادكيالأصحاح

.ؤتات

ستتةستئجينتازخؤغاشن26

.وهازانوناحوزأئراح!ؤؤلذ

ؤتذ:تازخقؤايياؤقذه27

ؤهازان.ؤتاحوزأئراتمتازخ

لوطا.قازانؤؤتذ

تاز!أقاتمخازانؤقات28

!يها،ويذالىالآزضيىفيآيييما

ائيهفذاييين.كؤزة)134(في

ؤتاخوزأثرائمؤائخذ92

أئراتمائرأةاسئمائرأتئن:تهضا

تاحوزافرآةؤاشمستازاي،

آبوؤهؤ،قازانيئحتمفكة

ي!كة.ؤآبويفكة

غاترأستازايؤكاتتأ03

ؤتدأ.تلذققئم

ائتهآئراتمتازص!ؤأخذ31
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+ة7"هـغ.لاع

62أ"ك!7ءكالأ!غ"9"هغلآلم!هةلم4+ل!هولأ3+غولأ

لأغل!غ7كاالاعة+طهـ7لمله!"9أ"ولة+7لع!*"*9أ"ول

ةكا7ول.ل!"99

72كائاطهـ،4ةغأ"لألأععكاس!5،."9"ه"9"كا

غ3لاغ7لاعكالألمطهـل!ة!لأ"9،"ولةكا7س!*"*9أ"ول

ل!ة+طل7"99لمطهـأ"ولل!"99خ3غعكالأ!77لأة+.+لع!ول

82أ"وللاعل!"هـغ+"وللا"99لاه،+لئ!لاع"9"ه

تآهكا9+"+ة5تةهءن"ل!غقي+7لمقييبه!غ3هـلآلاعء7لأخ

قي+لت!*"9لالق!+لالع!آ"ةول*.

92أ"ول"ثرغلممطهـ57لم!"9أ"ولس!*"*9آه+لا"غ5

ل!لا47"ولآع.لأةه"لهاآبخءلالأ"7ول،أطهـلم"9له!لم"9"ء

أ"ول"لم!هلاةأ7ءأول،"لألالألل!*لمه*9"*ثرعول

طهـ97+"لألاهـ7"99لمثم"+79ع4*8أ"،أأ+"+9

."*عأ

03"ك!،لألأء"9+كاهع!آ4"ولأقهول

غ+علأ!5+5آع،.

3،أ"ولغ"8"9"كال!ءممطهـ!ة+لم!"9ةألا7

*عركورةفى:اليونانيعننقلأالبحيرىالقبطىفىوتاتى.الكلدانييند*!6اورفى:العبريفىتأتى131

.حولع+"مد!ا!ك!الصعيدكطالقبطيفىوكذلك،الكلدانيين"لمرداء+
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ائييماائنهازانئنؤلوطآ

ائييماآئراتمافرأةكتتهؤستازاقي

كوزةمنؤأخرتجهم

أزضيىإتىليذخمواائيهفذإيئين

خازانإتىقآتىكثغان.

هتاك.ؤستكن

تازخآيايمكلؤكاتت32

ؤخضنجمئتين)135(خازانفي

فيتاز!ؤقات.!ييين

.حازان

لأثراح!:الرلثاؤقاذ

ؤمنآرضيلثجمن"اخرض!

إتىأييلثتثتؤجمنغ!ثييرتك

ألييك.التىالأزضيى

عشرالئانيالأصحاح

ن"06تاأ"وللاةء+لع!ولكهـلاةألال!"99لأةألاقه+

تاهألاتاه+ن"أ"ولل!لأ+7"9"ل!ل!لأ+هـلأنل!7لا

"+نهتة7لالا""ولآول"9،له!ه+قلاهأقتآهكان""ولأ

غلأ!2"3ل!ع"ئاءنهءغءاش5لت!*ء"9+لالت!

ثرول"ةآل!لل!+95عهـلالآ7"،ع5،لأء77لآ7لا"*لا"

،"،الألاءهـ8!لع!5ل!"99"*أ"وللق+"وللاعكالأولك!غع.آ

23،"ولع3غ57+ل!ه،"أةلم!غ،"9"9"كاع7

7"99"*!اكاقول"،ة+خع+77+غلم،لمه!+"لا"هـغلاع

"9"هلاء.لا"99"*

غ!ثتزالئافيآلأصئخاخ

أ،"،لاع+أعن،أ5،9علب!+لم!"9،ول+!عهـ8عحأخ

لآء75لآ!لاهكاأ"حم!ولخلآ+!لألألاكاع7"آعلاهكا"ولأ

ولغه+قلاهولآهقه+9+"كا!ةلاهكاأع5لالأ+لآلأ7لمأئم7

كالافى5،ةعآ!لل!.

والفبطية.اليونانيةفىئردلكنها،العبريةفى"حاران"في:محبارةتأنىلا135



عشرالثانىالأصحاح

غطيضةأفةخغقلثقأ2

اشقك،ؤاغطتمؤاتاليكك

ضتازكأ)136(.ؤتكون

يهيك،ليمتاكليتااؤ3

ؤتتتازذألغنفم.ؤلآجمييك

الأزضيى"قتا!ليتجميعلمحيلث

تةقاذكضاأثرامقذقت4

لوط.معهودخحتالر!ب،

وستبعونخضسنلأثراتمؤكان

.خازانجمنخرقيتضاستتة

قيزاستاامئرأخذقأ5

ؤكلأيخييما3ائنؤلوطآافرأته

ؤكلاقتتيا،ائتيمقتتياتهقا

لمحىاقتتتا)137(اليىتفم!بى

إتىييذقئواؤخرخوا.خازان

آزضيىإتىقأتؤا.كثغانأزضيى

كثغان.

وتكوأكطد؟بر+:العبريفيتأتي136

البحيريةالقبطيةالترجصةتذكرلا137
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"ول2أ+0كاآ7،كالل!ععأ5هـغلا50لم!"لأغ"حك!أ

نء8كالل!كا!لأهع"حأألم!لاعل!لاوللت!ة+لاةهلأءلاهكاه

"ولأ!غعلاهثهـن+7ة5.

"ول3أعثهـن53لع!كالآه+لةععثمنلأههلاقكأ+!?كا"ولأ

ءنه+لم!لل!9"+"ولللأغعكايلاه9"+"ول.،"لماهكاهأ"!

غ7عثهـلاهـ770كالأ57ءلمه،خكالا5،+"كاه،"أهـ"ثرلاأ

لآ+75لآ5.

"ولأخ+95عهـق7وللم"9لم!-هـ"ءأكأ+9ء

ثمغكااقىع7"قءلب!ولن509،لم"ولألث!*س!5+له!ع+

تاهءن"لم!"9،كلهـ.+لل!ولةغلايملالق!+غغلألم!هةلمول"+57

ءعكالأغ++ةعغلآعهـ8ل!حعأغ99"*.لأ

"!5،"ثرغ،ل!ءطهـلم9"لم!7+ل!ء9"7"لالأ74"ولآ

"+نهن"عاأ+لاةول+لع!لالاةأ+تاه؟"هـثرعهتة"+نهق

"ولأ"+7"+"+ه*9"+ن"+7"نن!ءن7لم"كاة

ك!غ+كالآ"7+هلمول"أ+كاه"لالللالآ*7لملأل!

5+لا"كاا3+ءاغ7!لملأ"99"*أ"ع!لالمهكا!هـثهـلآ!غ

95+لآهـلاع"7،أع5أتملألأ7"لا"*أ"ءأهـثملألأهعأ5

ل!آغ3"لا"*.ل!

مباركأ.وتكون:والقبطىاليونانيفىتأتيلكنها.بركةن

افننبا".النينفس"وكل:عبارة
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الآزضنآئرامؤاختاز6

تؤفيإتىخثىبطويها)138(

العفيا)136(.التفوطةإتىتثتيهيتم

حيتئذائكثغايتولنؤكان

الأزضن.يسئكئون

ؤقاذلأثراتمالردثؤطقر7

خذهأغيم"لتسثلك)."\(ته:

أبرام)1"1(هناكقمتىالأزض!".

تة.تراغىائذييلر!تتذتحأ

إتىفتاكينإئتقلئئم8

ؤتضبآإيلتئت!شترقىالختل

إيلتيثؤتةخئضتة،فتاك

ؤتحاي)143(ائتخر)142(،تاحتة

قذتحأهتاكقتتى.الشئرق%تى

الرلت.ياشيمؤدغايلرلت

عشرالثانيالأصحاح

أ"ول6لها"9،طهـلاعكالاعةلق!،ةلاشش7ع،عة،

آنملم!ول50لا"!هم5خءلل!+نأه+ة+لاهء*لاءلما+عألالأكا

9ةئة7ش7نلل87لآلأ.هأةغ*لا"لا""آ5،+ة6ء

ول"+لق!ول5ى7لأكالا7لآللأ.

،"ءأ7هـهـلث!7نول50،9لب!+لم!"9،ولأ"ءألأء+أء

4+قلب!+كالب!+غ9له!+"كاآهى؟لل!كالق!+لأل!3لآ7

+"ن7+7."ولألئ!هولةةكالأله!ع7خولع،وللم9"لم!

هـ،كالاشكاهل!ه،9لا!ا9لب!آلب!ءهـهـةغ،+7.لب!+ن"

،"ك!8+"+كاس!هـآءولغع7ءأحة+ة509،+م!ا

كأ5"58+"7هـ،"!78أ"وللاعكالأ+كا!آءولغلألأ+

77،!لالألمقه+ن"هـ،4!ثهـ7هـة+"وللأ"كا!"قىأ"ول

كل3"لأ،6"ول!+"7"ثرهكأ5.ول4ألب!هولةةكالألم!لاعغولعآ

آكا!،كالاهـ57،9لب!+لاول9لب!آأ"عا5+"كا!ولءأع+غ

غ+أ+لق!لاةلم!ة+4،لاول9لاهآ.

كا8
بطولهابمعنىأع5ة+عالآلمما50لآ+دأ"5:عبارةاليونانيةالئرجمةوتضيف"،الأرضفي"واجتاز:العبريفىا

امتدادها.علىأوبطولهاأى6+عاعءا!ا:القبطيالنصفيويقابلهاطولها،

مورة.بلوطة:العبريفى

ولنسلك.لكمماء**عمهء!اع+ءهم:البحيرىالقبطيفيتأتىا

والقبطي.اليونانيفىيردولكنهالعبريالنصفيابرامالاسميردلاا

)المتوسط(.البحراتجاهفىاي،الغربجهةمنبمعنى،البحرمناوالبحرناحية:واليونانيالعبريفيتأئيا

كا-ول5القبطيةوفىآ"+ولاليونانيةفيتأتي



عشرالثانيالأصحاح

أثتم

قتضت

(5،1)تةئترا

آئرائمازتخل

(11")4صص!ص

خيمته

غقىجو!خذتؤ01

إلىأئرامقانخذزالآزضيى،

لآنختاك،ليتغرقيجمضر)6"ا

الأزضيى.غقىإشئتذائحوغ

أئرامقرقيتضااؤخذتا

أئرائمقالمصخر،يذخلأن

أغقئم"أتاائرأتإ:يستازاقي

آلؤخإ.تجميقةائرأةآتلث

زآ؟إداقيكونا2

خذ؟يقوئون:آنهئمائمضرئون

ؤتقتنوتلث.قتقتفوتيى.افرقئله

اختة،إكاتولىايذلك3

يستتيلث،خئرلىيبكون

أخللب".منتفسيىؤتخيا
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أ"ول9لآ+ة9له!"9،طهـلاعأ"ول95+هـلاععأ5

+هكا"9ءكاس!غكالاءةع7غ7قيءغ9لآلما.لب!

لأ5أ"ك!غ3ءةلما،ثهـ5ءع!خأ+غءلآء3لمعلآأ"ول

+"ولغلم7كلهـلم9لماعأ5لالأ،كد706++59"لآول،"4،

ولءلمآع،+ةلاغكالا*كاآع7ةلأ،ثرة5+غ،ءبن.375

11غ3غ7كاع5غة"ك!،لالأكامالألألأ5لالمولله!"9

كاأعهـثهـععل!آءأ5لأآكهـلا++ءل!هعلاء+إي!ك!"9لأء"9

قي+أول،"لالالأتاه+ق"لع!ءاكالتألا،!لئ!لاغ،+ةلألألامم!

نع+كا!9س!50+ح.أ

21،"+كا!لأئاهلن!5لا"ةأكالاآكالع!ع51

3أوللم،ه،++نغ9!،كاتآه،+ؤلأ!لاعقه+ن"ء،+ئا"أ"ول

ة+ه+ولعل!كائأهل!آلم!عكايغةغ+ء9+،5لاهكالآ،+"،.

لم3ة+أع7ئاه7لأهـثرعةكهـ،+ةئآه+ن"لم،لم!أءلل!+ة5

كأ7عنله!،5لأل!خ،"+7ةكافالمغأ"حك!لح"+عكاآ3،أئم

لآ*لاللىلم!لاهخ7عولتآهكاهـاع.

صعسكرأ.يقيمأوخيمةينصباويخئمس!نع؟ع+ه+"9+كاومعناه:اليونانيةفىالفعليأتىا"ا

1(.:ا3)تكفىوكذلك؟!إ؟+الجنوب:العبريفيتاتي5"ا

فئأتىالعبرىفىأما(كيميأو)كامىالهير*القبطيةوفى)الجيبتون(،أول573++ىاليونانيةفيتائى6"ا

وليا؟56.مصرايم
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آئرائمذخلتقااقخذت4

زأواائمضريينأنجمضر،إتى

حذأ.تجميقةآنقاآئضرأة

يخرعؤنسماءرؤخاآاوز5

فرغؤن،تذىؤقذحوها

يرغؤنتثحتإتىتأذخفوقا

خيرأأئراتمإلىاقضتغوا6

ؤتقرغتثمتةؤضازي!تيقا،

يغالؤإقاء،غييذؤخمير،

ؤحمال.

تيتةلي!رغؤناللهاقضرقي7

يستتحبؤزبيئةغطيضةضرتاب

آثراتم.افرآهستازاقي

أئراتم!رغؤناقذغا8

ضتغتالذيقذا"قاؤقال:

آنقاتخيرننتئملآعشنكيى؟

افرقئلك؟

قفتالضادا9

أخذئقاءخئى

أختى

يتكون

عشرالثانيالأصحاح

لأ4غ7لأغ5+عغ؟أ73"ولآهـثر!أعللاعلم!"9،ولءأع

3أول57++ىلمة؟أ5?77أطهـأه،5،ء+نلأكا7لالا"ول،*7

+لأ،3لأوللأهـكاللأةة"9لم

!5أ"ول57؟لمغلالأ+ن"أهلع!"9"كاع+لاه*9"

أ"ك!قي+غللأ"كاس!7أغ+ن"97+!ةلم!"9"كاأ"ول

لأ"لا!،عللاه"لالأكانأع5للأة+.لل!"9"كالاهول،ه

،6أ"ك!لمطهـلب!+له!"9ئاع9*غ5+لا"كالآ،،ةلمللألآ+ن"

"ولألاغلاخه،لأهلب!ءئا"9+"+"،ة،"وللم!5*كاق،أ!

لاة5لم،+"ةآع5"ول،"+ة،"!آ/،لألم!هآلا5،"ولأ

"وللم!7ثم0،5

71أ"وللاعكاه+لأةعهـة5ة+7لل!*9"يه!

آهلم!كاه+غ5لاءلماثرقىع،5أ"ولأ730+5،09،ةولل!ة+

لأهولأه"ن+هتآ+ء9أ5"9"ل!لآء5لالاول"ول،ة5

ول،"9لم!.

518"كاس!ثر"وللع!"9"كاس!!ة+7لم!"9،وللاع+أع،+

+ه5+ق5+خكأكالأ،5له!5لم،،+ةولنهلألأآ3+فى5"!اعلم!5،

ة+،لألأىكالآ5نكاس!كاللا،/

91آلا"+آء،+"5ة+،طهـةهـثهـعلآلم!نه+كاس!7،نمك!لمهأ

"ثهـغلاهلملا+ن"تت!ءلا"لهاعأع5."ولآ"لألالأأ"وللاقلأ



عشرالثالثالأصحاح

افرآلكفؤداؤالآنزؤتجتى؟

ئطلقاؤقاخذ!قكقاأ

."!تعيدآ

ليتجالايرغونتأوصى02

قاؤكلؤافرأتةقشتيعوةبأثراح!

ضغة)7"1(.ؤلوطآتهكان

مضر،جمنأئراماقضعذ

تهكانقاوكلؤافرآتههؤ

الترتة.إتىضغةؤئوط

فيجذأغنمأآثرامؤكان2

ؤالذخب.ؤائمضةائضاشيية

إتىأتى،خئامقؤستاز3

إتىإيل،تيتخئىالترئة

خئضتهكاتثائذيائضكالط

إيلتئتتثنائتذاغة،فىفيه
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نهةألألالأ7لآكاهلاغ77"كاأ57كاهلا."8لالئ!لم

9+ة+!.ع*ع

02أ"،1لاغ!+"!آعكاعلع!"9"كا7،4"9ة7"+ع19

ول،9"لاكايله!+59+خلم!ليا4،ن+لاة"ولألأ+لا

"ك!آ"لألالأه+نقأ"وللم"+7"+"كا!لأيمءلب!+ن"،"ول

+لع!8+ءلم!!ه+ن".ق

غ!ثتزالثايتآلأصئخاخ

ل!طهـأغلم7؟لمكلهـخلم!"9!خ3أول++نلملاه4ة+ن5

أ"وللألالأ7لأقهءن"،"ول"+ل!"+"+4قه+ئا،"ول

ول+لع!+ءله!،+ئا"لمتاهص!5،لالأ+غأ39لم!لاه.

لأث!9،طدةغلالأ"9ةةهـكايه،كاتاهثهـ+

لالآ+وللا،كا!أ"ك!9"لالأ9لب!آأ"ول9*.لب!آكالا

أ"،9531+غعهـن77ءهـةهـثريململاعأع5لأء7

س!لاهلم!79علل!س!هـ،"!78لمعلل!غتاة++ة+لملاهئاهلالألأ

6كاعأ73لأن+5ق+ة+9ة+ع9هلالم!لا"لما!كاهل!

هـ،"!7ثرأ"ولكألا"له!كاس!لأطهـ57لم،"7

والصعيدى.البحيرىوالقبطىالسبعينيةفىئردلكنهامعه"،"ولوطأ:عبارةالعبركطالنصعنيغيب7"ا
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غاقي،ؤتين

الذياثضذتحقكال!إلى4

هتاكؤذتحاأؤلأ.هتاكغمقه

الردت.ياسثيمآئرام

صاتمأهصءالسئاء4طصر5
برمعيرولو

ؤتقرغتمآثضأتهكان

ؤيخياثم)8،1(.

نأالأزض!تستغهضاؤلأ6

كاتثإدقعأ،يسئكتا

تقدزاققئم،كثيرةآفلآكفضا

تعأ.ت!صثكتاأن

تئنجمراك)914(قخذت7

صزغاةوتئنأئراتمقؤاشيىزغاة

ؤكان.لوطقؤاشيى

حيتئذؤاثمرز!يونائكئغايمون

الأزضن.تسثكئولن

"لآيفوط:أئرائمققال8

ؤتثنؤتئتلث،تينىعراكتكن

عشرالئالثالأصحاح

4ة?أع577+ة+97+كاياكالاهـقه+آلملاهئآه

لأعكالأآه+غآءولخلأ+7ة.للالأ*9أ"ول5+غ5+"كاس!لحهول

ولغعكلهـ،لم"9لأ+ةة75"له!لاول9لاهآ.

مهـ)5،ول+لع!ءىكالب!لأ+95علا5لم!لأغلب!لم!سا"+

طهـلم"9لم!لايم9+ة"+"م"ولأ،ةع45"،"77ء!.آ

أ"ول6ءك!نهلقما*غ9،عنهكان"5لألآلأللأآعول،5+"ول

لأة4لم،+ةلأأئم"+لائت!+ن"+لاه*9"+نءةهلاه+

أم!أولنهغنة076"7آعول،5+"وللا."لأ"

أ"ول7لأخلاغ5+ع7*ةلم!"لأ"له!لأهكاس!لت!ء7

غلم!،5+لل!77لالت!ء7ءولللألق!للأفآه+لمولله!"9أ"ءا"لأة

لم!ل!هكاس!+ل!قق!ل!صالم!،5+ل!س!لت!+7أ3ءولقت!77قه+.ءلع!ول

هأةغآ"7"لا"*،5أ"!كاأهع9عآ"لح،60ة6ع

!+لاهك!لت!7يه!لالاش.

+أء8لاعغةموللم!"9لب!++لع!ول7لألم!+كاس!7*"لم!

"لا"لم!لأهكاس!له!غقهئآهكاأ"ول"ولأة74لاهكا!لم!لألت!كا

خيامكلمةمعدلالآ+!ا7ماشيةكلمةتشابه)لاحظماشيةقطعانبصحنىلألآ+"7:الاسكندريةالنسخةفي8"ا

ماشية.أيع+ههول!+*عهـع:الصعيديةالقبطيةللثرجمةومنهاآ"77!اكاا،

"91"*"لم!.الصغيرالسيفأوالسكينملوبيضاءأسلحةباستخدامالصعركةاوالقتالمعنىئحمل7*ةلمماكلمة9"ا



عشرالثالثالأصحاح

تخنلآئتاؤرغاتذ،زغاتى

أخؤالط.زجلالط

الأزضيكلأتئستت9

نإغئى.اغتزذأقاقك؟

تمينأ،قأتاشيقالأ)دقئحت(

شيضالأ".قأتايمينأأثتؤإن

ؤزآىغئتئيمائوطقرقغ01

بالأزذنآئمجيطةآئمئطقةكل

-زئآتة)015(كاتثتجميغقاأن

ستذوتماللهأخرقيآنقئل

اللة،كمرذؤس-ؤغفوزة

تجيغأنإتىجمضرؤكأزضيى

ضوغر.إتى

كليتفسيهلوطاقاختازا

بالأزذن،آئمجيطةآئمئطقة

قاغترلضترقأ.لوطؤازتخل

أيخييما.غنؤاحل!كل

98

+5لها،لاخلالع!لهالاه"ءأأ"للأ"لهالاهكاس!للالت!+5+لها،للاغلالع!

لاهكا.+ة،هـلافى9لل!5+،ة"هـثرعهأأئملهاعآ5كاس!لمالاع.

9ك!لاهةأهن+"كاهلألآلا+7"لأغهكاهـلاهآن+كاس!/لأ،

ة،لع!*9هـكاآ،+أ3،+كأ.تاهلماغنكاأعأع5كأ9+كاماعلم"9

لئ!لأغ5،ع.قاععةأع!؟نكاأع5ءة،عع؟لئ!لاغأء5

9"ع+كاما9.كأ

51أ"ول5"9"+غ+لع!ولنه+5ءلأهله!ولهـهـة

قه+لا"للأعةأع7"كاه+لأ+7لل!*،9ء+579قه+

لا"؟9!ألاه،+ة"كاه+لالالهاهلح،+ه+خ77-9+ة

قه+9+كاه+"ول،"للىغلاة+هـةع7"لم!ه؟هد!أ"ول

!هلم!"995-لئما5ة9"+؟قىعكاما50هـقه+عتاه"ولأعلف!

لألاه++تالأأكلهـلآلألل!خ5هـثمغآعلاءأعلأهل!."95

الأأ"!اععغ58+"عغلب!+لا"غ+لل!وللا"كاه+لالأ+

+ع9س!*آ9لأه+هقلا"ة915لملاه"ءاأ4لآ+9لأع+س!8

كأة+ك!ل!لت!58+"7لم"عاأة،لل!*ع9!هـكاآ7"كاخ50+كاهول

"+ة+قه"ةعهـ58ق"نءقه.

+(.ةلم!"+ه5الأنهارمياه)مل!المياهوفرةبسببئروىأوتسفىأنهاتعنىلمماهغ،60+غ77،ريانة:كلمة015



كئغان،!يأئراماقستكن2

قلإينيما)51؟(!ىئوطؤستكن

ؤتضتآئمجيطةآئمثطقة

ستذوتم.لمحىيخياقة

ي!آئذينآئرتجالاؤكان3

حذآؤخطاةأشثرارأشاوتم

الفة.أقاتم

نأتغذلأئراتماللهاؤقال4

"ازتغغثة:ئوطاغترل

ائقؤصعجمنؤائظرغئتيلث

شيضالآ،الآنفييماآئتالذي

التخر،ؤتاحيةؤشتر!أؤتجنوبأ

التىالأزضيىتجميغالأن5

اغطيقاتلثترىأئت

الأبد.إلىولنسسلك

كرفلت!مئقكاؤأخغل6

اسئتطاغإداختىالأزضيى،

الأزضيىزفلتغذأنآخد

يغذ.أئضأقت!لك

مدينةالمفرد:فىاليونانيفيتاتيا!ا

عشرالثالثالأصحاح

لأ2لمولله!49غ؟ل!عكااوللق!+"ولل!غ2قي7"7"*لم

+لع!ولةغك!الت!ء"،أل!عكاا3لاغة+8،علت!+7لئ!*،9ء+لع!79

ول4ألآءك!كاس!لاس!ءع7غ7ل!هة5لم!50،.

لأ03،؟غهـلأ"،5+لع!9أهل!غد!هةله!ه109770،50+

أ"ك!كألل!+9"له!85ألاغلمه+7آ57هـتاه+ع."9ةةهـكاتآه

لأ4ه،؟هـخةع5ع+مل!علب!+طدلمله!"9لم!"+عة+

لل!*ماة9"ل!لآهـكاما،ة+7+س!ول+كأ""تآه+ن

طهـ7"ثهـلمخ"ل!اع0+5،هـهـه!هلهاهكايآلاهة،غ"+ة+هئة

+ة+لملاهئاه7لأكالاتالم،ع9+ة5لا"990.أ"ول*،آثم

"ولأ+"7"5"ثره"ولهـأكا!"هه4لا.

،5،+ةلا"كاه+لأ+77لآ7لمنكاهـالأةكايء"519

لعأكالق!؟"نلأء7"ولأ++كالب!خ9لم!+"كاآهى!لل!عكاهق

"لاتت!أ.50

لم6"ءأأ5+!،لل!كا+كاة+غ9لم!لاه-كاهءلئ!لأ+7

لم!"لم!57لآ+علآلا5.عأةلأن"+"آ+5،غ9"!هـ،ءكاأتمله!،

لأكالا"له!له!75لآ+75آتم5لم"ك!أ+كاق+غ9لم!"04لا

خ9"عهـ،لم!هـ7كالآع"+.،

.مدن:الجمعفىفتاتىوالقبطيالعبرىفىاما



عشرالرابعالأصحاح

الأزضيىفيافشيىافيم7

لكلاتىؤغرضقاطوتها

.أغطيقا)152("

ؤأتىيختاقةأئراح!اقتقل8

قفرا)153(تلوطةجمثذؤس!كن

ؤتتىخثرون!يكاتثالتي

للرلت.قذبحاهتاك

19

،7لأ"عة+كاهةة،ةلاهكالاعأئمكالالالآلأأع5+عة+

لآلم!ول50"لآ+ن5!ا،عءأ+ةكاء50+"8+ةكاما5،

لع!كالت!ة"لآ+نلأ.

8،أ"ول7،أكا!+ة5"كالت!لاله!"9،ولغلئ!هـ78

كالأوللت!+"عالاس!"9"+لاش9ةلاتآلالأ+له!"اوللم79لمأئم

لالألاغثرك!علم!79لمأ"حألاعكا!لم!ةةهحالقولغآع

هـكالالآ+كا!ا9ه،7لاول9.لب!آ

ذثتزالزايغآلأضخاخ

قضقيهة)أيايم(لمحىاؤخذت

ؤآرمريوكشيئغاز،قلكأفراقل

ؤكذزتغؤقرآلأستاز،قللث

قلكؤترتجاذعيلآح!،قلك

(آ)51صتعص

الاقيم

خرباضتعوالآء()خؤأن2

ستاوح!،ملبنتازغ)155(قغ

51،لاخلا5+عغةخ7آبخ+"آءهاكاهمآبز!هههـ9"له!طل

لمكاه!اغلل!5ءع7لا9"لمول9*لل!،لمكاههالأع5

كلا5"كا!9"ءأأ*هةهوللأه5لم!95لمكاه!اعن5

طهـلم!"ول،"ولولل!9"ه،لاءهاكاه5هـعلل!77

"!لاه!

4!"كاو

لهاكاعة

لها+ءة

غ+75"كالأآ+ثهـةءله!لاه

،كاه!اغلع!5.ءه5ةلم!لالع!"ولأ

الصعيدية.القبطيةالترجمةفيوكذلكالأبد"،إلى"ولن!لك:الاسكندريةالنسخةفي152

"لامهـدهول،9،لم!"الاالآاممبر:الفبطيةواليونانيةفىتأتي153

بعضفيبقيتلكنها.الأممأيدالت!داهـغاليونانيةفيجاءتلذلك،الأممومعناها:،جوييم95لمأ:الحبريفيتأتيا"ه

جوييم.:العبريبنطقهاالبيروتبة()الترجمةدايكفانترجمةملوالئرجمك

ول"!.بالا:اليونانيفيهه



12

غموزة،ضيلثيرشتاغؤقغ

ؤقغأذقة،قللثشيئآزؤقغ

ؤقللثضموييتم،ضللثشيضئيتر

ض!غر.هىائيي-تاتق

جمئذائققواقؤلآءتجميغ3

فؤائذي-اثضايحالؤادي

آثمنح.تخر

ستتةغشترةإئتتى4

يكذزتغؤقر،استغيذوا

غشترةالئايتيماالسئتة

)غقئلإ(.

ؤفي

غضوا

غحثترةالرايغةالسئتةؤفي

ائذينؤائملوككذزتغؤقرأتى

(الغقايقة)156ؤضترئوا،مغة

قرتايتم،غشئتاروتفيائذين

ضغفم)17(،قوئةوأقضا

شتؤى،قلإيتة)158(!ىؤالإيمتين

عشرالرابعالأصحاح

لمكاه!اغلع!ء!5لم!995"ء"عأأد!علا7"9،كاهماغلع!ء

"لم!"ةطهـ"ولأهلم!لاءلم95لم!اكاهغلع!5د!علملع!له!،أ"ول

لمكاه!اغلع!5!"ولول7ءتأ"(ءكاس!ل!أل!7لألع!)9.

3عء7"+5لاكاماه+ئاه7لت!هـع7لا"كاا،+غلأ+7

كأهـلأ"9"7!لأ+لافىلآول7(أئأهـلأ"كا!"ثرةلت!+7

.)لاتت!فى

لت!ةة"ك!عغ،+غ؟هثرنعلا57+لب!

لحلاه؟ه*له!95575لملب!+ةغ9+؟،"!كامالب!+كأولع،ع+خ

+".لا"كالأ+كاس!

5لاغخةلب!+9"كا!?لب!+"ولءة،"،!ع،عءغ

هـثهـيملاعلماهلأهوله؟ه*95أ"ولأهلمآعهاكاه102

،+ءله!4قه+نأ"ول+"ولغلمهلياهول7ه+عن5"+7"3آلأ

نهكا5داغهـلع!9"+كاطدلا،"79"!أ"وللاهـغ7لاسلاكاأ9كأ

كألم!""ن+هآ5وللمهأ5+ن05لم!لم!"ه،لا5+نه5غلا

لا"ءأ3آقي++عثرة،

)الرفانيين(.د*6!*+-6العبريللاسمترجمةوهى،الجبابرةأوالعمالقةتعنىأه+لا"3،3ع5اليونانبةالكلمة156

متنقلة.اومتحركة()قبانلإلىترجمتهايمكنالعبريةالزوزيينوكلصة56؟الأأ،))ؤالزوزئين:العبريفيتأئي157

)الترجعةدايكفانترجصةفيتترجملموالئى،قريةأومدينةئعنىوالتي؟6!6+اقريتايمالعبريةللكلمةئرجمة158

.العبريبنطقهاهيكمابقيتيل(البيروتية



عشرالرابعالأصحاح

فيائذينؤائخوليتين6

ئطضةإتىخئىستعيرحتالي

ائترية.لمحىائتىقازان

إتىاصتجاراصلمصثئم7
وءورجعو

هىاليي-)915(الحكيمغثن

زؤستاءكلؤضخرئواقابشن.

السئايهيينؤالأفوليئينائغضايقة

16(.تاقاز)خضون!ى

ستاوتمقللثقخر!8

أذقةؤقللثغموزةؤضلأ

تالق)161(ؤقللثضموييتمؤقلأ

ؤتطضوا-ضوغرجميئالتى-

الؤا؟يفيضغهئمخربأ

آ!(.ائضايح)3

39

ول6"أ+5ن5*995"ه،لا5كا5ق5غ7+هآ5ة9!كالا،

د!7!اغس!5ءآتم++ع9علماهـلأ،لاهآتمكالملا"9"كايلألا،كاكاس!

قي،لاخغ9.لب!له!لأ

،"ك!97+كاهلأ"ع+لأ"للىغ5أئملا"كا!هـ8،+غأئم+7

+7لألأ7+لآ5ول9كاآعلل!ء("ئا++كاس!ألا!"ة،ع)ول"أ

"ول+غولهليا7"+ة7+"ع+نه5ة579*ءله5طهـله!7!هءا

،ةك!+هنعكهـلم!4990لاهآ5+لأهع5+"وللاتآهول،5"+غ7

"هـ7"كاهكاطهـلم!09"

8غهـثرلآ!ل!ع؟غءنع!اكاهلملألل!له!ه؟هل!أ"ول

لم!اكاهعن5له!هع5"995أ"وللمكاههاعن5"لم!"ةطهـ

أ"ولع?نحماكاهلمله!،لع!لمول4أءلأء!اكاهلمك!"مه!

كاتأ"(7ءكاس!لا،7ءلألع!)9"ولأ+له9ءكاةلا"ع5+

"+نهآ5عء،+يرةعلا57ل!غآبخ+هول"!اة،قيكاقيك!لاههلم

لا.لمه،5الهء+قى+"ل!3:والفبطيةلاآ2+،73+لأ7لآ+95!اكاآعس!5:اليونانيةللعبارةترجمةهىالحكمعين9"ا

مشفاط.عين:علمكاسمترجمتهاويمكن،الحكمعينأيضأتعنىوالتيلأولل!163لامشفاطعينفتاتيالعبريةفيأما

القبطيةفىوكذلككألم!"هـدلأ"كاهكاظ9ما:لمكانأولمدينةكاسمواحدةكلمةاليونانيةفيتأثي06

(.تاماربحصئونأو)بحصصون؟؟6د؟لألأأ:العبريالاسمنفسوهو"هـ*ة?ح!ه،!ةمه

"بالع(،.:العبريفيتأئى

بعمق-البيروتية:دايكفانترجمة)فىالواديبعمقومعناها(،سديمها)بعمق66!+بأ3+الأ3:العبريةفئ162

الترجمةفيوجاءت.مالحعميقواديوصحناها:قي+،ةةكماهوللآ+لآ،الا!ه:اليونانيةإلىترجمتوقد(،السديم

17(.عدد)انظرع+كأ*+ةءبشوىالذيالمالحالوادى:القبطية
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ضللثكذزتغؤقرصذ9

آيآتيمقللثؤترتجاذجميلآتم

ؤآروليوكشيثغازقللثؤآفراقل

جمذضفوكأزتغةألأستاز.قللث

خضستة.

ائضايحالؤابي.اءؤكان

ضيلثقهرقي)163(.قاليآباز

ؤستقطاغموزةوضلكستذونم

إلىققربواائتافونأقا،فتاك

الختل.

خثل)164(تجميغاقأخذواا

ؤتجميغؤغموزةستاوتم

ؤقضوا.أطعضيهئم

ائنلوطاآئضااؤآخذوا2

دإؤقضوا،ؤأثيغتةآئراتمأيخي

ستاوتم.يخيستايهناكان

الوا"وكان:اليونانيةفيتأتي163

قار(أو50+ولهـكاه

اما"أملاك(،،:العبريةفيئأتىا

21او6الأعداد

عشرالرابعالأصحاح

و9+ة5هلأهولهةه*له!95،لحاكاهخلم!"!اطهـأ"ول

9"كا8"لأمكاهول"غهـع!*لع!7أ"ولهـ9"لاطهـول

هاكاهلم"غ9"لألأءل!أ"ولطهـ*لع!،9هاكا!،"غ

9"كاهولل!لمأه+9"كا!غع2،!اكاهآع95+ة5نه+5

++لاغ.ع

51لأغة5"وله"لأهـلأحك!لافى9هـ"+"غ9"+"غ

.ىهكامت!هـكاهلالاهـخل!ع؟غلمعاكاهعن5له!هةهد!لأس!

أ"ولعلحاكاه،ن5لم!ه!5"995أ"ك!غ7+غلا"كاس!لمآعولغ

هأغةخهـهـ،عهه+"!أ?ء+57ل!لأ+ة9لأل!،ع7

هـ!لأىهلا.

لأأغلأهلم"8غةلأ،577++آل!"كاه+أ7+7

لماهةهد!لاس!ول4ألم!هعء"995أ"ول"+لاة+كأ+

لملالت!+ن"ء"لم!لق!9أ"؟ألآ+ةهـ8.لاه

21لاهلم"ثهـغ؟غول3ألأة++لل!8لأةألائآهء

"ةتآههـثهـعلموللم!"9أ"وللالأ+لألاعء!ه+كأ7قه+ن"

أ"،أ.0+لاه*لت!+فى977"لالاتت!ول،5ء"،أل!غ

ل!هة5لم!50،.

أسفلتآبار)أوخمر"آبارآبارعن(عبارةأومن)يتكونالمالعدى

!فوكذلك!د!اهـطا*فىالقبطيةفيوكذلكءه++أخيلفتأتىاليونانيةفى



عشرالرابعالأصحاح

آلذينجمنؤاحذاقاتى3

ائغاير)163(.أثرامؤأخترتخوا

قمراتفوطةجمئذستايهنأؤكان

ؤآيخىأثئكوذآيخىالأفويىك!

أئراتم.خققاغ)166(ؤكائوا.جميتان

لوطاأنأئرامستيئاقققا4

أخضىسئيى،قذأخاة)167(

يتئتيماآثضؤلوبين)يخفضاته(

غ!ثتر،ؤتضايتةجمئةتلآث

ذان.إتىؤتيغهثم

هؤتيلأ،غقثهثماؤؤقغ

ؤقئذهمقضرتقمؤيخفضانه،

شتضاليغناليىخوتة،إتى

بقمثئق.

خيلكلاؤاشترتجغ6

أخاةلوطأؤاسئترتجغستذوتم،

59

"3لأ"9"+له!ةل!علأعءهةخلأتت!كاة7هـلع!كاهلأغلالع!6

+5،"لألألآ+عهاع7وللم"9لأ+لب!+ع79+ة.4+نة5ةيخ

+"ولعك!لت!،9+ة5ا+9ةلاأأبخ+ثلا4لمالم79لم!طهـة590،

هكاق؟كأهـثهـعهقثهـلع!*كاس!"ولأ"ةهـثمعهقلا"لالاكلللم51

لالاكالا"كاملل!لا+ةله!،هكائةوللم"9لم!.

لأ4كألمهكاتاهول5؟طهـخلمله!"9،+ةفيله!*،"+لاء+لت!ول

ول+لع!ة؟"هـثمعة5"+نهلمنلأ9هـآكالألم!ع7+هن5

أةهآلاء5ك!أ57لاععآ5ن5ءقلم+9"،ولكاههآلا5ةغ"ول

ول4ألملت!+ولةأ"كلا)لع!آلاءكا"ولل!حعلل!كاآ+ة4لت!ءن7لع!غ5

057

،5أ"ول+غ+غل!ءكاس!،+غءنهءن"ل!لأ++ولنل!لملمه

4ة+ن5أ"ولأهعةآ"+5لمتاه+ن"أ"،أعع"+"+غ7

لأه+ئا"5أ"ءأ5!لل!آةغلأنه+ن"5لعمائم475،لع!*لأ

لأ،+كا!لاخ9"ع+كاما9بئ.تاه*"له!"ه

61ول"أ"+!كا+9عللع!+كاه"لايهم7آ++75

لم!لم!ه؟هء7لمأ"عأ+س!وللاة+ل!ةهـ8ء؟كأ4تآه+ن

فىعابرأومتغرببعيدمكانمنإنسانومعناها:عبرانى،وتترجم)العبركط(66؟لاد:العبريةفيتأتى!16

هذهفيإلاالسبعينيةفيالكلمة!عذهتأت)ولمالمهاجرأوالمتغرببمعنىدهـ(6ع+9كأ6أأاليونانيةفيوئائى،الأرض

!ير+ء!ع+ا+.:القبطيةالترجمةفىهىكمابحروفهادخلتوقد(،الآية

!ير!!آقي.أصدقاء:إلىالبحيريالقبطيفيئرجمتوقدعهد،أصحابأوحلفاء166

61رفمالعددفىوكذلك"،أخاهلوطأ"أن:فتأتىوالقبطياليونانىفىأما"،أخاه"أن:العبريفيتأئى167



16

ؤالثستاغأئلآيه!ؤتجميغ

ؤالشئغمت.

متاوتمتلأاقخرج7

ينرجوجم!تغذ-لاسثتفتاييما

ؤائملوككذزتغؤترقزيضه

شتؤىؤابيإتى-قغةائذين

ائضللث.ستفلفؤائذي-

قيأضادقاؤضفيهى8

ؤخمرأ.خئزأأخر!شاييتم

الغلى.لليماكاهناؤكان

ؤقاذ:أثراتماؤتازك9

الغلى،اللةمنأثرائم"متازك

ؤالآزضنالستضاءخققآلذي

ائذيالغلىالنهؤفتازك02

تدك((.فيأغذاغكآمئقتم

كلجمنعشثرآ)أئراح!(قأغطاة

شتىء)168(.

عشرالرابعالأصحاح

9+كاس!+"لاعلياعأ"ولة+كأ+نتةه+ن"+لأه*9أم!

ءة5لألاى""ولآع"ول،ة+7"8لاة.

71لآ!س!"هـ8ع7غةنءولكاهلم5لالل!لم!ه؟هءءأع

كال!لاكا7كالأ+!،"+نلب!-لم!ع+"+ةلا"9+كاهغليا"،

ل!ة+ن"ة+كأء!تحءلآ+هولقه+ةه*هلم!هل!هول95

"ولألق!76لمكاه!اخل!لل!+لت!7له!+ع"نءهق-عأ5ل!لأ+

"ةة!اهك!لأ+7لا"ء57+تاهء(!يمة+هآةء+7

لمكاه!اغلل!)5.

81أ"ولولءةعكاما*ثمعثلانع!اكاهلم5ههل!لم!7

لالآ!غلأعوللاع+9"لاه5"ولأهلاألاه.لالأةغعأ9عن5
ءههـقعئآه+هققلل+كاآلاه.

لم9أ"ول7ن8عكا!ل!ة7ة+لهاكاولمطهـ7،"ولع+أع7

5ن8لأه7لأغ7عهوللملأ"9هـلب!+لب!علب!+نلب!+كاآلا71عة

ك!غ+كاماع7+ة57ن9"7ة7ول"ألأء7شلالم

02أ"ولنعة+53708ءةعهـةة50ءكاماللتألمة5

9"+غعالل!ةلاعه+ءنهـ*غ9لاهكاينهع*ه+نما،علاه

كا05،"ول،غةعالل!عل!"نءلب!ةعكأولييمل!كأ+ةلا"++ل!لل!.

انهفواضحالأعداد،هذهفيالواردةاليونانيةالمفرداتنفسا-2(7:)عبللعبرانيينالرسالةكائبيستعمل168

العبرى.بالنصوليسالسبعينيةبالترجمةيستشهدكان
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تموستذضلكلققا12

آلرتجاذ)916("أغطيىلأثراتم:

لتفميك".قخذقاآلخئلؤأفا

يقللثأثرائمققاذ22

إتىتدي"قذذثستذوتم:

ختقآئذيالغلى،الإتيما

ؤالآزضن،السئضاغ

وأخئطأ)017(أخذت%23ن

لك،هؤتاكلكطتغلليتاط

أغتئتأتاإيى:تقوللاكى

أئراتم.

ائجفقان.أكتهقاإلا24

ده!واائذينالرتجاليؤتصيت

ؤقضراؤجميتانأشئكولقير،

تصيبأ".تا!خذونققؤلاء

79

لأ2ع+ملاعغخنع!اكاه،5لالع!لم!ه؟هد!كا509

لم!"9،طهـةه5لم!،5نه+4595ةل!"لملأ+7غ؟ل!ه++آ

ثم،4!لب!+لا"عكا

22ع+لملأءةغكهـلم9"له!+9ة5لمكاه!اغ"

ءهة5له!لالع!1د!+ولعل!لت!لأ+7*عآ9"لم!5لا+9ةع+ة7

هـعلاةلاة+لياتألملأه+كاماة5غ+ولكاماع7ة+7ئاهل!"9ل!ة

،"!لأ+77لمل!لآ

32ء،"+كاة+"9+آ5لا!لع!!هـكا"!الع!كالآ509

ن+5ةلآلأ"+850لآلم!للى5لم!"،كأ+ة+قىلاكالاس!كال!ئت!

لملالآ،كا"7،لألها5،+،ع،+لألف!لال!ا"كاا+نهثر+غلأة+

لمول.لأ"9

42للألأثهـ+لئ!7لاهلأ"هـخأهلا،5*آلأ"عأ"وللآكا5

لم!ع509؟آلاتت!+9؟لافىلاتتما95+لم!لاكالالت!ءهـلاعلالع!+لاخ

لما+ع)خلأهلمقلل!ولكا!ء8طولا"لاىلم"7لم!م79لمه5ءئة،

ثمآ3لم!لا1لأه+لمه،له!ع9"ة،.

المرد!ا!اول.القبطيةفيأيضأوكذلك5"9ةداة،الرجالفثاتياليونانيةفيأما،لهـا3؟إالنفسالعبريةفىتاتي9

حدلاهـل!،ه.ثوبأ:القبطىفىئأتي.
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غ!ثتزائخامسمنآلأصئخاخ

عشرالخامسالأصحاح

آلكلضات)171(قذ؟اوتغذ

آثراتمإتىالرهمثكيقةضازت

ياتخ!،"لآقائلأ:الرؤتاجما

أخركلك)172(.ئرشآتا.أئرائم

جذأ".كتيرأستيكون

"آيقاآئرائم:ققاذ2

ؤأتا،ئغطييىقاداال!ئئا)173(،

ؤاثنؤلد،بغمرقاض!

مؤتئتي2ؤييذةآ(قاسيك)"7

الذضمثئقىئج"أييغازر

تئم"لاممىتكأئرائم:ؤقاذ3

يتيييفآثضولوذتسثلأ،ئغطيى

يرتيى".

لم"كاء7خة4+لألآؤ"+"+تا"+غ3ع7هـلآ31

لآ9"لم!لاعأ9لاهآ9+ة5كلدم"9لال!غة،+"له!"9ثملأغلألل!

هـلأولهلمهءنوللم"9له!.لأغلئ!+ن9ء+كاه!آلاهكالل!.ة

لماهـكاماةكاه!5لا+هثمن5!+كا"هـكاماةة9".

ثر2لأغع،ةطهـغلملم!"9هلم"ءه+كاس!آ+لم!،5؟كالن!ع/5،

غلئ!7ةغ"+نثمه"له!ه،+ةعول7هع.ةةخلاعةأ

ولكاهءك!لآ+05ولألأهع57تا5لم!5لالم5ئا+50

له!"ه"ة!ي55ثمع،لحع09

لأة،ع+5،أهلم!غولنه

أهوللأهء7لآ5لها5لا

أ"ول3ح+معلمطهـ7لم!"9

خ+كاه!"ولس!؟غلم"لم!9ةغة

7!ا0709كالآلم!ع،لماع.

(!الكلماتهذه)بعداء"حا"ولوالقبطي9"+"له!لأاليونانىفيكذلك)الكلمات(،66!6+لإ:العبريفيتأتي171

1(.22:)لكايأمور:ئترجمأنأيضأيمكنكماالآتيه.لهاللهمكافاةمعالسابقةأبرامكلماتلربطوذلك

لدافع.لحامى،،بئرسلح!ط،بترسلقى:معناهع+ن9د!!آ+كاهالدونانىالفعل172

6+أ+.6إ؟6يهوهأدوناي"،الربالسيد"أيها:الحبريةفيتأئي173

فترجمثعلم،اسممشك:كلمةاعتبرتوقد(،ومالك:)ترجمتممئيكوبنونطقها:أدأ-ءل!+إ،:العبريةفيتأتي"17

تكوناليونانيةالترجمةفبحسب.والصعيديةالبحيريةالقبطيةالئرجمةإلىومنها(،ماسك)ابنةأدط5ءك!عكاهالاأ:لليونانية

الدماثمقى.أليعازرأمهىماسك
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صتؤثإلييماضازقلفؤفت4

خذا.ترثك"لنقائلأ:الرلت

هؤجمئكتخرجاثذيتل

يرئلث".

خاآاصخهأ.هءث5

رتجءى.حرلم

آلآنتطرك"ازقغتة:ؤقاذ

إلطالئحوتم،ؤعذالسئضاءإتى

ؤقال:تغذقا".آناسئتطغحت

تسئفك)175(".يكون"قكذا

فحسمتباللهأئرامفآقن6

يرآ)176(.تة

اتذيالله"أتاته:ؤقاذ7

اثيهفذاييينكوزةجمنأخرتجك

لترتقا".الآزضن!خذ؟ي!غطلث

الردث،السئئآ"لأيقا:ققال8

أليثقا؟"أئىأغقمبقادا

99

أ"ك!4لألالل!هـعنهـنعلاول9لاهآ!غلأخ5+ع9+ة5

ل!ة+ق"ثرلالم!لأغنهلحهـأ97عكاماءكالآي!هلاهكائاه50لم

!عه!عةغ!ثهـععن4ء+4،ءكاه!5قلم5ئا+هع

7!أ9لأه5كالألم!عكاماع.

5لا"لألآ!غ57غةلاة+ن"لع!عغأ"ءا7ء+أعلب!+ن"

لاكهـةثملمعا577لأةءأ5لاة+هقلا"9لأة"،اأ

ة9هـآله!كاأ577+نه5!+كاغ49علمعأةلا7لآ!

9"ح!غهـ،"كالآا!،"ه+نق.5أ"ولع+مع7لل!+ئاه5"+كا!،

+كاق+غ9لم!كاههلا.

أ"حا6لأعكالاع+كاآ+غلأ"9،وللملب!عهـلب!كاأ"عأ
ثهـغلأه،هـكاآ"لب!+نأع5ة"ول،ل!نكا!،7لا.

7لاع+أعغ؟9+ة5ةءن"57،لئ!لأةعهـة5ة

غ!لأ"لأ"كالالق!ءغ!الت!*9"5*ولة"لألل!آكاكالئماع

ةلاتآه"كاآ5،يح37لآلأ"+نيم977!ألأه5"كالألم!.،

8ع+أع7غة"+ه+كا!هنول9لمىول"+4آ+

لأ3كان،5لها"،ة+،7!أ9!لا5له!كاآ3لل!"شى/7

18(.:4)روحرفيأروميةرسالةفيالآيةهذهنهايةترد5!ا

القديسأوردهاوقد.القبطيةللترجماتومنها،اليونانيةالترجمةفيبل،العبريالنصفى،)أبرام،:الاسميردلا176

القديسانأوردكما23(.2:)يعيعقوبالقديسوكذلك6(3:غلا3؟4:)روحرفيأالسبعينيةالترجمةعننفلأبولس

أنهمايرجحمما،العبريالنصمت!للمعلومالمبنيفيوليساليونانيةالترجمةمتلللمجهولالمبنيفىخسمب،:الفعل

العبرية.عنيترجمانولاالسبعينيةعنينفلانكانا



جمخقةلي"خذته:ققال9

ؤغثرةستتواتتلآثغضرخا

ؤكئشآ!تتوابتلآثغفرها

ؤتضاتةستتوابثلآثغفرة

ؤخقاقة".

كلقاهذهتهاقأخذ.

ؤتجغققاائؤصتطجمنؤشتطرقا

وأقابغصقا.تغلؤجهؤخها

تشئطرقا.ققئمالطيور

غقىطئوز"قترتت

قطعقا،غقىالأخستاد،

يجؤارخا.آثرامؤتجقسن

الشئف!يىغرولبؤتخؤ12

ؤإداذفشتة،أثراتمغقىؤقغ

ؤقغثغطضةئطيضةزغتة

غقييما.

"اغقئملأئراتم:اؤقيل3

ستيكونتسئقلثأنتقينأ)177(

تهثم،تثم!ثأزضفىغريبأ

عشرالخامسالأصحاح

للأع+أء9غةلب!+ن"غلم"وللما،75،ههلماةة

+9،عكا5!أكالا4لأ"ك!أ"لأ،"+9،ع+غآ75"كالا!اأ

"9،ةل!+9،ع+آلحلأه+""ولأ+9لألاللاة"م!أأ

+ء9+كاماء9ءللأ.

لم5"ثمغلمل!عغةلب!ءن""+لاقى++"+قأ"ول

للاععآع،ةة+ن"له!"كاس!ول4أهـغ7ل!عول"كان"،+لا"

9+"+لح!كاةلآ!عهثم50،لمكأ+ةغة9لا"عهنةء،كآللاع.

11لمغ+"ول7غةة"عل!9أ+غلم"+"لم!لق!كاه+ة+

ةه*،+5لآلم!له!لمه+""نءلالت!لم"ك!لاكاأ7ءهـ"ولكاماء7

"+نهطهـعآلم"9لما.

"2+ع9أ؟غلاهآثهـلأ5"له!كالاة5،كاه+كاه!غ

+غ+غلاعكاس!لب!ءكهـلململم!"9أ"ولنهةأةهـءهلم

5+ه*لا،ة5لم!غ5"3+غ+،++آع،.لب!+ن"

لأ3أ"ولغ99هـخ97+ة5لموللم!"9لل!!كالقل!،ع7

ل!لألقيبمكاة،59"+لاهول،"+كا!،++كاةغلم!9لاهكاه

غ77آقيك!ئاهء"آةأأ"ولةلاهل!،كالاهكالت!8"هءنن5"ك!أ

.تعرتمعرفة:العبرىفيوكذلكللتاكيد.كتكرار،اعلمعالمأ:اليونانيةفى137
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إلثهمؤيسييئونقيسثتغياوتهم

ستتإ.جمئةآزتغؤيذلوتهثم

يسئتغباوناليىاؤالافة4

ديلثؤتغذآبينقا.آتاتقا

كتيرة.بأئتغبمافتاإتىيخرخون

إتىقتضصىآئتأؤأقا5

ؤتذفن)178(يسملآأ،آبائك

يشتئتبماضايخة.

قيرخغالرآيغالخيلاؤأقا6

الأفويىتينخطايالآنخفتا،إتى

".الآنختىتكملتئم

الشئضسصتازتؤتضا71

تهيحب،ضازآثقجيحب،إتى

تابىؤقضابيحدخالطتئورؤإدا

ائقغ.خذ؟ؤستطفيتخوز

ائيؤح!دلكافي8

غفدأأثراتمتغالرصث

قطغ

قائلا:

101

!ا"ءاكالت!5كالالأ،"ئا+5لأءول"أ+"+ءلا،كالت!5كالا،لا

"نهكان5+كا!ول"9+عما7+غ.

41ة+غةهـغ7لمعهلئ!لا"غلاهة78،كالع!كاناعلموللت!لا،9

غلق!7.لم!"كاعةغ"+"+قغعع8"كالاهكاتاع،ةلف!علم!+عة

ة+ه*علاآتم5+لآهلاهع.

!لأنكاغة!نء8ء+فى9+ة5ءنه++غ+59

كالاهلم!+ع.عأآ39لا57لمهـ"+عأ5لاغلآلا9ع،ولوللب!.

،6ء7+9"+عةغ"علاءلأهـ"9+كا!+"كاآ3،"+57

ةلئ!.ع+ثاهلع!9"مم!8+ء+"لا"لآ،"+لالع!9"أ
كأ!9"له!عآ،كاللألت!ولله!4990!ل!لع!س!لل!5+هقل!ل!ق.

،7أع+غخة!آلأغع06ةعه،ثهـلأ9+ءةآ"لم!كالاة5لم

ثهـهـةعغلأخ7عءلمهول"أةأهلأ!أ،لمل!"هع

"ول+لا!،ةلهاع507"ول،"8له!+لاةع5+لا9عةلم"أ

ةلآ،هـ7578""لم!كاس!لاه.+تق!7ة+ه*،5لم!7له!+"لم!لا

+نه+ل!لل!.

لأ8غ7قي+لألم!خ"9ولغآع77هـغ،ة5+عنءأه،59لب!+

وللم"9ل!ةهـمالآ7!ا87غلالل!3+كالب!+غ9لأ+"لاهكاآ

للقبطيومنهاكاهـ"9ع5،الاسكندريةالنسخةفيتأتى178

(.صالحة)بشيخوخةمتمتحأأو!ثربيأ:بمعنى"ح+"ءولتما!ا+ه

:الصعيدىوعة*"!ا+ه!اكاك!:يالبحير
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الأزضنخذ؟أغطى"لتسثلذ

التهرإتىمضرتفرمن

ائكيير،تفرائفرات.

ؤاثقيرتينالقييئينا9

ؤائقذمونيين

ؤائمررتينؤآلجئئين02

ؤالر!ائئين

ؤائكئغايئينتينؤالأفولي12

(71)9يينئجوؤآ

."سييينئيمواؤ

شيتينتجاثجراؤ

آثراتمافرأةستازاممباؤأفا

تجارتةتقاؤكاتث.تهتلذققئم

ماتجر.اسئفقا،جمضرتة

لأئراتم:ستازافيققاتت2

غنأفع!تكنىقذالرلت"فؤدا

عشرالسالسالأصحاح

لل!كالت!ةلأ+7لآلأ7لا،+ن"+ة+فىقه+تاهلم!"+ه+

ولأ3ن+كاهى!لع!ع+5ئة+ه+"لم!5تا+هتةله!لأعقىهلالم

+هكا"لما5قد!هـن9"+5لالم

،و+هنع"!لا،"هآلاع"،ا،،هلأ5ك!لاعع"!أآ5لا5

ول"أ+5ن5!ع؟له!لألع!"آهلا5

02"ولأءءنه*ع++4ه،لا5"ولأ+قه5

كاع9علح"هآلا5ك!4،ءنه35هـ"لأأ.لمه

لأ2"ولأكا5ن5ولله!995"آ5لا5"ك!أ+نه5

لا"*"للأ"آ5لا5"ولأء5ن55لا"ه،لا5لمهولأ+5ن5

حع9لأ"كاس!هآلا5"ولأ+نه15علملاه"ءهآلا5.

غثتزالسئابشآلآصئخاخ

لأ"9"د!غ؟لألم!"9،كهـلألالالأولنهلاع+ول،+غ

.لب!+ن"للاأئمغ؟قي+نلم!آ++لالأأطهـ7!كاآة،"+يبه!

لاة5لأ"لاطهـ"09

2ع+ملاعةغء""99+ة5طهـ،9"لم!؟ا،نه

ىكا7ه!أغعكامالاغلم!ءنول59،ع+تاهلألأ++ول،ء0،7

والقبطيةاليونانيةفىتردلكنها،البحيريةالقبطيةالترجمةفىولاالعبركطالنصفى""الحو-:كلمةئردلا917

23:خر)انظرلأبرامالربوعدحسبأراضيهمعلىإسرانيلبنواستولىالتيالشعوبمنأيضآوالحويون،الصعيدية

3(.ا:اينم!إ28



عشرالسادسالأصحاح

غقىاذخلتذلذائولآذة.

مثقا".ئئجحتيكيئتجآيىتيتي،

ستازاقي.ضؤتآثرامقأطاغ

افرآةستازافيقآخذث3

تجالييتقاائمضرتةقاتجرآئراتم

أثراتملإقاقةمييينغشترتغذ-

لأثراتمؤأغطئقا-كثغانلمحي

زؤتجة.زخلقا

هاجرغقىقذخل4

خيقحث،لأنقاؤزأثقخبقث.

أقاققا.ستتذئقاقاختقرت

لأئراتم:ستازافيققاتمث5

ذقغثأتا!مئلث"طلضت

ققضاحضيلث،إتىتجاليتتي

احتقرتخيقمث،أنقازأث

تييياللهيفصيأقاضقا.

ؤتيتلث".

أثرامققاذ6

تجارتتلث"فؤدا

قابقاافغلى

قي:زايستا

تذثلث.في

ئرضيك".

301

هـثهـعكاأععلأئاه9+ة5أ+لالا،ء!أة،"+/لاهلم!"لاآ

+عول7ه+5لآ،!5غغ"لآ+ن5.نآ3+ولكالاهع7ةغ

طهـ،9"له!لآ+5هـلألعماآتم5د!"9"5.

أ"ول3"ثر"كائآهلم"9"ء)33أئملالالم!"9،ولول9"3

لأ+7لا"آ++لالاأوللم\)غ+5)غكالا"خولكاآ؟،"+7-لأ

له!!+غ3"ولغ7+غتاه+،"كاآغحأ،5لم!"9،طدع7قيلا

،"ول-7"ل!"*عوللل!؟غ7ل!أئم+ن"لم!49،وللب!+

لأ"ة9أ"ن+لآء"ن+لب!3لالا"ولآ".

"ول،ع!أهـثمح97+ءةطهـء9"7"ولأ

لاكا7ل!ع،"ثمغأ"ولل!عةأع،+لأل!خ9+كاهلأأ7،ع*غأ"ول

لها،ءلأكاه70لألاول9"آغ+لا"7لاه،"لآ+ن.5

5ع+أعلاةخء"9"+9ة5طهـلم9"لم!!؟ول،5قلم!"،

غ!هكا.قلئ!7!اةخة"ءالل!لأ+لا"+؟،عأكاآ77لم!لاهععأ

لاة++ثهـةول/لاهكايه"كائةهة،ةغ،كالألاغ4"لأكا،9

خ!ءح/،أأ+لم!،هـكاتأ!7ش!7"لا+57،لآءن9.5،اآ"لا،ة

ةعلاعكأ7ولله!كاس!57غله!لآهولك!كاأهلآ.

6+أعلأعةغطهـلم9لم!9+ة5ل!"9"ءنهةأ،لأ

+"ة،كاآكالأوللاهغ7"+آ5*عكا!هكاهـ،لا.لق!9*"قيكانلم

علئ!!"كا،5ةل!ةءكا!9في.أ"وللاعكالع!ول"ولغ"ل!شن
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منقهرتمثستازافيقأدئتقا

ؤخهقا.

)018(الرقيقلآكقؤجدها7

ائترتة،فيائضاءغئنغقى

طريق!ىائيىالغينغقى

شئوز.

ؤقاذتقاقلاذالرلت)181(:8

منستازاقي،تجايىيةخاتجر"تا

أثنإتىؤأتئتآثن

تةيىقاتاأ":تتققا."؟قيينتذ

ستازاقي".ستيذيىؤخيمامن

الرلث:قلآكتقاأققاذ

ؤائصجىستئذتكإتى"ازحيى

تذئقا".تخآ

الرلث:تلآكتقا.اؤقاذ

يغذقلآتسئقلث،أكثر"تكثيرأ

ائكترة((.ين

الرلث:قلآكتقااؤقاذا

عشرالسادسالأصحاح

لم"9"ءأ"ول+كأ"9ةغة+"لاه+لت!كا!9+4شن.5

75ئا9للاع؟غ"ن6لألألأ"7ع508لاك!9لاهآأ+غأتم+5

73+لآ5قهكاءه+"؟ئاغ7بنغ9لملب!له!لآأ+غش5

لأا3+أ53لاغقي+لب!ةةلاهء09

ول48أع+لم!عقيكان"ةلأكأء85ء3لاول9لاهآ9"لأول

+أ3!يآة،5"9"ءلملاعهـة+غ7*9،"ولئآه+

95+نع؟7أ"ولل!ع+أعة+ول9+ىه+لت!كاه5"9"ء

ءآقملاء)9ععآلاهله!لف!لأغ.س!*"9ة،ةه+كأ

9+أعلاعغةقي+ن"ةثرعلالأ"50لاول9لاهأ

كهـ+!+كا9هـ"7+،+9ة5يهم7!لا9مآكالا5لاك!"أ

+"+ع!،هـلت!7+،ن+ة+"ع*عءآ"5نءلآ5.

51أ"ولل!ع+أءن"6قيةلأ"3ثرع50لاول9لاهآ

ه!هـ7نلل!77هـ87+ىتت!7ةء+4غ9لم!لمىهكاه"،أأ

نهول"9هـ،له!هـ7كالآءكا"،"+ةءقههـآ83+هلا5.

لملأ"ول،+أعلاع!همئا"ةلأ"7هثرععلاول9لاهآانهةأ

".الله"ملاك:البحيريةالقبطيةالترجمةوفىالاسكنلريةالنسخةفيثاتي018

والصعيدى.البحيركطوالقبطياليونانيفيتردلكنها،العبريفي"،الرب"مكترد:لا181



عشرالسادسالأصحاح

ائنأقتلإينخئقىأثت"قا

لأنإسثضاجميل،اسئقهؤتذجمين

لقذئتلث.ستيئقذالردث

إئستاناتكونأهذا2

آلكلغقىتذاةترئأ)182(،

ؤخهؤأقاتم،غقثهآلكلؤأئلإي

تححثكن".إخؤييماتجميع

اسمتمقاتجرافذغث3

قغقا:تكفتمائذيالرلت

لآشنقالى".آلتاطرالله"آئ!ت

آقامىزأئت"لأئيقاتت:

يي"آلطاقي

ذغتقذاأخلاجمن4

زآئثآلذي))يئرائيئر

قابلقتثنقيقاأقامى)83!(".

تازذ.ؤتئن

لأئراتمقاتجراقؤتذث5

ائنه،اشتمأئرامؤذغاائنا.

501

نكالأغ9+كاهلأأ5،ع*خأ*ءأ7!غ+ةألا7أ"ول

5،عكاس!ثهـ"ولة+ة"له!75قه+ن*أ3"لم!كاأ8لم،ءة

غلآ+ولكاهـاهلاعولن9ه،5+قي"++5للأ،كالئ!ءلاهكاما.

لأ02ئا+50!"ءكا،كأ593ك!،50هـ7"9لع!+50."،

آعول9ع5قه+لا"أ+غلمء"+لا"+،"ولأ"آع*9ءع

لالع!+لا*+!+غلملاة+ئا"أ"عأكأ+"؟لأ9+لاه+لع!كاق

+لا"+لالل!+لق!7كأةهـ8ءل!لت!"+نتآه5+"ءأ!!ها،كاع.،

31أ"ول9"لأطهـلأعكاقىك!خة+"لم!هللأةلاول9ىهآ

قه+عه+لاقهولثهـ9+ة5لأئهحن"نءةهـعة5ة

غ+ة،ل!لت!لم!ع.+ة،ع+ألاع4،أ9"لألاغ+لئ!لاه،ء57؟أ

هـهـةلأخ"+له!05،

لم4ل!!لأعك!علاه+نه+لاعكا!قىولغة+هـ9غ9

كا99"غقهه،+لت!لأغ7.لاهةأءلأهةأفىلأةلاكاس!57

"!75ة"!أكألاةلم!كاس!57"9"!.ة

لأ5أ"!+غلاعولعكل!9"7لب!+لمطدلم!"9لملاةألا،"ول

!هءأغ!كاع7ولرم"9لم!5+ة75لم!"+هقلاهأق"كانهلمق

للقبطية:وترجمت،الحقلاوالبريةساكن:تعنىكما،غليظأوخشنأوفظ:ئعنىة50ءا،593:اليونانيةالكلمة182

البرية.ساكناو،الغيطساكنبمعنىقىعملمه)5*قى

امامي.رأيلتالتىالبنرآسا!ا++ءولا"+غهـدأ*+لحؤ5:البحيرىالقبطيالترجمةفيئأئي183
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ؤتذثهائذيمما

"إشضاجميل".

اؤكان6

نونتضاؤ

تة

ح!ائرلأ

تضا

عشرالسابعالأصحاح

لاةع،اع+غ7لب!ءنله9"لأوللملم!كاأ47.ثر

تذثؤ

لأ6ول9،لمهلم!ةغلأ7؟لأةلآهول4+57خ!+غلاتت!لم

لألأ"ك!آ+غ،أع9"لأطهـللأعل!ة+له!كاأ478طهـلب!+لمله!"9.

لأئراتم.إسئقاجميلهاتجر

تسئعتمائرلأزضاؤا

الرلثقطقرستتة،ؤت!غون

هؤ"أتاته:ؤقاذلأثراتم

أقاميمرصيآكن)،18(.إلهك

تؤأ،بلاوكن

تثييغفلإيقأخغل2

حذأ".ؤأكثركؤتيتك

ؤخهيما.غقىآئرامقعستقط3

قائلأ:قغةاللهؤتكفتم

غفديقهؤداأتا4"أفا

غشتزالسئايغآلأصئخاخ

لأ5"5+عل!غلألم!"9،طهـغ؟لت!+غ7ل!غ57+4،الآلاع

ء"غل!لأغ"ء)أهـهـلت!7ن،ا5،9علب!+وللملم!"9أ"ءالاء+أع

لب!ءقء5،لت!لاعلم!،،ةهـع.لاهكايةء+كاس!9ءنع،

ل!غ4+لالاهآغئآهله!ول4أ3آلاىهلم!ةءجه++لأ

ول42أهكالآهـلم!"،لأ+7؟لآهـعاعا7لاله!لاهكألاكأ

له!ل!هكاس!تاهلم!خأ"ول"لاةلم!كاس!تةهكاهـ5ول41

هـ87+لا7كالق!!هـكاة؟9".

أ"ول3لاعكاس!+غلم!"9،ول،+خ9+57+لل!كاة

/قه+ن"أ"،أغ8ل!عكا!قىلب!+ن"عةءهـة8لاغل!لع!

"!4ألأخلف!ةأهنلأةلآهـماول7لم!لاهلم!هكاهكاعلمق

،(.اللههو"أنا:القبطيوفىشداك!(،الهلآنىليأ؟6*؟)؟!6-،(القديرالله"أنا:العبرىفىتاتفى"18



عشرالسابعالأصحاح

يخضفوليأبأؤتكونضغك،

الأقيم،من

تغااسئمكيذغىؤلآ5

اسئمكيكونتلأئرام،

أبأتجغفتكقذلاتىإئراهيتم،

كتيرة)185(.لادقبم

حذأكييرأؤأثميك6

مئكوملوكأضما،ؤآخغلك

يخرجولن.

ؤتئتكتئيىغفديؤأقيئم7

إلىتغدكمننسئللثؤتين

لآك!نأتدئأغفدآآخيالهئم

بغدك.منؤلنسئلكلكإتها

منؤلتسثلكلذؤأغطى8

تتغر!بآلتيالأزضنتغدك

ففكآ،كئغانآزضيىكلفيقا،

إتهأ".تفمؤأكونأتدتأ.

"ؤأفالائراهيتم:اللهؤقالن9

قد"إني:الآيةبولسالقديسيفتبس59"ا

701

"أ!!أ3ء"+89+هـلآهءىلأهـخلألق!.

أ"،51نه،"+عكالأهـ7!أغ،6ة+لاهكاهلم!ه!ة

كلهـلململه!"9)ولكأ،"+كا!ة!!ةلاهكاهلم!هلمكلل/لم!"9

+لأ،+"+غ"9+لالت!ولهل!هـغلاتت!كاهـغعكاهكا،.ع

ول6"أ"ن!لأ"كالت!!هـكاةة9هـكاهةة9""ولأ

عكالل!كااهـعأءخلاه7لمأ"ءأ!اكاهلمآع5قهكاه!خ

ح!خعثمعكاتالاه+"،.

"ول7كالآ+كاألل!لأكالاةهـمالآول7لأله!هلال!كألمهلم!كاس!57

لم!غنآه"ولأ"لا"لم!هكالاهكاس!ق"ولأ"لاكألم!لاهكاس!+هق

+كاخ9+"له!ة!كالاهلم!كاعكاهغس!أ5لأعلاء"ع"+نلت!لأ

أع5؟،هـلآول477لالت!أ57،عألا4لاهكاآهـععة"ولأ+قه

+كاغ9لم!لاهكاية+"لم!+عكاهخ.

"عأ8،؟كالل!كالت!5،"ولأ+كالب!+خ9لم!+"لاهكاآلأ"+ع

كاخلأ+ل!لآلألالملآل!59"+ول،عآ5لم+لا"كا!أئم+7لآلألأ

7"7"*لمع،ع7،كا!*كاه+"وله،لألت!أ"7أ"ول،"لم!هكاس!

"+نهآهـ5ععة.

أ"ولوء!ء+مهـةةع95+عةلمول4"9لمانل!غة

17(.:4)روروميةرسالةفىحرفيأ"،كثيرةلأممأبأجعلتك
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أئحتغفدي،قتخقظآئتآ

إتىتغدكجمنؤتسئلك

ءأخيالهئم.

.اقذاهؤغفدى،الذي

ؤتثنؤتيتكئمتئيىتخقطه،

إتىتغدكمنتسئللث

كليئكئميختنآخيالهئم:

دكر،

تخيمفياقتختنونا

غفل!غلآتةقتكونغرتيكثم،

ؤتثتكئم.تييى

آيابمثقاييةذوؤالطفل12

إتىدكر،كلمئكثم،يختن

تئتذقؤئوذآخيالكتم:

ائنكلمنيمضبماؤائمئتاغ

ت!يك.جمنلئسنغريحب

تئتكق!لوديختانأأيختن3

قيكون،يمضةؤائمئتاع

غفدأنخمكثمفيغفدي

عشرالسابعالأصحاح

لأء7ةلآهـماولأ73لاهله!ة9+ماكالآع5،نكاي"ولأة+

+كاغ9له!لاهكاهلما+عكاهغءأ5ءكأ+لألاع5"ع"كانلالت!.

51،"ول+تأ"لأوللآهـماة7لمل!لآيم"الا9لمء،عكالآ

كألاةلاهكاس!له!قهلم!غأ"وللالت!لم!نأ"ول"للأكأكاس!لم!57

+كاتآه+غ!ةء"له!9لاهكالماكاه+عغأع5"+ع3لأع5"ع

"ءنل!لق!.+ع9+،لم!هـ7"+ءكالآ،نلألألت!لاكأ+

"كاععل!ول،لأةلم

،أك!"أ+ع9+،لهاهـ7كالآ!هـكا5لأكا"كالا9ك!"لآ+5

ول"59لم+كالا5!آنلم!لت!ءلا"عأأ"+كاس!،لاغيلم!علب!آ

لآهـماةول75لا"ةلم!لاهكاس!قهلماغأ"ولنلأتت!07

،2"ولأ+"ة،ل!هآ+،أةلئ!لألم!عل!تق!9

+ع9+،لم!هـ7كالآع+،نلم!لأآ+"لا"كاوعللأ،ولة7عأع+45

لاع7فىع5لملالت!لهانةولأه52لألاع5لآ+5ه!عآولألاهكا

ول4أةكأ9لالأ9لالتما50+7ة+ةعة+لا"+ئةهألا

9+ههلا4لملاهآ6علاهوللا،+كاس!عول+كاتآه+غ9ة+"لها5

كا5لا.

لم3+ع9ء،قيلم!ه+ع9لم!+،هـأ3كاآ3"+ع،ة5لأهول،لألإع5

لآ+5!آ،أ،0لاهكاأ"ولةكأ79لاللالق!509+7لمأم!أ

،"+كا!لأةلآهـعاول7لاهلها+غألآ+!9"كاول50لألت!لم!ن



عشرالسابعايأصحاح

ئأ.تل!أ

غلف،لأاكرلذاتاأو41

غرتتيمالخيمفييختنلآالذي

تفذقئتادالئاجمن)186(،آليؤيمفي

قذإئةجئعحيقا.ينالتفمن

غفلإي".تقضن

لإئراهيتم:اللهاؤقاذ5

ئذغىلآافرآلك"ستازائ

اشمقاتلستازاقي،اسئمقا

ستازة)187(.يكون

جمئقاؤاغطيكؤاتاليكقاا6

اتمأ،قيكونوأتايىكه،ائنأ.

)188(".يكونونمئهاقمؤملوك

غقىإئراهيئماقستقط7

901

عأع؟هـمالآول77"ألت!لاه،لأ.

41ول"أكأ+ع9+آلها7+50"9!7لمة5نه

+ع9ء،لم!كالآهـ7ع+"،لأكاكالاة9ول"لآ!ع

ك!"59?آ+كالالمقه+ن"بنغلم!لأ؟9بنةةلاة7لم

!غثهـههـع9كالآهـلاع،"+علألأ!لالاليالأآعولغ7غولقهء

7خ7لاه5لآ+ن"5لم،+ةلألأ+وللآهـ"،ة77لاهله!

ة،!عغةكاهلاع.

51للأع+،س!غةةعهـة5لمطهـلب!+لم!"9"9"ءلأ

لالأ7ءلاهكالأنهه!أ،"+عكالأهـ7ة+لأة"لم!هءلآ+ن

لم"9"ل!"!لاة"99"ء،"+كاس!ةءلآكان"له!هلأة.5

61ئاع8لل!كا!لاهةغل!أ+ن"أ"ولكالل!كالت!ة،5غ!!

علآ+ن"ولغ+0757أ"ولنع8ه3س!كالآةءن"ء7أ"ول

"+كا!،س!5،هـغلاء7"ول،لمكاههاعآ5هـس!لالت!7ع!+لا"هتا

كا!57"+.،

لأ7أ"ءأعكاس!+غلمطهـ7لم!"9أ+خ9+57+لل!كاقأ"ول

والقبطي.اليونانيفيتردلكنهاالعبرى،النصفىالتامن"،اليوم"في:عبارةتردلا186

ئم5،"لمة:القبطيةفىوكذلك"99"ء.سازااصبحئم"9"ء،ساراأولأاليونانيةفىاسمهاياتي187

لنأ؟+.سارهأصبحثملبأ؟9،ساراىكانفقدالعبرىفياما"لمم"ء.

".يكونونمنهاشعوبوملوكاممأفتكون"اباركها:سارةعلىتعودالآيةهذهضمائرجميعيجعلالعبريالنص188

لابنها.ثملسارةأولأهناالبركةفئجعلوالقبطيةاليونانيةالترجمةاما
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ى!تكلمؤؤضجك)918(ؤخهيما

ئوتذ"قلقائلأ:فكر؟)091(

ستازةتلذؤقلستتة؟مئةلائن

ستتة؟".تسئجينيئثؤهى

يلإ:إئراهيئماؤقاذ8

خذاإسئضاجميل"ليجحثن

"!قلثقاأ

لإئراهينم:الفهاققالأ

تلاافرآتكستازةهؤدا"تغم،

اسئضهؤتذعو،ائنأتلث

ضغهغفلإيؤاقيمإسئخان.

ينؤيت!ئل!أتلإئأ)161(غفدأ

تغل!ه.

فؤداإشضاجميلغنؤأفا2ة

أتايىكهأتاقالذ.ستمغمثقذ

اتتتىحذآ.ؤأكثرةؤأئمييما

أفةؤآخغلهتلا،لمأفةغعثترة

كييرة.

عشرالسابعالأصحاح

غ3لاعكاهيرغأ"وللاع+أعلاغبنمآهلاماةقهءن"

ثهـلل!لأغ7ل!،لق!+"كاللأهكا"ولغكاعآعلالم،"كاعكالآلاعأ"ك!أع،

"99"ءلاعع7لآول"+57+عللأنت!"كائاه+غ!"ءع/،

لأ8+أءع7خةلمطهـلم!"99+ة5لأة+ةءهـ7

78"لم!كاأ50+ئآهآ3!+لل!لاخ+لأ"لاهكالاهآ.

لأ9لاع+أعةغهـةةع5لم!"9،طهـلب!+.آ"*لأهةأ

"99"د!لألاللأ7لاهكالأ+غ!كاآ"+ع،5لالملأةأأ"ول

كا!ولك!ع5،ة+لأةه+ن"لم!هئة"كاألمول"وللل!كالآكاكاأ

أةكالأةلآهـماول77لمالاه9+ة5"لاةءنععأةلآهـ"،ولأ3للأ

لالت!أ"لاه،"ولأ++كالب!غ9+"لم!،+ئا"هتةلم!كاع"+نللاة.

02+ع9أةغ78"له!كااة،هنلآ+غ.ىهكاهكالاهول

؟!أهنعن8"كالألأةعهءنة7"ع!أعهنلت!7"!"+نة7عهعأحأ

ثر+هـأ3لا7لت!"ن+هـكالاةةة9".ةلت!ةع"ولهـخلأ31

3عكا!ل!7علم،أ"!الل!كالت!ة"ل!ة+نأع5لاهـغ50له!."لاغ

1(.ا-24:ا8تك)انظرإسحاق:الاسمجاءومنها،ويسحق؟وئتطقلأ؟+ا6إ:العبريفى،)ضحك"،:كلمةتائى918

*ع!.+ولحااع+القبطيفىوكذلكد؟دأ،قلبهفي:العبريفىتأتى091

إلهأ".لهلأكونأبديأ"عهدأ:البحيريةالقبطيةالترجمةفي191



عشرالسابعالأصحاح

قغقأقيمهغهلإيؤأفا21

ستازةلكتلذةالذيإسئخاق،

السئتةميالؤقتقذا!ي

الآيية".

ائكلآيممنقرغققضا22

إئراهيتم.غناللهضعذتغة

إشقاجميلإثراجميمقأخذ23

لمحيآئضولودينؤتجميغاثته،

يمضة،ائمئتاجمينؤتجميغتئتيما،

آلذينآلرجاليمندكرؤكل

ؤختنإثراهيتم،تثش!في

اثيؤيم،دلكؤفتفيغرلتهثم

الله.كفضةكقا

يسثعلإئراجميتمؤكان24

تختمختنحينستتة،ؤتسئعون

غرتتيما

ائييمالإشضاجميلؤكان2د

ختنحينستتةغشترةتلآث

غرتتيما.تخم

اثتؤمدلكؤقتفى26

111

لأ2لأ+لأ؟غةهـ!اآ3ول7لأله!5كالآكاكالالع!+9ة5

"كاألمولللأة+غع"+ءكاآ5،"99"ءع5،لاة+"ك!9،لاة

لاه+تاه+لاغلب!+لب!+لا!اللاغلب!+غ+غ.لب!9

2!لاىكا+عغلاءكا!8ةغثملمهلق!978+ة5"+نة7"،اأ

كأ7غم7هـةعة5+كأةوللم.له!"9

32"!أ"ثم!لمعله!4"9،كلهـ7أ3"لم!كاأ8لأة+لالأةأ

"ن+قه"ءأأكا+57"++نه05لأهولأللاعءآ5"ن+تاه

ول"،+كأللاء"5كا5ن5كأ9لالا9لل!7لآكا5لا5ول"أ+لاكأ

لاعكاع"لالت!+لالق!9؟ل!كألالق!+ل!خلب!+آهلب!،ألم!"9،ول

أ"ول+ع+خ،9له!علاع5*+59،أف5"آ+كالالمللأئت!+ن"لاغ

لب!+وللب!9،4ش5خلم!لأع"9لمء77،ع!غةهـ"ول

غ8كااثركأللأع"نلب!6هـةع.عة

2لم!"9،طهـ4ةغلالأغ7لاعآ3ول"+للاهغ77"غءلأتئ!+غ

لأل!ك!عأ،+ع9+غ،علم!لاع"ك!9"كالاشلآ+5

ول"59لم+كالامآع"+ن5تا.

52يرأ3"له!-كاأغةةةألا5نه+ن"لالت!+غ"ولغة

+9،لق!7لأ7لملأ7آأ"ح+ء9،ع+ا،هـأكأ7لأ+9"كاللا"وللآء5

ول"59لم+كالا"آ5"ن+هئة.

62للاغ+لب!"وللب!9،لآ+5لألم!غ9ء"خولعلأآ7ع
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ارربنه.ؤإسئضاجميلإئراهيمخين

تئتيماليتجاليؤكل27

ائتثحتفيؤآثضولوبين

أختاسمنيائمضةؤائمئتاعين

ختتهم.خرىالآلمآلالمقيم

تلوطةعئذاللهتهاؤطهر

بالبعقىتجال!وهؤقضرا

ظهرأ،خئضت!

ؤإداؤتطر،غثتييماقرقغ2

قؤقه.ؤايفونليتجالتلآتة

لاسئيفتالهئمزكفنت!رققضا

غقىؤستخذخئقتيماتالبين

الأزضيى،

نإ،شثذتا":ذقاؤ3

يغضةؤتجذثقذكثث

آقاقذ،قلآتتخاؤزغثذك.

عشرالدامنالأصحاح

ع+لمطهـ،هـلآلأ+ع،9لم!"9أ"ول7"لأكاأثمةةألا5

.قه+ن"

72أ"ول+7"+ععأهة9؟7ع5قه+لاهولأه4تآهءن

ول4أأهعلأهك!،75آع5ول4أأهةلال!9لن!5،9+77!غ

53!لا"ع7فف!7هـع7ل!لت!لم+ع9،غ+عله!ءل!"لا+نه5.

غ!ثتزالئاجمنآلآصئخاخ

لأهـهـ773ةغلب!+ن"هـةةع95+ة5بن9؟ألاقي+

لم!"وللم79هـ"ك!7لألاهل!خقهءن"،+غش5هـنع"9

آة+5،ء!لآلأع"ه+نقلماحأ!له!لم9ءمآ.

24لأ"لمثرغللى5"ةخ+هآ5هـهـةوللأهآ45ن+قه

ةأعع7لم"ولأ؟ألأه9+عآ5كأ9ة7ع5ءشكاأولعلا"كاما

لاكأ+غلع!".قه+نأ"ولل!لأ،ةأكا!9+له!49؟خع7أع5

لاكالأ،كالأكالا"7آه+ن"5ة+كأشنهـ4595عآ7كا

7ء!لآلا5ئآه+ن"أ"ولكاالأن،أعكا!9+ل!5أ+غلالأ+

لآلا7

أ"ول3لأع+أعتا!ءع،9أع"9ءئاع579قى*لأ،9

للاغ"للا+آ5كالا5لاءلم!لأ+"9غهـ78ء+للأة+"ةآ"ء5ى.



عشرالثامنالأصحاح

ؤثيغسيفواقاءلئؤخذ4

تخمتؤاستترلجواآزخقكئم،

الشئخرة،

قتأكفون،خئزأقآخذ5

ي!تختازونهذاؤتغذ

إتىجمفئئمقذلأئكئمقييقكم،

"إضتغققالوا:غئدكئم".

ففت".كضاقكذا

إتىإئراهيئمقأسئرغ6

تقا:ؤقالستازةإتىائخئضة

تلآتؤاغجيي"أسئرجمى

ؤاضتجىستميذآ)291(.كيلآب

قلة)391(لآ(.خثر

إتىإثراهيمزكفنثئم7

زخصأجمخلأؤأخذائتقر

قأصئرغيفغلآيم،ؤأغطاةؤتجيدأ

ييغققة.

ؤتتنأزئدأأخذئتم8

113

لع!+لآهـهـله!،48لأةس!ةئؤ9لمأ"وللا"كالع!+"لل،لأ

عنه+5"ةة+ل!تق!له!ن7أ"ولولخ!نلل"+ع+4ة+نة+

9ةل!غة.لاه

"ول5أ8لآ"لم!هليالما،ة+9ءلاه"ولهـ،هـكامم!ةلمعأ"ول

لم!"كاع5+قه+9"+عء8كانهـكا!عأع5لالأكالاةةة

لقلهان7لمثاه7أغع!عولغعع+"ل!آ!أع9+ة575ء

"ةآ"+لت!لم!ن07ك!4أ7"+أعءلل!+تأهكالأآه+لملاه

لئ!هـ"ول5أع79ول.!

"ول6أكاس!+خ!كالاع!طهـلم9"له!5+ألأءكايول7لا7ل!

9+ءةل!"99"ل!،"ولل!ع+أعقي+ن"كائآع+ل!57،"ول

هـن9كاه5لا+9مآلأغ9!كاهءله!ة،ههءلل!5"ول،

+5كالأآ!هلاغول9هـلا"آ5.

،"ول7أع5ء"،ء"ةلمله!"9ة!لميهـلاعلما"9أ"ول

علم"8!7!ه،9"*كا!لم!لاةول+فىأ"ولول48ة7أ"،أ

ل!عءأس!ة!لب!+لم،ة،"+،"وللا*كأ+غ7ع7نه+كالآ،5+،4

.ةءن"

8غ"8،لاعةخ،هلا+ن579"،أألأ"!ه"ك!أ+ة

فى.اس!ول*+عول*15:القبطيةالكلمةومنها،الناعمالقمحدقيق:تعنيكاا5،8"ةآلم!ع:اليونانيةالكلمة291

الضتة.علىأي،الجمرأوالساخنالرمادعلىتسويتهيتمخبزأ:تعنى،غ53"آهـ!9ءا:اليونانيةالكلمة391
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ؤقذققاغمقة،ائذيؤالجخل

فقذفؤأقاقأكفوا.تفم،

الشئخرة.تختتذئهئمؤق!

ستازة"أئن:تةؤقاذ9

"قا:ؤقالنقأتجاقيافرآتذ؟"

ائخئضة((.!ىهن

وآتيأزحع"إتىاققاذ:.

منالؤقتخذامتل!يإليلق

يستازةؤتكون،القادمالغايم

ستازةق!مغثائن".افرآتك

خثثاثخثضيما،تالبجمئذ

.ةخزاؤتتأكا

ؤستازةإئرالمجيئمأؤكانا

الآعىيايم،يخىمتقذقثنشتئخثن

يستازةتكولنأنائقطغؤقد

كالئستاء.

فيستازةاقضحكث2

تعذققثمأتا"أفاقائقة:تفعصيقا

ؤآما،الآن)هذا(لي

عشرالثامنالأصحاح

57،9"*كا!له!لمةعكالأآه+غ7لمأ"ول9"+هـغ7للأععأ

"ن+هآ5لمك!"أهـخة457ءلأ.4ن+ة5ةخ

9"+ءلآ+كاماولع،+ئا"هآ5ن+ةكاةةغ97ةلاه.

59+أعللأةغ+9ة5"ن+للاة+قهء"99"لأ2لآللألا

/لاهكاةغ؟وله+"هـ،9ءأعللاء+،عنهةأ!لاعآ3+

7)3،!.قي

،ه+أعلأعةغ7"+د!،9ءكاهلألل!هـغلألع!ع9+غكاية

كأ+"وللاة+9،"وللاةلاه+قه+أع5لت!5"9لم،"ول،ء!غ

لاةأ7"99"ءلأ7هكالآلالاى.د!"99"؟غأتمهولكالالاع

9+ة5نهـقي+؟9آة756!يلمعلآلا"كائاههـكاما+ةع7
"قكا5ق.

11ط!رم9"لم!ةغ"ك!أل!99""+9!كارمتا+ع59،

59+لمعلم7+ةولع5لألم!عءل!لق!9غ!ثرغ+،لاءلاغ"99"ء

لألاآ!هـكا"،كأ+لألالا"ول،ع"آ.

لأ2لأغثرغكاهل!عةغ"ل!"99غ7غ"+لاقيثرلأغ"كالاه

لع!+ثاهلم!غ7لم!،5لاغ357ع7س!غ5تاه+قل!7لمةةغ

ولن9ة،5لما5لا+9!كامن+ع9هع.



عشرالئامنالأصحاح

!"شتاخققذستثلإي)"91(

لإئراهيتم:الرتثاققال3

فيستازةضجكت"يقادا

أيذ،أقيائخعيقةقاجمقة:تفسيقا

ثيخحث؟قذؤأتا

التهغلىت!منتجيلاقل4

جمنالؤفتقذامتلفىآمز؟

إلئك،أزجغمالقابالغايم

اثن".لستازةؤتكون

قائقة:ستازةاقأثكرث5

لأعبمتقا-أضخلث""لئم

تل"لآ!ققال:خافث.

ضجكت".

هتاكينالرتجاذقاتماثتم6

ستذوتمتخؤؤتطفعوا

إئراهيئمؤضضئؤغموزة)591(.

لئشتئغفئم.قغفئم

115

لأ3أ"ول+أعع7نوله،959+ةلمطهـ5لما"49آ+،+ة

لأغغ8كاهل!ع"ء"99خ7غقي+لا"8لاغ"كالاهكل!"9لأع

ولعلت!هـ7لم،"لم!ه!خ+غلئ!3غة2ع3لآ."ول"9

لأ4لألم!لاة"،ع+"97"+كأهـنن!+لل!عنم"له!لآخع،ع

لاة+9،"وللاةكانآه+57ل!كأكاكاه9لل!لغ9+!ةكاخ5،ع

لئأ59لمأ"ول،"+كاس!بن99"ءةألا.5

لأ5لأ+"كالآل!59ةغء"99"ثرغ35"كالانهك!

لاغ."كاهثرغههـغهـلآلم097"لأأ"ءلأء+أءآ*نه

كألحعهلاخكاهثرغ.45

!76"!ول!ع+7"+كاه5غةلاءهـآعولعأه9ة7"ءع

غ+"!الم8لا"لياعأ+غ9+لاه+لل!كاقلالع!لم!هةهء"!ائج

ع5له!5995"لمطهـلم9لمه4لهاة!لالاكاع+95عقعكا5لم!عء

+ئا"لاكاللالت!له!+9ه+غلم!+للالل!"ئا+هتا5.

(36:ابط)سيدها"الاهادداعية:الكلمةلهذهبطرسالقديسأشار"91

والقبطي.اليونانىفىئردلكنهاالعبركط،النصفى"عمورة"،:كلمةتاتيلا591
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"خلالربلم:اققاذ7

إئراهيتمغنآتاأخعى

أتاقاعفة،699(تاغئدي

أئةستيكوناؤإئراهيئم8

!ييماؤتتتازكؤكتيرة،غطيضة

الأزضيى؟اقيمتجميع

ئوجمىأنهغرفثالأتي9

قيخقطونتغلإ؟،ينؤتيتةتنييما

يرآليغضفواالردتطرقآ

الربلميأتىلكيئؤغذلأ،

!يتكفتمقايكللإثراهيتم

".نحوه

"إنالرتث:ؤقاذ02

كئرقذؤغفوزةستذوتمضرأخ

جذأ.غطضثقذؤخطايافم

قغلواخلؤأزىأثزل21

الآتيضرايخهمخم!تيالئضايم

لآغقتم".تكن،لأؤإن،إلى

هناكمن4الرتجاورجع22

عشرالثامنالأصحاح

71ةغةنولءه،9ع+أع7لأول9ءاس!للىنلئ!لأغة+"

وللم9"لم!+هلا+"ة،ءةلم!هلا*لأعلئ!+5/لت!،

لأ8طهـلم"49له!ةغمملأ7،ةلم!لأععه"كاكا!،عءأغ7!ءه

لماغ"3،"ول58+تا7أ"ولغ7ثرلاع،"+لاهكالآهـ770لاغ

"نءلب!+لأكأ"ء"+هـغأ73أةكاء3آغ5.

،9أ؟ةعلأ،3كأ9ة+كامالاىءكأعء،ءهآ5لاأهآ5"ى+هتا

"مماأ+لب!5ألب!مما"لا+تاهلم!ع+""لاءللاةلم"ولأ

هـلايركأح!هكالاللأ،كأء5ةة5ن5!لا9آ5لا+5،ءآ7

قكا!،"ول،ة777أ"ولول9.لأ،كاآلع!+ة75"،3*3"+غ

نوله،59أ+خلمكل!له!"9لم"+لا"+"كائمغ8كالأقىلاع

9+ة5.للاة+ن"

02لاع+أعغةنوله،59ك!لألألا"9لالل!لماهةهءأ"ول

!5له!"5995+ءهـلآ8+لاى"+لم،"ول،"،كألا+9"مآ،

"ن+لاتق!له!ع3"!ههـكاماةة9".

82كألم"+"ك!5لائاه،"له!هلياةأع"+!أللالأء

ول49لا3لأ7لاتت!+ن"لألأكاغغله!ه*779لا9+ة5ءلأ

لالاكاءع85لاق"ء7،عأةغلآله!لمللاأ4لالألت!.

22"ول،+"9+كا!+لا"لياغع5غولحهـآع57أللاكأ9ة?

والقبطي.اليونانىفيتردلكنهاالعبرى،النصقي"عبدي"،:كلمةتأتيلا116



عشرالثامنالأصحاح

ؤأقا،ستذوتمإتىؤتجاءوا

أقاتمقاجممآقكانإئراهيم

الردث.

ؤقال:إئراجميئمفافترقي23

آلقاحر)791(،قغائتاز"أقئفلذ

كآلقاحر)891(؟ائتازقتكون

تارأخف!ونكانإن24

ؤلآآقئفلكفم؟ائضديتإ.في

جمنائقكالطكلغنتضقح

كائواإنتازأ،الخضسيينأخل

!يقا؟

جمتلتفغلآنلكخاشتا25

تغتارائميتآأنالأفي،قذا

كآلقاحر.ائتارقيكونتاحر،

لآأنالآزضيىكليذثال!خاشتا

غذلأ!"تضتغ

"إن:الرهمثققاذ26

خضسينستاوتمفىؤتجذت

الكلمة:نفسبولسالقديسيستعمل791

4:5(.)رو

كالفاجرالبار"فيكون:جملةئردلا118

117

هـيرلا57ءأعلمكلهـلم"له!هةهد!لم!"9غةيم77+كاس!لئ!ول5

غ7"لاءهآ7وللا9أ5لا.

32"ولأمملأغ3"كاآءطهـلم9"له!ع+أل!ع7لأ

لاكا58+"57!غل!ه،"ول،ةله!"+ععكاهعئةهلمأ"ول

،"+كاس!ةءه،"ك!آةعلف!ةعكاة/ءلآلم

42لا"غلا،كالف!+ع7"+لاهوللآكا،5،"ك!آلالأغبن

+ة8علم،!+ثهـهءآ5"ئا+5ن5/نهول"لأكالآع15+كأ7+"

لاة++ة+57س!لاعولل!ء+لالق!+علالآ+ك!لاه+"خ"عأ،لألل!آلم

غ"لاكالئ!لا،غ7"نلآ+/

52لم!لأ"ة7!تت!نكا5،عكاا،5+لف!5ةء"لهالآخ

+5ق+هلم+5تآفى+5+ولع!آ"،ةآ"ءالاه،لم!ع+كأ

عكاهقهلم5لمأ"ول،"+كاس!ةءه،"ولآةلئ!5ةءكاهلآلم.5

.ءتت!لأ"ة،لم!ةول9آلل!لا7لا"كاه+لأ+7لألآلأنه

+5كالآ،ع5،ول9كاآلأ،نم

62ع+أع7غةنك!50،9ل!"5!قأعلل!9ل!غلم!هةهء5،0

+!عآ+5،ألا+"ة"ك!،هآلا5لاغ+قي+ثهـةع7،كالآهـفىلل!

الفاجريبررأنالقالربالثهالراهيمالمانعنكلامهغدلآلمغكاه،5"الفاجر"

25(.آية)انظروالقبطياليونانىفيتردلكنها،العبريفي"،
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أضقخقإتىائضلإيتة،فيتارأ

أخلهئم".منكليماائضكال!غن

ؤقاذ:إئراهيئمقأتجاقي27

آلربأ،أكلئمإثتذاتقذ"الآن

ؤزتاد.ئرادبؤأتا

تازأائخض!ول!تقصنإن28

ائضديتة.كلتمدتفلأخض!ة،

ققال:ائخضستة؟"آخلجمن

هتاكؤتجذتإنافلأ،"لآ

ؤأزتعين".خضصتة

ؤقال:آثضأئكفمةقغاذ92

أزتعون".هتاكوحذ"إن

آخلمناخللث"لآققاذ:

الأزتجين".

)غلى(خشتى"لآ:ققاذ03

وحذإن.تكلضت%داز!ث،تا

"لآققال:تلآثون".هتاك

نإأفللث

تلآتين".

ققاذ:31

ؤتجذت

"لأن

هناك

ان

عشرالئامنالأصحاح

+لاة+"كالاة+ة+لاه8،)4ن+5ن5.

72،"ولك!ه+ةهـ،9أع5لموللم!"9عع+م7لأق*

لأ9لم!"ع7،"كالآولثهـلأ9+ة5+ة7نول5،9لملأخلف!7ةغ

أع7،لمالآ.ءة؟ه+كاأ"ول

82لا"غغةهـلع!لاه++"ثرغلا،كالق!أه+ع7"+لأهولش

،5،"ول،؟++لاغءع+لمهثرهعآعلاغولعلاعلاتق!+++ل!غع

!"كاه+لأء7+يرة/لا،"ول،ع+ألاعلاهلأله!

لملل!كاس!58+"7"غئاعلع!9آءولغ"ءلاهول"9"كا!ش!كا

.ع+لاغ+

92أ"ك!هـغكا!9+7لاءول،+غ8"8،"كالآ9+ة5

ة+ن"7أ"ولع+أع7)ل!"د!غةنع9لا،كالت!هـعآءولغ

+9"كا!ع/4+لاهولة"ول،ء+أع7لاهلها7كألل!كاس!58+

ل!غءك!علأ+تت!!+ع!كا"9"هوللأ+".

03أ"ك!+أءلأع7لآلم،+نك!لمع،9لا"غ.س!كالآلحهثر

لافىغةعنع9هـعلا،ءلق!ولع،95ء؟"ءلاه،أفا،"،2لاء+أع

هنلألم!58+"لملل!ءغلاكأغتأعلل!9ولغآعول"،9+."+57

3،أ"ك!لاء+أعلأ؟،ء+د!!لل!*غ8كالآ!ه،9+ءة



عشرالتاسعالأصحاح

فتاكؤحذإنآلرث.أكفتم

أفللث"لآ:ققالجمشئرون".

ائجشئرين".أخلمن

)غليئ(غشتي"لآ:ققاذ32

قرةأئضأتكلصثإنزدت،يا

هتاكؤجذإنؤاحذة.

أفلأمن"لآققال:غشترة((.

ائغشترة((.أخل

جمئذقا،الربؤذهحب33

إئراهيتم،مغاثكلآأجمنقر!

ضكاييما.إلىإثراجميمؤزتجغ

ائملآكاناقخاغ

ؤكانقستاء.ستاوتم

تاب!يجؤايىتجالسآ

لوط.زآىقققا

إتى

ئوط

ستذوتم.

تمقا

ستخذؤ،يهضاشتقتالا

الأزضيى.غقى

يا"قا،ؤقاذ:2

يؤخهيما

ستئذقي،

911

لأة+نولء57،9لاكأخخةنع9لأ،كالع!هـعآعولعنم،كاهولأع

أ"ولل!ع+أعنهلأله!لع!كاس!ثره+"5،)علاغلالاتت!ء

.،كا!ولآ!

23،"ك!+،ءل!علآولء،+نك!لمع،9لاكأغلع!كالآولثم،+خ

.!"+كألاكأءغةقء9لا،كانن!هـعآعولعنم"ولغ؟،"ول

+أعل!عهنلألم!لع!كاس!58+كأش!7كهأءلاعءلالت!؟غ."ول

"+غ5+"كان

طهـلمله!"9

33"أكأ+هـثرللاءةغكه!ن509،لملف!5

ول8لاتت!+لب!ول،49"لم!لم"ولأ
ة+خ9+ءعلياع7ءءأ+لأة+ة+لاه"+نهق.

غاثتزالتأسيغآلأضخاخ

،هـرر+577خة،5نة85،5ءلالأةحأع5"ع!هةهء

+كاغ.ع"9+لع!ولةغخهـكأول5+أ3"9"+لاش+نثمل!7

لل!لم!ه؟هء07لالف!ةأخة+لع!ول+كا!لا"!غأع5

لا!ل!"كاأ3+7،"لا+هآ5ول"أ+9!كاعلاول7كالأعللأ+لت!

9+لب!+لئ!كاه،+غلالأءآ23لا

"ول2،+أعللأعأ،لمتاهةنول59،لم،ء+"للأآ!أك!غعأ5لاةكا
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ؤبيتاغئدكضا،تثمساإتىميلآ

ئتكرالطئئمآزخقكضا،صؤاغسيلآ

طريقكضا)991(".فيؤتذقتالط

ال!اخةفيتل"لآ،ققالآ:

إتئهقضالآقأثرضهضا،3

تهضاقضتغتيتة،ؤذخلآ

قلإأ،تفضاؤخترؤييضة،

قةكلآ.

يضطجعا،أنؤقئل4

ائقديتة،ليتجاليائتيحتأخاط

إتىاثخذتجمن،ال!ذوممون

قعأ.الشتغحبكلالشئئخ،

ته:ؤقالوالوطأقتاذوا5

ذخلآالفذال!الرجلآلط"آئن

إتثتاآخرخفضااللئقة؟إلئك

ينفخاحغهضا".

عشرالئاسعالأصحاح

هل!هولمه+ق4+ة،ة5له!نلت!7"ول،+"كانمهكا"ولع"ول!أ

لأللآهـكاهعءهءن+ة5"ةنلأتت!ء7!أأةهـ99+7"كاآءع

+لمهعهـكا!كاتاء8ععأءلالأ+للأة؟ةتت!لم!ئا07لأ"+أعةغ

لمآ*نه،!لافىلأخ!مء"8+مآع07ءله!هكاقاول+"ول

،"ك!3ء"علم!ما5+عنه+ئا"5لمأ"ك!غغل!"7،!اغ

9+عةة+ن"7أ"وللاههـير!أعءأءلأ+77"آ،أ،5

.قه+ن"أ"وللاعكااآه+خعآه+ن"ءلاه+ة+أ"ول

"غنله!لاهع+غلياعل!ع"+نهلمءآ!أألأ"هـغ057

94+ةقه+وللم!،5لآهـ7،"7أ!أأه9ةلاءع5ءيهم

+ة8علل!ء،ةد!5ة5لم!+آ"،+ع5،9ولنلح!أ"كالل!لا+لألا

لاعآولأهة+كأ7لاه*آلأ"ععلل!غخءلالمكاس!9+9لملاه

5"+"ة"8ة5فء"لما

5أ"*عغتآهولك!ع5+7لاة+كالل!ولولألمهغ85لا57

9+ة5ل!ة+ن"تآه+7،كاأعأه559ة7"10

كاأععهـ8ة+7ح95+ة45غلالأكالاق/"ءولعغلا"لأةع

"+نهن95+ة5لألأكأ5لمآ7ىكاه77لاعلت!لم!هـع"

له+نهآ5.

)انظرعءا"ولع+ع!ةا!اءل!كاهول"*ع+ع+عبدكما،،إلىملتماثد"لأنكما:البحيريةالقبطيةالترجمةتضيف191

5(.:18ل!



عشرالتاسعالأصحاح

إتىلوطإلئهئمقخربخ6

ائماقيؤأغقق،آلحاليجىائتالب

،ةغزاؤ

تا"خاشتا،:تفمؤقاذ7

شترآ.تفغلوالآ،إخؤتى

تغرقاتئمائتتئنييإن8

إتئكئماخرخفقازخلأ.

يرصيكم.تايهضاقافغلوا

لآالرجلئنهذئنإتىققط

قذلأنهضاشتر،أئتفغلوا

ستقمى".طلتخحتذخلآ

هتاك،إتى"ائعذققالوا:9

ققلليتغرقي،ؤاحاتجاخقذ

قالآنحكضأ؟"يذللثتخكم

مضاآكترإتئلثئ!يىء

آلرجلغقىفغضموايقذئن".

ييكعصئرواؤتقذئواحذالوط

ائتا!ب،

أئدتهضاالرجلآد!اقضذ.

ائتيتإتىإتئهضائوطأؤتجذتا

121

6غهـثهـلآعع7ةخءلم!ول9+ة5نه+ن"ع9+عةة+

9+لاهـة9لملاهلالأءةهـغنلا"9غكا!9+لب!!لاعلل!كاآ+ة

.قه+ئا"

لاع+،875غكا9ة5نه+ن"5ي!تت!لم!"ة57لم

فىةعهـ58لمآلألم!+أ3!ه9ع!نهـكاع.

8!أكاماعةغله!،5تا؟5+"لألاهـغ5ء9لمأ"ولئاه

خ3لا!"كالل!كأ7"9ة.غ"ع!س!"+نءفى9+ة5نلماة5لم

أ"ول9*هـكاهكالآعء5،"+ئا"ةهـ"ولل!ف9"7،!غ

.لا،لم!نل!ةلم!557،ععلأه+ف5"9ة7لاه+نه+5لألم!

+5لأ،!+علم!7ةغ7"ةول،57لمئاهعلاأعوللاع
هـ8!أعل!هن+ةا7+ولكالاغل!7++لالت!ةتت!وله7له!لاه.

9عل!4+مةخ4+كاة+كهـ.،!ولغعآعلاهـثمعع

.لأآعول،59"+لألماأ"ولول9لا،كاآول79آ/ل!،علالا07غكالائاه

علم!هكالت!ول!أ7لاههعهله!لألاهلا،عولغ.415ءأ

9"+علمقاغلاه5++ة7لاكأ"9ة+ة7لل!8!هـكاة"9ة

"،ألأل!3لا"كاما9+لار!"للأآ،ش7هـنلا"9.

،هآء+ولعءع+لا"7عة،95ة7ءع55"+5*5"مآ

كاه+ءعكاأع5+47ة+7+لع!ول9+ءةعنه+لا"غ5،ع



122

ائتئحت.تاقيؤآغققا

غقىائذينالرخالاؤأفاا

يائغمىقضرتافئمائتئحتتالب

فغجزواائكيير،إتىالضغيرجمن

ائتاقي.يكتشيفواأنغن

يلوط:الرجلآل!اؤتاذ2

قهتا،لكآخا"آيوتجذ

وأتتات؟أوتنونأوأضقار

الىآخرأخالككانإن

قذامنآخرخهمائقديتة،

ائضكان،

خذامفيكالطالا.دتا3

إزتقغقذلآعضنهائضكاقي،

قأزمتقتاالردث،آقاتمصراخهئم

2(".يئييذقا)الردث

ؤكلتملوطفخربخ14

ؤقاذ:تتاييماالآيخذينأضقازة

قذامنواخرجوا"قوموا

"لنبيد:البحيريالقبطيالترجصةفي002

عشرالتاسعالأصحاح

+ة57ولأ57ول"ألأ+7هـن9للأ"+5ق5ولأ5ى

ة+كاماء!أغ.47

،لأعلأهءةغ5"9ة7"نه+55"+لاةأ+غش5

نهـ5"9قه+لاهولأهلا"!"+كأ+خ95""آكاهة+"

له!ول،9هق!لع!علمالأع!هلملاه"عأأ9"+ع8لا"كالأهـن

لح7+هلاق+ع5لأ+7هـن"079

لأ2ل!"+،5غةأه9ةل!"ءع9+ءة+لل!ولل!،+كا!اء،+

كا،5لف!ةلمحلم!"3لم59ألأأه،لالألاهـلأ+4غ9/ءعلأ،ع5،ء

كا5،!لاكأ5!+كاس!7،لاغ+قي+ثهـةع/،غكأع74لأعخول+هق

+ة+هلا++نهلاه.

لأ3،ءة+"لاهلاةله!لاعلأله!عآ5لاة+لاه+ةء

+قه57+لم+ة،نليالق!70لأك!لأل!لا"9"ن+لق!7

للأغ"ل!+آهلاوللا9آ5لالم!أأ"+كاس!+ع!اء7لألهاةء

ولن9ه،ءغ+ك!9للىآ"،"ن+لآ07

،4غهـثهـآتمعلاع؟غ+لع!ول،"حأغ8عكالأ!ه97+ة5

+هن5"3لألم9هن5"+نهتآ+5ئا5عهـ،!أ"+ة5"+5

لأل!هـغء54"9تاه+ن"أ"ط!اع+أعطهـ77ء++كاهأ"ول

".المدينةهذه



عشرالتاسعالأصحاح

ستئفلأالردثلأنائضكالط،

تضرخكاممضنهقتذااثضديتة((.

أضقالي؟.آقاتم

كانالقخر،طقغاوتضا5

ئوطأتستغجلآل!ائضلآكالط

افرأتذخذ"قئمقائقئن:

ؤاخربخ،لك،آلفتينؤائتتئذ

ائضديتة".يآتايمتفلكيئلا

فستكقأ،2(10)بواضطرقاا6

ييدهآثقلاكالط

ائتتييما-ؤيتذي

غقئيما)2"2(.

يهأفراييدؤ

الردثيشتققة

تقااؤخذت7

قالا:أنخايىجأ

تئظرلآتفستلث،

هئمتجاخرأ

تضى"تخاة

الؤزاءإتى

من6إ،؟!م+!م:العبريفىتأتي102

انزعجوا.أوارتبكواأنهمبمعنىفتاتى

"وأخرجاه:الحبريالنصيضيف

".المدينةخارج
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!غ+"هـيرغعولغتآه+لاه+ة++نهءلملاه،+ة9ءولغلمآع،

نول9ءه،لاش+ة8لا،.غهة!لأعةغلأثهـع5قا!علأ،

ل!غ"ل!+آهلا+لت!7لأ"له!،9لت!لا"قء5ق.

3151ل!ول،"ةغةهـ5099غلأ!آء+هلم

خ+!+كانه؟"!لاه5أكأ/ا3ع85،+لاةولءلل!

ث+57لأغعلاطلأـ5"+كاهع"8،خلاش3لالا"لاهكاهولآ

أم!أعكأ،نةلاهـ65"7غ5"049لملاع*/ء،5*غأ"ول

خ!هـثهـعءلملاآ"!لاكالأله!4+ثرةأ3+"عآلا"5لماعآ5،ش5

ة+8علل!ع.

61أ"ولكالأهـ*"9"+غ.ل!4أ"ولولغلا"كاي"519

لألأةثرع5،شول!ع!اعة"+نهق"ولأ!ثم5*عكاة5لآ+5

لا7لأ"ول،ة45نكا5قع!"أ+فت!7!دع!الالق!+لت!7ةن5

+"لألاهـغلألل!9قه+ن"ل!غكاهكاآءهـلب!ء،"!نول5،9لا

".قه+ن

لم7أ"وللاخ!اخع06لالأ"ولإغ2"لألآ!لأهعنهءن"

.لل!عغ4ءاأع7"+6علحلب!كالالع!!لت!ءئآه+لا"عكالاش

.!لأ*لاللألم!ع+يإغثرلم،559،عة+لم!كاآ+ةله!خ؟7

والقبطيةاليونانيةالترجمةفيامالتاطا،لوطأانبمعنى)ضهه(؟لم؟6الفعل

ووضحهالرب)ثواخرجه:القبطيةالترجمةوفي"،المدينةخارجووضعاه
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آيئطقةكلفيتق!ؤلآ

يتلأالختل،إتىائبئ.ائفجيطة

قغقا".ئؤخذ

ئوط:تهضااققال8

ستئدي،تا"أسئألك

ؤتجذقذغئذكالآنأ

يرك،ؤغطضتأتاقكزخضة

تختابآدنإلى،ضتغتائذي

آئخؤأنآقدرلآؤآتاتفسيى،

الشتروزلغلالختل،إتى

.ئوتقةئذليكيى

قريتةقذهائضلإيتةهؤدا02

ؤهيإتئقا،آخرقيلأن

أتئ!ثستأثحؤ.هتاك.ضغإزة

صء)302(لأص
فتختا.صجيرههى

تفسيى".

قذ"مؤداته:الأققال

قذأفىؤخقلثغطضث)402(

جملة:القبطيةالترجمةفييردلا302

لد!!البونانىللفحلالحرفيالمعنى402

عشرالتاسعالأصحاح

عقي+ءلاغ!"+قي+ع+لت!*،9.لب!9عأعة+ة9ءه

كالف!!5لالمله!لآ+ه+!لاكالأ+"9ول7هـهـلم!قي5.

81+أءلاعغة+للأول9+ة5ءنه+ق"هلم!هغلم،4

نول.ع،9

ولأ+عأةة،عئاء9لاعة.!آ"+لاهكاعثرخ50

+!"لاغكاهـ5يخهى"ول،غله!3ءلا!هء"7ل!ش

ل!نكا!،"ول،؟7كايلملاهةآع،5+5ا+خلم!علمغتاه+ل!لآلح

لايهملآ*لالل7لم!لملاهلئ!لأغغةنه،"لم!هكالآلالاة

لآهـس!كاعاة،"57ص!أة+ة9/عهلألم!"ول+!اأإلملم!ع"+
"ول!أ!ا"أ4+هـ5كألالم!لم

.02نه؟ألأة+5،8يمئا"غ33لأ5قهء

لالاهـ"+"ولل!آعلم!عءآعولغلأ7،+كا!ك!،لمالم*9،عولغ

.،"لهاهكالآهـلع!كانهلأول،9ة/ل!،+كاس!أ"ولكالآلح،"ء5لأ

ليالالآ*لم!هلا.

لأ2أ"ك!+أعلاع4لب!+نئاهةأ،هـغلاهكاهكاهلأنة+

9+لاه+للماكاةأ"!لأأ+خلب!+9،+"لم!لآلب!+تاه+قهكالألم!

؟"صغيرةهيأليستسأنجو،"هناك

ا!*!9!ع.:القبطيةالترجمةفىوكذلك،ينذهلاويتعجبةلممال!"هـ:



عشرالتاسعالأصحاح

اثضديتةآفلمتلآأنآئضأالأفي

غثها.تكقضتائتي

لتثخؤآسئر!يذلذ22

نآأ!ئتطيغلآلالىختاك،

هتاك((.تذخلختىأفرأآفغل

تفلثامئتمذغاخذالأخل

2(."صوغر")5ائضلإيتة

العثتفس!أشئرقتؤإفى23

إتىلوطذخ!الحزضيى،اغقى

صوغر،

ستاوتمغقىالردثقآضطر24

جمئدجمنؤتارأيهثريتأؤغموزة

الستضاء.منالردت

ؤكلائمذنمذهؤققت25

ؤتجميغائمخاوزةآلمئطقة

قاؤكلائمال!فيآت!كآلط

الأزضيى.منتنبحت

إلىافرآتهؤتطرت26

جمنح.غموذقضازتآئؤزاء
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9+كاه+"ول،"لياغللالأ+7،ثهـة+لم+ع9أيع.5"كالأفىثرخ

2!+كاكائآعللاهلائاه+هـلع!كاتآهآتم"لا،،أعع.آلاهكألا9

لالاةكاآ53لم!"،+5"كالآ،،+9كأ7لم!"غلل!5+هكاتآع

لاآءهـثمعكاماء.آعولعفا؟قه+06ولءأغ7ءكاس!ة+

للاة5لم!"لآ+5+ثرةعلل!5غولعللاآأ3عس!73ء09

32ةلأعه،ثمأتمخ!غ7ءهـثمأ+غأغكا7لمللاآةلا،"ول+لع!ول

!أعهـثمع7عأ5أ3ءلالل!9لم

42أ"،1نولءه،9لم!9ع7ءعأ+غ"لأهةهءأ"ول

عله!ههـ"995علاهآ"ولأ+ق9"9"+لاول9هآىغوله+ق

نه9لا"هتآ

52أ"ول+"ول9+كاس!للعلاعكأ+5ثهـة+ع،55"+ق"+

3"أ+للا"كا!أئمكاللأ+ع9آ5لاهول،"ع!أ5"+7"++لأه5

ول"+5،ول5ئةلا+"5ع7+"آ5+ثرهكاس!7،ول"أ+لا"+"+"

كأ7"+غوللاه+"غولآةكا35آتم5.

62أ"،1+غغللعثرملاعلأىلا7لأتآهكان"أء5ة+

لل!كاآ+ةأ"ولخ3لاغ!+عثرآ3+كاأ3.عة!ه

!سا-ول،.القبطيةفيوكذلكصيغور،د!،73ء9اليونانيةفيتأتى502
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ضتاحأإئراهيئمؤتكر27

أقاتمؤقفتخئمثائضكال!،إتى

الرقي

ستذوتمحقةإتىؤتطفغ28

آلآزضيحقةؤإتىؤغموزة

تهيحثؤإداؤتطر،آئمجيطة

آتولط.كاخالطتضغاالأزضبى

آلرلثأتاذتفاؤخذت92

نأاثفخاوزةآيثطقةئذل!كل

ئوطأؤأزستلإئراهيتمدكرالله

حينالاثقلآلب.ؤستطجمن

!يقاستكنالتىائمذنققحت

ئوط.

صوغرمنلوطؤضجد03

قغه،ؤاثتتاةالختلفيؤضكت

فيت!صئكنأنخا!تلآ"شنه

ائضغازةفيقستكنصوغر.

ضغه.ؤاثتتاةهؤ

آئكثرىققاتت31

عشرالتاسعالأصحاح

72يلأهـ99لاعكاما؟غوللملم!"9ة+أس!9+عأعلأة+

+57+ةلمئاهلآ+كاأعولع،لأه،+ل!"لاغلاولإ9لملاه

82م!اأغ+خثرلمللىعل!عخ+،9+كاقلل!+57

لالع!لم!هةهء،"،ألم!هعء"995أ"!ا،+غ9+ل!ه+لل!كاق

آ7!5لآلأ5لآ+5لق!*،9ء+9لاه،"ك!عة؟ع7لمأ"ولنهةأ

لاء7،"،غلاكأعةثرهـلآ+35علآأعءلف!أله!+ة5

"وللمالأآهلا.

2وأ"ول5+ءلاغلأغلاغلب!+9ءولخآ،"لا1نول57،9

5"كاه+5"+ة+58،علآ+5+علاهولآه،9لأله!غهـكاآ73ة

هـعة5+تآهطهـلم"9لم!،"ولغعءكا!+4عهالأعلاة+

وللع!+غولله!كاس!5لا!تهمء،أ"++كاه9لآهـه5غلا+لب!

9+كاهكا"ول،"للغنول5،9لا5"كاة+58،علملاغ5إ"

،ءوللت!+م!أل!!ا5،"+لا".!لع!ول

3!لأولخلم7ةغ+لل!ولولغد!7لل!لأ9أ"ولهـ"ولغ؟+7

غ7لب!+ة،ء9أ"ول،"نةء"/لالاهـ5خ9ع5ئةه+ن"+ءله!

"نء5ئآ.هـخ5لمهـلآ7لأكأ9ول4كا5،كالآ!"،غ7د!37لعما09

،"ولل!خكا!كهالن!لاعلملل!آ"78+كالت!ءة+ن"5أ"ح)أ"

تاةهـ5+"لالاغ9ععء+نتاهله!+ح1ءن"هق.

43ع+مع7ةغأ3+9كاس!لم+لاغ"9+9ة5لأءلأ



عشرالتاسعايأصحاح

شتاخ،قذ"آبوتايفضغرى:

ييذخلالأزضيىلمحىأخاؤليسن

الأزضيى.كلكغاذةإتئتا

خمرآآتجاتاتسئقىقلئم32

أييتاجمنقنقيتمضغهؤتضطجع

تمصئلا".

فيخضرأأتاهضاقستقتا33

آئكئرىؤذخقمتاللئقة،يفذ

تفلثآييقاقغؤاضطخغث

ياضخطخالمجقماتغقئمؤتغاللئقة،

يقياجمقا.ؤلآ

نآائغل!فيؤخذت34

"هؤيفضغرى:قاتتآئكئرى

قغائتاليخةاضطخدثقل!دا

الفئقةقذ؟خضرآتعمئقييماأييتا.

اضطججىقاذخليأئضأ،

تسثلأ".أييتامنقنقيتمضغه،

فىخضرأأتاخضاق!صتقتا35
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لاء+لل!غل!"59"أ+"+9لألم!ل!تت!9+كاس!+ئالمع509لم!اأ

ةنهآع75،ءكاس!أ+غش35لآء5ة5عكاأع4،8?كاتاع

9+ة5لألأ"علملئ!5لآهـ"ولولع،+!ةبنلاقي.

23لاعق59"ءأأ++هلع!كاآله!ع7لاة++"+غ"9لألم!تق!7

لأأه57أ"ولوللم!،5لاعلماتت!هـ7)+علم!قه+ن"أ"ول

غعلمه7لى،كاةأكاكاهلم!ع7خول+ت!ه+"9ءة5لألم!ل!لق!

+كاغ9لم!".

33غ+كاة7"كاماةغل!ةكا+"+خ"9+ن!لق!ه!أ!ه

لاغقي+أ+وللالالمأ؟+ن"+أ"!"كاتآههـيرءكاأعلأ

+9كاس!لالم+غ"9غول5لآله!،70لم!عكأ+ءقه+9+"ة5

لآ+ن"عأة+77"+ولنولغآع777لم"ول،ولنه؟لأ،عغ7

لت!+ولله!،5،"لالآهـ7"لاشنأ"ول4لا4!لآ"كاه.،

43غ53+ع!غخةآ3ءن"+غل!ه،9أ"وللاع+أعلأ

+9!كالملا+خ9"+9ة5لأ+لا7ع+لل!خ9"لاآ!ةنه

ولغ5هـلآلم!،77هـ*غغ5لم!+عة+هتآ+9+"ة5لألمالت!07

++هكاآلل!لم!ع7"نكالاةهأ757"ولألأ+77ن"+ك!

7،+ن"+لمأ"ولهـثرعكاأع"كاتآهعأهـلآلم!،5،+أ3له!ءع

لمقه+ق"أ"ولغكاقكا!لا"عله!لل!ع7ولغتآه+9ء"+ءة

لألهاتت!+كايغ9له!.4

753"كاماكاة+غةغ،"وللاغقي+7أ+ك!لالا،عولغ7ةء7
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ؤذخقتآثضأ،الفيقةيفلث

قغؤاضطخغحتائصغرى

ياضطخاجمقاتغقئمؤتئمأييقا،

يقياجمقا.ؤلآ

منئوطائتتاقخيقحت36

آييهضا.

ائنأآئكئرىقؤتذب37

قائقة:))موألت"اشضهؤذغصت

آبوؤمؤ-آيي")602("جمن

ائتؤيم.قذاإتيائموأييين

آئضأاثضغرىؤؤتذب38

"غضان"امئضةؤذغتائنأ

ؤهؤ-2(حئسيى)!إئن)آفي(

اثتؤيم.خذاإتىآثغفاييينيربو

العشرونالأصحاح

غ+"+"9تت!+ن"7أه757لمأ"ولعكاأع"كاتآههـ718

لأع+لع!غ9"غول5،هـلآله!7لم!5"++قه،93ء"عة"شن5لم

أ"ولك!نه،ءةأئمغ7لب!+ولله!،5لآهـ7،"7أ+ن"لاأم!أ

آ+كاهلأ".،"7

63"وللاكاأ7"ثرغلملاه"أةن5+"لألاهـ9!اع5+لل!ول

ولغ+5ق+"+9ة5"قءلألت!.

73أ"ول+خعلأعولأ3+ى،كاس!9+غ"9ل!ةألاأ"ءأ

قىولخكا!لاعة+لاةقه+ن"له!هلع!ول،ثم"كالاهلأغ

ك!ل!،+قه+"9+ة5له!هلا.ئاه+هع+"أةء9وللل!"م+،لالت!

لل!غ5ش5!له!ع9ل!هلألم!غ.ء"9

83+غولع5لالاغأ!ألألأغكالع!ع"9لأةأى،"ول

فىولغكاس!لأعءةلاةهتآهءن"لهاوللم!7"لهاولعةأ+تأه

لاغلأهلاعله!هلا.ئاه50ء+4ش9وللم!له!لا"+،ل!لت!س!لل!5

آ+5!لم!9ءلاهلألهاغ.5"9

ائيدثئزونآلأصئخاخ

!أ"،لاعكا!ل!آ،أعهـآع!ك!غلمكلهـلاعلم!ا"9أع5!لآلأهتاكمنإئراهيئماؤاثتقل

الفبطية.الترجمةفىايضناوهكذاأبي،منأيدالإد:موآبالعبريةالكلمةالسبعينيةالثرجمةتفسر602

،عمان:إلىالسبعينيةفىترجموقد(،قريبيابن)اوعميابنومعناه؟أ-لإولإ:عميبن:العبريفىالاسمياتي!.2

القبطية.الترجمةفىأيضناوهكذافريبي(،ابن)أي،جنسيابن:الاسملهذاتفسيرأالسبعينيةتوردثم



العشرونالأصحاح

ؤستكناثحنولبأزضيىإتى

ؤتغرلتشحوزؤتئنقابلقتئن

تجراز.يخى

ستازةغنإثراهيمؤقال2

لآئةأختى"."هىائرآتيما:

"قيتفؤذ:أنخادت

يىتجاليفتقهيتلاافرأتى"،

قأزستلآ.يعمتتيقا)892آئقلإيتة

ؤأخذتجرازقللثأييقايل!

ستازة.

فيأييضالكإتىاللهقخاغ3

أشآ"قاؤقال:تثلأخفبم

التيائقرأةأخلينتموث

قغت!كنقذ؟قإنآخذتقا،

."بمزؤ

قل!أييقالأتكنتئمؤليهن4

آتفلكستيذ"ياققال:ق!ئقا.

)آلأمر(؟تخهلتازةأتة

إئقالىفؤتفلآتئم5

الآيةمنالحانيةالجملةهذهتاتيلا802

912

+9عة8ألم""ولألئ!كااولللاعلاكأ"لأكاس!لاه"!7ة5"ولأ

كأ7كألم!كاس!للاهء5لا9ول"أ+"9لت!كالأولعلأغلأ

!ع9"509،.

2لاع+أعغةلموللم!"9ع+9أ5"99"ءلآ+5

ءةول،"لالالأقه+ن"،+ةةك!لآهـثرعنهله!.لا،+كاس!

ههـخهـلآلم97"لأ+أعللاآع،+ةلآللألا!نهله!لملأ،+كا!

ع+ه+لآلأآع+وله+فىلأ،كالل!7للأة+ق"أه9ةل!كأع5لآ+5

ة+8عءلع!،،ةلألآءن".+ف+كاس!عوللاعةغلم!،،ولثهـع*ع

نء!اكاهلم5عحل!لل!9"9"ولأغ"8لملاعلأ+4799.7"ء

3"عاأءهـثرآ7كاألأعهـةعة95+ة5وللملم!،ثرع*عغ7

ئا+7لب!لأ+لأ7ن+ول"ول"،ع+أعلاأ،ة5كالأن

فى+هـ75قي،!ع5،+ع9ألآ+5لالالأ"ةول،ء5لأ5"ثهـغلمع5لم

تأ"+؟غ+كات!لاكالا،لالب!ول7لاول"آكألاة0،9

طهـ4لملم!،ثرع*عةغه*نلأ5+"ليا"لآ+ن5"ول،ع+أع7

!ن9،ع7هـغ507لأ"7لالآهه"ولأة"ولآللأه،58+كأعآ5لم

5لاهول"ءىة5له!5،ع+أل!عكهـةلآهـيرعلم!هن!+كا/لا،

والقبطية.اليونانيةالترجمةفىتردلكنها،العبريالنصفي
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هؤييتاتتؤقي،أختي

تذئؤييرقفيىيطقازةآيخى؟

خذا".قغفحث

الخفيم:فياللهتةققال6

يطقازةأنكغلضتأئضآ"أتا

أئضأؤأتاقذا.قغفتقفيك

إلى،ئخطئآنغنقتعتك

تضصئقا.آذغلتىتئمقذالأخل

يلرخل،آلافرأةزذقالآن7

لأخللثقمضلىتبىلأنه

تسثمتكئتؤإنقتخيا.

تموثلأنكقاغقئمترذقا،

لذ".قاؤكلآئت

ضتاحأأييضالأقتكر8

وتكلمغييدهتجميغوذغا

فىالكلآيمهذايكل

تجميعقخا!تضستامجهئم.

حدآ.الرجالي

إئراجميتمأييضايلثذغاثتم9

قغفتآئذيقذا"تا:تةؤقال

العشرونالأصحاح

"ول،"لآكانله!5،ع+ألأعك!؟هـثرععةله!نه+كاس!لا،.لأغ

9"هـ!كليئجمآة9"ولأ"ك!خ7ول،ةأ؟ل!نكا!،4لت!9،ع*7

غ+5أ"كااكا5ق+05

6+أعلاعةخ"لب!+نهـةعة5هـ"ءأ!لا+ئأل!هلئ!لأكأك!

لل!لال!خ7،ءةغ97"هـ"ولقيمآة9"ول5"كالأ،5+غ

لمهءقه+أ"ولهـغله!"كاماع77لاهكالق!لأخقه+لألم!

ء+9"له!كأعكالاآءءأغلأغ.7!!ءولعلاه+نه+ولنه

لآهـفىولكاهع"للهـكاه"،"نلآ+5.

نل!77خة50؟ة+ةأئم+7آ"لاىلأ"،اتت!+

هـلاة+لت!9لملب!ءة،9+لآهـه15+كاس!أ7"؟أأ

كا!9+عن!،"+ع9ء+قهكاأأ"ول.!لآ،ع،ةغلأله!

+ةس!ةآةه5لمل!3هـلت!،،+ة7"هـه+"نكابنأ"ول"+ل!"+

ء.ةكاه

،كأءأ8لف!9هـ9عكاما87ءلم!،،ول،ةءأ،لع!9+ة+*ع

قىولغعكاس!57"ءلا"+ه+ن55"؟آ"+تأه+ن"أ"ول

ثهـغ7ءكالأقى"+لأ"++ةلآؤ"+"لم!"+تآ"+عأ5كأ+

"كالئ!لملألق!ءن"7"كااهـلآلمههـغغة5ء+7"+10

كأهـ97لل!+5،هـءةة9".

أ"ول9*ءثرعلأ،لمطهـ!عكاههولغل!ة+لمولله!"9

"ولأ5+أعل!"ن+نن!+،+قه5ءء+5آ5"كاالألم!آ7/لآلم!



العشرونالأصحاح

يشتيء،إليكأخثاتاؤخليتا؟

ؤغتىغقىتجقئتخئى

غطيضة؟غضلأخطئةقفقكيى

إ".يىغمفتأخاتغضفةتم

لإئراجميتم:أييضالكاؤقال.

غمفتختىزأثت"قادا

قذا؟"

"إتىإئراهيم:اققالا

قذافيليسنتغقهففت:

قيقتلوتيىالئإ،تفؤئائضؤفي

افرأيى.لأخل

هىأئضأبائخقيقةالآعشنة2

تئم!تتكئقاآيى،جمناختى

زؤتجة.لىتضازث،ائىين

أخرتجييتفااؤخذتء3

ففثأنىأيى،تئتجمنالله

ائذيآلمغروف!قذاتقا:

قكالطكل!ىإلى:تضتجين

إتةغتى:فتاكتفولينتذخفة

آفي".
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ء،لأكالم!له!ه+9لاع!أعلمغكا،،لألآ+غ5ء3"3+خ،لأخغ

أ"ولأ+غلاشلامآعهاكاهلملاهلماللامآ+9"له!"

لم!لأعون77/غ9لا57لمةهلاةع5،.+5كالآ،علم،

+ء+0أ7،ءكأوللما0،5

لأ5ع+أع7غةح!لم!،لمول*ء8لب!+لمطدلما"9آ+

ل!خللألف!ة،+غء"كالأآه/5+قه+

لألأ+أءلأع؟غلم!"9،ولل!"+أةلأ9ط!"9ولقه

غكا!ءهـلا،+كاس!لم4،عخ7لب!+لب!+ة+لملب!+نهءله!غخ+ع

"+5كاك!لاع5كائآلأ،!لاععاع7لآ+5لالالأ"ول،ة5له!هى.

،2"ولألأفى9فىهـ7لت!5ةةعلآهـ8لم!هنكاكاس!7،غول

9+"+ة5لم!لافى،هنولغوللما9+7عة.لأغهـلآلاع7لاغله!5،

أء5لالالأ""ك!آ.

31خ3لأغ5+عةغولآلألأ4غعآ33"3لاغلم!عةءهـة5

غ"تآه+لاهك!آةه+ق9+"+ءةلم!لملاه!أأ5"+أنبن

+77+نلأ+لأة"ول،!،كان777+5كالآ،ع5،غ+اغلماغ.

أع5ة+"+7+ة+لملاهئاه7"عهـثرغكاماعله!لع!ع7لمآءولص!

+أعلأةلهاغغ،+ةةولعةهـ58نهلم!07،+كا!
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ألصأييضالأاقأخذ4

ؤغييدآؤتقرأؤغتمأبزقبم

ؤزذلإئراهيتمؤأغطاقاؤإقاء

افرأته.ستازةإتئيما

لإئراهيتم:أييضالأاؤقاذ5

اسثكنقذاقذ.أزجمى"خؤدا

ئرجميك".خيثضا

اد"هؤيستازة:اؤقال6

منأثفأأخاكأغطئثقذ

كراقةتلثتكونخذ؟ائمضإ.

آئلائيؤيخميعيؤخهلث

كلفيضابقةؤكوننضغك،

أفي".

الئإ،إتىإئراهيئماقضفى7

ؤائرأتهآييضالذاللهقشتقى

قؤلدن،ؤتجؤايىته

آغقققذكانالردثالأن8

زحمكلغفقأآئخارجمن

العشرونالأصحاح

41"ثهـغلمع7ةغكهـلم!،لمع8*عما!آ*لم!*49ةآة4

9+ةلم"+""ولألم!ه*كاقءى"ولأ+"ء4ةآ"ول،

5"*آة،"+أ"ءأل!ععالع!ةغلب!،لموللم!"9أ"ول

ع!الل!ةغ+74لب!+ن"7"99"ءلأأئمكا3آ"لالا"،أ

.قه+ن"

لأ5ول4أصا+أع7له!،لمولعس!8وللب!+لمولله!"9نهةأ،لأ

لآ7له!ىهخآ+7"7.لاهكاهـ5ئآهغكالاة،5ةولكاس!79لم

"ولكا5آولع،.

لأ6آقي+ةغ"ء499ع+أع7أ)5ةنةغةس!"ول*هآما

ةآة9"*لم!"+لب!"ةعهـ8كالب!5لا.+"ق+"كاس!+"كاما5،

أع5لالألم!،ءقه+لاهكالاه+لت!كا!9+ول4أ5،"كاة+

آ"+5له!+عهكاهق.ولأ"+لا"+فىهـآ3ل!هكالاع.

لأ97+5+4!ن!هلمطهـخةلم!"99+ة5ة+7

هـةع7لمأ!أ5+"كاقأهـةعة5ة+7لها،لمول*عثمعول41

ش7"ولآ"لألالأقه+ن"أ"ولكأ+5ء"!آة،"+

"+نهلمقول4أ+غع.لأهول

لأ8+ة!الألاكاماعل!لاكالالل!آ!أ!اعكاماع7*ن59،ع

هـس!!غلاعلا"كاه+ل!"9ءلآلم!لاغلب!+لب!حأأهقه+



والعشرونالحاديالأصحاح

ستازةيستتسبأييضالذتيحتفي

إئراجميتم.ائرآه

لا7،"7ةول5
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كهـلمله!،عثمء*لأغعوللاء5"99"ء

طهـلم9"لأ.

ؤائيمثئزونيائخابآلأصئخاخ

كضاستازة،الرصثاؤافتقذ

كضايستازة،الردبؤقغل،تال

تكفتم.

ؤؤتذثستازةقخيقحث2

فيشتيخوختيمافيائنآلإئراهيتم

صالرلثتكفتمقاخح!ثالؤفحت

معه.

إئراهيمؤذغا3

ائذيتة،ائقؤئوب

"إسثخاق((.،ستازة

اشتم

ئةؤتذ

اثنه

تة

إسئخاقإئراجميمؤختن4

النه.أقرةكماالتامنائيؤيمفي

ستتةجمئةلإئراهيتمؤكان5

ال!بنه.إشخانتهؤيذحين

ضتغ"قذستازة:ؤقاتت6

أأ"!نوله،59+خ5ء"لياغولكا!ش7لملأ"99"ء

كأهـ"ول+أعلمللأعأ"وللأعكالأأه+غنوله،59يملم"99"د!

هـ"ولةكالأقىثهـغلأعلم

ول2"لاكاأول،"كاتاه!+عك!ع7ء"99"+لب!

لمولله!"9للأة،ىأع5ةءلآلا5"9أع5لاة+9،"وللملاة
هـ"ك!ةكالأثر!هثرغع7"+نلب!ك!ن9ه،5.

أ!أ3لم!"9،طهـلاعكاس!!هولغة+ة"له!75تاه+

لاتآهأ4+نقهكاهتآ3لاع5لمالأغلاه"+نءلب!ة7غ+عوللاع

"+نلب!لمء99"ء؟ع!"كاا.

4له!ع+غ،9ء+لاع؟لم!"ك!9،طهـغلاة+ول"كاأقي+

ةةلاة7لم!لأخلم"9"هـ"وللاغ5+"!آء+علإ،+ن*هـةةع.5

له!"9،طهـ5خ؟لالألأة+"ولخلملالت!+غلأ7"ولآ

لأ!غلا5+علق!كائا"ول"كااةىةأعتةه+ئا".

6ع+أخ!7؟غ499"ءعغثم"+لع!لما5،ع+5كالأآلاع
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قمنضجكآ.الردبإلن

2(".9ضيىتفرحتعمئقع

ئخير"قن:ؤقاتث7

ؤتدآ،ترصعستازةآنإئراهيتم:

فيائنآؤتذتلأتي

إ"ضتئخوختيئ

ؤصنغ.ؤفطتمائؤلاقكير8

تؤتمغطيضةؤييضةإئراهيم

إبييما.إسئخاق!!طايم

خاتجرائنستازةؤزأث9

لإئراجميتمؤتذئةائذيائمضرئيما

إبيقا)021(،إشخاق!قغتضرخ

"اطرذلإئرالمجيتم:اققاتمث.

ائنلأنؤائتقا،اثخايىتةقذ؟

ائيىقغترثلآائخايىتيماهذه

((.إشخاق

جذأضغبأاثكلآماقتذاا

صنع"قدالعبرى:النصفيتأتى902

،إسحاقالاسماشتقضحككلمةومنلى("

ابنها"،إسحاق،)مع:عبارةتاتيلا01

والعشرونالحاديالأصحاح

ولن5،09.ة5لاة9لاؤ"ول5نأ؟لاكاي7"*9عكاآ"آلم!0،5

"ول7أء+ألاعءأ+لألأ"7*ثرعس!آلم!"9،طهـلب!+،+لأ

هـ78كألحع،"+ة،لاهأ/"99"ء+ة،+خعول57لالاهألاع

لب!+ش9ع،له!لاه.

ك!"أ7نهـلآع7+ة+"ة،لأهآ"ولأ

هـكاأ+ول"وللاع+كأ7لمأ"وللمكهـ7ءكالأآه+غله!"9

لالأ*هةقىلاءلمالمل!أ3ب!لأله!غ"9+كأهـكاأ+ول"وللاع7

ول"كااةلاةأ5.قهءن"

9"كاتاهةأ؟غ"99"ءلاة+9"لأطهـلأة،لا5!هم

وللالأأ++ءمآلمة5غ3لاغع5++لب!طدلم"9ءلم!

+"لحآ57"+لهاكأ?"كااول+هتآلاهأق"لآ+ن5

لأ5أ"وللاع+أعلمطهـلب!ءلم!"9وللمولد!5لالأ+

ل!7*أة،"+لأ،،ن"ءأ"ولة+7لالاةأ"شن.5هن

ةلأ9ه!أ97،عكالآلم!هلاهةعةألاشع7*آة،"+ع

"+ن15لم!ة+عقه+لاقهألم!لاه.ء!"كاا

97!أكالىأة7غ؟ل!"هـغ7ة+9ةةهـكاهلم!لآخ

)يسحقلأ؟+ا-؟66لييضحكيسمعمنكل)سحق(،7+الأضحكااللهإلى

15(.:1718،ا:7)ل!انظر

والقبطية.اليونانيةالترجمةفىئردلكنها،العبريالنصفى



والعشرونالحادكطالأصحاح

اثييما)311(.أخلجمنإثراهيتمأقاتم

"لآلإثراهيتم:اللهاققال2

أخلجمنأقاقكالأفرتضعب

كل.اثخايىتةأخلؤمنائغلآيم

اسئضغستازة،تلثتقولهقا

يذغىيإسثخاقلاءنهيقؤيقا،

تسئل)212(.تلث

اثخايىتةهذ؟افيتاؤأقا3

غطضةآفةأثضأأخغلهقإتي

نسئلك".قئنه

تايهرأإثراهيئماققاتم4

قاءؤقرتةخثزاؤأخذ

ؤؤضغهضايقاتجرؤأغطاهضا

ؤصخرققا.ؤائؤتذكتمقاغقى

اثترتةفيتاهمثقضثقتضا

القستيم)213(.يئرجمئذ
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غ7+7"لاهآطهـلم"9لأ+ع9أ+تأهلاه،ق"+نهق.

لأ2ع+أع7غةةءهـة5لم!"49،طهـلب!+لأول

ه!أ97ل!ةلل!+كاس!ة+لآخ"له!لاغ4لاهكالاهآ+لا+ع،9

قه++ة،لاهآ"ك!أ+ع9أش5"+ة،75،!آ.ء"+لا"+

"كانملا"عكالأ+،خ،5لم"99"ءول"لاهعلآ+لآلاس!هـ55

"ن+لآ5لمة+،خ7ك!"كااه!أهـ7كالآع+"كاآ5،

كا+غ9لأ".

34ول"،6ل!ةلال!ة،؟غلآءء+"،ة7ء!،5+"ن+ءلم

أع5لاهـغ50لم!غ3لمهس!كالآ،5+لملأة+ن"+كاماءةغله!9

ل!ةكا.لا،ءكاس!

،4ل!"+كاس!ةطهـغلم"9له!ة+س!9+،"ول،غ"8،لاع

لاه+9"5أ"ول!ة،!"ةتأ50+"ك!أعوللل!ةغ9"ل!طهـ7

أ"ول+غهـخ7لاعول،+غة+7لاهلم!لئ!أ!أة+لأهآة،4+

"ك!أ"+كاكاس!عهالاع"لالأءن.+"عهـ8ه"كاتاةخ

5+"7"ثر+غلألأءغلاهله!79"+"ولهـةء99"خقه+

ة9ول5لا.

القبطية.الترجمةفيوكذلك(،،إسماعيلابنهأجك"من:الأسكندريةالنسخةفيتاتي211

إلىالرسالةوفى7(،)9؟روميةلأهلالرسولبولسرسالةفيحرفيأالآيةهذهمنالأخيرالجزءيرد212

8(.:ا1)العبرانيين

)منالقسمأوالحلفبئرالوقتنفسفىئعنيكماسبع،بنرأكطلثتبع()!يرلمحأ؟لأد*6العبرفي:النصفىتاتي313

بنرأىهـة+99"خقهءلأ9داهءاإلى:اليونانيةفىترجمتلذلك21؟24(،21:ئك،أقسمأوحلفأيلثنبعالفعل

القبطية.إلىومنها،الحلفأوالقسم
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اثقرتة،جمنائضاغاؤفرغ5

إخذىتختائؤتذقطرخت

الصنوبر،أشمخالي

ؤتجتستثؤقضثا6

قؤس،زئيةتخؤتجيدآمقايقة

تؤتأئطر"لآقاتث:لآعضنقا

مقابقه،قخق!ثؤتلإي".

)"21(.وبكىاثغلامقضرخ

ائغلآيمضؤتاللهاقستمغ7

لمحييما.كانالذيالمكال!يهط

ينهاتجراللهملآكؤتادى

"قاداتقا:ؤقاذالسئضاء

تخافي،لآخاتجر؟تاتكؤن

صخؤتستيئقذاللهلآن

فييما.ائذيالمكال!جمنغلآجملث

الغلآتمخذيقويىا8

سمآخغلهلآلىبتدلث،وأمسميهييما

غطيضة((.أقة

"فرفعت:العبريالنصفىتأتى2"ا

".وبكى

والعشرونالحادىالأصحاح

54!خخ+،8ع7ةغة+لع!ةتأ9،أخقه+لمئآه*ة،!أ

غ99يا،ع!كاة+"ة،!هآن+هولفىءلل!لماقاءثرغيهمة5.

،6"كاتآههـ8ء+"غةهـ*ولغ5+7غ+"،+7"7

"+نهتة"له!ول9هـةلاعكالئ!ع،+ة!هى،آ583لا.ع+ألأع

9"لأنهلألأألع!ةللاةكاهـلاه+"لاةتآه+لاهآ؟،"+

لماهلا.""،غهـكأك!كامالأعة+غللال!"+،لمهن5+قلم

"7"لمكالآه"لاةغ+ة+"ة،آهلاس!ه!أ"كالاءلأ.

71ع!أكالاهولع7ةغهـةعة5لآ+لآلألل!هـ55تآه+

ة،"+لاهآولغقهء+ة+لملاهئاه7لملاأ"ولغ!هوللأعكا!

لألأ"عء85+ههـقعهق9"لاطهـللالأ+غول+هقنهلا"9تآه

وللمهأع+ملاعلا"آبنكاكاآ+لملا،طهـ9"3نملما7هـهلمهق.

هوللأول"+غلأع9"لأةهـةع5!قعلل!هـ7لآ5تآه+

+"ة،لاهكالاهآغول+هقء+ةلملاهئاهكاكاس!لا،.

،8لا"هـ7+كاهلم،"ثهـلمغءة+"ة،هآ7"ك!أ

ك!9كأكاكالأهقيء*ع9،كاآهلا"نكاة.عأ5لأكأ9هـغ507

لم!لاخ54+لل!كالآ،"ة+ن07

الغلام"فصرخ:والقبطيةاليونانيةالترجمةفىتاتيلكنها"،وبكتصوئها



والعشرونالحادكطالأصحاح

غئتئقا،اللهاؤقتخ9

حى،ءمابئرئضرثفأ

قاغائقرتةؤتلأتقذختث

ائغلآتم.ؤستقت

ائغلآيم،قغاللهوكان02

ائترية،فيؤستكنقكير،

قؤس.زاقيؤكان

.قازانبزيضيةفىؤستكن21

منزؤتجةآفةتةؤأخذث

جمضر.آزفي

الزقالطدلكيخىؤخذت22

ؤأخراثآبيقالكآن

فؤاتهقائذؤييكول)215تمصفرة

"اللةقائيين:إئراهيتمكففوا

ضايغ.أئتتاكل!ىقغك

نآيالثةلىاخلصقالآن23

ؤلالتسئلىؤلآإلمبتعصيىغلآ

كاثضغروفلكنلاشمى.
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لم9أ"وللا"غلب!علاعةهـعة065لأ5هـهـةلماههلأهع

شن"5لم،"ول5هـلاع؟أ99"غلائا50+504+لالت!!أ"ول

95+غعهـن7"ول،عكالأثم+غ7لاة+لاة،!كأئا50+"ة

أ"ول4،+ة+غل!ع6ةآة،"+057

02أ"وللأ7هـةةع5لم!كأكاعتآه+أة،"+لملاهأ"ول

7.،هـلآعنأ"وللاعكالأوللق!ء"وللاغ!حغ9لملب!لهالآ

لأغلاغء5+ةغ5+!+ةع.

12أ"ءألاعكا!،الب!كا"،اغ7قي+خ9لب!له!لآءلا"9"كاين+

"ولأ3("8!لأعلب!+ئا"لأأ3ءلآلما9"لالالأولآ4خول3لآ5

كهـلأأن++هلا.

5222"5+علاخغ؟لاغلب!ءلب!9،"عالب!لا،عءأغأ"ول

لها،لمطهـلاء+أعع8ولع،"ولهـ"،5*هةل!ةلألع!لأ"هـلم!ى5

قه+ن"ثرهول،كاأ"ك!ةلأأ+"9+كاما*9"550!م

لأكأل!لاةس!ع5قه+ن"9+ة5لموللم!"89لأغلاس!ة

هـعة5لأقهكاه+ءلاغلملا،4"+أه5لا"غآقي،5+.ع

732تآ7لائاهةكاهلماة7لما،5لأة+هـلأةس!أئملما

"ةكالآول،عل!،له!عله!7ةخ+كاق+خ9له!"لم!هلالم!7ةخ+ة

ةله!75قىله!لملاهة!عه!+"ولأئم+لالأنكا!،"ول،ة7ءلالأ7

اليونانيةوالكلمة26(.26:تك)انظر32الآيةفىولاهناالعبركطالنصفياحزاتاسميردلا215

الفبطبةالمرجمةفيالكلمةنفسورد!وقدزوج!ه،لهقذمالذيحرفيأةأي،صهرهتعنىةلأدل!3"هـلم!لالا5

.وزيره:إلىترجمتهاوتمدر+*كالالا-*!هح
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إتيئتضتعقغكضتغتالذي

تغرئتآالتىالأزضيىؤإتى

ييها".

"أتاإثراهيم:ققاذ24

أخلف!".

أييضالكإئراهيمؤغاتت"2

التياثضاءآباليي!تب

أييضايلث.غييذاغتضتها

"لأأييضايلث:تةققال26

ؤلاالأفر.قذاقغلقنآعقئم

ستمغتآتاؤلآأخترتني،أئت

اثيؤيم".سيؤى

غتمآإئراهيمقآخذ27

ققطغاأييضالك،ؤآغطىؤتقرأ

غفلاأ.كلآفضا

يغابخستئغإئراهيمؤأقاتم28

ؤخذقا.غتم

لإئراهيتم:آييضالأققال92

غنيمنغاجالعتئعهذههى"قا

ؤخذقا؟"أقضتقااليى

والعشرونالحاديالأصحاح

خ+5"كاأ3آله!ع+كاه5ئآلم+5كالآ،ع5،لم!ع+تةهلماغأ"ول

بنقيلألملأكاهبهمكالأوللق!9"+4عغ7ن"بن.

42أ"ول+أعلاعلموللما"59"لئ!لأ.،"لماتاهلم!ة

52أ"ولع!لأعثرأثملم!"9،طهـ7لاة+ولعثرعله!،،ول

+ء9أءلت!7هـ9عكاكألع!7+قهئا"ةء50ءل!لئ!

هـ"5+لا"!آع5،"+ةآع05،طهـقلمثهـءلم!،.*ع

62"ول،ع+مع7طهـلب!+ن"لمله!،ع8*عهنوللأغلملألع!7

كاآ5غ5+7ءكالأآ+ةلأ"9+لم!"+70+ئآههنة!نكالما5،

لالآ+"53"هاعلمغةنهلئمالأغ"كالاهوللأ،لحلا"لأ

9ءلم!!.لاه

72أ"ولغ"8لمكهـلأعلملما"99+"+4،ة،ع!أ

ءلاه*كاةلم!أ"،الاعوللل!؟س!لب!+علم!،،ولطء8أ"ول

؟،هـغ5+لاعكأهـلم!+ةع59،ةلآهـ!اولل!7.

82،"ولكالأ+كا!زرعلم!"9،كهـ"++س!5"ة"ل!لم!"

+59،"ءلع!لأله!لاة54.

92أ"ولع7ء+مطهـلمله!،ثرع*علب!+طهـمله!"9آ+

!،كاأعأ"لمهء+غع؟"لالم!كأ5لأتق!+لل!+قى،7+59

+هنا+ل!لع!لم5"!5"كاأ+كالم!ة57"نم



والعشرونالحادكطالأصحاح

"إئكإئراهيم:ققال03

جمتى،يغا!ال!ئغقذهتا!خذ

ياتىشتقاذةييتك!نلكى

اليئر((.خذهخفرت

دللثإسمتمدغايذلك31

2(.آالقستيم)6يئرائضؤضيغ

يهلآهضا.خققاهتاكلأئهضا

يئرمىغفدأققطغا32

أبيضايلثقاتمئئمالقستيم.

قائذؤييكولجمفرةؤأخراث

آزضيإلىؤزتجغوافؤاييما

الميسئطيئن)217(.

خقلاإثراهيمررغؤ.ص33

هناكؤذغاائقستيميئرجمئد

الأتلإي".))الإتيماالرلثياسئيم

فيإئراهيئمؤتغرلت34

كميرة.لأياماالملسثطيثنآزضيى

لبأ؟د*6العبرى:النصفىئاتي216

14(.21:تك)انظرالقسم

:ا.تك)انظرفلشئيم:العبريفى21

913

03أ"ولع+أعلمطهـ7له!"9ة،6كأ+5كأ++غ

5"ة"ل!لم!54"+ن"+8يإله!لآ،9"+لمقهلم!غآ"7

كالئ!آلاله!5،عأعله!"9+ن9ه،7ة+،لأخلئ!لف!9لا!"+ة

هـ9خ"9+ه5+تآ0

13عاة5ءتآهءعكاهله!ةلالع!+غ7ة+ة75"لاقه+

لاه+ةكاك!غكالاهل!،ع99"غة9لمقهله!كاماولة،6،عولغ

لف!ل!"كا!لما"هـلها+ةء059،

23،ة!هـغ،ةع5+7هـ!اةآ3!7ولل!غهـلب!+9،+"غ

+تآهة9لاهول.ل!"7+كاس!ةغطدلملم!،ثرع*ع"ك!،ه*ههـ"غ

لا7هـلما7"لأس!عة"نكا5تا"ولكاأول،58

50394+"9+كاما!لاعش4!لاةلع!علما5قه+ن"أ"ول

غ++كاس!9عليا!4عأ5ش!لآلأل!+كالالت!ثهـلاكاما6،،لم!.

33أ"وللمطهـلاعكالاع+نهـغلم!"99"لاهلا"9أ+خ

هـلت!ء9،+"غقه+ة9لاهولأ"ءأ5+"كاس!ولولء+غآعك!غ

ءةة75"لمالاول9لاهآءةءه.50،لالف!،"

743ءكا!ءالت!9"+غةله!"9،ولل!غقي+قيلأ+ل!لت!

لها،،+كاماثهـلا8أئملم!خ5"9+.5ءهلاه

وأالحلفبنرتعنيكما،نعجاتالسبعإلىإشارةسبع،بئرأيلث!بع()بيرل!

.)14
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الأموليهذ؟تغذاؤخذت

ققالإئراهيتمافتخناللهآن

إثراهيم)218("."إثراهيم،:ته

.تذا""قأ:ققال

ائتك"خذ:ققاذ2

تجئه،الذقيآلحييست)921(،

الآزضيىإتىؤادقحثإسئخاق،

فتاكؤقذئة،الغانتة

اثجتاليأخدغتىفخرقة)023(

لك".آفوذالتى

تايهرأإئراهيئمققاتم3

قغهؤأخذأتاته،ؤأسئربخ

ؤشتققائتة،ؤإشخاقغلاضئني

ؤدقت،ؤقاتملمخرقة،خطبأ

والعشرول!الثانىالأصحاح

ؤائج!ثئزوناذفيآلأصئخاخ

أ4!أغ3للأخ5+عله!ع6ة"+غآ3"+"لما"+تة"+ة

هـةع5+غآعع!"79طهـلاة+لملم!"9أ"ول+أعلاع9+ة5

لمطهـلاةءن"لمطهـلمله!"9.لم!"9ةةغ+أعع7نهة1،

غ.لت!3

أ"ك!2لاع+أعغ،"ولة،7لاهكالاةألالأة+

كأة+7+"73لملاةأة5?7+"3لملاة+"14لمولأ"ك!

9!+هـنع،+7ءأءلألأ+لآلأ7للألأ+ليان7لالأ!ربخ"ول

كأ7غلاهك!لاص!7لأةءن"آءولغأع5ة8+9"ولهلا،كالع!هـغ

لاغلاتت!+ة9غلملالل!لالف!كاهـاكأ5،+،خلل!.

3للأ"45+كاهةغولم9لماكاهة+لل!9+،+غ"كاس!علاع

لأء7ة7لاه4+نهق.9"+ثرغ4لمللأعةخلماهـع،غ+لا"هتة

ن؟5لمه+ء"ةآ،"ولول"كاأللأةكالالاةأك!قه+نأ"ول

5"كاآ*كان!"8عأعة85ةول7،كالل!+79"5"+كاه

ذبحقسمة)انظر:الفبطيةالكنيسةصلواثإلىدخلتومنها،والقبطيةاليونانيةالئرجمةفيهناإبراهيماسميتكرر"218

اعددفىإلاالمتكررةالصيغةتردفا!العبركطفىوأماالعهد(،خميسفداسفيتصلىالني،إسحق

"+-6+6+أ.وحيدك:العبريفىتاتى91

2(.80:تك)انظركاملةمحرقةبمعنىكاملةتقدمةتعنية8ةءاه5،كالثأ+9اليونانيةالكلمة022



والعشرونالثانيالأصحاح

تاذالذيائضؤفيإتىؤتجاغ

اللهتة

ؤزتغالثايسث،اثيؤيمفي4

ائضؤجمغؤأثضرغئتئيماإثراهيم

تجيد.ين

يغلآمئيما:إئراجميمققأل5

الأتالق،قغخفتاأنتضا"اخلعمتا

إتىقتذهبؤالقتىأتاؤأفا

ترحعثئمؤتم!ئحاهتاك،

إتئكضا".

خطمتإثراهيئمقأخذ6

إشخاقغقىؤؤضغهاثمخرقة

يتد؟التازأئضأؤأخذاثيه،

كلآهماودهتا.ؤالتمتكين

قعا.

إشخانؤكفتم7

أتتاة"."ياقائلأ:أباة

ققاذ:".اثنىتا"قادا

ؤائخطب،التار

ينمخرتة؟"ائخرو!ت

لمجيتمائرإ

:ذققا

ادهؤ"

ثنقأ
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95+غهـنع7أ"ك!ل!عهـثهـ7أ+غ!ة+57+ة+لملأة

لأع+أعلب!+ئا"ةءهـة.5

4قي+لألم!غ"9قيء9+7ءآأ"ول"لا"لم58"للىخ

كهـلم9"له!+ه5آهـهـةههلم!50،عةأل!ع+لاة+ة57+

ول"لم!9هـةلاع.

،"ول5+أعلاعلمولله!"9ءآه+7،كاما"+قه+ن"

ع+"كاآهـ"ك!ئآه+ن"لم!"+علآكا5لاةلملاهلئ!لأغغة،"ول

+ة+"؟،"59،لاة،ع8عكالاةلم!هـع"س!لع!علئ!؟ءول14

+9!كالاول77"كالآ+ع75"!9+كاللىغلل!لم!ع7+9ة5

ةله!ئا.5

6غ!ع،"8غةلموللما"9ة+ن!"8لآ+5

ة8كالق!+9"!هاهعلع!5أ"كا+غهـغ7وللاع،ا"كاالب!+لب!،لا

.تاه+نثهـغلاءلمغةة+أ"ولق+9"+ءلم!"مآع*،"ول

لالأ+"*"لمال!"9،لم"ول،95+غلأ"كااهـنع5،ةن5

ة".

7+أعلاع؟خ4"كاأول9+ة5لمطهـله!"9ة+7

غكا"+"49تآه+نع"+أس!ع+"+09ةغ؟لاع+إعآ+

+كاس!لا،لم+غللأكك!57/ثرغلع!3لاأ،ة5ن+ة+نة9"ولأ+"

."ثرنعتآه+7،+كاس!ة+9+57+"لمةة+أع5

ثهـة5ء)"9+كالل!7،/
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يرى"اللهإئراهيئم:ققال8

ائيى".تايفمخرقةخروفأتة

قعأ.يهلآفضاتسييرانؤكاتا

والعشرونالئانيالأصحاح

78ء+أعةغر،وللم!"9هـ5!ةع5لياة،"+علب!+لا"غ

+9ةلم"+لأهعأعثرة95"ول+كالع!?لا،غلاوللأه.

95+هـلاع+لاغع5ةغهـلماةءةع،59"له!"

ائذيائضؤفيإتىقأتيا9

إئراهيئمهتاكؤتتى،اللهتةقال

ائخطتؤؤضغقذتحا

ؤؤضغهائتهإشخاقؤزتط)221(

ائخطب.تؤنائضذتحغقى

إئراهيمقذ.اثتم

ائتة.ييذتخالسئكينييأخذ

ينالرقيملآكافناذاةا

"إئراهيئمتة:ؤقالال!ئقاء

"قأتذا"،:ققالإئراهيم".

تذكتمذ"لآاققال:2

شئئأ،ي!تفغلؤلآاثغلآيمغقى

تخادثأنكغلضثالآنلأتى

لأ9هـ578ة++غ577+ة+لملاةل!ع+أع4لب!ءنة

هـعة5."ولألف!هول؟ةكالألهالاعغولع،وللم9"4لأ

لآ+كاه،كالاهـ57،9أ"ولهـغ+غعحم!أ73ة+"ثهـنعأم!أ

لاءلم!+ه؟"كاآع"كاأول+ل!ةىأل!ة"ن+هتة

غ+هـخ،ولع7"ن+لاةغ+أ+ةهـكالاكاماش9ه،7

غ7"+لم!+لاتت!!نلالل!8.

لأ5أ"ك!غ!7،ع+غل!علمولله!"9ش7قه+ن"مآع*

ثهـ"،عآ7+لأ7لم!ة"*ما"!هـكا"!"،+لاةلاأة7

"نكا5تآ.

لأأ"ك!أ!ه"غكاس!لاع4ءنة7لالا"ع508لاول9لاهآغول

تآهكانهقهلا"9أ"وللاع+معلمطهـلب!كان"/له!"9

.لم!449!طهـةغةع+أع7نهةأ"غ.لق!3

21،"ول+أعللأعلأالااقىلم،+غ7علأ+آع*9لاهكاه

غ+،ة+"+9"ة،لأه،لم!ة7غ5+!آ3،ء"+نلب!له!ة7لاغ.

قلا97"لأل!غللألل!7ةقيلمههـ،6لأكايةءهـلأة+ك!أ

.القدممعاليديربطأومعأالقدمينيربط:دم!غآةه+لهمال!كايعنياليونانيالفعل221



والعشرونالثانىالأصحاح

ائيكغقىئ!ثثمق)222(ؤتئم،الله

آخلى".ينائخييب

غئتئيماإئراجميماقرقغ3

موتقأؤإداكئش!ؤاحاؤتطر،

ستاتك)223(.شتخرةيخىيقرتئيما

الكئشنؤآخذإئراهيمقذمت

غنجمؤضأفخرقةؤآضغذة

ائييما.إمثخاق

دلكاشتمإئراهيماقذغا4

خئىزأى"."الردثائضؤصع

اتجتل"يخى:اثتؤتمتقولونإئهم

الردث((.يرى

الرلثقلآكؤتاذىا5

السئضايمجمنتايتةإئراهيتم

أق!ضت،"يذايىاقائلأ:6

أنكآ!ليينالرلث،تقول

تشئفقؤلئمالأئرقذاتغفمت
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هنولهـغعلع!كاآ+هقلالاهكائآهأ+هق7+"لأ"+هقة،)

.غلم!غ

لأ3ول4ألأ""ثهـلمغلل"5كهـلم9"له!+هعآ

عآهلهاولهـهـةتآه+ن"أعةلم!عأ"ولنهةأولأ?ة،59

+م!أله!ة*عع507كالب!+لاهـ7!ا،4حأعءل!لت!.لالل!+"9ءمما

أ"ولهـنء95+غلم!*"9،طهـ7أ"ولع،"ثرغ7!ة+ولة،79

"ك!أ7"لآ7لأعولل!ع"لاة+نأع5ثمة+9"ولهلا،كالل!كأ+7أ

ك!"كاأ+هقلاهأن"+ئاهن.

!4،"ك!خ!هولكا!لم!"ء9،طهـلاعة+ة75"لأقه+

ءلاه+ةغعوللاهل!آنك!ه،759ءةأعلم"لاآ7،كالع!+آع

لم!لآكاع9!ه!5"لب!+ة9،عن!اءه،9.،هـهـلف!

51أ"ولقىولغلاعكاس!لالاكأثهـع50لاول9ىهآةء7

لمطهـلما"9ءة+نع579غولقه+نه7"9تآه

لأ86لأغلالع!+"،"غلم!+لا"تاهلت!لألم"كاه8لأغع،

ن!5،9لمعئاهلاأعلاءولعء"كالأ،5+غة+9لم!لآ54+قه+

"ولأهولنءهـغلع!كاآتآه+لالاهكاتآهأقه+قهء7+"3"

كما،الصليبعلىلابنهالآباللهتضحيةعنكلامهعندالآيةهذهمفرداتنفسالرسولبولسالقديسيستعمل222

32(.8:)رو(جمعين"لأجلنابذلهبل،ابنهعلىيشفقلم"الذكطا"له!هةآعهـ)يشفق(:اليونانىالفعلنفسيورد

كاسمالسبعينيةفيوردتوقد،العاليةالأشجارتحتئتموصغيرةشجرةبمعنى)سبك(6ير5العبريفىتأتى22

كاءهـة،.القبطيةللترجمةدخلتومنهالم!هكا.مم!5سابكشجرة:علم
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أخلى،جمناثخبيباثيكغقى

متازكةابايىكلثإئيقاا7

كئحويمتكتيراتسئقكؤأكثر

غقىالذيؤكالرفلالسئضايم

تسئفلثؤترثائتخر،شتافي

فقاوجميه،ئذن

تسثلكفياؤتتتازك8

منالأزضيى)،22(،اقيمتجميع

يضؤيى".ستمغتآلأنلثآخل

لمصا51صاؤءص9 ءلىهيمءبررجع

تعأؤدقمواققامواغلآتييما،

ؤستكنائقستيم.يئرإتى

ائق!يم.يئرجمثذإئراهيئم

فوليالالمقذهتغذؤخذت02

"هؤداقائيين:إئراهيئمأخيرأن

تيينأئضأهيؤتذثقذجمفكة

آيخيك:يتاخوز

والعشرونالثانيالأصحاح

ة،\غلم!غلم

لأ17له!لأ!نع853لق!7عن8لأه!كاكالل!ع"ولأ

كاهـ87ل!نلالل!هـ،8+لالانن!+!كا+غ9لم!كاه5لالئ!5

نه+5كا!6غ5"9تآه+نهقهلأ"9أ"ولعلئ!لاش

لاةله!ل!هلأ+7+9"ة5+*ح!آءهشءهـ!ه!كاه7ء

أ"ك!97!أكالآلم!هل!ه،ع+كاق+غ"لم!9لاهء5"+

ة+8ع5،+ل!لق!+نلل!آ+لأ"ل!ع07

81"ول،غلاعلا8لأههـ7كاآ3هلا+"،.لاغ++كالب!خ9لم!"+آ

لاهكاكأ+"+7كأ+ل!هـغ7لآكا5لآلالمعهـل!"،لالق

نآ3+ول5"كالاهش5غله!لآ5هـ!لع!لآ5.

91+"هـ"9ءكا!7ةغطهـلملما"99+عةلأه،5

+"؟آ"ع"5ءنءتا"ك!ألاة+كاهلأقى+ع5

95+غعل!"كالأهـق"لم!"أ+غهـة+99"غقه+ة9.لاهول

،"،ال!عكا!وللف!+"وللمولله!"9أ+غهـلب!+9،+"غقآه+

ة9ول5لا.

02ل!،7لاخ5+عةخلم!"+ع4+9لآ"+"له!"+"+ق"ولأ

77"لالأثرغأ3+لب!كهـلم"9لم!يرغ2ل!ه+5ء؟1،نه

ءكاغ5ء،ألا7ع"*8"ولأ"أئمكانلاهأن5لعأ*"*9لب!+

"ةعهـ8لب!04،لا

8(.3:)غلغلاطيةلأهلالرسالةفيحرفيأالآيةهذهالرسولبولسالقديسيقتبس"22



والعشرونالثالثالأصحاح

أخاةؤبوزآيكرةعوصا21

السئرتان)225(آتاؤقموئيل

ؤ!فذاينؤخروأؤكاستذ22

ؤتتوئيل".ؤيذلآ!ت

رفقة.تتوئيلؤؤتذ23

الذينأئتاغالئضانيةهمقؤلآء

أيخيصيتاحوزجمفكةؤتذئهئم

هيتم.ائرإ

شمقاائتيايتهسمرؤ42

طاتخأئضأقيؤتذثزؤوقة

ؤضغكة.ؤتاخشنؤتجاختم
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12ءة37!+9لع!ءة+ءأههلاءأ"أ+لاة!4لا!

"ةعهـثمة7"+قهقم!أأ+لاة4!لم!لاه78+"+خ"9

ءن9سما7

22ول4ألاةءة"كاه*أ"،ألاة+لا"!ولأ"وللاة+

كا5"لاولول4أ+ة7ءأهـ"ثهـةول4أ+لاةهـ"!لاه.78

32،"ولهـ"!لاه78غ2لاءكالألالاغلأش3ع.ل!"عك!ولءلم

لئ!+ولة،5+قهلمآهأىءئاهلاءولء+غولع"*8لب!+

لل!*4*9لب!+ةةعلب!هـ8لمول.له!"9

42ول4ألأ"!لا"+لأوللمقه+ن"ب!للاة"لم!ه7ء3لم"له!

لأءولع+غ،"وللأ+ن"لأة+ولع،"+،"،أللأة+لأ"ع

ة+أ"ول507*ه+ةءأ"ول4.7*لل!ول

ؤائي!ثئزونالئايمثآلأصئخاخ

جمئةستازةخياةاؤكاتث

ستتة.ؤجمشئرينؤستئعأ

قديتةفيستازةؤقاتث2

اتتيآلؤادي،فىائتيأرثغ

غلأد!ا57+عخ؟لألألل!لح5"99"د!يهمغة+"ولغ7

!ولأعكا،خ+كا".

4،21أ"+هـخلا"لاع"99"د!لاغ+ة8ءطهـ،9لمهءوللأ

ل!،كاكال!غلب!+،6"له!لق!!اهولأتأ"(ل!أ+كاس!لمء*)ل!لل!9

.السريانأي+حاول:س!همالقبطيةوكذلكنء9دمما7السبعينيةفىوترجمت)آرام(*56العبريفىتأتى225
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زضيىأ!ى،نوخئرهى

ييئذقيإئراهيئمقأتىكئغان.

ؤتنوخ.ستازة

قئتيماأقايمجمنإئراجميمؤقاتم3

قائلأ:حاتيىؤكفتم

يلتزؤغريب"آتا4

مفلثأغطوفيلذيلثجمئذكئم.

منضييىفأذينقغكتم،قئر

آقامى".

إئراهيتمصماتئوقأتجابآ5

قائلين:

إسثتيمستئذ،تا6"كلا،

تئتتا.الئهينقلأآئتإتيتا،

تتتذ.اذ!نقمويىتاأفضلفي

قئرةجمئاأخايفتعلآلأئه

ضيتذ".فتاكيتذينغئك

ؤشخذإئراجميئمققاتم7

حث،لتيىالأزضيى،يحثتغمب

قائلأ:إئراميئمؤكفضفم8

والعشرونالثالثالأصحاح

غ7قيلأ7"كاهـا"*0لأهـيمع7ةكهـخلم"9لأللىةول"هـكاه،

7"99"ل!"ولأ+ع"كالآهـ7.،

"ول3أ!"7+كاس!طهـلم"9لأ+"ة+هقلاعول9هق

"هكانق"ولأ+أعلأعآه+5لاءآهأ*ثهـ+عغلالل!7

4عهول،094+أ"ول9"+عهلم!أ3ةآ+عغلئ!2،له!أع

هـءله!)له!ن.ل!لت!+ةةعئاه7لم!،75،كاا+وللاههـ"+هـلم!،

لم!نءلائت!"ءأهـأ"لللل!+لاةلا9؟أعة7لم!لاه"كا!غله!هق.

5ولع+ة9للأ"كالأهـآغةأهأهألا+ع*9+ة5

لم!"9،طهـثم+ل!هلأغع5

لآول6لمولن9،ع."كالاهول57ةغلأله!لالت!.لمكاه!اعق5

9"+هـة5تآهنكاأعلأغ.لاآلمالأخ7عآه+5آه+ولع!أغ

لالم!7لم!عآ50،لألألالت!هـللةلأه+لأة7عول9كالاةلاه.

نهةعأ5لأ"9لأله!لق!7+ةلاله!7لم!عآ57"نءقه

ثملع!ولكانع،"+كاققهكاقههـكأ"للى،+ة77عول9كالاة5لا

77"4+كاهعةغوللملم!"9نعأءكا!9+7كالأع7لب!+

"ثملب!لآ+35لآ5لمكاهآ5لاهأآ5*لم+ء

كاه!8أقىثمغ8لاءكالأ9+ة5نه+ن"5كهـلملم!"9



والعشرونالثالثالأصحاح

نأنفوسيكئم!ىكان"إن

ؤخهى،منقيتىأذ!ن

أخلىجمنؤكلمواقاشضعوفي

صوخرئنجمفرون

ائقغازةقمغطييى9

التىته،اليىآئمرذؤتجة)226(

خقله.يمفخيماخرءجمنفي

ي!إئاخائغطييىمسئتحقة

قئر((.مفكؤستطكئم

تجايساجمفرون.اؤكان

فأجاقيحث.تنىؤلممطيى

تثتضاإئراهيتم،ائجثىجمفرون

إتىالذايخلينؤتجميغحثتئو

ؤتكلتم،ت!ثضغونإئضلإيتة

قائلا:

ستئلإي،تاإلمبا"إفترصثا

ؤائضغازةالخقلؤاشقغيى.

أقاتمؤقبتقا.لكفيهالتى

)مكفيلة(ولدد؟+العبريفىتأئي226

منهاو،دوجةالمزأيضأهامعناوة8+،هلأق
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لأ!8ل!لل!أد!ع+ع*!إ7+لآ*لالللالق!لم!ن،"للىكأهـعءكالن!

+لاة7عول9ة7لم!هلا"+ة+9!كالت!+هلالم!لاهلم

5،أ"+"كائاخلاهله!أ"ك!+"كالآثر"8ع9ء+أتةهله!غ

هـد!لالل!9+لب!كاهق9"ءلم

"ك!9أ؟لع!ءةله!5،+آ3+كاق084،لأكاةة8+،هتةء7لأ

7،+كاس!لملب!كان"ةكال!ةل!غلأغ9،عقآهكا93"قه.قه+ن"

كأ39ى9لاهآقهءكألاهآ!لل!ءةةلم!،5ة+لا"لاغل!آلم!ن

ع5،كالآ+وللا،ل!له!أ3لم!عهآى.

،ههـد!ل!لل!9خ؟هـكأولخ5ءأ3ل!غلب!كاس!له!لالت!+أىل!لق!

.+عكرك!ه+كأهـ،9أع5غةهـد!ل!لل!9ةه،"+كاع*95+ة5

له!"9،ولعلأء+م4كهألاهلالع!+ل!ةلالت!ءلالت!أى*+عأ"،أ

لع!+ل!فى+7لالت!+95+كاأعلم!هىعلأغل!لل!أع5أةكا7ة+7،8

ثهـلألعألأغ

911"+!غلم!5،مملألاعهلمقن،أ9،لمع"ءأأللأةكالاهولة

.لاهلم!لاة+لأكأ9لاةأ"،أ!كا57،"يرآ3+كاةءلاغلب!+ن"

4!،ةآ؟لل!له!،.غل!4لا+آ75+كألاءس!ل!+لق!لأ+58ء،تت!لا

إلىنرجمتوقد(،حجرتينتحويمغارة)ربماال!نانيةأوالمزدوجةومعناها

+اءفى.ول*،5القبطيةللغة
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ؤقبتكقديتيىأفلتجميع

قتتك((.اذلمحنإإئاقا(.

أقاتمإئراهيماقع!تخذ2

الأزضيىضتغحب

فيلجفروناؤقال)!22(3

"تاالأزضيى:ضتغبض!اجمع

.3لمص)228(.صره

خدفاسئضغيى.،لىدمت

قتتىقأذ!نجمتى،الخقلتضن

هتاك((.

إثراهيتمجمفروناقأتجالت4

قائلأ:

قذستئلإي،يا"ا"كلأ،

جمتقاليجمئةضيأرثبمآز.ستمغث

تئيىتكونقادا922(مضة

قئتلث".أئتقاذ!نؤتثئذ؟

يجفرون،إئراهيئماقعستيئ6

ائمضة،يعفرونإئراهيئمؤذقغ

تنىضستامعفىذكرخاالتي

إبراهيم.وقال:القبطيفيتأتي227

!همفبللثيفدإذالقبطيفىتاتى

ل!+إ؟-فضةوزنالعبرى:فىتاتي22

والعشرونالثالثالأصحاح

لماهلاةغةلل!!ولكا0،5هـ"للىلأه+لاة7ءول9كاللأةلاه.

21أ"ول9+كاهعنول7ل!عكالأكلهـلملم!"9غلأهآ+لا"7

+هتةثر04تآلآ+35لآ5

لأ3أ"ول7ء+أعلب!+هـد!لع!79أع5"+"+لئ!قه+

تآه"8!تمء2لآ5+ل!"ءلأة،9+عةغلأتآهءلمألإةكالاهك!"

لماهلا.+ة"39ن59،لأ+هفة93"قه"8لمخ+"9

لم!غهءق"وللع!ليا"هـألاة+لأك!ع9ة7لم!لاهولغس!.،

944ء)ء+"هـآ7ةغهـ5ل!س!9لب!ءوللملم!"89لأغلاس!

لأ05ئا*ءآولن9،ع.4لآولول5".لأآتم+ع+9"ول!كالل!آ7

9؟،ةلالع!له!*ة9"لالأ9آلملاه7"ةلالأهكاس!قهلم!غأ"ول

هكاقكا،لا"عأ3أ+!ه+نآهنكاةغ+لاة7عول9لاهكالاة

هـللىة057

61"ولألألاءكالاهولوللم"9لهاقه+هـ5لملالل!9أ"ك!

ل!عكا!+كا!+"ولع+"لموللأ"9لب!+هـس!لل!79ة+

فى9نلأ5،9لمللأةخ8ل!عكا!!هأء5"+"+لئ!للألت!ءللألت!ألا

غ++5!امم!"يرءا+غ.

ين.دينارهاوصعناة9ةآله!*""وباليونانية6،ده



والعشرونالثالثالأصحاح

يض!مثقاليجمئةأزتغحث.

الئخالي.جمئذقفموتة

لم:.ه"-صصقضاا7
جممرود،حملر

مرذؤتجة،يضغازةكانائذي

الخقلضضرا،فؤاتجقةننائذي

ؤكل!ييما،كاتثائييؤائقغازة

التىالخفل،فيكاتتشتخرة

خؤاتثه،حاوب؟في

تيىآقاتممفكأالإئراهيتم8

إتىالذايخلينؤتجميعحث

ائقلإيتة.

إئراجميمذقنخذااؤتغذأ

الخقلضغازةفيافرأتةستازة

-ضضراأقاتماليىآئمرذؤتجة،

أزضيى!ي-خئرونهيئاليى

كئغان.

الخفلقؤتجت02

،ةزئضغااؤ

هيتماثرل!

حث.تيى

ائتي

ضفك

كاتتأ

914

ثرع+لم+ع+9"ولكاق"،ةآة9"*لما""39لا9آ5لا

ةلاهلم!آولهغة+له!.5،09

لأ7أ"ءأ7+كا!ة93"ة5هـد!لملالل!9ة5ا3لالاغلب!+

لملب!،"78+كالب!8+،ةة5لا،+كاس!"+"،أ9+لاه+لل!كاق

لمله!797لمةلأة9ة5أ"ك!!ءلمل!ه،"ثرلآ+كاةل!7غ7

لملب!+ن"أ"وللاة+9ةلاخةلمللاهةللالأللاغلب!+كألملب!93ة

كاس!+7،غ7+هآ5ة9ه،،5"ن+5قنك!ه!ألب!لم

لم8لب!+لمولله!"59أعلا،كالآءوللاهآ+ل!"لاغلاتق!+

لت!ألا7+ءكلأأ"مم!7"+لألل!كالاقق!+95+كاأعله!هلاعلل!ل!غ7

أع5لأ+7ة+07،8

أوله!"+ع"كا"+قهـخ"للع7كهـ9،"لمهلم!لا"99"ء

ل!لأ+"ول،"لالالألاه+ن"لاغأ3+كالل!+لع!آ"8نآه+

ة92هق+لب!؟ءلب!8+،+كاةل!،"+ل!غلا"+،"ولله!لم79

7+تأ"(لا،+كاس!*)ل!لم!9،س!ل!غقي+أبخلأ07"لا"*

02"كك!،لاك!غهـلت!9أ3ة943ةع"ك!،لملأه،"ثرلآ+كاق+

لأة7لاغلملب!ءن"لمطهـلب!+لم!"9أع5ل!،كالآ+وللاههـ"+

9"+ةتت!+7لق!أى7*.ءع
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ؤائي!ثئزونالزايغآلأصئخاخ

والعشرونالرابعالأصحاح

شتئخأإثراهيماؤكان

ؤتازكالآعىيآيم.فيفتقذمآ

شتىء.كلفيإثراهيتمالرلت

كييريغئد؟،إئراهيئمؤقاذ2

"ضغتة:قاكلزئييىتئتيما،

قخذي،تختيذك

إت!يالرقيقأسئتخلقذ3

لآأنالأزضيى،ؤإلهالحمتضايم

ين%سئخاقلائيىزؤتجةتاخذ

أتاالذينائكثغاييين،تتات

تئتهثم،ستايهن

آزفيإتىتذهبتل4

غشييريى،ؤإتىكئث،خيث

لائيىزؤتجةفتاكجمنؤتاخذ

.((إشخاق

لآ"رتضااثغئذ:تةققال5

قعيترجغأناثمرأةتشتاء

لأ!لمهأطهـلم9"لم!يملا9+كاس!لم+نع9ءه

59+لمعلئ!!ا،لم5لألم!تت!9ء7لمأ"!انول9ه،5عن8ةكا!3ل!ع

ة+طهـ7لملم!"9ة+"ول+لاة."6

أ"ول2عل!ع+لم9،طدله!"لب!+أة،"+قهءن"لب!+

+9!كالملا+غ9لل!ءلآ05ولأ"آع4ن+5تا+لت!"9ه*ل!كا،

لل!+ل!"+7+ل!لت!قه+ن"هغعل!لأ+آع*9ىهكاهة+ق

+لاةلم!97لاةلم!5لالم

ول3أغع95عكالت!،ولنوللاه،69هـلاةلاةعتآهكا

ئاهقهلا"9أ"ولهـلأة+ةع7ش5لآلا5لمآ74لألأ

7،"8علالالأ""ولآ+لق!لاقت!أله!لاه"كااول"كاةلت!+7

لاهـ+"7غلالل!9لالت!+لملالل!آ"لا"ل!"*له!هـع)لالئ!لئ!لأغ

لق!ولأهغ7"هكالاجآ

كأ4كأول5أ5ل!لأكا!لآلألمالمىهتأهلاغلاعله!ةأ7لملا

95+ع!نأ"ولأع5!لآثرلاهـلاشلاهله!أ"ول8للىلم!لآ7

لألالا""*آلبأ+لالب!أله!لاه،أ"كاأخءولهـآلاع.

5+أحلاعغ؟9+عةلأة+ن"ةءآ"++ه+لآالااعنه

لمهثهـنع"+،لألألألالأ+95عهـلاآةل!"،لم!ع+!غله!هق



والعشرونالرابعايأصحاح

آرذهلالأرضيى.قذهإتى

اليىالأزضيىإتىاثتك

جمئقا؟"خرخمت

"اخذزإئراهيئم:تةققال6

إتىاكاترذلآلتف!يك،

.هناك

وإتهالستضاءإتهآلرلب7

جمنأخذفيائذي23(،الأزفي)

التيالأزضيىؤمنأيى،تجئا

كفقيىالذيييقا،ؤلذت

أغطىلذقائلأ:لىؤأفستتم

هؤولتسئلك)231(،الأرضنقذ؟

قتاخذأقاقك،قلآكهيرسيل

ينإسثخاقلائيىزؤتجة

هتاك.

نأائضرأةتشت!تئمؤإن8

الأزفي،خذهإلىضغكتأتي

الق!تم.هذامنبزيئأصرث
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لل!كاآ+ةأع5لاشلألآ3.لا+ن"+9+كاه+"لل!للىغلاة+

لالاهكالاةأع5،لألأ+3ءلالآلأ5لاععهـثرلآعع5غولعهـآل!5لم

6+أعلاعةغ9+ة5لأة+ن"وللملم!4"99+ع*عكاق

كا+لا"علملق!لألم!+"9+ءهللىغ75+لأةلالاةألألاهعولع.آ

7نعأه،59هـةةع5قه+نهقه!"9ك!4أهـةس!ة5

لآ+5لآلأ5لمة5غ"8لمغ7لم!عولغتاهءلاهولأهقه+

9+"+ة5لم!لاهم!أأغولءلآ+لآلأ5لميك!5غ3ء7،هـلآلاععة

غ8!!ةكالاغله!5،"ك!ألت!له!كا!ل!غلأ8،5غ3لاللما51ء

لل!كالت!ةل!لأ+ل!لآلأ7ءن"+لاأ"ول+كالب!+غكاأء"له!9لملاه

"ق+عة"+!كاكاع8ع،+لأةكأل!3ع8لاه"ن+5ئآ

!اهـكا!9+لم!هكاهـغلمولأ"ول8لآلم!لا371"،أ،"ل!لالب!+لالب!أ

لألاه"كاأك!ءءولهـآلاع.

78"غةغلأله!هـثرخ7لألالأ7لأ95+هـلاع،"ل!آتم

لماقهكاه+عأع5لأكا37لآ77+ن"+لم9"هـ"ولة5غيبم

+"ة+لآهة9لاهول+ه+نلاه.لم!ة757ءة7لالاةألم!لاه

والقبطي.اليونانىفىتردلكنهاالعبركط،النصفى،الأرضوإله:عبارةتردلا023

7(.:ا2لك)انظروالقبطىاليونانيفي"،ولنسلك)طك:تأتىلكنها"،الأرضهذهأعطى)يلنسلك:العبرىفي231
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إتىيائييترحغلآققط

".فتاك

تخحتتذةاثغثذقؤضغ9

تهؤخقفتستئلإ؟إئراهيتمقخذ

الأقي.هذاأخلمن

غشترةاثغئااؤآخذ.

ؤمنستئلإه،حضاليجمنجضالي

قغة،ستئلإ؟خئراتتجميع

تئنقاإتىؤضضىؤقاتم

تاخوز.قديتةإتىالتفرئن،

ص!خايىائجماذص!أتاؤ11

ؤفصتائضاءيئرجمئذائضديتة

خروبخؤقتائضستاء

ائمسئتقيات.

إتةالرلث"لأيقااؤقاذ:2

طريقيي!رإئراهيتم،ستئدي

قغزخضةؤاضتغاثتؤتمأقاجمى

إثراهيتم.متئلإي

غينغقىؤاق!آتآاقا3

اثضديتةستاكنيؤتتاثاثضاء،

والعشرونالرابعالأصحاح

لألما+كأ9+كاه75!اغءولع.آ

أ"ول9عك!،هـس!7ةآ"+5لالأ+آع*49ئآه+ن"ة+ن

ة+7لها97لمطهـلاةلم!"9قهءلاوللاه،9قهءن"أ"ول

لم!لث!كا!لاعلب!+لا"9ء+أه+قلآخ50+ءله!لاه+قاه+

لأ5"يم!أ"ثرغعم7ةآ"+5؟غ"وللأله!"ول8لاه5+"ة

تت!+7لآلأ"ءألالل!8تةهءلاول9لاهآ4قه+نأ"!اة+"

+لأ"+لأس!لأقت!+ةهـ"3قت!7فآه+لاءأ9لاهآقآه+لا"هـءله!!

تاه+لا"غأ"ول5"+كاهلاكأ95+غهـنع7أء5للألأ+

الاا!كا5+ه+"له!مآ7عأ5لأ+لأ+ثرةلأ،*"س!*09

الأأ"ولآهولغلاعكامالماة+5لآلها"ول85لا5لم!عغءش

ثهـة+علع!95"+كأهـة+99"غقهءتأ50،"ةة+9+ة5

للةلمغلألا"ولأغ95+ولنع"ءلاه،"أن9ةلاعةلم!ع"7.،

لم2"ول،ع+ملاعك!ن9،عهـةعة5+هقلا؟مم!9لاهآلم!لاه

لملأ"9،طهـعلل!؟ةن4لأهغلاهآ+لأ"7لأغقه!له!ع579

ءا"أ+5آكاا573غثيع50له!+عفىءقهلاك!59،لاله!لاه

مطهـ.لأ"9

لأ3نهةأغلف!3"ول+كاس!أ+غلآ+735+ءلآقه+

تأء50+"ة"أةخلاهـء"7غ9ع5للأن،+5هولأنلألل!ء7لألأ+



والعشرونالرابعالأصحاح

قاغ.لت!ئتقينخايىتجات

التىآثغذزاغأناقفيكن4

تجرتلثأجميلىتقا:أقول

اشئرصث!ط:قتقوذلآشئرلت،

تكصخئىحضالذأسئقىؤآتا

ائتيهيئققذ؟الشئردب،غن

ؤيقذاإشخاق.يغثدكغئئتقا

إتىزخقةضتغتأنلثآغقم

إئراهيتم)232(".ستئلإي

يكضلأنقثلاؤكان5

ليفقةؤإدامكر؟،فيائكلآتم

جمفكةائنيتتوئيلؤيذثالتى

إئراهيتمأيخىتاخوزائرأة

كيمقا.غقىؤتجرئقاخايىتجة

تجميقةآثغذزاءاؤكاتت6

لأؤغذزاءحدآ،قنطرهاقى

إتىقتزتثزخل.تغرفقا

ؤطق!ث.اتجرةؤقلأتالغين
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ة+ل!،8غ95+ولعن،"!57كالآ8+لاكأ4،ئاةلل!9لم

،4أم!أ،"+كاس!لأهـ9"+?ه!غيبه!7ءخلئ!2لل!+،ع

لاهلا،ولآ+5!لاش9ةنكالامآلملاه"لاآءلل!آ+أ"ك!

7+أعله!5،لآغعآلمول4أءعة"وللاهثرلآلهالاهكايءه+لملت!،

لع!غ5ف7"+لع!كان"+7،+لأآ"كالاهلم،"+7+ن

لمهكاهلم!،5+لأ5تب!+لاهكاآة،"+"كاألمولولألمهلاخ

+هلا+لب!77كالق5له!"،+ة،غ5+!آ"كاع8!عهع+لب!

ىول9لب!آله!هطهـلالم"9لأ.

51أ"ولغ3لاخ5ءع9+ةلاكاتآه++7ع،"كاس!8لاة+ن"

ثمهههلأق+"خلاقيءةما57ءجمآ"ولأ؟،5ن3علمعولول"

!غ95+ععن5+علأ+هـ*ع"كاآعهـ"!8،لاهلب!ألا

7ع8"*5لآءءلألالأ"ول،ةء*"لل!*9"ةعهـ58تآةغ

لموللم!ا"9لطه*غ"4للألأ+9؟نلا"آ،+صا+ل!لق!له!لت!ل!لل!

.علآ+ن"

61أةغةهـ9"+ل!غ50لأأك!لأولين،عللة

.ء9؟ةهـكاهـ9"+ل!غ50لملألألألأكأ9ك!نهغلع!ل!3

.لألآكان""كاهلم"ء*ولغةأ+غش7لألأ،+7

8+غكالألاعأة!لا9؟نمآ7أ"حم!لا"خم7.

والقبطية.اليونانيةالئرجمتينفىيردلكنه،العبريالنصفى"إبراهيم"الاسميردلا232
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يلقائقاائغئذاقركفن7

منقاءقليل"اشقييىؤقال:

تجريلث".

ققاتت:هىأ!اا8

ستتلإي".تا"اشئرلث

غقىتجرتقاؤآئرتتؤآسئرغث

ؤستقئه،ذزاجمقا

آلشتردب،جمنقر!اختى9

يجضالك"ستأشتقيؤقاتت:

تجميعقا".ت!ثئرقيختىآثضأ

ؤآفرغستشرغصتقأ02

ؤزكضحثائم!قاةفياتجرة

يتسثتقى.اثيئرإتىأئضأ

ائجضالي.لكلقاسئتقث

تتقرمنقكانالرجلأتا21

آئخغقللتغقتم:ضامتا!يقا

لآ؟أئمقييقةالر!ث

قرغتجمئذقاؤخذت22

نأال!ثئرثبجمنائجضاليتجميغ

والعشرونالرابعالأصحاح

لأ97؟غ+علأعلم!غةةءآ"+،ع7"لأللأكالا،كاي

"آتمءن5"ولأع+ألأع+كاةةكاما7له!عله!ك!،9لاةقأةلع!9ولغ

ش5نة9"آ!كا5لا.

88لأةغ+أعع7ءعآ+نك!.ع،9،م!ألاعءلاء+كا!أ*ول

ع!آءهـ"ول7ل!أ3+9ةن7!أأ+غلأةكاآ**9،"57

"لآ+ن5"ءاأ+غ+ةكامالأع"+نلملاة

ولألع!ش!5كاتا"+غ5ء4آ+.لالع!لاأ"ءألاع+أعأ"،

آ"+5لآلها"ول!،85لاهكا9؟نله!هكاتاعلم،4لل!!5لأ"

،"كا!+.لا،كالع!آ+

02أ"وللاعكالاء+كا!أ"ولغك!ع!خعكالل!77أئم+لا

9ةنمآ57،عة+لآ+كاما+ه+5،9لاأ"وللاءلم!"9ة!،+غ

أ+غهـة+9غ894+لأ"،"كالآأ"ول9ةن5+"كانع

+"كاه5،+"5،"وللم!آ7ثر5ع،.

12ةغةهـلافعه+لع!79ءلا"هـ7"له!ع+"ول"لاشن

أ"!هأ"+لق!،كاس!9"+تاه+لت!77،"7أعحءأس!ةةنع7

نول5،9علالأكالاةةةتآه+نلمهلأ.تةه

22لأغغ5+75ةغلأأئم"ك!آ5+لا"كاتا"+غ،"كاه+أ"

لم!ك!أثهـأ5،3آ+لم،لمهءلاهلالأء،"ثمغةهـ7"50+لع!9



والعشرونالرابعالأصحاح

جمنفرطئن)233(أخذالرخل

الؤاحذةؤزناتذخحب

صلى)،23(ص5

تذئقاغلىوسيؤازئنبرهم

دقب.)ذزاهم(غشترةؤزنفضا

"يثث:ؤقالؤستأتقا23

جمئذقلأخيرييى.أئت؟قن

يتييت؟"تتاضكالطأييلث

يثث"أتاتة:ققاتث24

ؤتذئهالذيجمفكة،اثنيتتوئيل

لتاحور".

د-5صعثذتا.تهصقاتحت52

يبنص"و.

ضكانؤأيضأكتير،ؤغقف

يفضييمت((.

ؤستخذالرجلقسمر26

يلردث

إتهالر!ث"متازكؤقاذ:27

تضتغتئمالذيإئراهيتم،ستئدي

!ه،+لن!ل!!ا،للأذنحلقأوقرط233

أبضأ.المنتى

زوشأفلنصف:العبريفيتأتي

9(.8،ا:5
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ما+لن!للأع9*كأكالاكألا"لالأله!*"9ةة8لآول5أ"ولقة5

لياثهـغ"،خ+،+"ولةعآ9"كاينلآ+ء5ةغ4!9*لأتت!كالا

ثهـةوللأ4ن+لق!لا.

32"ول،غأ7+كالأ+لت!9لاع"ن!م7ك!4،ع+أع7

97+كألألاكاءآلاهعع/ألأكأل!فىء3ولة7له!05،ء،+كاس!ل!،

+"9"+لق!+"ء9كاآهلا+ة+هعلألم!لأآء"ك!هه"كاق/،

42أ"ولل!ء+؟ع4كألالاكالت!+ن91لاههـ"!7ثمألم!،ع

غلئ!3قه+وللمع"*58ة7ءخءأعلاعلب!+لل!*"*09

52أ"ولع+مع7لب!+ن"أ"!لا*""9،"ك!

+95*كاه"+"لم!+ةوله9"+،لألم!لاآ"،أأ++ةهع

ئأه+.،"كاتاول+"ول

62"ولأعن؟ه"كالآول5ةهـللاكألع!9+هع

9+كاهعكالأللأنولللاعلاول9لب!آ

72"عأأع+أ7ءس!ثرنأ533كاءةنول509،ةهـءة5+هق

لاعأ9لاهآلاهلم!لموللملم!"9ة5ولقه+،ثهـغ+"وللأغع7

معنىيحملالذى،بالجمعوالقبطياليونانىوفيبالمفرد،العبريفيويائى

)لوفيدرهمأترجمتوقدلراخمة،لآله!*"9ةوباليونانيةدللأبرا؟أ7،لادنه
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ؤإئاقيستثلإي،غنؤخفةيرة

أيخىتئتإتىالرلثقذافي

ستتلإي".

ائقتاةتركضصت28

بخستمباضقاتيتؤآخترث

آلكلاح!.خذا

اسثمةأخ،يرفقةؤكان92

إتىقركفلآبانلآتان.

الغئن.إتىجأخاليالرجل

زأىجمئذقاآنةؤخذت03

تذفيغقىؤالسئؤازئنيائقرطين

ليفقةكلآتمستيئؤتضااخيإ،

كلضيى"قكذاقائقة:اخييما

وإذاالرجلإلىتجاغ"،الرجل

غقىائجضاليجمئذؤامفهؤ

الغئن.

اذخل،"تغالتة:ققال31

تقف!لضاداالرتث)235(.متازك

والعشرونالرابعالأصحاح

لأ+7ل!نكا!،"ك!،ة7لاقه+ن"أ"ول!لأ+ههآ3ماء!7

ة+كأقه+لاول9لاهأ.لاهله!لم!غغلاءوللع!ةةقعنول50،9

عأعهلاهولإ+هق؟"عهـ8هقكاهتةلاول9لاهآله!لاه.

82أ"!كانآهلم!49ةلأ5،"+مم!لآ+"3!ع!اع5،ع

ةء7لاهولأهعشلم!9+7ة5لآ+ن"5ة+"ول"+

لآخ"ء"لم!."ءق"،

92ينةغ3علم"ولولعةلهعةهـ58لم!لالئ!!ة"لم!ه

.لا"لم"8ول4أةخعلم!"79لا"لم"ول9+ة5لاة+

هـلاكألاه+لل!9س!!غأ+غل!أ73+.لالآ

03،"ولخ52+علاغ"ولآلالأ!عةأءة+ما+لت!لاغأ"ول

+4غل!ا8عاأ+غعكأ+آء*5"9عشعةفىلآهـ58ئآه+ق"

"ولأ+ةعلأكالاهوللاعكأء9لآ"+"لم!3علم5"ولولعشع

"ةعهـثمأة5"ن+5قثرع35تا!ء5تأكالل!ع

ثمههثرعأ7ولغ7لها5،5هـلاف50+لل!9لم"ول،هـثرألاع9+هع

لاةءهـلاءلأه+لل!79ءكاس!50+ة،اتةه+ن"أ+غلاتتأ+

لما"ولآ3لل!78ءلآ+،+غ73+لآ5

3،ولأ5+أع7لب!+ن"هعق59كاأعهـثهـس!.ء

نعة+57708ن،).50،9آ"لاآ+ع"ءايكاس!لملل!!خلئ!لأع

لغياب،الرلثمبازكيا:إلىوئترجم،يهوهمبارك:الحرفىومعناها(يهوه)بروخ66+إ؟616:العبريفىتأئي235

غلأ++هده("*ده6*":القبطيوفى،الرفيمباركنعءة+أ853نحا50،9:اليونانىوفي،العبريفيالنداءحرف

الرلث.مباركاهكاكأح



والعشرونالرابعالأصحاح

ائتئحتخئاتقذؤأتاجأ،خالي

ينجضالي؟"ؤتكانأ

ائتيتإتىالرجلقذخل32

وأغطاةاثجمالي.غنؤخل

يفجقاليؤغقفآيئنأالاتان(

ؤأزجليىخقئيمالغسئلؤقاخ

ضغة.ائذينالرتجالي

يتاكفوا.خثزأتفئمؤقذتم33

آتكقتمخئىاكل"لآققال:

"تكفئم".ققالوا:كلآجمي".

غثا"أتا:ققال34

لمجيتم.ائرإ

ستيدىتا!كقذ35!الرلت
ر..و

غتماوأعطاةفغظتم،حدا،

غبيداؤذهبا،فضةؤتقرأ،

ؤخيمآ.حضالأؤإقاء،

اثرآةستازةؤؤتذث36

تغذل!ئديؤاحدأائنأستئدي
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ةخ"ول"لم!آهءلألالأءلاعآول،5أ"وللأه+ة+آ"+5

ول"ثهـلآله!50،.

23هـ8!،علأعةعةهـلأة50+لل!9أع5لأ"7لا"آك!،5

أ"ول+كأ"كاس!علأعع"+لاهثملآلا"5.3أ!كلعك!لع!؟غ7

"لا*9"ول"،هول9+كاهلما"+"كا"آ5ك!4لمالآ58ء،ول"أ

لع!ةتأ9لاهـكاهللآ،5،0ءأكاه+7تاه+ن"أ"ولآه+5

+كاهأ7+فن!7ل!"9ةل!لت!+لت!ل!لم!ء+!"+قهق.

33"،1أ9"+هـغ7ولع57+لا"ء،ة+9لاهعلا"هـع7آ0

أ!ألاع+أعنهلع!3"هـلألم!س!غ5قه+8آ"كا!وللأح

+"لآخلم!"+"لم!5لا.ك!لمه،ع+م"لا8كالأقىلاه.

43أ"!ع+مل!عآ"+لمكلهـ5له!4"9لت!لأخ.،لم!،ع

53نول50،9ةغعن8كاالأةع7ة+7نول9لاة،لمالاه

ء"9ةةهـكاأ"ولهـلت!لللا.7أ"ل!عءالل!ء!لبما+ن"

+9ةلم"+"ك!"،لهاكاقول5لاعء"9لأن579،ول"أ

ول9ءلاهآكالاع"ةآ"+،"ولء45ء!،ة،"+له!"محاثرآ7علاه

أ"ءالأةلاه.5

63ولألاعول?!"994ءلألألألالأتآه+لاول9لاهآ

له!لاهلاةأ7غلا"كالب!لاكها9لب!آلم!5لالم!كاءة+ة937"كاه،
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قاكلفأغطاةشتاخ)236(،أن

ته.كان

ستئلإيسئتخققيىاؤ37

لائييزؤتجةتاخذلآقائلا:

أتاائذينائكئغاييين،تتاتجمن

أزجمهثم،فيتثتفئمفتغرلب

تذهثأييتي!!إتىتل38

زؤتجةؤتا!خذغ!ثييريىؤإلى

هتاك.جمنلائيى

لآزتضايستتلإي:قففث31

قجى.اثضرأةتأتي

الردثإنلى:ققاذ04

ئرسيلخؤآقاقةآزضئثالذي

طريقذ،ؤيئجحت!!هـضغك

جمنلاثيىزؤتجةقتاخذ

أيى.تئتؤينغمثييريى

والعشرونالرابعالأصحاح

ة،ن"7لمأ"ولعوللل!ةغ7لب!+ن"كاق4!لأ.لب!+ن"

73"مم!،لئما9ولكامالاغلم!س!ةنحأ9ة،5لم!لاه8لأغلل!7هن

لآ8لم!للى7لا"لالا"ولآئت!+لالت!ألم!لاه+"ةلالت!+

غ+"لاىهـل!لل!9+ل!قت!آ"لأ"7"مملألمل!لل!لاغأه5غلف!3

لت!كهأ،59"+لاغقي+3قيلمللالت!،ئا"

83!عقالأءأعل!ة+هولم57تاه+9+"+ة5لاهلم!

95+ع!نأ"ولء5،لاهـلألأ+8لالآلهالاهوللآثهـألمه7!الما

آ"للالا3"،ألت!كالالت!ألم!لاهغءولهـآلاع.

93"+أعغةلب!+لاءا9لب!آلاهلم!ع+ه+لآولنه
95+عكاتا"+ع،لألالا7لألم!عء،غلم!هق.

04أ"ولللأغ+أعله!،5نك!،9لمعهلئ!"كالأ+كاس!9،نع

غ7"7+آ5لأ4ق+5تآلم"نكاة45+!كا+ع8عآ+ة7

لالأ"لأهثرع"+نهقلهاس!ءتاهكاهكاه!أعنهةكالت!ع،لأش

؟ةكالاةلاهلم"ول،8لآله!لل37لأى""ولآ+لق!لالت!،له!لاهءول

شلاهـء8لآ5لاهلأأ"ك!غولهءقلاهول،5تآه+9+"+ة5

لألاه.

)إبراهيم(.شاخانبعد:والقبطياليونانيفىثاتيلكنهاشيخوختها،بعدإ؟6أ+ا*+66:العبريفيتأتي236



والعشرونالرابعالأصحاح

منتريئأتكونحيتئذ41

تجىغحيتضالأتلثتغتتى)237(،

يغطوك،ؤلأغشييرتي،إتى

خفمى.جمنتريئأقتكون

إتىائيؤتمحئحتققضا42

إتهالرلتلأيقاقفت:الغين

كثتإنإئراهيتم،ستتدي

أتاآلذيطريقى،ئئجح

آلآن،!ييماستايلث

غئنغقىؤاقفأتاققا43

ائضديتةأقيؤتتات-ائضاء

قاء)238(ءتليسثتقينتجاتخالي

أتاالتىآئغذزاغأنقيكون

قاءقييلاسثقييىتقا:آقول

تجريلث،من

أثتاشئرفيقي:قتفول44

آئضأ،يجضالكأسئتمىؤآتا

الردتغئتقاالتىائضرأةهى

915

14عءةءلب!هـفى50!!ة+"ءلآ+كأ9كأ5.لاهله!

أئم"ولآلا7كأ9كأخ7هـثر!ء7أع5ل!لأءلألهاخل!لأثرلاهـ7

أ"ءا!لأكا،5لمل!،كالت!؟أ"ولإي!غلب!هـ"50ة+كأقهء

ة9ولكامالم!5قله!هى.

24،ة،1هـثهـغلئ!7تيله!ع579غ+أ!لأ+7+لألألا

"+أع!ن9ء،هـةعة5هكاقىول9لاهآله!لمله!"9،طهـلاه

ع،لاءععآه؟هنأئم+7لاةةةله!لملاهلأ7!لاقلف!لأء

+95عن5له!"،غ+،لمهنآ3ء7لم

34قهةألف!لأخ7+كاس!هـخ"ولأ+غلآ+75+لآلا5قهء

+"؟ئألمعه"،أأ"،لاهـ+"3غ9ع5+ل!لت!هـلاكأ+لت!9لع!7

ش5+ثرةعلل!5خعثهـععكاتالاه+"،نة9هـكاهكاتاع"،

لل!ةتأ9لمأ"ول،"ءكا!لأساهـ9"+507لميبه!!ةلئ!لأخلل!+أع

+ءةلاةكاماله!علهاك!،9!ةئاةس!9ءأغ!معن9ةكاحمآلملاه

44ولألمه7+آعله!،5نكاأ"ك!+لمعآ"ولأ5،"+

ثهـلآلم!"ول،5لاهكاي9ةنلم،"لماهكاتاعأ3+ئا"لأ3لا7لملآلأ7

لم!آه+أئمكاهلأعنول9ه،5لب!ء4!اقه+لاهـع9،+57+!ه

وهكذا28(،26:تك)انظر،بالقسميحنثمنتصيبالتياللعنةأوالقسمتعنيوهي"؟+:العبريفيتأتي233

بالقسم.يحنثمنعلىاللعنةأكط،اللعنةبصعنى9"كأاليونانيةالترجمةفىوردت

والقبطية.اليونانيةالترجمتينفىتردلكنها13(،24:تك)انظرالعبريالنصفىالجملةهذهتأتىلا238
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أغقئمؤيقذا)236(،سثخالتئإلغثد؟

إتىزخضةضتغحتآنذ

إئراهيتم)021(.ستتلإي

أفرغأنقئلؤخذث45

يكري،يىاثكلآيممنتغذ

خايىتجةيىفقةيفؤفتؤإدا

قترتتكيمقاغقىؤتجرتقا

ققفتؤاسثتقت.الغينإتى

تقا:اسئقييى.

ؤأئرتثقأشئرغت46

اشئرفي:ؤقاتتغئقاتجرتقا

حمالك.أشقىؤأتا،آئت

حضالى.ؤمتقتقشترئث،

يئث:ؤففثقستأئئقا47

أتا:ققاتثهيأفاأئت؟قن

الذيتاخوز،ثنتتوئيليئمث

قأنتمشقاجمفكة.تةؤتذنة

غقىؤالسئؤازثنائقرظئن،

والعشرونالرابعالأصحاح

،ءلأ
كاا"لمولول"أغلا+5ئا+لب!لألاكالت!5له!"،

7آه+ء+ء"ءأخ8ععهلب!+لاول9لب!آلم!لاهوللم.له!"9

54أ"،1غ3لأغ5ءع9+ةلاكاتآهكاع+7،"كا!8لماع

قهمهثهـ"ء7غ7ينةل!"،هجمآعهـننعء3لم"ولولع

95+ء!غ5+عنع"كالاه*غلالأ+9؟نمآ7أ+غلق!+7

لالل!له!لق!أ"عأغ+"،ألم7أ+غل!أ+73+ل!لأأ"؟ا

ق؟9ع"كاتا5+0ع+أ"ةغ"نبن+ة+كامالاةله!ع.

64"ول+كاأعكان"كاههـ"ولع!آع7لأء7ن9ةلاول

لآ+ن"5هـ"،آتم+لا"غع،"ولعلأء+،لمقكاس!آ+"ك!أفى+5

لآلم!"ول85!لالاهكا.تق!،+ه+أ"ول/لاه،+غأ"ول5"ء

"ولهثهـلآلمالاعلاهله!+غءةكاماع07

74أ"وللأ"كالأكالت!9ل!شنأ"ول"+لمعءهل!آ+أع

9+ةلألاهـلملأغةهـغ7لاه9+"3لاههـ"!7ثرألم!أع

ءهقلاتآهأ"*لع!*/9لاة+!ءأعل!ع"+نلب!7ع"*8.

أ"ول+عهـغ،79آبخ+ن"ولة+ماءلت!لاغول4ألمه+"،ثرغليا

ع+9أةء55"!آع*آتم+ن".5

)الشخصيلعبده:اليونانيةالترجمةفىتردلكنهاأدوناى(،)لابن؟برأ-؟+!6سيديلابن:العبريالنصفيتاتئ923

دتأ+.هـتاه+لا"غع9،+لاه+ةعا"كااإسحاق(الخاصاو

والقبطية.اليونانيةالترجمتينفيتردلكنها14(،24:ل!)انظرالعبرىالنصفىالجملةهذهتاتىلا."2



والعشرونالرابعالأصحاح

تذئقا.

ستخذثؤثزس!ر4

إتةالرلتؤتازكثيلرئت

قذافيالذيإئراهيتم،ستثدي

ائتةلآخذالخقطريتيفي

لائييما.-ستئلإيأيخى

تضتغونكنتئمإنيذلذ94

ستتدي،إتىؤيرازخضةةنتثم

لآ،كانؤإنقآخيروفي،

ؤأيمينآلأزحغقأخيرويى،

شضالأ".

ؤتئوئيللآتانقأتجاقي05

خربخالرلتجمئد"منقائقين:

نأتفلإرلآتذلكالأفر.قذا

)قذا(إزاغيشترنخاليتك

الحئر.

فذاقك.يىفقةخؤدا51

زؤتجةؤلتكنؤازجغ.خذخا

تكفتمكضا،ستئلإكلائن

الردب((.
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84!أأءنة5كالآك!"ء+9!كاعك!نلأكالأ"وللا9لب!آ

أ"ولعق8ن"كالألاةلاه،9!ةءهـلأةعقهكالاول9لاهآ

لاهلم!لموللمله!"9ة5ل!غكاللماةةنعلم!،5لاخلب!ةة

ولهـ7ع5"آ"ثهـلمعل!آ!لأ+هـثا+غ"9+تآه

ة؟عهـثمهق+تاهلاك!59،لاله!لاهكالب!لاألبما"+لاقه.

94أعل!ئاهع+آع،5+ء،عله!نعثرغ50،"ول

ة"ول،!،كان!7ل!+9ة5ءة7ولن9ة،7لم!5ءلا

3"+ةلأع+"!آخله!5لم،عأ!ةلم!آ3لم+كألألأع+"لحأغ

لم!لم،5"لاأ،+غ9+ءلل!للىغأء5ما!عة7لأأع5

فى99?كاما.ل!كأ

05عإه+ولأعهـ،59غة7"لم"ولول4ألاههـ"!78

ل!"+أع"9"+لاول9لاهآغهـثرلآ!ع7ة+9+"لهالأ"+كاق

+هق+05نهةلا7كالأةلأهـع"كالائاه5،ل!"+ع+،عآلا

ول"ولة!ولههلب!.

لأ5ةأنهء3لم"!ا!اعلاغ.لاهكالاة،+لت!"8لملئ!7

لمع*ء9+ة+"،"؟ألع!+كا!3لأللألالب!كالب!،ىتآه+لاول9لاهآ

ءلاهكاهـ"ول"ثرغكاا3!هلاعنول509،.
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غئذستيئجمثذتاؤكان52

لأنةقذاكلآقفضاإئراجميتم

الأزضيى.غلىيلردتسسخذ

ليضبماآييةائغثاؤأخربخ53

يرفقةؤأغطاخاؤتيابأؤدخب

ؤلأققا.لأيخيهاخذاتاؤأغطى

هؤؤشترقيؤأكل54

ؤناموا.قغهالذينؤالرتجال

ققاذ:تايهرأقاتمثثم

إتىلأضصى"اضرفونن

ستئلإي".

ؤأمقا:إخؤلمتهاققال55

تخؤضغتااثغذزاء"يتفكث

دلكؤتغذلأيابمغشترة

تضصي".

"لآ:تفثمققاذفوأئا56

أئخخقذؤالردبئغؤفوين

إتىلأفصياضرفويي.طريقى

شئلإي".

والعشرونالرابعالأصحاح

525+علاغلاغغةغ7لب!كا،"كاتآهءأةلاة+4ةآ"+

+لاةوللم9"لم!ل!لق!6خ7كا"له!ل!لل!++قهلع!7

+9!كاعوللأنكالأع7غ+ألأ+لالآلا7لاول9لب!آ.

35أ"ولغ!ع57"وللاخةعآء+نع،!7كأ79لا"9

أ"ول9*كأكالاأ"ولألاةلم!كاما+"لهالأعك!لل!ةغ3علم4!ولع

أم!ألت!ة"9غةولس!ح7لب!ء؟ةعلب!هـ8"ءلآ+ن،"حألآ+

لم!9+7أ"لآ+ن.5

45أ"ول3"هـغل!هأ"ول57،+!لمة+ن"5أ"ول51

"!9ةع05أله!ع+،"+نهق+لأةعءع*ولأ

ولخ07"كالأهـلألم!،5أ"!كأ+كاهلا"5ألل!9++أعلاع

د!،+ولغلها+"لا1غله!لمعآ"لا+"غهـ8س!9+ءةكالاة

ولن9لأة،لم!هى.

755"+أعةغأهة"أههـثهـعشن"عأ"وللأكالآلما97

7لل!6"لا،علأهـ9"+لاخ50لم!هـع"لألالق!لم!لم!لأغ5"9

كالئ!عأ؟ك!غ4لم"ك!،له!عكاة"+تآ"كاكأ+ثرععكاتاع"+.،

65ةغةلاع+أع9+عةنه+ن"75لأغ+ع*غ+"ول

ءعله!أ"ولنول50،9لاعكالل!؟ةنعأ7كالاللأة؟ة.لاهلأ

+ك!غغلم!+"ياغله!?ئم7""+غهـ8لل!+9ة5+ة7ولن9ة،7

لأ5لا.



والعشرونالرابعالأصحاح

"تذعوققالوا:هئمآفا57

شيقاهأ)241(".ؤتسئألقاائقتاة

تقا:ؤقالوايىفقةقذعؤا58

الرخل؟"هذاقغتذهيين"قل

"أدهبأ".:ققاتتهىأئا

أختفئمليفقةقضرفوا95

إئراهيتمؤغثذؤمقتتياتقا

قغه.ؤائذين

أختفئميىفقةؤتازكوا06

أختتا."أتتتقا:ؤقانوا

ؤئترتزتؤات،ألودتجميرلي

جمييما".مقاليمانتمثللث

ؤقتياتقايىفقةققاضتأ61

ؤقضئنائجضاليغقىؤزيهئن

ليفقةائغئذقآخذالرخل.قغ

ؤقضى.

تضثييإمئخاقؤكان62

دإائرؤ!يا،بئرعئذآئتريةفي

حسباوذلكفمها،ونسالحرفيأ:ا"2
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75أهةخلأ"+أعههك!كاس!لم!لع!لاعلالأ+ةآ"+أ"ول

غلل!9كاقلل!له!5للاكا+كاقةلهاآءئا"5.

85،"ولقىولغلا"كاس!3علملا"ول،أعأ"وللا"+أع

"ق!هم+95عن!لم!ع"++قههـلا"9لن!+5لا+هنكاهى؟

لأ؟غ+أعلأعلم!هكاتاء95+.،4

95ولأغ!+غلا"للىلهاعء3لا"ولولءلملأشللاأةهـثرءةكأ

"ن+لق!7"ولأ4+ن+ة9لاه*+""ق!تم5ول"أ+ة7

+4"؟آطهـللاةءلم"9لها"ك!أ+هنعلا+عتآهءئا".

06ول4،ءن8كالألأة4لأء3لمع7"ولوللألأ!كأةللالأهـثهـع

لالت!ءق"أ!كللا"+أعقي+ن"عةوللأهـ8لاتت!له!لأ.أع

لأ7آهىع5،*ولماة"5لم!ى9"،ة/لالع!"ولأ

،لح!ا9لاه5لما"كاا+لل!ءكاة+غ9له!كاههلا+"5+ة8ع5،

لالت!+ئا+لاءلا"+آلالل!.

لم6!7"كاكا"كاهةغ3ع،ع"ولول"ولأ"أكألم49،

"لآ+ن5غ+غكالألم47غ+أ+ة5"وللآله!85لا5"ول،

غ+95لا"كالأهـنعلم!عكأء+تآههـللأ"لت!9+هلالم!اأ

7""وللملالئ!ة4+آ5ش7ء73"ولولءلم.لاءهـثهـلآ+ة

26،ا"كااغةنء95+غ5+5فاةآتم+5خ9ىهلم!لآ

كأ+"ولهـةء99"غش5ة9لل!ءكاكل.5ة+ن"5ةغ

والقبطية.اليونانيةوالترجمتينالعبريلنص
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ائحنولب.أزضيىيخىستايهنآكان

لمتاجى!!ثخاقوخرج63

ائضصتاء،إفتاليجمئذالسئفلفي

حضالؤإداؤتطرغئتئيماقرقغ

فقيقة.

غئتثقاليفقةؤزقضث64

غنقترتتإسثخاققرأت

الختي.

خذا"قنينغثد:ؤتاتحث65

الحمتفليخيائضاضيىالرجل

"خذااثغئذ:ققاليلقائتا؟"

اث!رقغقأخذبستتلإي".قؤ

ؤتغطمث.

إسثخاقائغئذؤأختر66

ضتغ،التىالأفويىيكل

أفيماتثمتإشخاققذخل67

تهقضازثيىفقة،ؤآخذ

قتغرىؤآخئقا.زؤتجة،

أئإ.ستازةغنإسثخان

والعشرونالرابعالأصحاح

+"ول!لت!ء،لاغ+قيللأقي+قي+9ءةثرآ"لم.

36أ"ولغهـثرآتمعلأعول"كاأ،"كاآتم*كا!58ةة5،عة+

ص!+لاهآلأ+5+9ةءةعهآ57ول"ألأ""لم8غليا"5+هآ5

هـهـةوللم!هآ5عةأ7ء"،ألآلم!85لاعغ5*9لم!5"لأغ.

46"ولأ7""لم8غلا1"كاه3علمع"ك!ول+هءآ

هـهـةههلأ5ء،عةأع7+ل!ةك!"كاا"ولأ

74ةلآ+ع+"وللاعة+ةش5لآلأ"ول85لا

56أ"ولع+أع7لب!+،ة،"+ع،+7،كاكاس!ة

هـلاءلع!9+ءهءأغل!،!ءهة+95عولةلم!ل!ع50لأخءلب!

لع!آةع+!أع7،كالأ+لاكأل!لاكاآلألأ/7لاء+أعغةة5،"+

ةءئآه5لا،ءكاس!ةنولءة،9.لاهلم!لأة"ثهـغ"كاتآهلمة+

هـغ9كاكاما579+ع9،علملحهع0+5

66أ"ول7،ة5+"كالآلاةآ"+5لب!+ول"كاا"+لا"+

فى3لآخء"+"له!"كالأآه+غلأع.

76هـثهـ!ه!،عع7؟غ!"كااأع5لاة+ل!هولأهآتم+5

لم!9+7ة5"+نهئة"ول،"ثرغلمع7لاش3علمعلملا"ولول!)أ

لأغغ57ءع"+نهقلأءلآلاى"ولألأكالأ+"3لاس!"لآ+نلأ.

"ولأ+9"هـلآلح!أع7"ءأك!+ع9أء99"5"آةء5

لأ97+ة5"ق06ق.
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ؤائيشئزونائخامدنآلأصثخاخ
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قأخذإئراجميئماؤغاذ

قطوزة،اسئمقازؤتجة

ؤتقعثتانفيفرانتهقؤتذث2

ؤيشئتاقآؤجمذتانؤقذان

ؤشوحآ.

شتتاتفشتان:ؤؤتذ3

تنوؤكان.ؤذذان2،2ؤتيضان

وتثذائيل)243(زاغوئيلدذان:

ؤلالمفيتم.ؤتطوشييتمؤآشئولييتم

ؤجمفرغئقةمذتان:ؤتئو4

ؤأئذغة.ؤأييذاغؤخئوذ

زة.قضواتنوقؤلآءتجميع

تهقاكلإئراهيمؤأغطى5

إئيإ.لإشخاق

قأغطاخئمسترارييماتنوؤأقا6

غنؤصخرقهئمغطاتاإئراهيم

هـكا!9+غلهال!عهعةغطهـلم"9له!غ"ثململاع

"ل!لالأ"ولآلميبه!لأة5لم!"*++علاه"9.

خ!2+ع!ص)علا"غ"لب!+ن+ة27لم!ع7"9"ك!أ+ة7

لا"ععاولأة+7ول7"ة4،"ولة+7لم!"،ة"اول،"ول

لاة+أكا!لمهول"ولأةكا7ءلع!لاء.

3أعل!"!ةغلأخل!غ7عكالأ7ة+7"،"ءأ"ولة+7

!"لم!،"هأ"ك!لاه+.ل!"ة،"هأه،ىغةل!"ة،"ه

غ3غ5+3757"3ثر،لاهأ"ولعةلم"*ثهـ7،!أ

لاهكا!وللم!،،9أ"ولله!،،كالاه+"ولأ"ول8.لأ،لمالع!ه

لا4هأأةغ"7ة!الم!."3"هـ،"ولأهـطهـع9ول4،

لا5*لع!"ولطهـألم"9،"ولأ5ثرلأ"9.+لاكأ+ع55+ئاه،

ل!"كاهملاأ5أ*ع+6هلاء"9.

+ةلل!ولل!ع؟خول،4"9لم!+قى7"كا+فى

+نة"+لاه*9+نتآهول"كاالبما+لالب!،"+نهءق

"ول6أكاهآ5لاهأآ5+لق!7+،أ"!لا"!لت!"+نهق

لمطهـلاعوللم!ةص!لما"9لهاةة"+4أ"ولغ+"!+كاس!7ءهاع

والقبطية.اليونانبةالترجمةفييردلكنه،العبريالنصفيتيمانالاسميردلا2"2

والقبطية.اليونانيةالترجمةفييردلكنه،العبريالنصفيونبدانيلراغوثيل:الاسمانيردلا243
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آزضيىإتىشترقأائييماإسثخاق

خى.تغاؤفؤائضثئرق
لآلألا

والمعشرونالمخامسالأصحاح

+تاهلاقهأ"+نهق

74"كا"58ععأ5

نه+ن"5ة+ةول"كاأ

50+لالت!!تاهءن"9+ة5

"7لت!يمه+07

خياةآتيايمسييىؤقذ؟7

مئةغاشتقا:التىإئراجميتم

ستتة.ؤستئغونؤخضع!

)زو!()،،2(ؤقاضث8

ضايخبمابمثتثتيماؤقاتإئراهيتم

إتىؤضتملأيايمؤشثغانشتئخآ

ئتغيه)215(.

ؤإسئقاجميلإشخانلآؤذقتة

ي!آئمرذؤتجة،اتغازة!ىائتاة

ضوخرثنجمفرونخقل

ضضرا،آقاتمائذي،الجئى

ؤائضغازة-الخقلؤهوا.

منإئراجميماشئتراةالذي-

إئراهيتمذقنواهتاكحثا.تيى

افرأتة.ؤستازة

7"+ق"+ةغ"++غلم!لأعلاتت!9لآلل!غعلملم!4"9،ول

"كاقلحغ74.ل!علاة+"ولغغلآلم!ه؟مول+57++لاغع

.+غ

أ"!8ل!لئ!+،ه!أخهـغ+كأعلا7لمط!لم!"9لاغ

لآلأ9ع،وللحهلب!9+كاس!7+تالم5"ءأ،8+لآ79علأله!علالت!9

ول4أ+9!كاع+هـغ7+9ة5+لاة8"لاة"ن+قه.

أ"ول9لأ"ليا"هـغة+ن"7ءأ"كاأأ"ول78"له!كاا10

أهألاقهءن"عأع!+لآ+كاللأه،"8ة+85+،ةلاقأع5

+ة7لأ"9لأةهـ95لالل!+هتآء9"+قه*ع+"+،لاهلملأ

+كاس!للأ،+"،ءلأ"لاغ"الاالالم79لم

،هة+927"لاةأ"ول،"ثرلآ+كاة+لملاهة

لمكهـ5+"كالآ+ولغ9لم!"لمه!9"+لألق!+لت!ألا7لم+ع*،ع،اغ

كهـ7"للى"هـغلمله!"9أ"ول994ءلالمهلألأكا"ولآ"لألالا

.تآه+ن"

عنالمستخدمالفعلنفسوهوضاع،اواخئفىأوفنىاواضمحلأوضغف:يعنيول+آع!غ:اليونانىالفعلا"2

17(.25:ل!92؟25:)تكاعيااوضعفقدوكانالسهلمنرجوعهعندعيسو

البحيرية.القبطيةالترجمةفى"،شعبهإلىادوضننم:جملةتردلا52



والعشرونالخامسالأصحاح

قؤتتغذؤخذث11

إسئخاق!تازكاللهأنإئراهيتم

يئرجمئذإسثخانؤستكنائتة.

ائرؤتا.

قؤاليا)6"2(اؤقذ؟2

الذيإئراهيتم،ئنإسئضاجميل

ستازةتجايىتة2471(قاتجرؤتذئه

لإئراهيتم.

تنىآشقاءاوقذه3

أسئضايميخم!بإشقاجميل

إشقاجميليكرتتائوثتؤاييد؟:

ؤجمئستائمؤأذئئيلؤقيذاز

ؤتسئاؤذوتةاؤجمشئقاغ4

ؤتطورؤتثقااؤخذاد5

ؤقذقة.ؤتا!يمث!

إسئضاجميلتئوخئماقؤلآيم6

يجتاجمهئمأشضاؤفئمؤقذ؟

زئيسأغشتراتتاؤقتازلهئم.

5،كا!7باليونانيةمواليدكلمةتأثى216

4(.2)تكفىالاشارةسبقكما

المصريةهاجر:العبريالنصفى
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لألألاخللأغ5+عةغلأ"+عة+لا"هـه+"لأآعوللملما"9

نع8كاالأةلأعةهـععةول"كاألاةءلاةألا.تآهكان"

أ"وللاعكالأوللف!+"ول!"كاأ94+ةهـة+99"غءلآ+

ة9لل!ءكاغ.5

!2"+ئأول،ةخ"أ7لاعكاس!ع5،كاألم!478+هقلاأهق

موللملما"9لاةعولع+غ97"لأوللأ7*آ؟،4+

5"99*ءلب!+وللمءلما"9

31"ءأأ+"نأء""+لاهةله!"كا"+لالت!لاأل!لق!

كاأ78"له!+"،أ"ل!ة5لم!"ءلاتئ!3للاععلالت!"+نهق.

0ءة+لل!9+50،أ78"لم!كااهـلل!،"لم"*أ"ولك!9"ة7

عةم"*أ"ولثهـ7لم!"كا!"اللاأ"ول

،4،"ول"لم!كاهول"ولأأةلاهلما4"ولأ!كاهول

لأ5أ"ة"ةةه*أ"ءألا"له!،"هأ"وللاهكاعأ9أ"ول

هـ"*ع5"ولأك!."لم!؟ع

61آه!ئاهلأ،كاأعأهأهألا7"لماكااثر،"ول"+ق"+ة+

57لق!+ن"+"له!ة7لاع7!كاآ"+آ"لا5لت!كاى"7أ"ول

لاخآ"+45+غنلا،كا!48.لالت!+نةلق!ة"!ك!ع+لأه*9"ع5

باليونانية،اسمهالسفرأعطتوالئيالتكوينسفرفيالمتكررةالكلمةوهىغلا
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قتائلهئم.خع!بئ

خياةسيئواؤقذ؟7

ؤتلآئونؤستثعجمئةإسئضاجميل:

ؤقات)زوخة(ؤقاضث.ستتة

قؤجميما.إتىؤضئم

منستكنقذاؤكان8

أقاتمالتىشوز،إتىخويقة

تخؤتجىغخئىمضر،

أقاتمستكنقذكانأشثوز.

إخؤيإ.تجميع

إشخاؤاقؤاييااؤخذ؟9

إئراهيمؤتذإئراهيتم:ثن

إسئخاق.

أزتغونلإشخانؤكان02

زؤتجةيتفسي!اتخذتضاستتة

السئرتايي،تتوئيليئحتليفقة

لآتانلمأختالئهرئن،تئنمن

في.يالع!ئرا

إتىإسثخاقؤضفى21

لآعضنها،ائرأتهرفقةلأخلالرلت

والعشرونالخامسالأصحاح

4+"ك!غل!هـ74.ل!لت!+ن

لأ7"ولأ"+ق"+"+7+غش2لآلل!لح78.5"له!كاا

،"ولغلاةكا9قالاهول"+غكأء+7+!."ول،غم!ا+،لألئ!

كأ+هـغ4لاع7"!أ+9كاهكاعهـغأ3+9ة5+ة3غ507

"+نتآه.

81+"ع!لت!!ولكاعلأةغ"+ةءلا"!ا+!ءلع!د!هى/9لأ

+كاس!7،"ءأءكأ+9كاةلع!+ل!هول3أن++هلالم!لع!5

غهـ8عآلا+9ة5كهـلاكا!9آ5لا5."،لمه+9ل!كاة+لاه

+7"+ل!س!+لت!7ة"عهـ8ل!لت!"ه+نق+"وللق!كاولع07

94"!أ4"+ئا،"ألألأعكاس!ع5،،أ"كاأهكاقلاهأق

لمهـلملم!"49،طهـ.لم!"9لأغللأغ7كالأع7لاةء.ول"كاأ

702لاغةول"كاالالق!+غلم"+ل!هول"9"كا!ء+عءة

"ثرغ،ع7شل!3علم5ك!7"ولهـ"لالا+خ"9!هـ4لاه7ثم

ءهقل!ن59لاغولآتم+5ول+هكاس!+هلمهلم!مآ5ةةلأهـثرع7

"78"رم+هقد!ن9لاه+لا"غلق!"لالالا."ولآ

2،لاغع5+آ؟خكاأ"4وللاول9لاهآ+ع9أ3علمع5"ولول

آ+ء3لالأ"،ةول5"ن+5نألمة+كاماءعآ9"يمللا.



والعشرونالخامسالأصحاح

الله،تةقستيئغاقرأ،كا!أ

افرقئلة.يىفقةقخيقت

ائؤتذال!2(ؤازتكفن)22،8

كان"إنققاتث:تطيقا،في

لىقلقادالى،ستتخاثقكذا

الردت.يت!ألقضضتقذا؟"

"لمحي:الرلتتقاققاذ23

أخشتائلثؤجمناضتالط،تطيلث

تفؤىشتغباشغتال!،يفترق

يسثتغتاؤالكبيرشتغب،غقى

يلضجير)9،2(((.

يتلذ،أيافهاؤكمقحث24

تؤآقالط.تطقايخىقإذا

اتيكرآلائنقخربخ25

شغر،كقرؤةكقةآخقر،

جميسئو.اشضةقذغت

،أخوةخربخخذاؤتغذ26

916

لاعكالاهوللآ+غخ؟ئةه+ن"هـة5ة5لمأ"ولغ"8لاءملاخ

لأ9+كاهأ3علم"ولءأعلألألالالأ"+نهق.

22آولكاس!للأس!+9؟غكأ+ة،"+مآلأغينن".+أعلاع

ةغ5أءلع!+ئاهلم!،5لم!ولغع،3لاآلم،"هـكا!"لأآآءلم!،5

+5نة+ه؟ع+95عهـن7ةع+هـلاهـكاس!"،+"9"وللا9آهلالم

32أ"حك!+أعع7نك!50،9قي+ن"قه5لأهـغ7للأغبن

9+كاهلانهكاآ/لأ،كاأعأ"ءأنةأه"ثهـ5ولخءلآ+

ول5هامآ!كا5لاةءكاياكالآولهلأ+"،."ول،ثم"ة5ثم"5ق

+نع9لم،ع!غأ"ولةلألع!لحآعلأ،عكاتاعثملاهةلب!+
ثرخ57ءكاه،0

42أ"ءاثهـ+خأ3للأ"كالأهـلت!9أ"لألم!غ،ء9تآهء5"ع+آلا

لآ+ن"7لمأ"ولعةآبخ+أئم7"لم!لاة،ةغ7ينجمآهاهول

لآ+ن".5

52غهـثملآ!ع7ةغةةألا5ةوله+ة+لع!50+9

لا+99*ك!57لمة508كالئ!عأ؟95كأةكاهن5.

+غللألل!ةله!كاهلاع؟خ+ةة75لم!"+نهفةلا"كاه!.

62"ول،لم!"+ع+5+قة!هـثرلآعلاع8"ةعهـ8ة5

فىارتكضعندماالمعمدانيوحناعنكلامهعند!،ة+رو،ك!تحركأوارتكضالفعلنفسلوقاالقديسيستعمل2ث8

44(.41،ا:)لوأليصاباتأمهبطن

12(.9:)روروميةلأهلالرسالةفىحرفيأالأخيرةالجملةهذهالرسولبولسيقتبس9"2
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جمي!و،يغقبقايضةؤتذة

ؤكانيغفوقي.اسئضةقذغت

تضاستتةسيئونلإسئخاقآ

فقة.ليئفضاتذؤ

ؤكان.ل!ئالشثااقكير72

يغرفترتا)."2(إئ!تانأجمي!و

قكانتغقولبؤأفاالضئذ.

تسئكنتسييطأ)1"2(إئستانأ

اثييوت.

جميسئو،إسثخانقأخجأ28

تة.طغامأ)كان(ضيذةلآن

تجحثقكاتثيىفقةؤأفا

تيقوقي.

طييخأ،يغقولبؤطتخ92

ؤقذالسئفلمنجميع!موقأتى

أغيا.

والعشرونالخامسالأصحاح

لمئآه+ن"أ"ولأعوللأ9قه+ن"+غ7!اعلم!لاغ577!م

++غ9لاء7.لا"كاه!،ةولغ!هولكاس!لاع6ةل!ة"لم!ه

قه+ن".لملل!ول"أول"كاأغةل!لالالت!+غلم"+57!الآح!غ

ة+ع+غك!علاع"+نهن35علمعول."ول

772"كالأهـلآعن+غةأهلم،5*آل!"علاأ"وللالا

"كايلاهـلا"س!9+?هةأءلئ!لاءالأ،7عآلا593"لمءهءا،

لملل!ول"أةغل!أهـل!*50+لل!89+كأ50+كاهلت!عأ،70

ولأهمآلا.

82لاعكاا+كألالأةغكاأول"ة+7لملا"كاه!،،ةلأ

لآهـ"9ئآه+ن"لم5،كاتت!9.لب!+ن""ءأحأعلمععغة

"+"لألأة+7لع!ول"ألم.

2وآئمللىلاعكاا3ةغلل!ك!"ألم."لهاعلل!لأهـ8للاعةغ

كاه!4لاغولفآه++عةلاهآع!اغع+آلملالل!

جميسئوققال03

قذامن"أطعضنى

ييغقوقي:

الطبيخ

03"،1،ع+أل!س!لا"كاه!+لب!"أس!وللم!ل!ةكاتآع.له!ع

فى+ة+هقسالل!اه+"له!عقآه++لا99هق+ه+نهلمى+لأ،

التعبيرنفسوهو،الحقلأوالبريةساكن:تعنيكما،غليظاوخشنأوفظ:تعنية50"،593اليونانبة:الكلمة025

12(.أ:6)تكإسماعيلعلىقيلالذي

تشكيلها.يتملمالتىالطبيعيةالمادةمل!طبيعيأ،اوبسيطأ:تعنى8+"50+كاه:الي!ونانيةالكلمة251



والعشرونالخامسالأصحاح

آغييث.قذلأتيالأخقر)252(

آدوتم.اسئمهدقييذلك

يعيسمو:يغقولبققال31

2(تكوليئيك)!هائتؤتم))يغيى

يى".)فتصير(

آتا"خاجميممو:ققال32

ليتلقاداائضؤت،إتىتافي

البكوليتةتج"قذه

تغقوفي:تهققا.ل33

قحلصاليوتم".لى"احلف

التكوليئةجميسموقتاغته.

ييغقوقي.

جمي!وتغفوفيقأغطى34

قأكلغذس،ؤطييخخئزأ

قاختقرؤضضى.ؤقاتمؤشترلت

ائتكوليئة.جميسمو
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م!اغ.لل!+أعما؟5+قه+هـلآه!أغ7ة+له!هلأة4"قه+ن

.لم!لع!ةد!

لأ3لاع+أعغ؟لمس!ول"ألب!+لا"كاه!لاه؟ة+وللم!،5

لآكالم!ع579"ء+س!9+لاهكافاولة+هغلم!.آه

23لاع+أعغةى"كاه!ئاهةأ)خلن!3،"لم!هنء95+

ءثهـععلا+كألالمول4ألاآ"6آله!5،+"ق+"+"

ءلل!9++هولة/ما

33أ"ك!+أعلأعلب!+ن"لل!ول"ألملاةكا!لم!ةالم!،5

آ!علم!9.ل!هول4ألاءكا!لم!لث!.لب!+ن"+"5+هةغغة
"كاه!لا+ة+9لع!+هكا،أة"،ءلب!أ"وللع!م.

43لملل!ول"أغةعولس!ةخ7لب!+لا"كاه!كأل!ه+9أ"ول

لمقهول"هـ"لماعليا!أ"ولل!علأ"هـغ،"وللاع،+غأ"ول

لاةكأ+كاه5كاع*لف!05أ"،أل!عكاماثرن"هـغكاه!4لا"+

."،ولة+ه+س!9+

)اسماسمهدعيلذلكالأحمر...ايأحمرهذامن(أدومهاأدومها)من؟؟لأهولأ-؟!لإلأ!العبرى:فيئأئي252

.مودأ2(عيسو

الكلمةنفسوهيالبكورية.امتيازاتأوحقوقئعنىوهية+!احاة+ه+س!9+:الجمعفياليونانيفىتأئى53

16(.:ا2)عبالعبرانيينإلىالرسالةفىوردثالتي
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آلآ

لأزضيىاغقىتخذؤا

الذيالآؤليائخوعغثرجوغ

إئراهيتم.زقني!يخذت

آبيضآلكإتىإشخاق!قذهمت

تجراز.إلىالملسئطيئنمللث

ؤقاذ:الربةتهؤطقر2

ؤاسثكنمضر،إتىتئزل"لآ

تلث،أفولنالتىالآزضيىفي

الآزضيى،هذ؟ميؤتغرفي3

ضغكأكونؤستؤ!ت

ؤيتسئللثلكلالى،ؤأتاليكك

كلقا،الأزضنخذ؟اغطى

أفستضتائذييقستيمؤآيخي

أبيذ.لإئرإهيتم

كنخويمت!قكؤأكثر4

هذ؟تسمللثؤأغيمالستضاء،

فىؤتتتازككفها،الآزضن

والعشرونالسادسالأصحاح

ؤائجشئزونالسئادشضخاخ

ألال!،لأغ5+ع؟ثهـغلم!،ة5غ+،ش5لآلأ5لل!*59،ءهتؤ

قهله!،ثمنةه+9+9ء+ةلمل!هة5غ57+ءلاغغ7لق!+

9*لب!لاةلب!+وللم.لأ"49هـنء95+غ7غةول"كاأ9+ة5

طهـلملما،ثرع*عمكا!!اخكاهثهـىكاكامالما،،عأ5حع9."9

هـهـلت!72غ؟لب!+ن"نول50،9أ"وللاع+أعلأالاأ

"+"ولقيلم5عأ++لالأ،كهـ5لاه.5+"وللاهكااول،ةغللأعقي+

قيلألميبمكاية،5ء.لع!+أ

"ول3أ59"+ولأع،لاغقي++ألم+ن"+أ"ول،"له!هكا!

له!قهكاه+ع"ء7أعن8.عكالع!كا!لاهأهكا3كأ9أ"!اتب!كا

+كاغلاهكاآ+"لم!9لل!كالق!ةكا!+4لالأيهملالآلأ7+ن"+للا

لل!كا!+كاأ"ولللاة،ة9للأهءألم!لملاهللأة"كا!له!لثأ

طهـ،9"لم!!لب!+"+9كاآ5لا.

"ول4أهـ87+لا7لق!+كاة+غ9له!كاههلالئ!5+نه5

+كاهغ49ع5+قنه9قهل!""،ا،ةكالت!لل!+لب!

+كاغ9هكاآ+"لم!لا+لا"كاهلأ+7لالآلأ"ءقلملايهم"ولأ



والعشرونالسادسايأصحاح

ا!زفي،أميمتجميغتمحئللث

آتاكإئراجميتمأنأخلجمن5

أؤاجمريؤخمطيضؤييستيئ

ؤحقوقىؤؤضاتاي

."شترائجيؤ

ي!إشخاقق!كن6

تجراز.

غنائضكالطيىتجالؤستأته7

إئقا":لققا،ت!آفرافقةيى

يقوذأنخافتلآءنهأخيي".

يقئقهلتلأافرأتي"،"إئقا

ليفقة،أخلجمنائقكال!ليتجال

الضئطر.تجميقةكاتتألآعشنقا

زقائةطاذإدؤخذت8

تجرازضللثأييضاللثآنهتاك،

ؤإداؤتطرائكؤةمنأشئر!ت
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لاغثهـلاعلأههـ7كالآلاه+4،غ7+كالب!+غ9لها+4هكاآلا

ة+"+7كأ+لأهـغ7لآ+5لآلأ5لم

54،هـلالألف!لمطهـلاءكالاهك!آ3+نله!"9ةلآ+"+9

لاهكاش5لآلم!غلع!هـ75لآ5أ"وللأع!"ثهـتاهـغ4+

9++كاهلاةلم!+4ةلهالاه"،أأ+ة55"ثره+لأغلم!لاه"عأ،

كأ+؟ول،،لم!لت!قى+له!لاه"ولأة+ل!له!ةءله!،لا!لم!.

"ول6،لق!+"ع!كالأولع7ول"كاألاغ!ع.5،0949

7ل!"كاأ3+لت!97+5،غةأه5ء9ةلا*تاه+ىه+ة+

+ع9أء3لمء5"حأولآتم+علالاول4ةول،5"لمتآه+نول41

+أءعلاطهـةلآهـثرعلم!هتاءكاس!ل!،.هـغ5هـلآلم77"9

ع+،علأآ+ة،حلالالآلم!نهكاكاس!7،لملم!لآ++هء

+وله+فى7،كالح!7آعلاة+ن"أه9؟لا"ع5تةه+لاه+ة+

ع+9أععلم/5!أولع،+ةلئ!"9مآقي+للىةع،للألأ.

لأعخلأع+5ةع+ثهـهى9*لاة50،غولءآ.

5"ليانول"9"+غةطهـلم!،لم!لاعثرعةنء!اء"لم5

3علالع!9"9؟كأ،لآكا5هـلا509ة،عةألأعلاةكاكاأ44ول
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فقةلي(52")يلآجمبقشخاإ

ته.آثرا

شخاق!لأييضاأغاقذأ

ائرت!للث!هى"إئضا:تةؤقاذ

؟"اختيإثقا:ففحتقلضادا

"لالىإسثخان:تةققال

ي!تيقا".آموثيثلأ:قفمت

"قاأبيضالأ:تة.اققال

تؤلآيتا؟ضتغحتائذيقذا

قغقؤمىأخذلآضطخغقليل

غقثتاقخقثمت،افرأتك

.2(")55تجقاتة

تجميغأييضايلثاقأؤضىا

تضسنقن"كلقائلأ:شتغييما

تكونائرأتةأليالرخلقذا

يفقؤت((.مسثتؤحبا

يفكفيإشخاقاؤززغ2

السئتةتفكفىقأصتالتالأزض

والعشرونالسادسالأصحاح

+"آلح75+"له!ع+كأ3علمء"ولك!ع+لآ5لأى7"ول،ة5

4ن+5تآ.

لأعكا!!هولخولم!،لمكهـغة*عثرعللأة+ول"كاأأ"ك!

-أعللاعن"تب!6ط!"9لأع2لا7نهكالأ.لا،كاكا!آ+،+ة

+أعء"ولةعهـ8آ7له!هن+كاس!/للأ،ع+!للأعةغ4ن+نق!

كاأك!"4"+أس!3ة9+ه+لآيلاعهـه+كأةلع!7،،ة

"ناهملأ.

51ع+أع7خةلب!+ن"لها،لمول*عثرع،+5+قهكا

ء"كالأآه+خلأ/لأآلم!لم!ول،59قولخهـلآلأ،75ء،،قه+

لألأغلاه5لم!لاهلم!كأ+عش5لالأ"7هكاةول،/ى،"ول
لآ+غ3"3ع5هـغ)لألا4ع3"للا5لأما.

لألالاكاأ"+غعلاعةغولملم!،ع8*عأ+لا"+لت!+نن!"8

كاهءققثهـغلل!73+عةةة++ةلم!لاع50+تآه

هـلاةلاه+لت!9ىه+نه+لألآ+75عة،أ،"لألاقه+نله

لاهكاكألا"هـللأغه*هع"+كا!.،

،2+كا!لأعكاعغ؟ول"كاألاغينقيلأآءولغ77،"ول

ئاء!لاء9لأغلب!كالأصالب!+لاعاءأغللأآعلب!

وامهإسماعيلطردفىوتستب،وإسماعيلإسحاققصةفىوردالذي،يلاعبأويمزحدطمالحآ"+الفحلنفسهو"25

9(.21:)تكهاجر

1(.224:لا)انظرجهلأوسهوعنخطينةاقتراتبمعنى،جهالةأوسهوأئعنيه+ةولاليونانيةالكلمة255



والعشرونالسادسالأصحاح

ؤتازكةجمغف،مئةشيجيرأ

الردث.

ص.صت5قاا3
ؤكانلرخلردمع

غطمأضازختىغطضةيرذاذ

جذا.

غتبمقاشيةتهاقكان4

كتيرة.ؤحقولتقرؤتاشيتة

اثميسئطئون.قخستذة

التيالاحبمدايىاؤتجميع5

أيييمازقانفيأييهغيياخقرقا

ؤقآوهاائملسئطئونستذقا

ترابا.

لأييضاآذقاؤ61

جمئدتامن"ادهثلإشخاق:

حذأ".جمئاأقؤىصرتلأئك

منإسثخاقاقضضى7

تجرازؤابييخيؤترل.هتاك

.هناكؤشكن

خقراثتم8

ائضاءائتىآباز

إسئخاق

غبيذخقرقا
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!كا"ولغ+كاعهنل!"كالاول9هـ،لآلا.عثهـنكاالأةلاعةخ

"لاة+ننول50.9،

31أ"عأهـلق!ليان7ةفىهـ507+س!9أ"ول59+آ"لملالل!7

لم!علالع!!آآلاغلالمهكاعص!لل!5ئاهله!لأغ45لاغلاغ5+ع

هـكاةة9".

لأ4غ3كاءل!غ5ةغ"لب!+نلالآ+ول597++"لمل!لل!أ"،ا

لآءعأ77لمهلت!7"ولألأعلق!39ما+ملاهة.!الآلحلا"كالل!8

؟غ"+نة57أ!ثرلا+كاما،،لمالم

،5،"ولة+"+7هـ"+49+"غلمولش!7519"!لا

ةآ"+ع5قهء9ء"+ءةقه+ن"لاغلب!+9*لب!ل!ةقه+

+"+9ة5"ن+5قلمغ7هـغ9"ع"لأ4ن+كأ15

لاكا8لم!،،+كاماأ"ولكااثر+غ4لأكأ+ن"3.ءلآ

61ل!ء+أعةغوللملما،*ءثرع9+ة5ول"كاأ+ط!عهـ8ع

"هـ"لأ/لالق!لم!،+ؤكالت!6"ل!لاةع509لألاتت!له!لأغلاهلاغ

هـكاةة9".

71،"وللاعهـثرلآ+ةلأعهـآعك!غ4"ءأول،"ول

لاعكالاثمغ+"ولل!غ،/+"9"هـقي+ل!لع!9"9ءحولأ

+"وللق!كالأوللاع،اغع.آ

لأ8أ"وللا،!ه+ول"كاألث!9لا!لأس!هـ"+9"+"غ

+هقتأء50+"ة4لف!79"!لاأهةآ"+ءعكللملم!"9
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قاستذؤيي!أهيتمائرإ

إئراهيتمقؤتتغذائملسئطئون

يأشضاءؤذغاقاأيييما،

يقاذغاقاالتىكالألمئضاء

آبوة.إثراهيم

ى!إسئخاقغييااؤخقر9

يئرفتاكقؤتجذواتجرازؤابي

تاءخى.

قغتجرازرغاةقتغازك02

ائضاغآنفذجمينإسئخانزغاة

))ظفمأ"ائيثراسئتمقذغالهثم.

طقموة)6!2(.لآئهئم

منقسثخاإصت5قا12
لحلر

أخرممق،بئرآؤخقرصهتاك)257(،

قذغاآئضآ،غقيقاقاختكموا

"."غذاؤةاشضقا

والعشرونالسادسالأصحاح

نه+9+"+ءةتآه+ن"أ"ولغ7هـغلا"ع"49+ن"10

لا88لم!،،+كاماله!ع6ةة++كألا"هـه5آكلهـلالم"9ث!لاة+

غ+"+"9ءقه+ن"أ"وللع!+ع7لأعكاهلماةآه+ن"5

ة7"+"لم!ة"+"ولكأكالأةلم"كا"لم!ة"لالل!+غللأس!كاهلم!ة

لموللما"49ةلأ+"+9.تآه+ن"

ولأأ"وللث!9لال!"!أهع؟،"+5ول"كاالاخآبن

لأ*9"هـ،7ععلأس!9"9أ"ولئاع9للأههـآءولخ99"غ

لت!!عه+"ةتأ.ءه+7

02،"ول5ء7"كا!!لا"لم!غأهل!غلأ،5+ع5ععل!لل!9"9

لم!"+س!+ل!لت!له!،5+لل!للأغ7ول"كاأ+57!كاههـعع

لالت!ءن"ع،"ل!مة+لل!ةتأ09أ"ءاقىولغلأعكا!ة+

ة75لما"ه+قهـ9خءه+4كهـةول،مآ.لأةآ7"كاا3ءاةلأ9

+ن"ة07

لم52"9"+فىغة*4"كاأ7ءهـآعولغلف!79ء!لا

هـ99"غعكائم59لمللأعأغ9آ5+لأهلاغةأ"ولع+19

،أغلاآع.لاهأ"ول+غلالل!كاهله!ةللأعةءلأةتآه+ق"له!ه

هـ*2!9.مآ

عليها.عسقو()هتأ6؟لإلهـأ+انازعوهلأنهم،مخاصمةأومنازعةأي)عم!بق(لا!+ا:العبرىفيالبثراسمياتي256

القبطية:عنترجمتوقدد!غعا،ة".عليهجاروااوظلموهلأنهمجور،أوظلمبمعنى!آعا،ة"فيأتىاليونانيالاسماما

عسفأ.أخذوهالأنهم،العسف

والقبطية.اليونانيةالترجصةفيئردلكنهاالعبركط،في"،هناكمنإسحاق"فارتحل،عبارةتأتىلا257



والعشرونالسادسالأصحاح

فتاكجمنإزتخلئتم22

ؤلأ،اخرىيئرأؤخفر

اسئضقاقذغاغقئقا،تتغازكوا

قذالآن"إئهقائلأ:"إث!تاعأ"

ؤآئماتاالرلب)58\(تتاؤستع

الأزضيى".غقى

إتىفتاكينضعذئئم23

اثقستيم.يئر

تفكيخيالرهمثتهتطهر24

إئراهيتمإته"أتاؤقال:الفئقيما

تغذ،لاتىتخصلآأييك.

تسثقكؤمتأكثرتازكتك،ؤقذ

آييك)925(".إئراهيتمأخلين

ؤذغاتذتحأهتاكقتتى25

هناكؤتضبآالرلب.ياسصيم

غييافتاكؤخقرخيضته.

يئرأ.إسئخان

جرارمنإتيهودقب26
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522"9"+"غةهـآعولغلأعلت!9هـلاع!لا99"غ

+س!ع9لمل!ه،"ولولنه5+لا"كاس!*"لم!غ+ع9أ.ئآهءن"أ"ول

لع!+غ7ل!عكاهلم!ةة+"لم!هل!ة4قهءنند!9لع!*لا9مآ

صا8لع!573،ءة،لأق7لأءلألا+"ثر+غنول9ءه،لألم!آ7،"ول

31تأل!عكاا!لأ5"لم!أ+غش5.ءلآلأ

2!لمغلاول7غةهـآءولخل!عأ+غهـة+99"غتآه+

ة9ولهلا.

42ول،4هـهـلف!7لب!ءن"نوله،59لاغبن7لاأ!ول

،ل!آءولغأ"ولل!ع+أعلت!لأس!اأع،لهاهـةةعلمطهـ45"9لأ

+هق9+"+ة!لاهكا.لألماهـ5،هق.له!هكاه?ق9"لا

عأله!،ول"أ7ثهـنلاة7ولكاهع"ك!،هـ،8+لا7لت!+ة

كا+غ9لم!كاه5لاة"،وللم9"لم!+ة7+"+غ9كاه5لا.

52"ك!ألب!هولةةكالألمالاعخولعهـ،كالالآ+كايا9ه،7ول41

5+"كا!ولولء+غة+"لم!هلاةلاول9لاهآأ"ول!7+غءل!ع

آء،أغل!لأ+لالأل!7*.قه+ن"لف!9لا"!لاغةآع!غ51

4+عةآ5كاأهـك!"099"غ

62"ول،طهـلملم!،ثهـعء*غ95+عهـن7+9ة5ءنلاة

لنا.د6؟+6أرخبالربلأنسعة،أورحبأي)رحوبوت(6+دأ+:العبريفيالبثراسمياتي258

والقبطي.اليونانيفي،أبيك:تاتيلكنها،عبدي:العبريفيئائي925
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ؤأخراتأييضاللث

قائافؤايه.4ؤاليكو

صهره

والعشرونالسادسالأصحاح

ة+كأععلالل!9"9أ"ولهـ"،5*هةلع!لا"هـلم!لالا3عة

تةه+ن"أ"ولثمهول،8ةكاكاما*9"7+"9لأ50لآ+5

لالاة"لم!غلل!5"ن+قه.

إسئخان:لفئمققال27

قذؤأنتثمإلى،أتيتثم"يضاذا

منؤضرفئموننأئغضتمويي

جمنلإكئم؟"

غتانأزأئتا"تقذققائوا:28

قففتا:قغككانالردتآن

ؤتئتلقتثتتاتغتة)026(لتكن

ؤئقررمغذغفدأ:

ثترأقغتاتضتغلآأن92

ؤكضاترذلك،لأأنتاكقا

ؤضرفتاكخستنأغاضلتاك

ينضتازكأثتؤالآنيحتلآيم.

الردت((.

ؤييضة،تفئمقضتغ03

بوا،شمرؤقأكلوا

72أ"ولللاع+أعآه+ن"5ول"كاأ"7أ"آ+كا"هـثهـأئم5

9+ة5/ءلم!ء،علم!نغة6"كالا،لم!عغعلم!،"عك!

ة+!كاكاع+"لحآغلم!عهـ")قلم!لألت!.

82أ"وللا"+أععءلاةةأ،5لل!غللأعلم!"ول"9،+ةلأ7

تاول59،ع"هكاه+علمق"ولأء4+ألم!للاع!ل!عهـكاس!لل!"9*

"لا4له!لاهكا!لألم!لالت!أ"ول"7"لمقهكالاهكا!لم!أ"ول

هـما؟ةكاا3لم!هـع"لأ5كاهكاةقةهـمالآول77

92لألماكالآ،5+للا،علماهـع)لألالق!لماةول"ول7لمهـ!أ،+ة

آءلم!لأ45عولنهخ8ءةلملما"علالم"هـع،"ولللاة9+57+ة

غ9*"كالألم!هـعكاه5،ولولئت!عول"أ

غ+"غ!+كاع"!آلم!كالاغعلم!ع+)س!أ9لآلا7ع."حأأ7كالاتآن

ثهـنع770+ة5ن+ةلاول9لاهآ.

03أ"ولعكالأآه+غ57،ةءن"ءلالآ*هةأ"ول

3"هـغل!هأ"ك!.لاه،+غ

وهكذا41(،24:تك)انظر،بالقسميحنثمنتصيبالئياللعنةاوالقسمتعنىوهي*؟+:العبريفيتاتى026

بالقسم.يحنثمنعلىاللعنةاي،اللعنةبمعنى"9"اليونانيةالترجمةفيوردت



917والعشرونالسادسالأصحاح

13أ"ولءع+7"+كاهلا"ة+ألل!9+لا"كا!لم!لئاؤخقصتايرأقافوائئم31

ؤضرقهئميضاحيإ،ائؤاحا

جمئلإ؟منقضضواإمئخان.

ستالمين)261(.

ائتؤيمديلث!يؤخذت32

أئضأتجاءواإسئخاؤاغييذآن

خقروهاالتيالبئرغنؤأخئروة

قاغ".تجذ"تئمؤتائوا:

يذلك."قستمأ"قذغاها33

القستيمآ363(يئرائضديتةاشم

ائيؤيم.قذاخئى

يجيسموكانؤتفا34

زؤتجةائخذستتةأزتعون

الجثىييريائتةتهوبيت

ائجؤي.إيلونائتةؤت!ضة

قغفتخاجمضتئنيقكاتتا35

ؤيىفقة.إشخاق

هـلاة9لل!+50+لب!+!8كاهآلا"ق+5ءقول"أ

غ"ع++كاس!ع!الاع"ن06ن5"كاأءول"ولأ!+5+لاه*لق!

كأ+،4ن6قهله!ع+كاه7ءلع!9مآع.

23غلاغ57+عغةلاغبنغلم!لأ"9ل!آعولغ7،"ول

3"9"+لاعةلم!لاء5،5،+"؟آعع"ءكاأول

لآ+ة2لأعلا"!ا"لت!ءن+ع9،قهكاهـ9غلمءه+4ئاه

لث!9لملا"!لاأ!أءلا"+م*قهتأء59لألاعلع!ةتأ09

33"ولأةولغكاس!8ع7ة+ن"ةم9ول.50كأ،؟كاقه+5

لاة5له!"قي++ثرةعكاما9غ"9ة9ولهلا!لل!5لآ"5

آ!له!ع579لأله!خ.5"9

71743غةلا"كاه!لت!ءغ7ول"9"كا!!ا+"+57أ"ول

غ"8لملاع"لالالأ"ول،15لاةلا،77+ء"لألاهغ"9!ع97

6قه++عكولاه،أ"وللأ+7غ+"لألاهـهـ"لم!لم!ءكاه!"9

طهـ!ا!لع!+قهل!لا"لاه،.

53أ"ك!7"كالأغ9،"كالاه!آلب!+ول"كاأأ"ولآبن

3علمع"ولول.

*ع!والقبطى97+دلأكاه!علم!مأ5اليونانىفىوئأتى،بسلامأى)بشلوم(ددبا؟أه:العبريفيئأتى261

21(.28:تك)انظرالسلامةمعأو،بعافيةأوبسلامأوبخلاصبمعنىا"ء+ه+ه

)منالقسمأوالحلفبنرالوثتنفسفىئعنيكماسبع،بنرأيلثتبع()بيرل!؟لأ3*6:العبريالنصفيتاثى262

31(.ا؟214:تك)انظرأقسماوحلفأكيلثنبعالفعل
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آلآ

شتا!انخذتؤا

غنيغئتاةؤكقثإسئخان

ائنهعي!ودعاآنهالتطر،

ائيى"."تاتة:ؤقالالآكتر

"خأتذا".:تةققال

شيختقذ"هؤذا:ققال2

ؤقايى.تؤتمآغردثؤتسئث

غآتك،الآنخذيذلك3

إتىؤاخر!ؤقؤستك،خغتتك

ضيدأ،ليؤتضثذال!هل

كضاآطجقةييؤاضتغ4

لاكليهاؤاتيىأتا،احب

نآقئلتفسيىتتايىكلثخثى

آفوت".

إسثخاقرفقةقستمغحث5

قذقتاثييما.جمي!وتغتتكلئم

يتضطاذالسثفلإتىجمي!و

ضئدألأيييما.

والعشرونالسابعالأصحاح

ؤائياثئزونالسئابغضخاخ

،53،خ57+عغة"+علم!ة+لأ97،"كاهك!"كاأأ"ول

لألم!7،8"كالأهـلان5أهـهـةلهاولهأ"ه+نقه+قة9لاةلم

"ول،قىك!غكاس!ع7لاءكاه!+لاةلال!ةأ"ه+نفة+ل!ة

+نلمكا!9+ع579أ"ولع+أع7لب!كان"3غألم!لاه.أ"ول

7ء+أعنهة11.لق!لأغ

ول2ألأع+،علأهلاأ،3لآلاع"ول"9أ"ولنه

لأللا،لع!ءأكالق!أ7+للالأله!غل!"9لآ+عءع8ءلالآ+ءله!لاه.

لأ3ق7ئاهلا"8لمغ+ة،!عنةعة04لالمآ3+7+ع

9"هـكاغ7"9أ"،اة+ء57!ة+أ"،اهـثمع!غعأع5ة+

+ع8لاهآ"وللأهـأ9لاةكالاعلم!5هـ،آ73"9

ول4"أ+5كالأ،ل!ةلم!5،غةكاس!له!"+"لملئ!5هـ!الت!

لأغلملت!"،أأس!لاوللاعخلم!5لم،"للأآءس!لأكأهـلأ+لع!5

س!لآلاهيرنكاأ؟علألاليالآ*له!لاه9+ألاكأ+هـهلا"عل!،

لم!ع.

5ععلمع"ولولةغأ3ولهكالاع7ثرول5لائآ+50"كاأول

9+ة5لا"كاه!لأة+لالاةأ"+نقآه.95+غعهـنأ3ةغ

!كاه"لاعءأكاة+حةهآ7هـ97ع"كاقأ،هـلآ9لأ"+لب!

+"+9أ"ن+5ق.



والعشرونالسابعالأصحاح

يتغقوقيققاتثليفقةؤآتا6

قذ"فوداآلأضغر:ائيقا

جميسمويكلمأتاكستمغا

قائلأ:أخاك

لىؤاضتغيضئل!ائتيى7

أقاتمقأتاليكذلاكلآطجضة

آموت.آنقثلالرئث

اشضغائيىياالآنيذلك8

ييما،أمركأتاقافييى

ؤخذالغتيمإتىؤإدقث9

زخضينتجذيثنفتاكينلي

آطجضةقآضتغفضاؤتجئذئن

يجبأ،كضالآييك

أييكإتى.اقئخصرقا

قئلآبوكيتاليكذخئىلتأكل

".تموتأن

أفه:يرفقةتغقوفياققالا

أشئغر،زجلأنجيجمي!و"إن

أفقس!.زجلوآتا

قأكونأبىيخمئنىالتلأ2

181

6ععلمع"عأولةخع+ألأس!9+عةلل!ول"ألمةكا7لالأةأ

شلا"5لاة+لع!كا!"8ءغةأ!لفمالأعآ2"كالاهءأقه+

+"+9كاة5لاثرول5ق7+50+9ة5"كاه!لاءلأة

فىةعلاهكال!ةهـ8ثملأغ50+57

لال!ص7ع2وللأةلم!5،هـلآ9"7!أأ+5كالأآة7لما5،

غةء"ء"لم!كا!أ"وللالئ!لا"هـنععكالل!كا!853

،7"لأغلأه،لاول9لاهآ9+ةتآه++4هـهل!"ءلأآلم!ء.

لا8ق7لملأئاهلالمغألاةكالاهولةلهالملاهكأهـ"وللتمالأغ

كا5،غلاكاغلحلا5له!"لم،

أ"ولوهـلاء95+أع5ءءأة+9+ة"+"لم"8لمغله!،5

ولغعهـآع7ةن5غ9هـآلاه5+"هههءن"ولأولهوللمءن

،41أ+5كالآ،لل!"ن+5ن5غةكاس!له!"+"+لب!+"+9كاآ5لالم

لف!5هـ!اعلمآ

51أ"ول5،عكاآهكاأعنن!++9+ءلاهكاآأ"ول

لأقىهـلم،"+علع!+ة5علآلأهثهـنكاهبمعةلاهكاولآ+"+

9+ة+هقكأ+لأ"هـهعل!آ+لا"ة07

لأ،لاء+؟عغ؟لملع!ول"أ9+ة5لا"ولك!ع،ء3أئم+7

لأ76غقه+ن"9لأ،+كاي!/1ى"كاه!ةة"عةهـ58لاهله!

كأ7لأ9ةكاهقعءخلألف!؟غ4لالأ9ثرعهآ5.

لم2لم!آ3++ه5لياأ3لآهـ"ثم!لم!5ة"+آ9لم!هلمى"ولأ
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كمتقاليلطغئتئيمامى

تغتةتفسييغقى

((.تركة

خلبآؤ

لث!نؤ

"لغتتكأفة:تةاققاتت3

كنققطؤتلإي.تاغقى

ؤادخثيضؤتيمطيعأ

يي".ؤأخصرقا

ؤآخضرؤأخذاقذخب4

كضاأطعضةأئةقضتغحث!فه،

ئجأ.آبوةكان

جميسئوخفةيىفقةاؤأخذث5

اليى،اثقايخرةالآكترائيقا

ائتئت،لمحىجمئذقاكاتث

الأضغر،ائتقاتغفوقيؤأئت!حث

غث!ايىذئتم!ثأؤ61

غئقيمامنائغايىيةؤائضؤاجمغ

ائخذتئن.جلوذ

الأطجضةاؤأغطت7

تذفينرضتغحتالتيؤائخئر

اثيقا.تغفولت

والعشرونالسابعالأصحاح

هكا!"لم!،ل!غ+للأ"لاهآ"تآه+نلف!5هـ"+"ول9ل!هللألت!"ول،

س!عكأ+غ!+غةكالا"لم!غ7ة+"وللأ"9أ"ولنه،1

عثرنلاهلامآ.

لأ3+أعع7غ؟4لب!ءنلأ97+لآلم!،+5!لم!غغلأ

كأ+"ول9ءلاهكاه+لا،أغ057لألأةل!هنل!هكالاهول"+لآ+ع

لآلالل!هـ5لهالاه"ولأء95+هـلاحأ5لأغلأءولغلم!05،

9541+هـلاععأعغةغلأءلم"8،!الأ7لاع،الأعبن

لم!9+7لمآول4أ+غكالأأهل!علألم!97+آ3هكائا"ق

+"لم!كاس!ةغلمكأهـ"ول،ع!آهـغةلأ+"+9.قه+ن"

لم5ول"أ8"لم5"كاتآ3علمءولول"+لأكالا+لأثهـه7

كاه!4لائآهكاقه،ى4لآ+ن5تآهء+لالمكا!9+غ9لاهلأش

لآلحهعاء7لألالا9"+)أبنئا"غ7لب!+أهلملب!ءألاخغكالاةلاع

ا"لل!!الم+لاةلالاةأ"لآ+نعة+7ل!ع+لت!ع9لاه

لأ6"،أ،+كأةخ9لم!"+"+ل!لت!غ9هـآلالل!

هـغ،9ء+7عول7أ+غعنهءلمهآ*"9ء"7تآهءق"أ"ول

أ+غكأء"!لم!لالأتاه+لآ*"9+8لاه"+نئآه

لأ7أ"ولس!ةغل!عولة+"،"لماكاس!ةغأ"ولنه+5

ةلاه+9لمعثاه5كالأآه+حلم!عء،ع5"+آع*ء"9"أس!وللم

35ئةلاهأق"نشء.



والعشرونالسابعالأصحاح

ييه،أتىإخققاذقأا8

ققاذ:.أيى""تاؤقاذ:

"؟ؤتديتاأئتآقن"قأتذا.

"آتالأيييما:تققولثاققال9

كضاقغفتقذيكرك.جميسئو

منؤكلاخل!نقيمكفضتيى.

تفسئلث".يئتايىكيىضئلإي

"قالائييما:إسثخاقققال02

تاستريعأؤتجذتهالذيخذا

"الذي:ققالهوأفاؤتدي؟"

أقاجمي".إلفكالرلثذفغة

ييغفوقي:إسئخانققال21

تالأخستكمئى"إفترلث

جمي!وائيىهؤأثتأؤتدي.

لآ؟"أئم

إتىتغفوفيقتقذتم22

"أفا:ؤقالقخستهآبييما،إ!ئخاق

تغفولتضؤثقفوالضؤث

جميم!مو".يذاائيذئنؤليهن
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،8"ولأعلا!أوللاعع7ءتن!+9ءأنآهكالا".ع+أع7

ةغ09ء+"+ةغ؟لاع+أعلأهة11.لق!لاغ5،ء/نكاأع

+خلاول57/

،9"ول،ع+أع7ألع!ول"لم+لب!+9+"أ"+قهق"لأد!لف!

لا"كاه!ةهكايةولهكاة+لع!9+.ى+غلم"كااآههـ"ك!!ه

ثهـغكالأقىةءلم!05،ل!"+كاه5"ولهـقىكاما57"ولأكأهـ7ع

لآ+5هـلآء"9لم!ءلاه+ةلع!5علآلأهثرن!لماعلأآ3*لاليا

كا5لا.

02ل!ء+،ع!اةمم!"كاألب!ءلب!ألاقهءن"،+لمه+قه+

ةن*"+ئاع9?علئ!ولغ+757نمةءةلاع+أع5\،
9"+؟غ،الع!ع7نول9ه،5هـةعة!لاهكاغ7+لا"آ57له!لاه.

2،ع+أع7ةغءأ"كاالب!+لل!ءأ"ألم33!"لاةكامالم!5لم،

أ"ولللى7كالل!كالآهـ"ثملمع+أغلاط!لمل!هنكاأعس!أةةألا5

لاهي!كاه!لالأ.تأه

22لالألأكامال!عةغلع!ول"ألم9+عةول"كااء!ة

غ+*+لمقآه+ن"9أ"ولثرولغلاءكالأهـ4ة+ن"7أ*ول

+أح7!ا+عع!غلل!هـ77لى!هـلأ7لأ"الع!وللملم"أةغ*عمآع5

*عآ9ع5"كاه!لا.
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تذئيمالأنتغرفةؤلأ23

جميمموكيذفيمشئجرتينكاتتا

قتازكة.أيخييما.

هؤأثت"قلؤقاذ:24

ققال:هوأفاجميسئو؟"ائيى

هؤ"."أتا

لاممللى"قذثمققال:25

ختىؤتلإيتاضئلإكين

تهققذتمتفسيى".ئتايىكك

خضرأتهؤآخضرقأكل،

قعثترقي.

آبوة:إسئخانتةققال26

تاؤقتفيىجمئى"إفترفي

ؤتلإي".

قشتتمؤقئقة.قتقذتم27

ؤقاذ:ؤتازكه.يتاييمازائخة

كرائخةائيىزائخة"خؤدا

الرفي.تازكهقذ،مضتيئخقل

والعشرونالسابعالأصحاح

32أ"ولولنهلأخ+غلع!7.للاة+ن"لأ"كالأ9"لأ،"

*ءعمآعقه+ن"ءلقأ"آع*9ع5لا"كاه!قه+

"؟عهـ8هتآ"نكاهتآةكاهععآ،."ولأ7ن8كالألأةلاع

"ن+ة07

42أ"ك!+!أءع7نءأعةة!ألا5ىهلما؟لا"كاه!ةغة

+،عللاع.لق!153

52ول4أع+أع7لا"لأةكا!9+غله!لم،5"ول"لم!هلأ"هـ،،

"+ةلآ+5هـلآ9"!كا5لملا+غول7لأهلملأآ"عنثملآلاهيبم

عكالألآ*لاليا.لاهلم!أ!أ9+لاءلأ"2!هلملب!ءئا"أ"ول

علا"هـغ07أ"ول7!،علاعوللأعلب!ءن"لاأهلملاهأ"ول

ع،+غ07

62أ"ولللأع+أعلب!+ن"ول"كااةلأ+"+9قه+ن"

لألأ+كامالأةلم!5،ك!"،هـكالأهآلاةلم!علم+غول0577

72أكاه!لأغ53"كاآلاعكالأ!آهـخلملاةءن"أ"ول

هـكالئ!هـلا"79لاشلالأله!كاة+ل!تت!آء"لم!أل!لل!تآه+ن"

أ!ا،ةيرن3حكالأ7ل!ة+ن"أ"ول7ء+أعنهة1،لألم!كاق

قه+قهأىله!لاهلئ!5لألم!كاق593"قآلآثر+9ىه5لمة7

ن،8ة3كاالأعتا!9ه،5.



والعشرونالسابعالأصحاح

تذىيناللهنفئغطك28

الآزكب،ذستيمؤينال!ئضاء،

ؤخضر.حئطةؤكترة

(قم،لكؤئتسثتغتذ92

ؤلتكنرؤستاء.لذؤئيسئحذ

لكؤثجسئخذلآيخيك،ستيدأ

يفغنلث،تنضفعونأصييك.تنو

ليكك.ئتاكأقئرئتاؤ

قرغآنتغذؤخذت03

تغفوصتتركةينإسئخان

خربخقذتغقولبؤكانإئييما،

نأأييه،إسئحاقنتال!من

الضيل!منآتىأخاةجمي!و

أطجضةآئضأفؤقضتغ31

لأيييما:ؤقالأيييماإتىؤقذققا

ضئل!ينؤتا!كلأيى"ليقئم

تف!ذ".ئتاليكيىخئىائييما

ادبوة:إسئخاقتةققال32
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82ولألت!لا04،7هـةعةعة+"ش95ةلاهكاقئآهء

هنلا"9هق"ولأ+"ةلآ+5+يمة،كا50ش35لآعم!اأ

8+هـآتم!هلاه+آكاأ"ولأه7.لاه

92"ولأ؟5ثهـلاع"كالا+كالم!قىهكاي،هـعلا7لم"ولبخ

+9!كاوللالاكالأ5كالاكايآ5،"9ه*لا+ء5.ول"أ3آ57لا

ولق59،ع+5ق"؟ءهـ58كاتآ5لمى!ا،

+9هلألاء!كالأهكالاكاهـا،5،5ألاأ5أءقه+4+9ة5ءهلا.

علم!لت!9"+"ولة7عكايةة+"ول،+غء50+"9ةغة

عن8لأهكالالت!عس!ثرن370لم!غلا50.

03"!أمملأغلأغ5+علم!كأ+عة+4+"هـكاهكاتا،ول"كاأ

هلاهثرنء"كاللأقلع!،أ"ألملأةءلالأة،"قهءنأ"ول

لأغلاغكاع5لف!5خلآ!هـ8لاعلع!ءأ"ألمكأ+ة+لت!كا!9+لاه

ول"كاأقه+9+"+ءةلمقه+ن"أ"وللا"كاه!ة

"هـ8ءةعة"+نهقأئمهـ8لاع+"ةلآ+لآهـ5"9.ع

13أ"وللأعكااآه+غ،م!اة+ن"5لهاكا!ةخ"ء4أ"ك!

9+لا!هلاءوللأعلب!+9+"+أتاه+ئا""ول،+،سلاعلب!+

9+"+آلع!+آ+كاهلاولة6"+لآ9لاهلم!لع!+غلأ"هـأ"؟أ

لآ+5لآهـ5"9ه+قلاهأقءلا"هلمق+ةلل!5لآلأهثرلاع!

لم!ءلألاهكالآ*لالل.

23مهـأ،ع+أللأء"+نلب!،"كاأةلأ+"+9"+نهق
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ققال:فوأفاأئت؟""قن

جمي!و".آئيكرابنك"آتا

إثذقالأإمئخا!تئقائذقل33

هؤ"قضن:ؤقالحذأ.غطيمأ

ضئدألىاضطاذائذيإذأ

الكلجمنقأكفثإتيئ،ؤقذقة

ؤتازكته؟،آئتتجىغآنقئل

إ"فتازكآؤليكن

ستيئجمئذقاقخذت34

لأنةآبيإ،إشخانكلآتمجمي!و

ؤفرةغطيضةضرخةضرخ

أيضأأتا"تاليكيىؤقاذ:حذأ

"!أيىتا

تجاغ"قذتة:ققال35

تركتذ".ؤأخذيقكرأخوك

ذعى"بخق:ققال36

تغقتيىقذلآعستةتغفوقي،اشمة

تكوليئتىآخذ!قرةيتافيالآن

ثتمتركتى".آخذقذؤالآن

آئقيحت"أقا:لأبيه"عيسئوقال

والعشرونالسابعالأصحاح

5،+/نكاأعةغةع+أع7لن!لال!،،لم!أعة!ةألالاهكاة

+لل!9++ةهول50"كاه!لا.

33+كاس!!غغ؟ول"كاالا،كاه+كاه!غثم"لاعلم!أ73

"9؟ةهـكاول4أ+أعع7آ+5للائاههـة597"كاتاعله!،5

هـأ3لأ"9"ول،عكاأع57"وللأغلم!5/،"ك!،لا"هـغلاه+"ة

س!+لاة+97+ةعكاتآه+غهـ8لاآعأ"ولةثرن،3"كالأ

ن+لاةلم"ك!،ءن8ه،3لم!غ7ءه!+كاس!.

43غ2غ5+ء7ةغ"ولآلالألأل!عكالاهوللا"كامة+

لآ9لم!"+""كاأك!+5ق+"+9ة5"ن+5قلم

كأ7علمكااةلاعهـس!7لألالم!لاعقى7لا"،أ،+ول،7"9

"9؟ةهـكاأ"ول+أعع7لاهكاالاةثمنل!لأ؟له!كأولءغ

09ء+ة+

53لاء+أعةغلب!+ن"هـ58"لالئ!ة؟"علاهكاةهـ8

لم!ء+"ةثهـة5لاص!84لمع7لأءلاءن8لأهمآكايهلا.

63أ"ءالاع+أعءلل!آ"ك!،5هـآ3!أغ7ة+ة"لم!75

تآه+ن".لملل!ول"أ++غغلاعول،79كألأ9لم!علأ7ة

ةعن+ع579ءقه5+0"كا+ع+9لل!+ه+ولةفاله!هى

7ءهـ7!أع"،األا!قعسأهـ7ع7لالأءعثهـن53لا"آله!لاه.

،"ولعلاع+ملا"كاه!لب!+كا"+9أقه+ن"*نه



والعشرونالسابعالأصحاح

أجمط؟"تاتركةيى

ؤقاذإسئخاققأتجاقي37

تجغفئهقذكئمث"إلطيجي!و:

تجميغؤتجغفثتلث،ستئدأ

ؤغضتمالةتة،خذامآإخؤييما

أضتعقضاداؤخضر.يجئطة

ؤتلإي؟"تاإتئلث

لأيييما:جمي!وققال38

أيي؟ياؤاحذةتركة"أتلث

أيىإ"تاآئضآأتاكييتالي

ؤزقغ،إشخاق)قفحث(قنجسن

ؤتكى.ضؤتةجمي!و

آبوةإمئخا!تئقأتجاقي93

من)تعيدأ("هؤذاته:ؤقاذ

ضت!ئكئك،يكونالأزضيىذستيم

منال!ماءتدىؤجمن

0)263("-5
مو!ط
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ن+ع8+آلح!له!5،نع8لاهلا!آلم+"+ع9لم

73+ة9ءأههـ،ءأ5؟غكاأ44ولء+ألاع+لب!كاه!4لا15

ولن59،لا"+نة7غ+5أكااكاةهىول4أ+5"+لا"+هن5

ءلأههـثرءة44قه+نكالأآه+غ4قه+ق"ج"+غولأه

لب!+آكاأم!الب!لاأهلآ+كاس!9"كاما4ة+ن7أهكايخةآ+

+5كالآ،لح!لم+خك!7هلأ؟

83ع+أء7؟خ"كاه!لا+9ة5ءلاة+"+غ9"4+نقه

لأ7ص!ثهـنلأهمآله!كايآ5آ+كاس!لا،لم++كاع9نم

نع8لأهكاالاةلأةول4لهالمغ+"!ع09هـولئالا"+"،ألاغ50+

؟خكاأء7"4لاةعل!عكالأةلملألالم!هـ7لا"كاه!،مهـا

.لاءكالا"!أغ

93وله+كأهـ،9أع5؟خول"كاأةلأ+"+9قه+ن"

+أع7ء"+قلب!؟أ،هن4+ةلآ+ع++ة،50+لآ+5لآلأ5

،"+كا!لأآهء"ول!آكالأ،أىهكاأ"ولة+كألآكاع9؟لاهكاق

قه+نهلا"9نةهللاةهـلل!07ء

04أ"ولأ+غ+لم!آ"*94ىهكالأ!لآ!أ!لق!+تعيعث!،ؤبستيفذ04

دسممنالأيجابي:المعنىإماتفيدوهي،اليونانيةالترجمةفىأوالعبريالنص!فيسواءالبركةتأئىهكذا263

(يوناثان)ترجومفلسطينترجومفىالأيجابيبالمعنىجاءتوقد.الأرضدسمعنبطدأ:السلبىالمعنىأو،الأرض

الفبطية.الترجمةفىوأيضأ،وأغسطينوسهيبوليش!مثلالآباءبعضوعند
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ؤستؤدتئ!تغتذ.ؤلآيخيلث

تزيلحيتضا)ؤقتمتكون

غئقلتى".غنييرةوتفأ

غقىجميسموفختق41

التىائتركةأخلينيغفودت

جميسئوؤقالآبوة.يقاتازكة

لأيام"قفتقرلثيكر؟:في

يغقوستآفتللكىآيىقتاخة

آيخى".

يكلآيميىفقةقالمخيرث42

قأزستقثالأكتر،ائيقاجميسئو

الآضغرائتقاتغقوقيؤذغث

جميسسو"هؤداتة:ؤقاتت

ستتقتللث.ياعلةيقذدكأخوك

ؤتلإيتاقالآنإذأ43

إتىافرصثؤفيميضؤيىاشضغ

لآتانأيخيإتىالتفرئنيتئنقا

خازانمى

آثايمجمذةقغةؤاسئكن44

ستخطترتذخئى

والعشرونالسابعالأصحاح

"ةعهـ8كالب!لاهةلاه8عكاتاعء،."كاكا!،ةخلأ7"ول،غلا"

هـ"ولثمغ7لمعأ"ولكاتا!أغء،عة+7لأةلالالح"ئآه+ن+ةة

+5تة+49لآ*58كالا5لا.

4،أ"رألاع+ةولع،علا"كاه!فن!كالل!ول"ألم+ع،9ش5

نء853مآ5لملأ5ةثهـنء2لاعكالألاة+ن"ةشلمه+9

.قه+ن"ع+أع7غةى"كاه!غ7قي+مآهلاماة

د!،733"كالع!كا"كاما"ألألهاخ49،+هق+هـلأغلاهع+قه

+"+9ءةلم!ءلاه7آ""+ه+ولعلا،لع!"أس!وللم+ل!ة

"ةعهـ8ل!ةلم!هلا.

24كأ7+لأ7ثرغ7؟غ3علمع"ولول"+9لآلما+""

"كاه!لاءتآهلاهأق"نش5+هق9+كاس!لم+ىغ9لملاه"ول،

+غله!للى"كاهخولهه!كاعلاأ"لل!ول،ءلاةلاةأ7"نلآ+5

ة+7ع+لت!عل!9لاهأ"ولغ+أ!ا7لب!كان"نهةأ!لا"كاية

"ةعهـ8ة!كاهلا"+ع!اعكاآ5،+قهكأ+ه+ولعلأآ"كاآع.

34لالاقئاه?7غول7ءلاهةكالاه!ة7لم!لاهءلآ+

هـلالع!لآء"ولأ"لا+كاه"ء"+ةة9هـ"،ء5،+أئم7

ول!كا5++ه"لأمآلا+9ة5ول"لملأ"+لأة"ةعهـ8ة7

له!لاهءأ75"99"*

44"ولأك!آهكاا573له!ءع،قه+ن"لألم!غ5"9عكأل!،ء

لل!غ5ءقه4+9ءكاهغلل4،ءلاةهـلالم!ة7



والعشرونالثامنالأصحاح

غئك،آيخيكؤغضحث45

ثتميإ.ضتغستتاؤتئستى

.فتاكينآشتذعيكأزسل

تؤبميياثتئكضاأتكليئلآ

ؤاحد".

لإشخادتئ:ليفقةؤقاتت46

أخلينخياتى"كرفت

كانإنصما.تيىتتات

تتاتينزؤتجةتاخذيغقولب

لىقلقاداالآزفيقذ؟

خياة؟"

يغفولتإسئخاناقذغا

"لآقائلأ:ؤأؤضاةؤتازكة

كئغان.تتاتينزؤتجةتاخذ

918

54"ولأل!لأكاة9لألأ7كاهقة4عهـثملاهكائآه+"ة

قهكاأ"ولهـ"!ا+غ،"+7"+7آه+ع5"وللملب!+ن"ك!41

+كاه+كأ"كاه!آعلم!+"+ععكاآ"لاهليالم!غهـ،عولغءلاع

ء+ه+لآله!ولع+4لت!هـلل!7ة+كأ+ل!لت!ن؟5لالق!لأقلاصا

غلم!لأ!9.قي،لما

564+أعل!ةخ3ءلمع"ولول+9ة5"كااول

9+هـ*لت!ءه"ول،آبخ+قيلع!لحلم!هىة"،لاهـ5"++"3غ5"9

لالق!+لالق!أ7*.ءعء،8لآلم!لل4+5،لل!،أ"ألمل!لالأ4"ولآ

ة+كأ+"لألاهـلألق!+غل!لع!9آ"ع2لآ55+ن"ءلم"ل!آ،+

لم!5،لآغلأنم

ؤائياثئزوناكمنآلأمئخاخ

لم9+كاهولههكأكاس!لمالاع50ةخ"كاأولءلاة"أوللل!لم

عكاالأةثهـنع7لأة+نأ"ك!ل!غ+ع06"!آعلب!+ن"

8خ3لل!لا5ن8لآلم!لل7لألالا"آ!ا4غولءتت!لا

هـلالأ"ءغ9لع!7*"لا"ل!.

تئنقاإلىإئطلققيم2

آييتئوئيلتئاإلىالئفرين

منزؤتجةلتفسكؤخذاثك

7"فى+كاه5هـ49ةة+فى،أع5لالأ"

ول"كاه+هكا!لماللأمآععأل!ة+لأهولأههـ"!لاه7ثره+ق

9ء"+ة5ءآتمءلم!9+7لاهكايةلم"ثهـ،"ول!لب!+لا"عكا
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آيخىلآبانتتاتهتاك

ل!فك.

ليككئتا(162)لهي!ؤ3

ؤتكونؤيكثرك،و!يئميك

اقبم.تجقاغات

إئراجميتمتركةؤيغطك4

تغدك،منؤلتسئلكلكأيي،

آليىغربيكآزضنلترت

لإئراهيتم".اللهآغطاقا

تغقوقي،إشخاق"قضرلت

إتىالتفرينتثنقاإتىقذ!ت

السئرتانيتئوئيلئنلآتان

ؤجمي!ؤ.تغقوقيأئمليفقةآيخى

نآجميع!ئوزآى6)ققضا(

ؤأنهتغقولت،تازكإشخا!تئ

الئفرينتئنتاإتىتضى

والعشرونالثامنالأصحاح

ولعهـآعلاعولآ"لالالأ4عول+"لألاهـلالت!6غلالع!9"ولل!"لم

+هق"ةهـثهـعهقش5لم!97+ة!كالاه.

3ةةخهـعة5له!لاهعن8"كالآلاهءكاما"ولأ

4عكاما"كالآ!نأ"ولثهـ+نهـ7/عكاما"7أ"ول!غعأع

لالاكالمهلألع!3كأ5هـغ7!تق!.

،"ول4كالألق!ة5،!شعن8ه3لامآوللملم!"9+هق

9+"+ءةلألاهكاي5أول،ة++كالب!خ9لأ+"لاهكاآلم!ءعة

كاغلمه!أ97هلا5لم!"كاآتم،لأ+لالآلألألآ+5

عكا!،أ،59"+!لت!كالملاهلأ7لاعءالع!ةخهـةةع5لب!+

لمكلهـ.لا"9

أ"ول5لاعهاع+كاس!+"ول"كاأة+7لل!ول"ألملم،"ول

غ95+هـنع7عءألأكا7ولكاس!ه+"+هلأ7!آ9+ة5

ول"لمل!"+لأةلاةأ7!هـ"5لا78+قهءن9هلا

"ةةهـثرع7ةغ3علمعء"ولولش5لما9+7ة5لل!ول"ألم"ولأ

لا"كاه!.

ةأد!6ع7!اةلا"كاه!،+ةنع8ة3لاساكالأول"كاأة+7

لملل!مم!أ"أأ"ول5+ء*لت!+"5،عل!7+ل!مآله!"ءه+هكا!7

لاء9مآ5لاآعلم"8غنن!كالاهـ،عك!ءلاع!،آ"لالالألاغ

فم)علىإلهيوالقبطى:اليونانيفىويقابلهاالقدير،اللهايشداي()للل!+6*؟العبرى:النصفيتاتي"26

25(.3:35،11:43114:94!28:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكاو(يعقوباواسحق



والعشرونالثامنالأصحاح

منيتفسي!يياخذالسترتايئة

تازكةإدزؤتجة،فتاك

تاخذ"لآقائلأ:ؤآؤضاة

كئغان"،تتاتمنزؤتجة

لأيييماستيئتغقولتؤأن7

تئنقاإتىؤدمتؤأفيما

السترتايتة،التفرين

تتاتأنجمي!وأذزك8

إسئخاقنأقاتمشيريراتكئغان

أيييما،

جمي!و!تىقذخت9

يئحتقخقةؤأخذإشقاجميل

أختإئراهيتمثنيإسئضاجميل

يستائيما.غقىتهزؤتجةتتايوت

يئرمنتغفوفي.اقخربخ

.خازانتخؤؤدختالقستيم

ؤزقذتكانأاؤضاذ!تا

قذكاتأالشتضنلأنهتاك،

حخازةمنؤأخذ.غاتث

ز(سهتختؤؤضغةائضكان

191

لق!+لاع8لأآعلأهلاة+ن"أ"ولغ57+"!آع+علت!+ن"

8غلألل!لا5ن8لآلم!7لا31لاى"آ!ا""كاة+لت!لأ

هـ+"لالاغلالل!9لأ"7"كرلم

عا47،لأكالاهوللاعأ4لع!وللم+هق+9+"ة5"ك!ألآءع

لم!97+ة5"+نهئة"ول،غ+95عهـن7ءأ5ش7

ي!كاس!5+"+هلم!ل!عآلاء9مآ5لم

،"محا8لاعةأعكاه!4لا،+ة،"9،لأه+ل!،كاأعأ"

هـلا3"+غ9ع5ل!"!"لمه7غ7"لا+هآ!"كاأ،أ+5تآ

+"+9ة5"نكا5تالم

أ"ك!9،هـنء95+غلا"كاه!9+ءة78"لماكااأ"ول

غلم"8ع7لالأ+"يولهـهـءثهـعخ+"لأى"9أ3"له!كاأ8قه+

لاهأتأطهـلم"9لها"ةلالأهـثهـع"*لم"هـلل!،9+ة5"+آ5

"ل!لالأ!،أ7"+نتآهلأ"لالام!أآ.

!5أ"ك!لآ!غهـ8ل!علع!ول"ألم+"ةهـقه+9عهء"خ

قه+ةلاهك!9أ"ول95+عهـناعأ5،53.لا"99"*

،أ،"*لآ+ةكالأ+7لاعلب!+ة+،!ا،هـلآلم!،5ءاغ

ولغ.آعلا؟س!934ة.عه،ثرلأأ"ولخ"8لملاعة+ةلألق!+

ثرهـ،لالع!كاقهء+ةلاه"مم!أهـغ7،اع97+ة5ولهـعلآول5

تآهكان"كا4أغول5،هـلآلم!،غ7لب!++ة+لب!ءأغعآلا.لب!
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ائضكال!.دلكفيؤزقذ

سملئمؤإداحفمأاؤزآى2

تثفغؤزاسئقاالأزفيفيئتئتة

ضاجمذةالئ!ؤقلآئكةالعمئضاغ،

غقثقا،تةؤتافي

غقئقا،تابتاؤالرلث3

إئراهيتمإتةالرلب"أتاققال:

لآإشخاق.ؤإتةآييلث

آثتالتىالآزضنتخص)265(0

لكأعطيقاغقيقازايا

ؤلتسثيك.

كرئلتسئفكاؤيكون4

ائتخرتاحيةؤتضتذالأزضيى

ؤشترقأ.ؤشيقالأؤتجئوبأ

تسئلك،ؤيخىيخيلث،ؤتتتازد

الآزضيى.قتائل،تجميغ

والعشرونالثامنالأصحاح

لأ2أ"ك!غ77+لاهـكاقا7لمول4أنهةأ!!"لم!،لح!أ

غله!لأ،9+كا!،7!غقي+لمقيلاث!5لألأهههـء"

،هـ"لاول5ء،ع5،ع!ةءىهلملاةزر"9،"ولأهلاكأ3ع،85

هـقه+قهعة7لأهلا،"،غأ"ولوللاهلا،"لمغ+4+غ

.ءشن"

34ةةعنول50،9+علآ+كا!5ءول،9+ء،شن"5أ"ك!

+أعلأع5،لئ!لأنول50،9ةهـعة5كهـلملأ"9قه+

9+"+!ةلاهكا،"ولهـةعة5كاأ.ول"4هـلألم!ه.قهلملأ

لمشهـخ!يم!نكاهـ"ك!ع5،ءةن+خ،لآ+ن"!عكا51
لل!كالن!ة"لاأ+7!أأ+كالت!+غ9لم!"+كاآهلا.

!4"ك!أ!+كا"،+كاق+غ9لم!كاه5لالئ!5لأ"لم!لم!50

!م5لآلأ5"ولأكالآهـ!لا+"ثر+"+ع،+عهـألا"كا!"هه

أ"وللمآثهـأ+خ4أ"أ+غلملا"995أ"ول+غ

لا"+"ثرهةءلمول"،غلاعلايرلأههـ7لآ57ء+4،غكالا15

لاهـ،"،"كاه+،84ش5ش5أ"ك!خ7غ+كالب!+لم!9آ+4

كاهلا.

؟5،"ولنهة،لن!3!الم!نآهكاه+عىهـماةدد!كا!"78ؤآخقطذضغلثآتاؤقا51

والقبطى.اليونانىفييردلكنهالعبرى،النصفي،تخفلا:الأمرياتيلا265



والعشرونالثامنالأصحاح

تذقثخثثضاالطريقكلنر

لأتىالأرض!،قذهإتىؤأردك

تاكلأفغلخئىأئرككلآ

يإ".كفمتلث

منيغفولثاقاشتيقط6

يخىالرلت"انوتاذ:تؤيه

أغتئم!"لأوأتاائمكالطقذا

"قاؤقاذ:اؤخا!ت7

هذاتاائقكان!قذاأزقت

تافيؤقذاالئإ،تيثإلأ

السئضاءإ"

تايهرأيغقولباؤقاتم8

ؤضغهالذياثخخرؤأخذ

ؤأقاقةزاسييماتخمشآفتاك

زاسييما،غقىزئتأؤضثغمودأ

دلكاسئتميغقولبؤذغا91

ؤكاناللة"."تثتآائقكال!

ئوز)266(.أؤلأائضلإيتةاسئئم

391

عكال!غقي+لب!؟ةلم!"+ئاهلاةغقيهـلاء95+5لمأ"ول

9+كا!+كأعكالح!للغءأعلأشلألآلأكا4كان77لم،+لأنه

عكالألم!غ3وللع!+آثر"+لع!غ5قه+آ"كالآ،5+عله!

لم"+لاة+"كاقكاهكالأثر"ثهـغ05،

61أ"ولغ7!غلأهـ79لملع!ك!"أة+كأئةهكالاهلا+ئا

قه+ن"أ"وللاع+،ع،+لألا،ءكاه!/!ن،أ50،9للأغلب!ء

لبأ+ة+لملب!+نه+خلف!3ةغولنه؟لأ07،ع

،7أ"ولهـغهـلآ،75أ"ك!+أعع7هـ5!ع،95ة5ة

عه+ة+.ءه+ئاه!نهل!،+كا!5+تآهء!عه)لأعهولأه

هـعهلمق"ولأيهحئالأ+ن87قه+نهل!"9تآه.

81أ"وللا"7+كاس!14لع!وللمة+،لل!9+أ"ءأغ"8لملاع

ة+87هـآ/57ة7+نهـخ7ول5لاآعءأخ9+ة5وللآولهـس!5

4ن5+قلمول"أكاس!كاا7!ع7"ن+لآ+كالاة،ثر7م!أأ

+غع*غع7"ثهـغلاه،أ+غةكاول"9لاهلآ+ق".5

91،"ءأ!هك!غلأعكا!"أس!وللمة+لم!هلاة4هكاق

+ة+لاهءولغلاهل!آ.قهءهـءهك!أهأ"ولءلاه!لا!هثرلاه

ل!يم"لماه!ةآقي++ثرةع،ة+9++ةع9.لاه

وكذلكطهلمما"858دا5:فيأتيفقطالصوضعذلكفياليونانبةالترجمةفيأما)لوز(،2؟أالعبريفىالاسميأتى266

:افض؟281:31؟:61يش6؟35:)تك:انظر)لوزا(85غدا4ذلكبعديردلكنهح+هوللهةول،5.:القبطيفي

،23.)26



491

ضلاةتغفوفيؤضفى"2

الإتةالرلثكان"إنقاثلأ:

قذا!ىؤخمطيىقعى،

لمحييما،ستائرأتاالذيالطريق

ؤتيابألاكلخثزأؤأغطافي

لأليسن،

اتىستالمأ)267(.ؤص21
رديى

لىالرلثتكونأيى،تئحت

إتهأ،

ئذيا،ئخخرااقذؤ22

تئتلىتكونغمودآ،آقمته

قإئيتغطينيقاؤكلاللة،

صصلمصلم

غمثئره".اغطيك

والعشرونالتاسعالأصحاح

02"ءأأ7تأكا"ع5لل!ول"ألمعلالأ*ن8لالع!لأغ7"ل!1في

نولعه،9عةءهـة!+ءلائآهله!غأ"وللاهـماة"8ع7لا5

ل!غقي+لب!ةة7كان"6لمابه!لئ!لاخ95+له!هق!الم،4أ"وللب!ة

لم!،5لاآءلأ"هـلاه+9"أ"ول!ه،+ءلم!أ+ع،9وللم،"هـكاس!

2،أ"ول9+كا!+"يإأغعلم!9+لع!كاه+ءلم!مآ5ءأع

57+هولأ57ه+قكا"+9ة5لمالملاه"ولأ"+كا!،لها5،

نول9عه،عأهـ55ةء7

22ول4أهـآثهـةءهءعه+تأهة7كاا+كا!لآ+كاهثم7لملا

"كاكا!،لم!5،ولأه50هـءه/ق"ءأ،لا"+لع!76لملالف!لاكأع

لأ5،ةلب!5لمةع7+كأكالاكأ+هةع+"ولكالت!لع!"ن+كاه05،

ؤائي!ثئزونالئاسيغآلآضخاخ

-هص"ةاثئم ليخلثيمايعموفيرلمحع

ائضشئرق،أزضيىإتىؤدقت

السئرتانىتتوئيلئنلآتانإتى

لم!"أغ!ف9"ع"ألل!وللم+عنه+ةة"ء

95+غعهـنأ3أع5لألآل!لت!ثهـهكا"للا"97+ة75"لم"ول

كاة7لالاةأ!هـه،لا8+هتآءن9هىلا"هـثرعة7ةغ

والقبطى!هكاحالأ97+ل!4ء5"آاليونانيفيوتأ-لي،بسلامأي)بشلوم(دبا؟أه:العبريف!تات!267

31(.26:تك)انظرالسلامةمعاو،بعافيةاوبسلامأوبخلاصبمعنىكاهاةء،5

9*ع



والعشرونالتاسعالأصحاح

تغقوقياتمليفقةؤآيخى

)268(/ص

وجميسو.

الستفلفيؤإداؤتطر2

قطغال!تلآتةهتاكؤكانيئر،

لانفثمجمثذقا،زايضةغتبم

يسئضونائيثرتفكمنكانوا

كي!رخخرؤكانائفطغان،

ائيثر.قيمغقى

فتاكإتىتختيئقكان3

قئذخرخوناثفطغالطتجميغ

ؤيسئقونائيثرقيمغنائخخر

غقىائخخرترذونثتمالغتتم

تكانه.إتىائيئرقيم

"تاتغقولب:لهئمققال4

فنمأفاأثتنم؟"أننمنإخؤة

".خازانيهأ"تخنققالوا:

تغرفون!"قللهئم:ققال5

ققائوا:تاخوز؟"اثنلآتان

لمرهة

"لعرفه".

591

3علمعولول45له!7+9ة5أ"وللل!لمك!4أ"كاه!لا.

"ول2،ة"9"عاأهة،نهـ99"خل!غنن!++؟علمس!آ

لأ"كامغة،عولغ9+مآآه+مالالها59+لل!+ةلم7

ل!فى"+لا"ةلم!5لا"غ+،"ن+قه.غول"97ءقه

هـ5069"خخولعل!آلاه+غ+ةلح،لاهكأ++آهل!لم!ء"،8هـآ50

ةغا2لألم!غ5"3غ+،+كاتق!ءةلم!ء"،+هـلآه509+"خلم

ك!43ىكاأ7لآ5+757،ع!غ"كالأ"+كأ+مال!لم!،5+

"ولأفى+5ولن578،ل!ة+8هـآ57+"ةة+كاتآهكاله!هء4ع

هـتآه+509ء"خأ"وللح،+ة+غ57"كا9+لمة+4أ"ول

+"هـ"ولعلالل!كاكاآلأة+هـ،8لأه،+غ"لم!ة+كاة+تآهكا

هـ9غ"+50ءأ5+للأةءة+57"ن+قه.

4ع+أللأءةغ"+نهآ5ك!"أس!لمك!؟هـثهـء5/آ+هـةع7

+كا!غلهانآع5نمأهةغلا"+،ع،ولد!لأكالأ"99"*.لاغ

لاء+أء5ةغآهءن"5لا،كأولكالق!كاعع"وللا"لمة+7

لالاةألل!8"*/9أه؟خعلا"+أ!لماه*لآ،7،لاع.

والقبطية.اليونانيةالئرجمةفىياتىلكنه،العبر!طالنصفيالآيةمنالئانىالنصفياتىلا268
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"أفو:لهئمققال6

دءرصء)926("

"يخير.:فقالوا"يخير؟

قغآييةائتئهزاحيلؤمؤدا

الغتيم".

"الئقازيغفوفي:ققال7

ؤفتلث!نتغا.طويل

اسئفواائضؤاشيى.اختضاع

ازعوا".واده!واائغتم

تقدز"لآققائوا:فئمأقا8

الرغاةتجميعيختيئخئى

قيمغنائخخرؤيذخرجوا

الغتتم".تسثقىثتماثيثر

أسائكلمفئمتغذخؤؤإد9

غتيمقغلآتانائتةزاحيل

غتيمترغىكاتثلآشنقاأييقا،

أييقا.

يغفوهمثأئضرتضااقكان.

اقه،أخيلآتانيئحتزاحيل

نأاقه،أحمطلآبانوغتتم

والعشرونالتاسعالأصحاح

6!ع+أعخةءآه+لا"آمالأ3؟7لم،عأهعة7"+أع

م/36ماآلاع.،"ول،ةأهقأ3*"83لألالاهـ7ء94"+نهق

لأ9*ع06لم!ع+ة+ئت!7+59لمكأ+لالم!.

أ"ول7ع+أع7لملم!ول"أ،++أ+ءغ7خلم!لأ"9

لملآهلاه+س!+نهلق!9،"لألآهـ*"لالاكاهكأ+لأ+ول.77

++هلا"كاآ+ع5"++9ة"+"لم+"عهـير+ل!ة?

لم،!ةء+ع.

8أهةغ!"+أعنهلاة7لماةكالأ"هـعلل!!5قه+

لاكالا"*هأتم7"،+لاكأ+"ع+5ق5+5،لم!غل!5""،اأ

5+"ثرلا،أكاآكالع!لأ،+لاةثرهـآل!ه+"ةكانأه+6ةلم!50+"

+هـتآه9+"غهلمع"،أ،+كاهه،قلم!لاء"+9+ةلم."+"

9غ+،"ن+5ق8ول5قلا+50"نء5آ5ول"أ3"7*8

لأ97+"لألاهـ"ول7"لملأكاع*59لم!4ءعلتما+7

س!+ة،59+7تآه+9+"+ة5آ3ءن".علأ+ئا"9"لا

،غءأكاهلاع"+9+ةلم+"06تآ+9+"ءة"لآ+ن5.

لأ5لأخغ57+عةغلئ!5ل!عةأءلمس!ول"ألالأ+78*"3

هـلا3"+غ9"48لم"7"ةحهـثم5قءلآءلم!7+9ة5

5+ئا"تاك!،ئمهكأ+9-ةلم+"له"8!"لم"ةحهـثمتآهلآكا5

حى.أهو:البحيرىالقبطيفىوتاتىآجيدةبصحةأهونآ"،3دا،عاليونانيفيتأتي926



والعشرونالتاسعالأصحاح

ائخخرؤذخربختقذتميغفوقي

غتتمؤستقىائبئر،قمعن

آتيما.أيخىلآتان

زاحيلتغقولباؤقئلا

ؤتكى.ضؤتةؤزقغ

أخولأنهزاحيلاؤأختر2

قركضحث.رفقةائنؤأنهأييقا

الكلايم.يقذاآتاقاؤأخترث

!تانستيئحيناقكان3

آتهأختهائنيتغقولتإسثتم

ؤقئقهؤغاتقةييقائهزكفن

!تانقآختر.تثتهإتىؤأذخقه

الكلايم.قذايخميع

"إئضالآتان:تةاققال4

".لخيمؤينغطميمنآئت

الاع!لايم.ينشفرأقغهقكان

ليغفوقي:لآتانقاذائتم5

791

لم!7+9ةء"ن+5قلم"ول،+9!كاعهـ8لالئ!أ،أ"لع!لم

!+ك!عثرنكاماع7+ة87هـآلاه"+ة!+كائآهة+"له!ءه

هـتآه+9عهء"غأ"ولعكاما+ة+غ7"+9+"+لمهلمة

يهـ"لم"7كا5ق"لاءهـثر5ق+لآ5له!،+509"لا+قه.

لألأأ"وللاعكالأ!آهـغلملل!ول"ألالأ+78*34أ"ول

5"كاآ53،لل!هـأبخ+7قيلآه+ئا"4!اغ.ل!عكالا

21أ"،1لألألألأكأع!الاعقي+ثهـ7*"3،+ة؟كأةهـثرع5

تآه+9+"+ة5لآ+نى5ل!،+كاس!أ"ك!،+ةةألا5

3علمعولول4عءكا!آ7لمك!ولأ9؟له!"كاتآهلالأآ3+"ءهالأع

لب!+كا"+9أ"لآ+ن5"+"ولكأء9لآ4+"له!"ء."+ق

،3غ3غل!ع+5ةغلئ!5لأولهكالاع7"وللملا"+ة

ة"لم!75"أس!ولرمه+قلاتآهأ5!م"ةعلآهـ58+ن"لمنآه

غ"9ةلماع7ع!ألاكا7كالأ+لاةلا،"+نلب!"ك!،

ع+9ل!لئ!،"ولل!ة+ن"لاءكالأ!آهـخأ"ول2"لألآكاأءلاع

ة+ى"7أع5لأة+!هك!أه"ه+ن.نةك!،4أ3،ةكا"كاآ523

لب!+"وللا"م+لمه"+7عءهنعثرة35لا5ءه+نهى5.

41،"وللاء+أعلب!+ن""8ل!"لم15وللالت!ءلإتق!+كاق

لمالاه"ءك!أءأغش!9"كاةولعله!لاهع.نكاأ"ولألألأله!كاع

"ءنتآه"ل!لآلم!لألم!علت!079

،5د!+أع7ةغ"8ل!"،+لب!14لل!ءألم،ة9،6"لأ



891

تخلإضيىققنآيخى"لآكلتنلث

هىقاآخيرفيقخانأ،

أخرتك".

اثتتالط،يلآتاناؤكان6

ؤاشئمتئئة،ائكثرىاشئم

زاحيل.الضغرى

تيتةغيتاؤكاتثا7

قكاتثزاحيلؤأقاضجيقتئن،

ؤتجميقةالضوزةخستتة

القئطر.

زاحيلتغفوفياقأخث8

سييينستئغ"أخلإمكؤقاذ:

الضغرى".ائتتكيراحيل

"أنلآتان:تةاققاذ9

نأجمنأخستنإئاقاأغطيك

إسئكنآخر.يرخلأغطيقا

قجى".

يراحيليغفوفيقخذتم02

آقاقهؤكاتتسييين،ستئغ

تقا.قخئيهيعتتبقليقبماكآعشياأ

والعشرونالتاسعالأصحاح

"ةةهـثرع5لاهلم!علمأنهلاهة8عكاتاع5،لم!،5لع!ة9.للا"ع

ة3"+لأء!اللأةلم!5ء،+ءآةله!هـكا!ة!كاهن+كاس!0،7

لأ6لب!+ةغللأ"،"ولنة+"لالاهـ5غ9ع5لم"لم!هلأة!!م

لم!علأه!آ،ولحءماأ"ولةلم!75قي+7ع+س!غ؟9.ثر،*"3

لأ7أهةغهـهـةلهاول5،ولعما5هـكاهلأعآع5لم8،*"3

ةغوللأمهلب!+5ةأع،هـأألف!"9مآقي+للىةع.،

،8لألأعكالأ+"3غةلملل!ول"ألأ+7ثهـ7ول"3أ"ول

لاء+أعثملاههكالل!كاتاع،5"++خ+غ+ع9أ7*"عثر

ش5هـلا9ء"3ة!كالاهلآ+5للأع+لع!غ59".

،9ع+أء7غةلب!+ق"لم"ول7غ!لأه،+8تآه؟،"7

لأعأهكالالأ+ن"لأ؟آ"لاقهلماعشن"7لافى19ة
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زجلى،تختاريى)282(ائخاجمر

((.تيينسيئةتهؤتذتلأتى

"زئوئون".اشضةقذغت

ائنةؤتدتهذاؤتغد21

يتة((."باشضقاؤذغمت

ؤستيئزاحيلاللهؤدكر22

زحضقا،ؤقتخاللهتقا

اثنأؤؤتذتقخيقت23

"قذزاحيل:ققاتثيتغقوقي،

غايىي")283(ةاللهترغ

الثلاثونالأصحاح

"+نهتة"كا!ألمء94ةكاس!76،ولهـكاماة5.

لأ9"وللالاكاأ"ثهـغلمع7،+غولعما"ولأول?غلاعلال!ةأ

ل!ه+ول!لب!+"أس!وللم.

02،ةولل!ء+أعولماعهلق!ةعآ"+79له!،5هـةةع5

لت!98لاهةهه؟أ07ل!غلت!+ل!نآل!لت!9،"ول،!،ءحمأ"لأعة

لآل!"9لم!لملاه+غل!هك!ع3ة9لب!ءن"ءنه،لاغ.عأ"ول

ولغقى!لاءكاءةلأة5لما"+نهق"2لملاهلأس!8.

12أ"وللم!كأءع5+قهءغء"لألاهـلاعولع!غ"9أ"ول

قىءأغلأعكا!ة+ة"له!475لآكاق5."للا،0

522،هـكالآلالا7غةهـةةع5لآ+75*"عءثرأ"ول

لآ+خولكالاهلأع"شن5ةهـعة5"ولألا"غلع!!ع7"نشع

7"9+لآله!ل!لأ+لم

32"عأأ"!لال!لمه"كاتآغ+ع،لاع+لب!14ءالل!لملاأة07

+أعل!عةغ78*"3هـكهـع!آ7ءةهـعة5لم!لاهة+

لاةعة،.ءه

يستاجر.:يعنى)يساكر(6ل!ل!بر6العبرىالاسم028

والقبطى.البونانىفىيانىلكنه،العبريفيالاسمتفسيرياتىلا281

تكريمأ.:يعنىوالذيأ2؟؟أزبولونالاسمومنها،يكرمنياي)يزبلني(6إ7إد6العبريفيجات382

25(.:ا)لوالمعمدانبيوحناحبلتعندماأليصاباتلسانعلىلوقاالقديساستعملهااليونانيةالكلماثنفس283



الثلاطونالأصحاح

سئقةاذغتؤ42

فييذيز":ئقةقا28("")سئصئو"

آخر".ائناالله

ؤتذثتضاؤخذت25

تغقوقيآنيوس!ص،زاحيل

لآدقت"اضرفيى:للآتانقال

أزجمى.ؤإتىقكايىإتى

ؤأؤلآبييستائىليرذ26

لآفضى،يهئمخذفتكالذين

آلتييخذضيىتغقمأثتلاع!لك

خدمتلث)285(".

"إنلآتان:تةققاذ27

نغضةؤتجذلتقذكئث

اللهلأنصتقاغئتقذأقاقك،

بمجييلث،تازكيى

أخرتكلىفغئن28

قالمغطيك".

"أثت:تغقولبتةققال92
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42أ"ولكا!ههولعلاعة،نأه+لا"لم!هلاةهـ!لل!أ

8غ35"كالا9+هـكاهكاغلع!هـةعءةلا5،لالاةأ+س!ع9لاه.

3752،لاغء5+ةغءلف!غءعولع!ع7*4ثر+ة7

+أ?هـاي!لل!)لاعلمس!!ا"ألب!+"ول7"لمة!اع+كاق+ول7

لمءلم!آ"7غ+"لع!هـ8أع5ة+7لاه+ةكالاهلم!أ"ولأع5

أئم+لالآلأ7لم!لاه.

62كأ+ةة50+كأءلألا47ولآقى5لها5لا!أأءكأ

+"ة،ء"آ+ء9ألئ!لاةءةثهـنهعلاولكاه5لم،ألا"

"+غهـ8لل!.نكا9"لأ3لا،!كالت!ع5،ل!لأء؟لاه8حلمل!مآلألا

؟عةهثرنعكاةءأى05،

72لاع+أعغ؟لب!ءن"7"لم"ول،د!ئاع9لأهلا،9"*

خ+7"7كال!هآلملاه5ألاس!"كامالم!77لأ".عكالألاةثهـنلاع

كالأ9لم!عهـةعة5بن!.لب!ةةكاأع

82ة+كاه،ع!الأه+ة7لم!هـكاماكاللاةلاه+9ة5له!5لم

كالت!؟أ"ءا.لع!

2وع+أع7غةلب!+ن"لملل!ول"أنء5،ع!كالت!لا،لأ"

يضيف.اويزيد:يعنى)يوسف(6أه6العبريالاسم"28

92(.العدد)انظرمعي،(مواشيككانت"وكم:البحيريةالقبطيةالترجمةتضيف285
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ؤكن!خذمثكقاداتغقنم

قجى،قؤاشييككاتث

قئلىلككانقالآن03

كثير،إتىتقاؤقل!قليلأ،كان

2(.أتري)"لمحىالرئثؤتازكك

آئضأآصناأضتغتتىالآنيذلك

لتفسيى؟"تيتأ

"قادالآتان:تهققاذ31

يغقولب:تةققالأغطيلث؟"

ضتغحتإنشتيئأ،ئغطيى"لآ

أزغىآعودالآفر،قذالى

ؤآخفظقا،غتضك

انيؤتمكفقاغتمكيتفبر32

جمئقاأشآؤاغزل)آتاقك(،

الصأد!تثنذايهنيخروف!كل

تثنؤزقطاغ)288(تفقاغ)287(ؤكل

يي)قذا(قيكون.ائضغز

.خرةا

الثلاثونالأصحاح

س!ةةهثهـن5لاكاهك!5،ول4أ"كاةلألألاهكاالألآ+ك!له!+عا

لم!خهق.

03لماول،"9كألأ9يك!7كاةكاه77،0غ77"+لأهآ

لماغهقلم"ولأ7ئاهـلأ!7عءأ8+هـلآء50م!اأ

7ن8ة2كالأللاخعءنوله،59+غ!ألب!++آةه.لاهلم!7قآ7

لائاه+ء+ة5+لع!كا!،كأوللن!3لت!ءلا"لماغ/لأهولأه

13أ"ولل!ع+أعلق!+ن"لا"لم"ولكاآ+،5/س!كالن!ة

+أعل!عةغ"لق!+قس!،أ"ألمهنةكالن!ع5،لا5،هـنهلأغ.

غ"لأ+5لآ،!5له!5،+ة9لآلم!"+5تاكاهلم+!هلا،
+5ل!"لم!،لت!"+9+ةهكاه+"لمىلاهـأ"ول"8!لل!.

23+"9هـثهـع"+س!+7"+"+ة+9ةلم"6كاههى

لم!!ء9/لاه"ولأةمالن!*9كاما57غولءهـآع7+لاكأ

9+لاة،"هـلأه+"!ةلاغ5،0+9"لأ،كاهلأأ"ك!لاة+

لاهوللاع!قاةأ"ولل!ة+لا"خلأخآ"كا5آعأ"07،"+كا!

لم!5،لماهـكاماءة.

قدومي.أثرعلىأي(،فدمي)علىأ+غدت!+آةه+دطهلمما:اليونانىوفي)لرجلي(،9يا؟؟3:العبريفيتأتى286

.وبياضسوادبهاالتىالدابةوالبلقاء:الأبلق!28

وسواد.بياضمنصغارنفطمنموتفلونهىوالرقطةزقطة،بهاأوبهمنوالرقطاء:الأرقط288



الثلاثونالأصحاح

تؤتميريمماغتىؤئجيسا33

قذاتذ،اخرتىخذهأنغد،

تئنأثققآؤأزقطلينتاكل

الضأدط،تئنؤذايهنأائقغز

جمثلإي".قسئروقاتكون

"ليكنلآتان:تةققال34

كلضتك".يخ!ب

ائتؤيمدللث!يتغرذ35

ؤكلؤائتفقاغ،الرفطاغالتيوسن

ؤكلؤائتفقاءالر!طاءائضغز

قنؤكلييقا،آئتضنكانقن

اثجرقالط،تينذايهنآكان

تيييما.ييدؤأغطاخا

آيابمتلأثةشصييرةؤتجغل36

ؤكانتغقوقي.ؤتئنتيته

لآتالىغنمترعىتغقولب

ائتاقية.

لتفسي!يغفودثقأخذ37

ؤتؤفيلئتىمنخضرآفضتانآ

يغقؤلب!يقاؤقشئرؤدثب،

902

33"ول،غ+"ولهكاتاع"+ألها5،لأة"ءأ،!،كالان7لمالاه

ل!غبنلم!لأغ"9ينثا"،9لملاه،+ةأ+كاس!7ةعةهـكامالم!

لاهلم!.لاهكالاة،+لت!لأغلمل!"+ة7"خلألماب!ة+لأ"79

ول4أوللاء!ه،ة57لاء+عآلاأ!،"لاة،"هـأ"ك!لأخ

كا50،ل!9"كاه7،لمولعء!كلله!لم!غ757+كاس!،9"+"غلم!5.آ

43ل!ء+أعةغزقيكان""ولل!"لملع!+كاه!كأ+"،اة+

لآخلم!كاه5ى.

53"ول،ءكاس!،ةعولل!علاعقي+أئملاخ"9عغوللا،7نه+5

9ءكأ75لاء+نهءخل!"5ءءن"ولأ!+نءةمماعنهولءى

"ول،+"كاهع+45"مملأم5"ءفى95!"+ة5"ك!أ+ة5

!ماةعءلاهولن"ول،لمل!"+ةلالالاء8ةول7خ7"ه+قلمعآ

أ"ءألمل!"+ةلالاة،"هـ7ع7آهكا5كأ79لمل!،كاهأ"ول

!سماةولع7ةفا*عكلة5+تق!7لالت!أ7"+نتآه.

63أ"ءألاعكا!+كاس!+"ل!ةةةلق!،9+7علم!لألالت!9

لاكأ4لأكاس!57"ن+لق!7ول"أ7"كأله!كاس!هلاأ"وللل!لم.

لملع!ول"أةغل!،"لاآه+غل!ع"+9+"6"لمة"8لا"لم"كا

+نثهـهعهـهـ،خ"ء7.

73غ"8ل!علمغةلب!+لا"غ،لع!حأ"أ57ةلم"غ

لا+كال!آول"9ل!7لع!8*7"9أ"ول9"ولألال!77،"ول

ل!"6"ثر+لملاهأ"ك!ثرغل!عكاما+خ5"+ن"،لل!وللم
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ثيطأكاتيضاغرأقعثمو

ثيفائذيلآاقطهر،لآخضرا

مخططأ.ائقضتال!ظىقشئرة

اليىائفضتانؤؤضغ38

ضعستاقيأخؤاضيفيقشئرخا

ائغتمتجاغتإداختىائضاء،

جمئذائقضتال!،أقاتميتشثردت

يتشئرقي،قجيئقا

جمئذاثغتمتتؤخئم93

بفقأالغتئمقؤتذتائقضتال!،

ئة.زقابؤزفطآؤئخططاب

يغقولبذؤغر04

ائغتيمأماتموتجغلائحضلان،

تثنمخططؤكلآثققكثشأ

قطغانأيتفسييماؤغرلالغتيم.

غتيمقغتخلطقاؤلأؤخذة

لآتان.

فيؤخذت41

!ييماخضتتؤيلذا

تغفولتأنؤختقث،

الؤفت

ائغتم

ؤضخغ

الثلاثونالأصحاح

8ع+كاآله!"كا"8علاولفى+ع9كامان9لل!7ءة8*لل!9ل!ة.

لأآ"هـح5+عغةأ+غعآ"ءم"خع،08ة+8ةوللاع7لمة

ثمغغ+كاماعلالم+5ول،!آ075

83أ"ول9"+هـغل!ع!57"ءلمءلاهةلم"9كأ5

ع8لملاعكاما+غلاعآ"+8775آه5+ل!لت!9+كاماءه+لالع!آ

تاه++"ةتألمعهلم"7،لئ!5ل!كأغلا،كاللأهـ8"+9+ة"+"لم

7،ع،+غل!ه،+لق!7كال!لت!س!؟،"خ7لمغل!ةهـ8لم!+7

لت!+ن"7أعآع،+ة+75لم

3وغ3لا،كالع!كاؤكاماول"+9+"،"لمةأع5كأء5

"9لملاهة.5أ"ولل!ه+،ا،-غ"+9+ة"+"رمة!قاع"ولى

أ"ول"!آول،5+لآة،عهةه+كاأ"ول.ةءلا"خ

04ءلأه+ةغنهلالم!"5+كاس!،ةع!الاعلع!ول"ألم،"ول

كايكاس!لاعغلأهآكالا"7تت!+597+لل!+ةلم7لاة،9،أ

ءلحقا!لاول57"ولأكأ+57+ول،لأهقىع7+هآ5"لم!ل!هآ5.

"ولأ؟،علت!*9كاماع7خ"+لالب!5+آل!لم!"،هـ"ك!"غ"+لالاة

أ"؟اك!نه،لم!!عل!عفى+ن"أع5كأ+9+ة"+"لم"ول.لا"لم

4،غ7للاغ5+س!ةغل!غلب!كالملب!9،4ءالئ!ل!غلاعكاهكاآح)ع

3ة9+ة"+"لملاغ93+كاهأ"ثرلالم"+لأهل!"لمهـغ7ولع7

س!ءأ"المء"+49لمةلاه5لاغ+ل!"لاهآكال!ئت!59+لمءكألالع!



والثلاثونالحادىالأصحاح

فياثغتيمأتاتمائقضتان

خ!بئيتتؤختمالأخؤاضيى

ائقضتالق.

لآالغتمؤتذتؤإدا42

اثخقيرةقضازتيضعقا.

ييغفولت.ؤاثمضترةيلآتان

جذأغنئاالشخلقضاص43
هـر

كتترةتاشيتةتةؤضازثحذأ

ؤحضالؤتجؤابىؤغيياؤتقر

وحيم.

آلآ

تيىكلاتمتغقو!باقستيئ

يغفوفيأخذ"قذ:قائلينلآتان

لأييتاؤجمضالآييتا،كانقاكل

ائضخد((.قذاكلضتغ

لآتانؤخةيغفوفيؤتطر2

كأمسبىقغةلي!منفؤؤإدا

آمسي.جمنؤأول

ييغفوقي:الردثؤقاذ3
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للأغعآ"+ثهـ7لاقه?آه"كاهه!كاماوللأع،"+ن""ء"ول

5"+"9لاهةلم.5

24لألاولآ"؟،7*خ+عك!لاه+"+9ةلم"+ء"نهول

هـآ+غ.،عغ3خ57+ع؟خفى،!""لم!تآه+"8لململاة+

ةخ+خيه!آ"لماءهقلع!ول"أم.

34،"ول85+غكالأ+نللأعةهـ7*+لل!9!ه"9ةةهـكا

ء"9ةةهـكا!اأغ3للأغع06"لب!+نللأشول7كأهلاه+أ"ول

لمةع5ول"،+"؟،عء"ولأ+"ة،"ولكاأ،"ول،"ولله!078،

أ"وللأة05،

ؤالئلأثونائخاديضخاخ

،5،أ+7كالال!عةغلع!ول"ألم+فى9لآ4+"له!+لالت!لاأل!قق!

"8لا"لم8ع2+ل!ةلاس!5قئل!ءهـ7لل!،أ"ألم"+لا"+ةء

تاه+96"+ة5لت!لم!لأ7أ"ولولغللأتت!+قه+9+"+ة5

للأتق!لم!لأع،أ7،0+ء+7لا"كاه+لأش7"!ةة.77+ن"+

أ*ول2ل!عةأحلمللما،أ"أة+9+لاه+لل!كاققه+

لملا"،"8أ"ولنهةأك!نهأئم97+عةللأة+ن"علئ!

هـول!خ5أ"،أ9،لأ+آلألهاغ07"9

3ء+ألأعةغنول9ءه،9+ة5"أس!ول9ءكا!+كهـلملاههـخ
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ؤإتىأييكأزفيإتى"ازحغ

ضغك".ؤستأكونغمثييزتلث

ؤذغاتغفوفيقأزستل4

خضثالسثفلإتىؤتثئةزاحيل

ائقطغان،

أزى"أتاتفضا:ؤقآذ5

تخويلئسنأئهأييكضاؤخة

ؤليهنأمس!.منوأولكأش!

ضير.كانآييإتة

يكلأنيتغقضال!ؤأنتضا6

أتاكضا،خذفتفؤتى

ييقغذزابوكضاؤآفا7

للغشترة(خريىؤغئر

لأالتهليهنيخرا!ف)928(.

شترآ.ييتضتغأنتهتسئقخ

اثمخططةخكذا:تالإن8

كلؤتذثاخرتك،تكون

قاذ:ؤإن.مخططاتائغتم

مراعشرإلى:العبريفىجاءت9!/2

ولكن.خرافعشرةكلمنواحدآالأجير

".أجرتكتكون

والثلاثونالحاديالأصحاح

أع5ش77للألآتآه،9+"+!ةلاهكاأ"ولعأعأ+7

لألأعكالاكأعلملاه"ولأ!كا5لها4،لأ+عهكاهق.

كا!+5644"!آعةغلل!ول"ألم!ةولغكا!ع7ثهـ،*"3

أم!)ولعلاماأع5ة++علملأهآةئاهكأ+لأآه+7لمما

"ول،ع+أ7ء"4ءنآ5ه"لق!9غلئ!7ءة

9+لأه+لع!كاةفآهء4+كا9ة5للالت!لهالا،+ةوللاهللأ،كاكاس!

9+ءةلاغتآهلئ!5هـ*غغ5أ"ول9+7+آلأأئملم!غ.لأ"9ةةغ

هـعة5+هق9+4+ءةلم!لاهلا7له!ءح،خله!هق.

4+ن"أ"ول6أغةع+"؟أه،ءةغ7!"+قي+،ن*كاأ
لأهولةعةهن8"ءألاعلب!كا9+"+أنلم!لالت!.

7ةةغ+أة+9لالت!لان9"+ولع59ة+"كانلم!عأ"ول

لألحلأ"!ع7+ة7لأهـكاماة7له!هلا+لت!7ةغ"،)فىلم!7لاتق!لم

أ!اا؟ألاهلاعءالل!؟خلت!ءن"هـةةع5آ"كا!،5+هعأ"ءأ

.حلما

!ا8"57ئا+س!?+،7+ة+5ك!،مآ"كاس!+"كاماهلا

لماهـكامالمعةولأ+غ!،"+ع"+7"+"+9+ة"+"لم

."!آول،5+7"غةخ!+،عكأ+لاعثمكأوللاهكاما"+كاس!

أجرةنكونأنالمألوفمنكانأنهمنهفيفهمالسبعينيةف!جاءماواما.ت

"الببضا،:القولغيرثماجرتك"،تكون"المخططةنلك:منبدلأقاللابان
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ؤتذثاخرتذ،تكونائتيضاء

ييضأ.ائغتيمكل

كلاللهصتقحتققذ9

يى.ؤأغطاقاأييكقاتؤاثيي

كاتتجمئذقا.اؤخذت

يغيتيزأئتأنىتتؤخم،ائغتم

ؤائيهتايقالتيوسنؤإداخنيميي

ؤائقغزائغتيمغقىالضاجمذة

ؤرفطأؤمخططةتفقاغكاتتأ

ئة.بتاز

فياللةقلآكيىاؤقاذا

أتاآئآتغقولب.ياالحفيم:

الأئر؟تا:تففث

غئتيكازقغاققاذ:2

ؤائيهتاشنالئئوشؤائطر

ؤاثضغزالغتيمغقىالضاجمذة

ئة،زقابؤرقطآؤمخططةتفقاغ

يضتعتاكلزأئثقذلآئى

لآتان.بك

طقرالذيالإتههوأتاا3
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لماهـكاماة5لمول4أ+!غ"+ع،7"+"كا+ة9+"+4،ة

."وللاءثهـ

أ!أ59+"!آءهـكأهـةعةع"ءلاكأ+"ء،للاتهمك!

تةهء9+"+عةلالت!له!ن"ولأغلل!ةل!غوللم!،5."ءق"

لأ5أم!أغ2غ57ءع"ولآلألألاغا"لع!كا!آولع7ةء

9+ةلملم"+4أ"وللأهةأعآهء5هـهـهلهالحه5،0"+ن"ل!غ

لب!+لملب!7+ئاأ"ك!نهةأأه،35"9+أ"ولأه51،9؟أ

فى"7لا،"لم+57ع5لا"كاائمأ+خ"+9+ة64"لمأ"ولعة+

"لأأ"5ة!قاعولى5،ول4أ+5ول،مآ5،ول"أ

+كا5؟هع؟،عءآ5+لا"9.آ

المأ"ول+أعللاغلم!،5ةكأ3لأثهـع0650ءهـتآهقهـم!أا

7+نألاهس!ءا"ألم.علف!3ةخ"+؟ع،+لملا،+كا!

لأ2"ول،ع+أللاءلاطهـقىثرلمعلا1لأه+هءآهـهـةههلماهآ5

لاهكاأ"ولةأغنه+5كاىهلأ"9عأ"مح!لةه+عول5،9ن5

لا""لم"للأآ57+"ءغ+أ+"+9ةلم"+4ول"أء"5

"لأأ"5؟!ماعنعه!هلا5"،اأ+5ول،!آهلا5"ولأ

4+ه؟5ع،ةعءآ9لأ"+نهع.غلت!9"ول"لأ"9!كاكاه5،

ول"لم"7+5،عآ.

31غلت!3،لها،عهـةةع5ةهـهـة!آعكا،5لأغلب!+ة+
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الله)تثحت(تؤفيفيلذ

فتاكليقستختآخئثأ

فتاكلىؤضفيمتغموفىأ،

جمنؤاخر!الآنقفيمضلاة.

أزضيىإتىؤادقثالأزضيىقذ؟

92(.ضغك)ؤستآكون.((كجميلآب

ؤتيتةزاحيلاقأتجاتث4

تصيبأثضأ"أتتاتة:قائقتين

أييتا؟تئتفيجميراثآو

جمنهنخم!ثأتما5

ؤقذتاغتالاشنهكأختبئتئن،

إئيقامأ؟يضئتاآئضأإئتقتم

ؤائضخدائعتىكلإنا6

تكونأييتايناللهستقتهالذي

قاكلقالآنؤلأولآدتا.تتا

افغل".اللةلكقال

ؤأخذتغفوفياققاتم7

ائجقاليغقىوأؤلآذةنستاخة

فىمعك"،"وسأكون:جملةئردلا092

والثلاثونالحادكطالأصحاح

هـعءتآهئاهلأ8ع5"ليا،لم!5،غولعلآ+كاآ87لا"ولأ7ثالل!ع

لها،5آعولغ.لالآ*نعتآلأ7للائاه،هـ+كا!لأ"أ"ول

ع!غءهـ8ولخش5لآلأ45+ع+نأ"،أءهـثرع+"أع5

للايهملآلألأش5لألاعكاس!علت!هكايلمى"ولأ"لم!هكا!،له!"+ع

ءتآه.

لأ4أ"ولك!ه+"هـ،9"كاآعثهـ7*34أ"ولولع"،لا"+أع

نن!+لا"لأ*ألا،+كا!آله!لألا،ءغ9ءلهاأ5لأه!ا97عألماهلاه

لاغلت!+لل!،آهتآه+9+"+ة5/لالت!لألأ

،5*نهلئ!5أ"،4،9ءةهلاة8ع8لماكاآلاه"هـع

لملت!+لا"+لاعول"9+غ9"لالأ5"لماأ"ول+"وللا"هـغلاع

"+"وللمكالن!59،+ةكأ9نلا9ل!ه،لأله!لانن!.

61"+لا"+ة+857+لاه+قأ"وللأكا87ةلملأ"!لالأ

5+"هآعهـ"هـةةع5قهء9+"+ة5لملالت!لم!لأ7آلمالأ

+كا!،أ!اع،5+ولغ!5،07.للالت!له!لأل!قللالائاه4ءة

7!أع،أكالاغ5،هـةعة5لم5+آع.،

1كهـ577"+كاهخةمس!ول"أعلم"ثرغ7كأ+5

57"ولآ"لأىقه+ق"،"ول"+مآة،"+نآهءن"أ+س!

لمه+5ول"له!لآ85ىء

والقبطية.اليونانيةالئرجمتينفىتردلكنها،العبريالنص



والثلاثونالحادىالأصحاح

آئلايهيماكلاؤستاق8

قدكانالتىترؤيهؤتجميغ

ؤكلالتفرثنيتئنقايخىافتتى

أيييماإسئخاقإتىليجىختةقا

كئغان.آزضيىإتى

يتحزلآباناؤمضى9

أضتاتمزاحيلقسترقثغتضه،

آييها.

)الأفر(يغقولثؤآخفى02

لآلكىالسترتاننلآتانغن

هايىلب.ياضتهأخائخيرة

تهقاؤكلخؤقهرقي21

تجتلنخووأشرغالنهرؤغمر

جفغاذ.

السئرتايىلآتانقأخير22

يغقوقييأنالئالثاثيؤيمفي

قرقي،قذ

إخؤتإ)192(تجميغقأخذ23

ستئغةضسيرةؤزاغةؤستغىقغة

أ+هدا،ولالبحيريالقبطىفيتأتي311
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81أ"وللاعلا"لألآ+كأ"ءلا"+ة+"+لاه*94+ن

قه+لا"،!ألا"كاه+لايهملاع*ه+ة7لا"لمقه+نلالآ

ع+5+"كالآ،5+ع،9لاغقي+لممآلما"+ه+هكا!الاأأ"ك!

لاكأ+"ء"!ن+هق"+هـثرععآلا9+ة5"كاأك!+لأة

+"+غ"9قه+ن*ععأ3لألآ07"لأ"3

91"ولل!"لمغة5ءع*لت!،"مآعول!+9+"ءكا!ة

.قه+ن"7!اللىع!أ!اغ؟78!لا"3كأ+"ثرلل!ةأعتاه+

9+"+ءةلآءن".5

02ك!غ9لأءلللاغةلأ"،"يهـلملل!ول"ألاة+نء9لأه

ئاه+لألم!2"لا"،"!آءلأ4لب!+ن،+ة9ة،ةه+"لم،ع،!ة

2،أ"ولن"9ةغ+ة6ة5أ"ولة+"+7كأ+تآه+ن"

أ"عأغ،ةلم7لاة+للأةلما"+ه+ول4ألت!كااله!9لاعععأة،

ة509!هه.ة"

22لاكأ737ثرخ7ةغ"8لا"لملب!+ل!نلب!9قي+كا9آ67

لألأغ"9-ة،+""9؟غ1لع!ء)لملم

لأكأ+5"++نه5

غ"لا+قهغ؟س!آ!للاع

9"+!بن!،"ول

"+نتآهلأهـع

23"ول،

ةةعهـثم5لأ5

25(.)عددإخوتهذلكبعدتاتيلكنها،غلمانهبمعنى،اولاده*لأع*فى
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لد!كاآ+ةقه+ن"ةةة7علم!لألانف!9ة++غأ"ءأحفغاذ.تجتلفيقأذزكةآيابم

غ+"!الم"578ة+ق"7غ7لب!+ة9،علب!+.ة"ولع

742عهـثر7غ؟ةعهـة95+ة75"لم"8ة+7.لآتانإتىاللهؤأقما24

نء9!ه"هـ"ول57!+فالأكا7"+ولند!أ"ك!ع+؟ء7ؤقالالفئلحفيم!يالسترتافي

نكالت!+ئا"لملاة+لا"عكاما"!"8ع+ه+لآلم!5!لآث!ء8لآآنلتفعسيك"اخترز:ته

"+علممالمرا،ول"اللأه+.ء97يشتر((.تغفو!تقغتتكفتم

\ت،دكلصلآتانصكقآه25

52"ول،ول+غثم"لم5لا"8،"لا+هلاأ"لع!وللم..يعمو.رد

لملل!!ا"أعةلاع!7+غللأأ7كا7!ك!لألألأقه+ول"ع7ل!،+لمحيخئقتهتضتقذؤتغفولب

ة9.،علا"لم"8خةكاا3+كا!3لاءنهءلأههـثرعة"5إخؤتةلآتانقأؤقصالختل.

قه+لا"لأشالت!+ة،ء9.ة"!هعحفغاذ.تجتلفي

62لاع+معغةلا"لم"وللت!كالملع!ءأ"أآ+لمع"كالأآه+عييغقو!ت:لآتانؤقال26

أ"7آ+ول9قيهـلط+"5"9ةخأ"ولةهـه+85ءاع5"كا!9قرئآؤيضاداقغفت؟"تادا

علم!أ"ءألأ+كأ5ء3"3غ+"لأىهـ45+5"9هلم!ىرز،5تتاييؤسئفاؤسترفتيييخفتة

له!*أ"ع"؟،+لف!مه"*"له!آ/"9؟العصثثفبياكستتا

27أ"ول7"أعلألآ3ةمماع5لم!ء،5"ماء+كا!+"!عل!ةأخترتيي،كثتققو27

كاعله!+ع،هـنع9لأنكاه7ع"ولأله!4+علم!كالاهلمدالت!ول،!يائقرستفئلثأزكثث

+لم!د!+د!ةد!لد!أ"ولهـ،،اة.5"9لييالطبوييئ)292(الأغاؤ

لي،اثقيتاؤ

82ولنهلأهـلن!،ع7لا،"كا!!اهـ"+"،أة+مآة،"+أنضسئتحقأحسئتأقا28

المغنببن.بمعنى)موسبقببن(،!ولعأ،كالطهله!البونانبةفيناني292
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يغتاؤةقالآنؤتتاتى؟تيىأئتل

قغفحت!

نأيلإيتقلإرؤالآن92

كلقيىآييكإلهليهنتؤذتذ،

يتفسيلثاخترزقائلأ:ائتاليخة

يشتر.تغفوقيقغتتكفتملآآن

دقضت،آئتؤالآن03

نآاثئتياقآاشئتفتقدلآئك

قلقاداأييذ،تضتإتىتضصى

آلقيى؟"سترفمت

ؤقاذيغقوفيقأتجا!ت31

لغلذقفت"إثييلاتان:

قاؤكلجمتىائتتئلتىتغتصحث

جمئلإي،لذقاداإغرفث32

شت!ءغقىتتغر!ثققئمؤخذة،

آئذي:تغقولمحبتهؤقال.جمئذة

تجي!ث!لآقغهآلقتكتجا

تكنؤلأإخؤتتا".قذاتم

افرأتةزاحيلأنيغقتمتغقودب
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لهاهلا"ول،"!5هـلالا"6غ"59لألاه.لالاتآةغ

هـ"9لاةءس!غ+9"!5".

2وأ"،أ7لاتآن*كاأ،علأآء*9لاهلم!آ"كالآ،5+هول"ول

.عكاةةةءهـغ5قه+كا"+9لاهكاه!ةهـط!غعغلاء+أع

9+ة5لم!ع8لأغكالالل!ن"ثم"عكاماع4+ولللاةلملآلأ+?ه

لأول8!علم!"+ع"أوللل!،+لاه97كأ.

703للأئةقه7ة+ع+9.،"كالاعمآلمالاهـ،+غكألأ9

5"كالألهاتاهـع+غهـيرع+"5لاآءأعلاه+لأ!ولأهتآه+

+"+9ه!كاهلا.آلا"+،ه!أغع5"لل+ئاه5هـعهناعلم!/لاه

لأ3أءهـ،9ءأه+كأ5غةلملع!،أ"ألاع+أعنن!+لا"لم"ول

5+أ"كألا79لآ++هءهـ"ثهـغ57ء"كاهـ+"لألاغ5"9

هكالا"+،غلم!5تآ"ك!،+لاة+"+"غله!ة.

23خ+لالاآهـلل!لم،ءآ!ءكالا،لالت!كال!لت!كا9"+)ءلأ5لمآ

أعكل"8لم.غ4ء)أعأنه+غلالاغلع!9"+"لب!+نهـنهلاغ.

أ"ولحا+أ!ا7لب!+ن"لمس!،ا"أ!9"+لن!7"غئاعع،9

+هن5هـءناه!كالملاههنكالآ!"+5،غ+لا"7آ57كا-لالت!

عةكألالت!هـ8.لالت!لألأءألاه،ءةفيعةلملل!ول"أ،+ة

78*"3أئم3لألالا"+نتآهررأغلاءللىعه+ن"ن.5
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سترقثقا.قذ

ؤقتشنلآتانقذخل3.3

ؤخربختجذ،ققئمتئئةتئت

تيتؤقئشنتئثةتئتين

ؤتئمائخايىتتئنؤتئمتتغفولت

تئتآئضأقذخليجذ.

زاحيل.

قذزاحيلؤكاتتأ34

فيؤقئخئقاالأضتاتمأخذت

ؤتجقع!ثالختيليخالي

غقئقا.

"لآلأييقا:ؤقاتث35

تا)الأفر(،غقئكتضعحث

نأأسئتطيعلآإتىستئلإي،

غاذةغقىلأنأقاتلثأفوتم

كلاليلآتانقفئشنالئستاء".

الأضتاتم.تجدؤلئمالتئت

يغقولبقاغتاط36

تجرؤتشتا

تغفولث

مع

ؤقاذ

لتتجاؤآ.نتالآ

تا".:للآتان

والئلاثونالحاديالأصحاح

33هـثرعكاأعلف!7؟غلا"،"وللأ9نعلأعكاا73أع5ةء7

ل!هك!أه8ماع5أ"ول*نهئاخ.ل!ء9أ"ك!غ!هـثرعلالئ!ولخ

+هنأهولأهلا8ء5"،لأ9عكالألانع577ء5ول،لاه"ألع!وللم

أ"ولل!غلب!+لب!ك!آةلق!!7نة5لت!*،ة،"+7أ"ول*نه

ئاعلأء9.ع!أهـثم!علاغ"ولأعأ5+ة7ولأه57.ثهـ7*"3

أ!أ

لآ56

78343*غةخلاع،"8كأ+لل!ةأع"8

غ7غلمولع47"+نعأ5+لأ"كاه"+"له!

لها"وللاهثرأ3"ولأ+غهـ"ولعكامالاعآه+ى"5

53أ"عألاع+أعلب!+،9ء"+عشن"7لأ9"لملل!خ5

هـغ9ع/تاول9،ع.نهةن7"لم!"،لأ"كاهشلا"،غل!لت!+لاة،

كالملاه،+ةة++"ول،هـغلم!كامالاةلالت!+7لالأتق!ول،"7لم!آه

07،+كاس!لأعكا!لانء79غة7"لم"ولل!غةلب!8لب!ءلب!،أ،ة

"ولأه*نئاء9ع7"+ع."ثهـلل!ةأ

63لئ!9هـكاآلأ7غة،لل!،!"أأ"ول5+"كاس!*"لم!خلب!+

"وللم7"0كأ9ء)5+هـ،عأ5ةغلع!ول"ألمء+ألاح+لب!

"ول7"لم+آ+ة؟"7!آلم!"له!هلا"ولأ+آ+ة
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خئىخطيئتىؤتاجرمى

ؤزائى،ستغيمت

تجميغقئشئتؤخئى37

تجميعجمنؤتجذتقاداأتاتى؟

قذاتمقهتاضغهتئيذ؟آتاب

قفتخكمواؤإخؤتك!إخؤيى

الاتتين.تخنتيتتا

العشئرينخذ؟خلال38

تغك،ؤآتالىالتىستتة

ئسئمط.تثمؤجمتازكيغاجذ

اكل.تئمغتمكؤيهتالق

إلئذ.أخصرتئمقريستة93

جمئديمنأعؤضنكئث

ؤتسئروقةالئقاليقسئروقة

الفئل.

يخرأخترنكثحث04

يضقيع)ؤأتخضذ(الئقايى،

غئتى.ينالتؤمؤطازاللثل،

هذ؟)آلآن(يي14

تئتك.فىؤآتاستتةالعشئرون

921

+9"له!ة"لم!لم!لملاهءة،،"،أس!ةلع!آ5"!+ةلل!كاآلأهى

73أ"ول،+ةلأ9نع57"كالأكأ+"+7"+تاع*7

/لاهله!آ+ثاع5ء59+"للالل!ءللاكأ+للالت!+للالت!لاء*فآه+

أه5،ا/لاهكالاهـح5ةلف!عخ+لا"7آ57نل!+7ة"علالق!هـ8

لم!5ى!هأ"أ6لألق!كأةعهـ8كالاتت!هلالمءأ14

غ8لأع!+ةلا"كالل!كأ7كأله!ل!هكاس!+ل!تت!؟ق5لألم!لت!07

83ء+ق"+لم!،5،كا!ولأء+غلت!لاغ،لأ،عله!"+ع

هكا.ق"+9+ةهكاه+"لمى"ول،"أ"لأأغىهكايولنه

لأ+علاولهـلتما!"كالا.9،أ5،لأ?لالق!+59لم+"كالالع!5لا
هن+"ولل!"هـغلاه.

3هـوأ2لاهكالع!!ة،9ءانه4لاكاه*هلالآلاعلم،5لئ!لأغ

"+ع+لالاآلا57+"9!غلما"لا+قهه!أغلمالم!لمه+"

لألم!غ5"9"ولأ!أ!له!لم!"+"7+وللابئ5.

04لأغ7،ةلما77ام5لألم!غ!"9"وللألاكاة،لم!لاعهخلب!ء

ول6،4"لم!نك!أ3"+لب!+علآ+ع?ة+وللال!ك!4،

5+"+كاآهـ"ةلا+تأ50ة+"+ل!لت!هـهـةلم!ولل!لت!.لاهله!

لأ4"+ئآ"كالم!،5،كا!ولأع+غلت!لأغ،لم!أعلاغبن

أهولكاجآ5لا.غة5نثر5كالاكاه5،ةغول"+غ!"كا9"غ+7
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فيستتةغشترةأزتغخذمثلث

سييينؤسيمثائتتيذفقايل

أخرتىتخ!شآؤقذيغتملث.

يخراف!392(!يائغشترةاثخاضة

إئراهيتم،أيىإتةأنتؤلآ42

ضيىكالنإمثخاق،ؤقيبة

قايىغأ.ضرفتيىقذالآنتكثحت

ء!صص

تذفيؤتغحتتذلتىاللهتظرقذ

اثتارخة((.ق!بخذ

ؤقالنلآتانقأتجاقي43

تتايى،"ائتتاتيتغقوقي:

ماشيتيى،ؤائضاشيتةتيى،ؤائتنون

ليقهؤترىأثتقاؤكل

ائيؤتميهنآضتعققادا.ؤيتتاتي

ؤتذن؟ائذينيأؤلآبهنأؤ

تفطغقفتمالآنتذيلث44

ضتاهدأقتكونؤآئتآ،أتاغفدأ

"فودا:لةؤقالؤتئتبن".تئيى

فالئهلمائطر،تغتا،أخذئوتجذلآ

والحاشية.7العددانظر213

والثلاثونالحادكطالأصحاح

أ+لا"لت!+7نةلاهـ5كا"3غلاهكالالل!9أ"ول!غ+خلاغ

5،0+59+5+"لم،كايلملاه"ولأ594+س!كاآلأهيملاةء

لم!هـكامالاةلهاهلاةغ"ول"لالم!كاهلا،.

24أءلأله!ةءهـة5قه+9+"+ة5لاهله!لموللم!"9

أ"ك!ةهـةم450"كاأولأةلالمالم،75لاق!"لاةلاءوللأع

+"عخ+كاس!.ع"هاعل!أئم++"+ل!،كالل!ل!،علاهلم!ول،4ة+7

لاه+ةوللالت!+!لت!9،ع*لاهلم!ل!ع؟أعةعهـة5ولأ

لأ8لأععكالاغعهـ*غغ.5

34وله+"هـ،9أع5غةلا"لم"وللاع+أعلب!ءلملل!ك!"أ

غ+"لاىهـأطهـ9عغ+"لألاهـ95ع5لألملاهول4أ،ةألا،5

لاأ5آله!5لالمول"،ء"ءأاهملا7ول+لآ7،له!5لالمول"أ

لم"+لاكأ+!كائمنكاة9يئ5لمةلم!غلا،+كاس!،"وللاتت!+

هـ+"لالاغلالل!9لم!لاه.+آ5+!،كالل!"+"+ن5،!له!ع9ل!ه

لأآه+5+خول507،+ى"لم!نن!إه5غ!/لاهك!ع

744ق7ئاه7ةعق59؟هـمالت!لماهـ5"ةهـمالآول7لا

غلئ!7لمنكاأ"ولأ"ك!"+كا!،أع5ن+9"له!57،9لا"ة

له!كاس!57غله!هقهكاأ"ولق.ع+أل!ع؟غ"لب!+نلأهةأ،

ههـنعأحلم!هـع،لألت!لم!77،+كاس!لمةأغهـةءةعكألم!ءلا+9



والثلاثونالحاديالأصحاح

ؤتئتك".تئيىشتاجما

خخرأتغقولبخذقة45

غمودا.ؤتضمه

لإخؤته:تغقولبؤقاذ46

قخقعواحخازة"."إخقعوا

ؤأكفواتلا،ؤتجغفوقاحخازة

ؤقالالئل.غقىهتاكؤشتربوا

الئلقذا"تشئقا:لاتانته

ائتؤتم".ؤتئتلثتئيى

"تللآتانرؤذغاة47

تغقولبؤأفاال!ثئقاذة(()"21(،

الساجمذ""الئلقذغاة

ييغقولت:لآتانؤتاذ48

ائغمودوهذاالتلقذا"هودا

ؤتنتك،تنيىتضثتةائذي

قذاؤتشئقاالئلخذاتعثئقا

اسئمهدعيئيذلكالغمود".

ت!ثئقا""الئل

الآرباللغةلابانفمعلىالاسمورد"92

السفر.هذا
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7"ةلهاكاس!57غلم!تاه"ولهكاأق.

54"8لملالئ!ةغءأ"ألع!لم8هـآلاه!كاكاس!كا7ء"+نلاة

كا6لآأ87لا.

64ع+أع7ةغلل!ول"ألم+هآ5ة"عهـ8هآ5"+نهق

لحلاىءلاخكاع85هـآهول5."وللالاكاأثهـغعلا"!8هـآلاه5

أ"وللا"كااآه+غلاهلم7ة7لمأ"ولهـس!4لأ57أ"وللاه،+غ

ولغ5آأ+غقهكالاهلم7.قهأ"ول+أعلاعلب!+ق"لا"لم"8

5!لاهلم7ة505+ئاهلم!لا+9،!9"لا"لم!لأهكاس!قهلم!غ

!ك"كاما5قنه!لماء9هلا.

74،"ول!ق!اخكا!!ع"ل!ة+ن"ول7"لم!لالاهة5لآ+5

لم!"9ىء9مأ5لم"أوللع!لمةغغ!هول!كالاء"ن+ة7

!هل!لاة5لم!قىلا+59.

84لاع+معخ؟لا"،"وللب!ءملع!ول"أنهةأ)ة

لاهلم7ة5عه+ئاهأ"وللآ+كالأثم7+تألمل!لآكالأ+كاس!

!كأةله!لاهكاس!لم!غقهلمقهكاأ"وللا+9"لها9آعةىهلم7عة

ءه+ئاهأ"وللا+9"لأ9آعلآءكالأ87+ئا".ةما5+ئآه+

هـلآ!كلغ7+ةل!ةه"لم!ئآه+ن!لاه7ة5لا+9"لأ9عآ

فىالوحيدتانالآراميتانالكلمتانوهماشهادوئا()يجارل!6+أ؟*6إ6امية
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تها:قائتىاياؤثراؤ94

لأئتاؤتئتلث،تئيىالله"ليففيى

تغفبى،غنتغضتاستتفترق

ؤإنتتاتى،أذلفتإن05

اثطر.تتاتىغقىي!اغأخذت

ضغتا)592(،أخذيوتجذلآ

الئلخذاأعبرلآأن52

لآؤأنإلئكالغموذؤقذا

يلشئر.إليتعبرقا

تاحوزؤإتةإئراهيتمإته53

تغقولبؤخق!تيتتا".يخكم

إشخاق.أيييمايقئتة

دبيخةتغقولبؤدتخ

إخوته،وذعاالختلمى

فيؤتائواؤشترئواقأكفوا

الختل)692(:

.والثلاثونالحادكطالأصحاح

94أ"ول+،ة59،كاهلملأ7س!+ألاع،5ةآ+5،هـةةع5

ة7كألم!كاس!57غلم!قآه"وللمتاهكاأ+ة،كأةكايكا!+له!هـ!ا"

+ش!ع509ة+ةقهكا+غغ9.لاه

05أعع،عكالت!لا،ع+"كاخ+"لألاهـ5"+ع"9لم!لملاهأع

لآثرلمال!ا77لالا""ولآ5غ+أ+"آ5هـلالأ"+9ة4لا،لم!5ءلا

ة"9ههـنععألأهـع،لأله!لالت!كاكاس!لأ،.

25غل!"+ع9"3غلئ!3لألم!ةمالمتت!+9كاةغلم!7ةغ

نكاةقي!ماع9+ة5لم!5لاةكالاهلم7لاةلاه+قهءأ"ول

ثهـشكالاش77"+ل!+نأ+غءمآول"ول

35هـةةعلمطهـ5له!"9،"ولهـةةع5لل!*"*9

ول9ل!،،!ة7"لم!كاس!57لألم!لأتت!."ءأ،لئ!لم!!كالأع"ألع!ءألم

ء"ولةهـتاه+ةلملاه+تاه9+"+ة5"ه+نق"كاأ.ول

445ءاألاعكالاهـغلامآكالاهـلملع!ءأ"ألاخلب!+ة9،ع

"ولأغقىولكا!ل!ع+هن5"ةعهـ8لأهعكاق"هلمقأ"ول

لأ"هـغ57أ"وللاه،+خأ!أك!غلا"كااهـلآلم!،5غ7لب!ء

ة9.،ع

لابانوفال،وبينكبينيشاهد"الله:السبعينيةالترجمةفيالعبرىالنصمن51العددولا05العددبقيةيأئىلا592

القبطيةالترجمة)أضافتالصعيديةأوالبحيريةالقبطيةالترجمتبنفييردلاكماشاهد"،العمودمعالنرهوذا:ليعقوب

(.التاليةالطبعاتبعضاخذتوعنهاالجزء،هذا9391عامالمنشورةالبحيرية

السبعينية.الترجمةمنوالثلاتينالئانيالأصحاحمنالأولالعدديقابلهالعبريالنصمن55العدد692



والثلاثونالثانيالأصحاح

ؤقئلتايهرآلآتانقاتماثئم

ؤزتجغؤتازكهئم،ؤتتايهتيييما

تكايه)793(.إتىؤتضىلآتان

الييغفوفيؤتضى2

قرآىقؤقإتىؤتطرقييقيما،

ؤلآقئةئضطفا)892(،اللةتجيشن

التة.تلآئكة

زآفئم:تضاتغفوفيؤقالص3

اسئتمقذغا!"اللةتجئش!"قذا

))حموشأ)992(".اثضكالطدلك

(3رسئلأ)تغقولبؤأزستل4

إتىأيخيهجمي!وإتىقذاته

أذوتمتقل!إتىستجيرأزضيى
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ؤالثلأثونالئافيآلآصئخا!

7"أكأ+كاه5غخ"8،لل!9+ة+لا"لم

عكالأ!أهـء+"ول7نه+5عنه،لاقه+ن"أ"ول5"+

+"لألاهـخ5"9"+نهق"،أ،ثهـئاعة!3كاع7+ن"هق5لم

أ"ولهـ"9+كا!+كأأع5"78"لملآ+ةهـثم7ءعأ5ة+7

+ة+هلأ"نكا5تا.

أ"!2لملل!ول"ألأءهـيرلآ+"5،علأ+قهءلا"غ

ةةة07أ"ولللخثرلم"لا"ععةأع97"+لالأثهـهلملماع

هـعهق+9"علم!لمعثهـلم7ولول7"آلم"وللاكاأ7لآ7ل!"كاههم

لب!+ن"أه33"ثرع،5هـتآه+عقه.

3ع+،لاعةغ"أولس!لململ!لأ"ول،عةألأع"+قهءن

كا!9لم!علملأثهـههـعهقتأ"01"ول،ههولخكاس!لاعءة

ة75"لا+هق++ةلاهغولعلأآلاهكا!9،له!ع"ثره.آ

+كةـ+كاس!ع!الاعةغلل!ول"ألمكأ3لأثمخلاهع

هـكا!9+لم!خل!عتاه+ن"9+ة5لا"كاه!لاةءلاةهـثرء؟ة

تآه+ن"أع5لآلأ9،77ء5،علق!*لا"9ل!ةله!لع!

الأصحاح.نهايةحتىدواليكوهكذاالعبرى،النصمنالثانيالعدديقابلهالسبعينيةعنالثرجمةهذهمناياولالعدد392

والصعيدبة.البحيريةوالقبطيةالسبعينيةالترجماتفىن!نىلكنها،العبريالنصفيالجملةهذهتردلا892

ومعناها:9"+لملم!!اآ"58اليونانيةفيويأثي،معسكرين:ومعناه)محنايم(6!ول؟إالعبرىفىالاسمياتي992

معسكراث.أوجيوش
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"قكذاقائلأ:ؤأؤضافئم5

خكذاجميسمو:يستيديتفولون

تغرثتتغقوفي:غثذك4يقو

.الآنإتىؤتيتثلآتانجمثذ

ؤخميرتقرلىضازؤقذ6

ؤأزستفثؤإتاء.ؤغبيذؤغتثم

لكىعيسمو،ستئلإيلاخير

آقاقك".يغضةغثذكيجذ

يغفوقيإتىالرسئلقرتجغ7

أيخيكإتى"أتيتا:قائلين

يلقائكقابمفؤؤقاجميسئو

مغة".زخلجمئةؤآزتغ

جذأتغقوبقخالت8

النبيالشت!بئقق!تم.ؤار8صتتك

إتىؤاثغنتمؤائبقرتغه

05-صه)103(

!رلتين

والئلائونالثانيالأصحاح

أ"،551+"هآع+علاععآه+ق"لل!لأغثم7لع!+نأه5

غعءآء9لب!+لاول9لب!آلاهلم!كالأ!4لاس!+ئاه85،ء3!اة

+"!آكا5لاأ"ولس!لم7ع+"8"لملا"+"9لتما!ولكا"

"ولأ9*غلاة"كاما!لل!5هكاقلأءلأق

أ"ك!6ة+ل!هلأغمم!خله!،5عةلم5أ"ة،75أ"ول

9+"+"لمةأ"ول55ة،4+أ"ولإ"ء!،ة،"+،"ول

"++كاس!ع"!ا3"ل!كألاع"مآ،ءلب!لاول9لب!آلاهلم!كاه!4لمى

أ"7ئاء،9ة"+لاهكايآلأ،9"*ع+لا"7لاهكالاهآ.

!أ7أل!"غ9+4لأ"للىعأه2"لاثهـع9،5+ة5"ألل!وللم

ثرلأغ57ءع5هـهـ+57لماعلا+9ة65ل!ة"ةهـثرعكاية5لا

!"كاهءلا"ولأة،نه"ن+عةغ9*ع"ء،عأ5

كالالالأكأكاههم،كاهـ5،ول"أ+عكا9"ولكاقه،،ل!"ة9ع5

لم!+ع+ن"هق.

هـغ5هـلآلم،ةغأ"وللل!!هـكاةة9""ولبخ

لأ+95ء05+آ"ولأة،ع!آع7+ة7"8للأةة+7لها+ع

"ه+نق"ولأه+ءنةلمء4ول4أ"ء9+ةلم"+"5أ5ةن5

9"+عله!لم58كأ5لم

والتي)ملاخيم(6!ول؟؟دالعبريةللكلصةكترجمةرسل(،)أوملائكةومعناها:غ+"85دما5اليونانيةفيتأئي003

رسلأ.اوملانكةتعني

فىابضأوستردمعسكرأ،اوجيشأتعنيوالتي3و2الأعدادفىوردتالتي9"+هلملمماع8لأالكلمةنفسهي103

(.المحلة:22،فرقة:11و)9القادمةالأعداد



والثلاثونالثانيالأصحاح

تجاغ"إنتغقولب:ؤقاذ9

الؤاحذةاثمر!ةإتىجميسمو

الثاييةائمرقةتكونؤضرتقا،

تاحية".

إتة"تاتغقولب:اؤقاذ.

إسئخاق،أيىؤإتةإئراهيتمأيى

آشرغقي:قاذائذيمماالردث

قأخسينجميلابكأزضيىإلى

إليك.

يركتجميغغقىاكتيرا

ضتغستالذيخقكؤتجميع

يغضاقيقإئىغئدك.إتى

قذؤالآنالأزذن،خذاغترث

لمحرقتين.صرث

تل!مناتخيى2

مئة،خائفلأتىعيسئو

الأئمؤيضرتيىتأتى

الأؤلآد.

أخى

لتلا

غقى

إئىففمت:قذاؤآئت3

تسئقذؤآخغلإليذستاخسن
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أ"ول9لاع+أعلملعأول"ألاكأد!اغهـ78لا"كاه!5،ع

9"+علمالملألأثهـهلم!لا"آأ"وليإاةولولخ"لملاشن،"،كا!

لأ+9"علالمهلأثملأة+لاعغ"9ءأ65لتماكاة،!هـكا".،

لأ5+أعلاعةغلل!ول"ألمهـ5!ةععقهكا9+"+ة5لاهلم!

كهـلم"9لمهلم!عا4،ةهـءة5كاتآه9ء"+ة5لم!لاهكاأ"لمول

نولع،9ةء"+آعله!،95!ة+كلع*ع5،عللاأئم+3لآ7آتم+5

لاللاعكاس!علئ!!لاهكا"ولأكائاعع5+لملل!كا!،

44أول"57ق+"آلم!5،"+ة+أ7كاغ5ة،أ،"،هز!577

ول4أة+"ء!"+فىهـ7لمء!آعيم5ء"كالأآه+غلب!+

+"؟،لاهكاآ.للأخلأكأ9قي+"9لمةلب!لم!لاه؟غ،لم7لا+ة7

؟915قى77لا+هكاقلاهلملالاق؟خلأغ"257ععأةن5

+"9علم!لمثهـه"5.

لأ2!غع85تالم!عغولع*9،ة5+هق"ةهـثهـص!تآهله!لاه

لملا"كاه!،+ة،"لم!تاهلمههـغلف!3لمللأة+ق"لهاء+ه+آ3

هـثرغلئ!7+"+ةع7لم!ع"،1،لماأ3+غ"9غ+أ+غلاول50،.

لأ!نكا؟غءء"+أ،تق!هه5ءكائاع5+لل!كا!،41!ا

هـلآلل!ء+كاة+غ9لم!كاه5لالئ!5لأ+ل!"له!له!لاهلآ+5
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جمنئغذلآائذياثتخركرقي

ائكترة((.

الفئقة،تفذفتاكاؤتات4

مذاياآخضرجمقاؤأخذ

أيخييما:يجي!وؤأزستققا

ؤجمثئرينغثزمئتيئ

ؤجمشئرينتغخةجمئتىتثسأ،

كئشآ،

فرصغةتاقةاثلآيين6

ؤغعثترةتقرةأزتجينؤأؤلآذها،

ؤغشترةأتانآجمشثرين،تيران

يق،حخا

تل!إتىاؤذقغقا7

يمفرب؟.قطيحكل

"تقذموايغييد؟:

تثنض!اقةؤاخغفوا

غييده

ؤقاذ

فذامى

قطييم

".ؤقطيع

قائلأ:الأؤذؤأؤضىا8

أخيجميسموقاتقك"إدا

ؤإتىأئتلضنقائلأ:ؤستألك

ثونوالئا6الئانيالأصحاح

5!كاههههـلملأولنهكألم!هـ،9،"+عكالآهـ7ة+فىقه+

8+هـلآلاه5.

41"ك!أ5ءاغهـلآلها،7غولعآلألأ+لانكاول4خولعآلا7لأ.

"!اأص!"8لمغلالالئ!هـغس!9لأعةئت!9""!اأ

غ+"!+كاس!ءمالاع"كاه!لاءلب!لمهةهـثمعلب!"هءنلمق

،5"أ7"5ة،"!ولكاآ"5لم+9قىلا5لاءعولآ5ء،لم

9+ةلم"+"ةماولكاةء!اك!59،نءحكا!ك!آء،

لأ6"وللماآ3ثملاهعهـ7"ثرلحه5"كان"ول،+فى"+ة،"آ

لالت!ءن"+لاهول"،9+لم5"ةلمكا!ع+9ولكأ7"+57

ن"+59ءلالالم"،أغة7لاه5،كا!ولأءأ"ع!لاهثهـلق!+5

؟غ."ول

لأ7أ"وللع!؟خلأعولفاة9،ع*ة5عآه+أكاما"+7

تةه+ن"+لأه،لألم!آه"+"وللم!ة7لمه.5ء+ملاعةعآه+5

أكاما"+لائةه!ئا"95+59+نعهـكا!عهـكا!9+له!غخ7

لأهى"!هأأةأ3+كاغ،ءلم!5+ع،كاآعل!"ةلأكاس!57

+5آلهاء77"ولأ5+آلالماء7.

81،"ولل!خ5+"!آع+علب!كالب!+لف!9+8غل!لل!7ل!"15

!لآء7"لألاكاماهكاى"كاه!ةة"ةهـثرع5ىهلم!أ"ول

غكالإءلع!59ثرغلع!77ل!آ+50عمول4أ+ئآه95+عنء7



ثونوالئا6الثانىالأصحاح

مذهؤلضنتذقبآئن

قذاضذ؟تسييرالتى)الفطغان(

تغفوقي.يغئدكاتقول:9

جمي!و،يستيلإيأزستقهاقذاتا

."راغزاؤ(بآ)خؤخاؤ

ؤالثايىالأؤذؤأؤضى02

اثمتقذجمينؤتجميغؤالئايت

ائفطغالطخذهؤزاغأقاقة

اثكلضيماقذه"يمتلقائلأ:

تجاوتهحيتضاجميسموئكلمون

غئذكهؤدا:ؤتقوئون21

لآئهؤزاغتا".ألتتغقولب

ؤخهه"آشتغطفقاذ:

ؤتغذأقاقة،العصتائرةيائقذايا

نأغستىؤخقه،أئظردللث

ؤخهى".تفتل

قذاتمائقذاتاؤتقذ!!22

يفكقتاتفؤؤأفاؤخهه،

اثضخفة.!يالفئقة

الفيقةتفكفىقاتمثتم23
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"ولأ+للاآ50"+4+قكأ+9+ه+95عىةلم!ع7كاههلانم

،9غ9عءآ5+ق+"ة،ة!كا5لاأ"ءألع!لم.ةنن!9"

+"+كاس!ولولع7لب!+لاول9لب!آع!ىهلملا"كاه!،"ولنهةأ

ءة+ن"لع!كاآ+ةأ3لألت!07

02أ"عا5+"!آع+عللأخلب!+لبأ+لت!9+،"ع!لب!+

غ+ىعةلع!9،"،الت!+9ءلل!+آأ"ول،كاه+5،0+

9+95+هلاعهله!للاغ50،+ةلل!كاآللأتت!+5+لم!،لالالل!آ

+5ن+لل!لاثرغ2لل!7"!كاكأ+ة9لآلم!"+هنةء5

ع+"كالآ!ه8لا"كاه!لاغلب!+نع9لامحآعءكأله!نة+ق"7

12أ"حا9ءء!،علأ!؟ا،ةلاهكايآ"+،لع!ول"أ

آلأ"9"+لا،"+علل!كاآ+ةلألما.للألت!+أعللاع9"لأ

،"لأهكاهلحا!5،ةكا9+لاه+للماكاقتاهءن"لاغآه+5

لت!ة509،+هآ5+59+95علا5لم!غ507،"+نهلمتا"ولأ

لأ"+ع5ءئةه+،"له!هلياةةكا9++لع!كاةلاه".قه+ن

لل!كاأعلاة9ةكا!9+غع"+ع،+ة9+كاقلل!+لاةلم!لاه.

22"ولأ+"9ع+95ءهنلاء5كأ+؟لق!49"ولكأ+

9++لل!كاقلاهلمقه+لا"50+ن"؟غغول،هـلآلم!،5لأأنم+

تا7+عك!"غولءلأآأ73غللأ+قي+"9علم!لمقيثره.

2كهـ53"+ء"7لاغأكأ+لاتاللا"ءولولغللأآعللاأ3غ84لملاع
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يتييماليتجاؤتئيماأفراخذآؤ

ؤغترغشترالأخذؤأؤلآذة

تئوق.قغتر

الؤابقيؤغترأخذهثمئئم24

ته.كانماكلؤأتجاز

والثلائونالثانىالأصحاح

كأ+5ةتا75لالا"آ"ول5"ولأ+كأ5ةن5+"ة،"!ه!آء"ولأ

كا4ة7!"!ع"آة،لمه+قه+ق"أ"ءأ7،غ،؟لاش

8ة،لمكاه7،+هتة"ألمهول.

42"ول،"ثرغمل!ع"ن+نه5ول4أة،غلم7+لاة

ءع"له!،99لاه7"!أةء،لمآلمكاهعلا+لمه"+7كأ+

5+ن".ق

ؤخذة.تغفولبقترك25

ختىقغهإئستالطؤتضازغ

اثفخر.

تقلإرلآلأنهزأىؤتضا26

قجذ؟،خقلقنغقيه،

تغقوقيقخل!خق32لمحتيتسن

قغة.فضازغيهلمحى

لآعصته"أطلفييتة:ؤقاذ27

"لآققال:ائقخر".طتغقذ

ئتاليكيى".لأإنأطلفك

هو"قاتة:ققاذ28

ققال:فوأمااسثمك؟"

52ئا+يرععهـهـآ7ةغ"ألم!وللملم!ةء4507*1

+غ57،"فىهـل!كأ50+س!9له!+ع1قه+ن"غلع!5.ألع!9+

62عةألاع؟غ+لأ،هنلأنة"+"،9+ءة"/لاةءن!اأ

لأ5+"للىتاهكا8+لاه+ة5ئآهكالما97قه"ه+نلمق،"ول

غ9"7عكالأول7ة+8+50ءةه+قلم!97تآهلل!ول"أمل!خ

لب!++"ههآعلأ،"+نلأةلم!+عا"+نئآه.

72أ"ولللأع+أعة!اع+كاة+كهـلب!+ن7.علم!لمغللأ"7

9"لأةةهـ509.9ةغةع+أع7نهعكالآلما

+كا!+كألمس!هآعكأخ7لآلم!له!عع.5!لآل!هيرن

82+أعع7؟خس!+ى"آ+5+لاةلم!هنهكاه7،+كاس!لمة

ةغس!+أع7"ألل!وللم.

المادةأوالمخدرأيأهء!!ولحأكلمةالفعلهذاومن،تخد-لأوثيتسأوتختريعنيرل!ةعه!9"7اليونانىالفعل203

.ةلمخدرا



والثاإئونالثانيالأصحاح

"."تغقوفي

ئذغى"لآنة:ققال92

تلتغقوقيتغذتافياشملث

إشرائيل)3"3(،إشمكيكون

ؤقغالئإ،قغتشتذدتلآعبمتك

قو!ب((.)أشآ(الئال!

ؤقال:تغقوفيؤستأته03

ققاذ:باشملث"."أخيرفي

اسئيى؟"غن4تسئأ"يضادا

هتاك.ؤتازكه

دلكاشتمتغقولبقذغا31

لأئى)"03(،الله))ضئطراثضكالط

يؤخهؤخهأإلثهتطرث

ؤئختسسأتفسيى".

المثئضمنتةؤأشئرقت32

ؤهؤاللة"))مئظرعترجمئذتا

قخذ؟غقىتغرج

تا!كللآهذاآخلصقن33
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92+أعع7غةلب!+ن"نهه!ا،"?كالآهـ7،+غة+

لاةلاهكاهلم!هلع!ول"ألملم"!لاةكاأثهـ7"4،9+كا!ة+

ة75كاهلهالملاه،+ةغ57"كالا*كاآلماهـكأءعتآهعأ"ول

له!"+عهـلا"9لئ!+لالث!لالاة+*ة5.

03لألاعكالأ+لت!9خةلملع!ول"أ،"ولع+أع7

لأل!قىل!كهـةهاع7لم!،5ة+لاة.لاهكاةلم!هولأء+أع7

"ل!أ/،آ+5ءقه+عع"+لع!9ة+"لماه!ة/لاهلماأ"ول

7ثهـنلأةكاا7ع!"ن+!ة!ولعآ.

13أ"وللاعكاس!!ق!أغ،لع!مم!ءأةء"له!هلاةقه+

++ةلاهغولعلأآلاهد!ءهة،هـعهق.ءةأل!ه9"+هـعة7

9+كاقلع!+لاه9+ة95+كاقس!+لاهلم"؟اأكاس!هـلت!7له!لاه

لألآ*لالا".

23ل!ع!اء+غلا"غةلب!+ن"ة50،ثهـلألم"ولآل!لأ

9"+هـثرلآلاعة+505ةأه+قهـع.قهة+لا"5؟غ

+غ"*غلحل!علب!+لم!لب!97"تآه+ن.

33غ7ع!عوللاه+نه+نه7،كالل!لأ"هـلألهاأههأى1

الله.معيجاهد:ومعناه)يسرانبل(للا؟لإ؟6العبريفىالاسميأئى303

الله.وجه:ومعناه)فنينيل(د!6*؟العبريفىالاسميأتى403
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ائذياثغضتإسثرائيلتئو

اثفخذخقغقىالذيتيتسن

خقلضمنلأئةائيؤيم،قذاإتى

ائغضبغقىتغفوقيقخذ

قتيتمعن.

ؤإداؤتطرتغقوفياؤتطفغ

جمئةؤأزتعمفيلأخوةجميسمو

تغقوبأققستتمضغه.زجل

زاحيلؤغقىتئئةغقىالأؤلآذ

يتئن،ائخاليؤغقى

يتئنيىئخااتجغلؤ2

ؤتئئةالأؤليفيؤأؤلآذفضا

ؤزاحيلؤزاغهئمؤآؤلآذقا

أيخيرأ.ؤيوسمفت

قذاضهئمقتقذتمهؤؤأقا3

سممغالأزك!عقىؤستخذ

أيخييما.إتىافترلتخئىقراب

ييقاثيما،جمي!وقركضن4

والث!إتؤنالثالثالأصحاح

أ3"8914ة+7قع579لمة9*للأغولعكاا73لملا،+كاةأ+غ

+تاه+"ثر+لاه5+تآهلم!97لمتآه!لع!65لآعلألأغ"9ع

"+أ3+نء5+لأ،لأ"لل5++هقء*ثر+لاه065قلم!97هط

لل!ول"ألمتاه+لأ5ن9لاهأ"ك!9"لاغكالأولللأع.

ؤالئلآئونالئايمثصئخاخ

"للاطذأثرلم5"للىغةغلل!ول"ألمةأءع7أ"ك!ئأهةأ

لا"كاه!5ءةهـثرءة"4قهءنخ79ءلم!ةمحلاءهأ"ول
+ع+9"ولكاة1،5"لأ؟9ع5له!ع+،"ن+قه."عك!أ

لأع!آء،؟،+غلملل!ول"ألمه+مآ؟،"+أ+غلا"،عولأ"ك!

3"78*"،أأء"5خن5+4ة،كاآ"ول5

أ"ول2للأعكا!آه+غ5"+ن؟55"ولكاآة،"+أ"ك!

نه،5نهألا5"للألت!+نللاغ5،0+لت!9+أ"ولولعللأماأ"!ها

"كا!آ؟،"+علآ+ن"لع!كاآ+ةأ"ول7*"3ثرول41

هـ!لل!ألاه+قى*كاس!.5

3"+نة5ةغ9+لآههـثرع7!لم!9+هـكاهكالاعلالت!+ن

أ"ولنولعكا!9+7لاعكاا،+غلأ+7لألآلا++غع،ولقىلل!غ5

+نآهغ3لأكاآ،ءهقكأةهـثرءهق+ى"هق.

ول4،4كا!9+لم!"9؟خللاعكاه!4لالأ،كالأ+لا"لاىكايأع



والثلاثونالثالثالأصحاح

قغؤؤ،قتقةؤ،تقهؤغا

يهلآفضا.ؤتكيا.غئقيما

الئحمتاغصصأهصصصكلتش5-
وبصرلطلعلم

هؤلآء"قاؤقاذ:ؤالأؤلآذ

ققال:هوأفاجمئك؟"

يهئماللهأئغتمائذين"الأؤلآد

غئلإك".غقى

لطتتاليئخاا!!قترقا6

،واستخاؤهضاذلآؤأؤ

ؤآؤلآذخاتيئةافترتتأثئم7

افترتثدلكؤتغذؤستخاوا،

ؤمتخذا.ؤئوسئصزاحيل

مئذ،هؤلآءقا":ققال8

قاتفئقا؟"ائييائمرققذ؟كل

تجذ"لكىققال:هوأفا

ياآقاقك،يغضةغئاك

ستئديمما".

كثيرعيسو:"ليققاذ9
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لبما+ن"4ءاأع+9،"!الألقل!ة+ن"لاعكا!أكآهـغأ"حأ

+غكا!9+ل!ءكا!أ+خل!ة+9+7*كاثر57هءن"لمئةأ"ول

ل!"كالا"!أغهـله!ة+ةع0،59

"ع!5أ4لا4ثر،غ5"للء؟لمعلا+عةلألاى""ولآ45،ا1

+4+"؟،آ4ول4،ء+معلا+آ+"+قكاه5،+كاس!7،؟ة؟ع

ع+أء7"+لم!آة،4+ع،75ءكالأغثرلأهـةةع5ة+7

+"آةكاههلا.

ول46أ9+مملأآكاه3لا"كاما"أ"+؟،"،اكاآ،"ولأ"+

+غلاول"+نتت!7"ع!أ+9كاهعولن7"كااء7

ول47أ9+7!هللاءكامالأ8ماعول4أكأ+ولخ+"7

"أتمكان5ول4أكا!9+علا"كالألانوللم"ولألم!4+ء4+"+ق

9+لاعكامالألأ!هثهـ7*434ءاأهـ!لل!أول41

+9!كاءنع!لاكاا47.

ول48أ+أعلاعآ+4+كاه+تآ،5لملا،+كاس!+كا!،4أ"

+94عله!لمثره"،4+ق4لم،4عم"لآ+77ءول"؟ةةغ

أع+ء7/مألأ"عتأ79ة+4آ!كا5لا*!ه79،عللالمهلا+آ57

كا5ءىعان9،ع.

وعأ+ع7ةغكاه!"لا/،+كاه!لأ،لم!5،+هول*لم
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ائذيتلثلتكنآيخى،تا

".لك

إن":فييغفوققالا0

يغضةؤتجذثقذكئث

تذئ،مناثقذاتاافتلأقاقلث،

كضنؤخقذزأثتلأتي

غقى.قرضيتاللةؤخةيرى

التىتركايىخذاا

قذاللهلأنإلثك،أخضرتقا

شىء".كلؤلىزخضيى

قأخذ.غقييماؤغضت

"لترخلقاذ:اثتم2

ائخالي)5"3("ةالىؤتذخث

تغقم"ستيلإيته:اققال3

ؤائغتتمزخضةالأؤلآذأن

غقىتوشيئطجمئديالتىؤائتقر

تؤمآأنجقتمالقاقإد!،الولآذة

اثضاشيية.كلقاتثؤاحدأ

والثلاثونالثالثالأصحاح

ةةعهـثر5.!كاءكالل!5،+كاه".

،ه+أعلاعغةلملع!ول"أ،5تأع79"ول7،9"*

ءل!"لاغكاهـاهآلملاهةغ"!،"+؟لق!"9ة!ا+ل!لق!غلم!ل!لت!

*تت!9،ع07س!7لاعءأعلاه+نه+لاه؟أعةء9+لاة+لع!كاق

/ىهكاءلف!ل!"ء،+،5ة،9++س!كاقلاههـلمفآهح!أ،

نعةهكالآولع5،لماع.

لألأ"8،خ"+عءن8لأهمآ5له!5ءلا"علأ7علأكاهول5لم،

،+ةثرلأكالأخغ7لم!عهـةعءةأ!أل!،ءكا!لم!،5+."كالا!

أ"ولغ5+"كاقالم"لم!ة+نأ"وللم"ثرغ.لاع

24أ"عأ+(عقى+كهـلاععع+لا"5909+لم!ةكالا"هـع

غ+"عهـنعل!مآ.

31ع+ألاءةغ"نءلب!5!عأن9عة،له!لاه7لا،لق!*ع،

،+ةة+مآة،"+"9ء+لت!هه+ةول،4"+9+ة"+لمهلم

أ"ولأ"5ءةلم،"+لاهنء*هثر+غالأغ.غغ!4ل!قه

"!اكا"ةلت!،!لع!"نكاعنهلألم!غ9"لالم!مآ7لم

+ةهـه!4تآه"+7،كأ+"+7"+لآ+ول77.

للكلمةكترجمةالممتد،أوالمستقيمالطريقفيأكطاح+المالحها+*دما+،5ء+عالبحيريالقبطيفىتاتي503

القبطيفيتائيلكنهامعنويأ(،أو)مكانيأباسئقامةأو)زمنيأ(،التوأوالحالفىئعنيوالتي+!اهـنعآع4دااليونانية

حالأ.أوأتوبمعنىحولهول+كاهالصعيدى



والثلاثونالثالثالأصحاح

تمقذايمتيل!يتتقذما4

الطريقفيأتشتذذؤآتاغئد؟،

التىالرخقةميفوتةخ!ب

الآؤلآبخطواتؤيقذليفذايي

إتىستئلإيإتىأجىغخئى
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لأ594+هـثهـعغس!6ةنك!ة،59لاهلم!هـكا!9+لم!غع7

نآه+ةة،"+5لملف!لأعغة*كامالاغلل!كانلاغقي+نن!ةة

ول"+كاه58*لأ7ثمع+95عكاناعللأ65لآ5علالا"+آهل!

لاهلم!أ"ءأ"ء"ول"ةة+لالت!كا9"ة،"+آلاس!س!!5ثآهء

لماعغهـ8آعلا9+ة5لاةءنولل!ة،9لاهلم!أع75ء.9،

ستعير".

"أثرذجميسئو:اققال5

قجي".ائذينائقؤيممنضغك

يكمىقذا؟"يضاداققال:

تاآتاقلث،يغضةؤتجذثاتيى

ستئلإي".

ذلكفيجمي!وافرتجغ6

ستجير.إتىقييقيمافيائتؤيم

إتىتغقولباؤزخل7

ينفسييماؤغيئ"ائمطلات(()603(

يضؤاشيي!ؤضتغييوتآ،هتاك

ديلثاسئتمذغايذلك.مطلأت

"مطلات".ائضكان

لم5ع+أعلاةخ"كاه!لا!"ءولعللىآلل!له!ء+كاةقه

ة+"ئآه+"8ئةهقه+لما+ع،.قهله!غةةغ+أعع7""7أ

+أ/5+قه+لاةلا"ك!أ،ءةئاع579كأ*لأ،9عأ+لا"577

كا5لالمك!ن9،ع.

،96+كاس!+"لأعللىعغةلا"كاه!غ7بنغله!لأ؟9

عولغلأ،7ععألأشللاة؟ةقه+ن"ععأ7ء.!ا

لأ7"ك!أك!"ألم!لم"+"مآع،غأ5ءول7لاكأع."ك!أ

غ+5آكااعلاخ"لاكالب!غولع،هأك!مآ5"ولأ+هآ5

،أتهملأكاس!لا،+ن"هق5+غولكالاءكالأ،7"لاع.ةفا+هكاتة5

عكا!!هولغ7ة+"لم!هلاةتةه+لاه+ة+لاهلا،ع،أغ

ك!ل!.آ"77

اليونانيفىوتاتيمظلاث.اوخيامومعناها:للمكانعلمكاسم)سكوت(؟د؟+العبركطالنصفيئاتي603

المعنى.77!لأكابنفسكأ5
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إتىتغفولبأتىائئم8

اليىضتيهيتمقلإيتةشاييتم)7.كا(

جمنتجاغحينكئغانأزضيىلمحى

ؤخئتمالعحئرتايئة.ائتهرئنتئن

ائضلإيتة.فؤاتجق!!ى

منقطغةاؤائتاغ9

ختاكتضت.خيحثالخقل،

شتيهيتمأيىخموزجمنخيضته،

)803(صبره

لعجة.يمئة

ؤذغاقذتحأختاكؤأقاح!02

إشرائيل.إتة

تئئةائتةبيتةاؤخرتجسث

لتئظريتغقولتؤتذثقااليى

ائتفذة،آفلتتات

خموزائنشتكيئمقرأقا2

والثلاثونالرابعالأصحاح

لأ8أ"ولعهـثهـلأ7ك!لع!ولكاأأع5ولءله!7ة+7،8

لع!له!،ول،ء7لملأل!،+كاس!غ377لملا"ل!"*ع+ةهـثرلأع7

ك!غش55"آلم!"+ه+هكا!الاألاء9لمءمآ،م!أ

9"+ع7لاءههلمغ"+"ول9+لاه+لع!كاقشعة+8لع!ع.5

لأ9أ"ول5ء"كالأكاولغل!لأ+لماع9"ةآتاهكا593"لمقئاه

ل!عكااءكا!آءولغل!لأءلا،،!ل!7لمقه+لا"9"+كأ

له!لم!5لل!99+"+ة5له!ع*لال!+"ولخل!ةلأله!"لالق!

02"ك!أكااكاكا!ع7غولحآهـكالاكاعاي97ه،7"ولأ

+غثهـ"!ع5+"كاس!+ءهـلاةلاةكاأ.78"9

ؤالئلآثونالزايغآ!صئخاخ

أهـثرلآ!ل!،ل!عغة"لا،5كا"لألاهـلأ97ماعول5لمأئم7

غ+،أعلاع+لت!ءا"ألل!لملم4ءأ"كاهـ"لم!علاآ5"+

غ+"لألاهـع"9لالت!+خلل!*93.لالع!آ

أ"ول52؟أعلالالأ+ن"*لاءلم!عةةألا5س!له!له!95ة

ساليم.:علمكاسموالقبطيةاليونانيةفيترجمتولكنهاسالمأ،بمعنى)شالم(لبا؟!العبرىالتصفيتاتي703

:والصعيديالبحيريالقبطيفىوئأتيقيمتها.معروفغيرعملةوهي)فسيطة(6بأ6برالبأالعبريالبصفيتاتى803

نعجة.أوشاة



والثلاثونالرابعالأصحاح

زضيىلأائي!يىزرىئخوا

تغقاؤاضطحغؤأخذقا

ؤأذلها.

ائتةبيتةيتف!يىؤتغفق3

ؤتكلتمائقتاة،ؤآخبأتغفوقي

لمحكرقا.يخ!مبائقتاةقغ

أتاةخموزشتيهيئمؤكفتم4

الضيئةخذ؟يي"خذقائلأ:

زؤتجة((.

ائنأنتغقولبؤستيئ

ؤأفا.ائتتةبيتةتخ!نخموز

ى!قؤاشييهقغقكائواتئوة

ختىتغقولبقستكتالسئفل،

تجاءوا.

شتكيتمآبوخمورقخربخ6

قغة.ليتكفتمتغقولتإتى

منتغقوبةتئوؤآتى7

ستمعوا،ؤحينالسئفل،
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"995*عهآةةلالل!*9لآ+5لآلأعأ"ءأ"8لألئ!ملألأكان"

ك!غهـلآله!،75،كاءله!لآكان"5ولأعكالع!لا،ع+"+غ7

لآ+ن"07

3،""لاع*كاس!كا!9+قي+قي*لاللىلا،5ء4آ5+7

9+"لألاهـعةلع!ول"أمأ"عألأ3عكالأ+كأ7للألأكا

هـ9"+لأغلأهأ"ولل!عكالأقىثرغفى+"وللألأ+ماة75ما7

لآ+5"+هـ9غلاهى"آبخ+ن.

4ع+ألأعةغلاء*حلم!9+ة55لم!لم!لع!9ءلاة+"+غ"9

تآه+ن"غثرلألل!2خلم"وللأ،5لأ+7للأأ3!آة،"+

+"كان77ععألألاى""ولآ.

5لل!ول"ألمةغآئملأعكالاهول،+ةعآلم!غ7ع7ةةألا5

لل!لم!له!ل!9لا"لا،5لالأكاهـخ+"لأى"9.تاه+ن"أهةغ

أهألاتآه+ئا"لا"كا!"6ءله!لالت!+لالت!للاأكاتاه+ئا"لاغ

لب!+ءلب!آةء+لأعكا!+لت!،كا!9"+ةغلع!،"ألم!ص!لل!قآه+

هـثمغعآ7ء+نهن5.

6غلآ!هـ8لاع؟غل!له!لم!لع!9ة+97+!لالال!علم!9+ة5

لل!ءا"ألمكا!8"48،"+ن.لب!

7أهةغلاأهأ،لل!ول"أأغهـ8للأه!غقهكاء+.لاه!آة

لف!5غة7"كالاهوللألملا"كااهـمحهلالاع+"ولأه9؟7"ع5لم
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لهمؤكانالرتجال903نج!ن

ضتغلآئةحذآ،شتدياخرن

ضاتجغإدإسئرائيل!ىقتاخة

لآؤقكذاتغقوقي،اثتة

.يكون

قائلأ:خموزؤكفقفثم8

فيإختازقذائيى"شتيهيم

إئاهاةقأغضوااثتتكئم.تفسييما

زؤتجة،

تاغطوأ.تاوفيضاؤ9

يتييكم،تتايتاؤخذواتتايكثم

ؤفوذاتثتتااؤتسئكنون

قذاضكم.ؤاسيغةالأزضن

غقئقاؤتاحروااشكئوا

اليها".ؤتضلكوا

لأييقاشتيهيئمقالاثتما

نغضة"قلأجذؤلإخؤتقا:

والثلاثونالرابعالأصحاح

ول"أثهـلا+97لاة77"ن+5هـكاحآة؟9"ة+،7*كاهلم!لأه

لاعكالأآه+غلاغكاأ7"9ثروللما،5أعهـأ53كأ+علهالآ+5

9+"لألاهـة5"ألل!ولءلم"عأأه*ن+تأهءس!"+كا!.،

"ول8أس!8كالأثرةعلال!لهالمالع!9"لا+هآ85لاغلالم!

له!ء*لاءةةألا5لاهله!59+5+"!آعقي+قي*لاللىل!لأ+

ء"لالاهـغ"9لأن.لالت!ء+ة؟لائاهلالأءن"لب!+ن"

لا3."ول،"7

9غ+"لأ،لم!لم9عكاتاهـكاه5لألم!آلا.ء5"هـ"لالا+غ9"5

تت!لم!ن7?ةةآلم!لألاأ"وللألاهـ5"+غ+4ع"9لاتت!ل!لأ

ثر"لمع+ع+هآ5لاهأآ5نلم!لالت!.

51ول4أل!غ7،لم!لألمع+آعول،5+"ولأء،ألأ3لآنهةأ

مآع+"8+!هآ+لا"لاغتت!لمان07عء،عول،5ء"ولأ"ول

95+لماغنعهـكا!ع+خ)!همن"عأ"ولءهـكاهكالآ+ك!لأغلاغ

.قي+ن"

الأعلاع+مغ؟*لاءلم!ع9+ة5ة+7غ+"+لآ+ن"59

"ولأ+9ة5ءعنه"ةهـثرعنه5"نلآ"5ل!ئا59لما،،

جاءالذكطالفعلنفسوهوداخليأ،تألمأوانذهلأوطعنأونخشأنهبعنى،"لمماهكا!ند!"ء"ولاليونانىالفعل903

37(.2:)أع"قلوبهمفىنخسواسمعوا"فلما:الأعمالسفرفى



والثلائونالرابعالأصحاح

تقولونقضفضا.شكئمقاأ

لمنغطى.

ائضفرجذأغقياكئروا2

تقولونقايخستبقستاغطى،

ائقتاةهذهؤأغطويي،يى

.((زؤتجة

تغفوقيتئوقأتجالت31

يضكرأتاةؤخموزشتيهيتم

قذكانلآعشنةضغهضا،ؤتكلموا

اختهئم،يتةتخسن

شتضعونلهضاأؤقال4

ؤإثتابيتةأخؤاؤلاليي

تفغلأنتسثتطيغ"تاتيئة)031(:

أختتانغطىأنالأثرخذا

تتا.غازلآعينةغفقة،ذييرخل

ن!ثئيهكميقذالأنتااغئر5

جمرتثمإلطتئتكئم،ؤت!كن

دكركلتختنوابأنمتقتا
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قى*!،769"ل!خلاهآلملاتق!لمانأ"ولةلاةغلمع+7+أع

كالت!؟5لأل!ع.

،2ثم+ع+"لانهـ7عهـل!لأ+79لم"9ةةهـكال!لأأ"ول

لملع!كالت!ةهـ"كاة،6ل!"ء+7+أخله!5لم،،"ولة+ءكالق!غله!5،

لأ+ل!+"ة،"+"تا+7ل!ءأ5لألالا"ولآ".

،3ولع+"9لا"كا!هـأغةأهألا،5لملل!ول"ألب!6

ع*لال!لأ"،ا،لم!5له!لع!9لب!ء9+"+أ"قه+نلم!كأ+ع

لاهثمةةأ"وللأ"كااههثرعلمءآه+ن"،+ةآله!غ74"لا

هلا،ل!"أ3+7ةةعلأهـثملأ"+نتت!7لم

لأ4أ"،الا"+أعن"6آه5لالع!عله!لال!أ"ول،لاعول51

فىةعهـثر5أ75،"5لاأ5أةخ8عما5نه

لا؟7ةكاالم!هـع"5+"كالآ،،+ةلآخلأ4كاه+قلمهةه"ل!ق،

ش7عة"ل!لأهـ8لم!لأل!تت!هـل!4لملب!+لف!9ة5،ع*غ

ولة59لمكاكالامآ07!ءكا7،لأة9لاةع50ة،لألم!لأآ.

51ل!غلب!ءنهءلم!ةلم!ةكا!هـلع!،5"هـعل!آلم!نأ"!ا

5+"،!كالآول،5لماع77ءنلهاآ/لاع!كأ3غ7هـكالأعلئ!ع

لألم!عآ5"حأ،ئاله!ءآ5لاعءلت!+ع9+،له!هـ7لآل!"،نلم!لالت!

والفبطيةاليونانيةالترجماتفيتاتىهكذالكنها،الجملةبقيةدونلهما"،ادوقالوا:العبريالنصفيتأتي031

والصعيدية.البحيرية
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مثكثم.

ؤتا!خذتتاتتااقنغطيكئم6

زؤتجإتصتتاتكئميخأتتا

كجثسيىؤتصيزضغكئمصؤتسئكن

ؤاحد.

نأتتاتسئضعوالثم7ءاوإن

ؤتضصى".تتاتتاتاخذتختتئوا

تمقاأالكلآمقخ!نا8

ثنشتيهيتمؤأقاتمخفوز

حمور.

نأال!ثئالبتتأخراؤلأ9

كانلأتهالأفر،قذايفغل

ؤكالطتغقولت.يائتةشتغوفأ

تئتفيقنتجميعأكرتمفو

أيييما.

ال!بنهؤشتكيمخموزقأتى02

قغؤتكفضاقديتتهقاتالبإئى

ؤقالآ:قلإيتتهضايىتجالي

والثلاثونالرابعالأصحاح

+ة7"كا!ل!ع"،ء!ة

لأ6ءأألمهلاعله!هكالق!؟كأ+لاهـ5غ+"3ع"9أئملق!له!7

ل!آلم!ن،4ءأة+"+ل!لت!+"لألاهـغلالل!9لالت!لم!ن

78لم!للىةلما"هـعلألم!آ7لالالأ"5"ولآ"ولأ5له!هكالآولألاع

9"+،نلم!آلا"ول،ةكاس!لماهـع"لئ!ع7لاغ750!0

لأ7ل!كأغغ؟لألم!ع+!نهك!"كاأعلت!له!أئم7قه+

+عء،9ل!لاغلم،"هـكاس!ع+ل!ة،ء58عكأ++"لألاهـغ5"9

لألألالق!كأ+ثرءةكالاعلم!هـع".

81"ولألأ79"كا!5أثرلأة5،لاغ+لأ"آ570لمالهالع!9

"ولأغ7لاءلاهآءع*لالم!+هىلالإهأل!له!لع!لما09

،9أ"ول!نه9*غكامالأة5لأة7ع4عه*،لاتآهكا

+5"كاآتم،،ة+9لآلألمهءه05+قغ7خولع5+،كألأ9قي+

كا"ل!لاهـ9أ.ملل!ول"أءة+ن"غةألا50ء"كاة!هةلاغ

للألل!+للأكأ++للانف!للأخنق،لل!ولآهنأه+9+"+ة5.نآهءنا"

02ل!عهـثميمخة5لل!له!لأ9أ"ولله!ع*لال!ةءةألا

لا"ءقه+9عةءأغلأ+ثرنأ73ش5+ة8علع!5"نا+لق!7

أ"ولل!"كالأ!هثمغ9+ءةعنه+4ء49ةلأش5

ثرة+علع!5"ن+لألق!8لأغ75ءع5



والثلاثونالرابعالأصحاح

تجاللراءلآ"قؤ13

فىقفمسثكنواتتا.مستالمون

ؤخؤدايخيقا.ؤئئتاحرواالأزضيى

تأخذأقاقفئم.ؤاسيغةالأزضن

ؤنغطهئمزؤتجابتتايهثمتتا

تتاتنا.

يهذاققطيشثبهتا22

لتصيرقغتايتسئكئواالرتجال

دكركليخئيتاؤاحدأ:شتغبأ

قختونون.قئمكضاجمئا

قؤاشييفثمتكونألآ23

يقذاتتا؟ؤتقائمفئمؤضقتتافئم

قيسثكنونقفئشتايههمققط

قغتا".

ؤشتيهيتميخموزقستيئ24

تاصبمنائخايىحينتجميغائييما

دكركلؤختنقلإيتيهم.

غرتتيما.لختمجمئهم

923

لأ2أههـ7"،5+لع!5،9+ئاهمأع7للأول،،75،كاأعله!هـع!

.للالت!له!لأللاءكالع!ء،ءولأهأ+غش25لآ5،"ول

95+لهاغلاعهـكاس!لأ"كالل!آن"/7أئمخةلآلأنه؟أ

5+"ثهـ+مآلأهأ+لأ"للاغلت!+ن"07غء"لألاهـ5"+5"9

لالت!+ن"87لم!ةليالم!"هـعلألم!لا،ع"ولآ"لأىلا"ولأ5"+

هـلاكا"7غ5"9لألم!تت!7ةكالت!5لم!ع7"نءهآ5.

22لم!لاهل!ةلاغلب!+قه+لم!ة،4ءل!هكا!هـلل!،5لأل!آلم!،5

هـ7"،5+لل!9تاهءكا"ول!ها،5آعلاله!هـح"لأتق!لم!7+كاتفماع

"ل!أع،"8ل!ةلا?"لا!+لت!+غ9+،لاله!خ"هـكاخ!،لألم!لانف!

+"7"كاوعلاول،لاةلمولهـ"كأ،أ"أ"ن+5،

ع+له!ءغ+،9.،4+77

32أ"ولكأ+آ3+ولأ73لاتت!+ن"،"ول"+ة+ن4+57*9

لالت!+لا"،"،أة+"ةه+"9+عء*لاهلانف!لألأنم،"+كا!

لاهل!ةلم!ل!خلب!،تاهكالم!ةهـلل!،5لم!تت!لاعلمعآه+ن"أ"،أ

كالآولأهكالاهلا،لمح!هـعالألهالالت!.

42ول4أعته!أ7"كالاهولل!لم!لم!لل!9أ"وللم!ع*لال!قهكا

لاأ5تآ"ن+قه+ة7+ع05،غ+ك!95عىةلم!لاع5،أة+لا

ن+ل!87لآ+5ة+8س!ع5+ن"ل!تت!أ"،ا+علم!خ+ع،5+579

لأ+9"كالا!ألآءع"ول59كاكالامء"أ"+نتق!لالم+"ء

07!9"
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الثالمجثاثيؤيميخىتخذت25

ائتىأنفتؤخجين،كائواإد

ؤلآليقيشيضغونيغفوقي

ؤاحل!كلأخذابيتةأخؤفي

يأتالطائضلإيتةؤذخلاستئقه

دكر.كلؤقتلآ

ؤشتيهيتمخموزؤقتلآ26

بيتةؤأخذاال!ثفبيخذائته

ؤخرتجا.شتيهيتمتئحتين

غقىتغقودتتنوآتىثئم27

اليىاثقديتةؤتقحواائخرخى

أختفئم.فيقاتخسئوا

وتقرهئمغنضهثمؤأخذوا28

لمحىكانقاكلؤخميرهئم،

ى!كانقاؤكلائضلإيت!

السئفل.

شتخمبىكلؤستئوا92

ؤي!تاغفثم،أضيغتهئمؤكلجمثفم

فىكانقاكلوتقموا

والثلاثونالرابعالأصحاح

52غلأغ57+عغ؟غ7بنغلم!لأ"9بن9+لم+أع+ة

7"كا!لاغلب!+ل!ة+ءلب!غ،"8لاهأهنة5ىأهألل!ءا"ألم

لالع!ءلهالاءأ"ولول5،لا،5ة"أههـثرع5"لا،5ءه+كاهك!!

لأ+7لا"9،"*"له!نه+ن"أ"ولهـ8!ه!أعلأهعأءلالأء

+ثرة7،هـكاهوللت!5ول"أ"+خ?وللا،"ل!+كأ7

ةكا!ع7ول،ة07

62+لاة+?لم!لم!س!9"ولأءولئاحلما+!ةلاة،7

"+نقه"+غ+ولع7،"7+كال!غة6"لم!،لما"*""!آء"ول،

"ثرغلم57لالأ+75"ل!،ك!غقه+هولآهىقه+ع*لاءله!

"ول،غهـثرلآع057

72أهخةألا،5لملل!ك!"أل!ههـ8!ه!أعأ+عنه+5

مآ+"لم!لا"9+5أ"وللآ،ة7"كاه+9ش7لملا،ثهـة+غ7يبه!

لا"لا"آلهاغ7"7،5لالأ+ةة!لأهـثمع4لملالت!+ن

82أ"ول"+9+ة"+"لمئت!+ن7،"وللأه+ع5"ةلم

ءن"ل!لت!أ"ممانه+5لاهل!ة5+ن"لمل!لت!"كاةع+ل!أل!غ

قي+ة+8،ع،"!ا"كاقل!أل!غلب!كا+لملب!آ؟ع"8!.لاهلم

2وأ"ءأ"ءللا"+"+"لم!لت!كاه+لائت!ءن"،"ول

7"كاه+لأء7لألا?!ه+"7لالت!+ن"أ"ولةء5

لالالأ4آع"عأءن"ل!تت!7"كالاع+لت!ولله!*فيلمأ"،ا



والثلاثونالخامسالأصحاح

فيكانقاؤكلائقلإيتة

ائئئوت.

يشتضعونتغقولبققال03

ييتجغفتضاقذ":يليلآؤ

شيريرأجمرتختىمكروهأ

الأزضيى،سئكالطتجميعجمئذ

أتاؤ،تينؤائمرفيائكئغاييإنتئن

غقىقتختمعونائغذب.قليل

أتاقأضخىؤيقطغوتيى

ؤتئيى".

"ليهن،نقالآ:خضاأئا31

يأختتا؟".تفغلونزاييةأتطير

آلأ

"قيم:ييغفوقياللهقالاثئم

إيلتيش!قؤفيإتىاضغذ

فتاكؤاضتغهتاكؤأقئم

تلثتراغىائذيلئةتذتحأ

جميسئوؤخيماينقرئتحين

أيخيك".
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لآ،ةلأ"كا!+9كائم4?لايمل!غينة+،ء8أ"ول"كائم

لألألأغآ"!5.5،مآولأه

03لاع+أعغةلملع!ءأ"ألالع!علم!لاءول4أ،لاعول

الااأ!،+ة7لم!ع+ع5+لآ،ء"ولع+كالق!ع،57+9ة7لم!ع

عل!أ"،-كاه7،كاهآ5،أ"+5،ول5كاتآل!،لأ+لا3لآلا/غ7?

+هعآ*"!7آ50،ول"أكاهآ!كاء9ءغ"آ50،.علألئ!؟غ

عة+كا!لأ،ثرة،لم!أعل!غلملب!لاهـ،9"هـ*"لالاكاأ"ول+لأغع5

غ+،غلم!!ةوللالاكالياكالاهآلاله!ءع"ولأ9+ك!غ،هكاالم"له!،

لف!لأغأ"ولةةولأه5لم!لاه.

3،أهةغلا"+أع!!عظكالئ!عأة+9لأ7

9*+لألع!كالآ،لآ+قيهـ8ءةةلأ/لانف!لها

ؤالثلأثونائخام!نصئخاخ

15+ألاعغةهـةعةع9+ة5كةـلمس!ول"أ7كأ+كاه5

لا""لمهـ7،عءأ+لاةكاة+لاه!"هـ،78"ولأهولأع،خولعآ

أ"،ألاهكا!آه+آكاماءلاهـآعءأع5،9لاهـلت!كانت!عنن!ء

هـهـةكاما+لاغ،5ل!غلب!!9ة،ةه+ةعكاي،عء!كأة+"

+9!لت!كا+5لا"كاه!ىكاهقة"ةهـ8ءكاتآههلا.
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ؤلكليتيي!يغقوفيققال2

الآيقة"إزفغواقغة:ائذين

منقغكثمالتىائغريتة

ؤآثلإلواؤتطهرواؤستطكثم،

ثياتكثم.

تئساإتىؤتضغذؤئتقثم3

لئةقذتحآهتاكقتضتغإيل

تؤيمفيلىاصئتخالتآئذي

ؤتخافيقجىؤكانجميقيى،

ييقا".دقثثاليىالطريقفي

الآيقةييغقوقيقأغطوا4

أئديهئمفيكاتثائتيائغريتة

آدايهئم،فيائتىؤالآفراط

ائئطضةتخمتتغقولثقطضرقا

خئىؤأتاذقاضتكيتم،!ىاليى

آ.ائتؤيم)311قذا

مينإمئرائيلزخلئئم5

غقىالئ!خؤ!تؤكانشتكيتم.

تسثغواققئمخؤتفئمائتياثمذن

والئلاثونالخامسالأصحاح

72ء+أعغةلملل!ول"ألب!+بى،ولأهقهءن"أم!أ

لأ،كاه+ع،5+)+ءله!"تآه+نول+"9ععنهءهـعنهع

+هلأ5هعه9ءههآى5ءنهءلهاهـعانلما!لت!غوللماكا!لاه

لألق!له!نأ"ولكا!!أ9س!هـكا!ءآأ"ولء+"!ةولةع"كا

كاءثهـهكأ5نلم!لق!ل!لم

ول43أع+ل!"!كاهل!فى5ة7لألق!لملاعأع5هـ،"!ثهـ7

أ"ولل!عله!لع!كالآ،5+لاهـ،س!طك!غلآ+كاه،4ل!ه،9لب!عهـلب!+

لب!6،+7"كاتاهكا"+غلم!،5لاخلألم!غهـ"89آلل!عليا5لمة5

للألاله!ع،6ئةهلم!غأ"ولغكالع!كاس!،ة7لماعلاغقي+لملب!ةة!ت!

95+غعهـن77.

"ءأ4أغةلا"وللع!لب!+لع!ك!أ"ألم+ءلأههـعهنعه+ن5

9+ه!لا4لاهآ5لمأهلا"كاهك!لأغآ"+5ع*أء9لان"لت!76لم

أ"عاة+ما+لن!لاخ"؟لاعع،5+لا،ةلنألملانن!+ن"أ"!ا

كا"ولغول9لال7ء"+نة"ألع!وللمن+ةأكا7

9ءكالأغهـ57،7لأ+7غ7لأ،ول،ءع،5،"ولثهـلت!+ةلاعكا!

كأءن"لع!غ5لآ+5أ!له!ع9ل!هأئملم!غ.5"9

،"،51لآ!خ9ع77"9-كااثمولغلم!،ول،ءلمل!لل!أ"ول

لاغل!خ5+عةهـلم50هـعتةه،+خكأء55،عثهـة+5"+

لب!!أنوللمل!لتماءق"،"كانهلل!آةع+"ءأل!"علع!كاآ+ة

والقبطية.اليونانيةالترجمتينفيتاتىلكنها،العيركطالنصفيالأخيرةالعيارةهذهتأتيلا311



والثلاثونالخامسالأصحاح

إشرائيل.تييؤزاغ

لوزإتىتغقوفيقآتى6

التىكئغان،أزضيىهيالتى

ؤتجميعهؤإيل،تيتقي

قغه.كانالذيالشتغحب

وذغاقذتحآهتاكوتتى7

إيل")312(،))تثمتاثضكالطإشتم

حينالفهتةطقرفتاكلاممشنة

أيخييما.جمي!وؤخيمامينخرلت

فرجمغةذئوزةؤقاتس!أ8

إيلتئمتأسئفل)ؤدفتث(ليفقة

تغقولبقذغاائتفوطة،تخحت

ائحردط(()313(."تلوطةاشضقا

أئضأييغقوقياللهؤتراخى9

تئنقامنتجاغيخآئوزفي

الله،ؤتازكه،العمترياييةالثفرئن

"اشمك:اللهته.اؤقاذ

6+-د*ياالعبريفىالاسميأتي312

أ*لأأالعبر!طفيالاسميأتي313

النحيب.أوالحزنبلوطةأكط+دطههـداخ5
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لالق!ءلالت!ألاكاأ.78"9

هـثريم6لاعةخ"أس!وللمأع5لاهوللم"لحلألا،+كاس!لأغقيلا

لملا"لا"*لأل!،+كاس!هـ،"!أ83لمءة+ن"أ"ولقى+5ة

ة"ثر5لمة5لالأ)+ءلم!.قه+ن"

"ول7أةهوللئ!كالأله!ةلاعغول5لآءكاماكالاهـآ57،9أ"ول

!هولغكاس!ل!عءةلاة5لم!"+هق+ة+هلا!"هـ،.78خولعآ

9"لأغ+لا"هـع7"+ئالب!ةهـعءةلاغ+لب!

!+هة9ة،*كأعل!،"+نة7"+ةكا!9+لت!+هىلا"كاه!

ءقه"ةهـثهـعقه"ن+قه.

78"هـخ+"ع7غ؟س!لملمعه"9لأ9ءةهـه5

53"ولولعلمعع+لق!+"!يا9ل!هثهـ،هـ،"!ة+قش7

لا"قى،57لمأ"ولكاس!!هولغلاس!لملل!ول"أة+"له!هل!ة

"لآ+ن5!قى"507+غهـلاهلاع.

هـهـي7؟خهـةعة5لل!ول"ألم،+!لاغ85لم"لحلا

ع+ة+9ع7لاغ5ء5ولغ5"آلم!"+ه+هكاس!الاالآ+5

لال!9لمع"آ"ولأ7ن8ة3عكاا7"ة+ن7هـةةع.5

51أ"ك!+أعلأغلق!+ن"ةءهـة5ة+ةلاهكاهله!75

الله.بيتإلهأواللبيتإلهأيالهل(،بيت)الل*؟

ثهـة!4للا50اليونانيةفىوتاتىالبكاء،بلوطةأىباكوت(،)ألون؟دأ+
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تغذئذغىلآتغفولث.

1!اسئملثتكونتليغقولت،

إشئرايميل".

"آتا:اللهتهاؤقاذا

اتمؤاكثر.ائئمإلفك)،31(0

يثلث.تكونآتبمؤتجضاغاث

جمنستتخرخونؤئفولأ

صفيذ.

أغطئتاليياؤالآزض!2

قذلكؤإشخاق،إئراهيتم

ؤلتسئيك،تكونتلثأغطيتها،

قذ؟اغطىبغدكمن

الأزك!".

مىغئةاللهضعذاثئم3

تغة،تكفتميييماائذياثضكال!

ى!غفودأتغفودثاقأقاتم4

قغه،تكلتم!ييماالذيائضكالط

ؤسمكحبخخر،منعمودا

والث!إثونالخامسالأصحاح

)هلا"
لل!ول"أ.لمهنلح!أكالآهـ7،"+ع،+غأ"لع!!لملم

كاا78"9"+كا!،ةءلأةله!هلاهكاه.

أ،+أعع7ةغلب!+ن"هـةةع5لئ!57"هـةةع5.ىهء

نلاكأ!لاه"ولأهـ87+!نلاه.ل!هـغأ7"ولأ

لع!لأ"لألاكاأ"7لالق!لأهـغ،"كال!هكا!لمقهكاهاغ41ءا

لمكاهء!اآ5غوللآءعهـكاةن5هكايىخعع8"+لأهكاتاع.،

21أ"ك!ل!لأء/لالآلألأ7؟"وللع!؟غوللم"9لم!أ"،ا

كاأ"كايول5أةخةس!ول"نلأكالأ.كا5أ!كا+"ء،ءأ"أ+لب!

+كاغكا"لم!9لاهكاآلم!كاه+عغ؟لع!كالت!لالأ+ل!لآلأ

734+ن.لأ

31لا"،لمغغةهـةعةع!+"قه+ن"ولغقه+

،+ةلملاهئاهغ8لأعكالأ!هلم!،+عئا".ئآهكا

41"ولأ!+كاس!كالاعل!!ا"أ!شكا،8لالاخ+لب!++ةءلب!

لئ!غ8"8لاعكاالم!+ع!"ثهـشكايقهءن77هـ،ثهـ777آلم

أ"وللأعكاماع+كاس!ا+غل!لأةل!ه+كالالأءن"أ"ول

فم)علىإلهى:والقبطيالمونانيفيويفابلهاالقدير،اللهأيشداي()اللل!+6؟؟:العبريالنصفىلائى3"ا

25(.94:ا؟434:،3:3511؟28:)ل!انظر(اللهفم)علىإلهكأو(يعقوبأواسحق



والثلاثونالخامسالأصحاح

زثتأ،غقثيماؤضثستيهيبأغقئيما

اسثتميغقوفياؤذغا5

اللهتكفتملمحييماائذيائضكالط

إيل"."تئت:ضغةفتاك

ينتغفولثزخلائتم6

ؤزاغخيضتهؤتضتإيل.تيت!

تضاؤخذت.315زتجاببر!

إتىكائراتا)316(يناقترقي

ؤتذثلأفراتة،الذخالبأزضيى

ليلآدص!لقا.ؤتغسترثزاحيل

تلاؤجمياؤخذت7

تقا:ائقايقةقاتحتأنيضعوتبما

اثنأئضأقذالأن"تشتخجى،

لك".

خروبخجمئداؤكان8

تفسقا-لامم!لقاتاتتأ-لأنقا
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+غء*غللاع+خ)4شن7غه،"078

51،"ولغفىولكاس!لاعلع!ول"ألم5+لأة"لهاهنآه+

ءلاه+ةءلاغلب!لاعكالأثرةثهـغلم!،كاع4ئةه+نولغ5آة

هـععةلم!"هـ،7ثر.

51"9"+كهـ6غة14لملع!ولهـ،"هـك!غ7ثر7+غلاعع

لالألا،ولكالاشتاه+ن"+خغولع"للا،ئةه++ن39لاه

كا!؟ع09لاغغ57+ع؟غلألا"ولآلأ7لاكامالأع"*لمهـ"9

5،علالآلأس!7،ءهـ8هـد!لم"هـ"9+غللاعولع78*"3أ"ول

غ+كالاةكالأءأةلأعللأغلب!++هول+علب!.

571+علاغلأغغةل!غلب!+م!ل!ءقت!97لالأ+ن"

للأ،ع+ولآ+لاع+أء4لآ+لالألم،ءكاو"كامآ"لأأ"ول9"لأ

+ئاه+كاآهكايةلأ،لاةأ.5

81خلأغ57+عغةلأغلب!+،"لاغ،هـةلالأ+ن"لأء7

ليالالآ*7-كأ+هـغلاكالأولعلالا"9-خولقى!كاعلا+ة

وربما،القبطيةوالترجمةالسبعينيةفيالموضعهذافيذكروقد،العبريالنصمن21العددنفسههوالعددهذا315

القطيع.برجئرجمته:والذى،العبريفىعدرمجدلنفسههوالسبعينيةفىجادربرجيكون

(48:7)تكالعددلهذاالمشابهالنصفىولكن،الحبريالنصفي)كابراتا(لم"*"هـ"9كابراتاكلمةئاتىلا316

اليونانيةالترجمةفيعلمكاسمدخلتوفد،الأرضمنمسافةبمعنىإرص()كابراتمم!دد؟+-*6العبريةالكلمةتأتى

والقبطية.



246

ئن"!سئضةاغتذ

مم!و22ص3(1)7ء!

فذغاةابوهواما".وججى

ص)318(؟ء

مين.؟-

ؤديتحثزاحيلاقضاتأ9

هيئالتي-أفراتةطريتيفي

تخيم.تئث

غمودأتغقوفيؤأقاتم02

"غمودهؤؤقذاقئرقا.غقى

ائيؤيم.خذاإتىزاحيل"قثر

كانإدؤخذت22

تفكفيستايهنآإسثرائيل

دقحتزأوتئنآنالأزضيى،

أيييما.سئرئةيفقةقغؤاضطخغ

ذلكقكانإشرائيل.ؤستميئ

تنوؤكان931(.أقاقةآقييحآ

غشتر:اتتىتغقوقي

بكرزأوتئنتئئة:تئو23

والثا؟ثونالخامسالأصحاح

ة57لم!"ن+5تآ3ةأ5ة؟ن577لما5لا.ة؟غ+"لأ+9

ولغفىكاس!لأء"+نل!ة!ع7!الم!0،7

،وعلا"هـغ+"7خ؟7*"3ثرأ"ولهـكأءغ7لأغقي+

؟ةلب!هـ5هـ"9""(تأ++كا!ألاهـ7!8ععلأا.

02أ"ولعكاأ3+كاس!7ثرلآ+كاملل!ول"أ7لاأ+ختآه+

لم!لا7لم!عهألالمهقلآ+5."تأ++كاس!ألآكاكالا87

لماأ73لماعلاهآ73*ثم!لل!5لآ+5تيلماع579لألم!غ.5"9

22ل!5!غ57+عةغأئملا"ولآوللت!+4كالأوللأعكاا7"9ثم

لاغقي+قيلاآعء)غلا7لمهـتاء95+غ37لملاه77أ"ول

هـلأله!!اهءأغ7له!"+عع"!لا"!!همعلآول"!لا"+5قه+

9+"+ة5.قه+ئا"أ"وللاهول)غ4لاعكاأ7"9ءيرأ*ول

+هلا97ة7هـغلا"7غلا4للا+لاه،4نكا5ئآ.ءلأ"كاه!ةغ

هألاهأأأولس!دمةلق!ةع"ول.

32لاأ5أولءما9.5++لمأة06ءهول"أوللل!،3لاهلم7لألم

ابنأكطة،دا5ل!نةة72داهلم!اليونانيةفىوياتى،حزنيابنأيأونى()بندأ-*أ!6العبريفىالاسميأتى317

نى.حزأووجعىا

اليمين.ابنأي)بنيامين(16ولد!العبركطفىالاسميأتئ83

.العبريالنصفىالأخيرةالعبارةمذهتاتىلا931



والثلاثونالخامسالأصحاح

ؤلآلييؤشتفغونيغقوقي،

ؤزبولون.ويسحاكرؤتهوذا

ئوسئف!زاحيل:ؤائتا24

ؤيئيايهأ.

تةرتجالفهةئتااص52

:.و

ؤتفتالى.ذانزاحيل:

تثئة:تجايىتيمافيثقةؤاثتا26

تنوقؤلآءؤأشيير.تجاد

قايخيتهوياواائذينيغقوقي

السثريايئيما.التهرئنتين

إلىيغقودبتجاءؤ72

إتىقضراإتىأيييماإسئخاق

هيالتى-العصئفلفيقديتبما

كئغانأزضيفي-خئرون

إئراهيمتغرقيخئث

.نسئخا!ؤ

إسثخاق!أيائمؤكاتث28

ستتة.ؤتضايينجمئةغاشتقاائيئ

ؤقات)روحة(ققاضخث92

لتتيخأقؤمهإتىؤائضتم

247

لال!لأحلالع!لملاءول7،لاه)لمع"ة94*"كا!كاألم"د!لاهلملالل!8.

42لاهأأةغ.78*"عأهـيه!لع!"عأأ!لاع"،لمالأ،.

52لاأ5،ةغ!!لا""5+"،ةآ7!ي5ع"7*0.8"لا

ول"أ*هـهـع8"،0

62لاهأ،؟غل!هـثهـع"5+"ة،عإكاآ57ولع"،5.ع"ة

أكاطهـأ"!يا5،09+ئآهأه،لالم،لع!ول"أ،ة5+لاهلاغلأخ

لب!ءن"للاغول"آلم!"+ه+هكا!لآ+5لاء9ء"آ

72هـرر+7ع7ةغلل!ك!"أم9+ءةول"كاألاة+

+"+غ"9"ن+هتاءءأ"وللم!م79عأ5+ثرةلا،+هق

+عةآ5لا("تأ7++كاس!ألا*علم9لع!للأ)خلالأقيلا"*"لالم

ئاهكااوللت!9"+عكهـ7لم4"9لما"ولأ"كاأ.ول

82غ7غ5+757غةألمهخلمالأ،"9"كاألمولة5

كالألحغ5لملاكاغ7للأة+"ولغ؟لأة."+لاه،الآه

92وللمهأغ+،ثموللئ!7+كأل!"هـغع7"ولأكا!9+ءص!هـغ7

9+ءة+ةلال!غهع"ه+نق9+كاس!لمكانع9ءه"ك!،
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ماتاآؤشتئعان

ائتاة.ؤيغقولب

ذقتهؤ

الثالإثونوالسادسالأصحاح

لآثم+5،9علم!لأءلأتت!9أ"!7"لل"هـغة+ن"7لا"كاه!

"ولأ"أس!وللمأهلاهأأ+ن".ئآه

ؤالئلأثونالظدلمنآلأضخاخ

ائذيجمي!وتؤاييذاؤقذ؟

أذوئم:فؤ

يتفسي!يستاخجمي!وأخذ2

يث!تغذاالكئغانيين:تتاتين

يثمتؤآهوييتاتةالجثىإيفون

ائجؤكنصئغون32ئنغتى

ؤت!قة3

.ئوتتتاأختآ

غذاقؤتذث4

(123ز)ييقاأ

ئيل،زعو

تذتؤؤ

شقاجميلإ

يجيسئو

تحصئضة

تغوشن:أهوليتاقةؤؤتذث5

+ئاكهـأ،ةغ"ألألاعكا!ع5،لا"كاه!(+نة5غ+4لأ،

.)لم!لع!ة5

لا"كاه!2غةغ"8لمل!ع5"ولآ"لاىلألب!ءلا"غة+كأ

ل!لت!+هـى+"3غل!لع!9+ل!ئت!كالا"لا"*آلمل!لل!لأ+7"ةول

هـى"3ءغ9"ولهالع!7+قه*ع++4آ5لا"ك!أ6لألأ

ثهـل!لم،علها"هـ+"لألاغ"9طهـ7"نآه+لاتاهأءحلملأعل!س!

+5تآل!ى"آ5ى

أ"ول3يهم7كاه!+"لالاهـ5"لم!لماعغ"9ثر،"لماكاا

كأةعلالأهـ8"*"لمهـلل!،.

74!اولع+غةكلهـغةلب!+لا"كاه!لأة+55"هـ،يملمأ*ول

!كاهعلماهـ"لماغ6عولل!علأة+ع043لالمثهـ7

"ول5أثهـل!،،ع"له!+غعولع7+لاةأءلاه5"ولأ+لاة

صبعون.بنتالعبر!هما:فيتاتي032

العبريفيجاءتكماالأسماءعلىابقيناوقد،واليونانيالعبريبينالأسماءبعضكتابةفىاختلاتهناك321

ايأصحاح.هذاكلفيالأسماءعلىسلنطبقوهذاالعرببه،اللغهمعالنطقفيلن!ثمابهها



والثلاثونالسادسالأصحاح

تئوقؤلآءؤفوزخ.ؤيغلآتم

فيتةؤيذواائذينجمي!و

.كئغانأزضيى

ي!تاغةجمي!وآخذثثم6

322ئفوسؤتجميغؤتتايهؤتيييما

ؤكلمضتقكاته،ؤكلتئتيما،

ؤكلافتقكهقاؤكلقؤاشيييما،

كئغان،أزضيىفيافتتاةقا

جمنكئغانآزفيمنؤمضى

أيخييما،تغفوقيؤخ!

كاتتأفلآكفضالآن7

ؤتئمتعأ،السئكتىغقىكتيرة

نآغرتتهضاآزضنتسئتطغ

كترةأخلجمنتخمقهضا

أفلآيههضا.

تجتلفيجمي!موق!كن8

أذوئم.هؤتف!ةؤجمي!مئوستجير،

924

أعثهـلأ5لم!ك!"أ+ة7ك!95ع.هئاكا5،لاأ5أ"كاه!/ى15

للأخلاغ5+57لب!+نلاغ3قي.لا"لا"*

6غ"8لمع7ةغ"كاه!ولع"كالالالا"ء"ولآ4قهكان

أ"ولعنه+لاهأن5"ولأع"++"لألاهـغ5"9"ولأ

"ء7"+"كا"لهالت!كاله+تةه+لاهول،5قهءن"أ"ول

ة+"+7فى+"+لاه*9"+نأ!أ"+لا"+"+7!لآ+ول

"ولأ+!"لم"+"كاقغ"كالآ+ولء5"ك!،"كاق

ه،"كالأ،5+ء،9ء+لاغقيلألملا"47*ولأهـنء95+غ7

،أعلآلا5مملألا"ل!""+ة+9!لن!كا+هلالل!،أ"ألم+قه
ةةهـثرعهتة"ن+قه.

7ألالأفى49+نتت!7"+ن"+57*94++"هلاه+تآه

لأآعولأهلم"لأ"أ"ول!لاه5+"لأنةغلألآ7عش

59"+!ول،كاعلل!5"+نلاتت!هـغ9ءلا،"+نهنع"+ةكاهق

8+هـلآلاه5لالت!++لاة*9"+نل!لع!.لالق!+ن"

7!اكا!ءالث!8غةلا"كاه!7!الب!+ة9،عد!9،7(لا"كاي

ءة+ن"ل!،+ءغولة.)لم!لع!

والاماء.العبيدبهايقصدالجمعفيتاتيعندماوعادةأجساد،"+"لم!!ة،كابمعنىاليونانيةفيتاتى322



025

أيىجمي!وقؤايياؤقذه9

ستجير.تجتلفيآذوتم)323(

تيىأشضاءاؤقذ؟.

افرآةغذااثنأييقازجميسمو:

ت!ضةائنؤزغوئيلجميسمو

جمي!و.افرآة

تئضانأييقاز:تئواؤكانا

ؤقتاز.ؤتجغتاتمؤضفوآؤأؤقاز

سمرقيلةيفتاعاؤكاتث2

قؤتذثعي!وئنلأييفاز

تئوهؤلآء32(.غضاليق)آلأييقاز

جمي!و.افرآةغذا

زغوئيل:تئواؤقؤلآء3

ؤمرة.ؤشتفةؤزازختخسث

افرأهتمصئضةتييكانواقؤلآء

جمي!و.

تيىكائوااؤخؤلآء4

ثنغتىبئتأهوليتاقة

والثلاثونالسادسالأصحاح

،*+ئاط!وةغ"ألالاعكاس!ع5،لا"كاه!9+4+ة5

ة5له!لع!ل!غلب!+ة9،ع9،7ءلم

،ه،"ول"+فآ"+"+ة47+"له!ةلألق!+لالت!ألا.لا"كاه!

ل!ثمهـ،"علاعةأطهـة"5لألالا"ول،ة5"كاه!لاول"أ

2"3لاه7يرلاعةأ!كاهعلمالماهـ"لالالأ"ول،عةلا"كاه!.

لأ،خ53+ل!هلاغخة،ه،لا5.5"هـ،ثرلم!"لأ،"كا

9"لم!3لم9"هـلعأءلمعهـهلم!هأ"!ا،لاعع.غ

!2"هلم!74ةغلا7"هلا"+لأولثمل!5"هـ،+هتة

قهألالا"كاه!أ"ول+غلاعولعلب!+5"هـ،ثهـ5لاةء
وللم!ول7ك!.5+ئاه،لاهأأ"ةولعلأ"لاولةك!،5لا"كاه!.

،3ئاه5+،ةخلاأ5ألأ"3هلاثهـ7.هـ5*"*لم9"ل!ءلم

ءله!هعأ"ول.ءلحهول،5+قهلا"كاهمأهألالم!له!عكا!!هـ

لألالا"ول،عةكاه!4لا.

5،41+ئاهةغكالأ7لاهأأ9+"لألاهـء"لم!ءلم،58ة5

لاول"+هفةلاقهأءع،لأعس!7لم7لا"7عة*،"4+ى.

ادوم.نفسههوعيسوإنفالأنسبقلأنه،43العددفيوكذللبادوم،شعبأبي:العبارةبهذهيقصد323

وفي)أماليك(!ا،وللم!ولاليونانىوفي(،عماليق)إت*+-دبما؟؟+االعبريفىوئائىشخص،اسمهناعماليق"32

*ا+دآ.دهةول!ولالبحيريالقبطي



والثلاثونالسادسالأصحاح

ؤتذثجميس!و:افرآهصئعون

ؤقوزخ.ؤتغلآتمتعولقيعي!و

الأقراغ)325(فماخؤلآء5

يكرأييقازتئوجميسئو:تئو

أوتازؤأميرتئضانأييرجميسمو

قتازؤأجميرضفوؤآجمير

ؤأجميرقوزخاؤآمير6

قؤلآءغضاليق.ؤأييرتجغتاتم

أزضيىفيأييقازل!قراء

غدا.)326(.هؤلآءبنوأدوم

ئنزغوثيلتنواؤهؤلآء7

زازخؤآميرتختأميرجميسموة

خؤلآءيرة.ؤأييرشتضةؤآجمير

أدوتم.أزفيفيزعوئيلأقراء

جميسئو.افرأةتسئضةتئوخؤلآء

أهوييتاقةتئواؤهؤلآء8

ؤأميرتغولقأجميرجميممئو:افرأة

قؤلآءقوزخ.ؤأميرتغلآتم

251

غ+عول!عةغ+لب!"كاه!لاءة17عهلا5"ءأأ+ة17ثملاع5لأ

"ول،+!ةك!95ع.

،05ئا+5،لألأعلم!لأةع5لاأ5ألمهكاه!لا.لاأ5أ38هـ،"5

+لل!9++ه5،أةلا"كاه!ى.لالأعله!لئ!7"كالأ"له!،لم

لأ7لم!علألف!9"لم!5لملألألالئ!لأع79"هـلع!س!لأ3لم!علالف!

ك!لأعلم!س!

،6لأ3لالئ!لم!ع95،ءعلأأ2لالئ!لم!عهـهعءلم!هلأ3لالئ!له!ع

كهـله!هه7ك!.5ءئاه،لأ2علمالاةء5ثهـ3هـ،"5غ7قيللأ

أةهلالم!"مآ.ئاهكا5،لاأ5كهـأة"ع.

لأ7"ول،5ءئاه،لا،ةأ3"3هى7ثرلاه،ق"كاه!لا.

لألأعلم!ل!لف!ءهـه*"*لأ3له!علالئ!9"د!س!لملألأعلم!لالئ!

ءلم!هلمعلأل!لئ!لم!ء7!هيول.ع،5+ئاهلأ2ةلم!ع7ع5

3"3لاهثهـ7لاغقيلأ.لهاس!؟5،3ءئاهلاهأكاأعكاهله!هـ"لم!

لألالا"ع!،ة5"كاه!لا.

581+ثإه،ةعلاه،!ال!8،معله!5"لالأ74ءةول،لا"كاه!.

لألألم!علئ!7أعهىلمعلألأل!لئ!لم!عألأعلمله!85لم!ءلالألف!7

ك!95غ.ئاه+5،لألأعلماة7عءلثر،لمءلما"5.

وا)مدثرونلأ3ةلم!ع7ع5اليونانيةوفي،6دث!؟6العبريةفيوتاتي،عشائررؤساءأوحكامبمعنىأمراء!32

.ا*د!ول*عله*لماللقبطيةوصنها،(حكام

"عدر+هء+س!لا.القبطيةللترجمةومنها،ادومية"آ"لممال!هةااليونانيةفىتأتى326
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.32()7قةهوييتااءتراأ

جميسئوتنوءلآقؤ91

تنوقؤلآيمأضراؤفئم،ؤقؤلآء

أذوئم.

ستعيرتئوقؤلآيم02

الأزضيى:صئكانائحورى

ؤصئعونؤشموتالئوطان

والثلاثونالسادسالأصحاح

591+ئاه،لاأ5أءلا"كاه!ول4،ئاه+5،مملألأعلألاةعء

ءق".ل!لت!آه+ئاه7،كاأعأه،ى.له!لع!ةد!

5،02ءئاهةخ،هألاد!97،لأهءلاه،"9985قه+

5+"،ا5،أ،ق7+ءه!م7لآلألأ.ولل!"+س!لمءلع!لم48لم

ءعلمل!س!3ءلم"لاول

ؤغتى

يضرإؤنيشوبؤ12

ءقراآءلآقؤ.نيثتابؤ

أزضيى!ىستجيرتئوائخوليئين

أذوتم.

لوطان:اثتاؤكان22

ؤكاتثؤقئضاتم.خويىقي

لوطان.أخحتتضتاع

شوتال:تئوؤقؤلآيم23

ؤشتفوؤغيتالؤضتاخةغفؤان

ؤأوتام.

لأية:جمثعونائتاؤقذال!24

لأ2أ"،الالل!كا!هأ"،ا9"كا!أ"ول3.لالع!كاما،5+ئاه

لألأعلم!ل!ةء5+5ئآ*995"هآلاءقهلاهأق7ء9،غلاقي+
لأقيد!ةلل!لها.

22غ52+لأهلاغغةأهألا.47+لل!ول،995*أ"ول

.لا"لما،طهـعةكألأهـ8غةله!"كالأ"ءلع!ول."7

532+ئاه،؟غلاهأألل!د!لممه.علع!لل!78"،أ،

هـ"*"7"ول،ةك!لم،"ع/78هـلع!ء،"ول.لا"لم!5

42"،1أ؟ئا5+،لاأ5أءع،لأعلل!07ول،ع"،اأ3لالا".

البحيرية.القبطيةالترجمةوكذلك،عيسوامراةعنىبنتةعبارةهناالعبرىالنصيكرر327



والثلاثونالسادسالأصحاح

ائذيغتىفؤقذا.ؤغتى.

ائترتة،يخ!تاجمين)328(ؤتجذ

خميريرغىكانحيتضا

أييإ.صئغون

غتى:ائنؤقذا25

يثثهىؤافوييتاتة.بيشون

عنى.

يحثتان)932(:بتنوؤقؤلآء62

ؤيترانؤأضثتانخضذان

ؤكران.

تفقانإيضر:تئوقؤلآء37

ؤغقان.ؤيوكانؤزغؤان

بيشتان:ائتاقذالط28

ؤآزان.عوصن

تين:ليئحواءاتردءلآقؤ12

ؤآجميرشوتالؤأجميرئوطانأجمير

غتىؤأميرسيثعون

253

ة+ئاه5لا،+كاس!ة5"37لمة5ئاع9!عل!ة+ل!،لما"أغ7

قي+غ9لآلم!لملب!ء+ةلا!علألاح"+لأنخ!ه+قماد!علملأعلل!7

+هق9+"+ة5"ق+تآه.

5،52+ئاهغةطهـأه،ى."7.لألم!كالأهأ"ولد!،8لم"لم!ع

هـلألاة+9لاكل".

562+ئاه،ةغلاهأأكالأه.لأس!ول"ة"لأ"ولكاطهـألا"لم

هـعأ،"وللأ"9.لا"99"*أ"ول

5،72+ئاه؟غأهألا09"كاطهـ!ل!"هه،"ك!

02لم!"وللاأ"ول"،الالل!ألأ!اأ.لا"ءأىه

5،82+ئاهةغلاهأأ.لالل!كاماعء5أ"!اوللم!"9.

92ئاه+5،لأ3علم!لأةعع*0،995لألأعله!لئ!7وللل!لا"6لم

لأء3لم!ل!لئ!ءلع!لملممهلألأعله!!لئ!د!ءلملأعلل!7لملألأعلم!لئ!7

ل!طهـلم"

،الحارةأوالساخنةالينابيع:اللاتينيةالترجمةفيجاءتوقد،البغالومعناها:يمم()ها6إولهالعبركطفىتأتي328

وربماد!،لم!"أ،جاتلذلكعلماسمالعبريةالكلمةاعتبرتفقداليونانيةفىاماالحمانم.البيروئية:الترجمةإلىومنها

1(.460:)تكشمعونبنيامينالمقصود

السابق.العددفيالواردده!كا!ه7ديشوننفسههواليونانيةفىديشانيأتيكا92
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ؤأجميربيش!ونؤأمير03

قؤلآء؟يشتان.ؤأييرإيضر

فييإقازاتهئماثخوليئينأمراغ

33(.أدوتم)أزضيى

ائمفوذفئمؤقؤلآء31

قئقضاأذوتمفيققكواائذين

إشرائيل.!ىقلأققك

ئنتاتعأدوتم!ىققذ32

دثقاتة.قلإيتي!ؤاسئئمتغوز.

قضلكتالعؤمات33

جمنزازخئنئوتافيقكاتة

.بضرة

قضقذيوتاصبؤقات34

أزضيىجمنخوثتائمقكاتة

الئيضاييين.

قققذخوثتائمؤقات35

ائذيتذاذئنهذاذقكاتة

موأقي،ستفلفيمذتانكعمئر

والثلاثونالسادسالأصحاح

03لالأل!لئ!لم!عكا!هلمل!لل!لالئ!له!علألأء9"كا!

لألأعلم!لالئ!3كامالاس!.5+ئاه،لألأءلم!ل!ةس!9955*،ل!غ

+"عآلألأعلم!لاهمآ5،لألت!+لا"لاغقيلأد!ة.له!لع!

لأ3"!أ،5+ئاهأهلمكاهولعآ5أه!اكاهم+لا"كاتاعع5

غ7لأللأ؟ل!9+ةتاهء،"كائآعهاكاهلم"غ!اكاهلملاغ

كاأ7"9.ثر

23أ"ولغلأعكالاعهآكاهلمغ7لمالل!ةس!ول"هه!ءة،لا

6لع!ءكاتآه9لمأ"ولة7"له!هينة+،ء8قه+ن"

عه."لم"77

33+"للا"هـغلاعةغ!"ههلمولأ"ولغهآكاهلملأعكالاع

للاة+،"ن+قهأس!لم"لملاةأ5"د!49غول!كاه5995".

43+ةلأ"هـخع7ةخألل!"لململم"ك!أخلمكاهكآكالاعلاع

+7"الاه+لا"هكا!لماولغ75ء375"كالا"لم!،لالع!.

53+ف7"هـغ!عةغءلماهكا!أ"ولغهآكاهلم7ءكالاع

ل!فى6)قه+ن""ةكهـةةألا95"!؟ة5"لأةولولغ

لم!"،ة"وللاغلب!+لب!آةء+"لل!7لملمأ"،أ"لم!هل!ةقيكا

والفبطى.اليونانيفىأدومتاتىلكنها96،وللاسعيرالعبريفىتأتي033



والئلاثونالسادسالأصحاح

غويت.قلإيتتيماؤاسئئم

قضقلثقذاذؤتالت36

قسئريقة.جمنستضقةقكاتة

قققلثستضقةؤقات37

زخوئوتينضتأولضكاتة

الئفر.غتىالتي

قضقلثشتاوذؤتات38

عكموز.ئنخاتانتغلضكانه

ئنخاتانتغلؤتات93

بنآرادضكاتهفضقكغكموز

قاعؤ.قلإيتتيماؤاسثمتازاذ.

يئتأتهيطئئيلائرآتهؤاشئم

دقت.قاءإئنضطرذ

عيسمواقراءأسثضاءقذه04

قكايهميخست!قتائلهئمفي

أجميراقمهم:ؤفييفذايهمفي

تتيخآؤآييرغفؤةؤأجميرتفتاغ

أفوييتاقةؤأجمير41

يخيئونؤآجميرآئقة

أجميرؤ
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ثهـة+ع،قه+ن"ع.لها،"هـهـع

63لأ"هـخ+"لاعغ؟لمة"؟ولأ"وللاعكالاعهآكا!لمغ

لأ"ء،"+نهق"ءلما"ولغولثلاكاهع5"ك!ول.

73+"هـخلا"لاعةخ"ءلم!لم"ول"ول،

لمغكاهءهآكالالاع+لافى!"ه+نق"ءلاه8ءأغ3،لع!ههـلع!

لآ+5+"9لمه+ه+"له!لاة.

83+ةل!"هـغع7ةغ4ءلمثملاهأ"ولعكالاعلحآء"،غ7

لاكأ+"+نهق!"ولل!ل!عل!لل!لاة،5ه*وللمللما09

93+ةهـغ7"لاع؟خ!"ههلاعلألع!7لاعةأه*طدلملع!9لم

أ"ءا7ءكالاء!أكاهلمغة!+7ئآه+ن"طهـة"9ءةألا
9"!لمةلمهأ"ول"لم!هل!ةقيكاة+8،علل!لاهكاتآه+ن"9لم

"لم!هل!ةغةبنلالالاأول،4قه+ن"علمع+،"ثط7ثر

هـ،+ةلالا4969"7هـ،لاهأق"وله!،هلم.

404+تآ"+ء+لاة"+"له!ةلالت!+لألأعل!ةلم!لع!7

لا"كاه!ع7ءآ"ثرلاهـعآ"+لألت!+ن""+"!57+ة+

تق!+ن"7لملاغآ"+5لت!ول5،"9تئ!+ن7أ"وللاغآه+5

هـغ7كاس!لأ،+لا"لألت!.لألأعلم!"كالالن!"لالم!لملألأله!علألف!

لم"ثملع!!لأ3عله!ل!لئ!هـءأ9ءلم

14لأ3ل!لئ!له!ع5"له!ءلم،38لملأ7لف!له!ع7لمع"م!

لأ3لع!لا،كال!لئ!له!عء7
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تئضانؤأميرقتازؤآجمير42

جمئضازؤأيير

ؤآجميرقخديئيلؤأمير43

فيأذوتماتراءقؤلآيمزافايم.

ئفيههئم.آزضيىفيتستايهيهئم

أذوتم.آبوجميسئوفؤقذا

والثلاثونالسابعالأصحاح

24لأ3علالالن!ك!لاعلم!أعلالألالن!لم!علم!،"ه4لملا

ل!لأله!علالف!9"!"وللم

34لألألالئ!لم!عوللاعء78،ةعلأ2لئ!لم!ع7.له!،لل!هـ"2

ئاه5ء،لألاعله!ة7ع55ةلع!له!ل!غ"+آ5

لأهة5،أس!+"ولع،"لاخلم!7لاخبنقيلأعشعلع!عكاهم،أ

لتما+ن"07ءه+قهلا"كاه!لأ+"+9د!ة.لم!لع!

ؤالثلآثونال!تأيعصثخاح

فييغفوفياؤستكن

فيآبوةتغرلتخئثالأزضيى

.كئغانآزض!

تغفوقي:قؤاييذقذ؟2

غشترةستثغائنكانإدئوسئص

إخؤتيماقغترغىكانستتة،

بفقةتيىقغغلاتم،ؤفؤائغتتم

آيييما.افرقئليفيئقةتيىؤتغ

صصر،ء)331(صكص

ينميميهيميوسفوالى

أييهئم.إسئرائيلإتىالشئريرة

،عءالت!+"كأ،غ؟ملل!ول"ألاخبن3لمقيئاه

لاءكالأك!لق!9"+ةيهم"+9لمقه+نلاغقيلأ.لا"47*

2،"+ئا"غةأ"ع،ءكاس!لاعلا.لملل!ءأ"أهـيلل!أ"ءاغة

كأء+خلالت!+غلأ7لم!،5+4لالع!لأآلأ"+علالت!6

كاةعهـ8لق!7"ن6هقكأء+9ة"ء"لمل!لئ!7غهلمعلأع+ة

لت!+7فن!ألا7ع"!عه!أ"ول4+علم!،ل!لقلت!ألا7

د!ع5"هـ8+لالت!ل!لالأ"ول،لألت!،هق9ء"+عة"+نهق.

"ولشللأعلأولعلاةغألعماهـأ!لا"لأة57+9770ل!ة+9ة5

كاا9ثهـ7"+لاة++"خ9"ن+لاتق!.

ترجمةفيكونالمفرد(،)فىكاه!7لأ75+"لامنبدلأ(الجمع7!13)فىأأد!كاه!+7الاسكندريةالنسخةفيتاتي331

البحيرية.القبطيةالثرجمةفىايضأوردتوهكذاابيهم".إسرانيلإلىيوسفضدشربربعتاب)ثواتوا:الآية



والثلاثونالسابعالأصحاح

ئجثيغقو!بؤكان3

تيييما،شائرمنأكترئوسئص

شتئخوخييما،ائنكانلآ!ضنة

ئقؤنأ.تميصأتةتضتغ

أتافثمآنإخؤتهزآىققضا4

تيييما،تجصيعمنأكترآخئه

نآيسئتطيعواؤلأأئغضوة

ستلآبم.يأك!ئكلموة

حفمأيوسمفوخلتم5

إخؤته)332(.ؤأختريإ

قذا"اشضغواتهم:ققال6

خفضث.ائذيائخفتم

حرمآتريطكنالأنتاأظن7

ققاقحتالستفل،ؤسيطفي

قآخاطصتؤائتضتحث،خرتيي

ؤشخذثخرئكئميقا

يحرقيى".

"آلغفذإخؤته:تةققاذ8

تت!ئاأئمففكأغقئتاتملأ

)فازدادوا:العبركطالنصف!يأتى3كا2
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3لملل!،ا"أغ؟لأ"+"3ل!ةءهـ!لع!أ9"+كأ

5"كال!"+كالأه5لاهأن5+ن"هلمقءة،لاءةألآلأ59لاع

لأل!"نءلب!.غ+5!،كاعلأةغ4نءلب!*لالت!6،"

+5ول،هآ057

4ع+لاةةأ5ةغأهةةعأههـ8قه+ن"،+ةن"6ة7ة

ش"+!اهـ9آعك!غ+7"+ل!لل!لتأ+7ألال!لق!4لمفةه+لا

7"كا!آلهاغلاة+ن"أ"ولولنه5!لا"لانةع8آع!ه7

"لب!+ن؟نهغ7أع779ةول،07

5د!ا77+لاأعهـكايا5غةهـ!لل!أغ7ل!ه،للأ+ن

كألألألآ+ع!اع7"+نة+هءآ4"عهـ58ء،"ن+هتآ

ول"أع+أح47ن+5ءآكهـول5كاتا"+ع+5ق

خ77+لالاهآه++نلملاهتأهلأ+لالأغهـكاقا7لأ.

لألف!77لألألماءة؟لم!-كاس!ع7،ءن9ةكأ4+"له!3لاغ

لب!كا!له!لب!+لب!آ؟ء+7أ"،أل!"+كاس!ةكالاةلأغ9؟كأ"لم!3

أ"وللف!هـ9/،هـلت!+ع9كاماهـ"96"+ل!خةغ"+

4+"له!3"9ةلالت!له!ن9+نولعكاه7لا"كالأة+لأةلهاغ

9ة."لم!لأكأ

أع+7"ةغ"ن+لب!5،"ةعهـثر5آي!أئم

لالع!نعهاكاهلم5،عكاتاعهاكاهلم)هـغ5"لم!لألأ

8(.العدد)انظرله"،بغضأأيضأ
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أثضآؤازذاذواتمتئدآ؟"غقئتا

ؤمنأخلآميماأخلمنتهبغضآ

كلآمه.أخل

ؤقض!خر6خفمأزأىئتم9

ققاذ:إخؤتيما.ؤغقىأيييماغقى

آخر،خفمأخلضتقذ"هودا

ؤأخذؤائقضرالشتضنكأن

لى".ستاحذةكؤكبأغشتر

والثلاثونالسابعالأصحاح

لاول9،نعلع!7لاول9،عكافاع5،لألم!/لالت!"ولأ+كا!9هـخلاع5+

،+غللاآعكاماله!للاة+ئا"لاع،أعلا!للأتت!+لالع!آللا+لالاغ

+ئا4هتآ"ح)أس!للا5ولعلا+لت!797لم!+"للالعما"كائاهتآ.

59عةأ7غة5،7+تاللاغلا9ء+غلأهأ"ول7،ة5+"كاش

لا"+ة+لق!+"ء،خ"ن+5ق"ك!أ+هءآ"ةعهـ508،

"+نقه"ولأع+مع17،ة5نغ7لا+7!،كا!هلما77

لأه،للا+نلأغئم6ع9لملأهع+كالق!9ةعه،ثملأأ"ك!لأ

كاع8لأ77أ"ولللاغة"ولع+كاهغ9ع95+لانولءكاهلالاه

.ءلم!

وقاذآبوةئتهرةفاا"

ائذيالخفئمقذا"قاله)333(:

أتاخقا)،33(تا!تىقلخلضت!

لكيتسئخذؤإخؤئذؤأمك

الآزضي؟"غقى

ؤأفاإخؤئة،اقخستذةا

الآمر)335(.فخعطآبوة

لترغؤاإخؤتةاؤقضى2

لأ5أ"وللاعكالألم!أ+ء+غلب!+ن"ةلأ+"+49قه+ن

أ"وللاءكاأءلب!+ن"آ+ة+غ7ل!ه،للأ+نلمهكاقهكاة

لا+لالاغهـكافا/4975ءل!ععهـ8ة+7ءس!ع8لم!ةكالاع"هـع

غلت!3ء+أ!ألأ+لآلم!!لاهكاأ"ول،5؟ةعلاهكاآههـ8

+59ء!لاللأ"كالآكاآ5،ع+ألأ+7لألآ7لم

11لآ!خلا"كالل!8ةغة+ئا"7أهةةأههـثرعلمقهءن"

ةةغ+"يهم9"ن+هتاة،علآ4796عللأ+ة9لآلما".

9521+ل!،7"كااهـنعغةأهأههـثمعةفىقه+ئا"

...ابوهفانتهرهإخوتهوعلىابيهعلىوقصته:العبركطالنصفيياتي333

مجينأ.نجيءهلأوإتيانا،ناتيهل:عهـ8كالاةع5غ8لمماةكاهـطع"هـعللتأكيداليونانىفيالفعليتكرر331

:2)لوالأمور"هذهجميعتحفظأمهادوكانت:مريمالعذراءعناليونانيةالكلماتنفسلوفاالقديسيستعمل335

.)51



والثاإثونالسابعالأصحاح

ثتيهيتم.لمحىأييهئمغتتم

925

لم*ةع7،"+9+ة"+"لمتاهكاكا"+9ة5لالت!+ن"أع5

يئوسئص:إشرائيلاققال3

يخىترغؤنإخؤتك"ألي!من

قأزسيقكتغالشيهيتم؟

"قأتذا".:تهققالإتيهئم".

إسئراثيل:تهاققاذ4

إخؤتككانإنائطر"ادقب

ؤأخيرني".ستالمين،وائغتم

خئرون،ؤابي)336(ينقأزستقة

شتيهيتم.إتىقأتى

هؤوإدارجلاقؤجذة5

الرجلفمتأتهالسحهل.فىتائه

تطلث؟""تاداقاثلأ:

"أتا:ققالهوآفاا6

أئنآخيرييإخؤجمط.طايسث

يرغؤن".

"قد:الرجلتهاققال7

ل!ىء*لأ.

لأ3أ"ولل!ء+،عكاا7"9ثم9+ة5هـأ!لل!أ*نه51

كأةعهـثم5كاآ5لا+5،لم!"ل!،5كالا7،غ7ءلا*علم!/؟عنآ59

"+!+كاءهآكالع!ع+9عة"ن+نه5.ع+ألاعةغ"ن+لب!

نهلا،خ.لت!7

لم4+أعلاع؟غلب!+ن"كاأثهـ7"959+هـلاعأع5غةأأع

لان"،آ57كالال!،5أ4؟عهـثر5كاآ5لاول"أ+"

9+ة4+"لملمولألاكأل!"3عة!ا7لأ05،،ةول

+"لاعهاع+كا!لاة+ن"ولغءلآء50ة"!اهولآتم+5

*علمس!79لمأ"ولهـثرلأل!ععأع.له!ع*لاء

لأ5"ولأعئا9ل!ع"ن+ة7هـلا*9لع!+هع

لاهل!ءلم!لق!ل!"8+غ7لب!+.لب!آةء+لألأعكايلق!9غة

لاة+لا4ةهـلا"50+لل!89لل!لأغ7آ+آء+7!5لم

،6ةةغع+إل!عنه+5ة"ههـثرعن5لاهلها.تق!+7!

74"لألأءةها7لم!5ء،+هقلمكالاهء!ة0،7

71لأع+أعغةلب!+ن"ةهـلافىآ3+كهـ50+لع!9لا،كاهءأ9

:ا4)تكعميقواديبمعنىكأكطهءا5اليونانىفيوكذلك،عميقواديومعناها)جممق(لل؟+االعبرىفىتاتي336

،80،1.)17
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لىلا،فتامناتخفوزا

إتىيتذقث:تقولونستمغتهثم

ؤزاغئوسئصقذقمت!ودان".

.دوتانفيقؤتجذهثمإخؤيه

تجيل!جمنآثضروةآققضا8

تآتروآإليهيم،افتر!تقئقضا

ييقئلوة.شترا

لأيخيإ:ؤاحل!كلاققاذ9

قابئم.ائخايئمداك"خؤدا

تقئفهقلتمقالآن02

اثج!الب)337(أخدفيؤنطرخه

إثتقضه.شترمنؤخ!:ؤتقول

أخلآمه".تكونقاداقترى

والثلاثونالسابعالأصحاح

غ76عهـقءلا.لأهول"كالالأ"9"+نلاتت!8لاعلاة+لل!7

95+لاعلم!تت!هـلاع5ءأ.لم!،كأهـلع!هأ"،أهـنء95+غ7

هـيلع!أهـكاما+ة+"ءالاعلت!ء7علا"لقهـ78قه+ن"،"ول

ثاع9لاعءنه+لا"لأخه.له!أ"هـلل!

لأ8+59عةآ!هةغ"كانة7لا"ول9هـةلاع+9ة+تآه

لالأغ"كاآ،"+قلاة+9ة5"ن+نهء"ولأ

9770+غعق5+!هنآه+ه+ةءولع،"ل!،.ل!ة+لا"

لأ9عأ+"لأ؟غش!ولكاه506+9ة5+ة7فىةعهـثرة7

"+نهلة؟ا،هنةلاغلالا+،شكاه5غولعل!آ50غ9لم"+ع.،

02ل!قلأئاه7ع+قءةآ?وله+ةلأعلألل!7ة+ن"7

"عأأ9للىآلل!لم!ع7"ن+ل!ةءءأغ7"+لق!87"ولوللل!7ول"أ

غ59تآلم!كالاع97لاهآ+9770لأة"ول+هـغ2"ءلا

ة+ن"07أ"وللم"هـعله!ةل!اةآ+،"كاكا!كأ،خ7"،7+تا

5+ن".ق

ؤأئقذةزأوتئنقستمغ21

تضرته"لآؤقال:أئديهئمجمن

ائضؤت)338(".خئى

2،ء"كاتاهول"ةغ35لالا،لمغ!5+"هآع"لاة+نولغ

لالت!+لالت!9،ع*"لالت!+ن،"+أعلاعلاهة+"+لم!ه!لاع

لاة+ن"أع5.لالآ*لالل

الخمر،فيهايحفظالنيالكبيرةالخزاناثعلىتطلقوكانت،فارغخزانأوهوةأونجبمعناها:5068اح)ةكلمة337

يوسف.فيهكانالذيالسجنعن15(0:4)ئكفيوردتالتيالكلمةنفسوهى

نزعحتىاى،النفسحئىنضربهلا:اليونانيوفى،نذبحهأونقثلهلااك!نفسأ،تضربهلا:العبريفيئاتى338

نفس.لأنه:البحيرىالقبطيفىوجاءت،نفسه



والثلاثونالسابعالأصحاح

"لآزأوتئن:تهئمؤقاذ22

قذافيافئحوةذمأ.تسثمكوا

ؤلآائترية،فيائذيالحمث

يئقذةلكى-تدأ"إتي!تمذوا

آبييما.إتىيترذةأئلإيهثمجمن

يوسمف!تجاءلقاقكان23

غئةخقغواآتفئمإخؤييما،إتى

غقثإ،الذيائمقؤنقميضة

فىوطرحوةؤأخذوة24

قكانالجبؤآقاالجت.

قاء.ييقاليسنقارغأ،

ييأكفواتجق!واثتم25

ؤتطرواغئوتفئمقرقغواخئزآ.

إشضاجميلئونزخاتةإداؤ

ؤحضالهئمحفغاذ،منمفيلون

ؤفرا)933(ؤتفستانأأطتابأخاجمقة

جمضر.إتىيقاييئزلواداهيين
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22ع+أع7غةآه+ن"35لملاه7لالأثطغ*!غع+7

"ألما".خلهالمقىع+5"ن+لاةء5،+ة7"8ولول57

57ءقه+ة+7غ7بنغ9لملع!له!لآآع*"9غ؟لألما

+غلاعغ3+7ءأع.لب!+ن"ءس!+ةغعغ،"+87ل!ة+ق"حأغ

لت!+7ل!لت!9،ع*لألت!+ن"،"ك!ه+"لق!ةل!ة+ى"لت!+

9+"+أ.قه+ن"

32لأغغ57ءعةخل!أئم"ول،هـثرلأل!عهـ!لث!أ9+عة

+هءنةةعههـثمءن"لمفآه+نخ!خلا"كالاة+ل!ةلل!أهـيي

ة+لت!+،!ثهـ77+ل!ةل!ه!أك!،5+لاةء9ء+أ"ة+ن7

42ك!أ،"ثركا!ةععةءن"7خ!"لا6،99أع5لاة+
كأثرلاهك!،ا.ةة*ثهـغ5،أولع،أل!ع?ةئاةلع!9هولقعلاع*أ.

52لا"كاماهـ*ك!5،غ؟لأ"هـللأآع57+9"أ"ك!

"ل!"ثرلمغلل+47عآه?عهـهـهله!هه7705،0ةأع!أأ

نهةأة+،5ةة،59،"+آثرأ3"لم!كاالأ5+لاه*9ولغ

ءة"لحهعأ"ولأ"له!كأول7ثر،5+نءل!لت!لم!علأغ57

زرلل!+ةله!ماله!لاهـ،"ولخآ+7لا75لآكاول"+كاأ"ول.5

نء95+غ5+57غ؟ل!"3"!"ولللأآع3،كهـ5،ع.لأه++لا

3!9

ومعناها:

لآ+ءأ"+كا،بلسانأوراننجأوصمغومعناها:لأأ+779أطباب،أوبخورأولبان"لمما"آله!لطكاومعناها:

ميعة.أوفر
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"قا

ققاذ26

ئذةئقاا

لإخؤتيما.:تفودا

أخاتاتقتلأن

ذقه؟ؤئخمى

يقؤلآءقتبيغةتغائوا27

صقلايتاثدآآفا،سثضاعيلئينلإا

أخوتالآعئنةغقييماصتكن

إخؤئة.تةق!يئؤتخمتا".

تجاللراختازاؤ82

قستخئواالئخازائمذتايئون

الحتمنؤأضغذوةئوشص

للإسثضاجميلئينيوس!صؤتاعوا

قترلواالذقب.جمنيعشئرين

يضر.إتىيي!سئص

إتىزاوتثنؤزتجغ92

فيئوسمصتثطرؤتثمالجث

يياته.قضر!الجت،

ص-105اصصصصئتم03
ءحويهءلىرجع

تؤخودأ،ليسن"ائؤتذؤقاذ:

والئلاثونالسابعالأصحاح

62ع+أء7ةغأهلا؟5"+9ة5+5ن5"؟هـثرعنه5

"هءنقوللآ+9لم!،كالآلملاهلاكأغ+كأهكاولعللأآلل!لم!ع7للأةكا

ةةهـثرعة7لألم!لاتت!،!ولول9لياقس!له!لأع+ةأ"لها

"ن+قهلم

72ةعق?ة+هةلت!لم!هـع""ن+للاة+هعآ

78"لماكاأ"+آ5،+ه5،0+نلم"أةغء*آ9ع5لأله!لق!7له!أ7

لع!ءكاس!لا"4،+غلملأة+ن"،+لأءةهـثهـعة"لاتت!لألأ،"ول

ةكا!9أئملألألت!لا،+كاس!.لألا"كالاهولةغأههـيرءة514

لآه+ئا.

82أ"ول9"+95+عنع5+57أههـ!"،5+لم!519

،هآ"77،ة"الاأ،5لم،595+لماغأ"وللا"كالاول!آع!خأ"ك!

لافىعلم،آلا"كاهلاة+أهـيه!لل!ك!علاهولولةثهـقه+أ"ول

+فى5+لاهةخلاة+هـ!س!أآه+75"لماكاا5،"+آثم

،كاه،اأع9*ءل!تت!كالاأ"وللألآكا"ول4لاهلألاة+أهـيه!لل!

3أطهـ5،ع057،+لا

92كألا9ءكاس!لياءع7؟خ35لالم7لاخ+أ+لاةثرولولة57

،"كا*نهكا!ةل!ة+هـأكالل!ألاغلق!+8لع!ءا،أةأ"ءا

ة،غ799علاء"+أء"لم!ما"ه+نق.

03"،1ألاكأ9ءكا!لياعل!ع9+ة5+ءنهكأةهـثهـعهن5

قه+نأم!الاع+أعة+57،9"؟،"+ولنه07،+كا!



والثلاثونالسابعالأصحاح

تغذ؟"أفىقحثأينإلىؤأتا

ئوسئفتقميمنقأخذوا31

ائضغزينتجذيأؤدتخوا

يالذيمالقميصنؤتطخوا

القميصنأزستفواؤ32

أييهئمإتىؤآخضروةائفقؤلن

قتغردثقذا."ؤتجذتاؤقالوا:

لآ؟"أثممؤأقميصاثيلثغقيه

ؤقال:غقييماقتغر!ت33

شترسؤخش!اثيى."قميم!

إفترشؤخ!ثنإثتققة!

"إيوسئص

تياتةيغفوفيقضرق34

خقؤئهغقىمسئحأؤؤضغ

.كثيرةثىيامأائييماغقىؤتاخ

تني!تجميغقاختضغ35

نأقأتىيئغروة.ؤأتؤاؤتتاييما

إتىأئزذ"إئيقائلأ:تتغرى

ائقاليتة((.إتىتائحأائيى

آبوة.غقئيماؤتكى
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لأعلئ!ةغ+5ق+95عنا5له!"،غ+/،

3،ةلم"ولعء57غ؟لاةءلق!ء،ول"067قهـ!لع!أ

لا"!"هـكا!خلأههـ،9لالت!لأ،"أ"ءألا"لالاثهـةلم!خ6لأة

"لالت!+،*لب!+آ".،+"لما

23،!ا+كا!+"7"!اعة+7تق!+،*"7لاة+

ل!ههآول،5+أ"،أل!آ!،عع3لا"كالب!+،خ+"+لالت!+ن"

أ"ول7"+أعلاهءقه+نأععلم!30759آ+غ،هـلل!لأ،ع

+،ءللألئ!ه+قلانهكاتاهأللأ،+كاس!أئم.ئأه

33أ"حك!لل!للأللأغ+خل!ة+ن"أ"ولع+أع7لئ!+،كو7قه+

لاهأقلم!هن+كاس!07،هـي9لأهآ+لاه97لاة+"وللأ"هـغ57

ة+ن"7هـلم097،لألأ+9كاهع7لاة+أ.هـ!لع!

43غ،ة799عع7ةغللماول"المفى+ماكا"لم!أن"06ق

ولأ+عهـغلأهولولكأكاه-عأ+ص!للألأ+لالأهـكاقنأه+لا"

"ولأ+غهـلاخء،ة+7لالأة،4قه+نلألماغ459+.ع"لحلاه

3!ل!لاكاآ3هـ*لا"كاأ3؟غ7"++?5ألاهأأ"+نهق

أ"ك!لاهـأ"+"7خ9ءعأ"وللأهـ8لأه،"كاس!!أ"9"+

"ءلاةءن"ول،هنولهـلأثرعلأع"9"+ولولء"هـكاآ،

ثمغللالل!3+ة،هءلآر،"+"ك!"لأ،9+عة+ة7لاةأ7لم!لاه

ع+لق!هـ577أ5.لاهة4أ"وللاعكالا"!أخة+ن"7ة
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فاؤآ63

(0،3)نيئوتائمذا

ى!س!فتيوعواقتا

خصى3("1ز)طيقايفو

ائخرس)2،3(.زئيميى

مصر

لمحرغؤن

والثلاثونالثامنالأصحاح

ش"+5+ئا"9.ق

36أه7،؟"الااخةه+ل!هةخ+كأ،هآ"لأة+7هـ!لل!أ

أع3،كهـ5لاهء+لالب!+هـع+ع+79،+57ة"+كالب!+

"9"كالملع!كألم!،*9لأ"عآلب!9.

ؤالئلأثوناذمنآلأصئخاخ

الرقالطدلكفياؤخذت

إخؤيهجمئدمنترلتهوداأن

غذلأميزجلإتىؤؤضل

.حيرةاسئمه

ائتةفتاكتفوداؤتطر2

اشمقاكئغايىزجل

إتئها.ؤذخلقأخذقا

شئوغ،

5!3لأل!غ5+عخةغ7لب!+لب!ما"وللب!ل!،عولغ+"ءا31،غ

51لاة"5"+ة+لاتتما"ةعهـ8ل!لق!"ن+5ق"ءأأ

هـ"ولآع+5!لل!ء+9ة5"هـلأ9لع!+لاة+ل!،"

لا"هلاه؟هأ+آلملالفماة"له!5.75"91

"ك!أع؟أعلأخك!عآأهلا؟"5هـلألا"+غ9"

هـ7"لاه+لت!9ءلاهآ"7"7"*فية7"لاهلم"ى"ءأ"ول

غ84لملاعئا"ش7"ولأعهـ8!ألأع9+ة5أتم+ئا"07

فيالمذكورين)مديانيم(6!ر6ولالمديانيينغيروهم،مدانإلىنسبةمدانيم()وهاإ؟ول؟!9!العبريفيتأتى."3

فبائل.عدةمنخليطأكانواالمسافرينالرحالةانأي،لمديانأخأكانمدانأننعرف2(25:)تكومن28،عدد

الشمس.الإلهةمنالضعطى:معناهقديممصرياسم6؟6الأ3فوطيفارا"3

فيكون.اللحومأوالطعاميطهي:يعنيالذي9،علأ"له!دل!نعالفعلمنمشثق509،علأ!هلمما،ء3"اليونانىالاسم2"3

ورناسةالشرطةرناسةسلطتهتحتيجمعكانالذكطالرئيسعلىيطلقكاناللقبهذالكن.الطهاةرئيس:الحرفيمعناه

فوطيفارعلىالمقدسالكتابفياطلقوقد،الطعامبطهىيقوممنعلىوليس،الملكبيتحراسةعنالمسنول،الحرس

ذكرالذي14(2:)دااريوخوعلىا(،04:إر8(25:مل)2نبوزرادانوعلى12(41:ا؟36:93؟)ل!37:

.لم+*(.،*)2الملكيالحرسرناسةعنمسنولأكانأنهيوسيفوس



والثلاثونالثامنالأصحاح

ائنأؤؤتذتقخيقمث3

جميرأ.اشضةؤذغت

ؤؤتذتآئضآخيقصثثئم4

.أوتاناشقهؤذغمتاثنأ

آئضأقؤتذثغاذثثئم5

شييقة.اسئضةؤذغتائنأ

حينكزيتيخىجمىؤكاتث

ؤتذئفئم.

لعيرزؤتجةتهوداؤأخذ6

تاتار.اشمهايكره

تهودايكرجميرؤكأن7

الله.ققتقةالردث،أقاتمشيريرآ

:نتا!واتفودلققا8

أيخيكاثرآةإتى"اذخل

تسثلأؤآقتميقاؤترؤض!

لأيخيذ".

لآالت!ئلأنأوتانفغلم9

إتىذخلإداقكان.تةتكون

غقىتسئكبأنه،أخيهاثرأةص

ء26

"وللاكاأ"وللمهكاتأهم7ءولعءغلاةألاأ"ك!

ههولخكاس!لأعة+ة75"لأئآه+ن09+

"ول!كاأ"ول4"كائآهلم،+غ+غلأعك!علأةألاأ"ول

ههولخكاس!لأع+ةة"له!75+نهقلاول07"7

"ول5أهـكا!9+ع"كاآ+غ،+غلاع!ءىللأةأ"ك!،

!فهـأع7ءكاس!ةكالأةقه+ن"لم!هلم!س!78ء.لأ+ق"؟غ

لالالاغء"*لملم،أ73ولآ4ءغعولع7"+نهن.5

"ول6،ثهـخ4لملاعألاه5"؟7لا7"آ!ا9++لت!

+لل!9++هةس!ول+لا"هلمقيك!ل!ةه"له!09"لم!"كا

لأصا7لاغع5+ةغ9+++لل!09+ة50،أألاه"ة

+هل!97ة5غل!47+هآل!ك!لا9ه،ءلا"ولأ"+غ+ك!ءلا،ع7

ل!ة+ن"ةءهـة.5

8ع+أع7ةغألاه5"ة+لاطهـلب!7"57كاأعهـ8ء9+عة

لأ+لال!لالا""ك!،+5قةةعهـثم5كاتآ5لاول"أ

لم!كأ7لم،"كالاء9ل!لأ+ن"أ"ول47+كالاهكالا+كاهغ"له!9

لب!+"ةعهـ8كالب!هلا.

لألأ9نه5ةطهـغلا"لاول،+ةولنهلب!+ن"،"+كا!ة+

غ+كا9لم"لماكاعلأآلاغ5لا"+ة5+ع*9!أع9+ة5لالأء

لالا"7"ك!آقه+ة"تةههـثهـعلمنآه+لا"غع5*غع7+غأ
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ت!ئلأئغؤ!لكىا!زفي

لأيخييما.

يرآشير(فرلأا)غىاقترا0

قذا،قغللأتهالرلتأقاتم

آئضأ.قذاقأقات

كئييما:يتاقازتهودااققالا

آييلثتئتمىأزققة"افعدي

كييرآ".اثيىشييقةتصيرخئى

فؤتمولث"يئلآقال:لآستة

تاقارققضثكأخؤئه".أئضا

أييقا.تئت!ىؤقغذث

ؤقاتتالأئائماؤطاتت2

تغرىؤتضاتفودا،افرآةشمويخ

تجرونتنإتىضجذيهوذا،

ؤحيرةخؤتضتة،إتىغتقة،

ائغذلأجمى.زاجمتة

خبرثقأا3

دا"فؤ:ئلينقا

كنتة،ثاقاز

ضاعذخموك

والثلائونالثامنالأصحاح

لأشلآلألا+هفآلألم!لاهق"7،+ءغ9"له!+لب!ة4هـثهـعلب!

5ءن".ق

لأ97705+لاةةغللأةهـغ7غكالا"7آ57هـقه+ئةهع

ة!،غ+5كالأ،علاءهنأ+ءه"ك!،هـعلا""كاكالع!ع7ول"،

+قه+لأه.

لألأء+أع7ةغألاه5"ة"ه9"له!!هملانهـلم!7

قه+ن"هـ"،لاهلآ*"9!غلب!+لب!ولأهقه+9+"+ة5

كالملاهءلع!غلم!5"لاغلالاغ،"ء7له!لل!8،د!ةلاءةأ.لاهلم!

لاع+أعكألأ79ع+ه+لآ77"هـه+كأأ"ولعه+قه

+كالف!ع59أكأةهـثهـع5أ"+نهق.+"عهـ8كاتآه4ةغ

9"له!"كا5+،هـ"ولخع7نن!ءأهلع!،أقهكا9+4+عة

لآ+ن".5

721"كااهـل!تاهـ87+ل!اغةأ"غله!أئم،"9أ"ول

+"لا"هـغع7"لا"ءلأ7لا7أئمأ."؟لاه"ولأ

"9"+ه!اهـ7عأ015لا5"ةل!"غلمأ3خ+أ+هن5

ولءآ579+"ء+كأ+9ةلم""+"+نهتآلم"+نة5م!ا،

ء"9)ةلألم!،5+7قهءن"ةلحلاهةه75+،لم!4لمءأء

لما"ه."7

،3"ولأ"+7لألأثرخ7"كالم!"79+لاقهـلم!47ن6لآه

8+لاهلأغع5لأهة1،ة+هـل!عس!9!ةلاهكا"لأكألاآ"لم،ع



والمثلاثونالثامنالأصحاح

غتضه((.ييحريضتةإتى

تتاقيغئقااقخقغث4

يئرفحؤتغطثترفلقا،

آئؤالبجمئذؤتجق!ثؤترتض!أ

يفتة،طريقغقىاليىغئتايتم

ضازقذشييقةآنزأثلآعضنقا

تةلميعطقالثمؤتىتهكييرأ،

زؤتجة.

ؤخستقاتهودااقتطرقا5

غطتقذكاتثلآتهازايية

تغرفقا.ققئمؤخققا

الطريتيغقىإتيقااقضال6

أذخل"ذجمييىتقا:ؤقاذ

آنهاتغقثمتئملآئهإتيلث((.

"قاداققاتث:هىأقا.كنته

إلى؟"تذخللكيتغطييي

للثأزسيل"إتيققال:17

)قطيع(ينائضغزمنتجذيأ

كئمت"إنققاتسث:ائغتيم".

ترشيقه".ختىزفنأتغطييى
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أع5"هلأ7"ولع"مآ،"+9+ةلم"+"4ن!لاه.

41أ"ولع+ع،9لأغلم!785ة+ماءكألم!أش5

*97كاتاععلل!5هـفى"غلا"!م5+ع9،علم!ه5+ع

ساهـ99+كامالأهأ"ولكا"كاآ+لل!!لام!اغ5أم!أل!عكاماهـ"،اغ

9+عة5،"ءق+لملا"لا،كهـ5،"8لألا،+كاس!للاخ9"+ةلع!ة

."لالم!"هةآعلاع9"لا،+ةلماع"لأغ3غ3لاهلاع

د!لملم!لل!78ة+ن"5ةغكانهلع!ةغل!عولشن"7لب!ءن"

لالالأ"ولآ".

51!اأةألئ!7نوللألأ!15لاء"ةغةهلاءع"لألأ+ن

+ة9لأ،للأعلام"،.ك!"ءعولولتاللى"كا5لأة9+ة

9+كاةلل!+للأه"نشلمء"ءأ،ءألاهخ+غ3للألع!للالآ+لا".

لأ6غ!غه!ألا،ءلاةغ+9ة5"شنلالأ+7ةةة7"ول،

+أعح7"نين+لاةكاهلماءعكاأعهـ8ع7آ9+كاةغ.هن

كألا9لأغلع!7ة،6لأهـلم!نلا7ن"6قه.لأ،ءكاس!لأخ؟

+!علأعآ+لها5،ةءكالن!ء5،غلاةعكاأهـاثمغ975+عةلم!نمع

71ةةغ+أعل!ع5!كالق!لأ،5لت!8ء+كاه+"ص!لاههـ،9

لق!لاأ"7مماغلت!+597+.لاس!ء"ملأغةع+أع37"فى7

ءنف!ة99""لملالت!"!س!55+ق"++كاهع"هآ،4ع.
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الرفن"قا:ققالفوأفاا8

ققاتث:أعطلث؟"الذي

ؤغضاكؤقلاذتلث"خايمذ

قأغطاقاتدك".فياليى

جمثة.قخيقحثإتثقا.ؤذخل

ؤضضثقاقثاثئم9

ؤتي!ثبرفغهاغئقاؤخقغث

ترفلها.تياقي

ائخذقييهوداقأزستل02

ائغالامىزاجمييمايتل!ائضغزجمن

ققئمائضرأة،منالرفنييسئترذ

تجذقا.

اتضكال!:يىتجالقستأل21

فيكاتحتالتىالرايية"آئن

ققالوا:؟"الطريقغقىغئتايتم

زايية((.قفتاتكن"تئم

ؤقاذ:تهوداإتىقرتجغ22

ائمكابؤأفلآجدها."تئم

((.زانيةقفتاتكنلأ:تفوئون

تقا"لتكنيفودا:ققال23

والثلاثونالثامنالأصحاح

لأ8ةغة+أعلاع"لأآ+لاه+كاهلالت!لم"99"،5

/لل!كالن!ةلأةع+أعلاعة+7ن+حأ"ةىهكال!ة،8،"،أل!ة+

ةلأهولكاآله!9أ"وللأء7لاه؟مءخلأ+7لاغقي+19،ء*

كاهلا."ول،غةلع!ولع7"ن+قي"ك!،ع!أهـثرع7+9ة5

آ3+ن7لم،كأك!غ937+كاهأ*ثرغلملأعغ!.قه+ن"

91،"ولل!لمه"كاة+كالهلآ+كأهـ8ع7"ولأ+ع9ء،5ء"!آ

+غهـة99+كامال!ه،هـةغءلآ+لاأ"ك!5+"كانةعل!غة+

لم!أ+4مالآ+ء7*59كاتاءس!ع"نش5.

02للأعهاع+كاس!+"غة5"ةلاهآلأة+غل!ههـ،9عغ

"لألت!لأألاغع*9،أقه+لما،5+لاغعهقه+ن"قه+

هة"هلاهلما+،هلاك!5لهاكاآهـكاه"،+ة7ة99"ملت!47

"9"+لآ+35لاةول،"57لمأ"ولطلانهئاع9لاع.لالآءئا"

12لاعكاا+لت!9،+غ؟غنه+55"9؟لأفنه+5ك!غ

+تاهلاه+ة،ه+لا،+كاقأئمة+779لأ3لاعلهاهغ،7

لأ"لا،طهـلاغأ+علآء5/قهةةأ"وللا"+أعولىهلالا

"هـق"+لاخة+.779

22أ"ول+"هـ"9+كا!97+ة5ةلاهألاأ"ولء+لمل!ع

ه*نئاع9لاهلم"،ا،أههـلا"5+س!9،أهغولئآهء++ةلاه

8لأغكالاهلا،لألأء"ل!أ،لئ!ةء+ةأ739لأ.

32ع+أع7ةغأهلاة"5!ولئ!غ+لع!4ن+ء"-معهة



والثلاثونالثامنالأصحاح

لئلأؤليهن)الأشئياغ(،قذ؟

أز!تفمثقذفإئىيتا،ئعمئتفرأ

ققثمأثتآئااثخذقي،قذا

تجذقا".

آشثهرتلآتةتغذؤكان24

"قذقائيين:تهوداأخترواآن

جمآؤقاكتتلث.تاقاززتث

ققالالرتا".منأئضآحئقى

قتخرق((."أخرخوقاتفودا:

أخرتجثققضاجمآآفا25

قائقة:خميقاإتىأزستقحث

ته،قذ؟الذيالرخل،"من

"خقق:ؤقاتت!"خثقىأتا

ؤاثغضاؤائملآذةاثخايئملضن

5".قذ

ؤقال:تهوداقتخقققا26

مئى،أكترتاقالثتترزث"قذ

ائيى".يشييقةأغطقاتئملالى

تغا.يغرفقاتعذققثم

نأ)ؤقت(ؤخذت27

926

لآلم!++هعلأ"+"ءاع8هـكاهلق!لأع07لأغلئ!لألاغ

+""!ول+-كاس!ل!ة+غلأههـ،9نكايلاه+قه+ةخ*نه

تأس!79.ع"ول

42الأل!لأغ5+عةخله!كأ+ع9+أله!7لال!ه7+4لالأثهـغ7

لل!+أ5لا"ة8غ7+لاهعع،د!ول++عة79لاعلاءول"ه9"لم!

لأ7لاهكالأهـله!نأ"وللأه؟ألاغ93+كاهأ،عطةغولغ

795+.5"آع+أعلأع؟غ4؟لاهأع!5)7*لأ+عع

لملالآ+ن"أ"ول.لع!+لآهـلا"ول"ء"ول

52"لأ+نةغلأ"5له!غ77"++كاس!ع!اعل!+9ة5+لاة

+عهـ7ع9لاة"لآ+ق5ثهـلأغ"كالاه!س!ول+قه

هـل!فى+لئ!9لملاهآ+507كأ+ق"+لملا،+كاس!لف!لأخلاغ

لا+كاه9،غلل!*."ولأ5+أعلاس!!+27آهـس!لم،ءآ507ة

50،ثمنءول"؟أ"ولةةءه*آلم!9،"حأأئم50؟لم"9

.7+ئا"

62غ+ل!لأغلل!ةغأهلاة"5ول4أع+أعلا

،"+لع!آ"ول،ةعه9"لم!"كالأ/لن!لأغئاهلاآععل!عولوللاه

غ4ءأس!8لألأ+ن"له!لل!78ءلب!+لب!ألا.لاهلم!أ"ولنه

كا!9+هـغ5+ع،+غتآه+،"لالت!37"لآ+ن07

1572لال!غ5+عغة"ولآل!أئمءلاعءول،+غ،"ولبنعةلا7
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تطيقافيأئضأكانؤتذث،

والثلاثونالثامنالأصحاح

ة؟آلالم!4غلا!لأ+كاه9أ"شن5.

لط.قاأتؤ

نأليلآذيقافيؤكان28

تذة،ؤآخربخستتقأخذفضا

غقىؤزتطثائقايقةقأخذت

قائقة:قرمزيأ)خيطا(تلإ؟

أولا((.خر!"قذا

تذة،زذحينؤليهن92

ققاتمث:.أخوةخربخينؤفت

إثقطخلآخلك"يضادا

اسئضةصقذغتالعصئيابخ؟)343("،

."صنلي"قا

،أخوةخرجذلكوبغد03

)اثخثط(تد؟غقىكانالذي

امئقةقذغت.اثقرجمزمم!

."زازص!)،34("

82غ3غ7كاع5خةلاغلب!+لأ،ع+ولآ+"لاشنةعأع

59+عأ3!7للأءولمملأعلأ+للا*ع"!آ."ثرلم"كاتآهةغلأ

"له!"آلأءكالأ؟خء+ألأ+لا*ع"مآه+ىنأولولولةلا،57

8لأغ5"كالا5ئا50ءغ!ثرءءكاتا"ءع،+9+ةع9ءه.

92لئ!5خة4،+غلاعلأ"لألآلأولللأشآع*49لمأ"ول

هـلاعنعغلآعهـثملاعةكأةةهـثرع5.نةه+نلأةع+أءلأع

+آة،عولة7+ةكاياعهـلأ"9له!ة/5"ولأفىعأعكاس!لاعءة
ة75لم!"ن+كائآه9ع5.

03أ"ولةكاعلما5+قه+غلآعهـ8لاعةةهـثهـعة"5

لمقه+ن")هـغلئ!7لا،+غبنأ!اع*ئآه+نة+

7،ولك!ةولللأه.،ةولغقىول!لاعكاة+لأةلم!هه+ن"ق

."9"ل!

3؟2.فارصاسمهفدعي)فارص(26دلطيعةعل!كقزصنلت()ماول+-؟؟لأ؟فططتلماذا:العبريفيلأتي3"3

ىأأكا7+ةولع،8هـغكاة،ةةله!لأ"59اليونانيةفىجاءلذلك،جدارفىشرخأيصنعاويقطع:يعنيالحبريوالفعل

هلأيطبيأ،معنىهناالمقصودوربما.القبطيةالترجمةفيالمعنىنفسوجاءالحاجز،أوالسياجانقطعلأجلكلماذا

ألادةللوالطريق(اخيك)بواسطةانفتحياجلك

.إشراقأوشروقومعناهإ؟+العبريفيالاسميأئي"34



والثلاثونالتاسعالأصحاح

إتىقأئزذئوسئفثاؤأقا

خصىفوطيقازؤاشئتراةمضر،

زجلائحرس،رئيسىفرعون

الإشضاجميلثينتدمنمضركيئ،

هتاك.إلىآئرلوةائذين

يوسمفت،تغالرلبؤكان2

ؤكانئؤفقآ)"3(.زخلأقكان

ستئد؟جمئذ!يالتئمت

ائمضرمم!.

الردتأنستئاةؤغرفت3

كانيضتغقاكلؤأنقغة،

يتذييما.يئجحهالربلم

أتاتمنغقةئوسئ!قؤتجذ4

غقىؤآقاقةقأزضاةستئلإ؟،

كليوس!تدإتىؤذقغتئتيما،

له.كانقا

.الهدفيصيبمنحرفيأ:53
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ؤالئلآئونالئاسيغآلأصئخاخ

،هـ!لل!أخةهـ*ش"ول577++لالأ،كلهـعأعلمولأ

5+"كاا+ولغلأة+ق"+هـع+ع759ة50*قهلانع

"9"كاءلع!لم!،*9"ة3ء50!اعلألأ"509،++قلأأط!لمولغ

9،ء*عةلملاتت!+،78"لم!كاأأهآ+!أ3"3ل!هة+ن"7

أ"ول2لا؟نولء5،9لم!"+علمهـ!لل!أأ"،ألالالألا"9

للألع!للا"*لالا+،+غأ"ولع53+ءلإغللأغلت!+لل!ولأه"9"+

لب!+لاول9لب!آلب!+أول7.لب!آكا+لا

،ءةفي3ةغةنوله،59ئآه+ن"لأ،6نول50،9له!"+ع

تآهءن"،"ول"كاهل!"لمقي،5+نول50،9آهةهنعغ7

آ"+5أكاوع*7.تاه+ق"

أ"ول4ئاع59لاهـ+كالل!أة*لا،9لاعلأهآ+لانآه+

وللا9آ5لا4ن+5تأءعق97كاس!+ع،ةغ"ن+لب!لمول"أ

+!اكاا+كاس!ع7ة+لا"7أ+ءنآه+لاهك!أهقه+ن"أ"ول

لم"+ل!ة+"كاقلألألملب!+ن"لل!ةغلأعولكأ،ة9،ع*ة5

لل!أهـيه!.
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آقاتهأنتغذؤخذت

كانقاكلؤغقىتثتيماغقى

تئتتازكالرلثآنته،

يوسسص.ي!تبائمضرى

كلغقىالر!ثتركةؤكاتحت

ؤفيائبيتمىتةكانتا

الخقل.

فيتهكانتاكلقترك6

يغر!تيكنؤلأ.يوس!صيذفي

ائذيائخئرإلاتهجمضاشتئئأ

خستنيوسسف!ؤكانياكل.

تجدأ.القئطرؤتجميلالضوزة

مولي19قذهتغذؤخذت7

غئتئقاآثقتستئدهاثرأةأن

ؤقاتت:يوسئ!غقى

تجي"."اضطجغ

قالتلتشتأ،ققثمهوأفا8

كان"إداستيلإ؟:لافرآة

ضتئئأبمتتيىيغرف!لآستئلإي

قذتهقاؤكل،تيتهفىمما

والثلاثونالتاسعالأصحاح

5غلأخ57+عخة"+علهاةء،"لالآهـ"+كاهكا"ول

لاةءن"أ+غقه+لاهولآهئةهكائا"ول4أأ+غلم"+للاة+

"كائملالألملب!+ن"أ"ول7ةثهـن2لاعكاانءأ5،9عةء7

هولأهلاء5تآوللأألا++آ5لا؟فاألم!هـأ!لمول14

لأععلأهـلأ57لا8لاهمآوللا9آ5لاعلا+كاةلا،+هعآ

ة+لاللأ،كالاه*9لب!ءفا"خ7لب!+لب!كا،ةأ"للأغلب!ء

لأة.لب!9

أ"ول6علا1ء9+غ+غ7+لأ*+لم"كائما2لاأ?لب!+ن"5

*5"مآعأهـأي!لع!أ"،أهولنفي،ءةلاتت!+هـ"،ا)ة+لا"غ7

ةنهل!غ8+لالأقه+ه+9"لمولئاههـكالألأع،.ءة+ن

أ"،لألأأهـ!لل!عةولوللب!+؟أعع،أ"وللئ!آ"509آقي+

لياةعهـكااة"9ة.

"ول7ألاغلاغكاع5لم!كاعةكأ+9لآ"ء"لم!"+"+قول41

+خغوللملاش!لألالأ7لأه+قلاول9لاهآ"قآهكانه+ن5

ءنهلماهههـهـةءشن"أ+غهـ!لل!أولألاع+أع

!5هـلأله!،7+،له!ع+)غلم!هق.

8ةغ؟ك!نهعهـلأ8لملاعلاع+أحغةبنلالالمول،"7

قه+لاول9لاهآقه+ن"5أةنولعة،9لاهلم!قه

ل!،لأ،ع،أكالئ!!،ة!الم!غنه8!غل!غلت!+لع!ولأهقه+ن"أ"ول

ة+لم"+7"كاقأ+كاس!7لب!كان"7ع،العماةخ7عأعءفىكا



والثلاثونالتاسعالأصحاح

يذئ.إتىذقغه

متىآعطمأحذأؤلئسن

تخجرؤتئمائتئت.قذامى

افرآدة.لآقيدلثغئركشتئئأغتى

الشئريرالأئرخذاأضتغقكئص

؟"اللهآقاتمؤاخو

ئكفئمكاتمثؤتضاا.

لألأنهقيؤمأ،يؤمايوسص!

ييكونتغهايرفذلكىيطغقا

قغقا.
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*عآ9عةلم!هلا

وأ"!ولئاهع+ن9،ع*غلاغين"أولأه4+7+ن

لاخهـنهئةهله!غغةنهقي!ع+ن،"+79)+كأقهلم!غ

ئاهةغ87+لأكالاهقةما+كاقغلألا7آ!أ"+نئآه

للاأع"/،"ءأأ+تق!5+5!،لع!كا+ة9لآلم!"+ة+لاه97لاة

+ه5+ق"ك!أكأكاآ3+9"له!5لم!"،لأغ+للأءلاهآ+لآههـعهنة؟

،ه"ولآلألأغةغ8،ع!هلب!ءهـأ!لل!أغلم!لأل!"9غع

لألماغ"9لمع"،ه*ننلآ+كالاهولللأعلا"ينهـ"ولعنةعلا،

له!+ع)"لآ+نع+هلاكاتا33للاعهـكاس!"،"قيءن.

تؤأدالتفياؤخذتا

لتغضلائتيتذخليوشتأن

منأخاتكنؤلأآغضاتة،

الذايخل.فيائتئستفيالذين

ثياييما)316(مناقخذتئة2

قتركضيى((."اضطجغ:قاثقة

ؤخر!ؤقرلتتذئقافيتياته

بخ.خاليإتى

تركلأنهزأثتضااؤكان3

11غ7للأغ5+عةخ5+"،7+ن+5،لألم!خلم"9

هـثهـ!،علأعهـأ7كالع!أ5،5لالأ،لامآول،5آع،5+لاة+

غ9ءقه+ئا"لأأ"ولهـقهعأعيم7للألت!+للاغ6قيمآولأه

لل!كا!7

21أ"ول5+"كاه+كاس!+غللأة+ن"لألق!+للأس!آ+"له!أ

ثرلأغ5"كالاك!5،له!هـآ3أ3+،له!ع+،خلم!قه."ولأ

لألئ!+،ول+"ولة+أقه+ن"،+كألهالاغ4+آ5أكا!ع*7

شن"5ىهـغ7لاعأم!أهـثرآ3!خلأعغ.لع!ع

لأ3أ"ولخلأغ57ءعلف!5لأعةأع،+ةخ+"3+،8لاعفى+

منها.عزتهوبثيابهتعلقث"حءولهلح!حعولعامءدماهـل!ههـحا؟!اةدة+هدلاله:البحيريالقبطىفىئاتي6"3
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ؤخرض!ؤقرقيتذئقا!يتتاته

خايى!،إتى

ى!ائذينتاذثالأنقا4

قائقة:ؤكفضثفمائتيمت

يغئدإتئتاتجاغقذ"ائظروا!

إلىذخليتا.ييهرأجمئرانى

مجي،اضطججىقائلآ:

غطيبم.يضؤ!تقضرخشا

أتىستيئتضااؤكان5

تركؤضرخت،ضؤتيزقغت

ؤخشبخؤقرقييخاييىثتاته

بخ".خاليإلى

يخاييقاتياتةاقتركث6

تثييما.إتىصتئاةتجاغختى

قذايمتلاقكلضئة7

ائغئذإلى"ذخل:قائقةائكلآيم

إتيتايهحئحتالذياثجئرايى

لى:ؤقاذبى،لتفرأ

والثلائونالتاسعالأصحاح

ما+كألم!أقه+ق"لاخ4+آ5أكاوع*7شن"5عأ41

لأىهـغ!ع"ولأخهـثرلآعل!ءخلملع!ع

!4أ"ول!عكاس!!هك!غنه+5ةع"+7غ7قيكامآولأه

أ"ول+؟عع7ن"6ءآهثر"كالاهلأغة،+علمع3"لأته!أعلاع

لأ!آلما"ةآ"+د!لم49آ57غآ"+لهاعلا،علأ.!،لم!

آتمكاأعهـ8لاع9+عةلم!ع8لأغلع!7ك!5هـلآلم!،7+،له!+ع

له!خهلمق"ولأغمهـ"كالأةلع!7قيله!لأءهه7.

،5ل!غةغ+لب!كأهول"كاتا،4+نة7لأ+،ئاللىكالع!4شلأ

لألآلأس!هـلاهله!أ"ءألم"كا!ةمغلالف!+،ولء"ول"+

+كألم!أ!انآه+ق"9"+)أهلم!علألاهـخلأع"ول،غلآ!هـ8لأع

.لع!!غ

61أ"ول،علأ"+لم!،هه+"ول"+أما+"لما"9"+

بنلا"غلمس!لع!5هـثهيمع7ةنول50،9أع5لاة+هلأهك!م

.قه+ن"

71أ"ولغ8ل!عكالأ!هلب!+ن"فى،"ول"+9"+"لم!لآ

"+ق"+ثرغ35"كالاهـثرلآءأل!ل!ع9+عةلماعةآ"+5ة

لمد!ه،"59لمللأةعلأ"لأ!أع95+ءةلمء"لمالأآ"!آ"+لماغ

له!5،!أأء+أخلالم!5،!5،له!هـأ3كالآ5لم!"،لم!ع!كاههتا.



والثلائونالتاسعالأصحاح

ضغلث)7"3(.ستأضطجع

زقغثأتىستمغاققضا8

تركلأنةؤضرخث،ضؤتى

ؤخربخؤخرقييخاييىتياته

خايىتج".إتى

متئاةستيئتضااقكان9

يهكلضئهائذيافرأتهكلآتم

يىضتغ"هكذاقائقة:

يجئق.غصحتأنةغثذك"

ئوسئ!الستيذقأخذ02

ي!الجضن،فيؤقئخه

سئختاغكانيخييماائذيائضكال!

فيفتاكتحبوسيينائقللث

الجضن)318(.

قغدبلرانكاؤ12

زخضة،غقيهؤستكتيوسئفت،
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81لئ!5ةغل!عكالاه!ك!لأ،+ة"كالل!لياتألالآلالع!هـل!لأكا

لاهله!أ"ولغلم/"كالأة+"ول7ء+،ثهـغ4+ماء"له!أتاهءن"

"9"+أهلماخأ"وللألاهـغل!عأ"ولغلآ!هـ8لاعخ.لع!ع

لأ9خ3لاغ5ءعةخلئ!5لأكالاهوللاحةنول50،9قه+ن"

+ة9"+"له!لألآء5ةول،"لالالأ5لمقه+ن""كاق

خ8كالأقىلاع+9ةء"+نلاة8لأخه"كالائاه+لع!5

لأخكالأ،5+غلأ،5ةآ"+5ءلملاهأ"ولهـغهـلت!لم!ى7

ة9.قيلا

02أ"،1ل!لئ!،"8ةنول50،9هـ!س!أمخلاغل!ءول

لاة+ئا"ع،ءة+تا*ةء"لمالل!59،عللاةكا+ة+لملاهلاغلب!

هأة،4+قق!لهاكا!قه+رم!اكاهلع!غ5+"ول،"+لاه*خغ،!ول

لاغلب!+لا*ة.،+"لم!لت!9

لأ2أ"ك!!لأقول5،9عكأءعلم!هـ!لل!أول41

لاءع*غكا"ولقه+ن"غ8عهع،"ءألاعءالع!ة!لب!+ن"

فيوكذلك،السبعينيةالئرجمةمنالأسكندريةالنسخةفيوتاثي.العبريالنصفىايأخيرةالجملةهذهتأئىلا7"3

معي".اضطجحيليادوقال:والصعيديةالبحيريةالقبطيةالترجمة

ددالم!كا!!1577ءلآالسجنمنفحصثنأجزءأكانالملكمساجينموضعحيثن*ه9"لممالطالحصنأنيبدو8"3

22(.)عدد
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زئيسيىأقاتميغقةؤأغطاة

لسثخن.اير2خر

زئيمخرسقذقغ

ئوسئصتدإتىالحئخن

المغتقلينؤتجميغالسئخن

قاؤكلال!ئخن،يخيائذين

.فتاكتغضفونكآئوا

خرييىزئيس!تكنؤتئم23

ياوييما،ثتئئآتغرفاالحتخن

تل!جم!كانثتىءكللأن

كانالردثأنيستتبئوسئص

كانتضتغكالنتاؤكل،كغة

يتذئيما.يئجحةالرتث

الاموليقذهتغذاؤخذت

قللثسمقاةزئيسىأخطأأن

إتىائختافيينؤزئيسقجمضر

مضر.ضيلثستتلإهضا

غقىفرعؤنقغضت2

الأربعونايأصحاح

9"ءل!،لاغ+7"لاهآ+هقة،*9"له!كاخ!هـهنول"508لم

22ولألل!ةغل!عولةقهـهله!كا!ة،*9"8عةء

لآ+لع!له!كا!؟ل!ه،9فاة9،ع*ة5هـأ!لل!أأ"ولء"ءلا"+

+هن735+"عل!لاغلاه5لمكاق5!الاغ+لب!ةله!كاح!97+لع!لملب!!ا

أ"ك!لم"+7"+"كاق5،5+ل!،كاتأ.آعك!غ

32نهول7لأة"9مم!ة،كاله!هـهثرن"!+قه

؟له!كا!+لل!9لاهآلألأ،لالل!!كالت!ة،!"+نلأةههـنلاغ.

"ءلأ"+9"لألا7؟فاع*9،ة5أهـ!لع!؟ماكاةلأة+

نول5،9لاله!،ء5تاه+قلمهأعء،"لاأ"ول"كاةة+ن5

+حهآعلم،نوله،59عنةلق!لاهغ7"+عآ*عأكاولاه+لا"ق.

الأربغونآلأصثخاخ

أ5+علاخلأد!!غ؟"+علافى+غ"+"له!آ3"+ق"+

ل!ع+9"لألأةكأعهة*هل!،ه،*9تآه+س!خ!اكاهلم5

لاه++تالأ،ولأ"ءأةكأة،5+ه+،كاما*59لب!+لاول9لب!آ

لانف!+ن"هاكاهلمآعول.لاه++نلأأ

أ"ول2لف!39!هـكاآكالل!"94،+غ5،ة+أءلاةلا



الأربعونالأصحاح

ال!صئقاةزثيسيىغقىخصتييما،

ائختافيين،ؤزئيميى

عنذحئسبىفىفؤضخغهضا3

الستخن،فيالمتخن،خايىس

إتئهافتيذائذيائضؤفينر

ئوس!.

السثخنزئيسنقأؤضى4

جمئذفضا.قآقاتميهضائوسئفت

الخئسيى.!ىآيامأؤكاتا

خفمآ،يهلآخضا"ؤزأى

تئقةجمئفضاحفمأ،يخىكل

زئي!خفميما،زؤتاؤاحذة

ائخئافيين،ؤزثيسنالسئقاه

جمضر،يضللثكاتااللذالط

السمخن.فىاللذال!

إتئهضائوسئصقذخل6

تايهرآؤزآفضاففخطرتئن.

قعتآذ7

قغهاللذئن

يرغؤنخصثى

عئذالخثسفى
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5،0*تاهلائاعلمتآهكائا"،+خلب!+للا،5،*9"لب!ة*هأ"ءا

أ+غلب!+ةلملب!،5+ه+،كاما*9

أ"ول3هـغ5+ععنه+ن"قيول"ثملاهـلأغ9"+ةلب!كا

ثهـقهـهله!كا!ة،ول5،ءة+ةتهلالع!له!كا!لمللاه،9ءأعلأة+

57+ة+لمقههـيلع!أ5+"لآ+".آع!ع

ل!!اكايكاس!ل!لاكاأ"ءا4ةة،*9"75ءلق!لم!كالب!+

هـ!لل!أ"+نهن5لمول4أ9"+7+كاس!+لا"هعآ.لأ"كاهمةع

أئملهاغ"9علاغثرلاهـقيءلمهقيول.

ول4أعأةهلأكأهـلهاة+ع59،غ7ن+لأه،لالم

+كأولغع509لاغ7+ن5،لملألأغلماما7أ+وللالأ5،كا!9قهء

لاهآلا+لا!غلمقه+ن"ةة*هلا،ه،*9"50أ"ولة

ة،5+هء،كاما*9"5لم،ةلا"كا!لق!+4"لم!اآع

3أولءلاه++نأهة?+7لاغلب!ءة97ءلع!لم!ءع.لب!آ

6ع!أهـ8ل!عةخ9+ءة+ن"هءنهـ!لع!أة+

،س!9+أ"ول5ةألاعه+ن"لمعنأ"وللا"كالأ

+9"كاع3"لم!لاغ0،5

أ"،71لأ"+لت!9ءنه+لملع!"9"كايلاه*نهل!نع،ة

ل!"ءلأ)+ءله!قه+ن"لاغقيول"ثرىهـقي+"9"+لب!+
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ل!تاقا":ئلأقا5ستتد

ائيؤتم؟"فكتئتينؤخقئكضا

"زأئتا:تهققالآهضاأقا8

".الآنتهمقعصترؤلئ!نحفمآ

"ألئعمنيوشف:تهضاققال

إدأتفعمييرهضا؟اللةيؤاسيطة

فضاغقى((.

خفضةالسئقاةزئيسنأققص!

"كاتتؤقال:يوسمصغقى

أقاجمى.كرقةخفيم!ى

تلآتةائكرقةؤلمحىا.

أزهرثإدؤجمىقضتالط.

جمتبغتاقيذسييقان،آخرتجهث

تاضخة.

لمحرغؤنكاشاؤكاتثا

ائجتحتقأخذتيدي.في

ؤأغطحتالكاسيىلمحىؤغضردة

!رعؤن".يذفي!يائكالن

"قذايوسمف!:تهاققال2

مىائقضتانالئلآتةتفسيرة:

الأربعونالأصحاح

لاول9لب!آ4قه+ن87لع!لأغ7آ+،+ة4+9+"+لل!كاق

له!قك!كاهـانن!هـى9لع!+"آي!لم!ع9لاهنم

8أه؟غ4+أعلا4لب!+ن57،5،لا+تالألم!ه؟أعءلاع،"ول

كاةى3ول9ل!آس!57قول!كاكالا،"قءة.عأ+ع7ةخ

4عآه+نهـ!لع!أأ*ىه"،؟نةه+هـقهع31

هـلمهكاما؟5،كاا43لالت!+ن/7،+كاس!7،؟هـكا!كالآلأعئاه7

لم!0،5

4،19أ7،؟5ء"كالآلأةة*هلا،5،*9"50ة+

5،7+نل!خلاتاه+ن"لإ،ءهـأ!لل!أأ"،ا+أعلاع5"لالب!+

لا+تألب!له!لاهيم7ة+له!ثمعهعلاخ+!4لاهآلمالاه.

لأ5لاعةغقي++لم!"لع!ثمغ9+آع5هـلا+له!/5ءلاغأءول

شن"كالاه!لاةهـ474لاع77مآلا*هنه+كاهثهـلم.5

+غ+ء59،،5أ،9+ةلاع!لآثهـلاهـ"+كاع.

لألأأءعاةءلآكاه+5،9لع!"9"كالال!غقي+9،ءولآ

لم!هى."ك!أغثر4،لاهأئم++كايهـ"لالأثم7ول4،

غع"لل،ثهـهـغ4أئم+نلاععأة++لآ+ه5،9لا،ةولغ"ولس!ة

+ة+هش9ل!ه،ء5،"ء5*عآ49كاي494لع!.

21أ"ءأل!ع+معلب!+ن"هـأ!لع!أ5+تآه+لأ

كالأنول9كاماء،4+ئاقه.هأ+9ع5،+هـلالم!لاخء5+9عآ5



الأربعونالأصحاح

لأيابم.تلآتة

أئضأإلابمتلآتةاتغذ3

ؤترذكليئاستتلث!رغؤنيذكر

قئغطىيفستقاة،يىئاستتلثإتى

تلإ؟فييرغؤنكاش

كئتحينوتىالالمكرئاستيك

ستاقيه.

جمئذكاذكرفياليهن4

ؤتضتعخئر،لكيص!رحيتضا

يمرغؤنؤتذكرفيزخضةإلى

الجضن.قذاينؤتخرجيى

سيرقةسمرفمتقذالأتى5

تثمؤهتاائجثرايتين.أزفيين

ى!أئقوييليهنشتيئأأفغل

ائحب".هذا

ائختافيينزئيسناؤزأى6

ققالخ!نأ،فسئرآته

زأئثآئضآ"ؤأتا:يئوسئص

آخيئأتىلىتقتأخفمأ،

سلآلتلأئةزاسىغقى
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لألماغ"9،عآكاألا.

،3غ!،9ءعآ5لأله!غ"9،"ولألم!7كااهـكالأ"كاع،

لع!"9"كالآ+علآ*9"!لا.هكاول4أ6"وله+فىكاقكاه،ع

كاعأ+غلأ+7لا،5،*9"ل!"آه*هءلملاهأ"ك!ءكالق!ةء،ة+

5+آ!ه،9س!49"كاأح75+آع*قه+ن"9"+"ول

لأ+97"لاهكال!آ3!لاأئمء97+غ+ه7"9لمعلف!"هـكااغ

هلا،ه*هلانن!.

لأ4"!لاةلم!7هـكالآ+7،لم!لاهةكافالمنأه+لا"علا"ءة

كائاع،5لألاغلم،"+7،"ولكاآ7،0+5،عل!خأهله!خعثم!50

أ"وللآهـكاالاله!يبم+ع9أغلل!"9"كاتةهله!"ولأغ!ة!ع5،

لماعولخه+قلا*ة.لاه+نه?ه+"لم!لت!9

51،+ةقي+هعهـال!7+كأ!أخولخلآلأ5لمد!لل!آ"79

"ولأةلئ!عهعانآه+غ"كاانهةلملاغ!لافى،ل!غغلمل!ةول

لم!ع5أ5+لاة8كأولولهلا+5ق+057

6،ع؟مءأ"ول7ة،-ةءة،5+5+،كاما*9"ة9ءتت!هـ

لاكا7غولل!،9عء7أ"،أء+ملاعلب!+هـأ!لل!ألئ!لأكأكأ57ةأع

غ7ل!ه،ل!+ن،"وللم!لئ!ل!أ97+مأ"لأ"وللالت!+،9؟ل!ه*

كأ"س!7،غ+ألآ+5،أهـعلآول5لم!هلا.



028

خئز)931.

جمنالأغلىالستلاؤفي7

تأكفقاالتىالأضتالتكل

ضئغيمامنلمحرغؤنالضلأ

السئضاءتا!كلقاؤطمورائخئافي.

زاسيى".تؤقائذيالسئلين

ؤقاذئوسئفثاقأتجاقي8

الئلآتةتفسييرة:"قذاته:

لأيابم.تلآتةهىالعستلآلي

تئز!لأيابمتلآتةاتغذ9

ؤئغلفذغئكزأستكيرغؤن

طمورؤتا!كلخشتتة،غقى

عنك".لخضكالستقاء

التالثاثيؤيمفيقخذت02

!رغؤن،جميلآبيؤتمكانآته

يخميعشمرلبؤييضةقضتغ

زئيسيىرئاستةؤدكرغييلإه.

زئيسؤرئاستةالسثقاة

الأربعونالأصحاح

لأ7ل!غغةلب!+لب!7"،الب!+لع!ل!كأ+غة+كألالع!كال!كأ+

لالت!ء3ل!علملالت!لالئ!ةلع!"9"كاينء!اكاهلمهـكاس!عآ/،

غ79!هكا+،5+5ه،قلمول4أ+ة+?علا،"+5ق

هنلا"9هقهـكالآء"ك!لاع،كأ+ن"ة+كأقهءلا"ولقه

تآه+!"+غلل!لآءعوللآولهـع5لم!.لاه

لأ8وله+"هـ،9أع5ءةهـ!لل!أ+أحلاعلق!ءن"7!نأول

كالأق3ول9كاا5،"لا5+تآ."كا9+مآلا"ول"+9ء،!

لألم!غ"9،عكاأآلا.

94،+خلت!،9+7لم!لأعلاتت!9عهـ"8للأ"9"كاآعألا

هههـءولآ3لاهكالاقهكاق+4أ"ولول9عكاهلهاعكاماعأ+خ

ن!8لملاهلأ"هـ،"ول،"+ع"+ة79"عقه+نهئآهلا"9

كأ+!"كا9ول"!كا5لا"+كاة5تآ.

02غلأغ57+عغةلاغقي+لهالأغ"9قي+9+7+آلمالأغ"9

ءلل!عكاس!7ءلأ49"كاهـلاءلعأأ"ول،عآه+غل!هءة+،كاة+

+آه5أكاما"+لا.قهءن"أ"ولهـكالآلاله!غ7لآ،5كأآتم*59

+قه"9*7،5،ههة*لاول4ألآ+5"9لآ*5+قه

فى*9كاما+،5+ه5،قلاغلم!لب!كاس!+ل!لق!"+ةآللاس!"هكانق

)نوع9؟لأه*75+آالخبزلوضعمخصصةالغابأوالقصبمنمصنوعةسلالأئعني7"ةاليونانيةالكلمة9"3

السص.تحملهماوليسالسلالاسمتعنىخبز"،)ثسلال:وعبارة(.الكاملةالقمححبوبمنمصنوعالخبزمن



والأربعونالحاديالأصحاح

غييد؟.ؤستط!ىاثخئافيين

ص3صؤ12 إلىالسمقاةرثيسنرد

تدفيائكاشقآغطىيىئاستتيما،

يرغؤن.

يناثخئافيزئيسىأفاؤ22

تهقاقسئركضاقغلقه،

يوس!ف!.

زئيسنتذكرلأؤليهن23

تسيية.تلئوسئفتالسئقاة

آلآ

ستتتثنتغل!مناؤخذت

زأىفرعؤنأنالزمانمن

غقىؤاقفلأنهتهتهئأحفمأ،

التفر.

تقرابستئغكأنؤهؤدا2

خستتةالئفر،جمنطقذث

الفخيم،ؤئختازةالضئطر

فىترغىقكاتث
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12أ"ول7ءكالأ+كاس!+مهـأع+"لأة+ةة*هلأ،ه،*579

أ+غل!أ+ةل!لأ*49لمقه+نأ!الاعوللل!ةغة+

+شه9ل!ه،ع5،لأش*علملل!49"كاهمآ

22لاة+ةغ9"ة،5+ه+،كاماسذ7غول9كاهلماغع7لم"هـ"ول

ل!لاكاغول9لا،علأ"ن+هآ5ألل!هـ!.

32ولنهلهاغ7هـكالآ7غةةكأ7،5،*9ة*ه50قه+

لمهـ!لع!أ"!عه+ءعهـ"58+ع.قه+نلمه

ؤالأربغونائخاديضخاخ

أ53!"5+ع!غغة"+علأ8ن5يهمغعلمالأ!تت!9

لل!"9"8لاعةأع5،7+قل!غ.لاكاعلث!5،"لاة+كاس!أ+غ

+قه+ه"+لم!ه/تة

أ"ول2نهةأ+كالت!ع9خولتآهكاقهلم!"60+

كأ7خ7،"لملاه"++غةدمع5أ"ولوللب!+5؟أ،ع،"ك!

أ"+عاع!أغ!آ"كاأ!9"كالاأ!ا5+لاه*ةلمغلاغلب!+

.،ع*ء
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.35()0اثخضره

أخرىتقرابؤستئغ3

قييخ!الئهرجمنؤزاغقاطقغحث

قكاتمثالفخيم.ؤخزيقةالضئطر

ائتقراتيخايصبتغال

الئهر.شتاطئغقى)1!وتى(

ائتقراتائسئبعقاثتقضت4

الفخيمؤاثهزيقةاثقييخة

الضثطراثخستتةالسئئغائتقرات

!رغؤن.ؤاسئتيقط.ؤائفختازة

ؤفؤداتايية،خفتمءئثم

ستاقفىطقغثستتايلستئع

ؤخستتة.فختازةؤاحل!

(خرىستتايلؤستئع6

تتتحثيالريحؤضففوخةقزيقة

تغذقا.

السئتابلالسئثعقائتقغت7

والأربعونالحاديالأصحاح

،"هلاة3ةغ"++غعةلم5فى7غلأ،"لم57له!ة+ع

"+5"+قغول+هق+"+هلهاهق""9*كاأأ+لب!عةأع،ول41

ثهـأ"++عأ!9"كايآ"+7أ"ولغ57+لاهلم!خ"9"+ع"+

لمة"ع+"9كأءة*عهآهع+هتا+ه+"لم!هق.

"ول4أ+"وللأ"هـغلاه"،"كا+غلمةع5"أ""9*كاأأ

ولأ"++عثهـألمه،"+لا،!9"كاع"ءكأء+غ5"?"ةلم

"ولولع+لب!عةآع،ول4أ5"+ههـاغع.5"+وللالأغ،هـ9ةغ

.لع!"9"كا

"ول5،غ7لا+لاهـكافا7ة+ةعن6ع9للاهلمم!أأةأهن

لا*"+كاهء+غع5للأةغلم"757،لأغلا+5لالاغ،لأغأ

هكلغ5+ك!ع،ول"أك!هه5آ.

،5!لاكأ6خ؟ععلا*كأءكاهكا+خ8أه++عأ"ول

لا"علماهـهـة595،لافىهـعن557+له!ع+"+نهنع.

أ"ول7لاه،+غ+"ولأهكاهء+غعلا*"56أه518++ع

علىدخيلةكلمةاشتقتومنها،النيلبنهرالصحبط)البردى(الأخضرالنباتوتعني)أحو(ب!+!العبركطفىتاتى035

فىتاتىوهى.قديممصرياصلمنواليونانيةالعبريةوالكلمتان.السبعينيةفيإلامستعملةغيروهى،*ةاليونانية

:8)ايأيوبسفرفيالتكوينسفرخارجالعبربةفيوردتوقدعمحه.الصعيديالقبطيوفيا!ة،البحيريالقبطى

16(.:4.)سيسيراخابنحكمةوفى91(7:)إشإشعياءسفرفيوردلتففداليونانيةفىأماالحلفاء.:وترجمتأ(.ا



والأربعونالحاديالأصحاح

ؤائضففوخةاقزيقة

العمممعالستتابل

ؤاشتئقطائمفتلئة.

حفمآ.ؤكان

يالريح

ةائمختاز

،!رغؤن

نآالضتاخ!ىؤكان8

ؤذغاقأزستلائرغخحث،تفستة

ؤتجميغجمضرمقسئريتجميغ

غقئهئمؤقصنحكضائقا،

تنتكنتقئمالخفتم.يرغؤن

يإ.يخرغؤنئخير

السئقاةزئيدنكفمئئم9

ائتؤتم))آتذكرقائلأ:يرغؤن

خطيئتى.

غقىستخطنيخرغؤا0

فيالخئسيىفيؤؤضغتاغئذئيما

آتاائخرس،زئيسيتثت

ين.اثخئافيؤزئيسن

تئقةفيخفمأأقرآئتاا

كلزأئتاؤهؤ.أتاؤاحذة،

حفمه.يخستبواحد
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!أأ7"عله!هـهـة595،+هن5غ+6كأ+كاهلا*"ع+نه5

لحهـأغع+ولنه5"ولأ+نه5لآثهـ+9ع5،.لأ2غهـ9،ةغ

لملل!"9"كا،"وللايمللاغ.لاه،7+ن

58"ل!غلأ5+عغ؟أس!9+أم!اهـ*"9"+غ7لألأ*ىلل

"لمقه+ق!أ"ولصا+كا!+فى45!آقىولغكاس!لاع5*ء!"+

+هن5غع++7فى5كهـلاهكا+نلاأ"ولأ"+لاكأ+ع06ن5

كاهـ55ق5"ن+لآءلمول"أة7،كاامم!4+5"ن+50،

لع!"9"كاة+لاخ،ل!+نلملاهأ!أولقهلا7ة

لل!ملاغ+"+"7.س!"9"كالب!+ة+ق"

أ"ولؤغ8لأعكالأقىةفىة*هلأ،ه،*9509+ة5

كا9""لع!8لأغلالع!لأ+لا"له!9"+لامآلم!هلا

"لأكأله!لم!،7قيلل!ء!!لأع0579

،!"9"كالع!لئ!39هـكاآ7+5،ة"+كامالاأ"+نهق4ءأ1

5+عهـخعةله!لألاهـلاغقيول"8ل!غلب!+لب!ءأأهقه+

كأ9*،له!لا"ءمآلاهلمغلم!غ+عم!7،+لأة

"9*كاما+،5+5،ة07

،،أ!ألماهةآع5لا57،7+نلاخلأخأ+وللالألمقالم!غلق!3

+عأ"ك!ة+ن"5لم50+كاهولغ"+"ولة+قه+ن"

ل!غل!+نلأه،لهاهة،ع.لاع
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فتالثقغتاهتاكاؤكان2

اثخرسيى،يرئيسيىغئدجمثراييئ

تتا)351(.ققسئرغقئيما،ققضمختا

لنافسمركمااؤكان3

إتىزجغثأ:لىخذتقكذا

قعقق".داكؤأفا،ليئاستتى

وذعايرعؤنافأزمتل4

منقآخرخوةيوسئفت،

ؤأئذلواته،ؤتجققواالجضن.

.فرعونإلىوجاء،ثوبه

ليوسمص:لمحرغؤنافقال5

تة.ضقسئرؤلثسنخفمأ"زآئث

أنفئمغئكستمغثؤأتا

ستمغتإداإئكتقوئون

تق!رها".أخلآمأ

لمحرغؤنئوسئ!اقأتجاقي6

يغطىلناللة"باؤنؤقال:

واحدلكل،)عتر:العبركطالنصفى351

والأربعونالحادىالأصحاح

،2لالأةغآعولخلماهـع!لألأتت!لم!507ء!آلا"عآ"+5

لم95"هآ5+5ئآكأ9ول،لم!3"عمأ5ءلا"ولأ

؟ةكالأ73،لماهـع4"+نلملب!"وللاكاأ7غول9للا،لاعلألم!آلا.

لأ3غهـلآللأء3أ3غةلألاكايلف!هـ"ولولغلا،9لأع7،ت!لألم

+ئاهءلع!"ك!أ4لا7خلمءأ7خلم!غ+ع

،"للأأتمهـ4+كاله+"وله+ة،+خلالأ+ةلآ*79لألملاه

ولغع757آةغك!9علم!!لآهـكا7لمه،.

لأ5"هآع+كا!+كهـ4لمهكاس!ة9لع!لمهلاعكاس!!ق!أغة+7

لل!أهـأ!لمول"أغ!لآلالأ"هللأ"ن+ة7غول+5ق

ةلا*9لق!لم!"+هءول"،غ!تا9كالأ"لا"ن+ة7ول14

لحلالأ44!لألأ++كالالأثهـهلا"+نهلمق"ول،7هـثمللأع9+ة5

"9"كالل!.

،5ع+،علاة!كا"9"لع!+لب!أهـ7كالع!)لال!ن+ل!ه،ل!

لق!غء"،أ"9أ"وللاكاق93،أللالع!للاآوللاهللا،+كا!.ة+لا"

غ2لئ!ةغكألآ،اول5"+ع9كاأ5ق8علألأةكالع!لا

كأولكاتاه4+لاكاهعغ7نلا+،لألاكاهول9آلا"،""+ن.

لأ6كاه+كأهـ،9أع5؟غهـأ!لل!ألل!"9"كالب!++أعلاع

كهـ7لاعقه+هـقهعولنهوله+كأ،"+عكالآهـ،9ة+

".حلمهبحسب



وايأربعونالحاديالأصحاح

يرعؤن")352(.بستلآقةتجؤالب

ئوسئص!رغؤنافكفم7

لىتقئأخفمى"فيقائلأ:

الئفر.شتاطئغقىؤامفاتى

تقرابستئعاؤكمتل8

خستتةالئهرينطقغحث

الفخيم،ؤمختازةالضوزة

ائخضرة.!ىترعىقكاتث

تقرابستئعهؤدااثئم9

منؤزاغقاطقغحثأخرى

الضوزةؤقييخةزديتاتالئفر

أفتخزأئتقاالفختم.ؤخزيقة

مضر.آزضيىكلفيقذهين

ائتقراثائ!متئغقائتقضت02

التقراتالستئغؤالهزيقةالقييخة

ؤائمختازة.ائخم!تتةالأوتى

ؤلئمئطويقا.قذخقحث21

بطونقا.فىذخقسث؟تهاتتتئن

اللهلى،"ليسالعبركط:النصفى352

السبعينية.
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كاشلل!.لل!"9"كال!5،9

لأ7غ8!!هكاع7؟كاس!"49لع!ءلب!ألع!هـ)!8لاخلألع!

ل!5"لب!+لب!7+تألاهلأله!لث!7لاكأ+كاس!،"7"9"+ة+

*ع!آ50+5ق+5+4لما5قلم

لأ8"ولأ+كانئ!ء9ص!ول+هق+"+هلماهقلاكأغلم4لأ،لاه

كأ++خعةلم5أ"8"وللب!+،ءةأحول4أأ"+ولءههـأغآ"+5

لاأ!9"كا،"وللاخكاللأهله!غ5لاغلب!كا.،ع*كأ

لأ9أمهـأنهةأ4!+غةلمءع،"9ء+غلاكأغلا،"لملاه

لع!كاآ+ةللالق!+ق"ولخقه+تآهلم!"+ه+أ"9770+ول41

"9*كاأ"،+لب!ءءةآ،"ولأ"++عثرأ"+!آ!9"كاءلاآ

مأه5ئاهولع57ة،+هما5"+نلاغثهـلأ37قيط!++نلاألب!

9*كاأ"+هخ.5"9

02أ"ولوللا"هـغ+574أ""++غ5ءةلمأ"

ولةأ"أ"9أ"++عثهـأم!6عة+ة++خ5"ةلمكأ+5

5"+لت!9+كأ+5ةولول5"ولأك!أغكأ+ك!ء5لم

2،أ"وللاههـثرلآكاأعأع5ة+5هولمآول5لت!كاق"7

أ"،أنهثهـ7؟ماة،5غ3لاغ5+لاه،+لأهـثرآ!أعللاهععأ

الئرجمةمعذءد!"4قمرانمخطوطاتوتتفق".فرعونبسلامةيجيب
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لمحىكضاقييحأقثطرقاقكان

يفسث،ثئمؤاسئتئقطث.الآؤلي

خفيىيخىآئضأقرأثث22

فيطقغحتستتايلستثغؤكأن

ؤخ!تة.ئضتيثةؤاحل!ستاق

اخرىستتايلوستئغ23

تتضثيالريحؤضففوخةقزيقة

ها.يىابجو

(3"ئسئئغ)3ائتقغحتقا42

ؤائضففوخةالهزيقةالستتايل

ائخستتةالستئغالسئتايل

يفمفسثرين،قففحثؤاثمفتلئة.

يخيرفي".قنتكنؤتئم

يمرعؤن:ئوشف!ققال25

تاقكلؤاحا.فرغؤن"خفم

يمرغؤن.آطقرةقذالتهيفغفة

ائخستتةال!ثئعآئتقرات26

ؤالستتابل.سنينس!ئعقي

والأربعونالحاديالأصحاح

+"5ول5!امآ5"ن+ل!قق!لمول"أ"،لياةسا5،"ن+لت!7

49*كاأ"أةهـ"ولأ"وللألأ+ةلآ*079غل!ع!غهـ9أع5غة

ولغ5،لم!هـلآ77

22أ"ولع57ة6لا،هه+غ7لب!+لب!لا+تألم!لملاهأ"ول

+كائئ!ع9لا*ة+كاه++غع5ة7غلا،"لملاهلاغهـلا+لم!لاغ،

غ7،+لآثر9ع5،"ك!،ولهه5آ.

5،32!لافىغةعلا*كأ+كاه++خ5أهكا+عثرأ"ول

لا"عله!هـهـة595،ة7هـعن5+لاهة*غله!لاء5،"+نلاتق!.

42أ"ك!ه،+خ+"ول7أه5ءلا*"+كاه++غ10

ثهـ++عهأ"ولأللأ"ءهـهـةلم!595،ه+ءن!++خ5"لا*"+كا

+لاه5ولوللاهع"ول،لا؟كا5ثر+آ93ع5،.ع"+ملأثاه+هآ5

عع7لالمءآ"+7أ"ولولنهلألأةلأ"+74لالل!ولغلما0،5

25أ"،ع+أع7هـ!لل!ألع!"9"كالب!+ة+

غ7!ه،لا+نلل!كاو"كالاغ.لأ،ءكاس!"كاةهـةعة5لمآع،5+

خة،ع!ل!علب!+.لل!"984

462أ"++غعةلم5أ"أ"ثر"ولةء+غغ67ء7آ+كا!

أ"،أأهءعلا*"+كاه++خأهأهههولكأ++غ7+غ

السبعينية.الترجصةمعذس!س!"4ئمرانمخطوطاتوتتفق،العيريالنصفيسبعةالرعياتىلا353



والأربعونالحادىالأصحاح

سييين.ستئعهىائخستتةالسئئع

ؤاحذ.فؤيرغؤنخفئم

ائقزيقةالستئغؤاثتقرات27

ستثعهىؤزاغقاطقغثالتى

ائقزيقةالستئعؤالسئتايلسييين.

شثغستتكونيالريحائضففوخة

خوعأ.سييين

كنضثائذيالأئرفؤ28

اللهتفغلهتاكل!رغؤن:ييما

يمرغؤن.أطقرةقذ

سييينستثعتا!تىهؤدا92

أزضيىكلفيكييرأزخاء

مصر.

ستثعخذ؟تغذيىتا3ثتم03

ائشتتغقيئ!ونخوعأ،سييين

ؤيئلفيضر،أزفيكلالى

الأزضن.ائحوع

غقىائرخاءيغرلتؤلآ31

الذيائحوعي!تتبالأزضيى

لأ-تهقذا،تغذستيكون
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آ+كاس!07ةءلع!"9"كالاه،لا+نلاخكالأخ.لا،6

72أ"ك!أ"ة++غعةلم5أ"أ"++ءثمأ"

آ"لم"ل!كأ7كالاه،4لع!كاآ+ةلالت!+ن"ة++غأغلملاأ+كاس!

أ"ولأهعلا*"+كاه++غ5أهأه++عيرأ"ءأ

لاكأعله!هـهـة4،595+ل!هكاس!،خكأ+++خثرلم!،هق.

82ة+خةلم"لم!لآغةمآع7"ولس!"9"8"كا!،ة

هـععة5+ء،لم،غةع،علاع+تت!"9"8لمس!

92قهةأ-"++غ7+غغ9،"+ح!ةلأ،هـنعمآلأملاه+

غ7+!كأ3لمهـآقيلأأن++لب!.

03!لأ،عةغ!++!ا+ختاهله!،ثملماكأءع/"+قة"+أ!أ

،"+لأهكالآها+غشعير+لم!كاا573علآلاغثمة7قيلأ

وللأأن++لب!7"ع!ألا"كالت!ولع،ة8لم!،ةعلأ+7آ32لالم

13،"ولولنه3،+خهـكالل!لا،"كاعكاآ3لأهـقعل!7آ4أ+غ

لآ+35لآ5لمه+ةءهتآثهـلها،هقءهقكاس!5لألاغلاهله!"+ع

+"ئآ"ء.لا*كاأ9ة5"لأ9!+كا"هـكاماة9ة".
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جذأ.شتديدأستيكون

الحفيمتكرايىكأؤآئا32

الآفرقلأنترتئنيرغؤنغقى

ستيفغلةؤإدتهاللة،قتلينخق

ستريعا.

إتىتطفغالآن33"إذأ

ؤأقضةؤخيهييمتصيرزخل

جمضر.آزضيغقى

قئؤكللمحرغؤنؤليفغل34

ؤثتاخذوااتمزضيىاغتىنظارأ

مصرأرض!غلالتكلخضم!

الرخاء.سييىستئعالي

طغايمتجميغؤثتخضعوا35

ائقابقيما،ائخئذةالسئيينقذه

تل!تخحتالقضحؤئمخغ

فيآطجقةؤئئخقطيرغؤن،

ائمان.

طجضةلأانقتكوغ6

سنىل!ئعللأزضقخفوطة

لأربعوناوكطالحادلأصحاحا

23+ع9أةخقه+ة+لاس!ع،"كالت!9ة+لأه،لأ+نلأغ

لعما"9"58،ةلم،ءةفىعغهـ7،"+كا!ة+"لمالآخة+

"9"+6هـقهءقهعأ"لا*"+آء7هـةةع5قه+

،"كاآتم،5+.ة+ن"

733لاقللائاه،"لا"غ،!هـ7"هـللأه+لل!99له!،لأة57

أ"ك!7!للاة+عأ"وللأهكالأ+كاهكا"ولة+ن"7أ+غلآلا5

7أكلهـ.لاه++ن

34"ولأ0++"ء7،"!الع!"9"كالع!أ

لع!+كأكا!+كاهكا"ولكأ+هكا45*9أ+خش5لآلأ5لمأ!أ

+ه+"للا"كالل!+"كالع!++لم!ع+"+للاةكأء2"+"لم!لآلاع

آ+5لآلأ5لاه++نلأأوللاتت!+فى++غلالت!ءغلآ+5

عهـنأ3للامآ5

53"وللالاكاأل!"لأ"+غل!"كالل!ل!"+"+"+

لملق!9"كاءله!+لت!7خ"++!ا+قت!7كا!لق!غ5*9لم!ل!غل!لل!

لألت!ء،ال!لت!ول+نه+لمل!لل!س!كالآهـ*"ل!ىكاأ"ول50+آكاق

ة+نآع*9لملع!"9"كاهلم"ء"لم!لق!9ل!غآ"+5

.س!ءلآهـ*"ثرلاهـ7،كا!ثرة+

63"ول،"+كاس!،كأ+،لت!49+"لم!+لاهـعلأ"8له!ل!غ"

بن3قيءأع"+ةء+غ+غقهءلمقهلأ،48كاس!،"+57



والأربعونالحاديالأصحاح

أزضيىفيستتكونالتىائحوع

الأزضنئفخىقلآجمضر.

يائخوع".

أتاتمائكلآمنخ!ن37

غييلإ؟.تجميعؤأقاتم!رغؤن

يخميعيخرغؤنؤقاذ38

جمتلإئعصتانآتجذ"خلغييلإ؟:

اللة؟"زوخ!يهقذا

لئوسئص:يرغؤنقاذتتم93

قذا،كلأزاكاللهإن"خثحث

ؤأكثرقفمأأكثرإنستال!ققئسن

مئك.حكضة

تئتى،غقىتكونأثت04

كلقةيطيعثتغيىؤتجميغ

آع!وناثغرلقإنإلأتمك.

جمئك".آغطغفيه

يئوسئص:!رغؤنقاذئتم41

غقىاثيؤتمآقمتكتذ"هؤدا

جمضر".أزضيىكل

928

خ7قيلاوللملب!++نلأ،"ك!،ه!نغ،9+ولكالآلم"+ع،لألآلأ

لاغلب!+لم!،8.لب!

773ي!9!كاء7ةغ+"9لآلأ"ء"غلا"ل!+هآلا

لع!"9"كاأ"،اه،+7"ل!غ7لالع!+ل!كأ++لألقةآ"+ل!لل!

"ن+5تآلم

83"ول،ء+أ!عكا"9"لل!+كاه7،+هءآ+"كاماألا

نهءن"لأولنع9لهاهكالآل!عهـل!ةلاه+لل!5،59+كاقلملاه

ةعععول،ء7+لم!قهـ4عفآهخ7/لت!+لا"

93ع+أع7!ةس!"9"كالب!-هـأ!لل!ألأة،ء+5"

غةءع،ع7ةهـعة!كا5،"+ل!*+ء"ءتآ"+هولن+كا!لا،

هـلاة9للما50+هـ9لاهلم!،+لت!ع4509،الالاكاأكاع+لئ!ع9ة5

كاهلا.

4نكاا!خأ+خلب!+لب!مم!،5له!لملاهأ"ولأ+خلب!+

لاهكاآء"لم!ة+كا"+نكاتاهول"+ع،+ة5ة"ثمعةله!لاه.

8+لالأهـل!ة+9ل!هل!ة+نع9خلاهكالل!!غ.لق!3

5ةآ)ن

لآلأ5

أ7كالل!أهـ

ء!"+
أ+غ

"9"كالع!

لم!!ع9للاه

غ؟

عكا

لأ4ع+أللاء

ولهـ74+كاآله!،

طهـ3أن++لاه.
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خاتمهيرعؤنؤخقغ42

يوسئ!تديخىؤتجغقهتلإ؟من

ؤؤضغتر)351(صتؤلتؤأئتستة

عنقه،فيدقبطؤق

ائضركتيمالمحىؤأزكتة43

ؤتاذىقركتايه،ينالئايتة

غقىؤأقاقهآقاقه)355(،متاد

جمضر.آزضيىكل

يئوسئص:يخرغؤنؤقاذ44

ترقعلآقباويلث.فرغؤن"أتا

أزضيىكلفيتذةآخا

والأربعونالحادىالأصحاح

24"ولأ+ع9،ع8ةلهالاع50"9"8لل!+لاة

ة"+ولق8لأه،ة+ةش5*ع9،عة"ن+قه

+ع،9هـخأ3وللاع"+نلاة+غألأ+7ولع"مآأهـيه!لع!"ك!أ

لاءكالا؟خلاغ58+كالاة+ن"لالألأأكا!لالم7لا41"

+ع9،هـغ7ءأعللا!أ5،لأة9*كالا5قلا+ع9أءلاة

+9"ثهـ7*هلا"نء5ق.

34أ"وللأكأعلملمآكاهل!ع"ة+ن7،+غة+ول9"لهاة+

؟عنكاع9لاه+لألق!"نءهتالم"ك!أخلآول9لا!ل!ع

9+لماغهـكاهل!عتاه+ن"أةول9.!لاأ"وللأعكايكاس!+"ول

لاة+ئا"،هـغةء،8لآلألاأكلهـ5.لاه++ن

44لاع+أع!؟لع!"9"كالب!كاهـأ!لل!ألف!57"

.لل!49"كا7"قهكالاعولنهغ9"عآعهـنهأع5لأ+7

*آعقه+ن"9+غأ!4+قيلاوللأأ.لاه++ن

جمضر((.

رقيققماشاسموهو،قديمةمصريةبل،عبريةليستكلمةوهي)لثيش(لهـأللأالعبريالنصفىالبزكلمةتأتى"!3

)شش(كلمةاستئدلتوقد.البحيريةالقبطيةالترجمةفيئردالتىح*ع!االقبطىالاسماشتقومنه،الكتانمنمصنوع

علىصلفوفأالبزعلىغثروقد16(.27:)حز)بوص(دأ!العبريةبالكلمةالسبىبعدماكتاباتفيالمصرية

لأآكا!دالم.77هناالواردةاليونانيةالكلمةجاءتبوصكلمةومن.الملكيةالمومياوات

كلمةالأرجحعلىبل،عبريةليست)(بريخا(وكلمة)أبريخا("*3؟6:امامهادونادوا:الحبريالنصفيتاتي5"3

الفولجاتااللاتينيةالئرجمةفيالعبريةالكلمةترجمتلكن(،إليكقلبك)حرفيأ:انتبهوا:بمعنى5"(،)ك!-مقديمةمصرية

أمامه.فنادونادى:فئاتيوالقبطيةاليونانيةالترجمةاما.الحديثةالترجماتإلىدخلتومنهااركعوا،:إلى



والأربعونالحادكطالأصحاح

اسئتميرعؤنودعا45

لغييخ"356."صخفتاتيوس!

يئست)357(أشتاتؤأغطاة

صص)358(

مدينةكاهنيلوطيفار

صالمثئضسيى)935(زؤتجة)036(.

ئناسسفيونوكا64

أقاتمؤقصتضاستتةتلآيثن

تخربخجمضر.تللثيرغؤن

لمحرغؤنؤخيمامنئوسئ!

يضر.أزضيىكلؤاختاز

الأزضنأئتخحت)361(ؤ74

حرما.آلرخاءسييىسمئع!ى

السئئعطغامكلفخضغ48

192

54أ"وللل!"9"كال!عكاقىولغة+"له!هل!ةهـ!لل!أ

هـل!هللاله!ههـ.*477،"ولغءأس!ةل!علب!+ن"لألأ+

كا!ل!ل!عهـعهـ+"لألاغ"9++عهـع79أع9خلل!عي!،8لاهآ

+ة8ءلع!ع"+نلب!لالالأ"آ"!ا.

64هـ!لل!أغة7لالالق!+غ9+ء"+لاه،أقاع+ة+كا!

غس!"9"كالاهآ+للأ"7لع!خ!اكاهلم5أول7.لاه++ن

لآ!5)ل!عهـ8غ؟هـ!لع!أ،أخلع!"9"كالاه+لق!كا!9+

"ولأةلآ،هـ8لاع+لأ"كاهلآلأ7ول3أ++نلاه.

74ول4أعكالأ،5+غ7لأ3لآلأغعآه+"++غ7،كاس!+غ

ش5عهـن7لأعأ35"9ة"+"له!.

84"وللآلالاكاألأ"2لاعللأ"+"+"،،لق!9له!"+"

العالم،مخلص:يعنيربما،قديممصرياسموهوبحنياح()صفناتلا!؟3إ+3لأالعبريالنصفىالاسميأتي356

جاءوفد.للحياةالطحامبعطىالذي:يعنىقدأو)الإنسان(،فعاشاللهتكلم:يعنيربماأنهالمصرياثعلماءبعضويرى

*هلميا.!لرهول*"اامم!وبالقبطيةدلا،هـد!ه*،دا"هـد!هباليونانية

نت.لبههتنتمى:يعنيمصرياسماسنات7!3

فىأما،الحرسرئيسفوطيفاراسمعنمخللفوهوبيرع()فوطي3؟لأ6دألأالعبريالنصفيالاسميأئي358

.الحرسرئيسفوطيفارلاسممطابقوهوهـع+ع+79:واحدةككلمةفيأتىالسبعينية

فيوتأتى.الشمسمدينةأي(بوليس)هليو8+"داهآة+8دم!ع5اليونانيةوفي)اون(أ*أالعبريفىتأتيم95

الشمس.معبدآثاروبهاالقاهرةشرقشمالالحاليوموقعهاولسا.امما"هـ7المدينةأون:البحيريالقبطي

مصر،،.أرضعلىيوسف"فخرج:ذلكبعذالعبريالنصفيياتى036

العدد،انظرمصر"أرضكلفىالرخاءسنىسبعادواتتالحدد:هذاأولفىالبحيرىالقبطىالنصيضيف361
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آلرخاغكانييقااليىسييين،

الطعامؤتجعلجمضر،أزضيىفي

سمهولطغاتمائمال!.في

تجغقهخؤاتثقاالذيائقلإيتة

لمحيقا.

قضحأئوسئفثؤتجضغ94

ختىجذأ،كتيرأائتخركرفي

تثملآشنهيخحميموهأنتقدزواتمثم

غذد.تهيكن

قئلائتال!ييوسسفتؤويذ05

ائحوع،سيئىستئعتا!تىأن

أشتاتتهؤتذثهضااللذالط

قلإيتةكالمجنفوطيفازيثتأ

الشتفس!.

اثيكراسئتميوسئصا"ؤدغا

الله"لأن)قائلأ(:ضتسئى)362(،

ؤكلتغيىكلأئعمتىتجغقيى

لأيى)363(".قا

و)منشى(ولإل!6العبريفيتاتي362

ابي،بيتوكل:العبريفىتاتى363

أبى.(آلام

والأربعونالحاديالأصحاح

لالق!+"++خلاتق!+غ7لاغأه5ل!ألأ7،هـنعمآلاغقيلأ

++نلأأكهـلملاهأ"ولهـغ7لاعول"+لم"+"لم!لت!9لأعآ"ء5

ة+7،كاس!8لملم"+"لم!لت!9لت!ء7لالل!آ؟ع+علآ+ة+8لل!ع5

ل!لت!+لب!مكلنءالآ+ن"عهـغل!ععأأ3لأصا"ن6أقي.

94ول4لاكاأ7لآلأ"3صا7+،كاهـ7كالل!أل!هءكا!ئ!أل!لأ+

لاهلم!لم!"لآ+هـ5أ7كا!"ول585+لم"9ةةهـكالانئملع!5

ولئاهلأ5+7"لانةهـ،9"لم،"كالآلم!نه3فى9يم7

"9هـ،لهاة.5

05لب!+ةغهـ!لل!ألاخل!غ5ء57لاهأأنة95+ةتآ!+

هـثهـغع7،"+"++غ+غ+تآهلم!،8لمئآهءتأهءخعوللاع

"لب!+نكاطهـل!لاعهـعهـكألألايهم69ء+هـع79أع9غلع!ع

هـ+،همحآلا+ثمةعلل!5.

لأ5لاعكاس!هةولغغةهـ!للماأة+"لم!هلاةقهكا

لاهولة+هءيع!9+لا"اوللم!كاه،+ةها+د!اهـ4،"هـكاس!ءلما

+غل!عكا!آهةهـععة+لل!+ل!ة7لالت!+ة+لألل!7لم!ىه

ول"أ+"7+لع!لا+تق!!+قه+"+9ة5له!هلا.

.النسيانيسبب:معناه

)أوأتعابركل:تعنيأنويمكن،محددةغيرفهيوالقبطىاليونانىفىأما



والأربعونالحادىالأصحاح

الئايياشتمؤذغا52

الله"لأن)قائلأ(:أفرايتم)،36(

تذلتى".أزضيىالىأئقافي

سييىستثغغترثئئم53

أزضيىفيكاتثالتىالرخاء

مصر.

392

25ة+ةغة7"له!هقه+ةغكالاع9لاهلاعكا!قىولغ

هـءلملم!،"9،+ةلاغكالأعئا+علم!ءةءهـةلأغآإلأ

+"+علا،كالق!علت!5له!لاه.

935"+لآهـثرلاهةخ"ءغ"كا+!+!تهمع

س!7،هـنعآء5*غ3غ5+757غ7قيلاول3ألملب!++ن

سييىستئعأثثتذاؤ45

تالكضاتا!تىائخوع

كلفيجوعقكانيوس!ف.

أزضيتجميغؤأئاالأزضيى.

خئر)365(.ييقاقكانجمضر

أزضيىتجميغتجاغثثتم

إتىالثئغثؤضرخجمضر

ققالائخئز.لأخليخرغؤن

ائمضريين:لكللمحرغؤن

ؤقفضايوس!ص،إتى"ادقموا

افعلوا".لكمقال

ؤخهغتىائحو!ؤكان56

45أ"وللأ5ءلا"!9ة+"ء+خ+غقه+قهلما،ثر

غلم،"هـكا!*9كأهـ"ك!للاع+؟ع.هـييلل!أأ"ولغ3غ57+ع

ةلم!،ثر5لاغ!ة+آقي+3لمقيلأغغ؟!كأ+قيلأ

كهـلأأنكا+هىلا"كالأ9"كا05،

55أ!+غآع7لاءكاه"كاه+لألملا!6+نلأأطهـلآلأ

ولغولغلأع!"9غةةة"958+ة5لل!"9"1958+

لع!+9"07ء+ملاعةس!"9"كاس!،كاه+آه+5

7أكهـآ++لا955،0+نعهـكاس!ع9+عةلمهـ!لل!أأ"ولة

لاكأغأإ+أعآله!ن7لم.ع+"كاآ3،5+

65،ةك!ةةلها،58ل!لأأ+خ9+لاه+لت!كاه5!"+

مضاعفأ.مئمر:ومعناه)إفرايم(*5؟9!العبريفيالاسمياتى"36

خبز.يكنفلم:البحيريةالقبطيةالترجمةأخذتومنه"ىهالنفيحرفالأسكندريةالنسخةفىيأئى365
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يوسئف!ققتغالآزفي.كل

يييغؤكانالفضحآفراءتجميغ

إئمضرتين)366(.يخميع

ائئفذال!كلؤتجاغث57

يتئتاغيوسمفتإتىجمضرإتى

لمحيإشئتذائخوغلآن)قضحأ(،

الأزض!.كل

اققفا
أنهتغقوبأىز

في)قضع(تئغئوتجا

لتنيه:صقاذ

)367("صصص

خونتترا

مصر،

اذلما)ا

ستمذتقذهؤدا2

جمضر.!يقضحيوتجا

تتاؤائتاعواهتاكإتى

".تموتؤلآيتختاطغابم

أنه

لوائزا

قليل

!لل!

.بزأ

+"

+كاه

!لل!ا

لت!+8

+لا

هءعلأ+4يبم

+لا

والأربعونالثانيالأصحاح

57أ"ول+"كاه

،3ألا++هلالاة5

+عول9كاأ+ةعلا2!9

للأ(ك!"

++لع!

57(.العدد)انظرمصرأرضفيالجوعواشتد:العبريالنصفىيأتي366

!ا*ع+ع+حوله+*ل!قىالبحيريالقبطيوفى،لبعضبعضكمل!ظرونأياو()تترا++؟*أ:العبريفيئائي367

تجبنون.اوئرتعيوني



والأربعونالثانىالأصحاح

يوسئصإخؤةقترذ3

ينتمحأيتئتاغواائغشترة

مصر.

ئوسمفآآخويئتاييهتؤأقا4

قغ)تغقوفي(ئرسفةققئم

تصيته"يئلأ:قاللأتهإخؤيإ،

)368(.يرة

."دية

ييشئترواإسئرائيلتئوقأتى5

كاناثحوغلأنالآيين،تغ

كئغان.أزض!لمحى

غقىزئيسأيوس!فؤكان6

تييغكانائذيؤفؤالأزضيى،

قآتىالأزضيى.شغ!لكل

تهؤستخاوائوسمصإخؤة

الأزضيى.غقىيوجوههئم

إخؤتةئوسئصزأيؤتضا7

غريبأتفستةقخغلغرقهئم،

بخقاءمعهئمؤتكلتمغئهم

يد)طئلاالبحيركط:القبطىفىيأتي368

(44:92ئك)انظرال!"+ارياوهـا+الطريق

592

ء"ول3خلا"كالألمةخأهةفىأههـثهـعهـ!لل!أأهةغ"ول

+9هـكامآ"كاما57ءآغ!ولنل!أ+5+لا.

4ة+7ة!كاع7مالم!ل!،لأة+"ةعةهـ78أهـ!لل!هنول

"++كاس!عمال!عله!ع"++لت!7كأةعهـ8لألق!"+نهق.

+!أعع97"77لأ++ه!لاكالم!لمقي"+نلب!لما"مهولمآ.

هـ*+5757ةغ،5،ةألاكاا8.49لأ"7،ءلح"95

لم!كأ+5لاتت!+غ*9لم!ه.ل!لع!ل!غل!أ9"لأةةلم!،58لاغقيلا

.لا"ل!"كر

6هـأ2كالع!أغةل!لأ*9ءل!لل!لآ+5لآلأ5لمعه+ئاه

لت!+غ8،عأ+7"+لب!+لب!"8ش5لآلأ.عغهـ8+لاةءعغ؟

هأ؟"عهـ8أهأهـأ!س!كا!9+عوللا"كا!لان"لب!ءن+غأ

9+لأه+س!كاةأ+غلالأ+3.لالآ

7ة،ل!لئ!ةغألل!هـأي!ءعنه4؟عهـ8نه5"ن+هتآ

غ+غ3لع!لاعا4أ5،9+هملالأ5+قآ!+ةءن"ل!لت!أ"ءا

ع8ل!عكااههآه+ى"975*كل!ةأ"ول+أعلاس!عآه+ن"

فيمرفنيدركهلئلا":ا339طبعةالقبطيالنصفيويائيمرضن".ر!ه
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حئتئم؟"أئن"منلهخ:ؤقاذ

.آزضيى"مينتقائوا:فئمأفا

طغامأ".يتشئترقيكثغان

إخؤتةئوسئصؤغر!ت8

تغرفوة.ققثمخثمؤأئا

الأخلآتميوسمفقتذكر9

تفئم:ؤقاذفؤ،قا6زاليى

يتتأنفواأثتنم!"تجؤاسيمن

!"حئتئمائتقل!قغالتم)936(

"لآ،ققائوا:خئمأقا.ا

آتئتاتخنغيياكالسئتد.آيها

طغامأ.يتشثتري

زجلتنوتجميعتااتخنأ

لئسن.مستايمونتخنؤاحلإ.

تجؤامييسن".غيياك

تل"كلا!لهئم:اققاذ2

الآزضيى".قغايتملترواحئئئم

"غبيذكققائوا:فئمأئاا3

والأربعونالثانىالأصحاح

هـة+لاعوللألمع+أهغة7"+،عك!ل!!لآل!75"7"*

975"،"كاهلم."+"لم!لت!9

8غ+غ77س!ةغ)لل!هـ!+5نءكأةعهـ58لأع"ئا5+ئآلم

أهءن"ةغولنه+غللا"كالل!+غة+ئا"07

"مما9أ!ا!ل!له!هـكا7أهـ!لع!+!لت!لال!خل!+لالع!،لملالئ!

ةأعلاعءن"لمعةأم!+؟عللاعع،5ءن"+ه*كأ+"!آه

+كاس!ع.لا"+"ولكالآه4،كأ+لا*آ7لآ+5لن!*5"9لأ+!اع.

لأ5أهغةلا"+أعءآ*لاهنول.ء،5،9!غةآ"+لاهكا
لأهـ58لم!ع97+هـكايآ"،لملق!9له!"+".

لألأع+لا"+5لهاكاس!لاغأهألاةلاخ5هـلا".لاه+لت!9

ع79،لأول،5آلم!كاس!لملأعنهولءكاما7أهأ"+ةآخ!لاهكا

+"ول5+ه*ة0،

لأ2عأ+عللاةخ"ن+هآ05ن*لمآ!لا""+"لا!لاأ7+آتمع

لآلأ5لآهـثر"+عةأءآ07

31أهخ؟لا"+أع"،أع؟لت!ه7ءلم!كاس!،5عخةآ"+

د!ءأ7تاتياليونانيوفيالبلاد،فيالضعفمواطنأي،عورةاوغريبمعنىإ+6لأالعبركطالنصفيتأتى936

ايأثر.بافتفاءالتجسساكطالفدم،أثاربمعنى



والأربعونالئانيالأصحاح

أزضيىفيأخأغشتراتتا

قغالضجيرؤهؤداكثغان)37(.

لئسنؤالآخرائيؤتم،آييتا

تؤجودآ((.

792

لاهكاعة"أههـ8لاغقيلألملا"7"*أ"ولنهةأة

لا+لتماعع509لم!"+عتآه+9+"كاة5لألم!لالت!!لأع9لملاه

ةةغص!+ء9هءهن*ن+9"*ع.،

يوسئف:لهئماققال4

قائلأ:يهكفمتكئمقا"خذا

أنتئم.تجؤاسيي!ن

ؤستلاتة.ئطهرونايقذا5

هناينتخرجونلآيرغؤن

الضجيرآخوكئمتأتتئمإن

هتا.إتى

ؤاحدأمئكئم"اأها6 رسلو

ؤآنتئمأخآكئم،ؤأخصرواص

تثصخخئىتخخزون

الضذقتفولونخلكلآمكئم،

!رغؤنقؤستلاقةؤإلالآ.آثم

تخؤاسييس!!"إئكئم

حئسىفىافؤضعهئم7

تىيابم.تلآتة

،4عأ+علاةغ"نءهعآألل!هـ!+5نأكاة!كا+لا،ءة

س!،طول4نله!لاآ8لأغل!لع!+لأ،!"كأ+5*+5آ+كاس!ء.

51غ77"هـلب!+نه+.ءهـكاآعلألألألأ+ل!ماعآلأن

لملل!"9"كانهلأله!عغ!هـ8ع+7ع+لاغهـقلمل!ع!"غلألأة

"ةهـ58ة5لالت!لم!نةلا+لت!عع509خهـ78ةلئ!.ع

661"!آعءكا!+ةععغلاتق!له!ن"لاغعلم"ثهـأ"ول6ع

لاة+ة"علاةهـ8لملاتئ!لم!نلم!قآع5ةغهـ*كأ+"?7لل!ص!5

لا"هـتآه+ع"9لالاع،"هـكاس!"+"ء"لمالآخلم!نلمل!لت!أع

هـ،فىعنء+علأه.قأعةغله!ءآ3لألا!لأ+عآلانلا"،

9"كا"لع!لملالأله!7ع!"+!أ5+5آ+كاس!ع.

لأ7،"ك!هـغ5+عءنه+ن"لاهـلاغقي،أ"8لألم!غع"9

ء9ععآ.

1(.1العدد)انظرواحد"رجلابناءادنحن:ذلكبعدالعبريالنصفىياتى037
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ائيؤيم!ىتهئمقاذاثئم8

ؤاخيوا.قذا"افغفواالثايث:

الله،آخافلآنى

ضستالمينكنتئمإنا9

فيجمئكئمؤاحاآخقفئخخر

قائضواآنتثمآتاالخئسيى،

ينائتعتصوةتاتغكئمؤخذوا

ائغنة)371(،

آخاكموأخصروا02

كلآمكثمقتضاقإلىالأضغر

خكذا.ققغلوا".تموتونؤإلا

لآيخييما:ؤاحل!كلؤقاذ21

لأخلئذيئونإئتا"خفأ

يصيقةإزذزثتالآعمغنناأيخيتا،

تسئضغققئماشتغطقتاتضاتفسييما

غقئتاتجاءثقذالأخلتة.

((.قذ؟الضيقة

ؤقاذزأوتئنقآتجاقي22

والأربعونالثانيالأصحاح

584+ألأعةخه+ئا"آ5!ملألأخ"9!هم9++آ

+ه5+ن5+ء+"كالآ،"ولأكالآلحهـكا!ء-ةءهـ7علاة9"لأ

غهـلئ!5،3هتةلم!"،-.

لأ9ع،عأ79لاول،5آ!+كاعلم"ةعهـ8ءةنله!تت!7عأ5

وللل!+لآهـع*كاه+4غ7لاهـآبنقيول"78أه+ن"غة

ع?كاآة"لم،"وللا"3"+"ع+عة+7لا"95لأةلماكاه

شءمآكاهةه+،كايلاتت!لمان

02أ"وللاة+عة"ةهـ78لالق!لم!نل!ةءلاع+لت!ع9ل!ه

ة33ءع+ع+9ة5لم!ءلم"أ++كاماعهـلاكالآ57+"،+ة

لآ9"+"له!لت!لمان07،عةغلآلهالم+"لا"هـههـكاآع.ع

7"كالأآه+غةغ.علع!+ئأه

لم2،!ك!+أعلاعكاياغ6عه9+ة5لأة+عة"لأةهـ8

"ه+نق"*.آل!خ"+9"لماعآكألا9كاس!له!لاع+ع9أ+تأه

"ةهـثهـءنآهلألمالملالق!+لأ،+نع9عه؟آلماع7لأشهـ8ليإآلا،

لآ+5علآ*لالللمقه+ق"عءة5ءعغ؟ع+"وللملالق!لم!لأأ"ول

ئاهولعيه!،له!"كاتاهوللاع"ه+نق.!!عولل!عهءلاهءن

لآ+عهـ8لاع،هـغلأء"لم!5،ليا،ثرهـلأ7.4+ئا

22"+ه9!مهـ،عءأةغ3لاه،لملاء+ملاء"0ءن5،

".بيوتكملمجاعةثصحأالوخذوا:العبريضتأتي371



والأربعونال!انيالأصحاح

لآقائلأ:أكففكثم"آتمتفئم:

تسئقغواؤلأائغلاتمتطيفوا

يطقب((.ذمهقهؤدالى؟

نآتغقمواققئمهئمأفا23

لآنتسئقغ)372(بمئوسئص

ؤستطهثم.فيكاناثمترحتم

غئهميوس!فقتخ!ل24

إتثهئمزتجغثئمؤتكى.

مئهئموآخذوكلضهئم)373(

أقاقهم.ؤقتذةشتفعون

تضلأآلطيوسصفأترثئم25

كلفضةوصلمتردقفحأأؤجميتهئم

ئغطؤاؤآنيهيسييماإتىؤاحد

لفئمقضازللطريتي.زادأص

هكذا.

غقىالقضخقخضفوا26

هتاك.ينؤضفحواخميرفي

992

هنول"كاا!هثهـغلم!نثهـلأآلل!لأغ7لأول"ة،+أ!لأولعة+

ةة،4+ه،79نم،"!ولنه!،عكا"كاتاهولخ.لاهلم!أ"ول

ئاهةأة+أ""لم!ه+نقء+7!ولغ"+آ.،

32"أه+نةغهنولفي؟ع7"كاماءة،"هولعن،.هـأ3كالل!أ

كألأة9خ9لم!7للألاعش5كأ7ةلماللأهكا!"+نلت!7لالأ.

42كاكا!+كأهـ"9عأ5ةخ+")"+نلق!7كالا"ه!اغلأع

هـيه!للماأ."ك!أ+!هلا،9+ه!هـثمء7+9ة5"+نعنه

،"ول+أءلاعآه+ن"5أ"ولغلم"8للاعة+7ل!لاءلألل!ع

)+"للاتت!+ن"أ"وللأعكالأةغلاة+ن"لاهآ+7"لاغ

.لأنن!ءن"

552+"هآعءعلأغغةهـ!لع!أ8+له!غكالآ،4"+

مآعثلا"+ن"ل!تت!لاهء،ءأ"ك!قه؟ه+ة،"7ة+

كأ9لأق9لاه،غول+كاههلاء?،كالاة4لاهولول"+نهقم!ا،

ةه،"لأقكان"5،0+غ4،+،كامالمالاةععأش7.لأةةة،"ول

لأخلاعلآ!،"ن+هآ5ئاه+ءس!.

62م!أ!اص!+هـ،لا!+عع+هكاي+آللأه!+،+هلا5كالاهلا5

ءن"للألت!لآ+ةهـثم57غولعهـآع07

يسمع.نه!اكأ،عاليونانيفيالمعنىبنفسئائىكما،سامع:بمعنى)شمع(ل!للاولالعبريفىتأتي372

أخاكموأحضزوالكم،قلتكماهنايبقىواحدأاق:لهمادوقال:الجملةهذههناالبحيريةالقبطيةالترجمةتضيف373

".جواسيسولستممسالمونأنكمتظهرونبهذالأنهمعكمالأصغر



جمذتهأخاهئمقتخقققا27

الىلخميره،غليقألئغطى

!ييما،إزتاحواالذيائضؤفي

غقىؤكاتتألمحضييماصرةزأى

جمذييما.قم

لى"رذثلإخؤيإ:ققاذ28

جمذلى".!ىجمىؤخاائمضة،

ؤاضطربواقلوبهئمقتخثرث

قذا"قا:قائلينتثتفئمفيقا

يتا؟".اللهضتغةآئذي

يغفوقيإتىقخاخوا92

كئغانآزضيإتىأييهئم

تهئمخذتقايكلؤأختروة

قائلين:

شئئاالرخلضغتا03"تكلتم

فىؤؤضغنابحفاءالآزض!

الآزضن.تتخسئ!نكاكدتتاخئسبى

تخن:تةقففتا31

تسئتاتخن.مستايمون

سيي!ن.اتجؤ5

والأربعونالثانيالأصحاح

5872"كاتاةغأع5لاة+لاه++،كا!كألم!قهكان"

ة5تآ7"،هول9ءكاهلم!+"كاهآ5لاة50،"نءءقهئاه

ول+4لملا"كالاثرغ7ء؟أعة+7ةل!ةلم!كا!قهءكأ39لا9لاهآ

+ن"هلمق"ءأألأ7غ7"+لع!+كاتآه+ةلم!+4ءهه+ق

لم!!"كا++،لاه.

82"ولأع+أعلا+هآ5ةةهـثهـءهآ5لمه+ق5ئآ

+طةـعهـةة7له!،5ةءكأ9نلأ5،9لملاول4أهةأن5+قه+لاغ

نف!+لم!لع!++آكا!4.ىهلأأ"ول+كاس!!غلأ"أة9"ك!

لملاتت!+ئا"أ"ول9"+غكالأهـ*قى97+ءةهعهآ857علا

8غ3ع?لأهآ+5+لاه+لأعكااآه+خهـةةع5لأ7،ت!لم

92هـهـ+لاهة!ا9+عة"ألع!وللم+ة7++غ49

"لالت!ءنعأ5لآلأ7لا"*7""ولألألألآ+"علا"!ا

ءئا4لب!+7"+"+لأكاهلم!لملا"!44+نهآ85غ2لاه+عع

803ع8قى7لأعولةهـلأ"50+لل!9ةنوله،59ش5

لآلأ95+عةةلهالأ5ه!97ةأ"ول5+ءهـغكألهالأ5لاع

هـى8"قيوللئ!5ك!"+"*5+عن5لا+"5شلالآمم!لا.

3،ع"+ألأع7ةغ"+نلب!د!كأ7لاول،5آكاس!لم!ءللأعقهول

غله!4لاع0،5+ه*كأ+"ول



والأربعونالثانيايأصحاح

تئوآخأغشترائتاتخن32

تؤجودأ،ليمنائؤاحذأييتا.

آييتاقغائيؤتمقفؤالآضغرأقا

كئغان.آزضيىفي

متئذالرخلتتاققال33

آنكثمآغر!تيقذاالأرضيى:

ؤاحدأآخأإئركوا.ئ!ايمون

بناننفنموةؤنافجى،ففتا

ؤاثضوا.خذوةلتئتكئمائغلة

آخاكمإتىؤأخصروا34

لسمتئملأنكثمقأغردتالأضغر

أنكئمتلتجؤاسييسن،

أخاكثملكئمقأرذمستايمون،

الأزضيى".فيؤتتجرون

كانواتئتماؤخذت35

يهيسنإداجمذالفئمئقرغون

جمذيه.فيؤاحدكليضة

فثميخضتهئم،ضرزؤزأؤا

فخافوا.وآبوهئم،

103

23ةلت!ةع"ولفىةعهـ58آكاس!لهالاعلملاأ5أ+قه

9ء"+ءة.لالق!لم!لأةعأع*نهكأ+نلم،ع*9ةغة

لم!ول،9+ةع509لم!"ءع06ئآ9+4+ة5لألم!لاتت!!لم!ع9لاه

غ7قيلأ07"لأ"ممر

33ع+ألاعةغلألم!7آةهـلأكأ50+لع!9ةنك!9ءه،لآ+5

لآ2ج)ول7ءنهكالب!لالأكالت!5"له!،ة+،ءأ779ول،5،غ+4ع.

ةةهـثهـعلاةللا!"هـءع+علئ!ةعله!ء+،غله!قهلمءلاةةغ

كأ935ةله!كاه7لآ+!ةه+،كاعآكاه5قه،ىهول!أهلاقت!له!ن

"ثهـلمللاةءع5"+غهـ8+4ع

43"ولألأكألأكأ+عع9+ة5له!ع+للاةة4عهـ8لاة

للألت!لألاللأة+9ء+لت!ءللالمللأهأ"ول2،"له!هكالف!للأ،+ةنه

"ول+"5ء!+5،+كاع7!لاة"+ة،عكأ7لأول،5آ+كاس!علم

أ"ولل!ة+عة"ةهـ78تت!لم!ن7لل!كالت!ةه+ة7آلانلمأ"ول

بنقيمم!غ95+لأتاعهـكا!.ع

53لاسالإغ5+عةخغ7لب!+كا"ول74ءوللأقهءنهكان"

لاهولولكأكاينه+5لألت!كان"أ"وللايملاه+كاهولغة

ةله!كا!ة5هءق94لالأ9لاهآلأغلب!،أولكأكالب!+لالت!+ن".

أ"وللأهةأععنه+لأهله!كاس!ة5قه+كأ79لالاه،9

ءلا"ءلالق!"+نهأكا4،ةلأ+"+9لملألت!+لا"أع!أ

هـغ5هـلآلملأ"كالأ.
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آبوهئم:تغقوفيلفئمققال36

يوسئفثالآؤلآذ!"آغذمتموفي

غثرؤثتفغونتؤجود،غئر

تا!خذوتة!ؤيئياجمينقؤخود،

إ"غقىقذاكلضاز

قائلأ:أتاةز(وتثنؤكلتم37

آتجئلأإنالاتتينائتى"افتل

ؤآتاييديمتفضة.إليكبيما

إتثك".أزذة

تئزل"لآققاذ:هؤآئا38

قذأخاةلآنةقغكئم،ائيى

الذيؤخذةؤهؤتات

نآخذتقإنتقى)،37(.

التىالطريتييخىآذثةأضاتته

شتثتتىتئزلوناليقاتذقمون

((.تةائقاليإتىيحرل!

البحيرية:القبطيةالترجمةفيتاتي"33

.""+غ)حالهزوجتي"من

والأربعونالثانيالأصحاح

63+أعلاعةخعآه+ق"لل!ءأ"ألمةش"+9+ن"ل!لت!

غله!ل!)كالت!لاولع+أئم.ع+4هـيلل!أولنهلملأ،+كا!لإلع!ءله!ىد!

هنول+كاس!لملا،"ولأ6ةهـ7لاعمالم!لآثهـلأ،ليالم!هـكاس!.ء+خ

له!غغلأغلأغ5+ع"ءلاكأ+"+."+ق

73ء+!ل!ع؟غ3لاهلم77+لب!9+"+أ"+قتآه

8غل!س!2ه+ن5نة5لاهأن5له!لاه+"+ولةعلا!الملأهلأ"غ

لألمالع!لأ"لأكألاة+ن"9+ة45.غةة5لاة+ن"ءأعلأأئمكا

*ع"مآله!لملاهلأ"وللف!"لاكأغلل!"ة+ن97+!ةكاغ.

83ة؟غ+؟عل!عنه،"+عكالآ،"+"ولةةألا5لاهله!

لهاهـع،لت!لمان/7،+ةةةكأةهـثرع5قه+ن"+فىلا"هـغ!ع

"ولأ"+نة5له!ة507+"ولولثهـغع++،.،"ولأ

لاكالماكالألم"كاع،4+نلاةلماول"ولهـكاماآتملا"،لاغآبخ+

لملب!ةةيبه!لأ"95+عهـكالأنلمع"ولأ6"ولعة+عغله!ىهءة

لآلأ5"9له!+عة78+ن5ععأقئةلاه.

:ا339طبعةوفي16"+"،اولاحالزوجةهذهمنليبقيالذيوحدهادوهو



والأربعونالثالثالأصحاح

ؤالآزتغونالثايخقآلأمئخاخ

303

غقىئخوعاشئتآاؤ1

زضيى.لأا

جمنائتقؤاتضاؤخذت2

جمنخضفوةائذيائقضح،آكل

لفئم:قاذأتافئمآنجمضر،

قليلأتتااثئترواتايتة"اده!وا

الطغايم)375(".جمن

"إنقائلا:تهوداقكلقة3

بشتقاذةغقئتاأثئقذقذالرجل

لأإنؤخهيترؤالنقائلأ:

معكئم.الآصئغرأخوكئميكن

ئرسيلكئحتقإن4

ؤتشئتري4تثزضغتا

طغامأ.

تاخاأ

لك

ترسللآكثحتإنأئا5

أ5!؟ةلم!،ثهـغ5لاعكالا*كاآلاخأ+غش5لآلأ.5

غ2لاخ5+عغةلأ7"ولآ!!خ+علا"كاس!8

لأ"هـ"كا"ول5آ7+كاية+آءلاهلأةلأ7لأع7"ولع!

ءلاه++نلأأولأ"ول+أعع7عآه+ن"ةلأكا"+9+ن"ل!لق!

ل!،قى+95+هـلاعغ+7ع95+هـكامآحلألاآله!له!ول،9كأ

لم9."كا"له!لق

+أعل!عةغلب!+ن"515"؟لا8لأغل!لل!

ماهلا+9"له!9مآة!اله!له!عن+9"79"+،لأله!آلا

هـل!"50+س!89لأخلالع!هنولللة!هـكاعة!9++لع!كاقلأة

له!لملاهلا"غلأله!ةعةةءةهـ8لأتق!لم!نةع+لق!عل!509

له!هـع)لأتق!لأن.أبم

4أعله!لأخئاه7ءكا!+كأ5،عهلاغل!ة+ةكألأةهـثهـع

لأف!ل!لت!له!هـع"لأله!ل!لق!لم"+"ول!لمةكالأهـع"!أأ

لأ"95لع!كاهلم!كالاغ5،لم9لت!له!"+".

5أعغ؟لألم!5،عهلاغ+كا!+ةة+7عة"لأةهـ8

".نموتلا)طكي:عبارة3391طبعةالبحيريةالقبطيةالترجمةتضيف375
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لآنتذقت.ققنضغتاأخاتا

ترؤالنقائلأ:كفضتاالرخل

أخوكئمتكنلأإنؤخهي

."قغكئمالآضغر

"يقاداإشرائيل:ققال6

آخنرثنمإدشتراييقغفننم

آخا؟"لكثمآنالرجل

قذالرخل"إنققائوا:7

ؤغنغناستائلااشتفستر

خىأبوكثمقلقائلأ:غشييرتتا

قأخترتاةآخ؟لكئمقلتغا؟

قلالئستاؤلي.قذايخ!!

آخصرواتتايفول؟تةتغقئمكئا

آخاكئم؟".

لإسئرائيلتهوداؤقاذ8

ضيىاثغلآتم"أزسيلآييإ:

كيؤتذمثتفوئمؤستؤ!ت

ؤآئتتخنتموتؤلآتخيا

والأربعونالثالثالأصحاح

لألم!لالت!له!هـ5الألم!لملاتق!نه95+كالاعله!ة."هـعة9"لأ

هـلاكأعه+لع!9+أعل!علاآله!لأ8لالل!لأغعأقههـكاس!للةغ

له!5لا+5+9س!كاق+لاهلمص!ة7له!7ة"؟هـ8ءة5نلم!لالق!

ة7ع+لق!ع9هعلم!هـء.نلم!لق!7يبم.

6+أعلاعغ؟كاأثهـ7"9آ+كالآ،5+هول"ءاغغ+4لم!ع

لأ"للأ"53ء+ل!"!آعلب!+هـلأ"لب!+لت!9أعل!،+كا!7،له!ن

عة"ةهـ58نم

7أهةغ7"+أعس!الاتت!+لل!9لت!9،+غلاعكا!ءةلم!لأة

هـل!"ءه+س!9أ"ولل!أعل!ء3ل!ةلم!لأل!لق!8غل!لل!3،ول

،+غةلأ+4+9لالتمالم!ئاقي!نم5ألا،+كا!لاآلمانةةةهـثرع5نم

"ولأكألألأ،+ع"!آلم!لاء"لب!+ن"+"وللأ+لا

+غع7،كاا+لت!079+ن"+لألهالاعلم!،عةفي،عغ9آع7آلألأ

لأكألأكهـء+ع+لاة"ةهـثرعلاةقلهالالق!لم

8ء+ألاعةغألاهء"؟9+ة5كاأ7"9ثم+ة7

+"+غ9""ن+5ق!+!+كاء!اهلا+ة+"،ةكأ9ه،لا

لم!+ع)غلم!هءق"ولأل!"+كاهلاة+9555+ءةكالالماهـع/"

أ"7ل!عله!لت!!أ"وللألم!+"ل!عله!لع!ل!كأهـهأ!أ!كآعلم!لأ



والأربعونالثالثالأصحاح

تئتتا)376(.ؤكل

تلإيمنأضمنة.أتا9

إلئذييماآحئلأإنتطلمه.

فذيبأآجمرقذاضكؤاومفة

الاممبلاكلإتئلث

تكتاتتؤانلألؤ.الأنتا

قرتئن".الآنزتجغتاقذ

إسئرائيلتفئماققالا

قكذاكان"إنابوهئم:

ثضاليمنخذواخذا:قافغلوا

ؤآئزئواأؤجميتكئمفيالآزفي

ائتلممانمنهدايا،يلرجل

ؤفسستقأؤمراؤطيبآؤالغستل،

ؤتؤزأ.

فضاغقةفضةاؤخذوا2

ؤائمضةأتايريكئم.فى

زذوخاعذالكئمفيآئضرذوذة

تعني)طبنو(لأدرأالعبريةالكلمة336

بافيمعالببتمناعأبضأنشصلوفد،الببت

503

نكاأ"ولأ"وللألاعء!ه+كأأ3لأ.لالق!له!

9لئ!لاغ؟غ؟ولغولة5"لأ،"ة+نء7غول*عماعةلم!لاه

لأهكالأكالآلح"+نة07فىخ7لأله!لأ"لأةلل!"لاة+ن9+عة

كاغول"كالأ+كاأس!"ن+للأةغللأللا"+آكاهـلاه5لالم

لألما+9"لف!ول5كاس!5"له!،9+كايةغ+5"كاه5"+

لألهاخ.5"9

،هأعلألهالا94لمغنة"79ءله!"7لم7؟لأ7"

ن+!9+كاغليا"له!ءلاةأ5.

4،+أءلاعغةءآه+لا"كاا7"9ثمةش"+9لت!+ن"7

ل!أ،تأهلل!5+كاس!لأآلم+ه5+ق5++"كالأ،ع..8كألم?ع+"ة

لانن!+للانن!+9"!اءش3ءلآلاعآه+435لاآعع،5لالت!له!ئا

أ"،أعكاءلأ"لا"+"،أفن!+4هـلالع!+لن!9لق!ةء"9لآ+5

لاآ+7579أ"ولتاه+لما50+،ثرخلم"لأمآلم!لاهـأع!ا

لالأءول"+كاأ"ولخكا9هـلا،لم!غلأه،"ول9"ول."لا

،2لمهولأة+29"ن9لاه،؟لأةكا!،8كألم+ءعلابم"+آ5

للاأكاعع*.لاتت!لم!ن6ةكأ9نلألأه،9ة+هـ"9ءكا!+كألاخ

للأغآه+5ع،5++،كاو"لم!لاتت!لمان9+كا!+ةع+"للىغ

أهلكلنشملعامةكلمةلآدطع!اكا!+4البونانبهوالكلمة،الصغارأولادنا

5(.:46تك)انظرالحيةلكاننات
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ستفوا.كانتغلهضغكئم.

ؤقومواأخاكئماؤخذوا3

الرجل.إلىإئزلوا

نغقةئغطيكئماؤإلهى)377(4

آخاكمقمرسمل،الرجلآتام

قكضاأتاؤآئاؤيئيامين.الأؤل

ثكفت)378(".ققدثيهفت،

قذ؟صالرتجالاقآخذ5

ائمضةخذواأؤياائقذا

ؤيئتامينأتاديهئم!ىمضاغقة

مصرإتىؤتزلواؤقاموا

يوسمص.آتاتمؤؤقفوا

يوسمفزأهماققضا6

ائذيأخاةيئتايين)ؤزأى(

تثييما:غقىيلذيقالافهجمن

ائتئستإتىالرتجاذ"أذيخل

)طغامأ(،ؤهئئدتائخؤادتخ

ضعىيا!كلونالرتجاللأن

والأربعونالئالثالأصحاح

لماهـع،نلالقماله!.لآله!++هعلألأ"ة7لم!ة+كاس!ل!،.

31ول4أة+7عة"لاةهـ8لالت!لم!ن8ع+علمةأ!أ

ل!"7"+كاهكاع5"ول"6لم7كاء9+عة+لاةهـ7"9لع!+لاه.

لأ4ة؟غهـعة5لم!لاهةلق!7نله!لاآ9"*7،ل!غ+7"لاهآ

+هقهـلا"9لق!+هلالمم!أ،كأ+!+كاع"!آ،+ل!ة

؟"لأةهـثمعلألق!له!نة+7غ"7أ"ولة+7!.لا،لم!مال!ع

غ3لف!له!ل!غ3كأء9هـ"ول"لأ+غل!كهالع!لم!"ء،لأ+غل!وللع!لم!".،

لأ5ةلم"ولع+57غ؟أهعء9ةلا"كأ+لق!؟"9"ءق"+

،"ولة+كأ9نلأ8557،9+،ةلأقلاهلم"ثهـغلاغآ"+5

أكا!ع*لاتت!+ن"7أ!ألأة+!ع7لم!عالأ،ول41

ة7ع+لاة+كاه5لا"كالألمغ+"ولءأعل!ه++لالا،ولأ!أ

لا"كايكا!غ+ل!"7!هآ.هـ!لع!أ

61عأةعلاةغألع!هـ!"نكا5ق5ول"أ+لاة

!ء7عالمالا،+ةل!ةةهـثرعة7"ن+هئة+ة7

للأه،9+لآلهاهلم!ةأ"ك!!ع+؟ءلب!+أ+خش5مآولأه5

4هءققد!لا"3"كاأع+هن5هـلأ"+لق!9ءلاهعع،لأ+7

مآك!أه577!"هـكاأ"ولهـ"+"لم!نأ"وللأآه+غلأهكاه.

لم!ع+،غله!5ق3كأ9هـلاكأل!ه"ء،هأهـلا"لع!5+9،

فم)علىإلهىوالقبطى:اليونانىفىويقابلهاالقدير،اللهأيشداى()ايلل!+9؟؟العبر!ط:النصفيتأتي377

25(.:94؟ا3:3511،43:4؟28:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكاو(يعقوبأواسحق

أيضأ.الآنثكلتفقدسبقفيمائكلتفكما:بمعنى93



والأربعونالثالثالأصحاح

الطفر((.غثذخئزأ

قالكضاالرخلاققغل7

إتىالرتجاذؤأذخليوس!ف،

ء)937(لم"صه
يوسف.بي!ت

أنهمجالالصأىاقلضا8
هـ

قائوا:يوسم!تئتإتىاذيخلوا

رذثاليىائمضة"ي!متتب

قذتخنجمذايتايخىأؤلأ

وتفجتمكذبآيتئهقتاأذيخفتا

غييدأؤيا!خذتاغقثتا

ؤخميرتا".

الرخلإتىاتتقذئوا9

يوسمصتئتغقىالذي

ائتيتتالبفيؤكفموة

ايقا"تسئألكقايلين:02

أؤلأترثتاقذإئتاال!تذ،

طغامآ.يتشئترقي

إتىأتيتاتضاؤكان21

أنتافيه،ازتختاائذيائقؤضع

العددهذامنالثانيالنصفيأتىلا937

703

لاه+9"5ثملالأيه!علمالم9آل!4.

لأ7لاءكالأ،5+غةغةهـلأ*+لع!9لمعه"هـ"ك!+أع!ع

لمهـأ!س!أأ"ءأ3"لأآ!أعلاععنهءهـل!كأ+لت!9علاهأع5

+ة57أك!هلا،س!هـيه!.

!8كالاةةأع5ةخأههـلاء،5+لع!9،،ة7"كالأهـ*!أع

عأعل!ة+ولأه57لمهـ!لل!أعلا"+،!اهة+9"لأن5،9لا

ءةل!غهـ49+كا!+"غ7آه+5،05++آكا!"لمالت!لم!لأ7

!يهملأ*9"لالأله!عآ5علأ"كاأةلم!هـع"+قه

لاء"كاآةءلا"هـهول،لألم!ة5"ولأع+هـ،هـكاس!"،لألم!ل!آ+هق

ثهـ!آعلمء"لم!لأءأع5"ةآ"+ولألاه+5ة7لاه5

.!لت!لم!لأ

لأ9+9!كاعهـثمة7+ء5ةغ+9عة+لأةهـلا"9لع!+لاه

ة+7+غأقهكالاهولأههـ!لع!ألا"كااههيرغلب!+ن"لأغ

لق!++ثهـلال!لق!،ه+ق5هولأى

2غثهـ50ء+357هعله!ةهـعلمنول.ع،9لمخ+"وللم!7ع7

ش!ةلألأ*99+،"هـكامآلمله!لت!9."+4

لأ2غ3غ57+عغة"ولآلالألألاعلم!ههـ8أء5ة+

+"ول"كاتآول،ول4ألألأ5"!آله!لاع+هءن"لم!كاع+آ+لاهع

البحيرية.القبطيةالترجمةفي
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كلفضةؤإداجمذاتتاقتختا

بائؤزلطيخضتنا.جمايهفيؤاحد

آتابيتا.يخىآلآنزذذتاقاقذ

والأربعونالثالثالأصحاح

لت!لألأ7لمأ"ولعةة+ة+ة39ن5،9لألاه+كاهءاغل!غلب!+

لب!++آكا!"لأ.ثه+ن"ة+39"نه،79لاتت!لم!لأللاغ

كا+هـ"لم!لب!"+عء+9غليا"له!ءللا7ق7غللاء"ء،*ء!كا7،

اخرىيضةؤآخفخرتا22

تغقملآطغامأ.يتشثترقيضغتا

جمذايتا".فياثمضةأئقىقن

"خاشاتهثم:ققال23

إتهكئمتخافوا.لآتكئم)038(.

كنوزاآغطاكئمآبائكئموإته

يضتكئمأئاجمذالكثم.لمحى

أخرص!ئئمقفئوتة((.قآخذقا

شتضغون.إتئهئم

يتغسيلواقاء381(ؤأخضر42

عليقاوأغطىأرجلهم

يخميرفي.

لم!لأل!تق!

22،"ءأة39نلأه،9،!ح9ل!هلالأغ3له!"وللاعهـءلأ،

+لا"غل!لق!لأ"95،"كاهلم!لت!9،."+4ولنهله!"ةأهع7لم

+آ5غلاغل!عثر"لم+ةة39ن9ل!ه،عأ5+هن5

"لم!كاع++آءلاهلألالألت!.

32ع+مع7ةغ"ن5ءع،/،ولعلل!5نلم!آءلالألأ

لمههـهـكاآع.عهـةةع5لاتت!لم!نأ"ولهـةعةعلائت!+

غ+4+لع!79لق!له!ن7ل!عءالل!ةغكا!هـلاآله!ن4لا9نه5لاخ

+آه5ع،5++آكا!"لألملألت!لم!نة+ةخفى9نلا5،9لالاتف!لم!ن

قهله!،ولهةنع7+".لل!*خأ"ولغ7"لألآعلاع9+ة5

"+نهنع+لاةلاءله!عل!لل!

42أمكللاء"لأءلالأس!؟تأ79آلا4،1+نه55"ةة+

+ن"ل!لت!أ"ءالاعوللل!؟غه*لأكاه+9"ء4عآه+ة5،07

+ن".ل!لق!

الرحمة)حرفيأ:لح!عمأ75آله!ناليونانيفىوتأتيلكم،سلامأىلخم()شالوم؟دهل!؟أهالعبرىفىتاتي09!3

!ساعولغ*ع+دلا*القبطيةالترجمةإلىدخلثوفد22(.:ا6متا!9:ااايا)انظرلكمحاشاترجمتها:ولكنلكم(

حاشاكم.:أيضأوئرجمتها

".يوسفبيتإلىالرجاذالرجلادوأدخل:العبريالنصفىيأتى381



والأربعونالثالثالأصحاح

نأإتىائقذاتاؤقتأواء2

الظفر.جمثذيوسسفتجىغ

هتاكلأنهمستمعوالآتهم

تتغذؤا.آنفرجمغون

ائتئست،يوسمفقذخل26

فيالتىاثقذاياتهؤقآفوا

تةؤستخاوااثتثمتإتىيهثمأياب

الآزضيى.غقىيؤخوههم

"كئصقستألفثم:27

"أيخيرتهئم:ؤقالخالكم؟"

غثه؟قفتثمالذيالشئثخآبوكم

تغا؟"هؤآخى

"غئذكققائوا:فئمأفا28

تغذ".خىهؤيخير.آبوتا

منالرجلداك"متازكفقاذ:

ته.ؤستخاواؤخروا3(،اللة(

غئتئيمائوسئصقرقغ

ائهمنأخاةبئتامينقرأى

903

52ل!"كاهله!آه+لأةغ"+تت!ة"9لل!غ5تآه+عهـ8آعلا

هـيه!لع!أل!!ءلمالم9مآ5.لألا"كالاهك!9"لأ+ة،غولعآ

لماهلاغء،9"ءكامالاقى.

562هـثهـ!ه!أع7ةغهـ!لل!أأع5لأ+7/لامآولأهأ"ول

9+س!لا!ه!ه3لا"،ألب!ءن"كأ+لت!ةلم"9كأ57*أعلاغ

+"عآولء!كاألا4ق+تق!لالمس!5،+ة57ول؟75ول"أ

لا"كا!للاتاولعكا!9+لب!+ئا"أ!غ9+ةلاه+لل!4أ+غألا

.لالآ3

72لأ9لن!كايع7ةغ"لا+5ن5+لت!5غء*+/عول"أ

+أعلاء"+ىهآ5د!،لانمال!آع،ةأئم+"+9قلم!لت!7ة

لمكاس!9+كانع9لمءهة7ء"+،علمع،+غ/لآ!

0،82عة7"؟،!لاآمالأ3،،عه!آ"+لاهكا5

لأ+"+9لق!لمالأ7لم،+غ.قي!أ"ولل!ع+أعند!ة+،5853ة

هـلاةلل!509+غولعآلا50،لب!هـعلب!.!)،،أنل!"للكاع5

كا!9+عولن7لا"كالأ"+قلب!.

92لا""لمثرللىغ"5ةغ+هآ5هـهـةههلم!هآ5ألع!هـ!

ةأءح7!ء7مالم!7،+لأة"ةعهـثرة47ن+5ق+ل!ة

البحيرية.والقبطيةاليونانيةالئرجمةفيتردلكنهاالعبركط،النصقىالأخيرةالجملةهذهتاتىلا382
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الآضغرآخوكم"أقذاؤقال:

لى؟"ستئخصروتهففئثمائذي

تايرخمك"اللهقاذ:ثتم

اثيى".

لأنيوسسف،ؤاضطرلت03

آيخييما،إتىختثأخشتاخة

قذخليئيهيأنؤالتضمن

.فتاكؤتكىائقخذح!

ؤخربخؤخقةغستلثئم31

خثزأ"."قذموا:ؤقالؤتخقذ

ؤتهموخدةتهفقدموا32

اجملينؤيفمضريينؤخذفثم

ائمضرئينلآنؤخذهئم،ضغه

قغخثزأياكلواأنيقدزونلآ

عثذليخممىلأئهاثجئرايتين،

ائمضرئين)383(.

ائيكر:أتاقةقختسموا33

ؤالضجيرأقذجمئتيمايخستب!

ئذقشنقا.خذاتتهبخستب

والأربعونالثاكالأصحاح

50+ئاهة"ةعهـ8ءة

+أع+"ع+9عةله!ع

هـعة5ثرغ"كالآعكاماعلم

لماة5لآلم!9+5،لأ"!أس!+ألأع

للالت!لم!ئاةع+لت!عللا509لملاة

نمللأآعلأ"لا4،"وللأء+،عه،

ك!غ+75.لا

903"+غهـ*ة7غ؟هـ!س!أ9+كاس!لألاكاى5ءعهـغ

كألأ9"+ع+ل!غتآه+ن"9أ+خلب!+؟كأعتب!هـ8ئآهكان"

أ"محا-!اعءلآلحخ.،كا!ق"!ألالف!هـثرعكاأعغةأع5ة+

+"لأ،عل!هآكالا"!أغل!عس!ولع.آ

13أ"وللاءهلاءلم!"ليا،ة+9+لاه+س!كاقغععلالف!هـ8

لاغعولء"9ع5+"كان"ول،ع+أع7هـ"9"++ععكأ+9لاهع.

23أ"ول9"+هـغ7"ك!7لت!+لا"ةله!لل!7أ"ولآه+ن"5

هـ"ول)عنه+لا"خأ"ولآه+5آءكالالأأولع،5عآهء

ر*!ةع7+،هتآءلا،له!+ع)"ن+هتآهـم!ا،غ"كالاهتاع.نه

9"لأةخل!ن54+لاأه،0،كا+نلاأطل4لالاهـكا!آعلا،لم!كأ+ع

لالت!+5لملألع!،"99"لاهكا5لم؟لمثرغ"لم!ل!ىكألا9لا،+كاخ!

،هآ5طهـ3ألا++هآ5،.

33لا"كاماهـ"ولغغةغهآ+!"77لمئآه+ن"ة

ةكاس!9+6ءهوله!هء"ءا"+9+لمكاشاعآع4قه+نأ"ولة

لاءلتأعع509كأء"وللأ+لا7ع7+ة"+"+قهق.

34(.:46)لكانظر"الأغنامرعاة"كل:البحيريةالقبطيةالترجمةئضيف383



والأربعونالرابعالأصحاح

آيخييما.تخؤؤاحدكلالرتجاذ

عئد5صثآهص:ؤص34
"صينلصبهرح

بئيايينتصيباقراذإلئهئم.

الخميعآئصتةينأكثر

لهئم.مماأضعا!تخضستة

ؤشتربواؤستيهرواتغه.

غقىائذييوسصفأتراثثم

جمذال"افلأواقائلأ:تثت!

قاخم!تطغامأالرتجالي

ؤضغواحضقة،يسثتطيغون

جمذييما.قيم!ىؤاحدكلمضة

فيائمضةكأسيىؤضتعوا3

قفجيما".ثضنتغالضجيرعذلي

ئيىسئص،كلآيميخست!قكان

قاذ.كضا

ؤائضردتالضثخآضاغئئم3

لل!+5،س!ول+كاههح+

لع!،كا!8+"

"ك!

+"

لا"+ح"لع!+7

للألالع!

7"كالا"

311

للا"

5+لا"لا

+"9"

كامحة
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ؤخمإزفثم.فئمالرتجاذ

ائضديتةجمنخرجواؤتضا4

ئوسئصقاذتجيدأ،يضضواؤلأ

اسئغ"قيمتئتيما:غقىيلذي

آذزكتفئمؤقتىالرتجاليؤزاخ

ضترأتجازيتئميضادالهئم:ققل

خير؟غنجمؤضأ

كاسيىسترفتثميضادا5

ائذيفؤخذاألئسنائمضة،

ؤهؤييه؟متيلإييشثرلب

أكضفتيمتقذتقاؤلأ.ييمايتقاغل

ضتعتئم".قافيالشئر

لفئمؤقاذقؤتجذفم6

ائكلآيم.قذاخ!ت

"لضاداتة:ققالواهئمأفا7

اثكلآيم؟قذامتلال!يايتكلم

جمتلتفغلواأنيغهيدكخاشتا

الآفي!خذا

التىائمضةكانإن8

زذذتاخاعذالتافيؤتجذتاقا

والأربعونالرابعالأصحاح

لم!"كاا!ه+كاس!+ةأه+ن"أ"ولأه،5!ة.لائت!+ن"

4غعهـ8ءة+7لالل!ةغ"+نلاتت!أ+لا+ة8لا،(هنول

ل!ه*كاس!+كأول"له!9)ل!ةأ"ولهـيس!ألاع+أعلب!+،+غ

ش5ءمآحأأهقهكان"ء"+كاه!ولل!ه!لل!آة،+غلل!كاآ+ة

لت!+7هـلا"+لت!9ل!لع!م!اأ7للىلم!لآول+"ولنه+ن"5أ"ول

س!9ء،عءآه+لاآ+،+ة+"وللق!ةء+"+!"ع"97!ه+

،ءلا"لل!ولول/7

5"7،آ+غ+ءلغه!)غلاهلم!ةكالاةل!ةولةء

9"لالأ9هنة7نمهقءكاةكاقه+لملا،لاعلئ!+آلاع،ة

نول9عة،له!لملاه"عةءنةغ،5ل!لل!لب!لم!كامالع!أه7غآ،"ءع
غ!"+نلب!.+9770لاكاهلا+ءعغ8هـكا!علم

+ع+5لآ،+"ولس!.

نس!6لف!79غةلأه+ى5!5+أعآه+ن"45+"ول"+

."+تآ"+"+"لم!لآخ

7أهةخ!ه+أعئب!+ن"أ/،"لا،ءآعولثرةنول50،9

كأء"ول"+9لآ"+"له!"+/"ءقلأله!لألاغ55+،ه+آ5

+"4،!آلاهكا5+"كالآ،،ةكا"ول+ةأتمخلم!"05+تاه+

،ء8ة+لم!لاغ9"نلالملأه،9ةناع59لمالاعغ7ءآهء

"لم!كا!+آ+5ء،لألم!تق!7لم+"!9+كاغ"ليالم!ع7+9ة!كاغ



والأربعونالرابعالأصحاح

قكئ!كئغان،أزضيجمنإلئك

يفخةستئلإكتيحتجمنتسئرق

دقبأ؟أؤ

جمئذةالكاس!توتجااثذي9

ؤتخنتموث،غييلإكمن

ي!ئلإتا".غييدآتص!رأثضأ

كضا"قالآن.اققال:

الرجل.تكونقكذاتقوئون

ققذاالكاسجمئذةتوتجاالذي

أنتثمؤآفاغئدأ،لييكون

آئرتاغ".قتكونون

كلؤآئرلوااقأسئرعواا

الآزضيىغقىعذتهؤاحل!

جمذته.ؤاحدكلؤقتخوا

اثكييرمنفئتدئأاققئ!ثن2

قؤتجذالضجير.إتىأتىخئى

يئيامين.جمذليفيالكاسن

ؤخضلتياتفئماقضرفوا3

حمارهغقىعذتةؤاحدكل

313

ءاغلآلأ5ءلا"7"*+لت!5لا"ه!"للىغلم!،لاعخولءهق

ههولألاكاقهولى9كالاهآهلا"39ن59،لا97*كالاهآ7/

9"9"+لف!لاكأنع9هـعقية+ل!ةوللاةلالت!كاآ"+ةل!لع!

كالاهلم"لاهـ5+7*+غلع!."ولألألم!عآ5؟غكا!ةله!هـع4

+"نن!?ءةآلاول9لل!،لألانن!له!.

لأ5ةغةل!ع+بخع4!أل!قلالئ!5خثم2لمء+علع!كاتأه5

"،"+كا!ةهـلاكأء50+لع!9)9"+لف!لا"نع9قيهـعة+

لاةوللملاةعةءن"،"+كاس!لاهله!لمع،"+لم!نعءآةغ

كا!هـكا!ع59"هـ"ك!.آ

،،أ"ولل!"كالاع+كاس!أ"ولل!"لحآعهـ"ول50+كايكلئم

لاة+لأه++،كا!كألماقه+ن"أ+غلأأ7+لألآلأأ"ول

لأ57لا"!،ص!ولكاكاهءه6لاة"لماكاو+،+لاه"+نهق.

21لأ"لأنء9غةة+ةقه+خءلالمكاس!9+9لاه

علم!"!9"7ءهءلل!!لاءهـ18أ+خلأة+ع+لت!عل!9ءل!ه

أ"ولئاع9ل!عةكاةءألاة7ل!خلب!ءلب!++آكاو"لم!لب!كا

!ء.لا،له!مالاع

31أ"ولغ،ة799ل!"ع"+أما+كألهالالق!ءن"أ"ول

هـغ+غ7ل!"ولءه+كايأغلاة+لأه++،كا!ةلهاقه+ن"
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ائقديتيما.إتىؤزتجغوا

ؤإخؤئةتفودااقذخل4

هتاكتغاؤهؤئوسمصإتى

الأزضيى.غقىأتاتةؤؤقغوا

"قا:يوسمفتهثماققاذ5

ألأقغفئئم؟ائذيالمغلقذا

يتقاخلجمتلىزجلاآنتغقموالا

تقاؤلأ؟"

"يضادايهودا:اققال6

يضاداأؤستئلإي؟ئجيسث

اللهآئاتتترر؟يضاداأؤتتكلم

قاغييلإك.طفتمؤتجذققذ

تخنيستيلإتا،غييالخن

الكاينؤحذتؤائذى

عئذة".

"خاشتائوسمص:اققال7

الرجلالآثر!قذاآفغلآنلى

عئذةالكاسوحذبآلذكما

آنتثمؤآئاغئدأ،لىتكونفؤ

والأربعونالرابعالأصحاح

أ+غلاة+ة7لاهتاه+ن"أمهـأ9+كاس!+خلا"للعأع5ش7

ة+.ل!،ثهـ

541هـثهـ!ألاعةغ5"ةلاهأأ"ول،5هـثهـءةة51

تآه+ن"9+ة5هـ!س!أ،!غتآه+ن"50+لأةآعولغأ!أ

+غلأهكا!آ+لا"ل!غ470تآهءن،+غيئم7لاش.

51ع+،ع7ةخ5،0ءئا"هـ!لل!أآ+ة+9+كألم!3لمه

+5تةءهلمةع+5كاآ3،"+ء/هلاول5،ة"+ءة+،

لالل!،هلم!كامالت!5لالل!،،ع"كاآ،هـلاة+لع!9هعأه50نملن!لأغ

64+أعع7ةغ15لا5"ةآ+كأ+7ع59له!تآلاعلب!+

ىول9س!آلأآ+8كا!ولله!لل!ل!علأآ+هـلل!،"ول،ةله!لت!نمل!عة

؟غهـ5ة5ءئا9ع!+لا"ةول،لأعأ+لت!لا+"كالال!ةآلاه.

نهةألم!كاس!لاع،"+غولأهنت!+لا"9لل!آلملالت!لم!لأأ"!ا

لألم!عآ5!أأ9"+"لف!ءن9هـغ7+ةلاةوللاة.

،7!ع+أعغةهـيه!لل!ألآوللأ،55+،5!غلأ

ة+،"كا!،5+9"لم!لآ05+تآه+ةةهـ7لمءه+لل!199"+لئ!

نء9،هـغةءلاةولءلاةءةءن"،"ءكا!لاهله!جآ"كا

لهانعآ5ةغءل!كألم+7علها9+لل!كاة+ععآ95+ءةلأةكا



والأربعونالرابعالأصحاح

أييكئم".إتىيستلآأقاضغاوا

تهوداإتثيماتقآتماتئم8

تاإلئذ"أتؤسئلؤوال:

كلقةغئاكلتتكلئمستئلإي.

غقىتغضثؤلآآقاقذ،

يرعؤن.بعدلآسنكعثلإك

ستآئتآئت،ستتديا9

ؤأآلبتكئمقلقائلأ:غييذك

آخ؟

ألبتتا:لستئدي

صخجير،شتثخوخبماائنؤتهشتئخ

ؤخذةفؤؤتقىأخوةقات

آبوة.قأختهلافإ،

بهاثزلوا:يغييدكققفت21

صيه)"38(.قستآغتييإلى

تقلإرلآيستئدي:ققنتا22

تركتإن.آتاةتئركأنائغلآم

315

غ+4+له!ن"9.لألت!

،5،5738"كاآةغلب!+ن"5"ةلاهأ+أعلاعهلم،"لم!هخ

نول9،علم8+كأكالأ!هلم!ة"+!آلاهكا9لآ"لم!لأغ4+لألأه،

لاهكا7،"ءاهـلأله!له!ىقيهـلل!5لب!+"+كاآء،لملاه،+ةل!عم

له!"?"9"8لل!.

91نول9،ءع4نلأ"كالأ+لق!9ع+هنع+"؟آ"!لاهكا

لع!لأغيم57أ+ء!لاغع+"+غ"9لأةكأع/لاةهـ8

02أ"ءألاع"+أعلب!+لاءا9لب!آ7،+كاه!صلاآلم!لأ

+"لأ+9+9!كالمن+ع509"ولأ+"ة،آ57لآ97لل!5

7ع+لق!ع9لاهلملب!+ن"أ"!هاةعة"ةهـ58قه+ن"

*+هـغ7"ع7لم"ة+ن5ةغلألأة50+نثهـععهـهـآ7بن

له!9+7أ+ن"هلمقةةغش"+9"+نة7لألأكاا+4ل!5.

لأ52"+أعغةآه+5!آكاما"+لاهكا3"لأ"+"!ع+ع

"+نلأة9+عةله!?"ولأغ+لها،ع85ق"لم!،"+نئةه.

22أ"وللم!"+أعلاعلب!+لاول9لب!آنهلاة،"+ءكا!7ةكا

+"ة،لاه،+!أ+،ههل!،خ+لاةء"+غ."9لأ"غةغ

:البحيريللقبطىومنهابه،فسأعشالروناني:وفي،عليهعينيفأجعلألإ؟66!6لا6؟6أ*لهـأ:العبريفىتأتى"38

به.فسأعتنىاعغهاحهـ،5ولا!
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)آبوة(.يفوثأتاة

يغييدك:قففتآئتأقا23

الأصئغرأخوكمتئزذتئمإن

تثطرونتغوذوالنقغكثم

ؤجهى.

إتىضجذتاتضاقكان24

يكلآيمآخترتاة؟تتاآييتاغئدك

ستيدي.

إفضواآبوتا:تتاققال25

ينقييلأتتااشئترواآئضا

الطغايم.

تقدرلآققفتا:تخنآئا26

أخونانرلإداوإتما.تئزلأن

لآلآقيلتا4،قستتنزمغتاالآصغر

الرخلؤخةتئطرآنتقدز

قغتا.ليسنالأضغرؤآخوتا

آبوتا:غئاكتتاققال27

ؤتذتانرآيىآنتغقمونأثتنم

اثتئن،لي

والأربعونالرابعالأصحاح

ولءهه7+آ+لاة+"+غ49لم+"هـهلا"ع"+آ.،

2!ل!كاةغء"+؟ععآه+لاهكالاآكاما"+ل!"5!لألا

قيلم"+"ولةعةةةهـ58لق!لم!ن7ة7ع+لن!ع509لأهـع

لم!نلأئت!لمنه+59هـءكالآ!هـكاعغ+،؟،عآلا+ة

+9كاقلل!+لاةلم!هلا.

42لاغلاغ5+عةغل!لأ"ك!آ7"7،غلم!لاء9+ة5ة+7

+لاهكاه؟آء"+خ"9ةغلألم!لمل!لت!7+فىلألأ"!آء3ع7

لب!+ن"ء+لآخ"+"لم!تآه+لاول9.لاهآ

52+أعع7ةغلأآلها7ةش"+9لألم!تت!67"كاآ؟"!ع

لملا،قى+فى975+"كاهعلاآلم!لألم!ول،"9لم."+"لم!لت!9

62لم!لأآع5ةخ7ءلم!"+أعنهلاةلم!ةكا!7"هـع

.،"ل!لآلم"+"ول،!عهأعغلها7ةعة"ةهـ58لالت!لم!لأة

لاع+لت!ع509"كا"،الم"آلاع،له!هـء)لأله!لالق!لم

"ول+"لمكااةله!هـع".هن3كأ9ةلاى47ةله!هـء"ة،علأآ

+ة+9كاقلع!+ل!ه+5ق"هـلا9لت!+5لالم+5تآ"ةعهـ58ق

.قهءلأ+لع!ءغ9ىهلأله!50+لأةله!هـع)لأله!.ل!لت!

572لاع+أغةة!آ"+ىهكاةش"+9لالت!لم!لأ

9+ة55"لم!لأآءلم!5،3ع+ع*لت!لأ،مملأ،+ةئاة5لاغولع+خ

له!5،لأ3لالآلا.



والأربعونالرابعالأصحاح

منحااثؤا!فخر82

ضازإتضا:قفتثمؤ،يجمثد

إتىأئطرةؤتئم.يؤخمثبىقريستة

.الآن

أئضاهذاأخذتئمقإدا92

أذئةؤآضاتثهؤخهىأقايمجمن

شتيتتيتئزلونالطريق!ي

تيما.ائقاليإتىيخرلط

ذخفحثإنإذأ،قالآن،03

لئسنؤائغلآمآييتا،غئلإكإتى

يتفسيىمتغلقةؤتف!هضغتا،

قذا،

نآزأىمتىتكون31

تمولتآنهضغتالئسناثغلآتم

أييتاغئدكشتيتةغيياكقسئزل

تة،ائقاليإتىيأتبم

اثغلآمضمنعئدكلأن32

بهأجئلئمإداقائلأ:آبىعئذ
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82أ"ولأتم!غهـ8لأعةع،ع،+"لمقهله!غأ"ولعء"+أع

،+لأهـ50+لع!9،ة،97لأغ3ل!هلمللاعأ"ولولقهلاهةأع

لاة+ن"،+غأ"ول.لأقلا

2ولاكأغلائاه8لمكأء+7أ"!لاه+تاه+ولغ

لاه+لق!كا!9+لم!لاه"ولأبخث!له!لاكاألب!كان"له!مآك!"مهلاغ

بنلملب!؟ةول،4خ+ع!كاكا*وللاهله!ةكا3آتمع"9كأ+علم!

8ءأ3+نأع5.لاهةكأ

03لاقلائاه7لا"غ95+كاأع،"لمالل!نع9+ة5لاة+

لاهكاهةآ"+غء4+"9غةلالت!له!أئم،"،أكا5

9"ة،"+ل!5،أكأله!يج!لهاهـع)أةله!لملأتت!لأةخلأ*لالل4ئةه+ن

ولولغ9خلم!"ء"،ءأغ!هم5ءه+قلاهلاللىلآ*5لم

لم3أ"ول،"+كا!لاختب!+آعةألالاة+ق"لألم!لأةةء

+"ة،ة59،لالم!هـع،لأله!تت!7+ع8كالآ+لاععلم،"ولأ

للأ،كالاه!"+!أأهلاهكاخ؟آ"+ة+لآلأ5"9قه+

ةة،"+045ىكا"+9ءة؟غأئمتت!له!7لم!+ع،لانةة75أع5

.لاهةة

23ة2كأ9"+!،لاهكاغةول؟خع"+ول،كاة"+ة،آ57

9"+كأه+ق9+"+ءةثرغلأس!3كأل!،7لألم!كألا"3لع!
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آقات!ك)385(ؤأوقفةإلئك

اقيتايم.اكلآييإتىفذيبأ

غئاكيتفكتإذأقالآن33

عبداائغلآمغنجمؤضا

تغائغلآئمؤئتضغديستيدي،

إخوتإ.

إلىأضغذكئصلأنى34

يئلاضغتا؟لئسنؤائغلآئمآيي

ئصيسثالتىالشئروزأئطر

."!آيى

نآيوس!فت!تطغاققئم

تجميعتذىتف!هيضيط

تال:تلجمثذة،ائؤاقمين

ققثمإ"غثىائخميغ"أخرجوا

في،أمامكوأوففه:عبارةتاثيلاكا85

والأربعونالخامسالأصحاح

لاة+ن"9+خكايةلل!كالآ+كاأ"وللأةءن"غلأهأ+ل!"7

كالملاهلأ7+9"لمالئ!ول5كا!5"لها،9+ة5ة،7كا"+غ"9

+ع"كاه+ءةلألم!غ5"9.

33لالاقلائاه"9"+لم!لاعكانت!5،"+عآ+لا"أه+ق

؟،"+لملاهآء7ءغك!،5نأه+لاول9لاهآ.ة+ةغل!هآة،4+

"ل!كألع!+لآلملم!كأءع+ل!لق!؟فىع.لالق!هـ8

43+لت!5لأ"9"7"لمكالآ5له!"،+9عة+لأة

غ+"+لم"9قهءلاهآة،"+لألماة50!7لماهـعا؟لالقمالمالأ

"لاآلألم!،لع!ة"+لم"ول"ولةنء،عكاآ39ة+7غ+"+"9
له!لاه.

اثخامسنالأربفونصئخاخ

أأ"!ولنهكا"لاتاةأئم5هـ!لع!أ،"هـكا!*خلا"

+"ل!كالل!لأ+لت!7+"9كاس!+ولكاةس!لا"ن+لب!/!لاة"

+أععلأ!د!!+!+كاعهآ+"ع+لاة5"+"+اخلم!قه."ولأ

هن+"9علآ+كاما،اء،نهةعأ5غ+،+لب!أهـ!لع!7لأللأولآ"

يكانظر،البحيريةوالقبطيةاليونانيةالئرجمةفيتردلكنهاالعبركط،النص



والأربعونالخامسالأصحاح

يوسئصجمئذآخرآخاتقص

لاخؤيه.نف!تةغر!تحين

بالئكايم.ضؤتهقأطقق2

ؤضازائمضرتينتجميغق!يئ

يرغؤن.تئحتفيضسئموعأ

لإخؤتيما:ئوس!فؤقاذ3

تغا؟"أييآخى.يوسمف"أتا

يجيبوة،آنإخؤتهتسئتطغققئم

إزتغاوا.لآتفم

لإخؤييما:ئوسئ!ققاذ4

.قاقترئوا،((إتى"إفتربوا

أخوكميوسمص"أتاققاذ:

مضر.إتىيفتموةالذي

ؤلآتخرئوالآؤالآن5

آنكئمقاسييأالأفرتكيمتتراغى

لأئههتا،إتىيعتمونن

اللهأزستقيىختاةالاسئتئقاء(

فذاضكئم.

تاييةستتةهىقذهلأن6

ؤتاقالأزض.غقىلفخوع

931

للأ"لألأعلل!9!آع5+،هعآةةعهـ8هآ5+لا"هق.

"ول2،لآهـكأوللاعهـلع!7ل!لأله!كأكاعهـلا"لح!ألم!قه.

لألا"كالاهولةغ+ل!4+ع5أه3أطهـ7،ه،كا+نأ"ول

لاة+كالاه!مكأ،لأغ!غ5+عأع5لاةكا.لع!"9"كال!هولأه

23!+ع!ةخألل!هـيه!+9عة+5ن5"ةعهـ58قع

.\نآهءق"لن!53)لم!،ع،.هـ،!لع!أ،+غة4+ش9لاهلم!لآ!لم

،ةك!ولنه5+لا"ل!نةعأهة"عهـ5،8وله+"،"ل!لآهـ،9

لم.لب!+ن"9"+غل!"كالأهـ*ة2كأ09

4ع+معلاةخألل!هـ!+9ة5ءنه5"ةعهـثمنه5

لاكأ،قه)س!33"كاآ+ع+9ة5لم!ع.ول4،آ323ل!"كاما."ول،

لأع+أعلف!لأد!ا،له!أعهـ!لل!أةةهـ8ءة"5لملألت!له!نلأة

+"غهـكا!8ع5،ع.لاه++لالأأول

لاقلا5ل!ئاهلأله!8هـكاآع+لاعله!خة7ول97لاة

س!+لآ!"هـ!آلم!ن،+ة+4هـكا!ةخغلم!عةلئ!.ع5،ع9"3

لحه!لألم!ء+كاس!+"!غولعله!هـةعةع9+لم!خهـكاهلاع

لق!له!ن07

56+قه+ةلأ9؟+نعع9لأه50+غةلم!،58أ+خشع

شء5أ"ول،+س!ثر4+،5+ءكال!خكاخ7لمغ57؟هولنه
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تكونلآسييين،خفسىأيضآ

خمخاد.ؤلآخرث!يقا

فذاقكئماللهآزستقييققذ7

الآزضيى،غقىتقئةتكثمليثمى

تكثم.غطيضةتقتةؤئتغول

ستفئموفيأزقا،إذأ،الآن8

قذؤخؤ.اللهتلفتا،إتىآثتنم

ؤشئدأيمرعؤن،كألبتجغتنى

كلغقىؤزئيسأتئتإ،لكل

جمضر.أزضيى

إتىؤاضعاواإذاآمسرعوا9

تفولقكذاتة:ؤفوئواأيى

اللهتجغقييئقذيوشف:ابنك

ائزذيضر.أزضيىلكلستئدأ

تتؤان.ؤلآإتي،إذآ

أزضيىفي.اقتسئكن

ؤتكونائغربئة)386(،تجاستان

والأربعونالخامسالأصحاح

"+كا!،9"9+هكايآ5،هنةغكألم!507ء.

7+"ءكاس!لاع!اع9"3له!عهـةةع5هـكا!9+له!خع7

لت!له!ق7لم58+ن،"هـكا!+آعلت!لم!ن7"لم!له!،س!لحهءم!أأ+سا

ع!هملآلأ5أ"ولهـك!غ9،"لياخلت!له!ق7لا،للى،ءقى+"،أ

3ءلأهه.77

87ن7ل!ئاههن*نلم!عآ5لماع+"+"ولقىءكا!علن!؟لمع

،!لا"لأهـةةع5لم،"وللاغكالأ،5+غلم!علف!5غ+"+"9

9"كالل!،"ولولن9لأه،+7"+ة5+هقهلاهولأ،لا"هق

أ"ولكأء+لاه*9ءأكاه+لآلأعكل.لاه++نلأأ

+كاوع7"كاتا+ع5لائاهلا"كألم7+ع+9ة5+للاة

غ+"+"9لاهلم!أ"ولع+"+أعلب!+ن"عةة+غثم2،عة

لالاهكايةأهـ!لع!أكالأآه+5)لأخله!عهـةععةنول9لأه،

يه!"+ع3لآعكهـلأأ++نلاه.ة+"وللمهـ7،لائاه9+ة5

لأع،"وللألهالهاحلأآ.75

51أله"عكالآول،5+"ول5،غ7آبخلا!كاس!كهـلم!ع،"59!آ

"ول،!غلالأغءنله!كايلاهن،ةول،5لاهألاهكاآأ"ول51

البحيرية،ؤالقبطيةاليونانيةالترجمةفيتردلكنهاالعبرى،النصفىول5"آ،"9"العربية":كلمةتائيلا386

الصحراءعلىالشرقمنوتطلالنيلدلتاشرقتقعوالتي27(:47تك)انظرمصربارضجاسانمقاطعةبهاوالمقصود

سيناء.بصحراءمرورا25(:4؟ا7:أ5"أم"9!مهـ)غلالربية:باسمالمقدسالكتابفيالمعروفةالعربية



والأربعونالخامسالأصحاح

ؤتئوؤتنوكآثتجمتىقريبأ

قاوكلؤتقركؤغتمذتييلث

لذ.

لأنه،هناكأعوللثؤ11

سيينخضسنأيضأيكون

أثتتفتىلآلكىخوعأ،

أئؤالك.ؤتجميغؤتئوك)387(

ترىغئوئكئماؤفؤدا2

قمىأنتئتامينأيخىؤغئتا

يكلمكتم.الذيهؤ

بكلأيىاقأخيروا3

تاؤيكلمضرفيضخلإي

أيىؤأئزلواؤأشرعوارأيتثم،

هتا".إتى

غئتيغقىؤقغائتم4

غقئه.ؤتكىأيخييمابئيامين

غئميما)388(.غقىيثتاجمينؤتكى

وبيتكأنت:العبريالنصفىتأئى387

الترفىالأخيرةالجملةهذهئأتىلا388
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أى5أ+ل!لت!لاهكالالق!أءى"+9+ةلاهكاه+"لم"،أأ"أ

لمة5لاهكاي"ك!أآهكاهكاق+ءغلأ،لم

"4أ"ولهـك!غ9عكالل!ياغك!غ5-آ،+غ9"3غ+ع+7

7+غةلم!،ثر-5لمآ"لاأئملم!قيلم،9+ولغ5لأكايأ"ولأهآهألا

لاهكا"ولأ"ءلأكأ++ةكأ+قه*79لاهكاهكا.

24لةهةأأههـهـةأهله!وللت!لمان7ثهـ،ل!،كالاه+غأ!ا

هأ8"هـهـةلأ5،!لأعله!"،ل!،قهء؟"هـثهـعقهله!لاه،ءة

+!ة+كا"لمالم!لاه+!قهولثهـة9+عةله!ن45.

لم3لألا"+"+"!آععلأئاهلب!+9+"+آلاهلماكاه+7

ل!لأكا7"!ةلالاهلم!لاشلب!++نلأأطهـل!غ،"ك!"كاة

عة،عءعلم4،)أء"ن*7لا"+ء5ول"+3"لأ"ء+عءلاة

+"+غ9"لم!هلالئ!ةء.

،4أ"ول!لئ!كاس!+،+غأ+غ!ة+78*"9+لإه

ع!لأ،لأ"،7قه+؟كأتآههـثرعئآه+ن"7ءكالا"!أغ+غ

ءلب!،ن"أ"ول7،له!مالاع!لاعكالا"هكلغأ+غلب!ء

لآ*"9ءلب!8.قه+ن"

وبيتك.وبنوكأنت:البحيريةالقبطيةالترجمةفيوتاتي،

البحيرية.القبطيةجمة
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تجميغاؤقئل5

ؤتغذغقيهئم.ؤتكى

قغة.إخؤتهتكفتم

!يخؤإ

للثد

تئحتإتىائختراؤحيئ6

إخؤة"تجاغؤقيل:!رغؤن

فرعؤنفقرخيوس!".

ؤخذامه.

يئوسم!:!رغؤناتقال7

قذا.افغفوالإخؤتك:"قل

ؤائطلفواذؤآئكئم)938(خضلوا

كئعالن.أزفيإلى

آتاكثمخذواأؤ8

إتى.ؤتغالواؤئضتقكاتكم

خئراتتجميعمنقأغطتكثم

93(ذستتم)كفواؤتا2جمضر

الأزضيى.

والأربعونالخامسالأصحاح

،5"ولأهـ"+"ولكالأ!ا45+لا"+ع+هن5

لأههـثمعةة5تاه+ن"لاعكالا"*ولغ،+غآه+ن"5لمأ"ول

لأكأ+ع"+تآ"+ع8هه7"كاا3أهعةةأههـ8تآه+ن"

9+ة5.لاة+ن"

61،"ك!ع،؟لمهـلآه7لأأئملألع!هـأع5ةكا7ولأه57

كا9""لل!ثرلأ!الأه+!ا5ا،،ولكاهل!،5أ"ةعهـ158

.هـ!لل!أةول!79لع!"9"كاس!ةأ"ولعهـلأ!آع+"9

.قه+ن"

17ع+أع7لل!"9"كاس!ة9+ءةهـ!لى،51ة+أ7آه+5

"؟عهـثرهآ!كا5لا+5ق+5+5كالآ،"ءع.مملأخلم!"كاآ+ع+ة

95+مآعلالت!لأنول4أ+كأغ+"هـ8عءأعلأآتملألا"لا"*

،8"ولأ+94"وللمة7+ععءللأة+"+خ"9نله!لأتت!

!أأ"+ن"+لاه*9"+نلم!لت!7لأءاكاعء9+عةلم!لمع"!اأ

لع!كالن!؟لا،له!ن+ل!ة+!لل!لت!+7كأهـ34ل!لق!7،ول++نلملاه

"وللأكأهـأهـكاس!عكاللأةلاله!ثهـخلاة+آتم35لآ5.

لملأنه،والجمالالحميرهنابهاوالمقصود،مركباتأودوابمنالنقلوسانلتعني95+"آعاليونانيةالكلحة99!3

.91العددفيالواردة"!"لمما"عجلاتكلمةغيروه!،مركباتأوعجلاتيعقوبلبنيانيذكر

ماأثمنأى،العظامنخاعبصمنىلطله!ع8ءةاليونانيفيوتأتى،دسمبمعنى)هلب(؟؟د:العبرك!النصفىتاتيكا09

12(.:4عب)مخاخ:الأرضفي



والأربعونالخامسالأصحاح

يقذا،قأؤصىأئتأتاا9

جمضرأزفيينتهئميأخذواأن

ؤيستائكئملآؤلآبكئمغخلآب

ؤتعالوا.أتاكئمؤاخملوا

بعئويكئمتشثفقواؤلآ02

تجميغلأنصأفتغتكئمصغقى

لكثم".تكونجمضرخيراب

إشرائيلتنوققغل31

يوس!فؤأغطامئمقكذا.

ينقيلقايخستبغخلآت

ؤأكطاهئم!رغؤن)19غ(،ائضللب

يلطريتي.زادأ

خفتيناثخميغؤقتخ22

يئياجمينؤأثاآئتتالب،من

الذخبينجمتةتلآتقضتخه

فتضترة.خقلؤخضمن

)قذاتا(لآييهؤأزستل23

خميرؤغشترة.قذه،جمتل

خيراتتجميعمنخامقة

البحيرية:التبطبةالترجمةفيتاتي193
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نكاولأ؟غعءلاغ،"وللم"+تا"+آء،"ثرلاآهءن"5

"له!"5"!خوللآلأ35،كهـن++هى+هآ5"+ة،هآ5،

لم!نتق7"ءاأ"+آ35لملا،!،"لالا،ةول!كأ"ههلم+!ةع5

كاة7ء"+غ"9نلالت!37"9"+!آهـكاس!ع.

02أ"ولهـلأله!5هـكاهى،عآه+5هـهـةآهلم!ول5لاتق!+

ء!علال!لت!نلم!لالت!لم+"لأ"9+ل!""+هـ"3""

لاه++نلأ،طهـلم!نآ7"+كاس!.،

2،لا"كاا3آه+خغةءس!+تأه،5،هألاكاأ08،"9

غةطكالع!ل!ع؟غأللماهـ!"ن+هآ5"لم!كأ!"ع"+!أ+ة

صامأأ7له!ل!غ"ق+كاق"9"لع!+هق،كاه!اغلع!5"كاأ
خةك!لع!ل!ع"ن+هآ5غ+كاما+،كامالم!لأةءأ5أئم+7ةةلأة7

22"ءأأ+كاه7،غةلع!!اء7ة"كا!،!+كا58كأ5لم+لب!

ةغ!ع!"،لم!لا،!ةلل!ولعلاء9ماول!كاآ5لا95*كالا5تآ5

"ولأ+غ+7عخهكا!"ول"!"كان5"ثهـهكاكايلم

32"ولألب!ء9+4+أ"+نتآه+"كاكاس!ء!اع47+"ول

+"كأ+ن*أ"ول"كصاغةلاهل!ة5أ"59"+لاهة+"

+لأكأ+ل!لع!لق!+7لت!هـ"لا"7لاهء+نلأ،ولأ"ول"ءأغة

مصر".ملكفرعون)!ن
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خامقةبغاقيؤغشترمضر،

!صصصء)293(لم

الطريتي.لأخللايييماخبزا

إخؤتةأزستلثتم24

"لآلفئم:ؤقاذقضضؤا.

".الطريقفيتتغاضئوا

جمضرجمنقضجاوا2

إتىكئعالنأزض!إتىؤتجاءوا

أييهئم،يغفو!ت

"إن:قائلينؤأختروة26

ؤمؤخي،إثتكيوس!

أزضيىكلغقىضتستفط

تغقولتغفلقائذخلمضرإ"

ئضذقفئم.لئملآشنة

كلآيميكلكفموةثتم27

ؤتضايه،كلضهثمالذييوشص

آزستققاالتىائغخلآتأئضر

إثتغشتث)393(يتخمقه،يوسئص

أييهئم.تغقوقيروح

والأربعونالخامسالأصحاح

لألهالاة،هلا5"كأ"كاتاه5"9+هلا5كالب!+"كا9،"نءهتآ

أع5ةةل!ة.

42غ+"!+كاس!عهالاعةغ+هنعفىةعهـ8هن5"لمتاه+ن

أ"ول95+خ.لا"كااهـنعأ"وللاع+أعآه+ن"5لأول

ة79هـكاس!غآحغ7آ3+.لب!ةة

52،"ك!لاكألا"كالأ،غغعلاه++نلأأولأ"ءألال!ههـ8

أع5ل!لآلالا"*لا"9+ة5لع!ك!"ألمءلاة+"+غ"9

"نءتت!7

62"ولألآلا"3لأعلا"!ا"+نلب!ثرلأغ!هكاع5+ة،ة

لاأكاة5لاألع!هـأ!!قيلم!7أ"ن+ة5كأ9*ع،+"أ!5
لآ53ول3أق++لاه."ول،غع+كا!لأة5!ماماس!ءأ"ألم.

هنكألأ9غ++كاآعكالال!ع"+نهآ5.

72!"كااقىثرغةغ4لب!+نة+4+7ة+خهـأ3"+لاغ

ة+نلمهـأ!لل!أكاق4+أعلاع.ءآه+ن"لالئ!ةأ؟غ5"+

"لأة5"علمءة+"+كا!عل!ءهاهـأ!س!،ء+كالت!

"7"وللمءل!آ"+لالاةلملا"ع!لع!+ن9كالأل!ءكاة

لا+ءق"له!"،س!وللم+هق+كا"9ة5"+ن!لق!.

:البحيريوالقبطياليونانيالنصويجصلهاوطعامآ"،وخبزأحنطةحاملةاتن"عشر:العبريالنصفيتاتي293

للطريق.زادأأيأ"،خبز"حاملة

6(.ا:تي)2انظر،اضطرمتأونارأاشتعلت:يعنىدا+دل!لح"دا"9دع!غاليونانيالفعل393



والأربعونالسادسالأصحاح

"غطيئمإشرائيل:ققال28

يوسئ!كانإنخفتا،غقى

وأزاةآدقسبتعا.خىائيي

أئوت".أنقئل

ؤكل

ائقستيم

.إسئخان

اللهفكلتم2

7با

غقىتذئهصيوسصفؤتضغ
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82+؟ءع7خةكاأ7"9ثر"لاغولآهلهالمللأ،+كاح!أع،+غ

هـ!س!أةةألا5لاهلأ.قيلح95+هـلاعأع5،"لم!هللة

ةكان"97+ةتاه+7"هـه+ةللأآعلهاع.

ؤالآربغونالسئادلرصئخاخ

كأ+كهـلأع"9كاأغة7"9ةءق"/ثم5"+"ءلا"+أ"ول

لمتآهءن"أئمهـ8لاعأ+غهـة+99"غتآهكالأ9لاهولأ"ول

كالاهـخل!عهـلأعآكالالق!+هـعلت!تأه+9+"+عةنآه+ن"

.ول"كاأ

2لأع+أعغةهـةةع5كاا7"9ثرلاغة،كا"له!"9عآ+

عة+ك!ىلا5"+،عءلملع!ول"أ.لمس!ول"أةةغل!ع+أعآ+

/لا،+كا

38لألع!لأخلئ!52"،له!أعهـةعةعلت!+7غكا"+ل!لل!9

لاهكا.لألم!هـ5،هق4+م!ألآلم7"،ععألالا،كهـ++لأه.عأ5

كألأ9هـ!7ءهلم!غ"52+كالآ،كالع!عغوللم،خ

أ"ول4لئ!لأغ،"له!هكالآلم"+"ك!تآهكاه+علأأع5

3أول57++لالمأ!ألئ!+غءكالع!كاهم،لم"لا"أع5خ+508لم

أ"ولهـيه!لل!أ،!وللم،+ع+عآع*ء"9أ+خىهء5
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غيتيذ".

يئرمنتغقولبققاتم

إسئرائيلتنوؤخضلائقستيم،

36(ؤقتاغهئم)آآباخئم

اليىاثغخلآتيخىؤيستاغخثم)593(

لخضل!.ئوسمف)693(أزستققا

ؤكلمضتقكايهئمؤخمفوا6

أزضيىيخىافتنواالذيمقتتاجميم

جمضر.إتىؤتجاءواكئغان،

قغة.تسثل!ؤكليغقولث

ؤتتاتهضغةتييهؤتنوتنوة7

تجاخت!ل!ؤكلتيييماؤتتات

جمضر.إتىيهئم

إسئراثيلتيىأسئقاءؤهذه8

مضر:إتىتجاغواائذيخآ

تغقوبةيكرؤتنوة.تغقولث

زأوتئن.

والأربعونالسادسالأصحاح

هـهـةوللم!5ن!هكالا.

!لأ"+كا!ةغ"أس!وللم!ة++فآههـ509+"غقهء

لأ9وللملاهأ"ول7""ثرغلاهلمأهأهألاكاا79ثمة+7

غ+"+لت!ءن"79أ!للألأ+للالألاع،!ه+فىأ"ول5"+

5"ك!،"ل!لالا4لاتت!+لاأ+غء"+!لأ"لمء"ع5*

ة++كاس!ءولع7ألع!هـ!*9"،"ن+لاةلم

أ"حأ76!ع+لأة،"هه5كأ+لألت!+ن"+ل!ه*9"+ن

،"ك!7"كاه+للالأء7،كالآ+ك!لملألآ5+لا"كالآ+ولغلاغقيلأ

ءلا"لا"*هـ8!ه!أعلاهأع3أطهـ5لملأه++لالع!ول"ألمأ"ك!

لا"+++كاقغ9ءلا"له!قهلم!+ع،"+نهقلم

أهألا7أ!أ،5أهألالالت!+تت!،ى7قه+ن"لم!"+ع

+"لالاهـلمقه+ن"غعء9+"لالاهـأ"ولغ9ع5لت!76لالت!،لا

"ن+قه."ولأ+لاة+كاق+غ9لم!"نكاقهلألألأ"علاس!ءأ

057++ىلأ،كهـ

8"+نة"+غةكأ+"+"لم!ةلأةلألت!+لالق!،لاكاأأ8439

ل!لت!+عكاأع+ل!ةهـ8ل!لع!أء5.ل!ه++لالأأوللملل!ول"أأ"ول

هألاأ5أ"5+نتآ.+9+لع!+ةعأه50"أوللع!لم35لا7،ل!.

(.والحاشية43:8ل!)انظرالبيتمناعاو،البيتأهلإماتعنيلآدطع،اكا!+"اليونانيةالكلمة"93

.3391طبعةالقبطيةالترجمةفيادونساءهم":كلمةتأت!لا593

.فرعون:العبريفىتاتي693



والأربعونالسادسالأصحاح

ؤقفوخنوذ:زاوتينؤتئو9

وكرجمى.ؤخضرون

تموئيل:شتضعونؤتنوا.

ؤضوخرؤيايهينؤأوقاؤتاجمين

اثكئغايتة.ائنؤشتأول

شونتجر:يلآليؤتنواا

.ؤقرالييؤققات

ؤاو!انجميزيهودااؤتئو2

ؤأفاؤنتاز!.ؤقازصىؤشييقة

أزضيىفيقضاتاؤأوتانجم!ز

قازصنائتاؤكانكئغان.

ؤخامول.خضرون

تولآعتسئاكر:اؤتئو3

ؤشفرون.ؤيوباؤق!ة

:زبولوناؤتنو4

ؤياخفئيل.ؤإيلون

تئتةتئواخؤلآء5

قافيييغفوقيؤتذئفثم

قغالسئريايئيماالئفرين

الئفوس،تجميغائتته.

ستازذ

الذين

بين
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أه!ألا9ةغ3لاهلم7.لاوللع!ل!د!كاأ"ولءعلاه!لا4

كاطهـل!لل!9،"ول.،له!9"*

لأ5لاهأأ؟غلاءلم!علاس!.أعلم!لاه78!أأ"ألم!لا،"!اأ

كلهـلل!ة"ولأأ"*7،"ول،ء4"9"ولأء5"ثهـلالاةأ5لآكا5

7"*7"كاآة،50.

لأأأهألاغة.،لاعولعلملالع!كا!7هـ"ك!أ"ول

عالاا0،9"9

لأ2أه،لاغة."؟لاهأ9+ل!"!لايهـأ"ولأ"عاد!له!لع!78

9"كاأ"رأءع،"ك!."9"د!ل!ءل!"هـغ+"غة9+ح)،4

لا"لاىطدخ7قيلال!"*.د!كاهغ2غ57+لاهغةألا51
كا"9?كاطهـ9لالع!"ك!،أعلها5لا78.

31لاأ5أةغ94*"كا!أ.كا"ثرلع!"ك!كاألاه""ولأ

كاهألاهلم"ولأ"ل!بالم.لما"9

،4،ه،لاغ؟لاهلم"د!.ل!س!8د!95ةعأ"مما!لاولل!لع!

ولأول.ثهـأ53

51ئاه،06لاهأأولع5!المئاه5كاغعوللاعلب!+لل!ك!"ألم

خ7وللأ"+ه+هكا!!آلآ+5لاء9عآ5لمأ"ك!7"ل!،5أئم!7

ء"لالاهـغ.تةه+ن"9+،"كاةأ"لمأ"*لاليالاأهأأ"ول

هـلا3"ءغ9?لمء9،"ولهلا+4+9حعآ.
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ؤتلأنون.تلآثؤتتات،

صفمونتجاد:بنوؤا6

ؤأضبونؤشنوفيؤخخي

ؤأزئيلي.ؤأروبيؤجم!ري

ؤيشئؤةيضتةأشيير:اؤتنو7

قيؤستازخؤتريغةؤيشئوي

خايرتريغةؤاثتا.لمأختفثم

ؤضفيهيئيل.

اليىفيثقةتئولآءقؤ81

ائتيهلقيتةلآتانأغطاقا

سضثييغفولتهؤلآءتؤتذث

تفسأ.غشترة

ةأئراحيلزائتاإا9

ؤتئيامين.ئوس!ف:تغقولت

ى!يوسئفتتنوؤكان02

ؤتذئهضااللذالطمصر،آزضيى

فوطيقازيثتاأسئتاثتة

المثئضسيى:تديتيماكاهن

تنوؤكانؤأفرايئم.

تةؤتذثفئمائذين

قت!ى

قت!تى

سئرتته

والأربعونالسادسالأصحاح

لأ6أهألاغة.؟"عللالح!هـ"د!ع،لالأكهـأ"ولأ"ول

لالا"ءء،أ"؟اهكاههلم47كهـأ"ولع،ة7،م!أول5،ة709

طهـأ"ول709ثم.ع،

لأ7لا،ه،ةغيه!طهـ09أعلما"7أ"ك!أ"لاهكا!أ"ول

أعهثيىءعاأ9"!لمما"ك!أ"9"ءةلأهـ8ء"لت!+ق07

لاأ5أةغ!9""،.5*لم95"ولأالط*يرع7،.ثر

581+ئاه،لاهأ،2"هـ8ءعلملآ7غةلع!وللاع"8لأ"لم

8عما9+"لألاهـقي+أ"لمتاه+نلأ+خعوللاعه+ئاهكاى5لب!+
"أس!وللملمةغ"ولغعلاياء"*.

لأ9لاأ5أةغ783*"7لالا"ول،ة5أعأ"لل!لم.ألع!هـأ!

ك!،ة!علامالم!لا،.

02خ7ل!غ5+ل!هةغلاهأأأهـيه!لل!لأغلأأطهـقيلأ/لب!ء+ن

ئأه5غ+عولل!ع"ئا+لب!كاطهـعلا7هـعهـلألاكأ+9

+ء+هـع79أع9خلل!5"ولآ5لا+ة8علل!5ء+ةل!

لا"7!كاه"ولأ+لاةهـد!"9،له!.لأغغلا5+57ةخلاأ15

7"وللم!كالهعئاهخلاءولء6لب!+ن"لأ"ول"+لأوللأ

نءء"9ة+097،*"97،*"اولةخلأغلاغ7عكالأ7لأة+



والأربعونالساد!الأصحاح

ؤتذقايهيرؤ.قايهير:يئةتاالسئر

آيخىأفرايتمؤتئوتجفغاذ.

ؤتنووتاخن.شوتاتخ:ضتعصئى

جميزان)793(.:شوتاتخ

تاتغ:يئيامينؤتئو12

تنوؤكانؤأشئييل.ؤتاكر

ؤإيجيؤتغضانج!زاتاتغ:

ؤؤتذؤحفيم.ؤمفيمؤرولش

أزذ)893(.حيرز

الذينزاحيلتنوخؤلآء22

تجميعيتغقوقي.ؤتذئهئم

غشترة.تضاييالئفوس

خوشييئم.ذانؤتئو23

تاخضئيل:تفتالىؤتئو24

ؤشيفيئم.ؤيمخرؤخويي

اليييفقةتئوخؤلآيم25

ائتته.يراحيللآتانأغطاقا

ليغفوقي.هؤلآءقؤتذث

932

"هه!.ةلاأ5،؟غهـ5"9لم!،"ةهـثهـعهق+كا!"7"ول.

لم!"ول+لاهءولأ.لم!"+،ه،لاغة.لم!"ول+لاهء

.له!عة5

12لاهأأةغ!ع7مالم!لا،.""ول"ولأه*لملع!9"ك!أ

08،،كاطهـغ3لاخ5+لاه؟خلاهأأ!هه.4"97!"ك!أ

لا"لم!ءهلااأ!ا5،*لأولأ"ولس!53،م!أل!،هـلم!"7أ"ول

.لا،لها،هـه"9،!؟غلاغلاءكالألال!غكهـلاةكا.ة"9

522+ئاه،ىأ78،0*34لمهن5+غ،أعلاع+تب!لل!ول"ألم.
+"كاة،لالل"*أةغ"ول+ولةلق!.

23.لاهأأةخلأ"ههكاطهـ.لأ.

42م!أألاهأألطهـهـع.،هه78،كا!"أعلالالع!،أ"ول

9"كا!أ"ولأهلالاء7لها.

5،52+ئاهأهألا5"!عه!لملألآ"يهـلاعولس!ةغ7"لم

7*"عثرلاهـين9+"3أقه+ن"7لألاعولء+س!لاه+ئاه+5

لبما+للأ،ا"أ.لم،"كاه+أ"*لال.4ء+غ

)عدانظرالحدد،سنرفىوردتلكنهاوأفرابم،منسىنسلأسماءاياصحاحهذافىالعبريالنصفييأتىلا793

العبر!ها.النصالعددسفرفيجاءثكمابنطقهاالأسماءأوردناوقد92-36(،26:

لبنيامين.كأبناءالعبرىالنصفى21()عددالعشرةالأسماءهذهكلترد893
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ستثغ.الأئف!عيىتجميع

أتحثالتىالآئفسيىتجميع26

تغقوقي،قغجمضرإتى

غذاتاضلييما،جمنائخاليتجة

تجميعيغفوصت،تيىيستاخ

ؤسيتون.سي!تالأئفسيى

ائذينيوسمصؤتنو27

تسئعجمضرأزضيىفيتةصاروا

تئحتئفوستجميغ993.:ئف!ن

جمضرإتىتجاخثاليىتغقوقي

.)..،(ءهرصدصد

.وسبعودخص!ى

دصاصه2ة28
تفوذا)يعقوب(لارسل

فيييقايتهيوس!صإتىآقاقه

أزضفيهيرو)41(قديتة

والأربعونالسادسالأصحاح

62،"كاه+ةغأ"ولئالا1أ"هـثهـءكاأع،"كاتةه"+ءله!

لملل!ءأ"أعأع2أول6+لا/ل!هأهغععهـ8عءلاة5ولغلالق!ء

لمالالت!97"+ئاتآهلملل!*9عأ+لاتت!لالالأ"ول،للالت!لالالت!أ

14وللل!لملم+"كاه،"طلالالياأخلأعلأهول"+!ع.

72أهألا؟غهـأ!لل!أأه7ع7له!ةلاع،5لب!+ن"غ7قيلأ

لب!++نلاأولأ"!لالالياغ7."!الأ+،"كاهأ"محلالايالاهولأه

"ألل!وللم"أعكاأعهـ8كاتآه4،عأ5وللأألا++لاه

لمغ؟5لآله!لاهول+"+غ7+ع.

82لأة+؟غ15لا"؟لاع!اعءكاس!+ة97+لماخهـكاهباع

"فآهكان9+ة5هـ7كالع!أل!ل!"كا!ء!"،"ءنلت!هـ"ءا

لالل!لق!91ا"ة+لا،8عأ!ال!!لالم!"عع.!4

النصأما".نفسانمصرفىلهولدااللذانيوسف)ثوابنا:ولديهغيريوسفذربةمنالحبرىالنصيذكرلا993

واولادهم.نسلهفيذكراليوناني

يقتبسكانأنهيؤكدمما14(7:ع)1الشماساستفانوسلسانعلىالأعمالسفرفيجاءمامعالرفمهذايتفق.."

العبرية.التوراةمنوليسالسبعينيةمن

البحيريةالقبطيةالترجمةوفي،الملينةاسمتحليددونجاساناي)جوشن(ألمبهـأالعبريالنصفىيأتى104

عما)ث!أ)5555هيرومدينةايلل!لن!9+"7ة+7،8اليونانيةفىويتابلها(،11:ا)خرالملبنةفيئوملهسا!ع+ا*"هـ3

(.القادمالعدد)وكذلك



والأربعونالسادسالأصحاح

ص)2.،(5صص

رعصسييس.

قركتاتهيوشفقشتذ92

آيييماإشرائيللاسثتقتاليؤضجذ

تهطقرؤتضاهيرو،قديتةجمئذ

ئكاءؤتكىغئقيماغقىؤقغ

كتيرأ.

ييو!مص:إشرائيلققال03

زأئتلأتيالآن"أفوت

تغا".خىآنذؤخقك

يوس!فقاذثتم31

لإخؤتيما)3.،(:"آضغاؤأخير

إخؤيىته:ؤآقوذ!رغؤن

فيكائواائذينأيىؤتيث

إلى،تجاءواكئغانأزضيى

رغاة،فهئم4الرتجاؤأفا32

ائضاشيية،ئرئونكانواقإئهئم

ؤتقرفييضالثيتيهثمتجاءواؤقذ

تفثم.قاؤكل
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92غعن!"5ةغألل!هـ!+"ف9لم!+4"4ن+هق

غلاةلم7ع!ألأكألالاكاكايلأ،كاأأ3"89لب!+19+"+

قهءن"ول04"لت!9+"ل!لل!ة+ل!،8أ"ك!اهـهـةأع5لب!+ن"

ع+غ+خلاس!4أ+غلاة+7!لا"9+ثر57قه+ن"أ"ول

"ولغكالاع7هـلا"ثهـولله!لب!ثهـ+ءه،07،

03"ولأع+أع7كاأ79"ثم+9ءةألح!هـ!

لا"هـه+كهـ،"لماتآهة+"قه+لالمل!ق+غ،علت!غك!"49ة+

9+لل!كاق+كالاةلاه.غ+،"لا!نكاقيلح5.

13ءأ+ع7ةغألل!هـ!+9ة5+5ق5"ةهـثهـع5ن5

قآه+ن"ع"لم"ل!ول2"+كأعلالق!8لل!"9"كالب!+أ"ول

غلت!9لب!+ن"أهعة"آههـ8لاهله!،"ولة50ءأ،هئةه+

9+لمه+ة5لم!لملاهلا"كاأهلاغآقيمم!لمل!""ل!"*لألا،ء"ول

9+ة5لما.ع

23أهةخكأ559ة7أكاأع7لم!،ه.+غ7ع9؟لاكأ-5ع5

ةلأ9لأ+ول9+ههـة،5لا"كاهم-أ!أكأ+لآ+ول،7أ"ول

06نعلمة5"ولأ"+لا"+"!لاتت!+ن3"علا،كاه*ة،.

رعمسيس،ئائيالبحيريةوالقبطيةاليونانيةالترجمةوفى،جاسانأكط)جوشن(ألمللأالعبريالنصفيالاسميأئى204

1(.1:ا)خرإسرانيلبنوبناهصااللتانالمخازنمدينئاهماورعمسيسوفيثوم

".أبيهادولبيث:العبريالنصيضيف3.(
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عؤنفرغاكمدادق!33

غقفكثم؟فؤتاتكثم:ؤقال

ليتجالغيياكتفولون:34

إتىجمتاتامثذائضاشيية،يرئون

لكىآئضأ،ؤآباؤتاتخن،الآن

تجاستانآزضيىلمحىتسثكنوا

غتبمزاجميكللأن4(.ائغريئيما)"

.((يينيفممخرجس!لي

آلآ

ؤآختريوسمفاقأتى

ؤإخؤتى"آيىقائلأ:يرغؤن

قاؤكلؤتقرهثمؤقاضييتهثم

.كنعانأزضيىجمنتجاءوالهئم

آزضيىنرهثمؤهؤداص

تجاستان".

خضمتةإخؤتيماينؤآخذ2

الرغؤن.آقاتمؤآؤققهئميىتجالي

45:)تكالعددعلىالحاشيةانظر"."

والأربعونالسابعالأصحاح

33لاكأغئاه7ولول!غةله!ن5لل!"9"8أ"ول7+أع

آلمان7آ+ةءغلأهل!9لم!ننمل!،+كال!لع!

43غ99ةللأطةـع+آعع95+هلأ+ك!هـة،5لم!كاس!لاغ،5

ة،"+غ!لاهكاولخةة،"+5لل!غ5تاه+تآلا7لمأ"ولأئمله!آع5

ك!ألمهأه+"+خ559لأنت!لما7لم"للأ،+أ!لآول،5ء"ولعغ7قيلأ

كاس!ععلم!حهـ9"م"آ.مةخثملا3لم!"3"9+كاس!لا،

طهـلأألا++آ5،0+"ع+5،له!لألأ+59،+كالل!07

ؤالآربغونالسئايغصثخاخ

،لف!هـ7158غةهـيلل!ألالآ+كأ7صال!!اوللب!ء

لل!"9"كا8غل!س!3ة"+آ9لاهله!أ"ول،5عة"آههـ8

لاهلا،!ول6كألاشك!7أ"ولأهعةلم45لائت!+نول،4

"+لا"+"+لاتت!+ن"لأهـ578ولغ2لآ45*لألا"أ"ول

نهةألا،كاأعغ73قي.لم!عكاس!ح

كأ2+ة؟غ+لت!7ةةعهـ8لأتت!"ءنقه+9"خ"8لمء7

++ل!غعل!ة5"9ة،"ك!7?7+كا!ئاه+ئا"5غهآ+7"77



والأربعونالسابعا!أصحاح

لإخؤةلمحرغؤنققال3

غضفكئم؟(لآفؤ"قائوسئص:

يعرغؤن:ققالواهئمأفا

تخنغتبم،زغاة"غييذك

آئضأ)5.،(".7باؤتاؤ

"حئتايمرغؤن:ؤقالوا4

لئ!منإدالآزضيى،فييتتغرقي

لآنقرغى،غييلإكيضاشيي!

أزضيىفيإشئتآائحويخ

نخنسمنسئكنقالآن.كنعان

تجاستان".أزضيىفيغييذك

يئوسئص:يرغؤنققال5

تجاستان.أزضيىفي"ييحئكنوا

تيتهئمئوتجذلأنهغيضتؤإن

قاخغفهمقادرونليتجاذ

قاشيييى".غقىزؤستاغ

إتىؤتنوةيغقولثقأتى

ؤستيئيوسئ!،إتىجمضر

قكلممضر.ملكفرغؤن
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أ"ول3لع!"9"كالاء+أعآه+5هـ8ءة"ع،5هـيلع!أ

+آ5+ع9لأ57/لألت!لم!نأهغةل!"+إعلل!"9"كالت!+

لم!،5+لاخع595+لملع!+قى7أهء+؟آغ!كالملاهأ"ول

لألم!عآ5"،أ،هأ+"+غ9ع5لأله!لأتت!.

4حلأ"+أةغ+لب!للما"9"!59"+؟ا،ص!7،ل!غ+قيقيلأ

لأ"ولله!لأع.هن"97+كاس!للأ،75لألم!0+5،لآءول7كاس!لا،

لالت!+؟آ"+كالالل!لملاهلاخكالا*كاآلاعكألأ9ةةلم!،58لاغ

قيلال!"*7"0لالأتأ5ئالا"ول+5كالآول،5لماعلا15

ةآ"+غ!لاهكالأغلآ33كاس!ع.لأ

+أعل!عة"9"كاس!س!+لب!أهـكالل!7

للأ"كالع!+آعول،5+"!لأغقيلا!كا!.لماعأعةغ+كاآ+غ،+ة

للاأكاأعلأغ"+نءآه9ة7"ع5ه+"لالاةلمآ

لاهء7+44+"ك!4لأه+لا5ة5*+!اه*9للالق!+لالت!له!غ

7+ول.لالت!لالأههـ!+-غةأع35،وللأهكا+ى9+ة5

هـ+كالل!ألل!!كا"الم"،اأأهلاهأأ"+نهلمق"!اأ5،الأكالال!ع

لع!"9"8عنعلحاكاهلم.لاه++نلاأولأ!ا+أءلأع

لل!49"كا9+ة5هـ!لع!أ8لل!لاسا7ةلاهكاولآ+"+أ"ول

الاسكندرية.النسخةعننقلأوذلك34(:46تك)انظر"الآنإلىصبانا)!نذ:البحيريةالقبطيةالترجمةتضيفط!."
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قائلأ)6."(:ئوسم!!رغؤن

إلئك.تجاغواؤإخؤئك"ابوك

قذامك.مضرأزض!هؤذا6

أتاكأشيهنالأزضيىأفضل!ي

((.إخوتكؤ

تغقولمحتيوس!ف!أذخلثئم7

فرغؤن.أقاتمؤأؤققهأتاة

!رعؤن.يغفوفيؤتازك

يتغقولت:يرغؤنققال8

خياتذ؟"أيايمسييىهي"كئم

يمرغؤن:تغقولبققال9

تغربتقاالتىخي!اتىسييى"لأيائم

ؤز؟ئةقليقةستتة.ؤتلآئونجمئة

ؤتئمختاتى،سيييأئاح!كاتث

آبائىخياةسييىآيايمإلىتئلغ

!يقا".تغربواالتىالأئايمفي

تازكؤتفا01

لائإ.جمنخرص!!رغؤن

تغقولث

والأربعونالسابعالأصحاح

هأةةعهـ58لاهكاآلأكاهول،9+كاةغ.

6هلاأنلألآلألأ،كهـنلاهء+غ+لا"7تاهكالاهآ+كاس!ل!،.

لاغقي+لمع7+كاآ+8قيلاكاماولآه+"ول57لاة+غ+4+"9

كا5لاك!"أ+5ق5"ةعهـ8نه!كا5لا.

7عآ!أ7"3ع7ةغأهـأ!لع!14س!،الم+للأة+"+غ"9

"ه+نق"!أكالأ+كا!لاع+ن"لاةلاغ+ل!""9"كالاهآلملل!

أ"ولعن8كا!لأةلاع"أس!وللم.لل!"9"كالاة+

8ء+أل!ءة!"9"كاس!لب!+س!،أ"ألم+"كاة.7،غ

لألم!عل!لن!9ءلآ+لآلع!لح/لاهكاي

أ!أ9ل!ع+أعلملل!،أ"ألع!"9"كالب!+،ولغله!لأ،"9

لالق!+لاتت!+غلآ+5لآلل!لح5له!لملاه5ءلملتماول،59"+

لاة+"ولغكاول"،9"+7.57+غول،لماأ"9أ"وللاه+أ"97

لألأعلاةكاهلا،"ألأله!غ"9،+!لت!لاتت!ءغلآ+5لآلل!لح5

لألملاههكانعأ،هـ"5+57أع5ة+5لأله!غ5"9لاتق!+لاتت!+خ

لآكا5لحلآلل!5+تت!7+"ءغ9لل!لالم!هلالمء5لألم!غ9"ع

+"9لت!"كالأول07

لأ5،"ولنع5"كا!853لملل!،ا"ألع!"9"كالاةء

غهـثرلآ!!ع+"،"تآه+ن.

.العبريالنصعنغانبة"،وبنوهيعقوب"فأتىمنابتداة،الأخيرةالفقرةهذه601



والأربعونالسابعالأصحاح

آتاةيوسمفاقأشكنا

فيمفكأؤأغطافئمؤإخؤتة

الآزضيىآفضلالىجمضرأزفي

آقركضازغضسييسنأزجميىمى

!رغؤن.

تيهيليوسمفإؤكان2

ؤكلؤإخؤتهلأبييماائقضخ

يذلكلقضحأأيييما،تئت
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11"ء)أكاماوللق!+"ءال!عهـأ!لل!أة+7+"+خ"9أ"ول

نهء5لا"نههـثرع5قه+نلمهأ"وللاءوللل!ةغءآه+ن"

لا،كا!*كاه+"وللأغلاهء+نلأأطهـقيلاغ7بنلمعكاكاآ+78

قيلالأغ3قيلم!"3لم!كاس!"هـم!ألاعع"+غكا!9+

.لع!"9"كا

لأ2،"ول9+غلم!ه+،كاس!،عهـيلم!أنن!+9ء"+أأ"ول

+آه5ة"عآههـ58تآه+لا"أ"ولأ+ل!"+لت!+أهس!،أتآه+

كا"+9ة45ل!ه+آكائآه+ن."له!لت!كاه+"ول

جسمد.

كلفيقضختكن3"اؤتئم

إشثتذاثحوغلأنالآزضي،

مضرأزضنقأخذتثجذأ.

أجلمنكثعانوأزض!

ائحوع.

كلئومئصافخضغ4

آزفيفيائضؤخوذةائمضة

كئعانأزضيىؤفىجمضر

ؤكاناضثتروا،ائذيباثقغ

ؤآذخلقفحأ)7."(،تهئمتكيل

لأ503ءآءخ؟ولنه7لأع47+يبم!م3.قي

غ7كالا!آلأع3ة9ةله!،8هـكايةة."9ةخعثهـغ+،للأعةغ

لأآتملألاهكا+نلأ،ك!أ"ءأأئملآلأ7"لا"*ة+ةقه+

ثملأ،تاه.

،كاهلالالآلا3"علأةغألع!هـ!+لأ"+ة"9لأن9لاه،

+ةقء9للأغهـعلاغ3لاه++نلأأكهـقي،"وللأغ2قي

لأ"7"!هو+كاتآهءآلملاهئاهلأ7ة،"9لأه"ولأ

9+غلم!ه+،كاس!،علمءآه+ن"4"أتيأع7ع7لاعولهـيلل!أ

لا"+ةكا394ن،9للاهع،عللأةءلأهول،ه.لع!"9"كل!

.العبريالنصفيالأخيرةالعبارةهذهتأتىلا7."
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تيمتإتىاثمضةكلئوس!ف

لمحرعؤن.

جمنائمضةكلاؤتقذت5

أزضيىومنمضرأرضيى

ائمضرتينتجميعقأتى.كئغان

"آغطتا:قائلينئوسئصإتى

قذاقك؟تموتقلضاداخئزأ

تقذث".قذفضتتالآن

ئوسئص:تفئمصاققال6

قأغطكئمتؤاشيتكثم"قاتوا

نإتؤاشييكثم،غنجمؤضاخثزأ

تقذث".قذالفضةكاتت

إتىيائضاشييةاقخاءوا7

ئوممفقأغطافثميوسئص،

ؤائغتيمالخئلفقايلخئزآ

ققاتهثمؤالخمير.ؤائتقر

مقايلالسئتةتفلثيائخثز

قؤاشييهئم.تجميع

السئتة،يفلثاؤقضث8

الئانيةالسئتةفىإتئهقاقيلوا

وايأربعونالسابعالأصحاح

!5أ"ول!غغ+،8ع7لاة+ة+كأ9نلالاه،9ولغلآلا5

ىه++نلأأولأ"ولولخلآلأ5.لا"لا"*لاههـثرلأغة

لمه+?+37أطهـأه،ه،ء+ق9+ة5هـ!لل!أثرخ3+لاهع5

هعةلأله!آ7ة+9?لاه!ا،"لأ،+،+"هـه7قي5ء!له!7ء

+لأ"لاءكالاهآلاهلمه!أخثرغ5+،لأع9"03+94قلأ9لاه،

لأله!لاتت!.

لأ6ع+ألاعةغ4+نهآ5أ!لل!كاهخ9عء?ة

ل!لآ+،أ7ءلألق!له!نأ"وللع!كالت!ةل!آله!قىهء9*5أكال!ة

لالت!+لاتت!7+ءأتق!لم!ن7لمأعغه!أغلاع+،85ة+

كأ39ق057،9

71لاهلأ"لالأ؟غ"+شول977+عةلمهـأ!لع!أ"ولأ

ل!ع،أس!ةساآه+لا"5هـيلع!أكأ+9علاهأ+ل!4لت!ء7

لالع!++آأ"ءأأ+ل!كألالت!+59+لالع!+كألمأ"ولأ+لاةلاتق!+

لالق!هلم4،أأأ+لا"تت!+7ل!ةلاس!4ءأأهـغ!خلاعللىء9

4ئاه+ن5للاغة5،0+9أ+للاكألالع!ءللاة+لالت!+7+ءألالت!لا

لالق!ءلا"لاغلب!+لب!+لاماللاغآعحأصا.لب!7

لم78ءهـثرلآ!غةغة+50+غآءولغلمهلاأ"ولهـثريمللاه

9+عةل!ة+ن"لأغلب!+،ء+غلب!+غ+لاعةلب!9أ"ول4+أس!لأ



والأربعونالسابعالأصحاح

جمنئضخى"يئلأتة:ؤقائوا

قذإذ)آته(ستيلإتا،)أقايم(

ؤائمضتقكاث،ائمضةتقذت

يئقؤتئمستئدتا،جمئذواثضاشيية

تجستذتاإلأستتدتاأتاتمتتا

ؤأزضتا.

تموتلآكىإذآاأ

إقتيتاالأزضن،ؤتففرأقاقك،

اثخثزمقايلؤآزضتاتخن

غييدأؤآزضتاتخنقتصير

يترزغبذاراؤأغطيمرغؤن.

تصيرؤلآتموتؤلآؤتخيا

قفرأ".الأزضن

أزضيىكلئوسمفقاقتتى2"

نألأخليفرغؤن،اثمضرتين

آزضقثمتاعواائمضريين

اشمتذاثحوغلأنيمرغؤن،

الأزضنقضازتغقئهئم.

.لفرعون

تهالثئغتؤاسئتغتذ21
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لب!كان"7+ه+لآع،9+ولغلم!لقلملاعة+"قه+لاول9لاهآ

لألم!لالت!.عأ9"لألح!أغثهـخ5+،لاعكاة9"تالا9لأه،"ولأ"+

ة+ن4+لأه*9أ"ول"كالآءول،97+ة45غلاة+

نول5،9لملاأ"وله*ن58+ن،"+ء+آعأئملم!7،ل!هآ+7"لاغ

قه+لا،ا9لاهآلأله!ل!لت!!لاة)أنم+ةكاهـاه،؟أ"له!لت!،"ولأئم

لآلألت!لم!لأ07

لأو"ل!ألائاهلألم!ل!"هـه+ةلاءلم!لع!ىهكاهـاهآ+ل!"لاغ

أ"وللألآلأخ79لماهـلل!لمقي،"كالآ+ك!لأله!ة5أ"وللالأكالآلا7

لألم!لت!47+لأ،كألع!769لم"ك!أةكاس!له!هـع"لألم!عءآ"ولألأ

لآلاله!لأل!لق!!عةآ"+.لل!"9"كاغ+كايةةلم"له!9"لاأ

!آع+كال!ءله!لل!أ"ك!لحل!ءلم!لت!أ"وللألم!كأهـه+"ل!عله!لل!7

أ"وللألآلأولنهغأ79.،"+عكالآهـلع!لم!

02أ"كم5+*كالآ+ولخ!كالل!أهـ7لا"كاه+!لأ+7لالآ

لت!+37،وللألع!آ++لا.لع!"9"كالب!ء5+57ةغ+"9"لأ51

وللاأن+ء5،،لأ+27لآلا"نكالت!ل!كاكالب!"9"لع!لم

لاعكاههح"9ءك!ع+غكألا9لاتت!ءن"ةةلم!،ثر.5أ"ول

لأغغ7ع5+لأ3كالآلمه9"لل!لم

32أ"كال!ة+ل!ة"8لاهةء+"مما5+"كالق!8لب!+ن"أع5
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حذوبأقاجمىمنكغييد)8.،(

أقاجميقا.إتىجمضر

ققط،ائكقتةأزضيىغذا22

ئوسئ!،تشئترقالئمققذ؟

يرغؤنأغطاقاكهتبمالأئقا

يأبهلونقكانواإئغامآ.يفكقتة

!رغؤن.أغطاهئمالتياثهتة

أزضفئم.تييغواتئميذيلث

يخميعيوسمفققال23

اشئتريتكمقد"إئىإئمضرئين:

يعرغؤن.صؤآزضكئمائيؤتم

ؤاززعوايذارألكثمخذوا

الأزضن.

غئذنتكوؤ42

ئغطونأنكثمخضادخا)6"(

ؤالأزتغةيمرغؤنخضسأ

يذارأتكئمتكونالأخراغ

ؤلخميعلكئمؤطغامأللأزض

والأربعونالسابعالأصحاح

5"ةآ"++".حأ"لالل!9ة9لالع!آلاه++نلاأول!علل!لالت!+

ولةلل!79لم

22*س!9أ5آ7+5لآلأ5+للاتت!،ع9غلع!لالم!ة50577نرأ

أتم+ولغكا"54كان"+77لمهـ!لل!أغ7،عكاةة9"3

خةلل!ولعلاةةله!"ءهآ5،ع9عكائأكاللأ،"9"لع!لمول"أ

هـكا!لاه،ل!لأ+كاقةل!،لملأ7غةءالل!ع7"+ن،ة"9"كايلع!.

ة،؟+هكاق5هقول+"غة5+للاهللالأ+للألآلأ"+نلق!07

32عأ+ل!عةغألل!هـ!+كاه،+هءآلأ،كهـلا++ه،5،

نهةأ!7ءولغول،"لهاء"لمانأ"وللأأ+لآلأ7لالت!لهان

آ!له!ع579+لب!9"8"لل!.8ة،ع+ءغ"+لاهآ5

+كاخ9لم!""ك!+كاأعكآ+"عأ+ل!لآلالألم

42"ك!،"،كا!،"+لألآلاعلم!لآ+لا"+"5ةكالت!ع+ع

+ة+غلم!++57له!غ9هع+كالق!"9"لمس!+ة؟غ

+"9"كا!غلم!غ79"+ءغ،نله!آ7ءن"هعآء+كايأغ9"له!

قي+قيلاأ"!5،5لا،كالق!9،آله!ن7،"ولل!،4"+5،ة+ل!ع

+!آ05ولأ5،0نله!لق!ل!.

".المدنإلىفنقلهمالشعبادوأما:العبريالنصفىتأتي8."

حصادها".عندادويكونعبارةالبحيريةالقبطيةالترجمةعنيغيب9."



والأربعونالسابعالأصحاح

ييوتكئم)041(".!ىقن

تئتتا"أئقذتتا.فقائوا:25

قتكونستئدتاآقاتميغضةتجذ

يمرعؤن".غييدأ

قرضأئوسئصقخغققا26

قذاإتىجمضرأزضيىغقى

غذاالخضمن.يمرغؤنائتؤيم:

تصرلأققطائكقتةأزضيى

لمرغؤن.

فيإشرائيلؤستكن27

تجاشانأزض!فىجمضرآزض!

ؤكئرواؤتمواييقاؤؤزثوا

جذأ.

أزضيىيخىيغقوفيؤغالق28

قكاتثستتة.غشترةمتئغجمضر

يئةخياتيماسينويغقوقيايائم

ستتة.ؤأربجينؤستئعأ

نأإسثرائيلإلامؤقرتت92

يوسمفتائتةقذغا،تموت

933

52"ول،ء+أل!"ءلل!كاس!"ول5لألم!ء"لمعتأ59لماءلا

كأ*لا،9آ+لا"لاغ57قه+لاول9لاهآلم!لأل!لت!،"ول

ةكاس!لم!"هـع"+ةآعكاي"94لع!.

62ول4أ5+ءهـغآه+ن"5هـ!لع!أءأء9+"له!لأ"+كاق

لل!غ55!تملألماغ9لمه755+ن"كا+غأل!لآلألاه++نللأأطهـ

لل!"9"كالب!+++له!ع+ه+فىلمل!قهلع!*9أ5لآ+5لآلأ5

لق!+7أع9غلالل!له!لاة057ءأنه971"كالبما+"لل!.

72وللت!ء"!ل!عكاأ3ةغكاأ7"9ثرل!غ7أكلهـقيلابب!كا+ن

أ+غلآ+5ءلآلأعلأعكا!أ"ول7097!أغ7"كالألماة+غ

"آتمكان5،"ولأ3نل!"كااهـلآعأ"ثهـ+غهـ7ن7"كالأهـ7

هـكاةة9".

82ل!عكالأ!غ+خغةملل!عأ"أغ37قيلب!!+نلأأول

ةغ"ولغ++ةص!أ3+0لأغلاغلاه5+ةغ"ألألم!غ"9،،ا"ألل!لم

غ7"،لا+لت!لالآ+5غللألآ5"ن+هتا"،أخ+ل!ة

+ع"كا!9كاولهلا+"غ+6"غ+7.

92لأ3ل!"كاالأةغأ"لألم!غ،"9كاأ7"9ثمقه+

هـه+كأ47آعلملاأ"ول!ءكا!!هولغل!ة+لاةألاقه+ن"

".لأولادكموطعامأ":الحبرىالنصيضيف011



034

قذكئت"إنتة:ؤقال

قضغآتاقكيغقةؤتجذت

ؤاضتغقخذيتختيذك

لآأنؤأقاتة،إخستانآقجي

جمضر.فيتذ!ئي

آبائى.قغآضطجعتل03

ؤتذلمحئيىجمضرمنقتخمليى

"أتاققال:تقتريهئم".يخى

قؤلك".يخم!بأفغل

لى"."اخلصققاذ:31

إشرائيلقستخذتة.قخقص

غضاة)11/(.زأميىغقى

الأمورهذهتغذاؤخذت

آتاك"إنئوشفث:أخبرأن

والأربعونالثامنالأصحاح

هـاي!لع!أ4ءأألاع+أعلب!+ن"أل!تأع79"ولقى*لأ،9

غكال!هآكالأ"7لملاههـة+نع5لالأ+آع*9لاهكاهة+ن

ل!ة+له!97ة7لاهلم!أ"ولع،عكالآ،5+،+غغلم!خ

ثمغع7!لم!لأقكا7لأ"ول،هـلآفىع7"،+قهلآلم!لم!ع

هـكأ"لل،لاغكلهـ7،ن+كالملب!

03!لا"ك!اع5،لماهـ7كالآ5لما"،لهاع+"+ل!لت!

+"+غلالد!9لهالملاهأ"ك!كأ9ع،عءلما!غلاهكا+نلأ،طدولأ

5،عليا*هـعله!لاغلب!+لب!هـ"+لت!+ن"07ةغة+أعلأع

5"لالئ!5+لل!كاآ3،+"ولةة+9لآله!لاهكاه.

43ع+ألاءةخ،ةلم!لاةكا!لا05،"ولألئ!لم!كاهلاس!

"ن،لب!."،أأ+9كاه5ولكالألانع7كاا79"8غ+أءة

9ءع!فىلاهلآكا5"9،؟لاه"+نهق.

ؤالأزتغوناذمنآلأضخاخ

أد!،3لاغكاع5ةخلما"+ع"+آ79"+"لما"ءق"+"ولأ

7+فىغلألأ87لب!+هـ!لل!أ،+ة5!لاهكاوش"+

قراهاالسبعينيةإلىالمترجملكن.سرير:بمعنى)مطاه(6!يبملأالضشكل()أ!طالماسوريالعبرك!النصفيتأتىالما

زمنفينشكبلعلبهابكنلمالعبربهالحروفلأنفقط،الحروفنشكبلفىهناوالاخنلاتعصا،بمعنى)ماطده(يملأ+

إلىالرسالةفيهكذاووردتعصا.أي+دماهـ!آالبحيريةالقبطيةالترجمةفىأيضأجاءتوفد.السبعينيةالترجمة

21(.ا:ا)عبالعبرانيين



والأربعونالثامنالأصحاح

")12،(لمص.كل
".معلىب

اثتئهقأخذ

ضتسئى

يغقوقي.

إتىؤتجاغؤآفرايتم

قاثلين:تغقوقيقأختروا2

قابميوسئفثابنك"مؤدا

إسئرائيلقت!ثتذذإلئك((.

السئرير.غقىؤتجقعمن

يئوسمفت:تغفودبؤقال3

ئوزفيلىطقر"إلهى)13"(

ؤبازكمى.كئغانأزض!في

أثميلثآتاها:لىؤقاذ4

تجضاغاتؤآخغللثؤأكثرك

الأزضنقذهؤأغطيلثاقيم

مفكآتغلإكمنآ(ؤلتسئيك)14

أتلإثأ.

ائضؤلوذاناثتاكفالآن5

341

لاعثم*هع"+آ،.!األا"ول"مل!لئ!+هنعةن5لاهأن5

"+نقهلم+ة7الاالا"!كاه"،أأ+ة7هـ95"،له!لم

لأهـثرل!ع9+ة5س!ءأ"آلم.

7372+"غ87ةخ+لب!ءأ"ألع!لم8لأغ+لاهععأ)ةهنة

لاهكاه!ةأىهـ!س!أغ،"+ء*99+!ة.غكا،"ول

غ57ءكاتا*كاماكااثهـ7"9هـةولغلاءكاماأ+غش7آ!الا.ل!7

4!ا3أء+أل!ع14ءألل!لم+لب!هـأ2كالحماأ5!هـءة5له!لاه

،هـهـلث!له!،5ل!خ"!ىهولل!غقيلأل!4744*أ"ول

عثرنكالألأةل!خله!ع

4،41ألاغ+أعله!،5نه؟أ"خلف!3عكاتت!لا"عن"أ"،أ

هـ87+لاكالق!7ع"،أأ5+!،كاكالع!عءل!لاكايأ4لاكألألل!5

لاهـغل!لق!أ"،اكالل!كالق؟،5ل!لأ!لآلأ7ل!7+ن"+،"وللب!+

خ+كاىهكاآ+"له!9غكاة+ءله!أع5ل!،كا!*كاه+"ول

057،لالت!أ"

57تة7لائاهأه؟ن5لاهألاهكاأ5،لال!عله!ةلاع!كاآه،

)لومعذبأومنزعجبمعنى8*هد!حادل!صااليونانىفىوئالىمرلض،بمعنى)خلإ(+؟+:العبركطالنصفىتاتىا"2

.مضطرببمعنى!ع+!أمداا!البحيرىالقبطيفيوتأتى1(12:5عب؟ا68:

فم)علىإلهى:والقبطياليونانىفىويقابلهاالقدير،اللهأيشداى()الل؟6ليا؟؟:العبريالنصفىتاتىا"3

25(.:94؟أ3:3511،43:4؟28:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكأو(لعقوبأواسح!

12(.35:)لكانظر،ولنسلكلك:والقبطىاليونانيفىأما،الأرضهذهنسلكوأعطى:العبريالنصفىتأتى"أ"
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إلئكأتئثقئقضاجمضرفيتلث

أفرايئملى.هضاجمضرإتى

ؤشتضغونكرأوتئنؤضتستى

يى.يكوتالط

تغذتلذائذيالئسئلؤآفا6

اسئيمغقىلك.تكوئوندلك

تصييهثم.!يي!مونإخؤتهثم

والأربعونالثامنالأصحاح

لا،طهـلأعلع!++ن9+ةئآه+له!عهـثمءءل!آ9+عكايةأء5

لأه++لالاأكهـآهلم!غ7،كاأعلمهـل!لم!،"9أ"ول7!كا!لا"7

لقع35لامل!7"ولألال!لم!لاللماء"+ل!هكاس!آلم!05،

6"+غةولخ3لم"للاهكألاكأغ2ع577!لآ"+ءله!

أهكار"ءنآ"+غ4لم،"ءلاهأ+عنن!+،ء"لم!ةلاةلأنق!+

ةةعهـ8لقأ7"ن+نت!7ولهـ87!كا5لاء"،خ7+5آع

ولغعآلالألع!ولآ50983،.

تئنينحئثحينؤآتا7

زاحيلقاتثالمئرتاييةالتفريني

عئذكئعانأزض!فيامك

الخئل)ةا،(طريتيمنإفترايى

آزضيىإتىكاثراتا)416(!ى

قذقنتقاأفراتة.إتىائذقاهمب

ؤهيئ،الخيلطريتيفيهتاك

\".تخيمتئث

لأغلئ!ةغلألاآول"لأ9*ةلم!،لأغءأ

كايلا5++ه"لأمآ5!5ءلا9!آ5لمة+هـغلا"علا

ثهـ7ط!"علألاهكاو+لأ"غ7قيلالا"لا"*

خ!آلالأغ+لاهعةلهالاهولكأكالاةكا+كاأة59ةلمال!ه

لم"*"هـ"9لآ+5علآلأقه+عهـ8لاآعهـ5لم"هـ"9،"ول

لق!+"ع؟9"!لا4لأ+ق7ل!خقي+لب!؟ةقه+9ةه++ألاهلم!ة

("تةيهم!كا+أ7!"ثهـهـ،ءعلم!).

الاسمدخلوقد.الخيلمركباثلسبقساحةأوالمركباتأوالخيلطريقيعني50"59؟ة++أاليونانيالاسما"5

!+ه++اس!+.هشاهلمهوالصعيديةا++كاحءهمهده50البحيريةالقبطيةالترجمةفى

مم!د؟؟+-*6العبريةالكلمةتأتيولكنالعبرى،النصفىعلمكاسم)كابراتا(لم"*"هـ"9كابراتاكلصةتأتىلا16"

)انظروالصعيديةالبحيريةوالقبطيةاليونانيةالترجمةفيعلمكاسمدخلتوقد،الأرضمنمسافةبمعنىإرص()كابرات

16(.35:لد



وايأربعونالثامنالأصحاح

ؤتضا8

يوسفت

؟".لك

أىز

:ذقا

ثيلاشرإ

هل"

ائتى

قذالن

"هضالأبييما:يوسمفققال9

اللهآغطايىالفذالطائتاقي

تغقولب:ققالقفتا".

لأتايىكهضا".إلى"قذففضا

قكاتتاإشرائيلغئتااؤآقا.

ؤلئمالشئئخوخةمنتفقتاقذ

ققرتفضائئصر،آنتفدريكن

ؤاختضتهضا.ققتقهقاإتي!

يئوسئفت:إسئرائيلاؤقاذا

أزى()آنآخرملم"هؤدا

آزافيقذالفهؤهؤداؤخقك،

آئضأ".تسثقلث

يوسئصآخرتجفضااثتم2

تةؤستخذاركبتئيما،تينمن

الأزضيى)117(.غقىبؤخقئهضا
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8؟ألألئ!ةغكاأ7"9ير+نه5لاهأن5أهـ7!لل!ء+ألأء

للا،+،5?ع/،5+ئاه

9ع+ألاع؟غألل!هـأ!+لب!9+"+أ"ه+قق3أ5آ

نهله!7،كاأعلملأه5لاغوللل!ة!لها،5هـةةع5."هـتآ"+لاخ

أ"،أع+ملاعلل!ول"ألم3"لاةكا!9+غلها،5نه+ق"5لم

لا،"عنثم53كالآلع!"نءقهع.

5،51غةأهلم!8"هـهـةكاأثهـ7"99"لمغ7"كالأ+لت!لا

ة+ةتاهءلآلا9لاه5لمأ"ولولنه5+"لانةلألم078،ع+غ

أ"وللاأئم7?،3نه+ن"95+ءةلملأة+ن"أ"ك!
هـغكالأمآلأع"+قهن5"ولأ+ء9،ثرغ"لمع47نءنه5.

،،أ"ول+أعع7كاأ7"9ثر9+ة5هـ!لل!أنهةأ،تآه+

+9!كالت!+5كالا5لا5ئاول+كاس!ع9هـلآ7لالم"ول،؟أنه

خ؟ع!،خ7لما5،هـةعة5"،أأ++كاةغ9له!لاهكاه.

لأ2أ"ول3"لالآ!غل!عأهـ)ي!لل!نه+ن"5ة+كألق!+7

لألاهء"لع!لا+ئا"هتآلم"كاأ!9+كاع!لاتاوللا"كا"+نلب!

غ+أ9+كاقلع!57+غ+ألآ+5لآلأ5.

والقبطيةاليونانيةالثرجمةفيأما.الأرضعلىوجههأمامسجدالذىهويوسفأنالعبرىالنصفيتاتي117

.الأرضعلىبوجهبهماليعقوبسجدايوسفابنيأنفيأتيوالصعيديةالبحيرية
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يوسفخذأو31
ائتئه

صغنيتميييماأفرايتمالائتين،

ؤضتسئىإشرائيلتعستالي

إمئرائيل،تمينغن4(إييستايى؟)8

إتئيما.ؤقرتهقا

اثمضتىتذةإشرائيلاققذ4

آفرايتم،زاسغقىؤؤضغقا

الأصئغر)9؟ت(،هؤقذاؤكان

زأليىغتىائئ!رى)ؤتذة(

ؤتذل)02"(تذئيما..ضتعمئى

"اللهؤقاذ:اؤتازكفضا5

آتؤاقيآقاقةأخمستنائذي

ائذياللهؤإسثخاق،إئراهيم

خذاإتىحذاتيىمثذغاليى

ائتؤيم،

خلضيىالذياثضلآك16

قفيتاركالشئرور،كلمن

والأربعونالثامنالأصحاح

لأ3"8،ل!لئ!ةغألع!هـ!كانه5ةن5لاهأن5"ن+تاهلم

ة+7ع+هـ95له!،ل!غقيءبئ،ععة!غ9"9ء+كاماللالقأغلا

كاألمثهـ7"9لاة+؟خ!كاهل!"اولللأغ7+كأ9+كاماع9بئولغ

ةععللألق!،ةغكاأ78"9لمأكألأ77ءكاما"ه+نن5"+ن.لب!

لأ54+عاغ5"7،ةغكاأ7"9ثرلأ+7مح!عآ"9أكأ+7

ةععلا"،خ+غ،8"لأعغ+،لأ+7أعهـخ!لأول7

هـس!-ا!،"509+ئةه؟غلأأئمةللأع+لت!ع9-عهأ"؟أ+ل!أغ

لمه9ع+كامالا"9أ+خللألأكالالأثهـ"هـءعاكا!"ل!"يوللمأ3

خكأء!"!لا"5.7"9،خ*5

لأ5أ"ك!أأةثهـن3ل!عكاانه+ن"5أ"عالاع+أع5م

هـعةعلملئ!ءن97!لا"كاا+كا5أ++"غ9ع5له!هلا

غ7لمهللأهآ+7"تاه+ن9،وللمهلم!4أ"!ك!لمحأ"كاأهـةعة5ة

9+لل!هـغ7،،عءأغلأ50+7ءةعلل!ئم5آ5له!لأغ5"9

75+ن"+لم

61ةلالأكأع508ةعلم!ةلاخ7ة5لم!ع!غلألع!+لاكأ+

لت!+7للألت!ك!"ولنع،"كاأ33!8"+"آة،"+لم"+ئأ"ءكك!أ

وبيساره.بيمينهكلمتا:والصعيديالبحيرىالقبطيةالترجمةفىيأتىلا9!ا"

الصعيدية.القيطيةالترجمةفىتأتيلكنها،البحيريةالقبطيةالترجمةفىالأخيرةالعبارةهذهتأتيلا941

اليونانيةفيوجاءت.متقاطعتينجعلهمااي،يديهصقببمعنى)صقل(لبهاير؟العبريفىالفعليأتي02"

متخالفلمن.أومحفاطعتلنجعلهمابمعنى88"داح!عكأ



والأربعونالئامنالأصحاح

ئمذغؤ.ثغلآضئناينقذ

أتؤ!نؤاسثماشيمغقئهضا

ؤثتكثراؤإسثخالتئ.إثراهيتم

الأزضيى".غقىغطيضةكترة

نأسمف"ءأىاققضا7
يور

غقىاثمضتىتذةؤضغأتاة

الأفر،غثي!ضعتأفرايتمزالر

أيي!بتل!يوس!فقأضستك

إلىآفرايتمزاسغنييئقققا

ضتستى.زألر

لأيييما:يوسمفاؤقاذ8

قذالآنآيى،تاقكذا"لئسن

غقىيميتكضغائيكر.فؤ

زأسييما".

قاذ:تلتشتا،اققئم9

قذاأغقئم!اثيى،تا"آغقئم

أثضاؤهؤشتغبأستيكونأئضأ

الأضغرآخاةؤليهنستيرتمع،

ؤتسئفهجمئه،أغطتمستيكون

اأقيم".1ينكترةستيكون
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سأ،+غ،"+عكالآهـ7لاغ"ع،5+نةكاة!لم!75ىهلأ،"ول

+ة"لم!هلاةتت!ء7غء"+لألع!9لمطهـلاهلم!له!"9،"ول

"كاألمول!أأثهـ+هـ7هـللألاعلا*كااآعأ5هـلآثر+50

ثمه+ن+غألآء5لآلأ.5

،7للالئ!ةأةغهـ7كالل!)،+لأ+غغوللملاعةلأء9+4

لألأ+ةععللأة،+ق"تآه+خ،لأ+7هـءولللالأولهـل!49لم!،لم

9"لمقلب!+ن"لأ"هـع+"ول7لمأ"ول5ءعلم"ثرع+لأف

لع!أهـ!+لآ5*ء9،ةءكا5ق+"+9ة5"ن+5تآ

هـ"ع8لاآع"لالأ+نة+4ش5وللآولهـع5هـد!لها،"9

غ+،لأءلا،أهـعلأوللالا"ولييكاه.

لأ8ع+مل!عةغهـ!لع!ألب!+،9+"+قه+ن"*نه

تأه+لع!علم+"ءع509ئا+50لاة9ة+9لل!+ة+5ءأهع.

هـ،+غععلاشلاهكايقا!عة،+غلالأ+للالأولهـءول

.قه+ن"

،9،"ولولنههـأئمءلاعكااثرغ"هلاة+أعلاعلم"ةأه

ل!ولغ+57لم."ةأهأ"ول50+ئاه،"+كا!أع5لملاة"8ول41

50+ئاهء،"+عكالآهـلل!ليان!ول"ة!ةعةهـثرعقهءن

ئيلأع+لن!ع9عهله!علحآلالل!ه+نا"ق"+كاس!لم،أ"ول5+

4+خ9"لمان06ق"+كا!،ععأ8+هـلآهعلأهـغلالت!.
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لكد!يزكهضاتاؤ02

يتازذ)!12("يكضاقائلأ:ائيؤيم

ليخغفكؤيفوئون:إشرائيل

ؤكضتستى".كأفرايتمالله

غقىضتقذمأأفرايتمقخغل

منسى.

والأربعونالثامنالأصحاح

02أ"ولةثمنع3لاعكالألأهءن"5غ7بنغله!لأ"9

آءك!غ77غثهـلالل!3،للأل!لا،لم!ن5هثملا،4ءعكالآهـ27

كاأ7"9ثرع+لاهلأغثر5،"كاآ7،0+عءهـةةع5لئ!5

هـ5لما،"9أ"وللئ!5.!كاهلا"7أ"ولهـغلاعك!7لاة+

هـد!"9لأ،هـكا!9+لم!خللاعءقه7"يه!!كاه.

يئوسئ!:إشرائيلؤقاذ21

ستيكونؤالله،أفوثأتا"خا

آزضيىإتىؤترذكثمقغكثم

آبائكئم.

لكؤقئحثقذؤأتا22

قؤقفختارآتصيبأشتيهيتم)22"(

تل!يهأآخذتهإخؤتذ

ؤقؤسيى".يستئمىئينالأفولي

75،2ء+أغةكاأ78"9لب!+هـأ!لعما،قهةأ"لئ!لأخ

فى+لاهـهءلع!ءاكاتن"ء)أ"+كا!،ةهـععةلم!هـء!لم!نلت!7

م!اأ9+كا!+"خلا1ع،كأله!ق5أع5لا!ملالآلالالت!+

+"+غلالع!9لم!ئالالت!.

22لأغلف!ةغةةآلل!لم!كاآ5،ءول،،له!"غع"!آع+ل!ه

+نغ9نه+5كاينههـ8ءة"لملاهلالأ"ثهـخلأهمولغ

*9،عة5لم!وللالع!آ"995للاغ؟9آ"*"له!لاهلماأ"ول

.لب!!ةء

فىفيأتيوالقبطيةاليونانيةالترجماتفىاما،إسرائيليبابىك:للمعلومالمبنىفىالعيريالنصفىالفعليأتى121

إسرائيل.)شعب(يباركوناي،إسراثيليبارك:للعجهولالمبنى

إلىالثرجماتبعضفىترجمثوقد،شكيممدينةكاسمأو،نراعبمعنى)لثببم(لهـاد!العبر!طالنصفىتاتى22"

اشاروقد،شكيم:والفبطيةاليونانيةالئرجماتفىجاءتلكنها(.دايك)فانالبيروتيةالحربيةللئرجمةومنهاجزء،اوسهم

5(.4:)يويوحناالقديسإنجيلاليهااشاركما،لبنيهالمدينةوصارت،يوسفدفنواحيث32()24:يشوعسفرالبها



والأربعونالتاسعالأصحاح

ؤقال:تيييماتغفوفياؤذغا

تا!يىيضا!خيركئم"اختمغوا

الآعىيايم.أؤايخر!يغقيكتم

347

ؤالآزتغونالئاسيغآلآصئخاخ

لأ15قىولكا!ع7؟خلل!ك!14لملأه+علاهأن5"+نهق

،"ول+،علاعهـ*"لالاء+7لمع"للأأةلل!!آءلألأ"77آله!نلم

+آءلآءلا"+"ع،ئالماللأآ+غ"لالع!كا"*ع+لالت!

لألم!علت!079

تييياؤاسئضعواإختمغوا2

إسئرائيلإتىؤاضغوايغقولت

أبيكئم.

لكرى،-صأ؟رصهأص3
ل!؟وبينر

ضغحبآؤلآيري،ؤأؤذفؤيى

إغحابهؤضذبإختمالة،

يتفسيه.

تغل،ؤتئمكائقاءقذزت4

ضضخعغقىضجذتلاممبملذ

ائمراشنذئسئتحيتئذأييلث.

ضعذت.خئ!ث

آخؤالط.ؤلآلييثتضعون5

يتخزيهضا.ائظفتمأكضلا

فىتذخللآتفسىتثصت6

هـلمه592هـكاآ7كاء"ولأ"ول+"كاتاهعلملاأ5أ"أولس!/لم

+"كاتاه!"ءكاأ7"9ير+تآه+9+"ة5ئاله!لت!07

3؟لاهلم7/لأ+لل!9++ةهةول5له!ناكالاهلمكاماناولعلألاه

"!أكألأ*9+ولغلم!77لم!لاه7ه!97ة5هـغ9"هـكاس!،

م!أأ97!ة75.45؟"هـن

4غعنلم59"ء،علف!تألعماة9لملأله!!،أغ.ء!غغل!"لم7ع

فىلا9+غأيهم7هوللايمآتآهء9+"+.لاهكاية+ةكاع

5"لامآلأغلالم!لع!9ءكالايمءلأآ3تأهلافىغلم.75

ىء5لماعل!س!"وليهـألاع،ة"ع.آههـ8لاكا7+علأ"كاس!ثهـغ

"لاجمآ!أ،ةخ!س!عكاس!9،"5.لالق!+ن"

6ع5،ىهلملألأ8ءن"ل!تق!لأله!غهـ5،8لألآ*لاللىلألملاه
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"2)3ئىخمثتاأؤ،تهضازشثمو

لآعزتهضا.يقخضجهضاتتبت

سأ،تاأقتلآستخطهضا

.رأتؤقتاغريهضاشتفؤ

غضمهضانضفعو7

متعخرف،

فتضلب.

يغقوقي،

ؤستخطهقا

أقسئمفقا

قهضاقرأؤ

(لآ

ف!نه

ق!نه

في

فى

ئيل.اسئرإ

داتفو8

ئلث،خؤإ

ئك،اآغذ

آييلث.

إئاك

تذاك

تسئجد

يفذ!

غقىققا

تلثتنو

آستد،شيثلتفودا9

ائيى.تاضجذتغضن

ؤكشيئل،كأستدؤتاتم

،ر)،2،(لم
يقيمه؟

منزئي!م!تروذ.الآ

والأربعونالتاسعالأصحاح

،"ولأ+غ،عكاه+كالاكابن+ئت!+ن"7لألم!غ9،"كاآعة+

لأ+"+"له!5لالمةء،غل!كالب!هـلاله!لب!"نء!!لت!

7"لا،ع+ولغ+ةهـ!"ىه+لق!59أ"ول!غقي+مآله!لاهـ،+غ

"ن+تت!7غلاعلا9هولةلا"كالأ++"تا0579

7عه+"9"+"ول،+خعةلمالاهـة4لق!+لا7لم،+ة

4نهة75ةلمأ"وللأآتمله!لا5،لملألت!+ن،+ة

،!أكاس!9نهـلأ7.ةمالها!ا9قت!،"ن+قه5غ!أ"وللع!،ول"أ

كاما؟+ع9لت!"نكانه5غ7كاا9"87.

8لاهأكاي"ةغ4لاأكاس!4ل!"كاماأه.لاهكاآههـ8ء؟ف"،

آع*9لاهكاغأ+خلاه+لق!ل!+ل!لت!هـ*غ.لاهكالالت!9

+59،!لا7كالآ5كالاكالاآ5،5،لاأ5أ+5تآ+"+9ة!كا5لا.

له!ن،!5079ثرغ50+لاه01لا."ةغوللم+كا!8لمتآهىخأ

له!لملاه7"غلم7ع.+"ل!"كا!ل!لف!كاغ5هـلآله!،75لئ!ع8غلل!7

"كمأءلئ!*نل!لم!50.+آ5لأخع9ع،"لا+/ل!ة.

،هولنه،ءللآءه!أغلع!*9"7عغ"؟لاهأأ"ول

وتاتي.والخوتوالغضبالاحساساتمركزعنكتعبيركبد(،)جمع:أكبادبمعنى"+"+لأالسبعينيةفيتاتي23"

المعنى.نفسلتعطي(كلية)جمعكلى+دهاولكاالبحيريالقبطىفي

قمت".ثم،ونمتاضطجعت"أنا(ه3:)مزانظر"2(



والأربعونالتاسعالأصحاح

صفبه،جمنمذترؤلآتفودا،

آ((،تة)5ؤصغقاتا!يىخئى

الأقيم.إئتطارؤهؤ

تجخشتة،يائكرقةازايطأا

آتايإ.ائنالخخمثنؤيائخفتة

ؤيذيم،ليذاغةيائخضريغسيل

تؤته.اثجتمب

934

لأ2نهله!لاعهعولخلألق!+لم!لالت!497لمقه+نس!علع!لاكأ

غهـ78كأء"لاعلم!آءوله+ة/لب!ءن"،"ولعة+ن"

كا!9+ةهول"آهـغ7تق!07

لأ4ة!كالم!عنالألل!+509كألم!+ثرعهرز+لاه+لق!لا!8

قه+ن"أ"ولقي+غ،حا،8ة+7ثهـتتما+57ش5ىهلاة

"نكاقه.لألاثر+ء،ع77،ةلل!لأ++كالاثره7لا"لا+5تآ

ولأخ7لآثرلاهـ"+كاما+"له!أ"5للألأ+لالأثمه،،9ء+

5+ن".ق

منمثتهختال!غثتاةا2

آكترتثضاخؤأسئتارنةاثخفر،

القتن.من

برر.صر13
سماحلعنذربولون

مرق!جمئذوهؤتعمئكن،اثمخر

ضئاون.خئىؤيضتذالعحئفن،

ائخئر،إشئتقىاتسئاكر4

الأئصتة.ؤستط!يمسثتريحآ

خستتة،اثراخةآناقرأى5

قآختىذسضة،الأزضنؤأن

لأ92"*أه+هأههـهـةأهله!!هقهءن"ة+ةلأ،5لمىه

"،أأعثرولى5،5،ة؟ة7كاع5"+نهقلأ2"قى.

لأ3ل!4لالع!ثهـلاهلم9"+ءه،قىوللم،عكالآول،5ء4أ"ول

"ن+ة5+"9)ة9له!هلاثهـ+5لل!آلالمك!"أ+"9"+ع7ع،

ح!لل!5د!ة،لألق!50.

لأ4أ"*"كا!9+ةول!هلأةغ+هـعنكالألم!ع7

لاعه"لا"+ةع!للأعهعلاكأ"له!كاس!57كالق!7هث!أآ3لالل!9.

51أ"ول؟ألف!7لأأئمء47لأ،كالا"+ة،+ةلآولوللم،"!ك!

ل!لأ+7آتم7،كاةلع!،+7لمهـغ+ن7للاع،ألأة+له!لف!57

لهالذييأتى"حئى27(21:)حزانظرله،الذي:تعنىربماوالتي)شيلوه(6؟6لحأالعبركطالنصفىتأتي"42

له.المحفوظةأوالموضوعة()الأمور:بمعنىةكالمماأعوله+ة"!عفتأتىالسبعينيةفىأما".الحكم
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زخلأؤضازيفتغحب،كتقة

عأ.ليائر

كعيئطشتغته،تلإيناذان6

إسثرائيل.نرآئضأؤاخد

غقىخئةذانصاقفتكن7

الستييل،غقىتجايسأالطريتي،

قيسئفطائقريو،غقمتيفذغ

ائؤزاء.إلىائقارس

اثرقيلخلآصيىا8

آثت!ر)26،(.

ؤفؤغراة،يغروةاتجاذ9

مؤخرهم.تغزوا

ؤفؤذسيم،خئرةأشير02

ير.ؤستاغ.تذةيغيم

ضفخور،حذعتفتالي21

ائخضاب.ننخئرائغطى

تابمإئن،تايمإئنيوسمف22

ازتجعالأضغر،ائىمخسمود،

إتى.

والأربعونالتاسعالأصحاح

ئآه+ق"5،عة+لاآعلاه+أ"ولهـلآلأعلأع77"لأ9

لاعلع!9لأة5.

لأ6لا"هك!لأ،9آعلأة+للأة"ثهـقه+لا"غأعكالئ!أ"ول

لاهـ"آلم!8لأغ7كاأ7"9.ثر

71ول،4لاعلالل!+لآهـأ3لا"ه5،هـة)هـغقهةة

لأغولهـ"لآلم!للأع50خ+أ+9آ،ءلاهةولة7لالع!++غ9لالأ"

أ++لاهلم"ك!،+!كاح"كاآ،ة+أ+ءن5عأ5"+ة+كاآلل!.

،8لأكا97+لم!كاهـالا!آ+ع9له!،للأغلل!لاول9لاهآ.

91"!لمةء+6"9،لآ9لاه،+ع5+"9،كاتاع،"+نةء7

"+قعةةغ+عما+"عكاتاع،4+ن!لتما"ول+"+ةة"5.

902!وللملل!آ+7قه+ق"ة50+9"لمك!4أعة+ن"

،عءلق!؟9+لالأهـلاكأ.لا،كالاه*9

12*هـهـعهه+كاماثرغ50*عة7علم!،لاغ!هلم

ع+ة،ة،هن5لا!+تت!لأع7لآلم!ء"،ول50!لاة.

322ةأ75ن!7لم!غل!150لع!ءهـ!ىةأ5

7نع7لم!لاخ50+لل!78!ة/علاة،5له!هلالاع+"+لت!هع.

+9ة5لم!ع!"ءكاه9ءليالاه.

".الربخلاص"ينتظر:البحيريةالقبطيةالترجمةفييأتي26"



والأربعونالتاسعالأصحاح

يتآقرونكانواغقئيما23

تخقاكانؤغقثيماإتئإ،لمسييئوا

المئقايم.أزتالمحث

بشيذةقتكسئرث42

آزيطةؤاثخفثأفؤاسئفئم،

غزيزبيل!آثلإيهئم.ستؤاجمل!

شتذذالذيفتاكينتغفولت.

ئيل.اسثرإ

ؤأغاركأييذ.إليمامن25

بمركةؤباركك)27"(،إلهيالله

ؤتركةقؤن،جمنالسئضاء

شتىء،كلاثخامقيماالأزضيى

ؤالريم،اتئذتئنتركيمايستتب!

تقذؤأمك.آييلثتركه26

اثختاليتركابغقىقاقث

تركاتؤغقىالراسيخة،

تكونؤهي.صالذفيئةالاكايم

تنؤغقىيوستص،زاسغقى
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32عأ5لاة؟مالمهلاثمعلاةلما!ع5،خثم5ة،ة59لألالم

"ك!أعل!غل!ه*آ"لب!+ننول9ه،،ه+علاع.لألع!+"لم!

42"وللألاكاأ9ءع،م7له!ع!!ول+49لاه5كأكا+ة!"

ءل!تق!ءن"،"ول!غع8هـن7كأ+لاقح"9لملاة،*"9ل!س!

*حمالأقت!"+نلق!7ةفا*عمآ"ةل!لاهءكاهى"أس!وللم7

لاءهـ،عولغةع"كاتا*كاماء"ولكاا.78"9

52"9"+هـعهق+تآه9+"+ءلاهكاية"ك!أ

غمكااهـلآهكالأغ5،هـةعةءةغلم!ة5ع!أ،عن8ة3كالأغ7

كاس!ءهثهـن3ل!عآقهلأ"9قهلأ*هـلل!ع7أ"ولعثمن53لأمآ

لآ53خمم!نه!5+كأ7ء".ص!للأعوللأءعثهـنلأه"آ5

لاتت!+كاهلم!"ولأكالآلم!"9ءع

62ءهثرن3صطمآ9ء4+ةلاهكاه!"ولألم!7كا9لاهكاية.

+نع9للأعكالا*كاآ+غ"نع5853،عآة9غلأس!لم!للأهللأس!له!،

ول"،غ+!عن8ه3عآء،هـلأ،ل!تت!"ع7كألع!07كاس!ل!ه64،

أ+صاهـحولل!لأمههـ!لل!أ،"ول،+غول95ءلآهـىلألف!

لأ"كاش+5"ةعهـ8لأتت!.

فم)علىإلهى:والقبطياليونانىفىويقابلهاالقدير،اللهأيشداى()اللليأ؟*؟؟:العبريالنصفىتأتى427

25(.94:ا؟3:35،1143:4؟28:)تكانضر(اللهفم)علىإلهكأو(يعقوبأواسحق
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قاذهئم.ائذينإخؤتههاتةفؤ

خطافا.ذئبيئياجمين27

ؤجمئذتغذ،تا!كلالضتاعفي

طغامأ".يؤزعاثضمستاء

تئوقؤلآءتجميغ28

ؤقذاغشتر)28"(.الاتتايغفولت

آبوهئمب!كلضهمتا

بخع!بؤاحل!كلؤتازكفئم.

تازكفئم.تركتيما

آثضم"آتا:لفئمؤقاذ92

7بائىقغاذفنوننقؤجمى.إتى

خقلفيآئيىائضغازة!ي

الجتى.عفرون

ائضغازةفي03

تضراآقاتمالتىآئفرذؤتجة)92"(

التىاثقغازة،كئغانأزضيىفي

جمفرونمنإئراهيماشثتراقا

قثر.ففكالجثى

أسباط"هم:العبريالنصفيتاتي28"

)مكفيلة(د؟+!3العبريفىتأتى92"

ومنها،المزدوجةأيضأومعناها8+،؟تآه7

والأربعونالتاسعالأصحاح

72!ع7!الم!لا،8تاءهك!كأ9+"ع.+ة+لع!9لا،ة7

،"+ع؟خ،+غأ!أعأعة+غ+كاس!5"9،عكالق!؟"،؟

9+لآهـه07

82+ل!قى+ع5ه5+ق،لاأ5أ،أ"ألل!لمة؟لت!ء"،أع،كأ،أ

"+4+قخ8"كالأثمع7"ن0+5،ة+لأ+"9"كانلأفق!"ك!أ

عثرنةكاا33علا"+ننه5لم!57+4"ول"+"وللأءل!

نع853لا"آ"ئآه+نعن8لاءكاالأة"ه+نن.5

92ك!"،ع+أع7"نءهعآ)ك!2لف!+9!+كاهـ،حلم!"،

9+ة5لأة+غء"ل!ا"هـ.لاة"ثهـلاةلم!غعلما"+ءلم!+ل!لت!

+"+غلالع!9لاهلم!لاغ784+كالب!+لملب!آة7،+كاس!ل!غلب!+

كألا9لب!هـد!9لع!لا+5ق*ع++"آ5لالم

03لاغلب!آ"78+كالب!+لب!كالب!8+،ةلب!+،+ل!"ل!غ+كأ

لمله!"اول79لاغبن3قيءلا"لا"*ة06"كالآ+ولغ

طهـلم9"لم!+لآ+كاق"8لأه،+9""هـل!لألل!9+هتآ

*"ء+علاهآلأغكاتهحول5،لها77لها5لاهآ.

عشر".الاتتاإسرانيل

إلىترجمتوقد(،حجرتينتحويمغارة)ربماالتتانيةأوالمزدوجةومعناها

9(.23:)تك:انظرول+هول+اءفىالقبطيةللغة



الخمسونالأصحاح

هيتمائرإقئواذكفتا13

ذقئوافتاكائرأتة.ؤستازة

ؤهتاك.اثرأتهؤليفقةإسئخاق

تثئة.ذقثث

ؤائقغازةالخقلفنأ32

تنىمنكانائذييخييماكلالتي

حث".

منيغفولبقرغؤتضا33

غقىليخقئهقذتييهتؤصييما

إتىؤاثضتمؤزخلالسترير

قؤمه.

غقىئوسح!افؤقغ

ؤقئقه.غقيهؤتكىآبي!

ؤخه

غبيذةسئفيوقزأؤ2

أتاة.يختطواأنالمختطين

إشرائيل.اثفختطونقخئط
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3،آعولغهـغ4لمكهـ7"للىلم!"9ولألأ"99"ءلأش

"ولآ"للألالألمتآهكالا"آءك!علأ"للى"هـخول"كاأأ"ول

ء3لملا"،أك!عل!يهم3"ولآ"لأى4لمقه+لاأ"ولولخآع

هـش!"ليا"ولعما7

23لأغكالآ+ولع،+هقلأكأ9قه!اأ"78+كاتآهكالاهآ

فآه+عه+ل!ةل!غلب!+ن"9"+كأ+ل!لت!ألال!لت!.+ع*

33أ"مم!+"ءا4+خكالالاعلع!ول"ألملالل!كا!ة+،+غآه+5

لاآهأ5قه+ن""ك!أغكأ!49عءنه+ع"ةة+ه+ن"ق

،+غل!شلأآ!أل!7لأء+،ثرغغغأ"ولهـغ+عكا!7+9

9+ة5ة+7ل!ة"ثر.تآه+ق"

اثخفسئونآلآصئخاخ

أأ"،ل!لئ!كاس!+،+غهـاي!لع!أأ+خة+9+57+لل!كاة

تآه+9+"+ة5تآه+ق"7ءكايا"ه!أغ.+غة+ن"7أ"ول

لاءكالأ!آهـغ.ل!ة+ن"

"ول2أ9+كاه"+غعلاعأهـ!لع!0+5،"+كاما7،

"ن+هتا+هآ5غل!+هـ+كاحا5،ةلاغهـ"كا"كاقا،كال!ة

+4+غ"9"ءئآه+نم!األاغهـ"ءحلا"كامآ51



4ء3

تؤمآ،آزتعينتةؤأكضفوا3

آياتمتخسيمونخكذالآتهئم

مضرغقييماؤتاخثائتخييط.

يؤمأ.ستئجين

لأيائمقضثضاؤتغذ4

قاذةيوسمفكلتمالتؤح

قذكئث"إنقائلأ:يرغؤن

قتكففواأقاقكئميغقةؤتجذت

لمحرغونضع!تاجمع!يغتي

قائلين:

فيقائلأ:اسئتخققييآبى5

ي!يتفعمييخفرثآئذيائقئر

تذ!نيى.متاككنغانأزض!

آبىلأذلمحنأضغاقالآن

ؤأزجغ".

"اضغدفرغون:ققال6

اشتخققذ".كضاأتاكؤاذلمحن

أتاةييذيخنيوسسف!فصجذ7

غبيدتجميغضغهؤضعذ

الخمسونالأصحاح

"+ل!غ،هـة+،"+كاه7كاأ7"9.ثهـ

أ"ول3لآثر+غلا"كالل!49قآه+نكا!ع+"+لاهول"94

لألم!غ"59.ه+تأس!5لافى99"+"ولهـ،لهاهق"+7،"،

لأله!خ،"9آ7كا5لآهـ"+.ع"ولأ+غلاعكالأهـل!غة+ق"7

لال!آكهـ++ءهغلم5ةلألآول57"+لألأغء"9.

4+5،علأ؟،؟خ9"+هـثرلآ!هأ"لألهاغ،"9هكاق

+هـلاخهلاءلمغ8قىكاا3ع7ألل!هـ)!+9ة5كانه5

ةل!لا؟لل!"9"كاي"+84لألل!لأغأد!ئاع9لاهة*ل!،9

لاهآ+7"لاغلت!لهان7لم8+"كالآمهع+ع9أقهلم!غعأع"!

+لئ!"9"كاهلع!8لأغ57+ع5

55!+"لآ+9له!5لالت!9ولكاماغل!له!ء8لأغلل!7)د!7+لب!

لالم!7لم!علملب!آلئ!لق!9لا"علب!+لا"لم!غل!خقيلألملا"لا**

ك!عآعلم!ليا"هـع.ع،5!لاقئاه7كأهـ5"،"ل!كألل!للة+7

+"+غ"9لاهلم!أ"ولل!"+خع8.،"له!هكاتاع

،"ول6عكالاء+،هـ7،"لاكهـلل!"9لم،ليا"هـ57للأة+

+"+غ9كاهلملاه+"هـ"ولع9تئ!9ولكاماكاللأغص!.

أ"ول7لاكأغلم7هـ!لع!أ،"ياكأهـللأة+كا"+غ"9

"+نهلمقة"وللاكاألا"7غكاام4للالأ+عا"ءنهفة+لأكأ+ع5



الخمسونالأصحاح

ؤشئوغيرغؤن

جمضرأزضيىشئموغ

يوسئصتئتؤكل8

أيييما.تئتؤكلؤإخؤئة

ؤالتقرؤالغختمأقارتهمؤتركوا

.تجاستانأزض!فى

أيضآضغهؤضجذ9

قكانؤفرستان.قركتالت

حذآ.كتيرآالخئمثن

أطاذ،تئذليإتى.اقاع!لوا

الأزذن،غئرفيالذي

غطمأتؤحأغقئيماؤتاخوا)043(

لأيييماؤضتغجذأ.ؤشتلإيدأ

لأيايم.ستئغةقتاخة

أزضيىس!كاناقرآىا

أطاذتثذيىميائضتاخةكثغان

غظيضةقتاخة"هذهققالوا:
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هأس!"9"كاعةآ"+أ"ولأهعءنلمكا!9+،59تآه+

أهلاهك!أ"ءنتاه"ولأ+للا"+ع05أ9+كاس!لمن+ع59،عش

لآ353أوللاه++ن

"ول8أ+"كاةأئم+للأ"5ول،مآأهـ!لل!"ك!،15

أههـثرءةكأقهءنء،"ك!+"كاهأئمأهعأمأأئم،9+"+لأول

ه+ن"لمق،4،ألاكالالأكا3لأغ7علاما"ولأة+9+ة"+"لم

أ"ولءنه+5"ةم+ق5+57+آثمحغ7قيلأعكاس!.لم!ع

لأ"للألاكاأ"حا9خكالألملألأ،+عنأه+ن"أم!أ

ة9له!4كا"،أ"أ+أ+ععآلمك!"أعلأخللأس!،هأئم

+"9عله!،لأثرهلم!لأعهـكالأقىة9ة".

لأ5أ"ول9"+ع2خ5ء757!هـغ4لم؟لمه+كهـ"لالل!ثمة

7،+كاس!+غلا"9قهءلأ"ة915لملاهأ"ول5+لا"للةولغ

كهل!ة+ئا+هك!ة+خ7لم!خ7"3ك!ألا*كاأ9."9ةةهـكالاة

أ"ءاكالأآه+غلاعةء+غهـ7عهلب!+كا"+،9ئةه+ن"

ة++غلألأغ9.ء

لأ،أ"ول57ة،ع،5،5،أ،5+لمهوللآ+35علآلا"7"*

+ة+هـدلأغ50غ7لالعما!ه،"+طدة"ولأعلأ"+أ+غهـ7ءه

له!لاخ"+5قءة+كاس!7،+هآ5طهـلأألا++آ50،.؟4،ءقه+5

المصريينكعادة،يلطمونأوصدورهميقرعونكانواأنهميعني(للمتوسطالمبني)فىول++ةولاليونانيالفعل03"

.ءالقدما
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قيدلكلذ."تينلفمضر

مضر)31"("،"تتاخةاسئمة

الازد!.غئرفيالذي

هكذابنوةتهاؤقغل2

هتاك)433(،ؤذقنوة

أزضيىإلىتنوةأقحضله3

ائضغازةفيؤذقئوةكئغان

اليىائضغازةآثمرذؤتجيما،

منقئرمفكإئراهيمافئتراقا

قفرا.أقاتمالجئىجمفرون

،ءصصصائئم4 إلىيوسفرجع

ؤائذينؤإخؤئةخؤمضر

آيييما)33"(.يذفنضغةضعذوا

يوسسفتإخؤةزأىاؤتضا5

قالوا:قات،قذأتافئمآن

الإستاغةتتاتذكريوس!فت"لغل

الخمسونالأصحاح

ولخقى!كاءللا+ةلأة5له!""نء5ق+هـل!غ50

كلهـ3أ++تالملاهة+كاس!لا،+غ49لا+هقلأ"ة915لاه.

لأ2أم!اللأ"كا!آه+غلب!كالا"لل!+ئاه5أهأهألاتآه+لا"

،"ول7"ليا"هـغلأة+ن"ولغس!.،

31أ!الأ"غلم"578لاةءن"أه،ه،لاقه+ن"ع،ء

لألآلألأ"لا"*أ"وللا"ليا"هـخلاة+ن"-ة?أع

57،"ثهـلآ+كاةكالملاتاهثهـ+،ةةلمطهـ5+"كالآكاولغله!"9

+لآ+كاقللأه،84غ7،عكالآ+وللالم!7لاهآءلأ49"+

هـ5لالل!9+هقطكو4+ءعلاهآك!+4غ7لا"+،"الااله!لم79.

لأ4أ"ول+94+كاس!عللاعلا1هـأ!لل!أأع5،لأهء+لالأأول

ءة+ن"أ"ك!أههـثرعة"،5قه+ن"أ"ول51

لالاكالا""لملاة+ع5هـ"ليا"،+لاة+"+غ9"ن+قه.

د5ع+لأةة511غةأهأههـثمعةةهـ!لل!أ،+ة

+هـغ77ولح7ة+4لأ+49ئا+لت!لالمء+أ"77لأ+ه+ع

أ؟لآول"ول،كالألألم!لأآله!لأهـ!لل!أك!4أ"له!هةة+"+لافى

دايكفانئرجمةفيهكذاتركتوقدمصر،مناحةومعناها(مصرايم)آبلوللأ؟9!؟3؟العبريفىتأتى31"

)الببرونبة(.

وعنها،الاسكندريةالنسخةالسبعينيةفىتاتيأيضأوهكذااوصاهم"،كصاهكذابنوهلهادوفعل:العبريفىتأتي32"

البحيرية.القبطيةالئرجمةأخذت

.أباهدفنواأنبعد:البحيريالقبطىفيوتأتي،أباهدفنأنبعدالعبر!هما:النصيضيف"3



الخمسونالأصحاح

تجميعغنمخازاةؤئخافييتا

ييما".ضتغئاخاائتىالشترويى

سئصيوإتىاوغقخاا6

قئلإسئتخقفتا"آبوك:قائلين

قاثلأ:قؤته

ييوسمص:تقولوناقكذا7

ؤخطئتفئم،إستاغتقئملفئمإغمر

قالآنشترأ.يلثضتعواقإتهثم

إتيماغييدإستاغةغناضقغ

حنئوممفقتكىأييك((.

تكففواقغة.

"قاإتييماؤقالوا:اؤتجاءوا8

غيياك".تخن

"لآئوشص:لفئمققاذ91

لثه.أتالآئىتخافواع.

جمذيقضذتئمنتثم

تخويجمنققضذالفهآقاشترأ،

ائيؤتم،كضاتصيرلكىخيرأ،

كتير.فتغبيتقتات

تخافوا."لآلهثمؤقاذ21
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لب!ةه+"+7"ل!آلألأ"ءلا"+"ءك!لمكأول"

غ7؟عع!،لم!ة.لب!+ن"هـع

61"ولأ9"+لأعلأغلاه5+9+ة5أس!هـأ!ثملأخ+557ء

5؟+"+أتمكاو5لالت!9ولكاماعللأ+9ة+قه+ثهـععلاكالآء4،

لاة+ن"ثمغللأس!7

71لع!+تأه5ع+"+آعهـ!لع!أ5ءهـولآه+لالمه5لالأ+

لامآك!،؟"ول،4لأكا7لامآء9"لما"ءلاتت!+ن"،ءة

+للأه97كاه5،خلا5ةعآ!لأ"+05"ولألالاقةغ!"،شلا

"لامآ؟أ،ةلالت!+هـعلألع!+ل!ة+"9قه+هـعقهقه+

+"ء9ةكاه!5لا.ول4أخه!أ"كالاعلاأهـأ7كالل!
هه58نل!،ل!لع!"نءلالت!+9ة5"ن+لاة.

81أ"ولةهـثرغ5ء+97+ة45لأة+ن7"+أععةأه

لأله!ع،كاي5،5ول،خ"كا،.

91أ"ولع+ألاءهكالا"عآآهـ!لع!7هـلأهلمعهـكاآع.

+هفةلأ!هـ9عهقءلم!،،لاغلت!.

02ءآءله!ئاهـكا!كاتاعثرلاه،غعا+"ك!قهلم!غءأح

للأه+لم"97ة؟هـخةع5خ5+"كاتاءثهـلاهلم+ع9أقهلماغ

عأعهـ"لأكأ4لم+ةس!475لالاعقيهـ7ءلف!تيلأع9لملاه

للأآ4؟قيهـ"9+لمه،عة"ثم58+تا.5

لأ2أ"ولل!ع+أءعآه+ق"هـلأالاا.ءهـكاآع،5لئ!لأغ
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ؤبئوتكئم".آعولكثمأتا

قفتهثم)31"(".ؤطئتقغرآهئم

لمحىسسف!يوؤستكن22

تئمتؤكلؤإخؤئةهؤمضر

ؤكشترجمئةيوسمفؤغالقأيييما.

سينين.

لأ؟صاصس!فلموصآى23
لريميور

التايمث.الجيلإتىأؤلآدآ

وياواضتسئىئنقايهيرؤأؤلآد

يوسم!.ركتتىغقى

إخؤتهيوسئفؤكلم24

اللهؤليهن،أموت"أتاقائلأ:

ؤئضعاكئمافتقادأ،ستيفتمذكئم

اال!زضىإلىالأرضيىخذ؟من

إئراهيتملآبائتااللهخق!التى

ؤيغقولت".ؤإسثخان

تيييوس!فؤاسئتخقص25

الافتقاد"فىقائلا:إسئرائيل

والقبطيااليونانيالنصفيئاتي34"

الخمسونالأصحاح

هـماة9لع!للىصاكأله!ن5،م!ا5"+5"آك!أهلت!له!ن07أ"،ا

9"+!هك!عل!عكاس!"عنه+نأ"ولغ8لاعكالأ!هلق!+ن"7

أع5لأ+7مآة9"ول07

22أ"،لاعكا!وللب!+"ءاهـأ6كالل!ألاغ،لب!++نلأأول

ة+ن"5أ"ك!أهأههـيرعثهلمهئآهكان"أ"ول"كاه+أئم

لا"+مآك!،5تآه+9+"+ءة.ئآه+ن"أ"وللاعكاا!غ

هـ!لل!أس!7+غ"ول+ل!ةةخ"ول.

32"عأ،عةأع7أهـأ!لل!هـد!"9لأ،"+ة،مآ!لع!5

كا9كاآ7علاءلأع!ةلمعأ"ك!لاهأأ!ا*"7ه+قلاقهأ

+كا!"لا"ول+غهـ*غل!"كاا3أ+غلم!لآ،797.هـ!لع!أ
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الخمسونالأصحاح

الفه،بهستيفتقاكثمالذي

ينضغكئمجمطاجميقتخمفون

هنا".
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التكوينسفرفهرس

التكوينلسفرفهرس

(2:3-ا:)1الخلققصة-أولأ

(5-ا:1)النور،الخليقةبدء،الأولياليوم10

6-8(:)1الجلدخلقةالثالما:اليوم20

(13-9:)1النباتاتؤخلقةاليابسةظهرر:الثالثاليوم30

(91-1:41)والنجوموالقمرالشمسخلقة:الرابعاليوم40

23(-02:)1والأحماكالطيورخلقةالخاس!:اليوم50

(31-1:42)والإنسانالحيوانخلقة:السادسالبوم60

(3-ا)2:الراحةيومالسابعاليوم70

32(5:-4)2:وحواءآدمقصةثانيآ:

(17-4:)2آدمخلقة.ا

25(-18)2:حواءخلقة2.

91(-أ)3:الانسانسقوط3.

(42-02)3:الجنةمنالطرد40

(16-أ:)4وهابيلقايين.ه

(24-17)4:قاييننسل6.

26(-425:)شيثمولد7.

32(-ا:)5آدمنسل8.

32(:11-ا)6:نوحقصة-ثالظ

(4-ا)6:الجبابرة10

(8-5)6:للبثريةاللةعقاب2.
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التكوينسفرفهرش362

22(-9)6:الفللثيصنعنو!3.

(24-ا)7:الطوفانبدء4.

(22-ا)8:الطوفاننهاية.ه

(7-ا)9:لنوضمااللةبركة6.

17(-8)9:نوحمعاللةعهد7.

28(-02:)9كنعاذولعنةنوحأبناء8.

32(-ا:01)نوخأبناءسلالة.أ

(9-أ:11)بابلبر!.ا.

(26-11:01)ساممواليد.اا

32(-27:ا)1أبرامونسبتارحمواليد.12

(25:18-ا:)12إبراهيمقصة-بعآ

(9-ا:1)2أبرامدعوة.ا

(02-01:)12لمصرأبرامنزول2.

(4-ا:)13كنعانإلىمصرمنأبرامعودة3.

18(-5:)13سدوملمدينةلوطواختيارولوطأبرامافتراق40

(61-ا:1)4كدرلعومروكسرةالملوكحرب.ه

(24-1:17)4أبراميباركصادقملكى6.

(12-ا:)15أبراممعاللةعهد7.

(61-ا:)16إلداعيلومولدهاجرمنأبرامزواج8.

(41-ا:1)7والختانالعهد90

27(-51:)17لسارةاللةوعد.ا.

(15-ا:)18إسحق.مميلادوالوعدالخيمةعندلأبراميظهراللة110



التكوينسفرفهرس

33(-16:)18وعمورةسدومفيإبراهيمشفاعة.أ

38(-ا:)91وبنتيهلوطوإنقاذوعمورةسدومإهلاك.أ

(18-ا:02)وأبيمالكوسارةإبراهيم.ا

(8-ا:12)إسحقمولد.ا

(12-12:9)وإ-هاعيلهاحرطرد.ا

34(-1:222)وأبيمالكإبراهيمبينالميثاق10

(91-ا:)22إبراهيميمتحناللة10

(24-02)22:ناحورذرية.ا

(02-ا)23:ودفنهاسارةموت2.

67(-ا:2)4ورفقةإسحقزواج.2

(6-ا:)25قطورةمنإبراهيهمزواج2.

(11-7)25:إبراهيمموت2.

(18-2:21)ءإحماعيلذرية.2

(9-91:28)25:إسحققصةمسآ-

26(-91)ء2:ويعقوبعيسومولدا.

34(-27)25:البكوريةيبيععيسو2.

33(-ا)26:أبيمالكمعوالتراعجرارمدينةفيإسحقسكئ3.

35(-2:34)6وزوجتاهعيسو.4

47(-ا)27:عيسوبركةيسرقيعقوب.ه

(9-ا)28:لابانإلىيعقوبيرسلإسحق6.

43(36:-01:)28يعقوبقمة-سادسآ

22(-01)28:إيلبيتفييعقوبحلما.
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3

6

7

8-

9

3

6

(14-ا)92:لابانإلىيعقوبرحلة

(03-15)92:وراحيلليئةمنيعقوبزواج

(0:342-2:31)9يعقوبأبناء

43(-0325:)للابانيعقوبمساومة

(21-ا)31:وعائلتهيعقوبهروب

(54-22)31:ولابانيعقوبوعهد،يعقوبيطاردلابان

23(-ا)32:عيسولملاتاةيعقوباستعداد

33(-22)32:اللةمعيجاهديعقوب

(02-ا)33:وعيسويعقربلقاء.

(31-ا)34:أخويهاوانتقاميعقوبابنةدينةعلىالاعتداء.

(8-ا)35:إيلبيتإلىيعقوبرجوع.

(15-9)35:ليعقوباللةتجلى.

(22-16)35:راحيلوموتبنيامينمرلد.

(92-23)35:إسحقوموت،يعقوبأبناء.

43(-ا)36:عيسونسل.

26(05:-أ)37:يوسفقصة-بعأ

(11-ا)37:إخوتهوحسديوسفحلما.ا

(24-12)37:يوسفقتلعلىالتأمر20

36(-25)37:مصرإلىونزولهللتجاريوسفبيع3.

-أ)38:وزارحفارصومولدثاماروقصة،وذريتهبهوذازواج.4

18(-أ)93:فوطيفاربيتفييوسف.ه

23(-91)!3:السجنفييوسف6.
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لتكوينسفرافهرس

23(-ا:04)فرعونوخبازلساقيالحلمينيفسريوسف

36(-ا:)41لهمايوسفوتفسيرفرعونحلما

52(-37)41:لمصرحاكمأيصبحيوسف

57(-53)41:الجوعسنواتسبعبداية.

38(-ا)42:عليهميوسفوتعرفمصرفييوسفإخوة.

34(-ا)43:بنيامينمعالثانيةللمرةمصرفييوسفإخوة.

(4502:-ا)44:لاخوتهنفسهيكثفيوسف.

28(-12:)45كنعانأرضإلىالرجوع.

(7-ا)46:مصرإلىيرحليعقوب.

27(-8:)46يعقوبذرية.

34(-28)46:مصرفيالاستيطان.

(12-ا:)47بفرعونيعقوبإخوةلقاء.

ا26-13:)47لفرعونوأهلهامصرأرضكليقتنييوسف.

31(-27)47:كنعانفيبدفنهيعقوبوصية.

22(-ا:)48يوسفابىيباركيعقوب.

28(-ا)94:أبناءهيباركيعقوب.

33(-92:)94يعقوبوفاة.

(14-ا105:ودفنهيعقوبجثمانتحنيط.

25(-0:515)إخوتهيعوليوسف.

بم0:526)يوسفموت.
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ئطلبمن:

مرقسمجلةدار

41602577تليفون-شبراشارع28:القاهرة

0527494:تبكمحرم-جرينشارع8:الإسكندرية

الديرمكتبة:منأو

الإترنت:علىالديرالموقعخلالمنأو
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