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مةمقلى

مةمقلى

وهيالميلاد،قبلالثانيالألفمنذبهاتكلمواالتيالعبرانييناليهودلغةهىالعبريةاللغة

الآراميةباللغةكتبتآية268عداما،بأكملهالقدمالعهدكتاببهادؤنالتيالأصليةاللغة

،01:11إرمياسفر-26؟ا72:؟أ88-6::4عزراسفر28؟-24:7:دانيال)سفر

47()1(.31:التكوينسفرفيوردتاكلمتينإلىبالإضافة

)2(:السبعينيةالترجمةتاريخ

العبريالنصعننقلأإليناوصلتيونانيةترجمةأقدمالقدمللعهدالسبعينيةالترجمةئعتبر

عنإشارةأقدموردتوقدترجمتها.تمالئالأسفارأولهىالخمسةموسىوأسفار.الأصلي

017عام)حواليأرستوبولسالإسكندرياليهوديالفيلسوفكتاباتفيالترجمةهذه

بطليموسحكمزمانفيالإسكندريةمدينةفيتمتقدالترجمةهذهأننعرفومنهاق.م(،

رسالةمنعينهالكلامهذاويتأكدق.م(.)285-247مصرملكفيلادلفيوسالثاني

الترجمةأنعلىتنصوالتي.م(،ق01.و017عامي)بينفيلوكراتسإلىالمرسلةأرستياس

فقدهناومن،الملكطلبحسب،إسرائيلشيوخمنشيخاوسبعيناثنينبواسطةتمت

ئقصدكانالعنوانهذاأنمنوبالرغم.الشيوخلهؤلاءنسبة"السبعينية"الترجمةباسمغرفت

اتسعالاسمأنإلا،الوقتذلكفيترجمتهابالفعلتمالتيالخمسةالأسفارالأولالمقامفيبه

افتتاحيةمنلناويتضح.لاحقوقتفيئرجمتالتيالقديمالعهدأسفاركلليشملبعدفيما

عا.ل!!3؟011ا1كا!3*حعلا!+ة!4،ع+أ."!ء،لمم!/ر،+كايلم.+ه/ى5لمى"+4/هـ"3ع/5+!عدرح،،،ا"?ل!لم.2107!(1)63.0،979

المترجم.لنفسالئكوينسفركتابمقدمةانظر2



مقدمة4

وأكلترجمةتمقدكانالميلادقبلالثانيالقرنبنهايةأنه،سيراخبنيشوعحكمةسفر

الترجمةهذهأنفيللثمك،يدعوناماهناكوليس.اليونانيةاللغةإلىالقدىمالعهدأسفارمعظم

)3(.السبعينيةبالترجمةوالمعروفةاليومأيدينابينالموجودةالترجمةنفسهى

منوترحيئاقبولألاقتفقدلذلكمحض،يهوديعملهيالسبعينيةالترجمةأنوبسبب

منرحمتااعترافانالتأنهانجدأرستياسرسالةشهادةوبحسب.المختلفةاليهوديةالجاليات

الوقت،ذلكفياليهودالعلماءأشهرأنحئ.الاسكندرية.-لدينةالمقيمةاليهوديةالجماعات

آثرواقد،يوسيفوسالشهيراليهوديوالمؤرخفيلوالإسكندرياليهوديالفيلسوفمثل

الحفاظفيالترجمةهذهساعدتوقد.المختلفةكتاباتهمفيالترجمةهذهنصوصمنالاقتباس

فيالمقيميناليهودوأنخاصة،إسرائيلنطاقخارجوانتشارهااليهوديةوالديانةالهويةعلى

تراثهممعالتواص!!علىالقدرةثمومن،العبريلسانهمبالتدريجفقدواقدكانواالشتات

أمناءوبقاءهم،المقدستراثهمعلىالتعرفأمكنهمالترجمةهذهطريقوعن.القديمالعبري

غيرمنللشعوبالفرصةالترجمةهذهأتاحتفقدأخرىناحيةمن.المقدسةالكتبلتعاليم

.الكتاباتهذهودراسةلفحصاليهود

بالمسيحية.والكارزينالمبشرينأمامالطريق"السبعينية"مهدتفقدذلك،إلىبالإضافة

بالنسبةالمعئبحصر"المقدسة"الكتبهوالقدمالعهدكانللمسيحيةالأولىالأيامففى

منالكثيراعتبرولذلكلليهود.بالنسبةأيضئاالحالهوكما15(،3:تي)2الجددللمؤمنين

الجددالمؤمنينمعظموأنخاصة،بالمسيحالكرازةفيمحوريةنقطةهوالقدىمالعهدأنالمبشرين

السبعينية.الترجمةهذهطريقعنالقدهـيم،العهدبكتبدرايةعلىوكانوااليهود،منكانوا

للكنيسة"المقدسة"الكتبهيوصارت،السبعينيةالترجمةالأولىالمسيحيةالكنيسةتبنتولذا

)"(.أورشليمدائرةخارجسيماولا،الوليدة

أللأا!ما!43.اع،4815+!7عع3أ.3+ها!ا.هـا"كعل!.هعلملمح.لمه.لمراى+ه.43!ه؟عع4(أأ.+ه91لأ،6لم11لأا0

ل!اعمم4ول2لما،ذا!!ك!4ى!*/حير!ء3/4.ءلم!،كاد/الم.دء3لملم/1+كالم+ىيمحء.،و4"،33./(1ىلمممر*ءا+؟لمىلم.3ءاء53لى01(ا5عاها،،+

*ن،+لأ+احع؟م31ءاعا!كاااح+ك3!ا1(ثه،لا(+!؟اافىر5!(،أام3اعلا+ل!+مح316لأا9ل!2)ه**011



مقدمة

اليهوديةالكتاباتمنكلعلىمباشرتأثيرالسبعينيةللترجمةكانآخر،صعيدعلى

فيالسبعينيةالترجمةفيالمستعملةاليونانيةالمفرداتدخلتفقدسواء.حدعلىوالمسيحية

الجدليةوالكتاباتوالشعرالتفسيروكتبالأبوكريفاأسفارمثل،اللاحقةاليهوديةالكتابات

كما-عليهاالرسلالآباءواعتماد،الترجمةلهذهالكنيسةتبىنتيجةمنوكان.اليهوديةوالدفاعية

والمصطلحاتالمفرداتظهرتأن-لوقاالقدي!رإنجيلخاصةوبصفةالأناجيلمنيتضح

والبرالناموس:كلماتمثلأيضا،الجديدالعهدكتاباتفيالسبعينيةفيالمستعملةاللاهوتية

وردتكمامعناهاسياقفيالمصطلحاتهذهئفهمأنلزاقاوأصبحوالفداء...،والحقوالرحمة

)د(.السبعينيةفي

استشهدوافقد،الأولىالكنيسةلآباء"المقدسة"الكتبهىالسبعينيةالترجمةوظلت

ظهرتالتيالغريبةالتعاليمأصحابومعاليهودمعومجادلاقموعظانهمكتاباتهمفيبآياقا

عندالرسمىالمصدرهىوأصبحت،تبشيريةإرسالياتقيلةفيعليهااعتمدواكمالاحفا.

للترجمةللعودةضرورةهناكتعدلمثمومنالجدد،للمؤمنينالقدىمالعهدأسفارلترجةالحاجة

رأس!ا)6(.العبريالنصمن

عبرالقدمالعهدبأسفارالكنيسةاممانعلىالسبعينيةللترجمةالإيجابيالتأث!رواستمر

وترتيبأحماءوالبروتستانتيةوالكاثوليكيةالأرثوذكسيةالكناثسكافةاتخذتفقدالعصور.

أسفارفأسماء.العبريالنصفيوردتكماوليس،السبعينيةفيجاءتكماالقد!يمالعهدأسفار

فيالآنحئالمستعملةهي،والتثنيةوالعددواللاويينوالخروجالتكوين:اليونانيةالخمسةموسى

لهذاكاسمالسفرفيكلمةأوليعتمدالذيالعبريالنصبعكس،اللاحقةالترجماتكافة

هذهكتابةتاريخمعتقريئايتفقوالذي-السبعينيةالترجمةفيالأسفارترتيبأنكماالسفر.

والأسفارالتاريخيةوالأسفارالتوراة:هىأجزاءأربعةإلىالقدمالعهديقسئموالذي-الأسفار

؟3ك!ك!40ء31لا+.34حاه؟لا!ا+!اأ+.الم!ع7لملماح*3ءلمى*لم،.لمل!"+ى،!3كاه.هءلم+!ءى/1،لاحع4ل!..4107.(91لألأا0".004

"م.-حح?كالأ+هحع4+؟.اكهل!ح!53ع3أءه.مم!ي!53!مكلا،كل3/ه5لمعلم،4+اك!ىلم.،?-/ح3"ء3(ا+ااولاالأ".02-91



مقدمة6

الترتيبوليسذلك،بعدجاءتالىالترجماتكافةفيكترتيباعئمدقدوالأنبياء،الشعرية

)7(.والكتاباتوالأنبياءالتوراة:هىفقط،مجموعاتثلاثإلىالأسفاريقسممالذيالعبري

العبريالنصالأقدمونفهمكيفلناتشرحأنهاإلىأيضاالسبعينيةاهميةترجعأخيرأ،

أدبياتها،لغةفلكلما،لحدتفسيريةترجمةتعتبرترجةأيأن،المعروففمن.فصئروهوكيف

وأولإلينا،تصلالعبريةللتوراةترجمةأقدمهىوالسبعينية،الترجمةفيأدواتهعصرولكل

)8(.التاريخعرفهمقدسنصلأولترجمة

3)ءأحوللا(:ممهولشا35أ7ع)5السبعينيةالترجمةنحطوطات

منوالمئات)5)!أءولل!(الكبيرةبالحروفالمكتوبةالمخطوطاتمنقليلةمجموعةوهى

:المخطوطاتهذهأشهرومنولشأ(.33أص!7)3الدائريةأوالصغيرةبالخطوطالمخطوطات

مكتبةفيومحفوظ،الميلاديالرابعالقرنمدوناتمنوهوالظتيكاني:المخطوط10

فيهمكتوبوالنص،وحروفهنساختهبجمالويثميزعشر،الخامسالقرنمنذالفاتيكان

النصوهوللسبعينية،نصوأفضلأقدمالعلماءويعتبره.صفحةكلمنأنهرثلاثةعلى

الترجمة.هذهفيعليهاعتمدناالذي

مقتنياتمنالأصلفيوكانأيضا،الرابعالقرنمنتصفإلىيرجع:السينائيالمخطوط20

وديرليبزجومتحفالبريطانيالمتحفبينالآنموزعولكنهبسيناء،كاترينسانتدير

كاترين.سانت

الإسكندريةبطريركأهداهوقد،الميلاديالخامسالقرنمن:الإسكندريالمخطوط30

العهداقتباساتغالبيةأنوالملاحظم.1627عامإنجلتراملكإلىالأرثوذكسللروم

137ك!.403عا!لا+4.?19لم،ير،لماير551ء1(0040

يلا!ا!7الا.!011ا!!س!!433ما،?5!ا+ا!ىأ+.+يع7!53"س!!كاااعاءأ!!+!+ها07ا.5(1)299".0511



مقدمة

)9(.المخطوطهذانصوصمنجذاتقتربالسبعينيةمنالجديد

بباريس.الوطنيةبالمكتبةومحفوظأيفخا،الميلاديالخامسالقرنمن:الإفرايميالمخطوط40

الترجمة:هذهمنالغرض

القبطى،النصمنالترجمةعلىتعتمدالقبطيةالصلواتكتبفيالقراءاتأنالملاحظمن

سفرباستثناء)ربما،السبعينيالنصعنمباشرةالمنقولةالترجمةوهي،البحيريةاللهجةخاصة

عليهعاشتالذيالأصلىالنصهىالسبعينيةالترجمةفإنضممنوأشرنا.سبقكما(أيوب

دخلتأيضاومنه،الكنسيةالقراءاتاخذتومنه،السالفةالعصورطوالالقبطيةالكنيسة

أمرالسبعينيةالترجمةإلىفالعودةولذلكالليتورجية.الصلواتصلبفيالآياتنصوص

نصوصفيالواردةوالكتابيةاللاهوتيةوالمفاهيمالمعانيمنالكثيرنفقدسوفوإلاحيوي

صلواتنا.

الترجمة:هذهفياتبعتهالذيوالمنهج

الأساسواعتبرتها،البيروتيةبالترجمةوالمعروفةدايكلفانالعربيةالترجمةعلىاعتمدت

إليه.رجعتالذي

المأخوذالعبريالنصلأنوذلك،دايكفانترجةفيوردتكماايأعلامبأحماءاحتفظت

مشتركةحروفلوجودخاصة،العربيةاللغةمعالنطقفييتشابهدايكفانترجمةعنه

نطقلتغييرالأمراقتضىإذاالسفليةالحواشىفينوهتوقدوالحاء،العينمثلبينهما،

الأسماء.

الاسكندرية،والنسخةالفاتيكانيةالنسخةالسبعينيالنصبينالمقارناتبعضبعملقصث

ومعالجديد،العهدأسفارفيالاقتباساتمنالكثيرمعالأخيرةهذهلتقاربخاصة

القبطية.الترجمات

يا314الأء6ااحا؟ءه.ص!يم3عاءعكاا*/!كاهـا*+ى+3ء*ءي!!إ،!للأكاه1(س!3ها+ام1)242.7510969.



مقدمة8

وهى،قمرانمخطوطاتباسمالمعروفةالميتالبحر.ممخطوطاتالترجمةقارنتكما4.

الميت،للبحرالغربيالشاطئمنقريبةمغائرفي4791عاماكتشفتالئالمخطوطات

البردياتبعضمعالأرامية،باللغةأوالقدىمالعبريبالخطالقد!يمالعهدأسفارمعظموتضم

(.السابعةالمغارة)فياليونانيةباللغة

فيالترجماتهذهلاستعمالوذلكالقبطيةالترجماتمعالمقارناتبعضبعملأيضأقصث.ه

.الآنحئكنيستنا

عنالقدىمللعهدترجمةتحويالتيالقديمةلبعفالمخطوطاتالأحيانبعضفيرجعث6.

وهو،بباريسالأهليةبالمكتبة12عربيمخطوطمثل،القبطيةالترجمةأوالسبعينيةالترجمة

منوالعشرينالثامنفينساختهتمتوقد،الخمسةموسىلأسفارترجمةيحويمخطوط

ميلادية.1353يوليوشهرمنوالعشرينالثافيالموافقش،9601عامأبيبشهر



مقدمة

عليهاالاعتمادتمالتيوالترجماتالنصوص

(:السبعينية)الترجمةاليونانيةاللغة

د!3!+لأولل!ول+ول،41ص!751أحلا33عكه!!ولص!ولولول،3!س!ءحأول*أ!طكرممرأولء4!س!3أء3ح4أ4أ،ولا3مس!4

"،ول))3مع4أ4أ40"س!3ر!+أفة*"3كاهس!س!أ!مثاع!5كاس!؟أس!اةول3!أ1)3"ولأي!4!او353"(أس!أول4أولث!س!4،+!لأول

أو)62.

+!)ول.355!،عك!هلا53!!ييم،ول،س!سأس!4ول4+لم+ولع.31لأ،أ"ه!؟+ك!س!حلأ،3،"3عءلمهدع!+ءلم+علم+أ

ء53!ع4!يم."53ءحلم5"لمع?!لم/؟صلع"هحكاثمالم+كا!ع.،5*لم?لمأ!ثهمعلم+ع"علمهكالمسمه"لمكاع+ولح/ء.يكللمإ*!5ح3في،!لم

/7.ي/لمءح3.لم!ءح.كا!ءكاكا!ي!لم3*?!+أييلم.لىءلم"لمعكاليا3*ءأدلم.لمهء"ا"ح*كايء.ح+ع.لملمإء"لمكاه.لمدع.ه/3"لمح،*ء2لمه

"لمع.لم+أ!كاهـلم?يأم؟+!ح،ح!4أ!كاهح،حح!4أ+لامس!37ألأأس!3"04916091-55

:العبريالنص

كاأ!)!أ+!كا3لاأس!34للا4ح+!!أ3،4أ،،4ء.*مم!.س!)اأ!س!مص!،للا.لا"04"اثا،!لاس!13س!؟س!!أ؟س!ا!س!53)1س!5ط4،،آ

ولتا!9)عص!كا!س!7س!+س!35لماول،س!!،79913

البحيرية:اللهجةالقبطيةالترجمة

س!ه3!س!أ!أوللماس!س!"ا!ا"هأ3"ء،ي!لا!مع!3!عكاس!س!ول7ه+!لا!ا4س!ط!س!34!!،)678

ولساءاولهـع.هـ*+ههـ"ا*7ولمم!ول*+*قىح.حا؟8اي!لمل!ا+ه!علمها!فى6ءساهـ*اءا+آ+هك!م6ولفىملايرلها

قىههـلمءهههحس!*هـ!هةةعولمم!*ةاح!ل!!398

الصعيدية:اللهجةالقبطيةالترجمة

،3ح35،+لام!كاأاأ53يا"ولع!م+!!أ+حح-35515"ءأ4أ!!ءاوللا5أح!ه!مأ،ولأ،75).5،1"!يص!،81!5



مقدمة01

(:قمران)نحطوطاتالميتالبحرنحطوطات

أ+لا7ول!!ء؟ول013!3ءاء!عاأاول4+!5!لما+س!س!الأ3أ؟س!،?ح"?ه?فى35ء3!لملمكا.ه،ءلم991و

:تطالمخطوا

العربية.باللغةالخمسةموسىأسفارويحوي،بباريسالأهليةبالمكتبة12عربيمخطوط

العربية.باللغةالخمسةموسىأسفارويحويمقارأنباالقديسدير.ممكتبةاكمخطوط

العربية:الترجمة

البيروتية.بالترحمةالمعروفةدايكفانترجمة

المقدس"الكتاب:بالقاهرةالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةأبناءجمعيةنشرتهاالتيالترجمة

صاحبحضرةرياسةعهدفي،ميلادية9391ينايرللشهداء1655كيهكالفدىم"العهد

(.عربي-بحيري)قبطىعشرالتاسعيؤانسالباباوالقداسةالغبطة

المشتركة.العربيةالترجمة

.الأخرىالترجماتمنبالكثيرالاستعانةوتم



الأولالأصحاخ

إسئراييلتيىأسئضاغاقذ؟

تبئتعا،ممئرذخفواالذين

كلذخل"،آييهمتغفوقي

تئييما.كلقغؤآجل!

ؤلآلييؤثتضغونزاوتئن2

تهودا،ؤ

ؤزئولونيسئاكر3

(0،)112ص5ء

وبنياصر

تجاد،ؤتفتالىذان4

شيير.آؤ

11

الآؤذ)01(آلآصئخاخ

،4+"+قكأ+"+"لم!ةل!ةلق!+7لالق!ألاكاأ78"9

للألت!+ع+كاأع+95لاءلم!للاخللأس!عأ5وللالاآ++للاه""لم!

)"وللع!م+لب!+"+9أ"ن+لق!ء7غول+كاه50ل!"+5،،"آ

4+نل!لت!كا!هـ8!أع4.لا

23لاهلم/77لال!لماع/لالل!8لاعلم،ألاه45؟

3"كا!أ9"*لمل!"لمثرلاهللالل!"ك!أ!لاعمالهالا،

74"هأ"!*هـهـعلم،ههة"!أ"ول09!ول

واالسفر،فىكلمتاناولوهماأ+للاولأ*؟6شموت(")وإلىاسماء*وهذهالعبرى:النصفيالسفراسم01

،(91:1)خرفيوردتوفد،ل!ءهههت+الخروج"فهوالسبعبنبهالنرجمهحسباما.اسماء:اي،شموت:أاخئصار

الاسم!القبطيةالترجمةاخذتوقد..مصرمن"الخروجاوءهههئ!535++3!اولالاسكندريةالنسخةوبحسب

ء+.ءهخهءهالصعيديوفى6!،50ءهح"الخروج":اليونانية

فيوايضأ،والقبطيةالسبطنيةالترجمةفيئاتيلكنهاالعبرى،النصفيأبيهميعقوبمععبارةئاتيلا11

!40*ع"4.فمرانمخطوطاث

وذلك،واليونانيالعبرىالنصبخلاتولشير،جاداسمبعدبنياميناسمتضعانوالأثيوبيةالقبطيةالترجمتان12

بالترتيب.الأشقاءاسماءتذكرالئيالأسماءبلأفىترتيبمعئمشيأشقيقهيوسفاسمقبللتجعله
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ييقكآنئوشفأفا5

نفوسيىتجميعقكاتثمضر،

خضمتاتغقوقيمنائخايىح!ن

ص)13(صه

وسبجين.

ؤكلئوسص!ؤقات6

الجيل.دلذؤتجميغإخؤييما

قتضؤا!!ئرائيلتنوؤأفا7

كييرينؤضارواؤكئروا

ؤافتلأبحذآ،كييرآؤتقؤؤا

جمئهم.الأزض!

غقىآخرقلأقاتم8:،
لم

يغرفتكنتئمقذاجمضر،

ر.ص)14(لم

يوس!.

"هؤدالاضييما:ققاذ9

خففورإشرائيلتيي15حئ!من

مئا.أكترؤتتقؤىغطيم،

الأولا!أصحاح

خة

أ"ول

غ7أول7لا"كالأ.لب!++ن

"ألع!وللم++للاغع

5هـ!لل!أ8غلالأ

+"كاه،أ"*لاللىغع

لمغة5لآلمالاهك!+".

6+غعثركالأ+تاعلاعةغهـ!لع!أ*أ+لاكأ+ع105

"؟عهـ58أ"+نقه"ك!أ+"كاهلأ7للاعع"ءأخعآلا،.

7أهغةأهألاكاأأ3"789لا"كااهـلآ!نأ"ول

ثر+غلالمهكالأهـللاتاهـ7،"ولآ"؟لا*5،لاغلاغ5+لاه"ولأ

+"ك!لا*كاآهـكايهة9ةهـكاه"9؟ةلمغهـلآثهـ+ى7لاعةغلأ

لآلا"ن+نه5.

كهـ78+كاس!7غ؟نع!اكالهم5ع+غ1509+غ

57++لالأآطهـلمة5ولناهلأة،علاة+.هـ!لع!أ

و7ء+أعةغلب!+هـغ7،عقه+ن"نه؟11ة+لاغلأ50

لق!+7ألال!لق!كاأ78"9لم!"لاغ8+هـلآ50أ!اتا*كاأ،ع

+نغ9لأكألما.5

يعقوباولادكلفتجمعهناالسبعينيةالترجمةامانفسأ".السبعين:السامريةالتوراةوفيالعبريالنصفىياتى13

يؤكدمما1(74:)اعالشماساستفانوسلسانعلىالأعمالسفرفىجاءمامعالرفمهذاويتفقونسلهايرسففيهمبما

فيجاءمامعالنصهذايتفقكما26-27(.46:تك)انظرالعبريةالتوراةمنوليسالسبعينيةمنيقتبسكانانه

450*5"4.قمرانمحطوطات

18(.7:ع)1استفانوسالقديسلسانعلىحرفتاالآية!ذهنصياتي"1

!أ+تولهولالقبطيةالترجمةفيوكذلك،امةاوشعببمعنىهـغ507الاسكندريةالنسخةفىتاتي15



الأولالأصحاخ

غقئهم،)16(تختال.اقفئم

ؤقغصثإداقيكونيكئروا،يئلأ

قؤلاءيثضئمغقئتا،خرلب

ؤإداالأغذاء،إتىأئفخا

منيخرخونخازئوتا

الأزض".

زؤستاغغقيهئماقخغلا

ئغذئوفئم)17(لكىأغقالي،

مانايمرغونقمنوايالأغضالي،

ؤزغفسييسيخيثوتمخصيتة:

قلإيتةهياليىؤاون،

الشئفس)18(.

كانواتابخم!باؤليهن2

كانواقابمفذارئذلوتهئم،

13

51ةعكانآعلآه7كاماهـ!كاه+"ءاله!لت!4!45ئاه+ن5لم

ع+ه+لآلم!ثهـ+قيهـلألاهـ7لم،"ول"آلألأ7"قيلملما!

لأآلمالاثهـة+لماع50لم+كا!9+هـع،"+لاهكاأ7أ"ول،5+ئاه

+9ة5+5ن5ن+ءلأ"لا+آ5ى5ول"أ

+ولغ58عكالا"كالآلم!ع5لأ5"لأغعع8عن4+لاه"،غوللآ+5

أتم53.

،،أ"ول+غلاعكالأ+كا!آه+ن"55"+"+كاما+خلت!+7

غ9لمللالل!لأ"للاآكالق!ءا"عا7،كالع!"+لالأه5للأغ6آه5

ح!9لأ50،."ك!ألب!؟ه!ة،لهاللا"4+ة8خ5،لا*ة5!9+لب!

لملع!"9"8لآ+7+خ!هـ،+لم!لل!أ"،الم!"عأ!كا!،""3لملا
لأ+كاس!7،م+ثمهآى+ة58،.

!2هـ"ولة+،ةغ4ن+5ن5غ+"+س!لأآهلا7لم+كاهنه+لب!

+8عآ5لا5غلألأأ57+5"ولأكاآلا*هـكاهـلاهةة9"

نفساستفانرسالقليساستعملوقدبمكر،يعاملاوبخدعاويحت!يعنىا!لم!هيأ؟هكا!ءكاكااليونانيالفعل16

91(.7:)اعجنسنا"علىهذا)كاحتال:الفعل

سفرفىوردالذكطالفعلنفسوهوعلى،يقسواوينلاويعذباوإلىيسيء:معناهدد!ة"،اليونانىالفعل17

91(.7:)اعآباننا"إلىواساءجنسناعلىهذاالفاحتالأساء:إلىوترجماياعم!

)هليوبوليس(.(،الشمسمدينةهىالتي"اون:السبعينيةفيلائىلكنهالعبرى،النصفىاونمدلنةاسمياتىلا914

شمدالحاليوموقعها*للا.ع+غأكاةهـ!ير!ةلةس!+"الشمسمدينةهيالئي"اون:البحيرىالقبطيفييائيكما

يرجعمما02(05:46؟،45)41:التكوينسفرفىاونمدينةذكرتأنوسبق.الشمسمعبدآثاروبهاالقاهرةشرق

فقط.المدينةتلكمنالحصينةالمنطقةاوالمخازنمنطقةهوإسرائيلبنوبناهماأن
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آكترؤيتقؤؤنآكتر،ترذاذون

ائمضرئونقآئستى.تآكتر

إشرائيل.تنيجمنقرذولين

غقىائمضرتوناقتستلط3

بغئني،!!ئرائيلتني

خياتهئماؤتغصوا4

الطينيىالشثاق!يالأغضالي

الأغقاليستائرؤفىؤاللئني)9!(،

ؤكائواالسئفولي.مىالتي

الأغقاليكليىتسئتغيدوتهم

بغئفص.

ايضريمنقيلثاؤكلتم5

اشماللتئنائجئرايئابقايقتي

ؤاشم)02(شيفرةإخذاهضا

فوغةالثانييما

ئؤلذالط"جيتقاأؤقاذ:6

ؤشثلثغتىؤتكنائجئرانئاب

51طهـلاأ++ن5،،

الأولالأصحاح

."9؟ةهـكاأ"ولغ؟لمع8كا!ن5+57

ة+ةلت!+7ألال!لق!كاأ.78"9

لأ3أ"ول+"وللالا؟ع+كاهلاع57أه،5،++نلاأول+نه5

لانهأ5كاأثر،49لم"آ

41أ"،لل!ل!نةلل!+"ول7لت!+ن"7لأ+7للألألل!لحل!غ

،عآهغ9لأ5،0!آه+ه!اكا97آه5لملت!+لق!78+أ"ولقي+

+8هـلا،ع"أك!4أ+،كاه+هءآغ9لأ50،+هآ5لاغ+هآ5

+ع؟آ50،لم"ولكأ+7"+"+"+غ"79لمل!لفما

ول4كاءةلاهثمهق5+7"كاقهن5لماع+كألم5"آ.

51أ"،ع+أع7ةلأء!اكاهلم5لت!+7لع!آء+لالاأول7

+"آ5لم!"آ54،+لألت!د!لم9"آل!س!لم+قيله!قي،4ن+لت!7لميبه!

لاة5له!"ءعهـ+لل!9"لمول"أ+ةلاة5لم!4لآ+5

ةعلا+خ9"كاي5لا/"

61أم!ا+أعع7ل!"+ةلهاهـكانأه،4ع5"+5لم5"أ"9

أ"!ال!،كالف!9+ة5لب!+++ولآعلمل!،!كأغله!ل!غكأ!عكا!يبملم

تصنيععمليةاى)مآعهـدا،8+(والئبن3(1ا:ا)تكللمباني)ض!طاء(كملاطئسئعملكان)دت!78+(الطين91

فقط.والقصورالمعابدعلىقاصرأكانبالأحجارالبناءيان.المبانيفيلاستعمالهالطرب

هناوهو.القبطيةفيوكنلكصفورة،لل!هـ+خاء"9اليرنانيةفىياتيلكنهنهـاد؟+،شفرةالعبريةفيالاسمياتي"2

25(.:4)خرالنبيموسىزوجةباسمشبيه



الأولا!أصحاح

دكراكانإنائولآذ؟)21(،

قأثمتاائتىؤإنقافتلآة،

غقئقا)22(".

خاقتااثقايقتثناؤليهن7

آترهقاكضاتفغلآؤتئمالله

ؤاسئتخيتاجمضر،قيلث

الدكوز.

جمضرتيكقذغاا8

"يضاداتهضا:ؤقالائقايقتئن

ؤاسئتخييتضاالآئرقذاقغفئقا

الذكوز؟"

يمرغؤن:اثقايقتال!أققاتب9

ل!ئنائجثرايتاب)النستاغ("إن

قئلييذنقإئفنجمضر،كيستاء

1()ققكذاثقايلآث،تاييهنأن

تيدن".كن

15

لمة+ن"عء"7،ع+ك!5+"7"غغةهـلآ8لالم

+ع59+،،عهـكاآس!ءن"ة.

"7هـخهللأ"كالأهـلآدمةغ"أ"لأ"آ،+ة7هـعة7"ك!أ

وللاهآه+غ7"كااهـ"!،+ة7!!"ءغع7آ"كان"5ة

لمكاه!انع5ول+أ+ن+هلالم"أ!ا!لع!لأهة7لألاه"+

49""للأع.

،8ثركأك!غكايلاعةغةلمكاههاعنكهـ5++قلأألاه45+

5"آ"لماأ"ول+أعللاع4آ"+ن5آ+،+ةعكا"كالأ،5+غةكا

9+لأكألما4كالآه06"ولأعغس!57عل!ه+،ع"+كا!كألم"لاع

791"+أعغةأ"،"آ"لم!لع!"9"كالت!6*نهلئ!5

لالالا"ولآع5وللأأن++5ى"أ5لم9"،"لم،+ولأ+5كالالا،

9"لأ9+ألالآءءكاأهـثمعآ97+ة55"+ن"5"+.5"آ"لما

أ"ك!كاول،+غ057

ها)عل!لايا-؟؟دكالبريةفيتاتيلكنها،القبطيةالترجمةمعهاوتتفقالسبعبنيةالترجمةفيوردتهكذا21

هذهتردولم.(الكراسيعلى"وتنظرانهن)فاندايك(:البيروثيةالترجمةفيجاءتلنلك،الخجزيقعلىومعناها:اوبنايم(

يصنعهووإذاالفخارىبيتإلى)فنزل!ث+الدولاب.:وترجمتإرمياسفرفيإلااخرىمرةالعبرىالقديمالعهدفيالكلمة

3(.ا:8)إر"الدولابعلىعملأ

40*س!"4.طقمرانمخطوطاتمعالسبعينيةالترجمةتتفقولكنفئحيا"،بنئأكانت)فإن:العبرىالنصفيئائي22
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لىإللهاحح!منقآ02

ؤقوقيالشئغسبؤكثرائقايقتئن،

جذأ.

الأولايأصحاح

02ئاعغة،عآه+غةغهـة5آ"+5لها54،!ألم،"ك!

لألاهـآ87+غلاعةة"58أ"وللا*كاآ."9؟ةهـكاللاع

ائقايقتالبكاتبؤتفا12

ضتغتاققد،اللهتخاقالب

ئئوتأ)23(.لآئفسهما

تجميغيرغؤنأقرثثم22

يوتددكر"كلقائلا:ثتغييما

يىإفئخوةيفجئرانيئن

أئثىؤكلالئفر)24(،

إمئتحيوقا".

لأ2لأ؟،ع+غ5+للأقهلمههـغأ"،"آ"لهاهـلاة+ةع/7

لأ"كالأأه+غ4+لا"غآ5.5"إك!أه

2!ل!لاكاغ"6علاعة!"9"كالع!++لا"أ+لب!لبما"8

قهءن"8غلل!73لاة+عكاع"7لمةلاةغ+قيهـ*عآه+5

د!لمآ"5،09لمأع5ةكا7+لأةلما"+هآخ+"ليا.عأ"!لالمه+

هـلآ8لالم!س!لأههلاع+آع"ن+ة.

جمعيستخدمواحيانأ،الغانبالمذكرالجمعفيالضميرويائىبيوتأ(،،)يهم(؟؟هلهمصنع)،انه:العبريفىتاتى23

وتتفقعانلات،أىبيوئأ"الأنفسهماصنعتا)خقد:السبعينيةفىتاتىلكنها.العبريةاللغةفيالمؤنثعنللتعبيرالمذكر

السبعينية.معالقبطد4اللرجمه

اللهجةوفى5!"االبحيريةاللهجةالقبطيةاللغةفىوهويورا(،)ها-؟إ*؟6؟هناالعبريةاللغةفيالنهرياتي"2

النيل.نهرإلىتشيرماعادةالكلمةوهذه،ع5"16الصعيدية



الثانيالأصحاح

سيثطمنزجلاؤكان

تتابجمنأخذقذالآليي،

تة.)زؤتجة(قضازث،لآوي

ؤؤتذب(أة)ائمرقخيقب2

تجميللأنةزأؤاؤتضادكرأ.

أشئفر)25(.تلآتةأخفوة

ئخفوةأنتفلإزؤاتئم3ؤص

ستفة)26(،تةاتةأخذثتغذ،

ؤؤضذتييالحقر)27(،ؤطقثقا

ي!ؤؤضغئقاييقا،ائؤتذ

التفر.تجانبغقىاثبركيما)28(

17

اتئفيالأمئخاخ

7+17ةغ5،+خوللآ+لاهـ85لآ85لم،لاعة5خ،"8لاع

لئا+7هـ6"لألاغلل!79ولعى،"حأأ!*كاع7"نلآ+ل!.

أكاه!2للأغ9،3+كاهلم"ثهـغع7أ"ك!+غع!ع7.لاعكا!"

ةةأءع+7غةة!ن"لاهآعءكاهلا"كاه+غ!كاس!4ة+ن

5"لالآلها9+آع.5

أح+!ا3غةولنه5+للا"للانةأئمة+ن"،+غ

ول9++نع/لا،د،"يرغح7"لبأ+نلألهاأ3ءآ93+ن"ههـقر،آلا،

أ"ول9*غ+"لأعكاما"لاشن8"هـكاه!كاأ+هكاأ"ول

لاغغههلمع7ة+آة،كامللاهأع45لأ+ن7أ"ولهـخلاع!7

لالأ+ن"أع5ة+غ9508"+كأة+7.لاةلم!"+ه+

راوا...،ثولما:الجمعفيفتاتيوالقبطياليونانىفىاماختاته(،0راته...،ثرلماالمفرد:فيالعبرىفىتاتى"2

:اا)!آح+ءكأ(،57جميلأالصبيرأيالأنهمااشهر،ثلاثةأبواه"اخفاه:العبرانيينرسالةمعهذاويتفقاخفوه".

.)23

الحلفاء.سيقانمنمصنوعةسلةتعنى،)5،كماآهـ":كلمة26

اليرنانية:والكلمةؤبزفت(.)تججقرأ؟إد+"د+؟+والزفت)القطران(البالحمرالعبرى:فيتاتي27

فيالمستعملةاسفلتكلمةاصلوهي،واحدةمرةإلاالسبعينيةفيئردولمالمعنىنفسئحمل،ا!كاآ+ه+8"هـكاه"

الحديثة.اللعات

القبطيةالكلمةومنهاالحلفاء،بهاتنموالنهربجوارماءبركةاوطبنيأمنحدرأ:تعنيغ508اليونانيةالكلمة28

.ح6ولهح
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ينأختهؤزاقتث4

تة.تخاثقادايتغر!ت

إتىلمحرغؤنائتةقترتب5

ؤكاتثلتغتسيل،الئفر

غقىيتضثئئنؤصيقائقا)92(

ييالسئلةقرآتالئفر.تجايب

ؤجميقتقاقآزستقثاثيركة،

ؤاثتضتقئها.

ؤتدأزأثقتخثقاؤتقا6

ائتةقآشئققحث.يثيهىالستليما!ي

ين"قذا:ؤقاتثغقثيما!رغؤن

اثجئرانيين((.آؤلآب

لإنتيماأختةققاتست7

آذعؤآنتريدين"قل:يرغؤن

منمرجمغةائرأةتلث

ائؤتذ؟"للثيئرصغائيئرانتاب

يرغؤن:اصبنةتقاققاتث8

الثانيالأصحاح

ةةعلأهـ8"ق+هق

كأ+5كالألمةلماع577

+"ول!ك!كاة+علالاع

هـ"لماعللأآلم+آ

أ"ك!4

ك!"لم!9هـةلاع

"+ن.لب!

75،غ+"غةلاهـلأ3!7+ةلع!"9"كا

8!كائاههـكا"،غ+أكاة7+"+هلم!لأةلم"ك!أ"أ"لم49،

"نلآ،5+"9ع+95عئا557++"9فى+ة7+ه+"لأة07

"ك!أأة"كانآه+لأللاهـآلملا،غلاكالت!!8ع،

+كا!+ة"كاههآعلالأ+ةلمللا"49ءلا5+"!آلآ+ن"07

6ة"كاهع،75ةخة9قيلاهآ؟،4+!هآ"!الاغقيء

ء،علمآهـأ"ول0+"كاآعهـغ4قه+نلأىهـ97+*3

س!"9"8أ"ءاهـغ7ة+وللت!+7لألل!آ؟،"+لق!+7

لم5"9آل!لل!كاهق0+5

7أ"لاع+أعلأعةةلأهـ8ئآه+ن"19ء"لالاهـبن

4984س!5غ8ع5!لحه!اكالل!كاس!5،لأل!لا"،"،

9+ل!"كالاهنءهـه"غلت!+57لمأ"9ل!س!ول84،هـأ،عكاه

كا15+ة+"،ةآ57لم

لأ8غلا7ء+أع4قي+ن967"لألاهـلألل!"9"!

)ئك)ستقر(رفيقةجاربة،،وصيفة.بتول،فناةإلىترجمتهاويمكنعذراء،اوفناة:ئعنيلمة"9اليونانيةالكلمة92

1(.4:4،6اس6؟4:21



الثانيالأصحاح

ئقتاةاقذقتحب."قيىاد"

ائؤتلإ.أئمؤذغث

لمحرغؤن:ائتةتقاأققاتمت

ائؤتل!يقذالى"اختمطى

اغطيلثؤأتالى،ؤأزصجييما

اثمرأةقأخذباخرتلث".

ؤأزضغئة.ائؤتذ

ائؤتذتضبئاؤتضا.

قضاز،يرغؤنائتيماإتىأذخقئه

اسئضةؤذغبائنأ،تقا

ائتشتفئة"إنىقائقة:"ئوستى"

ائقاء".من

الآيرلايميئذتغذاؤخذتا

موستىضازتضاائكيير؟)03(،

إخؤييماإتىخربخلأنةغطفا،

ئلآجطؤتثتقاإسثراثيل.تيي

جمضرئأزخلأزآىئغاتايهم،

ينجمئرانثأزخلأيضرفي

91

95+تاعلاه.هـثهـصا"كائآهةغلأ7عل!!هء،ل!ءكا!8"ك!غ

لأ+7لما7+غ49+5تة+"،ةآ5لا.

و+أعللاعغة9+ة5لألأ+ق"!7+ةلألاهـلألم!"9"كا

ه"،لآ+479ةل!لم!3،+ة+"،ةآ5لا+5ق+5ول"أ

لأهـ8ةكاه7لم!،5"+نلمةلئ!لأغ؟غكالع!كالت!ة،5ل!ة+

لهاهـكامالاة.غ"8لمل!ءةغلألألالالأ+ة"+ة،لاهآ"ك!أ

!"ثهـلآهـغلاح"+ق.ة

لأ95ة"لاهـ507+ل!غةغ+تآه؟،"+لاهآع3"لأ!،ل!ع

"ن+ة+9ة5+لأ7هـلالأ4+غ9كاه94"س!لمول"أ

لأغع7كالأهـلآقي+نعأ5لاةأ07+غلل!7ةلمال!عكاهةغ+ة

ة75"لها"+نهثآلاس!7!ل!8غ3"كالاهك!5،ءهق

لأة"كا50"ق+ة7ل!كأعهاةلم!7لا.

الأ5!5+عل!غلاغةلاخآ"+5غلمالأ5،"9آ"كا5

+ه"رزءآعولعآلا"5،لهاغ"757لاعةلم!لاعءهلع!7ى!5

غلآعهـ8عل!+9ءة+لأه5"؟هـثرعهن45+نتاه+هق5

لاأ5ن5كاأ9"87.!"+"لاكالآه45ةغءلاة+لأةلأه

لألق!+ن"ة9قيهـلا"!ه+لل!9أول573،++تاكأ+لأه++تا+

"للأ،+5لم49للأهآلالتأ+قه+لا"غعة"لالت!هـ8كال!لت!

قمرانمخطوطاتفيوايضأاوالقبطيةاليونانيةالئرجمةفيتاتيلكنهاالعبرى،النصفى"الكثيرة"كلمةتاتيلا.كا

410*م!"4.



إسئرائيل،تنيمنإخؤييما

ؤهتاكفتاإتىاقائتقت2

ائمصخرئققتلأخدأ،زأىقضا

الرفل.جم!ؤطقرة

الثايياثتؤيملمحىخر!ئئم

جمئرايئينزخقينقرأى

يفمغتدي:ققاليتضازغالب)31(،

قريتلتى؟"تفخرلب"يقادا

قذقاأ"قن:ذققاا4

نأياقئلرغقئتا؟جميآقاؤئيسآز

يقاقتفحتاليىيالطريقيماتقئقيى

قخا!تائممئرئ؟")32(.أفسيى

قد"أقكذاؤقال:فوستى

قغروفآ؟"الأفرصخاز

الأمرهذايرغؤناق!يئ5

موستى.تقئلألطتطفثقكان

الثانىالأصحاح

لالق!ألاكاأ7"9.ثم

لأ2+عثملم،9للاءله!ةللىع50؟غةلف!عول4أةلئ!ع*نه

ة9قي!نةخ7""ءاأ+"+كأع5"+للاة7،كهـن++لاه،

ولخ9للىللاع4+نة7لاخقيءةلما.لب!له!

لأ3غععهـثملالف!ةغقي+لأله!خ"9آإ+ةع+ىغ"9ة9قي

ةن55"9؟لاكأل!لم"9لاهآ5؟+"،ثم7+ول!،له!هلاغلاه5

"ولأثملاغع،+لب!كأة+لاتاهول،،5"،+نكاآ+ق++ع5،+لاة

8+كالأآ57/

!4ة؟غ+أعلاع!إ+عكا+"ولعكاا+كاس!7كأ"+لاه*9

أ"ك!لالأ+كاهول،7هـغ!لألت!لها7لملما7للا"ثمععللاآلما!لاكا

هـغثمع5،لملأة+9+ةلاهلأ"عهآ5ءغهـ*غ5+لاة

،++نلأأوللملاههـعههـلألم7؟ع5!لالل!اللاأ"ول+أعع7

5أ+نأهلل!5خ7"هـلهاغ5لألأغلأهللاع+ة9لآ"له!ءهقءهنم

،5لأ7ءكالاهولةكالع!"94ة+"له!لآخ5+قه+أ"ول

غغ+آ3،ع4لالأآءثهـعلالع!ول07!لاكألت!*ع9للأعكااةخ

سرىالسبطنيةالترجمةفىيردولم،بالأيدييتشاجراناويئلاكمان:يعني،"لمما!غآ+ك!87+"،ةاليونانىالفعل31

.المرةهذه

السبعينية.ع!نقلأ27-28(7:)اعالشماسإستفانوسفمعلىالرسلاعمالسفرفىحرفيأالآيةهذهتاتي32

اياثيوبية،وفىوالصعيديةالبحيريةوالقبطيةالسبعينيةالترجماتفىتردلكدهاالعبرى،النصفىئردلا"امس"وكلمة

الرسل.اعمدسفروفى



الثانىالأصحاح

ؤخيماجمنموستىققرلت

آزفييىؤستكن،!رغون

أزضيىإتىتجاغؤتضاجمذيان.

ائبئر.جمئذتجقسنيذتان

يذتانيكاهناؤكان6

آييهنغتتمترغثنتتالب،ستئغ

ؤامئتقئن)"3(قآتئن.يثرولى
ءة)33(لم

ليسئقينالآخؤاضنقلأنخئى

تثرون.أبيهنغتتم

ؤقئذوهن.الرغاةاقأتى7

ؤأئقذهنئوشىقتقفن

غتقفن.ؤستقىلهنؤاسئتقي

زغويميل)!3(إتىدقئنائتم8

تالكن"تالهن:ققالآبيهن،

21

لالع!7أ!5ة+"لاه+لت!كا!9+لع!49"8أ"ولكا!ءالث!ل!ع

غ7قيلأ.لها!ا؟"7خلئ!هـ78غ؟أح5لالآلالها"،؟"7

هـةك!غلاعكاما+غأ+هـقه50.9+"غ

لأ6لب!+ةغعأ9آعلهاعاة"الاالا"كاهمغ+"ثاهـة++غ9ع5

+5،لما"7آ5"كالا،+"+9لمة"+"كاقه+"+9ة5"ن+للاتق!

هـ309515"9"+لاعلهاةللاع،4غةآئم85+لالا7لملع!!5

لا"كالأه!غ+"5؟عع"لهاعلا"5+ه+"كاأ،+"+!عم4+"

+هق4+كا9ة5"+نللالت!أهـ5!.

371"9"+للاخ!ةلماع75،؟غ5،5+،لهالاغع5

غعغلمكه57"5"+ن.لا"5"كاكاهةغلل!7لا!5

غ99كان5+54"+ئا"أ"!لأ8+7كالألاع4آ"+ن5أ"ك!

+غ+ةكاما57"ء9+ة"+"لمنللاتق!6.

81+"9علأخلاهللأ+5ةغ+9ءة3لأ"هلايهـ7+ل!ة

غ+"+"9.للالت!+ن"ةغةللاع+أعآ"+ن"5آ+،+ة

،40*504،قمرانمخطوطاتفىوايضأوالقبطيةالسبعينيةفيتردلكنهاالعبرى،النصفيالعبارةهذهتاتيلأ33

:معناه)يئرو(*+؟أا(3:)خربالعبرييثرونوالاسم.العبريالنصفيالآيةنهايةفىيثرونالاسمكذلكياتىولأ

سامى.اوبارز

مائهما.منياخذاى،النهرأوالبنرمنالماء:يسئقى31

راخ!وئيل343داه78اليونانيةفيوياتي،اللهخليلاوصديقومعناه)رعوئيل(،أ*؟لا6العبرىفىالاسمياتى35

اسماءموسىحمىعلىويطلقهـ95.15يثرونبالاسمفتحتفظالاسكئريةالنسخةاما+ه-"!.ولولالقبطيةفيومنه

.(4:11قض؟01:92)عددوحوباب(2:81)خرعوئيلور(ا:3)خريئرون
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ائيؤتم؟"القجىءييأسئرعتن

يه5د.اقففن9 يصري"زجل.

اسئتقىؤإئهالرعا؟منآئقذتا

غتقتا".ؤستقىتتا

هؤ؟"ؤآئنيتتاييما:ققال02

قكذا؟الرجلتركتنؤيضادا

خئزأ".يياكلإذأاذغؤتة

الثانىالأصحاح

ء+"لأن*+"ع+هنة+"9لا"علاهـكاس!"،!لهاع9لاهلم

491أغةلا"+أعهـللاول50،++نلأأطهـ50+لل!9

غ599+"كاتالأع!يهلها+"ة+لالت!له!،5+لاغلع!417ءا

لآ7لاعكالأثهـكاللأآلمالأأ"وللاعكاما+ة+غ"+9+"كا"لمة

.لالق!لمالأ

02ة؟غلاع+أحآ"+9+كالالاهـ5لا،كاهقه+ن"أ"ك!

لاه+.،+كاس!ك!أآ"لاآ+لفأ+نأه5ع+"+آهثهـعلحه+"!

ة+7هـل!"+س!9لملاهع+"كاس!8"ئاه7"لمل!ةءنلع!+ة5

لأ"هـ057+9"7

جمئذموستىقستكن21

ضفوزة)36(قآغطىالرخل،

زؤتجة.يموستىائتتة

ؤؤتذبائقرأةقختقصب22

امممهموستىقذغاابنا،

تزيل"لأئىقايملأ:37(تجرشوتم

)38(صصهع

.غريببما"ارضيي

2،+"وللب!ك!هـكاآ7ةخلالع!7!5+"9"+لب!

هـلأ"لملب!+لت!9أ"ول5+هة!ا!غلل!هـ+عء7"9ل!لأ+

هـلالأ"+غ9"ن06ق7للألا!لألالا"ولآ".

22لاغ9+كاهلأأ؟غ"8لم"كاتآهلألألالالأ+غععول7

لملاةألاأ"ولل!عكاهلم!ةلالل!+غ5!لالل!7ة+لم!هل!ة4

4نه+ن،!"كا!لما8غلاس!3،+ةةول،59"+5أعلما،لاغ

قيلأهلا"9+همآ.

.عصفورة:ومعناه)صفورة(3؟؟ظ:العبرىفيالاسم36

فىومنهحيرسامملم!5497اليونانيةفىوياتى،نزيلاوغريبومعناه)جرشوم(ل!ه6لم:العبريفىالاسم37

لمه"ء!اا+.القبطية

وبعض(السبعينيةعن)الئىوالسريانيةالقديمةواللاتينيةالبحيريةالقبطيةملوالثرجماثبعضمناتضيف38

4(.:18خروج)انظر:"فرعونيدمنوخفصنىاعاننىابىإلهياناليعازار،الثانىاسمادودعا:اليونانيةالمخطوطات



الثانىالأصحاح

اثكثير؟ا%لايميفكؤتغذ23

تئوؤتأؤةجمضر.قيلثقات

الآغقاليينإسثرائيل

صراخهثمقضيذؤضرخوا،

الآعقال.أجلمناللةإتى

أييتهئم،اللهقستمغ24

الذيغفذةاللهؤتذكر

ؤإشخاقإثراهيتمقغ)قطغة(

ؤتغقوصت.

إشرائيل،تيياللهؤتطر25

تهم.ؤعردت

غتتمتركمافوشىاؤكان

تترون

اثغتتمقستاق

يذتان،كاهني

اثترييما)93(آشقل

وراء،،إلى:العبريالنصفيئائى93

حدودطرفإلىعمومأ:والمعنىلهالم*+"

23

32يول"+عةغ+ءةلألماغ"9ع5"++5"هلاه

ولغعلا!45+غع8ع7ءكالأ+تاةلمسالحاكاهن5وللاه++ئالأأ.

أ"ك!لا"ع"لا!ا+كاسا+"ولأهأه،لاكاأ78"9ة+"لأقق!+

غ9لأل!س!أ"ول47كالأة،ع47لم،"ول4لمغلا7لألأهلم

4+نلاقق!9+ة5+ة7هـعة7ة+ة+قت!7غل!لل!39.

42أ"!!أعلأعكالاهولهـةعة5+كالاة+عةلهالا"77

لت!كان"/7أ"!هـكالآلالم!غ7هـةةع5ش5لأهـ"،لا5،ول

قه+ن"لآ+95+ة5رموللما"9أ"!ول"كاأ،ئمهول

.لملل!ول"ا

52أ"ول+غلأع؟آعةءهـة5نه+5نهألا5كاأ7"9ثم

،"!غهـكالف!737آه+ن".5

الثايمثالآصئخاخ

أأ"،5!ت!لالع!ول7لاآ"لم!،5+س!لا7"+9+ة"6"لم

هـ9515+هق"لألمالم9تاه4+نقهه+قع،9غس!5

لها"،ة"7أ"ولل!علأ"لالأ"+9+"ء"لمةة+نلاش

*ع+"9عي!*!ا+6البريةطرف"عندالبحبرى:القبطيوفي،(،البرية

البرية.



24

خوريت.تجتل).،(إتىؤتجاغ

الرلثتلآذتهؤطهر2

قتطرآلغفئقيما،ينتايىيقهيحب

يالئالي،تتؤقاائغليقةؤإدا

تخترقن!تكنتئمؤاثغفئقة

"أختازموستى:ققالن3

ائغطيتم.ائضئطرقذالآئطر

ائغلئقة؟"تخترقلآيضادا

أتهالرلبزأىقتضا4

الرلث)41(تاذاةليئظر،إفترقي

"ئوستىقائلأ:ائغفثقيماين

الأفر؟"."قاققاذ:ئوستى".

إتىتفترصث"لآققال:5

رخقيلث،جمنآلجذاغاخقغقفتا.

ؤا!ف!آئتالذيائضؤصغلأن

ئقذستة((.أزضنكقثيما

الثالثالأصحاح

79!لاهلماأ"ك!هـثميملاعأع5ة+ة59عسأكر79.لم

هـهـلت!72ةغلب!+ئا"لأ"3ع8ءهلا!ا9لاهآهـلأخ8ألاه

لا+9ة5،اغقه++"ململاهول4أة9قي،كاةة50+لمهم

،"+عآ"!لا+9لمآةةغ50ء"،نه+"ع"ولآ05+ع

3+أعلاعةغأ!لالل!ول95"+عهـ8لالئ!ؤ،"له!هلا1ة+

ة"لما"9ةكالها"لأغ+لمه+تاهآ++ة،نه4+"ولمهـاآ،4+ع

.50+كأمة

لف!54غةلاعةأعناول50،9،كاة9+7"كاه،ع7،خ؟ألم

8"عاغكاس!ع7+ن"ل!ةتا!50،9ك!غ+قهثهـلاه+"لملالعألاخ

لالل!7آ!لملالع!7!.ةةخ+أعلاعآ++كاس!لمللا،

أ"ول5لاع+أعلأالماالأغ53!آكاتآثهـ.عةلف!،4ة+

+ن7؟ة"له!غول+لق!7ه+ةلاهكالالق!.ةلأ94+50+ةلم

للاغنكالئ!كاس!كا7"ول5لم2لآلأكأآ4+كاس!ل!آ.

جبلحوريب"إلى:البحيريالقبطىفيوأيضأ".حوريبها-الوهيم()+*يا؟إهاللهجبل"إلى:العبرىفىتاتي."

يسكناللهانيرىقديملقليدهناككانانهاليهردي،المؤرخيوسيفوسريرىاالسبعينيةفىاللهكلمةتاتىلالكن(،.الله

واجاتمكانمعناها:+6؟6العبريةحرريبوكلمة.301(..لم+4)1.12.11اللهبجبليعرفكانلذلك،الجبلهذافي

اجد!.

اسمفيتكرروالقبطياليوناشفياما)الوهيم(،6إه*ياوالثانية)يموه(6إ96العبريفيالأولىالربكلمةتاش!ا

المرتين.فيالرب



الثالثالأصحاح

إتة"آتاتة:قاذئتم6

ؤإتةإثراهيتمإتةأييك)42(،

قخؤلتغقوقي".ؤإتهإشخاق

)3"(خالتلأثةؤخقه،ئوستى

)ؤخيما(يخماأقاقهيتطلعأن

)،4(!
لله.

يموستى)45(:الرئثتقال7

(،6)،5صغءص"

شتغيىقذلةرايت"رؤية

ؤستمذثجمصئر،نرالذي

ائمستخرين)47(.منضراخفئم

بؤتجيهم،غيضثإئى

يدينلائمذفثمقترثصث8

منوآخرتجهئم،المصرين

إتىؤأذيخقفثم،ا!زضيفلث

25

أ"ك!6ل!ع+إعلب!+ن"د!"لت!3،له!أحءةس!هـةقه+

كا"+9كاةلملاهءهـةلمطهـ5"9لما!هـأعة5!!"كاأ

ول4هـأعة5لئا،"أم.9+كاسا+"للىعلأعةغ5!لالل!ولةء

+9لل!كاق+ل!ه"+نقه.عنء8لم+،!5لأ"9

+"ولعله!لم8غ"ليا،غ+لئ!7لاه،+هقهـعهق.

7ل!ع+أعغ؟تاوله،959+ة5ل!أ!لالع!ولل!لئ!؟لا

57؟أعلالأ+ل!،كالل!!!!ثهـقه+4قهلاهلهاتاه+لاغ

وللأأن++لب!"،ألآء5ول9"لا3لآ5"ن+لت!7"لآ،اهول"

ة+"للألت!+غ9+"لع!،ةهلأ.ل!لق!"ة؟ه9"لألأ+7للأنةة7للأ

+ن".ل!لت!

أعهـأ8غ+ع!ألمل!7ععغ،"هـكاس!8نه+ن"5ولغ

9،ع!لاة35أوللالل!آ++لاأ"وللأ"!غ43ل!آع4نه+ن5ولصا

لآ+35لآ5لأ،ع!غ75ول4أ343"كاأعلأآع4نه+ق55،س!

32(.7:)اعالأعمالسفرفىتاتيوهكذااكاء*،،53،)آبانك:بالجمعالبحيريالقبطيفىتاتى2"

هيمنهالمشتقةوالصفةبالنقوى،المصحوبةالمخافةعنإلايشتعمللاعادة،"لم!ه!الم"ثهـلطعاليونانيالفعل3"

12(.2:22؟5:8؟2:اع25!2:)لوانظر،ئقى:تعنىعدط"8لآلم5

وجه.فييئطلعاوينظروصعناه،السبعينيةفيواحدةمرةإلالملمماع+"ول8س!+غاليوناتيالفعليردلم""

القبطية.للنرجمةومنهاالسبعينيةفىتاتىلكنهاابعبرى،النصفي"لموسى،(كلمةتائيلا5"

عيانأاو،رأيترؤبةللئاكيد:وذلكوالفبطيةاليونانيةالترجمتيناوالعبرىالنصفىسواءالرزيةفعليتكرر6"

عاينت.

اءه-لمعاول!ول+ك!ردا5مم!ولعح++عول*5يعنبرتهمالذينالمسخرينمنالبحيرى:القبطىالترجمةفيتاتي7"

لمه.لمرلما5،
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إتىؤؤاسيغبما،تجثذ؟آزضبى

إتىؤغستلأ،تتناتميض!آزض!

ؤالجثتينائكئغايئينشكالب

ؤائمرزييملن2يينؤالآمولي

ؤائجويينؤائجرتجاشيتين)8،(

ؤائيئوسييين.

تيىصمراخهؤداؤالآن9

ؤزآئثإلن،آتىقذإسئرائيل

ئفتايقفئماليىالضيقةآئضا

ائمضرئون،بقا

إتىقازسيلكقلتماقالآن.

ؤئخربخجممئرشيلئي!رغؤن

آزضيىجمنإشرائيلتيىشتغيى

ص)94(5

."جمصر

"قنيفيما:ئوستىاققاذا

!رغؤنإتىآدقستخئىآتا

الثالثالأصحاح

للالآ7لأةلالأهـ4أ"ك!588+لآ7لمأع5لألآلألا"كالاهغخ

لأ"فى"ولألماثهـغء،عءأ+ة7++ةلأه+لت!7

آ"للا"للا"*لاس!أ"وللألل!آ"++ع*أ"وللهاولللألل!آ"995

"كاأع9آ"لحعللالئاأ"ولععلألل!آ"كا!39أ"ءا5لا4آسأ7

"أعا،كا!لاهآ.لاس!

أ"ولوقآل!7نه؟ألألالا"9ءأل!لتأ+لالت!ألاكاأ78"9

،ع"لأ9+ة5لمعلم!لئ!مم!مهـالق!غ""9هـل!ة+ةلم!له!،78لم

ل!ةكلهـأه++نلأأ5،هـ،،8لمكالاهلأ،"ن6هن.5

51أ"لاقلاةعق09+كا!+4كالل!هأعع9+ة5

لل!"9"8لمكاهول"خولء+نلأألملاه،"!"!غ!ع5،ةء7

ة"ثهـ7لاهلمانه+5نه،لا5كاأ7"9ثمولغلآلأ5

.لاه++ئالأأول

لألأأ"وللاع+أء5!لالل!97+ة5هـلاة+للاةعآ+5

لم،لم!،ع،+ة95+،"له!هكاتاع9+ة5لل!"9"8"غ!اكاهلم

مخطوطاتفىوكذلكوالفبطيةاليونانيةالترجمةفيياتىلكنهالعبرى،النصفي"الجرجاشيين،اسمياتىلا8"

؟ا.3:يش؟ا7:تث21؟:15لد)انظرارضهمإسرائيلبنرورثالتيالشعوبمنوهم5،4-ولس!تهه!40!رقمران

8(.9:نع

فيياتيلكنهالقالمة،والآيةالآيةهذهفىالعبرىالنصفى"ارض"كلمةأومصر""ملكاللقبيائىلا9"

والقبطية.اليونانيةالترجمة



الثالثالأصحاح

تيىأخربخؤخئىيضرقيلث

جمضر؟"آزضجمنإشرائيل

ئوسىاللهاتكفتم2

قغك،أكون"إئىقائلأ)05(:

آتاأةلىائغلآقةلكؤقذه

شغيىتخرججيتضاأزسيلك.

آيفخااللهستتعبذونجممئر،ين

الختل".قذاغقى

"قايفيما:فوستىاققال3

إسئرائيلتيىإلىآدقسثآتا

7بائكئم)!5(إتة:تفئم4ؤآقو

قاقيسثآلوتى:إتثكئم.آزستقيى

تهئم؟"4أقوقضادااشمة؟

"آتايموستى:اللهأققال4

ؤقاذ:آئكائن")52(.

27

ول3أء+ن/لاهع!4أ+ة،غكاععلع!+نه5لاأنه5كاأ7"9ثم

ولعلآ/56ول2،نا++هلانم

.12ل!ع+أعغةةعهـة5آعكالالع!87لأغل!س!،+ة

كاي!5لم!"،لماعءكاله5قلم"أ+قه+كاق5،+ةيه!لماعهآلا

،+ةعكالت!7!اخ.لل!ولغ+كا!+"!غ7لبما+غلأ"لأ"!ل!آع

كاعلاة+ل!ة"8لمالاهغع++نلاأكهـلاه،"ول

9ء"8+عكان!اعهـلب!+لب!عغ7لب!+ة9،ع.لب!+نه+

لأ3ول4أ+أعل!ع5!لاس!97+ة5هـلاة+عة7ئاهة10

لأغلئ!غ8كاتاع5"له!،9+ة5ءهن5لاقهأ5كاأ78"9"ولأ

غلت!99+ءة+ن"نه5ةهـس!ءةلت!+7كا"+غلل!79

لم!قل!لت!4++كاس!ولولغل!له!سا+9ة5نله!5"لم

عل!أكالاهكا!+لل!9لم!عآ+لاةنملق!+ن"لم!ه+آغلت!5099+

4ن+هنع.

441!األ!ع+أعةعهـة95+ة5لا!لالل!7لت!52"

عألم!،ةلث!للأ.ول"أءأ+ع57ئا+س!5غ9عآ5+5ءآلاأ5آ5

فتط.،)فق!،كلمةإلىالعبر!طالنصفيالعبارةهذهتختصر05

الفاتيكانية.النسخةالسبطنيةالئرجمةعننقلأأبائنا""إله:البحيريالتبطيفيتاتى51

بمعنى:"،اكونالذي"اكون:الحرفيةوثرجمئهااهيه(اشر)اهيه*69؟؟ل!6*6إ؟العبرىالنصفيتائي52

وكذلك،لن!53.،لم!أعةلالت!الكانن،،هو"انا:اليونانيةالنرحهمةفيجاءالذىالمعنىنفسوهوالكانن(،،الأننى("الكانن

مماه*".ء++هه!ا+ء+:الصعيدلةاو6*مم!ه*ة،ير!+ه!ا+6:البحيربةسواء"الكائنهو"اناالقبطيةالنرجمةفي
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إشراثيل:لتيىتفول"قكذا

إتئكئم".أزستقنيآئكائن

يمومتى:آئضأاللهؤقال

إشرائيل:لتيىتفول"قكذا

إئراهيتمإتة7بايكئمإتةالرلث

تغقوقيؤإتةإسئخاقؤإته

اسئيىقذاإتئكئم.آزستقيي

أخياليإتىؤبكريالأتدممن

الآخيال.

تجضاغةؤاخضغإدقثا6

ؤقلإشرائيلتيى53شيئوغ

تراغىآبائكئمإتةالرلثتفم:

إشخاقؤإتهإئراهيتمإتهلى،

إفيقاذاقائلأ:تغقوقي)4"(،ؤإته

(65()ئثأز)ؤ5()5افتقتمالكئم

جمضر.ييبكئمخلقاجمفذاز

الئالثالأصحاح

كاأ78"9ةلالت!+ة+كاس!ولولغ7لهاع9+ة5.5"لمان

51أ"ل!ع+أعهـةةع75،ثهـ"+9+ءةل!!لالل!الاا

+تأهلل!5صا9عآ5+هآ5لاهأآ5كاأ78"9؟أق509،هـةعة5

ل!لق!++"+غلل!79لم!نهـلمل!لت!5ة5لم!"9،ول4،اهـأةع5

"كاأول"ك!هـ،عة5"ألع!وللملم+"ثهـ"+كاس!ولل!خلهاش!9+ة5

كألم!ن.5هءة+قنهله!ل!،+كاس!لاة57،لالت!أ"لماهأ"!

لما77لم!لالاكاقل!هلألاععلت!7لأخ!لاع"5،.

لأ6هـثهـغلالئ!لاكال!ئاه7كأعلأ"2ل!لأ+علأ9ل!"أكالاه

لالت!+لق!ألا7كاأثهـ4479"أغ9عآع9+ة5ءتاه+ن"

تا،50،9ةعهـة5لت!+7غ+"+لالل!9له!نل!لق!آ"ء+لئ!

لماهـلم،5ةعمطهـ95لم!"هـأ"ولععةول"كاأعأهـألمهعة5

لع!ول"ألملم8لأغل!س!قي+هك!،+د!"+غلم!له!سا*غ،54"لم!ن

أ"ولكاق4لهار!لمغلملاصا"7آلمانلالاغوللملب!++تالاأ

21(.5:اع)انظرالشيوخمجلساوالمشبخةاوالشيوخجماعةإلىترجمتهايمكنعلا59ءآكالماكلمة53

العبركيالنصليأما"40*س!04،قمرادمخطوطاتفيوكذلكوالقبطيةاليونانيةالترجمةفىاللهاسميتكرر"ه

فقط.إبراهيماسمقبلفياتى

للتاكيد.والتكرار،والقبطيةاليونانيةوالترجمتينالعبركطالنصفيتاتيهكذا5"

،ء*ا".الراي!ت"كلمةالبحيرىالقبطىالترجمةتضيف56



الثالثالأصحاح

يناضجذكثماقففست7

أزفيإتىآئمصثرتينقذليما)57(

ؤالآئوليئينؤالجثيينائكئغانئين

)58(ائجرتجاشيئينؤؤائمرزتيين

إتىؤائتبوسييين،ؤائجؤيين

ؤغستلأ.تميفتتنأآزض

يضؤيذ،اقستيسئضعون8

ضيئوغؤتجضاغةأئتقتذخل

تيلثيرغونإتىإسئرائيل

ائجئرايئينإته:تةؤتفولجمضر

قسييرةقتمضىإتئيما،ذغاتاقد

تذتغيكيئائترئيمالمحيلأياح!تلآتيما

لإتهتا.

!رغونأنأغقماؤتيهئي9

تضضئونتذغكئملآجمصئرضيك

قوئيما)95(.بيل!إلأ

ؤأضرصثيلإيقأئذ02

21

71أ"ك!57+أعلع!كايهرم،لم"ل!ول5"لهانولغلآ+5

4"لل!عكالت!،ا5لالت!+آ++لالأأولل!لع!5أ5ل!لأ+ل!لآلألت!كا7

لألل!آ"ل!"7"*أ"ول4++ع*أل!لع!أ"،اله!وللل!آ"7995

أ"ءا8ع9س!آء!ع7أ"ء)عع9أ"كاس!لال!لل!أ"!اأ"لال!ل!لع!

أ"ولأ،علملالل!آ"كالاهأع35آتم97خ7"كالاه"ثرةلأأ"ول

لماغثم.،

81"!أعكاأ4لاهكاآ"+لاهكاتاه،الآكاهـ5لآلالل!.5"عك!أ

ءأعع8عتانكابمأ"،الألأع9"آكالاهكاأ78"99+ة5

كاس!"94"غ!اكا!،أول3لاه++تاأ"غ9آع95+ة5

ل!ة+ن"ةءهـة5لت!كا49،57آل!س!9+م!اغكاكاه،"+7

لأكأله!95.5+لت!كالاعلم!هـع"لائاهةةل!ةكا9لالت!،

علم!لأللألت!9أع5ل!لأ+غلم!79لمل!هكاتاهـ"ل!أعلم!لع!7لب!+

هـعلب!لأ.لالتأله!

لأ9غلف!7؟غ"ةأه،+ةنه9+،"?كالأهةلم!ن5

"كا9لعألمه،كاهولعن5وللاأن++لاه95+حهـلالآ7"لم،

لا"غلألم!لم!+عفى*ع9،ة5ول5"،"+"9.

02"3،غ+!عآ5ءلالأكالأ*عآ"69"+ةعس!+هن5

المصرللن،(.سجن"من:البحمركطالقبطيالتزجمةفىلاتي7"

8(.العدد)انظروالقبطيهاليونانيةاللرجمةفىياتىلكنه،العبريالنصفي""الجرجاشييناسمياتيلا8+

مخطوطاتمعوايضأالقبطيةالترجمةمعالسبعينيةالترجمةوئتفق"،قويةبيدالولا:العبريالنصفيتاتي95

"40*س!"4.قمران



اليىغخائيىيكلآئمصخرئين

دلكؤتغذميهم.آضتغ

يطيقكئم.

يقذايغقةؤاغطى21

اثمضر"يين.أتاتمالشتذب)06(

لأنكئمتئطيقونجيتقاقيكون

قاريخين.تفضونلآ

جمنائفرأةتطفثتل22

مىضغقاال!ئايهت!ؤجمنتجازيقا

مضبماآئيغةائتيب)61(تفسي

ؤتضغوتقاؤثيابأ،ؤدقحب،

تتايكئم.ؤغقىتييكئمغقى

ائمضرثين".قتسئيمون

الثالثالأصحاح

كهـ3ألا+كاهآى5غ7+كاه،+هآ5هـ"ىلم!كاه!آ5،له!هلالم

أه5لع!كالآ،5+للاغآه+ن"5لمأ""?له!"+ق"+

+كا!+"عغثهـعآع.5"لهان

2!"عاأةللأكالق!كأ*9للأ،لبأ+لبأ"8++تاهلب!

غ7"للأ+آ75+لت!ل!وللأألا+6آلل!07ة+4للاةغ

9+ه+"لمء+7*غك!قه+ةع8كاتاعهـكاس!ءلاعول.آه

22،عكالآ+أ"2لا7لأ9"+ة50707+أعولأ

لآ*!7لاه"شن!عك!كان3947لا9ةأ"ءا9!لا"كالا

أ"ولكا"له!،لملاةلماكاماأ"ول،عكالآهـ،+غع+غ،نهء5لانهأ5

لالت!لم!نأ"ولأ+غلاهـ5"+غ+"53"9له!نل!لت!أ"ول

لا،!ثمعكانع+ع+نه5ول3ألا++ألاه5.

"لشعبي(،.الفبطبةالنرجمةفىناتى06

الخيمة.نفسفيمعهاالساكنة:الحرفيمعناهالآ،)كال!7لاهاليونانيةالكلمة61



الرابعاياصحاح

ؤقاذ:ئوستىاقأتجاقي

ؤتمئضذفوفيتئم"قإن

لآئفميضؤيى،يسئتمغوا

يطقرتئماللهإنستيفولون

تفم؟".أقولقضادالك،

هذ؟"قاالرلث:تةققال2

ققال:فؤأئايلإك؟"ييالى

"غصا".

غقى"أئمقا:ققال3

غتىقائقاقآ."زضيىيةا

قهر!تخئة،قضازثالأزضيى،

جمنقا.موستى

يموستى:الرلثقاذثتم4

يذتيقا"،ؤأش!يذيذك"ئذ

يذتيقا،ؤأئ!تذيذةقضذ

يلإ؟.مىغصأقضازث

31

الزابغالأصئخاخ

أ+ةولع9هـآ7ةغ5!لاس!7أ"!ع+أع7لا"د!،لائاه

لألم!++كاماعكانأكالع!لاله!5،لم!7ةغعكاللماكائاهطك!"كاألا،لآ+5

هـلآلالل!5له!لملاهغ9كاتآهل!،كألأ9+ة،!انه"كا+لئ!كاآ5،

ةءهـة5لمآ+غلت!5099+نه+ن"/5

2ع+أعلأةغ"+نلب!ن!9ه،5+آ+قه+ة+كاس!7،ءة

لاع7+ع*9،نملاهكاآةةغع+أع7ةع،.50؟لم

"ك!3أ+،عللاع3آليالاه4لأ+ن7أ+غلألأ+لآلا07أ"ءا

غللأعليا،99للالأءن"أ+غلالأ+لملالآلأأ"ك!5+علاغلأخ

هـة.5،"ك!ألألاهـغللاعلالل!الط!5+"،كاق"هق.

"4أعأ+ء7تاك!509،+9ة75لاس!!لا

757،ع+"ل!)لأ+7"!آع*ول4أقهلم"!ا+غلآ،5

!غ.لاه!9!!عآع5"7للأئاهش7آع*"9+غع8لمكا5+ع

لآ+5غول9وللملاهأ"وللأغللأغ5+ع،"509ةغ7قي+ع*19،

4.قه+ن
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قذآنةئضذفوك5"لكى

إتهآبائهئمإتهالر!ثلكطقر

ؤإتهإسثخاقؤإتهإئراهيتم

تغقوصت".

قاذئئم6

يذك"آذيخل

تذةقأذخل

أئضأ:الرلثتة

جضنك"،

جضييما،ثئم

جفخنه)62(ينيذةأخربخ

الثثي)63(.جمتلتاةقضازث

الرابعالأصحاح

5ألا"++ء،عكانكالطكاللأأ5،ءة،لفما++"كاأ5،

نك!509،ة!عة5ءلالت!ء4+غلأس!9"+نل!لت!لمهـءة5

كهـلملم!"9ك!4هـأس!ة5"4"كاأهـأعة5س!ك!"ألم.

6ع+أعللاةغ"نلب!6ق!509،+ة8لااد!كاألاغلأعولع

لألأ+آع*9لاهكاهس!أ5+لاة.لاهكاللاه+ثهـةولول41

للا!أعلأعوللاعلالأ+*عآ"9+ننهعأ5+لأة+ثهـةوللأه

.قه+ن"أ"ولغلأع7ع3للاعوللأ+7آع*49قه+ن""غ

نه+ةك!ىه+48لمقه+نأ"!هـلآلأعلأغ7لأأ!ا!لا9

ئا"6تاهكالن!عأ*للالت!،.

أم!ا7ل!ع+(ع+ل!امهع!الأعل!!اكاأعل!أ+لطهكاهمآع*أئفئا"آذخاه:قالت7
ىصلم

قآذخلج!"،يىيذك

آخرتجقائئمجضييما،يىيذة

إتىأئضاقغاذثجضئييما،جمن

تجستلإ؟.ت!ثئر؟تؤلب

ئصخذفوكتثمإدا8"قتكون

ؤتئم

تىولأا

الآييمايضؤبت!ئقغوا

تذئمخذفوأنهثم

أع65للاةةول+8.لاهكاللاهم!اأعلا!ألأعوللأعلألأكاع*مآ4

أع65لاةة"لاه+48.ئآه+قأ!اغللالآععلأع"3لالأ+ئا"

غ"+قه"ة8+هلا4+ققهلم"أ+فىكاللا،+عك!4++كاشا

أع5ش97*ل!"ةش!كاةك!594"+نقه.

8غلاةةغلألم!++كااءكائاكالل!آكالا5،له!7ةغ

"كاأعولهكانكالل!لا،لآ+5هـلآللألع!5+هتا7ءله!علاهأ+تاه

+9لئ!+5لالم+كاما+عكاتاهكالاكاللاآ5،+لآ5هـلل!لالآ5+ئآه

5.48-+ءته!40!رقمرا!مخطوطاتمعالسبعينيةالترجمةوتتفقاخرجها"."ثم:العبرىالنصفيتائي62

القبطية.الثرجمةفيايضناوهكذااللالج".صو"برصاءالعبرى:النصفيئاثى63



الرابعالأصحاح

الآيخير؟.الآييماضؤب)ب!تبب(

ئمتذقوكتئمإداؤيكو!9

تسثقغواؤتئم،الآيتينيقاتئن

تاءجمنتاخذأنكيضؤيك،

ائياي!يما،غتىؤتسئكبالئفر

منأخذتهالذيائضاغقيميير

ائيابستيما((.غقىذمأالثفر

يلرصث:موخمما.اتقاذ

قأتازلت،تاإليذ،"أتؤسثل

ؤلآأفميىئئذكفؤأ)"6(ت!حث

ألبمنذولآأم!،جمنأؤلي

غئلإك،قغلتتكفتمإثتذأت

ؤيستافي،65ضغيفث

".تميل

يموصتى:الردثاققالا

ؤآقما،يلإئستالبأغطى"قن

ؤأأخريرأوأصتتميضتعقن

33

لما!عآهلا+هق!+كأ*كالاه.

9"أ!ءكا"،غلاكألأله!++كاماعكالل!كاتاآلا5ء،+هآ5

أكالاةيه!ءلم!آء،5،05+قه+لم!ة7غلا،كالل!كائاهول"كاأع

لآ+5هـلل!لألآ!كاهلالم8لآلياله!7ة+ة+5ئآتأة+"50+قه

لما"+ه+قهأ"ولغع*ولآع5أ+غة+97!لملاةأ"ول،"+كا!

+ةلل!ةتأ9لمةكأخ7لم"ثم75ة+ءقه+لهالمه+ه+5لمق

أ""لها+غأقهكاع97.تاه

51ء+أع7ةغ!لالل!7ع9+ة5ئاءا9ل!ه،هخلم،لمهلماه

3ن،9علمه*ن7"ولأة5أع،لها9+ةلآ+5هـ*غغ5هةنغ

9+ةلآ+75965+آغلمالأ5"9ةنهغهـة1ئاهلأ9لع!ع

8"8عل!آلب!6هـع9+كا+ل!هلاهكاآ.ل!*كاأهـةل!لل!50"عاأ

لملأتاة"9كا!لع!508لف!لأغاله!أع0

الألاع+أعغةناول950،9+ة5لل!ولل!!ىآ+5

!للأ؟غة+كال!خ!له!4هـلأ"9+لفألملط،"،ا+آ5+غهكا!آلاع

هـلل!،اكاتاةلاه4!اأ!اهـلع!لأةلم8،خ+ل!ه+""عاأ

هحلحهعء3.*"ا**ء*الكر"احسنلا)هـفإني:البحيرىالقبطيفيتاتي64

علىيقدرلاالائمخصانتعنىكادا"89ءةفكلمة.الكلامفيالاعاقةصكلماتئلاثبيناليونانيةاللغةت!ز65

دعأهـةدا*ء،507وكلمة،الكلاماثناءالمفاطعاوالحروتبعضيكررمنتعنىخ!"88ة5وكلمة،الحررفبعضنطق

بسهوله.الكلمةمقاطعبينيصلارلشحطيعلامنلفيدهنا،المسحعملهرهي
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أتاهؤأقاأغضى؟أؤتمييرأ

؟)66(3
لله.

أفتخؤأتاادقث،اقالآن2

ئريغأئتقاؤاغففكقضك

بيما".تتكفتمأ!

"أتؤسئلفوستى:اققال3

)شتخضا(غئنزدث،ياإلثك

.ئرسيفة"ائذيقابزا،آخر

الرتثغفخباقخمى4

فتا"ألثسنؤقاذ:ئوستىغقى

أتاآخاك؟اللايريمأقازون

كلائايتكفئمفؤآتةأغقئم

خايىخفؤؤقاقغك)67(،

تراكقجيتضا.لإشيقتالك

تفسيما،يييفرخ

ؤتضغقغةاقتت!شقئم5

قاكأفتخؤأتايييما،يخيكيضايى

تصثتغالب.قاداؤاغفمكقاؤقاة

انا،)اليسالبحيركط:القبطىفيتاتى"6

معك(،.هوسيتكلم)،متكلمأحرفيأ:67

الرابعالأصحاح

ةثهـهـلاكا7لمنهوللف!لاغهـةع/ءة

21ول4أ7لاق95+تاعلملاهأ"وللف!3!ال!"لع!عآهة+

+كاةلما!لاهكا"لأىكاألملم،عكالل!كاهةلم!ءولغ5،

،"كالآثر"8

،3أ"!ع+أع57!لالل!يوللهاهغهلم،4تاك!لمع،9

+9هء*آ9"كاما،لالاةكألمالاعلاه"ول57لمل!ة

"+!+كاثهـعءء،.

،4،14أهـلالم!س!!ع5،ة!69أئا9ه،5غ+ألالل!7أ!ل!

لأع+أعولنهقهةأس!9"ول7ةلاهكاةهـثمحةكأة

8علا7+آ5لمص!++كاآ"لم!"،+ة،ثمثهـ"لاس!8"8كالآع،

+ن"ة!كا05،"حاأةأهن+ن"ة5غععكاناء8"+ع،عأ5

كالأ+لا"7!كايآ5،"ءأأةأكالالت!ع9"*كالآ"+ع،غ7

غ"+لالب!.

51ا"حأ!9ش!آ5+9ة5"ن+ن7"!أةكالن!عء،+كأ

كأكا"لم!لآ9لاهلم!أع5.قه+ن"لهاة+كاة+ك!4ألف!لأخ

هللافىلفا!أ++كاةلم!ةلاهكاه"ولأ+ةكاكاق"له!فآهءن

،،.الالهالربقالهر،



الرابعالأصحاح

الشثغتيكلماؤهؤ6

قمألكتكونؤفؤغئك.

تخصنييضاتةتكونؤأئت

)68(!
لله.

اليىائغضاقذ؟ؤ71

تا!خذقاخئييما)96(إلىتخؤتث

تضتعيقاالييقذ؟يدك،يي

الآياب".

ؤزجغموستىاقضضى8

"آنا:تةؤقاذخمييمايترونإلى

إخؤليإلىوأزجعأدهب

هئمقلؤآزىجمضرنرالذين

يترونققالأخياء".تغا

مغافئ"."ادقث:يموستى

اثكيير؟الأتايميئكؤتجغذ

جممئر)07(.تيأتات

35

"وللاكاأ،لمام،س!كاهلم!نة5"كالآ،5++عع.

61ول"أ"ن+ة!كا5،+9!ثهـكا"8كالآع،+9ة5كالاة

"8لملأةأ"ول+ن"ة5لماة+كالاهكاما"+كا!!4نكاةخ

لب!+ق"يب!غ+ة9+ة5ءهـللاة+ة07

71"ولألأ+97لمة57ة4+77+نلالأ+

ءكا9هـ"عكاآ47ءأ5هـةللا،آ83لماللى7غللا+قي*ع9،كاآ5لالم

غ7في+5كالأ،ع5،غلأ"قي+ن+كا!لماع!آ.

9581+15عهـن7ةغ57!لالعأأ"ءأ+ة9+كاس!للىعل!ع

+9ة5هـ9501+ة7لأ"لهالم9لاة"ن+قه"!أ8غلأع،

95+،"لهاهكانعأ"ول9+كا!+ةس!للىغ9+ة5نه+5

ةةعنههـ58لاهلأنه+5لأغلأأوللب!++نأ"ول،"له!هلا"ة

عأ،+غ.ل!،كالق!!أ"!ال!ح+أعأهـ955أ2كالالل!وللح،ة4!ع

س!للاآ"،لأق07

لماكأ+عةغكأ+5لألماغء"9+ة5+5"ثهـثمهع!غآ5"لا

+غغ8علاءكالأ+نةنءهاكاهلم5كللاأ.لاه++ن

فيوئائيلالوهيم(،لوثيهي-)وإئا-؟*؟6إ!+6إ+-؟أأ؟؟6إلهأ"لهتكون،دوانت:العبريالنصفيتائي68

"ههـول.مم!عا+د!ا!اغ"*ا!"ول*ع!ح*!7+ه،،اللهاماملهتكونانتالو:البحيريةالقبطيةالئرجمة

البحيرية.القبطيةالئرجمةفىأوالعبركطالنصفيحية،(إلىتحو-لت"التيعبارةئائيلا96

23(.2:خر)انظرالبحيركطوالقبطياليونانيفىتاتيلكنها،العبركطالنصفيالجملةهذهتاتيلأ07
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يييموستىالردباؤتاذأ

إتىازحغ"ادقب:مديان

تجميعتاتقذلأئةجمضر،

تطفمونكائواالذين

)71(".نف!تك

اثرأتةموستىقأخذ02

اثخميرغقىؤأزكتفئمؤتيييما

ؤأخذجممخر.إتىؤزتجغ

فياللةجمنائتيالغضافوستى

يلإ؟.

يفوعتى:الردثؤقاذ21

إتىيترحغتذهب"جمئذقا

ائغخائب،تجميغائطرجمضر

تدك،فيتجغفئقااليى

ؤتكتي.فرغونقذاتمؤاضتغقا

الشئغت.يطيققلآقفتةاقسئى

قتفولأثتؤأفا22

الرلث:تفولقكذايمرغؤن:

الرابعا!أصحاح

!9لاع+أغغةتا،ا950،9+ة5لا!لالع!الاالاغ

؟"7"،له!!؟كأ!أ،ع+"عهـ8عءأ5وللاآ++ىلأه.

+هـع7لآكاهوللا،9"2++لأ"ع05أ7!ءه+لأقغكايلاه

للالأ+.لالآ*لاللى

748402"لملف!7ةغلالع!7!5لأ+لالالالأ""ولآ

أ"ول"+مآ؟،"+عكاه،آلمءلاة47ة+نأ+غ"+

"،لاتاغه+نأ"كك!9+كا!+غعل!اع7أع.لاه++لالاآكهـ5

7ء،"ثهـغغة5!لاس!7لألأ+ةخ57؟لمل!لأ+"9"+

+ههـقعقهغ7قي+ع*9،أ.قه+ن"

42عأ+ع7ةغولن5،09+9ة75لع!لا!ل!

95+لهاهلاعغ7لاهكالاهأ"ولكاكا!+ة509+لاههـغس!أ5

لاه++لالأأولة"9"+لاكأ+"+،غلم"+"9ةوللل!ةخ4خ7

+"آ5*ع!كاآكالا5لالم+5،كالآع5،"ن+"غلا"لا+آهلا

.لل!"9"8غلئ!7!ةكاكا987ل!شلق!ل!لالأ"آ؟9"،ا

+ن"لمقهأ"!نهلألماغ+كا!+"عكآع7لاة+.لاة"8

22ف!!اةغ9آع5لع!49"كالب!+ءةكأ+8،ءلأسا

"ق3،509أة5++لع!9ة+هةك!5لماهىكاأ8479.

ماتقد"لأنههـع+7،كاه!الآ3ة9أهنه+،لحغ+57مرودسالملكصالكلماتنفسمتىالفديسيسئعمل71

2(.20:)مت"الصبينفسيطلبونالذين



الرابعا!أصحاخ

ائبكر.ائنيإشرائيل

أطيقتلث:ققفست23

55صصمي)72(ه

ائرذييعبدفي،فإنشعيى

أفتلآتاققاأئظرئطيقهم،(ن

ائبكر((.ائتك

فيالطريقلمحيؤخذث24

الردث)73(قلاكأنالفئذق

تقئقة.أنؤطقتائتقاة

صتؤاتةصتفوزةقآخذث25

ؤخرثائيقا،غرتةؤختتحث

ؤق!"قذ:ؤقاتثقذضئيماجمئذ

ؤتدي"يختالبذئم
)74(

لأئقاغئه،قائضر!ت26

"قذقاتث:

."يتيؤ

قاذؤ72

يختالبؤقص

:نرولقادبلرا
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32ع+أ"ةكاس!0،،5!"++كاقعلحاهلا+ة7"8ة7

لماهلالم"لأألما95+"ثهـ،ع!ن.عأله!لاغلائاهلألهالمهثهـنع،

غ!"+!+كاع"هآ،4ق+5ق5لمة9"للائاهغلألئ!

"+5+ولعلالق!+لاةلاكالاةأهلا+ل!ة++لع!9ة+5ول057

542+عل!غلأد!!غةلاغقي+لب!؟ةللاغلب!+

لهانول+"ك!لاعكاا+لالآلالاكاما+44لب!+نلأة3ع508

لاك!9لاهآأ"ولغ+لآلحع،+ن"لاة+كأ+ولهع.،"7آ

52ءا"،ثم"دمقه4"ءعهـ+لل!9"هـلآللل!ه

+ع9،غ+حله!ل!ع+لأ7ولة59لم+كالاآ7كا5قلاهأق

"نلآ+5"،ه!أ+9كاهغ+!كاعلا+9ة5+نه5+ة؟"5"ولأ

أع+علا7+كاه!/1+ة"إلما4لآء5+ع9+،5لآلها5+ئآه

+"؟،آلاهلمالاه.

62"ولأ"لآ+هـيرع7!+،"+نهقلمةة،+،عأ+للاع

!73+كا+ة"أ"لهالآ+5+ع59+،لآلها5+5ق+"،ةآلاه

له!هلا.

572+أعلا؟غتاول509،+9عةطهـ"9لالل!

البحيرى.والقبطىاليونانيفى(،الشعبيتاتيلكنها"ابني،(العبرى:النصفيتاتى32

"مدئ".:القبطيةالئرجمةوفيالرلث"،"ملالث:اليونانيةالترجمةوفي"الرلث"،:العبرىالنصفىتأتى73

اليونانيةالترجمةامالى".دمعريسإنكفقالت،رجليهومشتابنهاص!رلةالوقطعت:العبريالنصفيتاتي"7

المو!((،.امام)حاجزأولديخ!اندمودفادقد:فتعني
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لإسئيقتاليائترئيماإتى"ادقحث

فيؤائتقاةقذقمتئوشى".

تغضفقاؤقثلااللة،تجتل

تغضا.

قارونموشىقأخ!ر28

الذيالردثكلآيميخميع

الييالآيابؤيكلآزستقة،

بقا.2أؤ!خا

موستىقضىثئم

تجضاغةؤتجقغاؤقازون

إسثرائيل.تنيشموخ

يخميعقازونقتكلتم03

ييمااللهتكفغائذيائكلآيم،قذا

أقاتمالآيابؤضتغ،موستىقغ

الثثغب.

ؤقرخ،ال!ثئغبقآكآ31

إسئرائيل،تييافتقذاللهلأن

قخرجميقتهم.تطرؤآته

ؤستخذ.الشئغحب

الرابعالأصحاح

95+هـئاع،+7!أعلاكا74للا،كالأ+لاآعكالالل!الااأع5للالأ+

غ79.للاهلماأ"ك!95+غهـتاع7لألالاكاأ"وللاعكالأ+7

لب!كان"غ7لب!+ة9،عهـقه+علمقآهأ"حأل!"كا!كآهـء+"ول

ثهـة8لأ85لا.5

82أ"،1س!!اعلألألآل!"57!لالل!7لب!+للالل!9"ول

له+7+"5+5ن85لأة5لا5عالا9آ5لالم5ئأ5

"++كاس!عوللاعلمول4ألا"+"++كاه7لم!ع"آلم4

لاغع+عكآ5+"+ن"لب!.

9592+غهـنع7غةلآكالالل!ول5أ"،اوللل!794أ"عا

لآلألاكالأ3"للاهلأ+لالأع59كالالا"آ+لالت!لالالت!أ
كاا7"9ثر.

03أ"ولعكالأثمةثهـغ97"كلهـلعأ7"ء7"+كأكا

"+"لهالآخلم"+ق"+ةغ8لاعكالأثهـةةعهـة95+ة5

7!لالل!يوللمأ"!لاعكالأآه+غكأ+!لم!5مآلاهآ+لأ"لاغ

+هثهـقلمههق.

13أ"!لأعكالاع+كاآ+غةة"58أ"ول79"*غلم،كاة

+غولكا!غ5ء"لةهـعة5نه+5لانهأ5كاألمثهـ479لهولأ

،+لأةأعللاعلت!ءن"7لأء7هـ8.ل!،للىآ5"للىتاولةغة

ثهـ"ة5+9!كاعولكالأللأنعلأ.



الخامسالأصحاح

موستىذخلدلكاؤتغذ

تة:ؤتالآيمرغؤنؤقازون

إتهالرلبتقولهقا"قذا

يمغئذواشتغيىأطيقإشرائيل؟

ائتريه((.يىيي)75(

هؤ"قنيرغؤن:تقال2

تنيقالمطيقيقؤييماأشضعائذي

الردثأغر!ثلآإسئرائيل؟

اطيفه((.لآؤإصئرائيل

ائيئراييين"إتةتة:ققالآ3

ضسيرةقتذقبذغاتا،قل!

خئىالترييما،ييأئايمتلآثيما

ئضابقتايئلألإتهتا،تذتخ

قئل".أؤقوث

جممئر:ضيلثتفقاققاذ4

البحيرية:القبطيةالترجمةفيتاتى75

)طبعة"البرية"فيكلمتاالعربيةإلىالقبطية

31

ائخام!نآلأمئخاخ

أ"،أ،لماكأ+ع"ءق"+عهـثهـآ!أع7لآكالالل!57أ"،ا

كا!9ل!للأ9+لع!"9"كايةأ"!ل!"+أعلب!+ق"عة"+

8خء3،نولء159ةهـعة5كاا78"59،"ع++كاقعها57

لاة+8ة7لمالملاهل!ألما،5غلأ،كالل!كاه+95لاغلآ+

غ9.لب!لم!لآ

ع"أعأ+عكالا"9"س!+آ5+كاس!لا،5ئا

ع"كاأ5ءاكاتا5لم!"،ش5هـلآل!س!5"ن06تا+كالت!ع

!اع4+!+كاع!آ"،+نه5لاأ5ن5كاأ78/9"0لا!هأة

ل!ة+تا!ال!ه،9م!األاة+كاأ4789ع)نه+"!غ+كاه.لل!ولخ

"ء)3أ8لأغلا،كالاه+ن"لب!هـ5"عة5+ل!لت!5لم"9لالل!آ

+9كاهولغ7!اء"،لأكأله!5.+95عكالاةلماهـعلمه5ئاللأ

ل!ة؟ة،9+ل!لت!9ءله!لأل!لقأع5كاأ72خله!79لمل!هللأ+ة5

هـلئأكانلم!ل!ء+هـلب!علب!لأله!لالق!لملآله!++ه!لاكا!لآ+لا"7

لألم!آهـلا4ء"لاهعهـلألاة50.

أ"ك!4+أعع7آهءن"5ة،نح!اكاه5لاه++تالأأول

منالمترجممنسقطوقد،(،البريةفىا!الح!5!ا+ه+قىدهلمآ51"ليعبدونى

(.اللاحقةوالطبعات،!939



الخاص!رالأصحاح

ؤقازونفوستىتا"يقادا

أغقاييما؟غنشتغييتمئرقان

إتىيئكضاؤاجدكلادقتا

أغضاييما".

دا"هؤ:)76(!رغؤنذقاؤ5

قلاتكثر،الشئغحثالآن

الآغضال".ينئريحفم

مستخري77لمحرغؤنقر

قائلا:ؤمذثريإ)78(ال!ثئغب

ال!ثئغبيغطىيعوذ7"لآ

ؤآؤلكأفسيىاللئنيصئئعيئنأ

فئمييذقئواآئسيى.من

ؤتخضعوايثنالآئفسيهثم.

"ل!أ!"+لمآ7لاللأأ!أ"،ألمل!لع!9"ول9+كاه،؟هـغ+عع+ل!ة

ل!ة"8لاهلم!ة+"+ل!لت!غ9/ل!لع!لأخ+"ع+"هـ8

ولغ+كاه50ئالمالالت!+9ة5+"غ39"ن+قه.

"ول5أء+أعلا"9"!لل!11؟نه7ق7+هلاثمهـ87+عآ

ثمة4ة.5لألمالأئاهوللمالل!كاتا"+4+4للاعلأهءن"5ة+"

لالت!+غ9.لالل!لا

لالاكا!غ6"!ءلاةغ!"9"س!+هآ5غ9لأهةلت!،+حا"5،

+هق84هقمهـاأ+هآ5"93لم!+"لم!عكائآ8،7لأخلالع!

7نهولغكا،+9كاكاههـعكالآع+لمه،لا؟،ة7"،ةلا*9لأه

لب!+"8لب!عأ5لأ+للأ8+هـللأ،لاه9لال!"آهـ"،اكأ+ع9

هـ*غخ5أ"!9+لا،+ألألهاخلا"9.،5+ن"

+590لاهـكاس!7"كالل!ول4أ4لالالأ"لأ"غ+ل!"كاللأ

5+لا"غآلا*"5."9

ئذيالفئنازايفذؤ8

تؤبم،كلخ!تيمختعوتة

شتيئا،ئئممنلآغقئهئم.تخغل

أ"ك!8لأ+"+لانكايلا،علآ!5هـلأ،8+5"آعلمأ5

كا+نأه5+5،لأ،كاقهـ"ول!غلأ،+كاهوللألماخلا"9لم

غ+،"دمثمعآ5"+نهآ5لمنهك!هـ"ع8عآ5لاهةغ07

ااء*فى.ةدلاولآ+ه(،"لغلمانهاو""لعبيده:البحيربةالقبطيةالئرجمةتضيف76

،(.اليومذلك)ض:العبرىالنصيضيف77

وليسيهودأكانواانهموواضح،الشريعةفىعالماوسكرتيراوكاتبتعنيلأنس!7"لم!لم!"59اليونانيةالكلمة38

.91؟41العددينقارر،مصريين



الخامسالأصحاح

قذيذلكمتكاسيفون،قإئفئم

ؤتذتختذقحب:قاثيينصخرخوا

لإتهتا.

غقى4الأغقالئتقل9

يقا،قيئشتيفواالرخالي،قؤلايم

قارغ".بكلآمتثشجفواؤلآ

الشئدبش!ستخرو.اقكان

ؤكلفواتسئتجئوتهم،ؤمذئروة

تقول"قكذا:قائيينالمثئدبئ

يئنا.اغطيكئمأعودلآ:يرغؤن

ؤاخضغواآنتئمادقئوااا

خيثينيئنألأئفسيكئم

جمنيئقم!لآإئهتجاون.

شتيئء".مفذاركئم

كليىالشئغبقتقردتئ12

قشئأييخضعواجمضر)آزضيى(

الثئن.غنجمؤضا

ائم!خروناؤكان3

"كضلواقائيين:يغخلوتهئم

يؤمكلائمقرزةأغضاتكئم

41

ثره!لاكا"لح5كالا7،لأ"09ة،ة+هت!+5ك!ءول39"كاهلا،

8غ7ءل!هع955+هـلاعله!لتأع7هـأ"وللل!كانله!ل!عهـلب!+علب!

أئملق!لها07

9"لم9ل!لاهـكاس!س!"+غ"79+لألت!هـلأ"+لت!9ل!لل!

++تاهلالع!لم"!هاألماع9+"لالم!،لا"كالل!4+"+تام!األألم!

لماعلما،9للا"كالل!+"7غ87لأة50،وللاع5،0.

51+"ول+كاس!للأهةلاع؟غنه+ن"5أهغ39،لمه+ك!لق!،ةه

أ"ولأهلاآع+"لمالما"59أ"وللاهلأعثهـغ9+ة5ة+7

+للاهل!غثهـلاة"8ع5؟ة+عثمغلع!"9"كاماء7،+غك!نه

،؟ة،لم!لع!آلم!نلالا*كأ."9

)""+نأهلم!نعآ955+لاعةلهالأعلحلالاكاماهلاغ+عع

،لا"غآه5لا*ة"9هـةع7لأ"غتأع+79ءعهن9"لأ

9،"هـ"ع"+آ،+"ةلآ+!كأ+ل!لاكاععلع!5لالت!ل!نهـنهلاغ.

21أ"ول،ة+كاس!ة79ة"8ة5غ7ثهـةأطهـ37لب!++ن

3"3"للالاكاعآلالماكأثهـ"!77أع5لا*ة."9

31أهةخخ9لأهة"كاك!لت!،،+"ك!+كاس!ع؟لالاهكان"هن5

8غلأ57+ء5ءلاى+ءثمع+آع+"غ9لا"!كاك!هـ4لآوللاه+"

!هـ"ك!غله!لألأ"9ع+كأهـ"ول9أ"ولعءةة+ى*"9لاه



42

الثئنكانجيتضاكانكقا

تكم)97(".ئغطى

تييحئحيىمذترواقحيذ4

غقيهئماييمواالذينإسثرائيل

ؤقاليرغؤن،زؤستايميؤاسيطة

تئم"يقاداائرؤمتاغ(:)تهئم

صئعجمنجمفذازكئمئكففوا

يفتؤيمقاقتكوناللئن،

أضس؟"جمنؤأؤلكالأضس

تييئذئروقأقاا5

لمحرغؤنإتىؤصخرخواإسئرائيل

قكذاتفغل"يقاداقائيين:

بغبيلإك؟

ئغطىلئسنآلئئنا6

نأتتايفوئونؤالفئنيغييدك،

قذغييذكؤفؤداتضتغة،

شتطيمقآئتجياوا،

شتغتذ)".

الخامسالأصحاح

غ5+هة،ة.لا،تان

لأ4أ"ك!ل!ءكالأهـلق!2،+كاهلماغأه+"له!له!"97ععآتاه+

7لاهلاغ5لالق!+لألق!ألاكااثهـ7"9أهكاه+"ك!هـ"6غ+7ع5

نه+ن"+غ5ة+ن+ل!لق!ل!لقأ+"+كاما+غلع!"9"كاقاه+

ثمع+لاهلأغ5كأ،0آ+لاكائاه7عكا"كا!ثمع+عكأ+5

!+لالاكاعش!5،لم!نلألت!لآ+85+هـلا،ع5"آلمولهـ4+"ع9

هـ*غغ5أ"ك!9+7+آلاغلمالأ7"9لمأ"ولة+لآكا5

علما!؟579

51عكاأعع+لأةهـ58غ؟أهلمالم!"97آع+54+ل!لت!

ألال!لق!كاأ78"9+ءكاعلا"كا!ةلم9+ة5لل!"9"ييع

8لأخ+57ع5اء،لا4آ+لع!+تأه5آع،5+5!آه+آهكا5

أهلمء،"+غءا

لأ6لا*"9لاههنةةأ"+ه،،هآ5هولأ"كاخ!،كالاهلم

"عاألأ+7ثر+آهـلالاهلألم!لاآ8غ7كالاهلا،5+،عآلالم"ك!أ

أةئاه5أ+"ةآخ!كاهلالماعلما+كاهآلع!7لاء".،

"ة،اكالأعع5،ئاهلأ+ة7ثهـ"ة047لا.

السامريةوالتوارةوالقبطيةالسبعينيةالترجمةفيتردلكنها،العبريالنصفىلكم،"يعطىكلمتاتردلا97

-ولء460.504*بمقمرانومخطوطات

شعئك(،.اخطا"وقد:أىغميث(،)وحطات6لأ؟لمأ؟بأ*+الطريالنصفىتائى08



الخامسالأصحاح

"تتكاستفون،:تفئمافقال7

يذلكمتكاسيفون.آنتئم

لإتهتا.ؤتذتحتذقب:تقولون

اغضلوا.ادقئوااقالآن8

تكئم،يفطىلناليئنلآن

ئقذئوتة".الفئنؤيقذار

تيىمذبروقكانا9

ييأئفستفئمترؤنإشرائيل

لآ)81(تقولون)جمئذقا(تيئبما،

كلائمقرلييئيكئمجمنتئركوا

يؤم.

موستىؤضاذفوا02

جينييقائهئمآيتئنؤقازون

.!رغونتانينخرجوا

الله"يثظرتفضا:ققائوا21

لأثكقا،تففييؤإتئكقا

لمحرغؤنأتاتمزائختتاأتتثتضا

ستئفأئغطياخئىغبيدهؤأقاتم

ع5اليونانيةفىالفاعلاسميعودقد81

للشعبلهقولرنعندصابالبليةيشعرونانهم

المقرر.لبنكممنتتركرا

43

71"ولأع+أع47ن+هآ5ل!ثره*ةص!عءعلم

كاه*ثم+كاه"،!كا+ع.ة"،+5ق+5ثهـغ7عءع

95+هـلاسالق!لم!هـل!عل!علم!س!كانءهـلبأ+لب!لألم!.ل!لت!

781لأتالائاه95+هـلاعغع+57خ9هـكا!!"لأ.عة+

ةلأ9لا*"9لاهنه،"+عكالآهـه؟آله!نلملاأ"وللأ+7

"+ل!نكاع7،لآ+ء+ثمهـل!،عآ45كأ+هةكالت!+عع.

لأ9لن!غلل!79غةأهآسا+"لم!لم!كا!57لت!+7للالق!ألا

كاأ7"9ثمغ+لالمههن5لاخ"،اهولآ85لاغ+لاهع5نهول

58+!+عليا،ععلآ+55"آءهـل!،8+ة+57!لآهـ"ولقي+

لأغله!."9

702"كايلألأل!ل!صاة!لالل!7أم!ال!س!9"ول

غ59*لمالأغ50،ع!ألاكا7كأكالأ+7لا،4+نهءآ

ولغ+95علا5له!غل!لألل!"ن+لألق!4+ة8"9"لل!

12أ"ول7"+،عآه+ن"5،5ة)ء!ةعهـة55"لهانأ"ول

ول9آلم،"لا،+ة58ةلمغع+"!تاكلألأ+لالألهاكاةلالت!لهالأ

غ7ل!"+آ870"9"لل!ول"أغل!ل!"+أل!ه+لق!7

هـع9"+ة7+لع!47+قهقة5قللأ"،خ5هـلم!"7"آعأ5

المعنىليكون،الشعبمدبرىعلى(يقولونعندما:ترجمناه)والذي8لأغ+57

لاللمدبرينيقولونعندماالرؤساءعلىيعردوقد؟المقررلبنكممنتتركرالا



44

ييفئقتا".تذئ!لمحى

الرقيإتىموستىقرتجغ22

آستاتيضادا،زلث"تاؤقاذ:

ؤيقادا؟الشئغبقذاإتى

ستفتني؟أز

إلىدقئسثضئذقإئة23

ياسئمذ،تغةلأتكلتملمحرغؤن

وآنتالشتغب.قذاإتىأستاغ

شتغتلث".ئخلمنتئم

يموستى:الردثاققال

أفغلآتاقاتئطر"الآن

قوئهييل!قإئهيمرغؤن.

غاييةؤيذزا!ميطيففئم،

."2آزضييماجمنتطرذفثم

ؤقالفوستىاللهكلتمئئم2

الخامسالأصحاح

كأ+5*عآ9لمه5"ن+5ق"+ه+ولعآلا"،أئمله!45.

22+غ9+كاس!للىعع7؟غلآكالاسمايول95+ة5قعا،9للاه

"أ+أعع7ن!لمع،9"،؟أ+5"كالث!ولةك!خللاة+84ة7

+قه+لأهنم"ك!،أ74+آ"++كاس!8"5"وللهاءلم

32"أهـ"،ئاه++عة9لاع،"لم!9+ة5س!"9"8

،"كا!8"8أ+غلتأكالبأ+لم،+"له!ةلاةل!عكالل!ءا"ول!الاة+

"8لاة+ه+قلاهلمم!أأهنك!غ99س!كاتا+لاة"8لاهكاية.

ال!ظدشالأصئخاخ

ول؟"أءأ+علاك!ن5،09+9ة5اللالئألا!7/.+ة7

لياةع،ةلل!كا!،5+لب!+"9"!.لع!للاغكألأ9ع*19،

"9"+"!كأغ!"+!كا+ع8عآ"ن+نه5"ولأغ7

لاه،*"9،،ليالا7لت!ثمك!غ8"لمعآنه+ن"5!غلآ+5لآلأ5

4.تآه+ن

8"58!2عكالأ7غةهـةةع95+ة5لا!لالع!يولأ"ول

فمعلىجاتوهكذا8(،:ا34؟ا:63؟6:)خرمعقارن،اللهعلى"العاليةوالنراعالقوية"اليدتعبيربعود82

الشهيرةفاندايكترجمة3221:!سبعينية9321:)إرالنبيإرميالسانوعلى8()26:التثنيةسفرفىموسى

بذلك.نالزمهعاليةوبنراععليهتقعقويةبيدالشعبسيطلقفرعونانهناالمعنىفيكونبالبيروتية(.



السادسالأصحاح

الرلث."أتا:ته

لإئراهيتمطقرثؤأتا3

الإتةؤيغقوقي،ؤإسئخاق

اشيمؤأئاتهم)83(،الكاين

تهم.اغلئهقلم"الرلب(()"8(

قغهئمأقضثؤأئضأ4

آزضنأغطفئمأنغفدي:

تغربواالئالأزضنائ!شئغاييين،

أئضاييقاأقافواؤالتي!يقا،

كغرتاغ.

أيينستمغثقذأئضأؤأتا5

تسئتغبافئمؤقاإشرائيل،تيي

ؤتذكرت،ائمضرتونييما

.85تغثمغفدي

إشراثيلتيىكفئمادقحث6

ستاخرجكئم،الرلثأتاقائلأ:
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+أحلاع9+عة"+نة7!د!لف!3ولن50.9،

أ"ك!3هـلف!70لأ9+ةطهـ5لملها"9أ"ولول"كاأأ"ك!

هـلم،لل!ول"أةع5ل!لف!لت!+ن"7لم4ءاأة+كأله!هلاةلاهله!

!ن9ه،5هن!غلآة"كالل!48+ئاهآ5.

ول44أ"كاأ7ءكاس!+ل!أئمةهـ"،لآول77له!5لا9+ة5

"+ننه5كاكالف!عةهق7"،"+ن50،لأ+7لآلأللأ+للألق!

لع!آ"ل!"للا"*7لمل!لأ+لمل!لآلألالألمل!،كاهكلالآءالب!9"+ل!خفي

،"ولللأ"كالأك!لق!9"+،+غلآ+ق".5

أ"ول5لئ!لأغآ6كاأعكالاهءأ4للاةلم!لا"للاء+كالاة+لالت!كا

لاألالقكاأ9ثهـ7"لمة57أكهـأ3تا++5،،

ة"+"ول،"+لاقهثهـلاه"ءننه5لمأ"ول!هـكالآلاله!لاأ3لآكا5

ة،هـلآول57ئاله!لالقما.

خ!،ة"لم6عللأة+أعآه+5آهألا5كاأثهـ7"89لالل!لأخ

5"ن،الئ!لأ50،9أ"ولس!ع"!خلم!نلآ+ة+"545

النصفىاما،7+ه*ة+ه!ا+6دهـا+قى،5البحيريةالقبطيةفيوايضأاليرنانية،الترجمةفيتاتيهكذا83

شداى(".)بإيلل!؟!د*؟القدير"ا!ه:فتاتىالعبري

منخروجهمبعدوالشعبهوتسبحتهبهواستهلالاسمهذاعلىموسىاكدوقد6+إ+"."يهوه:العبرىفىتاتي81

3(.:15)خرشمو(")يهوهلمحأولأ6+إ؟اسمهالرلث.الحروبمحطم"الرلب:مصرارض

".)،عهدكمحر!يأ:5
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ؤأفلإيكئمائمضرتين،تخئرجمن

خلصكئماؤ،ئيمابثعمواين

غطيم،ؤبقضاءغاييبمابذزاع

شتغبألتف!يىؤأثجذكئم7

إتها.تكئمؤأكونلط،

إتهكمالرلتآتاأتىقتغتفون

تخئريخأأخرتجكئمالذي

المضريين.

الأزك!إتىؤاذيخلكئم8

نأغقئقاتلإيقذذثاليى

ؤإسثخاقلإثراهيتماغطيقا

إئاقاؤاغطكئمؤيغقوقي.

الرلث((.أتاييراثا.

إشرائيلتيىئومتىقكفتم9

يسئقغواتئمؤليهنقكذا،

ومنالتفح!ىصيغرينلموص!ى

اثقاسيتيما.الأغضال

موستىالردتكلتمءاثثم

قائلا:

يمرغؤنتلا"اذخلا

السادسايأصحاح

لا؟7آع+كاهء4للالق!+أول7لع!آ++لا7أ"ك!،"لهاهكاتاخ

لم!ن45غوللآ+5لالاهثمع5"أ"ك!لاثهـأكالت!596"له!،ن5"لما

لأغلم9أ*لمه،57ل!ائالبماثهـ7أ"ولول9كاآع،ثهـقىلأءلما7

أكاه!7،"لماهللىلهالآثملب!+لا"لم!غكألمان5لاة"8،ةلماغ

،"عالم!هكاس!،4لقمالمانهـ7ةع5لمأ"ءاهـكا!كالت!37ع،+ة

خلف!7ن"50،9هـةةع5لالت!لم!نة!الف!لأ"لأ"ع7كأله!ن5

ءاغلآ+5"+"؟أللالاة+كاهع5"أكالالت!ول++ىلأألل!آ7لم

8"ألمه"كاأعلل!ع5"لمانأع5لأ+7لملالآلأ5،علألأ

غعغ+علا،"لأ+7*عآ9"لما5لاةهق"لا،"ل!لأ+ن+لب!

لمولله!"9أ"،كا"كااأ"ءالم،لم!ول"اأ"،الع!كالت!ة

آله!ن74ل!لأ+لاغ7لآ!ا.لل!9لف!لأغن!ا.50،9

غو8ةكا!8لاعةغلالع!57!لل!+تأه5آه،5لاآهأ5

كاأ4789لمأ"ك!نهول!أء7"كالاهول!لاس!7ة+4

لآ+5ة45،*لالياهلأ،8أ"ولة+"لالق+خلالل!79لت!+7

لالق!97!اكا.

لأ30+ألاعةغن،ا9،509+ة5لالل!77!8غل!لل!3

11عكاآئ!عهـ88"8لل!"9"كالاهكالأآع!اكاهلم



السادسالأصحاح

تييئطيقأنجمضرقيلث

أزجميما".جمنإسثرائيل

الرئثأتاتمئوستىاقتكفتم2

لأإشرائيلتنو"هؤداقائلأ:

تسئضغييقكئفتيي،ي!ئقغوا

ت!ثؤأتا!رغؤن

قصيخا)6!/(؟"

فوستىالرئثاقكفتم3

أفراؤأغطاهضاؤقازون

خئىجمضر)87(قيلثيمرغؤن

أزضيىينإسئرائيلتييئطيق

مصر.
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وللأألمىه++نئم"7غ+كا!+ءع7!آعنه+5نهألا5

كاا7"9ثمغوللآ+75لآ5.تاه+ن"

21غثمة8كالأع7ةغلآكالالل!57!7ل!"+،لاول9آهلا

ثرلالع!لأغنه؟11أهأهألاكاا479ثرء)نهكأكالاهءأ!،ع7

له!لاهلممهأأ+لت!5عكاناهعا"كاأع"+آلم!لاهء9"ي!لملع!لأعلف!

؟غثهـ"لاهة5عألما،.

31ع+أع7غةنول950،9+ة75!لالع!الااأ"*

ول"س!79"ءالاكاأ7غ"+ععلأ"+نهآ95+ة!"كا"9لع!

،كاهلحا"غوللأأ++نلاه+كالئ!عغ+"ع+كا!ع"!آ،+هن5
أىهن5كاأ79ثم!!لآلا5ولأ7نا+06لا.

ستاغزؤلآءقؤا4

زاوتثنتئو:آبائهئم

خئوذ:ائيلإسئر

ؤكرمي.ؤخضرون

ئئوب

يكر

ؤقلو

قذ؟

41،"ك!ئآه،706*9"أهلأأه،ال!لع!،9+"+ل!لت!

4كانل!لق!.لاأ5أ3لاهم977++س!+هولةلاهكاأ.78"9

ل!*لع!7"ولأ88"!لاه5لمكا!لل!79"عاأ9"*لم!.،كاتأ"7

لألالاكالأغ7ء3،4لاه7،ل!.

تعبيروهو،الشفتينمختونغيرايشقتيم(،،)عارال3؟56ل!ألإ؟؟الشفتين"أغلفالعبرى:النصفىئاتى86

لليونانيةوترجم03العددفىوردالذىالئعبيرنفسو!و،الفصاحةعدمعناوالكلامعلىالفدرةعدمعنعبرى

ناطقغيرايكلمةبدونبمعنى8"نلاه5هناياتىلكنه1(01؟:خر)انظرالنطقضعفبمعنىسأهـةد!*كاأ7ة5

1(.0يها؟22:بط2)الظر

مصر".ملكفرعونوإلىإسرانيلبنىإلىمعهما"وأوصى:العبرىالنصفىتاتي87
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تئن.وزاقؤاييذ

يموئيل:شتضغونبنوؤا5

ؤصوخرؤيايهينؤاوقاؤيايين

قذهائميييمتيما)88(.ائنؤشتاول

شتفغون.تنيكشتائر

لآلييتيىأسئضاءاؤقذ؟6

تجرسونتؤاييدهئم:يخستب

سينوؤكاتمث.ؤقرايىيؤققاث

ؤتلإثين.ؤستئعأجمئةلآويخياه

تجرشون:إئتااؤقذالط7

ئئوب)يخسضب(ؤشتفجييئيي

غشتائرهئم.

غضرائم:ققاتاؤتئو8

ؤغريئيل.ؤخئرونؤيضقاز

جمئةققاتخيا؟سينوؤكإتت

)98(صصصص:-

سنة.وللايين

قخلي:يليقرائتااؤ91

قذهؤئوشيي.
غثتائربموت

الكنعانيةابنالعبرى:النصفيتاتي88

السبعينية،الترجمةفيتاتيهكذا98

سنة.133:فتاتياللاتينبةو

السادسالأصحاح

،5ك!4ألاهأألاءلماعلالع!.أعلم!هلا78"ولأ"أله!7،"ولأ

ةلل!ولأء!لا،*"أأ"ول9"ءأ"وللاه"ء8ةولغلآكا5

كا5،75!كاآ."ءئا"،"أ9+4+4،أءلت!7لاأل!لت!

لاءلهاعلم!07

61"ولأ"+4+ق"+للأةة"+"له!+لالق!لالألت!أ8لاع،

!ا+لألألاكاهع7عمآ5"+نلت!07!ع!كال!لل!لم،"هـء"،أ

ولع0،9"9أ"ولة+7+غلآ+5لآلم!لح5ول،لاعة+"غ7

كا4،9ول"+57.كأ++غ

،7أ"ول،5+ئاهأهألا!.لالل!4؟ع8هلم،ل!عول41

ءءأ.ءلهاع،5"،ه45،9+"++ن".ل!لت!

81أ"!أهألالملماكهـ.هـ"4!له!"9أ"ول9"كا!ألم

عكرلم9للأ7أ"!ا.78،خ!هأ"!ا"،7+ص!لآ+5لآلع!لح5

هـ"!+م!أغل!ة"كالاهك!كأ،9+كاغ.7

،9ول4ألاهأأ7ع0،9"9،ثهـههاولأ"ول.،كالاهلماه

،5+ئاهولأه9،5ء4+لألت!،وللاع،+"ك!/+لاكاهع7ع5ءآ

كنعانيت(.ما)بن+فىأ-؟برإلا!

والأرمينيةوالأئيوبيةالبحيريةالفبطيةوالترجماتالعبرىالنصفياما



السادسالأصحاح

قؤاييدهئم.بخستبلاوي

يوكاتذغمرامؤأخذ02

تة.زؤتجةأيييما)09(أيخيإئئة

ؤفوستىقازونتةقؤتذث

ؤكاتتاختهضا)19(.ؤتريتم

ؤائتتثنجمئةغفراتمخيا؟سيئو

صصء)29(صص:-

سنة.وللايين

قوزخيضقاز:ؤتنو21

.فيكريؤؤتاقخع

آئضاقان:غريئيلؤتئو22

)39(

سيتريو

أييشتاتغقارونؤأخذ23

تخ!ثموناختغميتاذالتبئت

تاذاقيتهقؤتذثته،زؤتجة

.يتاقازإؤأيغازازؤأبيفؤؤ

ؤآئقاتةأصئيرفوزخؤتنو24

94

.للالت!+ن"

02عا4أغلملماطهـللاع،"8لما"9لأ+7ةع،"*لع!أ

هـلألا+4غ49+تاهةكأعههـثمق+تاه9+"+ة5قه+ن"

لب!+لا"غأع75آ"للألالم"عاأ"كالأخللأءكا!للاللأغلبأ+ئا"للاة+

+عل!لع!9"ولأ"ءالالآكالالل!7أ"وللم!"،9"7ل!لأ+

عة"ل!لأهـ8.ل!لق!+ن"4ءغة7+غلآ+5لآلع!!5

طهـله!لم"9لماكا"،اغلاة9+"+لاهولة،؟ن75+غ.

12أ"عاأهألا"كا!أ09ك!95عأ"ولهـ4*عولأ"عا

0،9*عل!

22"ولألاهأأهلحثهـ7،.ثهـ5لا"هـ"كاما"عاأء9+ع0،

32علم"ثمغ7غةلالل!9"وللالأكاهـعلم"كاماثهـ5

هـلألا"ءغ49وللهاللا،"ة"،لاةعلأهـثم7*لمه"لألل!كا!

لب!+لا"7لاآ"7لم"ءاأ"للأعءاع+غلب!+لا"لأة+ع+

"؟"*لمأ"ول؟لاه،لمأ"ول958"لح"ع؟األمهلأ"هـأ09

42لاأ5أ؟غك!95ع.كاطهـ،9ول4أ58عالأ"""ولأ

)دوداتو(.؟؟+أ؟"عفته":العبركطالنصفىتاتي09

والقبطية.البونانيةالترجمتينفيتاتيلكنها،العبريالنصفياختهما"الومريم:تائيلا19

والترجمةالعبرىالنصفياما136،الأسكندريةالنسخةوفي،الفاتيكانيةالنسخةالسبعينبةالترجمةدىتاتيهكذا29

سنه.137ف!الىوايأئيوبيةالقبطية

القبطيةالترجماتفيوكذلكوستركط،ألصافاناسمقبلل!*؟6ولميئائيلاسمالعبركطالنصفىيائي39

.(01:4لأويينانظر)الألئوبيةولأرمينيةاوالا،"حولول



اييذتؤقذه.!ثستايياأؤ

.خزفو

أخذقارونئنؤألغازار25

ته،زؤتجةفوطيئيلتتابمن

فئمقؤلآء.!يتخاشتهقؤتذث

اللاو"يينغ!ثتاثرزؤستاغ

قؤاييدهثم.بخستب

رونهاهؤقذا62

اللهتهقاقالاللذالبؤموستى،

قغإسئرائيلتييئخرتجاألط

جمضر،آزضينفؤايهئم

تغتكفقاالفذالبفقا27

وآخرجاجمضر،تيلثيركؤن

قازونجمضر،جمنإشراييلتيي

ؤموستى.تف!ة

كلتمالذياليؤيم28!ي

يضر،أزضمىموستىالرفي

قائلأ:فوستىالردثؤكفم92

ضيكيرغونكلئمالردب."آنا

لك".أفوئةقئلاقابكلجمضر

السادسالأصحاح

وللمهـ"كاه،."+ئا"،"أ3لاعكاس!ع95،5!ع

52أ"ءأ958"!"عة6تاهلل!9"ول7ص!"8لمل!علت!+7

+"لألاهـغكال!لع!789،+لاه"لب!+نلالأ"7آكا4لم"ءا،

غ+عوللاع"+نلب!+ة87لأ،ع5ء.+ئا"،"أله*9"أ

9+"+5"،ولص!لال!لتأ+،"كا"ءالأعل!كاشاع5،"+نل!لت!.

5062+ئاهل!س!9"ولأ"عأأ!لاس!57لمأه5ل!ع+أع

"+نهآ5هـةعة5غ7"2"!عل!آكانه5لاهأن5كاأ7"9ثر

!اوللآلأ5ولأ3ن++نكالاه7ة"ل!لاله!ع،"لالقأ+ن.

72ئاه06آ7،كاأعأهلماةل!عثم!اة5لا،95+ة5

لل!"9"كا"صا!اكاهلملاه++تالا!أولأ"وللألآ!غ4لاهلأ

نه+5نهألا5كاأثهـ7"9أكهـعخ7.ىه++تاة+ن"5

للاس!9"ولأ"!ا.5!لاس!7

82+7،لألهاغ"9غ8كأ8كاالاعتا"509،وللالع!!يلاخ

لأقيكهـ2،تا++لملب!

2وأ"!غ848عكالأ7تاعا950،9+ة775!لاللما

8لأغل!لع!"لال!لئ!نءا50.9،!8"8كال!ه9+ة!"9"كالل!

!اكاهلم"غأول2++نلاه"كاةلئألأغ8لل!مم!غ9+!ةكاص!.



السادسالأصحاح

الر!ث:أقاتمفوستىققاذ03

ضييف!،نطقىآتادا"فؤ

يرغؤن؟"يييسئضغقكي!

قائلأ:ئوستىالردثاؤكلتم

إتهأتجغفئكقذ"آئطرإ،

أخوكؤقارونيمرغؤن.

تبئك.يكون

قابكلتغهتتكلمأئت2

ئكلئمآخوكؤقازونآفرك،

ينإسئرائيلتييلئطيقيخرغؤن

أزصيما.

!رغؤنقفحتاقسئيؤأتا3

ييؤغخائيىإلايىؤاكئر

جممخر.أزض

يرغؤن،تكضايسئضغؤلآ4

جمضر،غقىتلإيتائمي

تنىشتغبىبقؤيىؤاخرج

51

03أ"ك!+أعلأع5!لالل!7ل!هآ+ل!"ل!غلاول9لاهآ

؟أ"نهخلئ!2كاألأ*هـةل!س!ة5عألم!لم،"،اأ+لق!5

كاناه"كاأع"+عآلما"9"كاهـاهنملع!

السئابغالأصئخاخ

أ"؟ا!+أعلاعقول950،9+ة5لا!لالل!ول8خلالل!3

ن!؟،ةغهـعكاه"لع!ةعلمس!49"كالاةأ"لالع!9"ولة

"ةعهـ8ة!كا5لا!كا+"كاما5لا+9هـ5لآ5+7.

نكا!ةغ8"يرء،عكالألب!+ن"لم"+لأكأ+كاهكاة،5

لم،"لماهثمثهـغ+7!ةغ؟9"وللاسأة!ةهـثهـعة"لاهكا

،عكا!كه98+لل!"9"كاةع+كاتئ!عغمآع+كا!+4،4

كانه5لاأ5ن5كاأ9"87غول+لآ5ش5"ن06ق.

3خ3لئماة!كاول987لال!لت!+لأ7"ول9ة"أكالا"9"لع!

"ءأثهـ+هـ7لالق!7ء+كاهلماع"آلمالاه"ك!أ+ة+خ+"9"

ل!غطهـقيلالأأنلبأكا+.

أ"ءا4ءانهع"+عكاتاه"كاأ،له!ن!لق!كا"94.لل!"ءأأ

تق!ثهـ"لم،+غلأ+7آء*"9لاهلم!لأه++لال!أكهـ،+غأ"ول

غكأععكالع!لانةلا7كألم!ع،له!هلا+ة7"ثهـلاةلمالاه+هن5
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مصئر،أزفيجمنإسئرائيل

غطيم.باثيقام

ائمضرئيننجميغقيغرلث5

تديأمدجيتضاالرلبأتاآتي

تييؤاخر!مضر،غقى

ؤستطهئم".جمنإشرائيل

ؤقارونفومتىققغل6

قكذاالردب.أقرهضاكضا

قغلا.

تضايينائنموستىؤكان7

تلآبائنأخوةؤقارونستتة،

قغتكلتمجينمتتة،ؤتقايين

يرغؤن.

شىمودبلراكلمؤ8

قائلأ:ؤقارون

لمحرغؤدثكلقكضا9"إدا

ؤأإلةتتاأغطياقائلأ:

أيخيك:يقازونتقول،أغحوتة

غلىؤافئحهاالغضاخذ

ؤأماح!فرغونأماتمالأزض

السابعالأصحاح

لاأ5ن5كاأ9ثهـ7"غعالآلأ5كهـلاأن+كا5كالانلا

ولغةكالآك!،ع،لهاع3قى7لم

ك!45ألالأكالت!"+57،++للاةع05أكلهـتالأأ++5،،+لأإ

لأغلق!ءألم!،ءأن509،غ+!اعللاآللاس!لأ+لا*عآ"9غ+

وللالأأ++لملاهك!أخ"عسأع+هن5لانهأ5كاأ78"9حا!ا

لماكاس!هلا"ن+لت!للا.

6لاعكالأآه+غغةآ!لالل!57أ"!اوللملالل!94

ع+"هـ"!59+"كآع+علاغآه+ن"5ن،!50،9لمللأ+تأه5

07"كالأآه+خ

آ!لالل!ول57غلاللالألق!+غ7ةلم"+للاهعالآهة3

للاس!9"ولةغةة"عكايةهـ8+نئآه+غللألت!

؟لأةعالآه"+57لق!،9+7لمأللاأئم"ءاكالأثهـكأثهـخلاع9+ة5

.لل!"9"!

أ"!78ء+أعقك!950،9+ة75!لالع!الااأ"؟أ

للألع!9"ول8غلاس!7

أ"ك!وكأخ87أ؟لآول9+ة5لل!"9"كاي"لم!ئا

8لالل!لأغكاةهعلأآلها7!لماعآ57لأ+غ5"9لمأ"ك!غ9آع5

ل!لع!9"وللب!+لاكأعلاهكالب!هـ848مغل!لأ+ل!ه؟لم"خ

أ"وللأهللىآخل!لأكان"أ+غلالأكا3لالآآ+ل!"لاغ57

س!"9"8أ"ولآ+ل!"ل!غ57+عهـل!لت!كال!ة+"9ل!لل!



السابعا!أصحاح

ئغتانأ)"9(".قتعير،غبيلإه

ؤقارونموستى.اقذخل

ؤقغلآؤغييلإ؟)59(!رغؤنأقاتم

الردب.أقرهضاكضاقكذا،

أقاتمائغضاقازو!ؤقئخ

قصتازثغييلإ؟،ؤأقاتميرغؤن

ثغتانآ.

حكضاغ)69(يرغؤناقذغاا

ققغلقغا،ؤالسثخرة)79(جمضر

أئضأائمضرئ!تغرأفو

كذلك.بسخرهئم

ؤاجل!كلاؤقئخ2
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4+ققهلم"؟اأ!+كا"،9ة!هولل!لع!.

لأ5تيأعهـ8لاعغ؟آكالالع!ي!5أ"وللالع!9"ول

ل!غ4لأ+آه"كالا"9س!"،أ+لت!7هـ!ا9"+ةل!+ل!لل!

"نكا5ن"!أغ+5ل!"كالأآهتة+لل!5لمهـ"ول!+ع9

+علاغ5+"كآعءآه+نلهتا!.50،9أ"حاغلاعل!ا،99

لالل!9"وللاأئم+57ة،"خل!هأ+7"لاغلل!"9"8أ"ول

لاغلا"+آهلا+ل!لت!هـع9"+ةل!+ل!لح!"ن+نهلم"ءاأ

لأغلاغ5ءع"9؟اعللاس!.

لألاكاأ7غ!ة8!كاءلا؟كاس!لمه9"لل!!+ن!كاهـه+كاما5"

طهـلأأن+ءهلا"ولأ+5ن5هـ94لما"ولهتا5لم"ولأ

لا"كا!أه+غأ"!اأهأهة،5"+خلألق!+أول3آ++لالاللأ

آ"+5،"آءعأ"لم!9"هـ5لالق!+ن"لل!كان"كالئ!.5

لأ42ءاأغ7"للى،5099+كاهءاغلأ+7لاه؟لمكأخ

اليولانيةالكلمةوكذلك،بحركطوحشاوئنينأوثعباناوطويلمخلوقمعناها:(تنين)!-يا؟!16العبريةالكلمة"9

بباريس:الأهليةبالمكتبة12عربىمخطوطفىوردتوقد9(.:ا2رؤ)انظرضخمأثعبانأاوتنينأئعنى9؟!دلأ؟)ة

تنينأ((.)نتصير

البحيريةالقبطيةالترجماتفىتائيلالكنها،القديمةواللالينيةاليونانيةالترجمةفى5،االوعبيدكلمةتاتى59

الأئيوبية.ووالأرمينية

القديمةاليونانيةالكتاباتفىتعنىكماما،فنفىاوماصناعةفيالخبيرلآ+كااهـهكافعنى5:اليونانيةالكلمة69

.والرياضياتوالسياسةوالفلكوالنحوالخطابةاساتذة

ومنها،السمومبتحضيريقوممناو،والشعوذةالسحريمارسمنتعنىلم!9"هـاطساحر"50،41:اليونانيةالكلمة7

تحضيرعنالحديثةاللغاتفىالمستعملةالكلماتاشتقتومنهاالعدد،نفسلمحىالواردة"السحر"9"هـ:3"لمما"أعالاسم

.3!ااح!ولص!،-5!اا!لاء!ول!ا!ادوية
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يين.تغابزقمتا،ةغصتا

جمصىقازونغضاقائتقغث

أولئك.

الرغؤن،قفباقاشئتذ3

تكلتمكضاتفضا،يسئقغققئم

الردب.ضغهقا

يموستى:الردثقالاثئم4

لآخئىلمحرغؤنقفمثتفل"قذ

الشئغت.ئطيق

ي!يرغؤنإتىإدقثا5

إتىتخرض!فؤقاالضتاخ.

فتافيغقىييقائيماؤيفثائضاء،

تخؤتتائييؤائغصخاالئفر،

يلإك.ييتاخذقاخئة

اتةالرثتة:ءصت-16
ء.ولمول

قائلأ:إلئكأزستقيىائجئرايثين

يىييغ!ذفيشتغيىآطيق

لأالآنخئىؤفؤداائترييما.

تسئقغ.

الرلث:تفولةقااقذا7

السابعالأصحاح

"نكاقهلم"ك!أغ3غلالاه+5ة9ولة57+ع5."ولأ

لاع،+غ+"وللأخ504؟لملأللألل!9"ول45+5!اغللالع!للاأ

لاهةلم"5.9

!3أ"ولللأعكالاولةآ+"وللأ9"ول"آةلملل!"9"8أ"ول

هنولء!يأكالاهوللاع"+نلالت!لمهـ"ول+"ع9حا8"8كالألاع

"+نهآ5ن*509،.

41ل!+أع7؟غتاك!9،509+ة5الاألالمما!7

،"+79"،ع!لأ9"كاهأة9"وللل!لمهقه+لألها

غعلمه++كا!عهآ،+لاة"8للأة.

لأ5لم؟"كاما957+ة"9"كايلع!+ةلع!9+.آ؟أهن

ة+ن"955+ولغتاع،"+عأ+غة+لل!ةتأ9لم!لأ+كاأ"ول

لأللأكالت!+4747لقا+نغ+أ+ةسا*مآ50+قه+4+هلمافآه

"ألأ+7لأهةلم"خكاآعهـ"9+كاللألأ+لاأع75،هـة

لآ8لم!لاا7غلا+قي*ع9،كاآهلا.

61أ"خ59،ع9+ة5للأة+ق"تاك!ه،59ةعهـة5

لالق!+5لم9"للألل!آ"++كاس!8"ك!غلاله!ع+9ة!كاغ

8لأغلالل!ء1+"ع+كاقع57!ا+ة7"8لاةلمالاهلمآ"لالما5،

+كاتاء9+"8غ7قي+غ9.لب!لهالآأ"ولنهةأولنه

أع!5"5"كالاغلع!5+نه+هلا.

71+كأةع8غ7ع،تا!ا15،509لا6هتا+لب!لالألت!!ة+،



السابعالأصحاح

قا:الرلثأتاآنيتغرف!يقذا

يىاليىيائغضاأضئرلبأتا

ي!ائذيائقاءغقىيلإي

ذمأ.قيتخؤلالئهر

الذيالسئقأاؤتموث8

ققنالئفر.ؤتئينالئفر،لمحى

تشئرئواآنائمضرئونيفدز

النفر".تاءيهط

يموستى:الرلثقاذاثئم9

خذآيخيك:يقارون"نل

ميا؟غقىيذكؤفذغضاك

ؤغقىآنقاليهم،ؤغقىمضر،

ؤغقىيريههئم،ؤغقىفتؤايهئم،

جمياههئم،فختقغابكل

ييذمقكانذمأ".قتميير

الأخ!ثتالبيىجممخرأزضيىكل

الأحخار.ؤيى

ؤقازونفوستىؤقغل02

الردب.أترهضاكماقكذا،
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لئ!لاخنول.50،9نهةألئ!لأخلل!6+ق+قي+لب!؟،"9قي+لاغ

قي+9،ع*آلاهلم!،+ساة+لل!؟ئا9ة+لاغلت!+/لقلم!"+ه+

أ"!آعثهـلم"+علماأع5."لم!أ"

لأ8أ"!اأهعنهـ*أ5أهلاغلب!+لب!لم!"+ه+

ثهـع+5لملا،كالاهكالآءلاأ"ول!ه+غ،عكاس!ة+ةلما"ءه5لمأ"ول

هنكالأل!لا؟"+ل!ه،هأولكا+نلاأ5،،+،عآلائاةس!9+"ة

+5تا++ه"لما5ق.

لأ9ع+أع7ةغن!509،+9ة5ثلالالع!!57+ألاة

ل!لل!9"وللب!+ة"علاهكالب!هـ8لم"ولغل!لأكالاهة،"9

04لاأ"عال!هلا،5+،ا!ل!لأءآع*9لاهكاهأ+غ"+

"+"؟ئاأول3لاه++نأ"ك!أ+خءلاه+نهلما"+ه+5

+ن"ل!لت!ول4أأ+غ5"+لت!،ة9لا5"3+ن"ل!لق!أ"،اأ+غ

+"غ87لق!+ق"47ءاأ+غأ!"+ل!كاأ3+كا!7ةول5لل!؟تأ9

لملألق!+ن"أ"ول،لمه+كا!4أ."لماأ"ك!لأخلاغ5+عأ""لهالاغ

!ي"++أوللاه++تالاأ7!+ععآه+ن!5،08أ"وللاخ

كاهآ5ثمهـآ50،.

02"،،!5+!،ل!"كا+ئاهءلل!!ن!لالم!ول5"ول،

ولس!9"7لمهـ"ك!"+ح9علأع+ع!آ5+""+نهآ5ولن9ل!،5.
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،ةغصتا(9)8(نروقا)زقغؤ

الئفر،!يالذيائضاخؤضترقي

غييلإ؟،ؤأقاتميخرغؤنأقاتم

ى!الذياثضاءكلقتخؤل

ذمآ.الثفر

ائذيالسئق!ؤقات21

ققئمالئفر،ؤأئتنالئهر،لمحي

يشئرئواألطائمضرئونيفدلي

لمحيالذئمؤكانالئفر.منقاء

جمضر.أزضكل

غرافوقكذاؤقغل22

قتقستىيسيخرهئم.ائمضرتين

تفضايسثضغؤتئملمحرغؤن،قفب

الردت.قاذكضا

ن5ص05ص!تصا؟2ث23

يرعولصرلم

افيقاقهئؤخةؤتئمتيتهؤذخل

أئضا.قذاإتىؤلآ

ائمصخرئينتجميعؤخقر24

قاء،تشئربوالكىالتفرخؤل

اليوالنرجمةفى"هارون"كلمةتاتى89

السابعالأصحاح

أ"،اف+غ5"9قي+لب!ةملمهختاه+ن"لأعع"+ة+غة+

س!لاتأ9ة+لاغلب!+لب!له!"+ه+لل!"9"كالاهأ+ل!"ل!خأ"ءا

غ7لا"+آل!ه+لالتأهـع9"+لاةلعأ+7"+نئآه"،اأ

8"،غ+عله!ل!عل!كأكاة+لل!ةتأ9ة+ل!غلب!+لب!له!4+ه+

أع5أ"."لها

12أ"!اأهعئاهـ*أ5أهغ7لب!+لب!لم!"+ه+

+غع8علا"كالأ+نلم4"أغ+لحلق!كا!ع7ة+"+هةلما5لم"ك!أ

ه؟انلاتاةلأ5+47أه،5،++نلأأولآع،+7للأ؟تأ9ولغ

+تاه+"+هلماهقلم"ك!ألألا،ة"ألم!"غ7كأ+!قيلأ

ول3أ++نلاه.

لا"كالأآه+غءغةلى،+ن"كالئ!5أ"ول،5،5ة،5"+غ

ل!لت!؟7،وللع!آء+لا7آ"+5،"آعءا"لم!9"هـ5.ل!لق!+ن"

أ"ول987"كاس!نهـ77لألمللأ"9"كاهآة9"ولأ"ولولنه

!أعكالا!!ل!ع"+نلالت!لمهـ"ولكأ+ع9ع+أع7نك!50.9،

32أعهـ"9+كاما+غ5؟لل!"9"كالاعهـثهـ!أعأع5

6ة577"أهقه+ق"أ"ولولنهلاعكالأ+كا!+غة+7

لاتاه7قه+ق"ةنهغ+صاأ+هن.لب!6

42لق!9لال!"ع؟غ+ل!"+ع5أهوللأأ5،++ن،ول!انلب!

قه+قهلم!"+ه++كالت!ع،+ل!،علل!؟ئا9لمأ"!ا!انه

والأئيوبية.القبطيةالترجمتاننقلتوعنها،الاسكندريةالنسخةنانية



السابعالأصحاح

منقاغي!ثئرئواأنيفلإزواؤتثم

التفر.

تغذ%لايمستئغةؤكمقث25

التفر)99(،)001(الرلبضرقيتا

الرلثؤقاذ26)8:ا(

يرغؤنإتى"اذخليموستى:

الرلث:تقولهقاقذاته:ؤفل

يتغئذونى.شتغبيأطيق

لآأئتكئتؤ!!27)8:2(

آضرفيأتاققاتطيقة،أنئريذ

بالضقابع.تخومكتجميغ

الئفرقيميفن28)8:3(

إتىؤتذخلقتصئغذ.ضقابغ

قخادعإتىؤ،ئئويلث

ؤإتىأسيريلث،ؤغقىيراشيذ،

ؤفيؤشتغيك،غييلإكئ!وب

تتافيك)101(.ؤييتغاجنذ

57

لأةن7ل!"5ء+،عآ7تأةس!9ة+ة+قه++ه"لماهتآ.

52،"وللأ"7"كالأهـلق!987+عفى++غلألهاغ،"9

لها+عة+ة"+"+"!،ءان579،+ة7+"+هلهاة07

62ل!+أل!عةغتاعأ9،509+ة5وللل!لالا!ل!كاآعهـ8ع

9+ةلع!"9"58،اأغ59،ع9+ة54لاة+نع؟كأ+

ثهـلأغع،!ن4،5،509!+ءكاةع57!ا+ة7"8ة7لهالاهلم

لأأ"لما95+"ثهـ،عكالل!كائالأ،.

72أعغ؟لألمانه،8نكاماعغلم،"!آخا+كاه+"عنه؟أ

لئ!لاغلل!++قا+4+للأكأ+كأ+ةلطهكاه،9آه+5

9+"،.5،0*كأ

82أ"ولغ!ع59!تا،"+عة+ةلها"+ه95+"،لاه*ة5لم

أ"ول5ء+لا"لم"لالمهعكاأع8كاتاع،"+557،عقه+5

آهلاهعألاهكاي"،اأءأ5"+"ءلهاآع"،+للألت!5،ا+،للالف!للألل!

لاهكا،4"أ+غلق!+7!الاهكالالقألأ،ول،4أع5نه+5

أهلاه؟ا5هـللالق!+عة+"9لاهكالالم!+7،"ولتاه+قه"ثم

لاهكا"!أللاغ+آههـ5ى9أكاهلماكالاهكالا4!ألاغ+آه5

مصر"."نهر:البحيريةالقبطيةالترجمةفىتاتى99

منالرابعالعددحتىاى،والعشرينالتاسعالعددحتىوالقبطيةاليرنانيةالترجمةفىالسابعالأصحاحيستمر001

العبرى.التتسيمائبعتفقد9391طبعةالقبطيةالئرجمةاماالعبر!هما،الئقسيمحسبالئامناياصحاح

فيها.وئخبزالأرضفىتجعلفخارمناسطوانيةتجريفة:والتنانيروالثنور.فههيعجنما:والمعاجن،المعجن101
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ؤغقئك)8:4(!2

ؤغقىغييدك

."غبلضقاا

شتغيذ

ؤغقى

تصخغذ

السابعالأصحاح

!ا،ملاكأ5،كاي5ى.

92أ"ولغكاأ+غأ"ولأ+غئاه+عهـ95ة+للأه+كأ5

لاهكاأ"ولأ+خ+لاةلاهكالاة"8كأ،"+لاهكالآ،"517

0،5*"9ء"لم

اتئمنالأصئخاخ

ؤقاذا)8:5(

بدلرا

أيخيك:يقازون"فل:يموستى

الأئقاليغقىييدكغمتاكمذ

اثيرفيؤغقىاثقتؤاتؤغقى

.1("0غ)2الضقابأصئعدؤ

يذةقازونققذ62(ت)8

ؤأضغذجمضرجمياهغقى

قمتعذب)".1(الضقادغ)301(،

يمخر.آزضنؤغطحثالضقادع

أئضاكذيلثؤقغل3)8:7(

لأء+أع7ةخن!9،509+ة5لالآكالالم!الاأ5+أل!ة

ول94ل!لع!ءلب!"ةعهـ8كالب!هلاد!"ع)+عل!،ل!هقيء*ع1،9

لأ+7ء9لاهكالاه؟لمأ+غنه+5نهلها"+ه+5أ"!أ+غ

ة+5لت!،ة9ى5"3أ"ك!أ+غةكاثمس!7أ"ك!علأ"لأ"!"

+هن5"،+9قىلاه*5.

أ"ك!72،ع+غعغللاعلالل!9"وللاشآع*"9أ+غ"+

ئا؟"+"طهـلأأن++هلا"ولألا"لآلالأ"ع7+نه5

لاه*"9ء"لم.5أ"ول7"دم،،عهـكاة7ةهول"9+كألم5ولأ

ك!غ!هللىىعلا+لأ7لألآ7وللأأتا+ء5لا.

3ل!"كا!آه+غغةلل!+ن"كالئ!5أ"كلاأه51؟،5"+خ

مصر،(.ارض"على:العبرىالنصيضيف2"ا

البحيرية.القبطيةالترجمةوعنالعبريالنصعن،(الضفادع)هـواصعدجملةتغيبا3"

.الضفادعجنساي،الفصيلةاوالجنسيفيدوالمفرد)ضندعة(ة50*"9+ةلمبالمفردالبونانيةالئرجمةفيتائي؟".

لم+هلمممزا+.القبطيةالئرجمةفىوكذلكسيتردع(،)هايا663؟لأالمفردفىايضأيلألىالذممطالعبريالنصعننقلاوهذا



الثامنالأصحاح

يسيخرهئمائمضرويينغرافو

أزفيكقىالضقابغؤآضغذوا

جمصر.

موس!ىفرعؤنقدعا4)8:8(

إتى"ضلتاؤقاذ:ؤقارون

ييرقغآخيى،منالردث

ثتغيىؤغنغئىالضقادغ

قيذتخونالشئغتاطيقؤآتا

يلردث((.

ستىئوققال5(1:)8

اصتلىتتىلى"غمن:يمرغؤن

ؤلآخلغييلإكؤلآخللأخيك

غئذالضقادعلتفقكشتغيك

بمويكئم.ؤينشتغيكؤغن

الثهر".فيئئرذؤتيهئقا

ققاذ:فؤأئا6)8:.ا(

ففت."كضاققال:"غدأ".

غئر)إته(لي!نأنهتغر!تيكيئ

الردت.

الضقابعقترقع7ا()8:ا
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للألق!+،++لالأأولل!لم!آ"ءآععأ"له!9"هـ45،45للألق!ءن

"ولأ7"لآلأ"لأ57+هق5لا!*49+"لم5غ+ألالآلأ

وللأأن++هلا.

أ"ول4كأولغكالاعكا!8لع!"94لآكالالل!ول7أ"ول

9ءطهـللأ7أ"ول+أعلاع5تأ!كاه!عع+9أقهلماغ9+ة5

3ق59،لالم!كلأ+ع9،ع8+!الل!+هن5لم9+4هولةى5+ة

لماغقه"أ4+ة+قهغلما5ق"ثمتآهلم"ك!أ

+كا!+"عغعلت!8ة+7لملاة"8كاتاهـ،"ولل!،كالع!لاول.لب!،9

5ع+،ع87غلآكاهـالع!7ع9+ة!كا"94س!"+"ع،

9+ة5لمعلماع+ة+،"لمالع!!تأعع+9تآهكاأأ"ول19ء+

هـلالق+غ+"9+لاةلاهكال!للأم!ا،+ع9أ+هن"8لاهكاتاه

هـ""لاءآ"،+5ن5لم"+9كأسة5لاء4+كاق5قك!"أ"+ة

+هفة84لاهكائآهء"أ!اول+لت!57ولألألت!،له!نل!لت!لم8+لأ7

ل!غلب!ءلب!له!"+ه+58+قع.،"+ل!هكا!هـهـ،

6ة8خلاع+أعأل!5تا"ه،079لاع+أعللائاه5!

آع.5"!79آ"7ءقيةأ5،+ة"نهلا،+كاس!كعه50لالأثهـ+

وللا9آ5لا.

أ"ك!7+ع9،"،9كالآهـع،"+57أه،0*"9ءقىلمة+4



الثامنالأصحاح

ؤيهأبئويكئم،ؤكأغئلث،

غييلإك،ؤغندياركئم)501(،

ييتئركتيهتقاشغيلث.ؤغن

الئهر".

ئوستىخرص!ئئم8)8:12(

يرغؤن،لانمنؤقارون

جمنالرلتإتىموستىؤصترص!

كقاالضقا؟عتخجبيمأخل

لمحرغؤن.حآذ

كقاالردبفقغل9)8:13(

الفئقابعؤقاتب،موستىقال

ؤجمنالذتايىؤيهآائئئوتجمن

ائخفول،

آكوامااؤجمعوقا0)8:14(

الأزض!.قأئتتسبآكؤاما

لمحرغونزآىاققضا1)8:ها(

تتقلائقرج،خصتلقذآئه

كضاتهقا،تسئقغؤتئمقفئه،

قهكاأ"ءأءاخلالت!+للألق!،،أهللألق!لهانأ"،اولغللالت!+

ن"+غ8للألع!عأ"ءاة+ةعهـلألق!كالاهكال!لل!+ل!ة+49

م!اأ"+ة+5لآ8"5كاتآ5لالم+8لأ7غل!+لب!+5+"له!لبأ

ن+58عهـهـ،كالآ5لا+،.

8لآ!خلاعهـ8غة5!لالل!7أ"ولللالع!9"ولة+ة

.لل!"9"كاأ"،اخل!عكا!ةلمآكالالل!ك5095+لاول5،9لأ

ع+9أقه+ة9قهله!كاماللالت!+9+"لململلاس!*كألفما5

9"58+ءلح"ءغ.للألمه

9غ5+كالأآع7ةغن!509،هـ"ول"+ع9ع+أع7

ء5!لالع!اولأ"!ع+غ78"كاأ7ءنعأه،ه*"9+"لمولغ

لت!+7أه،كال!لق!أ"حاء)غ+ل!لت!ن"+غ8عل!لع!أ"عاولغ+ل!لق!

لمه.لالت!93

51"ولأر!7لألألا"ل!ه"ن+نه5هـ،لهال!لع!5"،

هـلم!،ل!لع!45،لم4!األت!غ!كاع7لأ2لآ.

11لالئ!؟،؟غلل!"9"!،+ة7لاهلأغلاع5،!لاللى"لاكألم

9"لمغنهـ77لأ"آ؟9"وللمقه+نلمهأ"ول!!نه

!أعول5كالاعلا4ن+لق!7لمهـ"ولكأ+ع9غ8ء8كالأء7

اليونانيةوالكلمةعبركط(.913؟العدد)انظروالأئيوبيةوالأرمينيةالقبطيةالترجماتفي"دياركم)ثومنتاتىلا501

ستردكما02(،ا:)اع"دار،،وترجمتواحدةمرةالجديدالعهدفيوردتوقد،الليللمبيتمكانأتعنى5،ثهـ!4+خ

"محلة".إلىترجمتهاوتم9(2!:ا4)خرالخروجسفرفىمرتين



الثامنالأصحاح

.الرثتكفتم

الرئتقاذاثئم2)8:16(

ئذيهارون:"نليفوستى:

ؤاضرصثييدك)601(غضاك

قستيكونالأزفي،تراقي

دؤابؤييالئاس!يتضل)701(

أزفيتجميعوييالأزتج

يمخر((.

)801(افقذقارون)8:17(3

ئراقيؤضرقيييد؟ائغضا

ييالقضلقضازالأزفي،

الأزتج،دؤابؤيىالئاييى،

صخازالأزفيترالبكلؤ!ى

جمضر.أزضكل!يقضل

كذلكاؤفعل4)8:18(
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نول.50،9

521+ألاس!غةتا،ا950،9+ة5لآكالالع!ول57ل!ة+أ

ول"9لل!لا5/،+ولعل!،لاهآإ+*ع9،ألأ+لا9ةلم8هكالاهلا

أ"ول"+كأ+ع57ة+"لماتق!*لآ+5آتملا5لمأ"ول،"+ل!هكا!

هـآل!ك!كاع5غ7+عآه+5هـلاة5،0+لت!9أ"ولغ7آهكا5

لا،كاه+"9+ء+ولأغ7أكاه+3.لاه++نل!أكهـقي

31غ!?خل!،لاعئاه7س!9"طد7أقي+*ع9،ألأ+7

كأخ57ةلمأ"ول"+*+غعع7ة+لهاتت!*4أتم+5ش5لمأ"عأ

للأعلاغ5+لاهل!ولكاأههـآع5غ7+ع!+آ5هـلا"09+لتأ5،

ك!4،غلا5+ء،كاع9+قى+كا!77،"ول،ل!غ+لا"+ألق!*+"لم!،

لآ+5لآلأ5لاخل!غ5+ل!هلا،اكاأههـآع5لاغ!كأ+قيلأ

طهـلأأن++لاه.

41لا"كا!،5+غغةلل!كان"كالئ!5أ"،أأه51؟،!"+خ

السامريةرالتوراةوالقبطيةالسبعينيةالترجمةفىتاتيلكنها،العبريالنصفي"بيدك"كلمةتاتيلا6.!

40*!3"4.ظكمرانومخطوطات

الضنيلةالحشراتمننوع7ءاكاوهوعهـآ5اليونانيةوفى.بعوض:بمعنى)لجيم(؟د!هالعبرىالنصكىيائى701

رابعوضبمعنىلمهولول!ولا*القبطيةفيوياتى،الخشبنقارطائرعليهويتغذى،الأشجاربعضلحاءتحتتعيشالتي

لأنالقملإلىترجمتهايضأفضلنالذلك.القبطيةعنالماخوذةالعربيةالترجمةفيقملإلىترجمتهوتمعثة،أوقمل

.الناسعلىوليسالناسفيتكونالحشرةا!يقولاليونانيالنص

...".هارونمذ،كذلك"ففعلاهكذا:العبرىالنصفيالآيةتبدأ81
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يئخرجوايسيخرهثمائغرافون

ؤضازيسئتطيغوا.ققئمالقفل

دؤابؤ!يالئاصيىيىالقضل

الآزقي.

ائغرأنوناتقاذ5)8:91(

((.اللهإصبع"هذايمرغؤن:

ؤتئم،!رغؤنقفبؤتق!ثى

تكفتمكقاتفضا،يحئقغ

الردث.

الردثقاذائثم6)8:.2(

الضتاحيى"تكريموستى:

هوؤها!رغؤن.أتاتمؤ!ص

ته:ؤقلائضايم،إلىيخرخ

أطيقالرلث:تقولةتاقذا

انترتيما.مىييفبذونيضتغبى

لآكئ!تاقإن27()8:ا

أتاقاشتغيى،ئطيقآنتشتاء

غييدكؤغقىغقئذازسيل

ئئويكئمؤغقىشتغبذؤغقى

الثامنالأصحاح

آ"+9"هـ55،"آءول"لهالالق!+ن"لأ"عغ4للاآعلالاة+

"هـآلاك!كاأ"ولولنهلأكالانة05+7ول4ألاغ5+لأهلاخ51

هـآللاولكاع5خ67آه5هـلاكأ5،0+لئ!9أ"3لاع5،0+

9+ع+07،كا!+كأ

،5للا"+أعئاه7أهأهة،5"+غلع!"9"كالب!+

كأهلا+ول508هـعقه!+كا7،++قه05ء!،

غ4ك!ا97هـلأن7لأ89"ولءس!"9"كاهأ،"!"نه

!أعهولكالاع7"قءلألت!لم"ولكاو+ع9غ8"8كالألاع

تا"9ه،5.

561+ألاعةغن!9،509+ة5لاس!7ل!!

هـ9975لاهكاماة+ألل!9+ول4،هـلآ+كاألاهأ+لا"لاغ

.لل!"9"كاأ"ك!ةأهنة+ن"5غثهـء!عكان،"+عأ+غة+

لع!ةئا9لمأ"ولغ5!آء99+ة5لأة+ن"عةة+8،علأغ

ئا!15،509ع+4+كاةعها57ء"ثهـل!ةة7لمالاهلم"لأأله!5،

9+"8ل!،كالع!كاتاعل!غقي+غ9.لب!لم!لآ

71كأغ7غةلألمانهلم87+كاه+"عغ،"!آعلاة+

ل!ة"8ءلاهلم!نهةألئ!لأغلل!!لا!ا+كا!+"+غغكاأ+غ

أ"ولأ+غنه+هـ5غلاهكاية+57+"9أ"ولأ+ءة+7

لاهكاية"8أ"ك!أ+غنه+5لاهولأه5ثت!لم!ن7



الثامنالأصحاح

قتضتلئ1(،0)9ائيهلابتةدتا

الييؤالآدثضنائمضرتينئئوث

اثيهلاب.ذتاتيماجمنغقيقاهئم

دلذ!ياؤاقئز8)8:22(

يميمالييتجاستان،أزضنائيؤيم

هتاكتكونققنغقيقا،شتغيى

أتاأحمعفييتغقتمائيهلالب.دتاتة

كلقا.الأزضزدب،الردب

تئنقرقااؤآخغل9)8:23(

ائغدؤيىشتغيك.ؤتئنثتغيي

غقىالآيةهذ؟ستتكون

الأزض".

الردبفقغل02)8:24(

ذتاتيماجمنخ!ثئاقذخلقكذا.

يرغؤنئموبإتىائيهلالب

كلؤييغييد؟،ئموبؤإتى

الأزض!ؤخرتبيمخر،آزضيى

ائيهلاب.ذتاتيماين

63

لالاولةلالهالا"،لمك!4أ+"+لاهكالآهـكااثم،"أ5ك!أ"آ،+ل!لق!

ولأ++لالأأل!لع!لآ+5لاىوللاله!هآ75أ"ولأح5!لأءلآلا7لم

،هـغلأ5ل!،كاأع،+غن"6لآ.5

!8أ"وللع!كاه!ه؟49"+!غقي+غلهالأ"79!آعولغ

لالأ+لآلأ7لمله!عكا!!هـغ1لأ5ة"ثهـة5ىهله!لا،+كا!+غ

غ+،"/ءلآ+نهـ!ا،لأ5هنول،"+كا!غولعآلألاول7ةلالمالمعا

"لاأقي؟أع5،+ةغلق!3أع،لهانول50،9ةن!50،9+5!ة

لآ،5آتملأ.5

لأ9"،أأةلع!كالن!ة58+كاه،لالأ"لأكأ"!كا57كائآه

لماغه"ثهـقهق"ولأ"لاكألهالاهكاس!+تاهكائآه"8هق.لاغ

ةغقي+تأ"57،9"+كا!،+ة!لم!عآ57+5+قه+غألآ+5

لآ5.3

02غ+5كالأآع7ةغولق5،09هتأ+لل!5لمول"أ

9"+ع2لاغع5!لألاءا7لالهاة"،هـلآثهـ+50عأ5ءنهء

آةلاه!ا5لعأ"9"!أ"ولءأعنه+5لاهولآه5+ل!لت!

هـعلع!+للأة+"79قه+ن"ولألمهأع5ل!"كاه+لالأ+لاش

كهـءلاه++تالاأأ"ولخثملل!عهـع9هـتاع7لأ3لآة+"لآ+5

لاوللأ5لم!لاآ57.

نوعها.ئحديددون،المؤذيةالحشراتمنجماعات:بمعنى)إت-هعاروف(!لإ+-6لإ؟دالعبر!يالنصفىيائى901

ذبابةاوالقرادا!"+ه3+ه"لمهالقبطيةفيالمعنىبنفسوياتى،الكلابذبابةوهو!"،دالمماة!دطولاليونانيةوفى

الكدب.
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يخرغؤنقذغا221()8:ه

"ادقئواقائلأ:ؤقازونفوستى

الأزض".يىلاتهكئمادتخوا

ئوستى:ققاذ22)8:26(

هكذا،يصيرأنئميهن"لآ

أزتجاش)011(تذتحإتضالأتتا

قإنإتهتا.للرلتائممحريين

اثمصرتينأرتجايدتحتا

جموتتا.ستير،أقاقفئم

شصييرةتذقث23)8:27(

ؤتذتخاثترييماإلىلأيايمتلآتيما

تتا".فالكضاإتهتايلرلث

يرغؤن:تقال24)8:28(

يلرلثيتذتخواازسيلكئم"أتا

لآؤليهنائتريإ،يخيإتهكئم

قصتلياحذا.تييدأتذقئوا

لأخلإ".يلردث

ئوستى:ققال25)8:92(

الثامنالأصحاح

12ة،اغ8ل!عكا!ةلع!"9"كالا!ىلل!ولأكاها

للألل!9"ول8لأغل!لل!هـ158ة+7ع5+"كاتاهـعلب!+هـلب!ع

لالت!لمانلاغقي+قيلأ.

22"ولأ!أ+علا7لل!لا!5نهةلالا+"ة7

لأع7هـكاس!0،4لى،+نأ5."+9"لألمةش!يرلأنلما""+ل!لقما+

ول++ىلأأآل!لع!هـله!هكانلأعلاعا9لبماآلب!+هـعلب!لألت!له!07

ل!"غلأ94هـلم!س!كانل!ع"+ةلمع8"+"لم!لأن+ل!تق!

ولأ7لا++ألل!للاغللا4للا+أهل!"ق+لت!لالم

8هـ،5لمهـ870كااةله!هـ5".

32ةةل!ة9+،ل!لق!لأله!علت!79ةكالاء95+لم!ع"هعأ5

ل!لأكا79!لأ57أ"عأهـلم!هكانلاعلاعأ9لب!آ+لب!هـعلب!

أئملم!لت!،7هـ"عاكأ+ع9عأ+عل!لألماآ07

42حأ"،عأ+ع!"كا49لل!"لام!لئ!"+!+كاغلحلاس!

5"لم!نلمع+"كاتاهـأ"وللا!ا9لب!ألت!عهـلبأ+له!نل!لق!لاخقي+

غ9لآلم!لل!لمكأول51نله!"ول479ة+ه+ع7ء+آع

95+لآهـلاع.،"7هـكاهعتأععئاه7+ع9أئآهلم!غ9+ة5

تاول057،9

52+أءللأعةغأ6كالالل!ول5ةة"علئ!لاغ

وربما34(،46:)تكالمصريينلدىنجسةالأغنامرعايةمهنةانباعتبارالغنمإلىالكلمةهذهتشيرربما011

1(.21:ملا7؟9:زك)انظراماممرجسهوالمصريينعنغريبةلآلهةالذبائحئقديمانالمتصود
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تائكمنأخر!أتا"قا

ذتاتةقترخلالئإ،إتىؤاضلى

غييلإكؤغنغئلثائيهلادب

تاتعذلآؤليهنغدأ.ؤشغيك

تطيقلآختىئخايليرغؤن

يلرلث((.يتذتخال!ضئ!بئ

موستىقخرص!0326()8:

إتىؤضلىيرغونتانين

اللة.

كماالردبققغل327()8:ا

ذتاتةؤزقغفوستىقاذ

ؤغن!رعؤنكنائيهلالب

ؤلاتئركؤتثمؤضتغييما،غييلإه

!جذةاؤ

أغقطؤلكن28)8:32(

أئضأائقرةقذ؟قفته!ركؤن

الشتذقي.ئطيقأنئرذققئم

65

غعءثرع،"لماهكانلآهكاق+"أ"ولتأعع،"لهاه9+ة5+لاة

هـعلمل!ة"ك!أ+"ع8كائاع"+ع،لألالاولةلالهاما+ةهكاقق

أ"عأ+كأة+هـلالت!ع+49لاهكالالل!+لاةأ"ول+قه84قه

كا5لا"ق9،لأه.لألما+9!هـكاقي5غ+لم،"98"ءلل!

،"كالآ+"+"عغتاه+لألما،"!آع+كا!+"!غلأة+ة"78

،ءكائآهـلا،ا9.لب!آ

62غلآعهـ8للاعةغلآكالالل!57س!"9"كاق+كأأ"ول
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5"لمانلمأ"ول"نه،ءخهـكا!كالآهـكا!9+علهالاخع.لا،

792ء+أعغ؟لب!+ن"آ!لالع!ول55!ل!"خ!خلل!هـ8

لالأ+ة+لملا،8غ+ول+علع!كاه5"+آع*9كأ5له!ىه509+

ن،المل!ه،9أ"،أ"هـأ"للاس!لم،"+لاهكاتا"+م!األأ

"لح"ثهـ"ولأ"ك!ةنة+ع5ولنه،"+كا!.،+خ"لاألب!لا57

كاة،+قهلاول9لاهآلألآلا.

03أ"ك!ز!أ"ك!عهـأه9لاهكاغ+57+كأ

غ+"+كاآ"لها،+ة،هن؟خ+لل!+هـعةهـكاا،عكاة7

فمرانمخطوطاتوفىوالقبطيةالسبعينيةالئرجمةفيتائىلكنهاالعبرى،النصفى،)والنار"كلمةتائىلا116

.2"5*40!
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تاول.ل!5،9

13ة+غة8ألاهلاأ"ك!لأوللأهـ،9.+لآير+غأئم9"لأ

ول9هـ،لأ+9"7+كاس!لاول"آلم+ةةخثملاآللأه

+كاع9+"لما!آلأه.

23ةغةلا+9ة5أ"لأة8ن"9ولنهلآثهـ+غ.77
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.لالآ7

43لالئ!؟أ!ةلل!"9"كا،+ة،"+لا"+غ+ةة+عن5

"ولألأ"!"مهي!"ك!ألع!هـ،ئمه"7لمآكا!9+هـغ5+ح+قه

لمهلاكأء9"له!5ل!،"ولأغلمة9لالال!ع"+نهتآلأ+لا

؟9"ولمأ7أ"وللق!+هـ7عة+"9+7س!7.قه+ن"

53!أ"عاع!ل!غ97ئاهـ77لأ"آة9"ك!8لملع!"9!يهأ"ول

هقولغ!"+!+كاعهاعلا+نه5لاهأعنكاأ789"لم

هـ"ولة+!ا89!ا!مهكاعلأن،509،+لب!لالم!7!.
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قائلأ:موستىالردثاؤكلتم

قذقإئييرغؤن،إتى"اذخل

غييلإه،)ؤقلودت(قفتةقسئيث

غقئهئمالآيابقذ؟تأييييهى

يتاعا.

ضستايميىئخيروايكيئ2

أؤلابكئمؤأؤلابأؤلابكئم

باثمصرئين،ستجرثقايكل

يهئم،صتتعتقااليىؤيا-يايي

الردث((.أتاأتيقتغقمون

ؤقارونموستىقذخل3

قا"قذا:تةؤقالآيرغؤنأقاتم
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أئتتشتاغلآكئتقإن4

أجيهثأتاقاشغبى،ئطيقأن

العاشرالأصحاح

ائغالثيزآلأصئخاخ

15+أع7ةغنعأ9،509+ة5آئ!لالع!877لع!لأغ7

5كاآعهـ8ع9+"9"كاه!ةس!.لف!لأغكألأ9كالآك!9"لالا

قه+ن"لالأ+7"آة9"!اأ"ول+ل!لت!هـع+49سما+لاة7

4+نهقلمأ"7غلآع5غ+غهـ478+!لماع"آ"+"كان

غ+!"+نهن.5

2ةللأ+5؟77،لآهـكايعع5،+ةلف!"6+ل!لق!

لل!للأء)سا+7للألق!لم!لا،"ولآه+5+لأكلأغ5،0لالت!كا+للأءأغللالل!

لمانلت!7"كاةغ+لها"+غ"*،+هآ5لال!،كهـكا+آ50،لمع!41

كاهكا7!آءله!لهالملاه"+غءكالأأهللأغآه+ق"5لمأ"ول

هـكا!كالق!لألاع،+ةلف!لأغنءا.50،9

3أ6كاأعلاعهـ8خة5!لالل!47ءاأ9"ولل!للأ

لل!"9"كالاهآ+ل!"ل!غأ"ولل!"+أعلب!+ن"؟"+ع8لأغ،ع

تاول9ه،5ةهـعة5لت!+57لم"9آلل!7سمال!!م5+أ507نه

،ءثهـتاه،لاغلآ+"96آ"7لها/عغ+"ع+كاة!اعللاه+ة7

8"ة7لمالاه7آ"ثهـكالا9+عكاتاكالل!ألالم!0،5

4غة7ةغهـلألم!ثرغ!7نكاغ+كا!+"ع،"لمآعة+7

ة"78لم!لملاهنه؟ألف!لأغلع!لاة+غ7+تا"+لالالأ+



العاشرالأصحاح
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قلآالآزضي،ؤخةقئغطى5

ؤتفتهئمالأزضن.تئطرأنتقدز

الىائتايتيما،الآزفيقفئقهكل

كلؤتفتهئمائترد.تكئمأئقاقا

غقىتكئمتايتهشتخر؟

الأزض.

ؤئموتبموتكؤتفلأ6

فياليئالبيوبؤتجميغغييلإك
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وحذواتؤتمئئذآخذاذفئم

ائيزيم".قذاإلىالأزفيغقى

ينؤخرص!ئوستىتخؤذئتم

يرغؤن.تذن

تة:يرغؤنغييذققال7

تتاقذاتكونضتى"إتى

يتغمدواالرتجالأطيق؟غترة
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لت!لأ"9تأ"ل!5،9ول"9"ةآ588+لالأأ+غ"+للأكأ+كأ+

لأ9،كاههلمى

أ"ك!85"ك!للىتا،علأ+7ة7،لا1لآ+5لمعلآلأأ"ولنه

لا78!لآآءة،+"ول7لألأ+3لآ7لمأ"ول،"ءعةغ+"ول

كأ+7ة++علاةكا!،9لآكا5لآلا5ةءولثم"+4عهـهـ،لاغلمة

لاع+،ثمغ+"ولآلهاق7لألم"لح"ثمة*أ"ولول،"+ع؟خ+

7"+تاع8لاهلم!ةلاهـة+ع7للاهآلماق7أ+غلآ+5لآلأ.5

"ول6أ8+"ءل!هكالآهـكالألاهكاآأ"هولأ"أ،"ك!أ"أ

أه،"آحألتما+7هـع+"9لاةكال!س!6لاه4ءأأ+كاه4،"أ

أهك!"آ،غ7+يبمةلآ7+لق!7وللأألا++آلل!7لم"

هنةء+ه+غلع!غ9لا،كاياكأأه+"+غ9علاهكاه!؟نهغ51

9+5++"+ة،"+نل!لق!هـ"،لأ5لألهاغ5"9

لألا،كاهلاةلاع،+غعلآ+لآلأ5س!س!5لآ+5لهالأغ5"9

75+تا"+."!أ!امهـا!آ5"7لالل!7!ي5خلآعهـ8لاع+"ة

"9"كاس!.

أ"ول87غ775،كالاأههـع+لاه+"9لل!"9"كاع

9+ة5"+قللأةد!،ءلل!+آلا50"ءكاس!،+ه5+قلألم!آ7

لق!*8لملاهغع+كاة+4لأهعاعنه+5ةهـ7لاه+لن!59لم
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نأتغقتمأنئريذأئمإتقفئم.

خرتث؟"قذجمضر

صقالمنصلماصءقأه8
وروموسىرجعو

تفقا:ققاللمحرغؤن.إتى

إتقكئم.ؤاعبذوا"ادقحوا

الذينهمؤتنمنؤليهن

تذقئون؟"

"تذقسبفوستى:ققال9

قغؤشئئويختا،شتتايتاقغتخن

تا.تقرؤيغتمتا،يتاتتاؤتابلاآؤ

إلهنا".الرلتجميالآته

"ليكنتهضا:.اققال

ق!ذ،قغكئملردبا،قكذا

فلأؤلئسنأ،طيقكئما

قذاقكئمإنائظرواتئيكم)117(؟

ثترأ!

قفيذقبقكذا.اليسنا
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+ةءلل!كا"98عللا،كالل!كانهـلب!+علب!".للالت!ءنلأس!ةأغ،"7

،نهثمع،ة+،ة+ة8للأثمع7كهـللأألا++50/

أ"!98+كا!+فللىعلالاة+ع+لأألآكالالل!الااأ"ول

للالل!9"ول9+!ةلملع!"9"كاأ"!اللاع+أعآه+ن"5

95+ءهـكا!تاعأ"ولكا"8ع+"كاتاء9هـلب!+لب!ع.للألت!لمان

آ+لاع5ةخ"ولأ+آ7ع5علا،كاأأه95+لاعةلهاللاعلم،5

"ول9أثمغ7ع،لالل!7!5لاء7+آه5لاع4لاولكاآ50،

"ك!أ+9كاس!ر،لا+غ509،+590كالاةلماهـع"!لانكا+هآ5

لاهأآ5"ولأهـلألاكا!9+74،"ولأ0+"،59+5،"ولأ

دمهكالاأ7لألمالت!لا.!+كا7،لأة9غ95لأ+لاك!9هألا+هق

هـعتاهلألق!لها07

04أ"ولع+أع97+ة5نه+ن"5س!+كاه!!"سأ+تأه5لم

نعاه،59له!هـع.له!نل!لت!.هـ"ول+ة،+"+كا!لل!كلاغء5"لم!ن

لألهاأ"وللأ+7ل!لألاعولكا!+"لملالت!لم!نع+ءةآ،،ة

+9770عأ+9ولةع+،"،نلم!آلا.

11لأله!لل!+تأه.955+لا"كالل!هـكاس!لاعغ؟أه9؟لافع5لم

النساءمنالبيتاهلكلبمعنىايضأوئاتيالبلت،امتعةاوالمق!ياتمعنىلقيدلآدطع"كا!+كأاليونانيةالكلمة7؟ا

37(.:ا2)خروفى24،العددفىالكلمةننسوتتكرروالعبيد،واياولاد
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هذالأن.اللهؤاعباواالرتجال

قطرذوفضاتطفئوتة".تافو

يرغؤن.ؤخيماجمن
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يضر،أزضيىغقىيذك"فذ

غقىتجراد)118(ؤييضغذ
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الآضثخار،تمرؤكلالآزفي

ائترد((.تركهالذي

إتىالغضافوستىاقرقغ3

الردبقحلحتالسمقاء)91!(،
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ؤتضااللئل.ؤكلالئقاليدلك

الريخخضقبالضتاخ،كان

ائخراذالجئوبئة
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تجميعييؤاسئتقرجمضر،آزفي

جذأ،كييرشتىءمضر،تخوم
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،"ول9+"8+"كاتاععهـلب!+.لب!ع5ءقه+كألأ519ءن"

7!أ+ع+آع.غعغ"لمثم57لاغ"ن+نه5كأ+ةكا!9++لت!لاه

كا"9"لع!.

!2عأ+ع7؟خولن50،9+9ة75لع!لا!لا

ا+!!علأهلا،لأء7ء*"!آأ+غلآل!كهـ7++نلاألملاهأ"ول

س!+لآ،"ل!كأول!9أ5أ+غلالأ+لآلأ7أ"ول،"كاعةغ!"ول

ل!"كاه+777"+هلملآء5لآلأ5أ"ول"+47+ل!ة+

ل!ة+9"!ا+ل!لت!نعلمل!لل!8ة87ء+ن5ءع+آلأ

."!"!ه*

!3أ"وللآ+خ9ع57!لالل!7لألأ+57ة،"9أع5

لأة+نه7"9ة7لم4!أق"50،9آ3+غ+"3لاعل!ةلاهلم!ع

7+ةل!هأ+غلأ+7لالآلأل!،ثمةلالأ+لألماخ7"9غولعآلا77

"أة87لألالأكاولقلأ."6ة+أس!9+علأغ7لم،هـلآأ"ولة

ل!كأعله!50ةل!ة50+ل!"غ84لملاءلأ+ل!"ول9ةآ4

41كاه!ألآلا"لأ"لأع7"لأ+ن7غ+أ+كاه747لالآ

أكهـ7++نلملاهأ"ول4+غ+"وللاعكالاأ+غ"+لاة+"+

ة9"،طللأأن+6هلا+ههـكالأولة؟9".+9ه+غ9"

كماالجراد،جنسإلىإشارةوالقبطيةاليونانثةالترجمتيناوالعبرىالنصفىسواءالمفردفيالجرادكلمةتاتي8؟ا

8(.)اصحاحالضنادعضربةفيووردسبق

مصر".ارضعلىعصاهموسى)،فمد:العبريفيئاتيلكنها،والقبطىاليونانيفيتائيهكذا911
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جمتقه،قكذاتجرادقئقهيكنتئم

كذلك.تغذةتكونؤلآ

اآزضيى،اؤخةاؤغطى5

ؤائتقتمالآزضن)012(.ؤائيقحب

ؤتجميغالأزضيىعشئحبتجميغ

ينتركالذيالشئخر،تمر

أخضرشتيئءئئركؤتئمائترب،

عشئبكليىؤلآالشئخريى

جمضر".أزضكليىالسثهل

ؤذغافرغؤناقآمحرع6

"قذقائلأ:ؤقازونموستى

إتهكضاالرسبأتاتمأخطات

ؤإتثكقا.

اقاضقخا)121(7

ؤضلياأئضا،الآنخطيئيى

غئىييرقغإتهكضا،الرلثإتى

ائقؤت((.قذا
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"لآ+ن5هن7غلأللاهع57+"،7+ن"ول9أ5"ولألم!ع+كأ

"+قة"6هقول"+كاسا،ه+تةس!5.

!5أ"غةول8لاعليالالألأ+7،للىةلآ+5لآلأ5لمأ"ول

هـهـغة79لألآلأ.أ"ول+"!لأ"هـغلاع7"كاه+

لملأ"+ه77لآ+علآلأ5"ولأ+4+لاة+لاة+94"لأة

للالق!+تاعلمللالع!8ة5+نع8هـهـآع7ة+ةلآ+5لح"8"*.75

نه*ن+ثهـععهـآ70ثهـ!لالع!9ة7هنةلاغصا7+هآ5عن508،

"ألاغ!"+كاه،4للا7ئأه+لاهأةع+غ7!ة++!

وللاأن++لاه.

61+"ول!+كالاعةلأعة"9"كاس!لل!ثم"ول"كاس!،

ل!!لالع!ولأ"ولل!لع!9"ول8لأغل!لل!ةلم!+م7+9"ءأ

لأهأ+لأ"لاغلاول9لاهآئآه+قهءهـلالت!لم!ئاول4أأع5

ةلم!ن.5

لأ7ةكا!9+غهـكاهععئاه7لاهلمالألأ+9"لها"آكا4لا

،كاغلاقل!أ"ول9+!نءكاهءهـكاه9+ة5نك!5،9لا+ة7

هـعة7قله!للألت!لم4"أ+ع9عا8!القأ+"+"غله!تاه+لأة

هـ57+"47+ه+ق057

والقبطية،السبعينيةالئرجمةفي"الأرض"(تلفتتاثيلكنها"،الأرضاظلمت"حئىالعبرى:النصفيتاتى012

"40*5"4.قمرانمخطوطاتمعهماويئفق

*6!ا.اهـه*ة+القبطيةالترجمةفيوكذلكخطينتي،(،"اقبلواحرفيأ:11



العاشرالأصحاح

تانمنموستىاقخر!8

اللة.إتىؤصتلى!رغؤن

لييحأالردثقخؤذا9

قخققمبائتخر،ينشتديذة

التحرإتىؤطرخئهائخراذ

تجراذةئئركتئمالأخقر.

جمضر.أزضكليخىؤاجذة

قفتالردثؤقسئى02

تيييطيقققئميرغؤن،

إسثرائيل.

يموستى:الردثققال21

الستقاء،تخؤيذك"فذ

جمضر،أزضيىغقىطلآمؤئي!سن

قفمولر".طلآم

تخؤتذةئوستىققذ22

ذاجم!طلآمقضازال!تقاء،

جمضرأزفيكليخيكرؤتغة

آيام.تلآتة

ؤتئم23

أئام،ثلآتة

أخاةأخد

منأخدقاتمؤلآ
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لأ8غلآع85ل!ع؟غ7لاللأ4لآ5+4لع!ء9"كاقأ"،ا

ثا7ع5+94+ة5كاهـل!ةعلاة.

!9أ"ول8"،خ+علمالاعتاول50،9ل!هلم!عل!"ة+فى

!7كا!ةثم"هـ9ةههـكالملاةأ"ولة7"ثرخلملاعلالأ+

9،اكأ"؟آأ"ك!ل!غ7ءثر"،غلأ+ن"7أع5لالأ+خ9هـلا9لاكأ

هـةكا!"478لمأ"ول*نه+نع8هـهـآع7ول"9أ5"آلمالاغ

+"!+أكلهـنل!أ+كا5ى.

02أ"ولولكاس!آ983لالاس!7نعا50،9لألأ+لهوللا"آ؟9

لملل!"9"كاأ"عاولنهغ+"!+كاس!!اعل!عنه+5نهألا5

كاا7"9.ثهـ

2!ل!أ+عللاةغتاك!509،+9ة5لع!7لا!7

+ولد!،ل!،ع57لأ+7آع*9لاهكاهأع5لأة+نهةلا"79لم

"عاألأللاعكاةولكاللما+لآهـ507+غأ7للالآوللأأ++نلاهلم

للىثهـ7هـ"7+كاهـاةولة+50.

22غع+غعللا،للاعةغلالل!7!5لأ+لا*عآ"9عأ5+ة7

نه9لا"ة7لمول4أغلأغلاع+!كاولة+50للالأهـة50

هـنع"ولغ+،+7"كاهلالآلأكهـلأأن++لاه9+ع5،

لألهاغلمء"9

32أ"ك!هولنةأعع7؟قهأح5لاة+لانهـثمءة"

تاه+ن"9+ءآعغلهالأ/5"9أ"ولولنه7+كاس!لا"!غ



العاشرالأصحاح

يخميعأئا.آيابمثلآثةتضخييما

ى!ئورقكانإشرائيلتيى

ت!صئكئون.خئحث)مكالؤ(كل

موستىفرغؤنقذغا24

?ء)122(لمص
"اذقئواقائلا:وهارون

لبهنإنفكنم،الردثاغبذوا

أفلؤتقركئم.غتضكئمائركوا

ضغكئم".تذقحونأئضآتئيكئم

"تل:ئوستىققال25

مخرقابأئضأآئتؤتغطيتا

لفرلثتمئتغقاالتيؤدتائخ،

إتهتا،

أئضأتقائمتاقتذقحب26

لأئتاطففأ)123(.تتركلنقغتا.

إتهتا.الرسثيجتاذ؟تاخذجمثقا

تفبذيفاداتغرت،لآؤتخن

تمخنتا!يىخئىإتقتا،الرلث

نهةعأ5غول6لآ5ول5آ567"+نئآه+9عآ5لألم!غ"59.

+،كاة؟غ6آه5لاآهأ5كاأثهـ479يملتأهـ57لاخ+7،كاهلم

أه5+"وللأعآلا0670.

42ول4أكأولغل!عكا!8س!"9"78!لالع!7أ"عا

وللأس!894س!لأغ7"!ةض!آ+علمع9+"8ء"كاتاععلاول9لب!أ

هـلب!+لب!علأن.ل!لت!8+ل!لأ+ل!لت!59++كألمل!لل!أ"ولللألت!+

ل!لت!هلم58+ن.عهـكا!ا+آأ"وللألأىصاولكاه+"لت!له!ن7

"+ه9+ع*غلل!6لم!هـع1نلم!لالت!.

52أ"وللا!ا+أعلالل!57!"!لاولنكاأ"ولة5،!اكالق!

لألماآلاثهـة5ول4+لالئ!له!4+""!أهـكالا"آ5ءكأ

لم!هكا!،5+ل!علاول9لب!أهـلب!+علب!لألم!لمل!لق!

62"أ+"لآ+وللأ7لألمالت!7+95عكاتاع"+،لهاهـع،

لت!لم!لأ7لمأ"ول*نه58+ن"هـعلماةلأ،ع8+ة.لالآ+"

"نءل!لت!لاة879لم!لا1ةلم!هـع"?98ع"كاتآ،لاول9لبماآ+لب!

لب!عهـ.لألت!لم!لأآعلم!لأ5غةولنهلملاعلم!"؟آةأ+

9+"8كائاعلاعله!لل!لاول9لب!آهـلب!+لب!علم!لألمل!لت!غلل!5قه+

4.4"هحا40*50+االسبعينيةالترجمةمعقمرانمخطوطاتوتتفق،العبريالنصفيهاروناسميردلا122

فيتاتيايضأوهكذا،هـولاص!+ه"ادخملأفتاتي9391طبعةفياماهـعا+5(،،،)ظلفأ:القبطيةالئرجمةفيتائي23؟

وفي(،النص)حسب"منهمواحدأخاروفأنخلفادولا:مقارانباديربمكتبةاكمخطرطفيالخمسةموسىاسفارنص

حملأ(،.منهانبقي،لولابباريسالأهليةبالحكتبة12عربيمخطرط



العاشرا!اصحاح

هتاك((.إلى

قفتالردثؤقسئى27

ئطيقفئم.أنئرذققئم،يرغؤن

"ادقث:يرغؤنؤقاذ28

تغوذأنلتفسيك،اخترز.غتى

ترتمإتكؤخهى.ؤتئظر

تموث".،تراني

"تقذموستى:ققال92

يؤخهىلذاطقرلنففت!

تغا".

يفوستى:الردثاققال

أخيبأئضأؤاجذة"ضرتة

يصر.ؤغقىفرغونغقى

فتا.ينئطيفكئمقذ؟ؤتغذ

تطرذكثمئطيفكئمؤجمثذقا

شتىء.كلتغقئدأ

81

هـثهـغعآ7لألم!ة5عاعع.آ

72لآههـاكاس!9لا7لأعخةقول50،9لالأ+لا"آة9"*

لملل!"9"كا4!أولنهغهـلآثهـلاهلم7،"!آع+كا!+"ع!ا

نه+ن".5

82"ك!أثهـلأغغ"9"كامالع!+ك!عهـ8ع+"،علم!هقلم

9+كاةع*عءلب!+لا"ع،+غهـكا!9+ل!آع،4آءةأ7لاهلم!

+ة9++سماكاقلاه.في؟1للاةلألماغ"9هـهـةقي5لها5لم،

كأ+لأ"هـهقي.

2و8لأغع،ةغلاس!7!55آ579"ول.هنولغ+،

هـهـةكالآ5لم!"كاآ5،ع5،+!لل!كاق+057

غ!ثتزائظديلأضخاخ

د!أ+أء7ةغك!ن509،+9ة5الطلعمالا!ه!لاس!،+،لمالإ"أ

+873لأ7غ+كاعلع!غ+أ"8"9س!!اأغ+

كهـلا،ى++لاهلم"ك!أله!ع+ة+"ئة+"غ!"++كاهع8عآ

5ءلم!ن+لاغهـتاعع07لا"+ة؟غغخ+كا!+"!5887"له!نلم

لانكا47+كاأغك!ثم"رمعآقكألما5غوللمقيثهـه.
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آدالبييسيرأتكفئميذللث2

ؤاجدكلتطلتأنالشت!ب،

جمنافرأ؟ؤكلضاجييماجمن

ودقبمضيماأضيغةضاجتيقا

ؤييابأ".

يشتغييمايغضةالردثؤأغطى3

قأغازوفئم.ائمضرئين،أقاتم

قكانموستىالرخلوأقا

ائمضرئين،أقاتمحذأغطيمأ

تجميعؤأقاتميرغؤنؤأقاتم

غبيلإ؟.

قا"قذاموستى:ؤقاذ4

يضنيتخؤإتيالرلثتقوئه

مصر،ؤستطفىأتاآذخلاللئل

مييكركلقيموت5

يرغؤن،يكرينجمضر،أزضيى

بكرإتىائغرشيى،غقىائخالسيى

الرخى،خفصاليىائخاليييما

تهيضبما.بكركلؤإلى

لمحيغطيمصراخؤيكون6

عشرالحاديالأصحاح

ثم"ثر2لاهكاا3ئاه97"قيهـلاأع5كأ+"+لفأنه+

لمتاه"ثمأ"وللل!+ةكالأكاأ"50+كا!ك!غ9"+ةفآه+

كاأ83+آ57"ولألألا7أئم+9"فى+لآ5+ثمكااآكالاهولعق31

كألال!9"9أ"!9*ةكالاأ"وللم!أةلم!كاما+074

3ن،55،9غةلل!؟غل!!اوللأكا7كأ*للأ،9لب!+لبما"8

"ن+5تاغللا"للأ+آ5ل!كالق!ل!وللاألا++ألع!للألمعأ"أ

للأ"كا!9ءغآه+ق".5أ"عاة4هـلا50+س!9ءلآكالاس!7

لم!غلأ"5غلأع7هـلأهـكالأةة9"خلا7"+آهلا6ل!لق!

وللأألا++آللألم!"ولأغلالا"+أ5كاي"9لل!"عاأ
غ7لا"+أ5لا+كأ7+لع!7!لت!7هـء9"+ة7+لع!لا"ن+5ئآ.

أ"ك!4ع+،ع57!لالع!الطغثهـعة"73،عن"50،9

ع+9أ5"كاس!لما5"+ك!تال!لئ!لأغ95+كاأغ،"لماهنعأع5

لم!كاس!75كلهـلأأن++5لالم

"ول5أ+ع8علا+كالآع،+7"+لل!9++ةهءاه7غ37قي

وللأأقا++لب!ة+ة+9لل!+ه+ةك!5لا984"لل!لمة5

هـةول7"+،غ+أ!6قهـ9لاةلاهلم"ولأص!لل!5+لل!9++هلاهولة

شهـ5ع"+"59+آش95"+ةلاة+ئالما857أ"ءك!س!لع!5

+9+لل!60ةك!5لا+"لأ+عة!هم"لا5لا5ء

"ول6أ،4+كا!ول49لا3لألماع3ثمكأ7"+"ول+كا!ل!4



عشرالحاديالأصحاح

متفةتكنتئميضر،أزضيىكل

أئضا.متلهيتكررؤلن

إشرائيلتيىتجميعؤفي7

%تىيي!صتاي!كلب124يهره0

لكىتهيقبما.إتىؤختىإئستايي

تئنيقيزالر!تأنكئمتغقتم

ؤإسثرائيل.ائمضرءيين

غييلإكتجميغإلىقيئزل8

قائيين:ييؤيسئخذونهؤلآء

شتغيكؤتجميغأئتاخربخ

قذاؤتغذ.تقوذفئمأئتائذين

ينفوستىخرض!ثتمأخرص!".

بغضب.فرغونتالط

"لن:يموستىالردثققال9

لكىلمحرغؤن،تكضايسئقغ

ؤغخائيى%لايىاكثرتكييرأ

جمضر".(زضيخي

ؤقازونموستى.اؤضتغ

ؤائغخائبالا-لابقذ؟كل

)نباحبدونصاتاى،الكل!ثهز121
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لآلأ7وللاأن++لاهلملأ+5،+5"،+نهن3غ357علاأ"عأ

+5"،7+ننهولغ+،+59+ءهـغكالآع"+،.

أ"ول7خ7،كاه+6آه5آهألا5كاأثهـ7"9نه97!ن،ع

تاءال!لع!قي+!كالت!38ق"6فآهة+ةهـلافىلاه+لت!9لمما!5

لآ+ول7لاه5لمللأ+ة5قيةأع5"كاق،عكاة!هة"94+

تا،50،9كأللأةلم!كاس!57لق!+7،++لالأأولل!لح!أ"ولنه+

كاأ.78"9

ءأ8"،ول"+"لمكالآهل!+"،+"ل!+ع05أ+"آةغ!كا5ى

5+ئاه،9+ة5لأعولأاكا!9+لاع7كالاهكالآآ7لماع

8لأغكالاهع5س!7ععهـ8لأكاس!"!أ5"+ة84ة!كالاهلمئآه

نكاهـة7.قيلأأ"وللماةءع"+تا"+غ!ع8.،"لماهكاتاع

غلآ!هـ8ل!ع8غلالع!7!5+""9"كاقلل!لم!كأ+ع

هـلاله!قه.

9ع+أع7غةقول950،9+ة5لآكالالل!ول7وللاه

"كاأعولكاتاهع"+،نلم!لق!!"كاسما"9لمأ"7هـ87+تالم!77

ثر+هـ7لانس!له!لاهكأ+!لم!ء"آ"!أ+فىكاغ"+"9غ7

قيلا3أول.لبأ++ن

551!لالل!7غ؟أ"3ل!س!9"ولآه+غل!"ء7

كأ+7+"+"!لم!عآ4"ك!أ+ة+غ"+49"+ئآ"+غلا7قي

(.اللغةفيالمنجد
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يخرغؤن.أقاتمجمضرأزفييخى

يرغؤن،قفتالرهمثؤقستى

إسئرائيلتيىئطيقأنيثتأققئم

ممئر.أزضجمن

موستىالردتاؤكلتم

قائلا:جمضرأزضييؤقازون

تكئمتكونالشثفر2"قذا

أؤلتكئمفؤالشئفولي.زاش

السثتيما.شئفور

تييتجضاغيماكلكلئم3

ينائغاشير!يقائلأإسئراييل

ؤاجدكليتأخذالثئفرقذا

الإلاء،ئئوبيخستبخروفأ

يفتثصب.خروفأؤاجل!كل

ائتئبييالذينكانؤإن4

يهقايةتكوئواأنغنقييلين

تجازةضغهتا!خذيخروفي،

عشرالحاديالأصحاح

أول7لب!++ن.لعأ"9"كالاهآ+لاكالاغلآ!اكاس!9لا7للاعغة

نول50،9لألأ+لملعأ"9"كالا"آة9"!ول4أحم!نه

هـلأكالأثهـغ57غ!"++كا!عكآ"،+نه5لاهأئا5كاأ49ثهـ،

س!وللآلاطهـ35،ق++لاه.

كثتزالتافيآلأصئخاخ

51أ+عل!؟غك!ن50،9+9ة5وللع!كالالآ7ول"أ

للأس!9"وللاخ2قي3أوللاه++ن8للالل!لاغ

2ةل!لألم!50+ئاهلأ،له!نكألأ*9له!لملالت!ل!7لت!9+6ة5

ل!،+كاس!للأآلهانل!غآهكا5لماأكاا73تاه+غ.نه+لا"،7

38كأ!8كالأه+9ة5+ل!كالا"كاه74لألألألع!لألاأل!لت!

كاا78"89لألع!لأغقي+ةع7+"ول+تأهلما77ة5+تاه+لاه

"8لمل!"كالل!+غغ50+كاهول9+لاه+"،ة+"ول،لاهولآه5

لملالت!،9+"+50+كا!"غ9++"،ةلاه+"!!ه07"آولأ

4لاةغغةأه+كا!3،ثمةللا،كالئ!أهغ7قي+أه"آعا

+كالئأعلألم!7"ولأهن5أع،"لاءأ95+ة57+كا!لم

88!للىلمالآ،"كاعلماهـعاه+لا"غقلاة+لاع+آ"للاهلاة،



عشرالثانىالأصحاح

التفوس.غذبيخم!بائقريمت

تةتكمىقاؤاجل!كل

يفخروفي.يخ!سث

كاملأخروفأتكئمتكون5

ائجرقالبينستتبما،ائندكرأ

تاخذوته.ائجذاءؤين

إتىتكئمتخفوظأؤتكون6

قذامنغشترالرايغائيؤيم

كليذتخةثئمالشثهر.

إسئرائيلتيىتجقاغيماخففولي

ائضستاء.تخؤ

الذيمينؤياخذون7

ائقائضتئنغقىؤيخغلوتة

ى!ائغفيا)125(ائغتتيماؤغقى

ييقا.يا!كلوتقااليىائئئوب،

يفكالفختمؤتاكفون8

ؤقلإأيالئاليقشئوئأالفيقة،

تا!كفون.ئر؟أغ!ثتابغقى

85

آكااثم+57تاه+ن"كأكا"ولفىةلهاهـ،79.لألت!*لاليا

غ"+كاه5ع+ة"9ول5ق7"ق+لاكالب!7"9هـ،كالآلهاصا"+،

أع5+9ةلم+"للأه.

95+لاه+"،ةغكا8لاه،علاعكاوكأ57،كان"،لاغ

،كا!كا!آلم!ن.7ة+4لالت!+لألق!ل!9"أءول+ل!لت!غ9للالل!هـآ

لآثمهـكالأله!ع.

ول46أ!+كا"،نلهاآلا؟4،+ع7+79لمالاغلاهس!لل!5لآ+5

كاس!+"ولكا!9"4ة،75+""5+قهلم!أ3للاة5+ه+نلاهلم"ولأ

هـكاةع5كالا7،"ئا+ة+كأ7+ة8+هـلآه!لاكا7لأ"لآلألل!5

لاللالت!أكااثهـ7"99+ة5+كاس!خ7"09

"73أ8لآلم!ليالاه+"،كأ+ة+قه4ئملم!+"50"ولأ

لأ،كالاهكا!هـأ+خلالق!+!ن؟له!هـ"+كال!لق!أ"ولأ+غل!لأ+

هـل!"،8لأغآه+5ولآه5،0لمل!غإه5ةغلمههـ7ل!،كالع!3

"+ن"لاغآهءن".5

م!ا8هـأة3+لأهلمه،"+ك!9"غقي+7+!لاأ.7+تا"+

"++ةلا+9أأ"ول"لمالالح"أ+غول،+9لالل!؟آ.،"+لاهةغ

وعلىهـاهـ!اءلمها*5!والمفصلتينالقانمتين"علىع(:س!34!!4)طبعةالبحيريةالفبطيةالئرجمةفىتاتى125

"على:بباريسالأهليةبالمكتبة12عربيمخطوطفيوئاتي9391،طبعةفي"المفصلئين"كلمةتائىولاالعتبئين"

(،.العتبتينوالاسكفتين
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ؤأتيئأيئةتأكلوالآ9

تشئوئأتليائضاء،قسئلوقأ

الآكارعقغالرأسبالتايى،

ؤا!خشتاء.

إتىيئهئئفوا.اؤلآ

تك!يروالاؤغطمآالضتاع،

5لم)126(5

إلىجمئةؤالتايى.جمنه

بالئار.تخرقوتةالضتاخ

تا!كفوتة:ؤقكذااا

ؤآخذتئكئم،ئضئطقةاخقاؤكئم

لمحىؤجمصئكئمآزجيكئم،!ي

فؤيسئرغبما.ؤتاأكلوتة.أيديكئم

ب2د)127(05

يلرب.يصح

آزضيىميآختازاقإني2

كلؤأضرفياللئقة،قذ؟جمضر

ينيصر،آرض!فييكر

ؤآضتعالتقائم،خئىالناس

عشرالثانيالأصحاح

و!نههـكاخ!ةغش!!+"لألتأ+ن"لأةلمالن!؟لاهغ

له!،للىلأل!هلاغلاغلم،+"ةتأثهـثهـ"1لأ"++ةى+9لمآ

ولهـع"8لأكاللأئال!+هآ5+!كاألا"أ+هآ5

لاغ؟هـكاهآ50،.

لأ5،أنه58+كأللىأع+عع+ة"قه+ق"ص!لل!95+ألعما

أ"ولقه+كاق7هرركان9+7للىآ+عع+ة،.قه+نء"+ةغ

8"+"ولع+،له!ةع"7+ة!"+نهق!لل!5لل!9+أصا7لا+19

.ع+عكاتا"!4+ول

11علل!+تأهعهـكاس!لأكأهـغ؟.ة+ن"أ"عتاهـكاة5

لم!نل!لت!+عع،9لم!كالل!لحلم،"ل!غأ"ول"+"+"لم!لآةه+نغ7

3آه5+كا!أ7قله!ل!لت!لمم!اأ"،97+،أ"مآ4،ع7"+آ5

ءعكا!ألانلالت!له!."!أ؟غ!هـكاع"+نة"+ءله!

+كالاهلآة5.+4*كاه+كال!ألا"9لب!آ.

لأ2أ"ك!ثرع،؟ع،"لماهكانلاخلبأ++تالأأكهـقيلالاغ6قي

لالا+!اأ"++نول4أ+"كاءعلع!+ل!"+9لل!+ة+هولهلا

سا7قيلأأول7لب!++نة+كأهـل!ةلاه+لت!9لع!!ا5ك!6لاهلألآ5

أ"!ال!غ،كاه+آه+هـ5آهع5لت!+7آء+لالاأولل!لل!

والأرمينية-والصعيديةالبحيرية-والقبطيةاليونانيةالئرجماتفيمنه"تكسروالا)هـوعظمأ:جملةتاتي126
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عشرالثانيالأصحاح

ائمضرتين.آيق!يكلالائيقاتم

الرلت.أتا

غلآتةالذمتكماؤتكون3

ييهاأثتنمالييانننوتغقى

قأسثتركنم)128(الذتمقأزى،فتاك

يفقلآلث،ضربةييكئميكونتلآ

جمضر.آزضييآضر!بجين

ائيؤمقذاتكئماؤتكون4

يلر!ثجميداقتغتاوتهتذكارآ،

تغئاوتةأخيايكئم،تجميعالي

أتلإئة.قريفخة

تا!كفونآيابماستئغة5

تغزلونالآؤليائيؤيمينتلإأ،

كلقإنئئويكئم،ينالخمير

ائيؤيمجمنخيمأ،أكلتن

ئق!خالسئايع،اثيؤيمإتىالأؤلي

إسثرائيل.ينالئفسنيفك

يذغىالآؤلاؤائيؤم6

كايعني3سألح"+عاليونانيالفعل128

تدوقد،المعنىبنفسئاهـساهـءهـغولهالقبطية

ك!ع+شكاه5وساتر"معين:الأحمرالبحر

87

لع!كا!،5+لالأ+آ؟ولخ07،كا!؟الف!لأختاءا.50،9

31أ"!غ،"+4ة+أ"لما4للأآلمانلاخلب!آعلم!!،+غ

للالت!+أهلمللألت!،عإللاغأ"5آعله!ئا5ع+كاس!لمآع!اغأ"ول

،"لماهللىةة+أ""لمالع!كاه+ءك!كاأ"ول5"لهانلمأ"ولولنه

،"+كاس!لاغآلم!نلاثهـ+لأل!7تاه+لآم،9+ك!غلم،"7لأ"+ة

4+لل!آلاغأكهـ+أ3.لب!++تا

41أ"ول،"+كا!لأخلهالأ"9آلماق717+تأ"

لها77لالاكا!لما57لمأ"ولغع+عكاه+95لالأ+ن"غللألأ+95

لاءا9لب!آعأ5+5"كاهكأء5لألاععة5لالت!لهائا.للاةلمالاهلها،

،لالئ!أ"للاهغكا+495ع6ع.للالآ+ن"

،45++غلألم!غ5"9لا!""لماغةهـكا!لمح+ةةةغآتم+5

لأغلم!5"9ءلآ+75+لت!9++آح،ل!"هـ"علم!نلح7لأغوللالق!+

أهلاتق!،عأ.ل!لقألم!ق5"+لمة5لأةهـلا"7له!تالحلمل!7

غعثهـههـع9كالأهـلاع،"+علألأ*لاللعك!غآلا7خ!كاأ7"9ثم

+"ةلآ+5لألماغ5"9لآ+755+لت!9+ص!لع!5لآ+5لألماغ5"9

لآ+5غ،ةةلما7ع.

،6"ألألألهاغ"9لأ7+لت!9+ك!أكالآهـ47+ع،كأ7أ4لم

فيولالىلآ،كاه+ع،اكاا5منهوالاسمبغطاء،يحمياويغطياويسدر

عبوربعدإسرائيلشعبمعشمبحئهواسئهلهذا،الربعملالنبيموسىكر

2(.أ:5)خرخلاصأ"لىصاركاتد
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يكونال!ئايعؤائيؤئمضقذسأ،

كلئقذسأ.)قخقلأ(تكئم

!يهضا،تغضلوةلآيخذق!غتي

قذلكتفبى،لكلئغضلقاإلأ

تكئم.ئغضلؤخذة

ائؤصئة،قذهاؤتخقظون7

اخر!ائيؤيمقذافيلأنى

"آه.5ه)912(ت-2
يصر،رصيىمنلولكم

ميائيؤتمقذاقتغضفون

أتلإئة.قريفخةأخيايكئم

الرايغائيؤيمجمنايذاية8

قستاءالآؤليالشئفرجمنغشتر

ائتؤيمإتىقلإأتاكفون

الشئهرجمنؤاثجشئرينائخابي

قستاء.

يوتجذلآأتابماستئغة9

كلقإنبئويكثم.يىخمير

يفكتفطغمختمراآكلقن

عشرالثانيالأصحاح

"ألأغلم!لأ"9لألماةةلمغ7ك!الأ+7"آلأكأ،4+كا!

.للاآلمان7"+غ93579+"8ة+لاح7نه+عكالأ،5+عغ7

5،"+ن"لم8+للالأ"كاقكالآهـ7،0+،"+ع!ة+قي*لالا1لم

؟ه+ق5لم!ة757+0هـ7،كالآع+4،نلماآ07

71ع"ثرلاهـأ"ولهـكا!علالأ+غ58+7لالأ7+ن"+.لاللاغ

لأة9قي+لألهاغ"9"ء7+نغعلل!عةأة+7"للأتاةله!للا،

لمانلالت!غول3لآ5/لاهكا+نلأأكهـأ"ك!كاا،5++ععلالأ+

لم!لأغلا"79ءتا"+لاأع5لالاع5"علالق!لمانلالاهلما،لهاة

لالت!أ"لاه،.

81"للاغ5*9لماللاغلاه+قي+ع9"كا!!كا"ول؟،ع7+كأول

له!لأغ"9قه+لها77ة5قه+لاهءلف!9+هـة1+كاس!غ5"9

إغهـكاس!علمالالح"س!!5لهالأغ5"459،لماأ"ول50؟كأ!أع

3ئةهلها7لاة5ئملع!5+كاس!غ459.

لأ9خ++ةلألهاغ459!أتالما7*ئاهنع9كالآهـع"+ع،لأغ

34آ55،"أولأه.لالت!لمائاة+5لمة275"هـ7"

لملاة+لم!له!لا!ثمه!غهـع9،"+عكااهـلاعلألأثهـلال!اع!غآلا7

السبعينيةالترجمةوفيج(،صبوؤوت)إت*+-لأد*6+930جيرشكم،،او)،اجنالكمالعبرىالنصفيتاتى92!

.51؟41الأعدادفيوتتكرر)قؤتكم(،لماهء*6+ع+فيالقبطيفيوكذلكلالأ+،تاة7،لم!"7لاللمالأن"قؤتيم"



عشرالثانىالأصحاح

إسئرائيل،تجضاغيماينالئفس!

تؤلويريتغائغرتاءين

الأزض.

تاكفوا.لآئختمركل02

تا!كلونقستايهيكئمتجميعفي

قطيرأ".

كلئوستىقذغا21

إشرائيلتيىشئوختجضاغيما

خذوا"إففئواتهم:ؤقاذ

يخستصبخروفا،لأئفسيكئم

ؤادتخواغشتائركئم،

ائممئخ)013(.

زوقا)131(تاقةؤخذوا22

جمئذالذيالآيم!يؤاغمسئوقا

اثغفيا،اثغتتةؤئسئواائتالب،

ائقائقتثنيهلاغقى)ؤضغوا(

ائتادب.جمئذالذيالذيم،ين

ينجمئكئمأخدتخر!لآؤأنتئم

98

ءأغللال!4لألل!2لآ5كاأ78"9للأص!ءعكاهآ5لأءلق!،"59،

"ول،"+نهـ*ةكا!لا،لآ+5لآلأ5.

02ل!"+ة+لل!لمالالح7!نه؟س!هـكا!لمع!غأ+ل!"+ةغ

97+7ءأ،5+"!الب!آلالت!لم!نةغهـكا!علم!لالحة.4

5،12ولة8!كاع7ةغالاالل!لا!ء+كاهلا"

علأ9لأ"آكالاهقت!ألا7كاأ7"9ثرأ"وللاع+أع9+ة5

تاه+ن"5ةهـثمع+ةع+ع،!ثهـعع+7آلم!قلاآه+لا"غ5

+9ةلم+4لاه+"كأل!7لألاعءآ45نله!لالق!"ولأ
هـ+"كاتاع+ة+"*كاه.

22للىلمالأثمهـكاس!ع8غةلالألهاكا!لاه+لت!كا!نأ"ك!

لمءكاهـلى7+ع5"+ة+قه4ألما4+50+قه+94"ءلأبا

!نل!"9هـمهـاآعع+علآ+5هـ58"،""،غ+

هـلم!"ه+غ9لل!7++كاهـالت!هـ"لم!لت!7ة+ة+5ق4ألم!504+لم

ءكاس!ةلا،+9"ة77ءهـن7"09نلماعآ5ةعهك!ن

غ!ع8كاتاع!هـكاع+كاهك!ص!هعلالأ+هـقلا"9+هقهلاهولأ

حاهكاكألمأ.،(للرفيالفصح"واذبحوا:البحيريةالقبطيةالترجمةفيياتى013

الصعتركورقوورقه،مربعةدئيقةساقه،المئتفوياثفصيلةمناريجىبرئنباتالزوفاء:اوالزوفىاوالزوفا131

33(.4:امل)الجدراناحجاربينينموانالممكنومن(.اللغةفى)المنجد



الضتاح.خثىتيييماتاب

ييضرلتالر!ثؤتختاز23

الذتميرىقجينائمضرئين،

يهلاؤغتىائغتتيماغقى

غنالردثيغئرائقائمتئن،

المفيذيذعؤلآائتالب،

ييضرلت.بحوتكئمتذخل

الأفرقذاقتخقظون24

إتىؤلآؤلآبكتلثقريضة

الأتلإ.

خفئيمذادإنيكوؤ52

الردث،يغطيكمالييالأزضن

تخقطونأنكثمتكفتم،كقا

ائجذقة.قذ؟

تكئم4يقوجينؤتكون26

اثجذقة؟قذهقا:أؤلآذكئم

قذاتفثم:تفوئون27

كضايلرلث،دييخةفؤائمضخ

ييإسئرائيلتييئئوتستتر

ائمصحرتنن،ضترقيتضامضر،

عشرالئانيالأصحاح

5+ن"قلل!خ5.آلع!9+

32"!أ+"9ثهـعحكانع+"،تاول509،+"+"ع4،+ءنه

لاهآ++لالأأكهـ5أ"ولللىة،"كاعة+أ""لماأ+غلآ+5

هـة،58أ"كا+غ"ءههـلها"غلالع!9لملالتألهاهـ4+كاللالت!+

"ولأ9"+ثهـععكاتا4+ع،نول509،هـلألأكاتالا"9"3أه"ن

كالآهـ4ع،+للاةهـعثرة9نع4ءلأهعكاأهـثهـععآ7عأ55"!

5"آول،هنلمالالق!"ء"+"ع.،

42"ولثهـلاهـأة!هـءعع+ةلآخ"لها+5+تةه7ةلما،له!لاه

كالب!+لا"عأ"عا+آه5لا،ةألاهكاغلل!5لالت!أ".55

52غلاةةغغكاأعهـ8ء+7أس!5لأ+77لآ7لملالألاةلب!ة

نعا9ء5،قلماللا!آلمهـ"ك!+ة،كاأ83"8!اع7لملاهـثمعة!هـكاع

9ء"ثهـلالأ+عمأ7"+77+ق.

62،"وللم،4+كا!للاكأغس!لاغثم97،4+ة5كألمان105

أه،لالمانلاس!آ+75+ئا"آء9+"ثهـلألم

72أ"ولغ9آع6عآهكان"5لاكا4"آة+"*كاه+

++فآه5لاول9لب!آلملئ!5كاولغ+كاهع7+لاه05ولآهلاعللأقق!6

لق!ألا7كاأأ3"89ل!غلملب!++تالاأولآل!لأ"حاع!"كا*+غ7

نه+5أول7لاهآ++ىنه?55ةغلاهولآه5لألت!لم!7



عشرالنانىالأصحاح

قخر.ئئوتتا"ؤأئقذ

ؤستخذ.

الشئذبئ

إسئرائيلتئوؤقضى28

موستىالرلبآقركضاؤقغلوا

قغلوا.قكذا.ؤقارون

الفئليمثؤيىقخذت92

مىيكركلضرقيالردثأن

!رغونيكرينجمضرأزضيى

بكرإتىائغرلقغقىائخايي

(132آالجب!يالذيالأسيير

تهيضبما.بكركلؤإتى

فؤتئلأيرغؤنققاتم03

ؤتجميغغييلإهؤكل

صمرا!ؤكانائمصئرئين،

جممثر،أزضيىكلميغطيم

!ييمالئسنتئتيكنتئملأئة

ميت.

19

غ0599+"كاتا"!أ5"للىنولة"ثرةع!9+كاه5تاول7كالأع07

82أ"ولع+لأةهـثمع+ة5ل!"كالأ،5+غأهألا51

كاأ78"9ةهـ"ولغ57+ع5+"!آتاول50،9لب!+!لالمماول

ول4ألع!9"ولء7ه+تةلع!5.للا"كا!آه+غ

592،لأ7ءهـلآ7ةغلماهكاس!!ن5لآ+5لالا+!ة5"ولأ

تاول50،9عع"+"+غ77"+9+لاهوله+ة+سمالأغ+أ

وللأأن++لب!"+ة+9+س!ه+ةعألاه!"9"س!+5ق

هـ"!ا7له!لاغلاه+غأ+هـقه9لاةلاهغلع!5+لع!9+لاهولة+ه

لآ+505ةآ+للأوللم!*أ"لآ+5ل!غلب!+8لب!ك!،كأأ"وللع!غ5

+9لل!+ه+ولةهلا+لا"+ة5لأ+ك!لاهى5.

03أ"ك!ة57"!كاهلل!"9"78ة+ولى5ول41

+لاة+ععهـأهعع+57+"59قه+ن"أ"ول+لاكأ+ع105

3أول،5،++نأ"وللأغهـلآلاع7ك!لألألا"9علها3لحه7لا!ا

!ة+!بي.لب!++نلأأولنه9"7يم7لم"آ!أهلأغيبه!!!نه

لايك!لاغقي+ن"لاهـع+7لت!ول.5

13أ"ولكأ!غل!عكاس!8لل!"9"8للأ!لالل!ولأ"!افرغؤنقذغا31

الخمر،فيهايحفظالتىالكبيرةالخزاناتعلىتطلقوكانت،فارغخزاناوهوةاوخبمعناها:8عاك!ة50كلمة132

33(.21:)خرفيستردكما،يوسففبهكانالذيالسجنعن15(0:4)تكفىوردتالتىالكلمةنفسوهى
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تهضا:ؤقالتئلأؤقازون

تئنجمنؤاخرتجا"فوقا

إشرائيلؤتتوأثتقاشتغيي،

الرلثؤاغبذواادقنواآنضأ،

تقولالب.كضا،إتقكئم

أثضأغتقكئمخذوا32

ؤادقئوا)133(.ؤتقركئم

أئضآ((.ؤتاركانى

ئونائمضصص5أص33
هـصجبرو

يسئرغبماتخرجواأنالشئغت

قالوا:لأتهما!ازض!،جمن

ستتموث".تجميعا"تخن

الغجينالشئغبقخقل34

ؤقغاحئفميختمر،أنقئل

صه)،3!(:ص.ي!صلم5

علىييايهم!يمصروره

أكتامهئم.

إشرائيلتئوؤقغل35

عشرالثانيالأصحاح

ول"9لاس!ل!لا+ولة5"ولأءأ+علا"ن+هآ5طهـلا+كاه7+ع

4!أخ!+"هـثمخعك!غقهءقه"ثملاهلها،"وللماقآع5أ"!

هأأهألاكاأ.78"9ع+ع!آة"،أ"ول9+"8عكا"كانع

لا!ا9لب!آهـلب!+علب!لم!ئالمل!لت!هـ"،أة8خ7+ع.ع

23!أ4++9ةلم+""عاأ+لأه5،5"ةنلمالت!7

للا"ثهـ""لمة+7عع95+هـكانععلمعثرن+"كالآلاهعةغ

ولةلهاغ.

33أ"ول5+للاه،"،لمع+"ولأه،5،++نلأأولة+7

لاه+كالاة"8قيةخول8"لمللاآع4+نهن5غوللآ+5لآلأ.5

7"+أع9"لا+ة،+للا"+ع5لألماعآ5هـ5+"لا5!كاتنلمالاع.

43لاكأخ"8رملاعةغة"ثهـة65عآ"ءكاق9+ةقه+

لالحلم!لآهـلل!"7لم،كأءلاهـ9كأ"كا"لم!"+ن!لت!

ةلاغعءةلها"لاغللأغ+آه5أأ+"لها5،0لالق!+ن"،+غ+لت!7

ئئألماللالل!.

53أه؟غأهألاكاأ78"9لا"كالأآه+غكأهـ"ك!

1،(ادراذهبوكلمةوسقطت،"+"!،(آيرلم!+6حهء*ع+ع!*تكلمتم"كما:البحيريةالقبطيةالترجمةتضيف133

.9391طبعةفيالعربيةإلىالئرجمةمن

واالراسعلىيوضعالذىالغطاءوهيشملة،ومفردهاشملاتم(-)بدلهـاول؟؟!هيهناالعبريةالكلصة131

.والسترةكالرداءالخارجىالثوباوعمومأالثيابفتعنىأ57،ءةلم!االيونانيةالكلمةاما.الكتالين



عشرالثانى19صحاح

موستى،أقرفئمقايخح!ب

أضيغةاثمضرتينمنوطقبوا

ؤييابأ.ؤدقبيفتيما

الئغضةالردثؤأغطى36

خثىائمضرئين،أقاتميشتغييما

ائمضرئين.قستقئواآغاروهسئم.

جمنإسئرائيلتنوقازتخل37

تخؤسئكوتإتىزغض!يي!ن

ينتايقألنييئيما!يحت

ائتئب.أفلغذاالرتجال

خييطقغفئمؤضجذ38

ؤتقرغتمقغأئضأكيير

جذا.كييرهؤتقائتم

الذيالغجين،ؤختروا93

خئرجمضر،منأخرجوة

تئمكانإدقيمأ،تليما)135(

ائممخرثينلأنتختمر.

نأتقلإرواؤتئمقئدوفئم،

39

ل!لاكا"+غعل!ع+ن"ءآهلآكالالع!57لمأ"ك!ل!"كالأ+لأ

"9"+للألق!+تاع!اكالالع!آء+لامم!أول7كأ9لالا"9أ"ول

9*"كالام!اأأ+"لمالم!كامالاة.

63"عأأقءأ50،9س!ةلع!ولع7لأ+7ة*ل!،9لب!+لب!"8

"ن+5قغل!"لاكاهآل!+لق!7ولأ3لا++آلع!لالم!ا14

9*غ7"كالأ.ءآه+ن"أ"ولنولءخكالاء478نهكا5

وللاألا++أ5لا5.

73ة+ول5ء+لا"9غ؟أهألا،5كاأ78"9ولغ

ع"لماعأ7كا!ءأ5ءهك!هـلع!ثم"عأ5غع"!ولكا5"آ

ء"ةة،كا*لق!لحع+7أه9ةلأكأع85+لأ7لآ+5

لآلاع*ه+ة5لم

83أ"!50+3،لم!آ+غ58+7"لالاكانغلم7آهءن"5

أ"ول9+ةلم"+4أ"ك!ةلمع5أ"وللالأ+!7كأكلاه+

هـكاةة"9.

93أ"ك!لا"للىع+غةءآ"+ءء5ةغعلألآعللا"ك!3غع

لمىه++تالأأكلهـوللاغ59"آهـلالاهلهاتا!".5نهكألأ9

لالحغله!هـلت!7.صا!غلمثهـ4لأهكألأ9"+نهن105

لم،5،++نلاأولأ"ولولنه7"كااهـلألالا؟لأآعله!،+غ،"لا

غةنهلاةلم!كاما!،كاما+غلا"كالأأه+غآه+ى"غ5أع5لالأكا

الضقة.علىاي،الجمراوالساخنالرمادعلىشمويتهيتمخبزأ:تعنى،خ59،31"آهـدط:اليونانيةالكلمة135
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أن،واخرتتأ

لفطريق.زادالأئفسهثم

إشرائيلتيىإقاقةؤأئا04

جمضرأزفي!ىأقائوقااليى

قكاتثكثغان)136(آزفيؤيي

ء)137(ص-صتص

وللايين.جمئةازتغ

جمئبماآزتعتغذؤكان41

خرتجثأنستتة)138(ؤتلآيين

أزضيىينالردثصقؤهتجميغ

ء)913(55ء

ليلا.جمصر،

يلرلبشقر)تيقة(هى42

أزفيجمنإئاهئملإخراحيما

تكونغمنقاالثئقةيفكيضر.

تيىتجميعمنيلرلتمتقرا

أخيايهثم.!يإشرائيل
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لاةلأة.

04لأغةآهكا"ول5،كا!عالالت!+لت!أى7كاأ78"9لملالأ

لا"كا!!الت!+4!اغ7ث!لب!++نلاأولأ"غ37قي

لملا"لا"*7+غ+كاع"،كاقول"99+لم"+57!ة،

14أ"ك!غلأغ7ه،عة+علماكأ+"،كاقول"9+ع+

+9ولة،لاه4ءغ7+غلآ!هـ8ع7+"كاهلأةق"7لما5،

لا!9لاهآغوللآلأ5ول++نلاألاه.

724لاكا"ة5+هـ59لا8"لآول+كاس!7،+لب!"لا9لب!آ

+كالت!عغ4!لأ"لال!آع"نه+ن5غوللآلا5++نلأأطهـ.ىه

ل!آعءاغ7لأ7نع7+ئا"9+لاهـه84لأ،الاول9لبماآ+كالت!ع

،كاه+آه+5آهألا5كاأثهـ7"9،"7أعأع75عكأء57

.لالت!+ن"

فيويائى.والقبطيةاليونانيةالترجماتفيتاتيلكنهااالعبريالنصفي"كنعانارض"وفيعبارةتاتيلا136

الترجمةاخنتومنهاكالا""،،5،"!ا،5ع+"+9ع5+دا"ل!دم!وأباؤهم"هم:الأسكندريةالنسخةالسبعينيةالترجمة

.دلاهـ*((+ه*عده*701+ههموأباؤ"هم:البحيربةالقبطية

.317:غلاطيةرسالة:انظر

جمنه،،.البرمذلك)فيالعبرى:النصفيياتى138

العلدإلىالقبطيةالترجمةمل!الترجماتبعضضمتهوقد)42(القادمالعددمنكلمةاولهي7"ءة+،الا"ليلأ31؟

.)41(
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قذ؟":ئلأقانوزقالي

5(041)لمص

كل:لمضحايضةلر

جمئة.ياكللآغريب

ؤألشتخصبىغئدؤكل44

ؤجيتيذتخيئة،يمضبمامئتاج

مثه.يا!كل

لآالأحيرأوالتزيل45

مئة.ياكل

ؤاجل!تئزيى64

(141ر)ء5/

ينتخرجوالاو.يؤكل

ائتئب،جمنجاخالياللخيم

منه)142(.تكسروالآؤغطما

تيىتجقاغيماكل47

تضتعوته.إس!رائيل

تجاغإداؤ84
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534للاع+أخ؟تاول950،9+ة75!لاس!7أ"

لالم!9"كهـثمللالل!لاخ50+ئاهة7لم!ة50قه+."*كاه+

5"+ولكألأهلألأعع!نك!غة"+ع،+"،"+نتاه.

كهأ"وللاة+77+غولأه7،+ة5لأ9"لالأل!لت!9ب!ه+7

+عء+،9لم!عءآ+ن"لملاةأ"!+ة+علأ"هـ،"+ع+ة

"نكاقه.

54حأ،59"+50أئمهـكامالهاة+لل!5ولنهغة،"+ع+"،

5+ن.ق

64غ7"آ"أهقي،لمالملم،"+عكالآهـلع!9أ"ولولنه

غعكاآه+ععدكاخلآ+5أه5"آءألت!+7ول9علت!7!.لل!عأ"ءا

+كاقهلاقلاكائاه976للىآ+عع+كأ،"+نقه.

74+"كاهللأر!شلع!2"لالالت!أكاأثهـ7"59+كالأ،ع،

كائا"ة.

84غلافىةغ+5،+9كا!هـثهـغ7+9ة5نكألها5

شريعة.اوفريضةاوقانونبمعنىهناوتاتيلم!ةدا50نامرسكلمةفيهائظهرمرةاولهذها".

الترجمةعننقلأوذلك،(الغداةإلىاللحممنتئقواادولا:القديمةواللاتينيةالبحيريةالقبطيةالترجمةفيياتى1"1

1(.0:ا2خر)انطرالأسكندريهالنسخةالسبعي!ية

36(.ا:9)يومنه"يكسرلاالوعظثم2"
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مئه.تاكلقلآأغقص

ؤاجذةشتريغةتكون94

ليفيلئاايخيللفذؤطىيفؤ

."تئتكئم

كضاإشرائيلتئوققغل05

منؤقارونموس!ىالردبأقر

قغلوا.قكذا.أخيهئم

نأائيؤيمدلكفيؤكان51

جمنإمئرائيلتيىأخر!الرلث

فؤيهئم.تغيضرآزض
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+59!8لا+50+5كالآ،"،كاة+كاه"*وللا9ألب!لم

+عء+،9ءلهاآ5ه+ن"قلا"!لاةول،لاعكاوكألمأ"ولء+ة+

عكا!9+8،"+عكانع،"كاأئم،5+ة+ن"أ"ول،"+كا!

ع+كالئ!9أ"*ةسأهـ*ة+ن"7لآ+5لآلا.55"+

"+ع9+آله!50+7هنولغ؟"+ع،كأ+1"+نهق.

94له!ةللا50ءآع،"+كا!لت!+لل!*لأسا9لع!آأ"ءالت!+

عكا!9+هـ8،+للاة9+8!هلب!+ئاللاغآلهاق07

كو5أ"73"كالأآه+خأهأهألاكاأ7"9ثم"هـ"ءا

غ57ء"مآء+عتا"50،9لب!+!لالل!7أ"ولس!9"ول7

9+ة5ق"6قه5لم+تأهلل!5+غآه.لا"كاا

لأ5أ"غلاغ57+عل!غقي+غلمالأ"9آعولغلا7

لأ"لألآ!غلاعنول50،9نه+5لانهأ5كاأ7"9ثمغوللآلأ5

وللأأن++لانكاهـاهةل!لا"لماع،"ن+لت!07

فىمئغربينإسرائيلبنوكانمللمامتغربأ،إنسانأ،سفرمنجاءإنسانأ:تعنيلآكا!9+558+دااليونانبةالكلمة113

22:ا؟.02:)خرنزيلاوغريبإلىترجمتهاويمكن،بالميلسالمواطناى،الأرضمولودمقابلفىمصر،ارض

)مت"دخلاء":الجمعوفي"دخيل"إلىوتترجم،اليهوديةإلىاهتدىاوتحولإنسانأمعناها:اصبحثم9...(.2:23؟0

الجديد:العهدفىالكلمةمعنىنفسهوالعددهذافيالمتصودالمعنى)صحالبأ43(.ا:53؟6:ا!.2:اعا؟235:

بخئانه(.يامرولذلكلشعبهبنضمانوطلبإسرائيلبإلهآمنامميدخيل
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قائلأ:ئوستىالردثاؤكلتم

أؤذيكر،كليي2"قذش

يخيزجبمكلقايختؤئوب،

ؤخئىالتاسينإسئرائيل،تيي

لى".يكون.ائتقائم

يلشئذب:ئوستىؤتاذ3

!ييماالذيائيؤتم،قذا"ادكروا

ينجمضرأزضيىينخرجتئم

قوئبمايتدقإئةائغئوبئيما.تئب

ؤلآهتا.ينالردبآخرتجكم

خمير.ئؤكل

خايىنجونأثتنمآنيؤتملأن4

)ايائولي(شتفر!ى

ائخديذه)144(.

79

غثتزيثاكآلآضخاخ

15+أل!علاغ!ان9،509+ة5لآكالاس!877لألع!لأغ

وللأآكاهللاةلأ15+كأ7+9لل!+ة+هولهلأ

س!لأه+س!9+7غ5ماة7لأآه757"كاه+لأ"9+لآلم!غ7

آه+5آهألا5كاا78"9ة+كأهـلاكألاه+لت!9للماغ5

لالآ+"لاه.5آهلماغغ+074،

+(س!3لاعةغ5!لالل!اللا9+ة5لاة+ثم4لاة

777لما57+عنععللاأئم+غلهالألا"79+ن"+لمللاغ7في

ع+"هـثهـلآعغولغش5لاه++تالاأولعغلاهولأه

8لاه.5"آء8لاغلمهلا9،59*أولقي،"+"9غللاعلأ"لألآع

كألم!ن5نول50،9غ!ا+7هـق.لأعأ"ك!نهلم9،"+عكالآهـلعما

خ!نلما7.

7ء4ةلأ9قي+!لماع9لاهلمانعآ955+ك!غتاعهـكا!ع

للأغلم!7لا،لالت!ءلاغلالل!.

ياالجلثدة،الفمحسنابلتعنيالعبريةالكلصةوهذه("ابيب)هاد9؟؟دابيبشهر)طي:العبرىالنصفيياتيا"ا

اما(.دايكفانترجمة214:الاويينفيالعبرىالنصعنادفريكأ،،ترجمتوقدفركها،بعداكلهايمكنالتىالخضراء

شهرادفي9391()طبعةالقبطيةعنترجعتهاتموقد(،.الجديدةالأثمياء(او)الأمورشهر،هـنيفتاتياليرنانيةالترجمة

انباديربمكتبةاكمخطوطفيوتاتي+ههـةا+،ء+قيالمءهـا*الجديداتشهرفي:الحرفيمعناهاكانوانالتجديد"،

التجديد".شهرفيخرجتم":بباريسالأهليةبالمكتبة12عربيمخطوطفيوتاتيجديد"،شهرفيخرجتم"إنكم:مقار
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الرئثأذخقلثضتىؤيكون5

ائكئغانيينأزضنإتفلث

ائجؤيينؤؤالجثيين

لأمويىتيناؤيتينتجاواثجر

ئييا،سيئينئتئواؤ(541)تينئمرزاؤ

آزضأئغطذ،أنلآبائكأفستغ

تضتغآنكؤغستلأ،تتنأتميفن

الشئفر.قذاييائجذقةقذ؟

ءصررص!كلضص)6،1(2

فطيرا،تاكلايابمسيتة6

يلرلت.جميدالستابعاثيؤمؤلمحي

السثئغةقلإاتأكلون7

ئرىؤلآالآع!ىيايم،

تكونؤلآمختمر،

تخوجملثتجميعفيخمير

ي!ائتكؤتخير8

تاقذالآنقائلأ:ائيؤيم

جينالإتةالرئثبي

جمئذك

جمنذك

دلذ

قغقه

كئحث

عشرالئالثالأصحاح

"ك!5أ4+كاس!،لألأ"ك!،غ7"ع2"كاأكالأ7"عك!ن509،

هـةع!ةلاهكاأع5للالأء3ل!لآل!لقما+ل!لعماآ"لا"للأ"*41!ا

للألل!آ"كا+ع*4ءاألالع!آ"لال!أ"،عع9لالى،آ"كا!لأأ"ءأ

وللأ995"آلأس!"*أ8ع9ع"لحآل!لل!"أ)عهملا4ءآل!س!لم

لأ7لت!لما!كاع7+هآ5+"+9كاهكالا،!ىة5ق7"كاآ5لم،

لالآلأخغكالاهل!4"ثهـةلأ،""لأء،ثهـغأ"ولكاائم،5+5،ع

لاش9+"78"آعلأأ3+ن"+غ7لق!+لها77أ.لب!+نه+

6غعلألم!غ5"9غةهـكا!ع"لم"لم!لالحقي+ةخلألماغ"9

قي3لم!ة؟،غ7غلأ+95لاول9.لاهآ

لمهلمالالحكأ7هـكاس!ةغعكأ+5ة++غلأغلم!5"9لمولنه

هـهـةكالآع+كاآ5،لحلالم!س!6لاةلم5ن؟غكاس!+4كاما5،

لحنلما7غلا!+كا7،+هآ5ة9آ5،!كا5لا.

أ"ول8ة742لأح8آع5لت!+لاهكالب!ألاللاغقي+لأله!غ"9

آعولغلا87لألع!للأغكأ،55+قه+أه+غلاعكاانول50،9ة

هـعة5لم!5لم،لف!5!خ95+ععلاةلما7لا!غوللأأ++نلاه.

منوهموالفبطية،اليونانبةالترجمةفىياتيلكنهالعبركط،النصفىوالفرزبين""الجرجاشييناسمياتيلا115

8(.9:نحا؟.3:يشا؟7:تث21؟:ا5تك)انظرارضهمإسرائيلبنوورثالتىالشعرب

ايامستةلكنهاا،كمخطوطوفيوالأرمينيةالسريانيةالترجماتفيوكذلك،ايامسبعة:العبرىالنصفيتائي6"ا

المعنى.يوضحالتاليالعددفيوالكلام،والأثيوبيةوالقبطيةاليونانيةالترجماتفي
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يصر.منخارجا

غقىغلآتةلكؤيكون9

غثتثك،أقاتمؤتذكارأيلإك

يخىالرئتشتريغةيتكون

أخرتجكقوثبماييدلأثهقملث.

جمضر.ينالإتهالرلب

الشئريغةقذ؟اؤتخقظون.

لأيابمينأؤقايقاأزجمتيماخ!ت

آيام)117(.إتى

أذخقكتتىاؤتكونا

اثكئغانتين،أزضنإتفلثالرئث

لإلائكآ148(،أف!تتمكضا

إثاقا،ؤأغطاك

كليلرلتتغزلأتكا2

كلالذكويى،جمنزجمقايح

ينأؤالفطغالبجمنزجمقايح

يوتاقاكلتهائمك،تين

يلر!ت.تقذسصقاالذكوز،لك،

99

أ"ولوكاما"+كا!،5لاهآعلما!أ+غلآكا95،ع*ة5

لاهكا"ألألم!7لم!لاكاق9757+ةلم!ثهـ"هـهـةكالالق!لملاه

لل!+ة5كأ7لأللأغ،"+7ة7لأة50لاول9لاهآ!لاغلب!+

كا+ةلم!"6كاآ5لا.غلالأ"9*ع9،أول9"+!قي

لألآعغ42!غكاءتاول509!هـةععةغكلهـعلاهكا+نلاأ.

لأ5"وللاهـأ"8عهـكايعءلأةللالم!ة57++تاهلأه"+"

9،"ء!نه5لئ!لق!79هـ14لأله!علالت!9عأ5لألم!غ.459

لم!أ"ول،"+كا!لف!5لا"عكالألاكألأ"كاأعنول50،9ة

هـ!ةعلاهكاأع5لأكا7لآ73لت!+7س!أ"7"لا"*7لمل!ة

كا9ة+لاهلت!لماكاهعلاكاهآ5+4+9كاه!،كاهلالم"ولأ

كالئماةعكاما5،"نلالآ+لم

لأ2ولأهـةع8عآع7"+4،ةللالاآهللأهءللا"9+لآلها"6

"!كاع7،"وللم+لت!لا،ا9آلع!.+ل!كأ؟للأ"،!لأآلأهلآله!+لأ"9

خ"+لق!7لملاهثمه!لع!آ7لآللاغ+هآ5ول6لآلأ!كايآكالملاه

كائم4لأ"خلالاغ7"ءكاأ5لم،+ة"كا!لاعلمكأك!،لأةكاه،ع5،

لب!ءلا!ا9.لبماآ

ياميما(.)مفاميمول*؟لم+ولإ؟56لأياماياممنالعبركط:للنصحرفيةترجمةوهيسنة،إلىسنةمنبمعنى3"؟

ولآبائك".لكاقسم،)كماالعبرى:النصفىتاتي8"؟



زجبمقايحجضابىاكل3

كئحتؤإنبخروف!.تسثتئدله

يكرؤكلتفلإييما.تسئتئلإئة،لا

تفدييما.تنيكجمنإئ!تايي

تغذائنذستأقذاؤإدا4

تةتفولقذا؟قاقائلأ:قذا

الردثآخرتجتاقوثبماييل!:إثه

ائعمودثيما.تئبينجمضرين

يرغؤنتقسئىتضااؤكان5

قتل)الرئث(أنإطلآلمحتا،غن

ينجمصخرأزضيىيىيكركل

ائتقائيم.يكرإتىالتاسيكر

الذكوز،للر!بأدتحأتايذلك

يكرؤكلزجبم،قايحكل

أفدييما.تنيجمن

تلإكغقىغلآقةاقتكون6

يتل!لأئةغيتئك.أقاتمؤتايتة

جمنالرصتآخرتجذقوتبما

مضر".

!رغؤنآطققتضااؤكان7

عشرالدالثالأصحاح

،3لاكأ+لأآهللأ!اة757"9+لآلهاة75لا"488عع5،

+59مة+لب!.غكألا؟خله!7"!لا"7!5لم8+ىأ!لت!9

"ن+ة.+كأ7+9لع!+ة+هولهلاهـللا"9لت!+هلا+لت!7لاللالق!أ

كاهلا8لا+9لت!!.

41لأ"غغةغ!!لأ+س!9ءكاة!ةألالاهكافى+علما

"+لا"83غللألل!7،+نمه+قه+أ"ءاغ9آع5لق!+ن"،+ة

13لا9،ع*أولقي،"+"9غلآع3"2ع57"له!لأن!50،9ولغ

لآلأكهـ5لأأن++لاهغ!5لاهولآلا!؟ثمعآ45.

لأ5لأ7آ"ةغلأه!اكاس!9لالأء!"كا9"س!

غ"!+!+كاع"!آ،لألهاة5لم"+غ+!ع7،علالاكأ+

+9لع!+ة+5ولهلأغللألأقيكهـلأأق++لب!كأ+ة

لل!،ة+هكالل!9+7هـلأكأللالل!+لق!9لل!غ5للالل!عأة+ه+لع!9+

.للألق!777""،ة5+قه+هـلف!لأغلل!نلب!+لاول9لب!آلأ"+

!لأ"،هلأآللأهلآلم!+49لالم+4"كاوع7،"ك!لم"!أ+4لا

+لل!9++ةهولللأه+للألق!ىلالت!أله!لاه8لاكالت!596"له!،.

61أ"ول،"+كا!لاهآعلها+كايأعأ+غلآ+95،خ*ة5

لاهكاأ"ول8"كاه+لاعللاه9+ة.لاهكالالت!لمايهـ"هـهـةغ7

9"لأأ!اع*ول9قي،"+غعكايغلأ"لألآعتا!50،9غ!!

ول.لاه++تالأأ

571!ةغغ+"ع+كاس!!اعلع!"9"كاللأعة+7لمللأة"ثر



عشرالئالثالأصحاح

فييفلإهئمتئماللهأنالشئغت،

لأئقاالميسئطمينأزضيىقييتي

قال:اللهلأنقريتة،كانت

زأؤاإداالشئغحبتئذتم"يئلا

مضر".إتىؤترجغواخرلآ،

يخيالشئغتاللهاؤأذاز8

التخرإتىالترئيماإتىالطريق

الجيلقفىالأخقر.

تنوضجذائخامسيى)914(

جمصخر.أزضينإسئرائيل

جمطاتمموستىاؤأخذ9

يوصسفتلأنضغه،ئوسئص

يخففصإشرائيلتيياشتخقفت

الردث"ستيفتمذكئمقائلأ:

ينجمطايىقتضجذونانيقادأ،

تغكئم".فتا

إشرائيلتئوؤازتخل02

ييؤغسئكرواصئكوتمن

101

*نهلآ؟لئ!7ل!عكاالأه+ن"5ةهـعة5لأة؟ةلآلأ5

ثهـى!+كاالملها،،ءلأ،نلألاغ75لا.ع+أع7كأل!9ةهـعة5

لأ7++هعلم!ع+"لم!ع8لآ!+لتما"8لب!ةأ+لاة،

ة+8علمالاهلمأ"ول+"9+كاهللىغ7علالأآكهـ57،5++0

81أ"وللاعكالل!!ان!غهـةةس!5لاة+ل!ة"8ةةة7

لأ+لاعأ65ل!لأ!79لما57عأ5لأكا7غ9هـلا9ة7

ثم"هـ.لا"كا!+غ،++لماةغلألاع"غ!لا"7"كاالم51

هألاأكاأثهـ7"9كك!غ5!هيول++نلأأ.لاه

91أ"ءاغلاع،"58!لالع!7"+"+كاقهـ!لل!ا

لهاهـء،!ا"لا+قه.ة9لب!ك!"93لت!9ولكاماع7ألع!هـ!+نه5

لاهأن5كاأ78"89لأغلاس!+5"قي+هءاكاماغ+ءاكاماخلل4+ع،

كألمان5نوله،59لم+ءكاآهلا"ل!لاكاأ"ولخلاهلهاة+"+كاق

غ+7عهـقلاعلهاهـع!نلمالالت!.

02غة!ع+للا"59ةغأهأهألاكاأيهـ7"9ولغهـلل!*ولهء

+"9+كا!+هغةللا"كالاعلاغهـه5لما9"+ةلأ+للأ

فيترجمتوقدفردأ،خمسينمنمجموعاتفيينئظم:بمعنيوهى)ؤحفشيم(!إ؟ولل!العبرىالنصفىتاتى911

الجيل)ش:السبعينيةفيجاتلذلك،خمسةاى)حمش(؟؟ل!كلمةمنمشئقةالعبريةوالكلمة،فجهزين:فاندايكئرجمة

(،.الخامسالقرنادوفي:تاتيبباريسالأهليةبالمكتبة12عربيمخطوطحسبالعربيةالترجمةوفى،،،الخامس



201

اثترئيما.جمثذإيتاتم

يفوذفئم،اللهؤكان21

سمحادبغمودفينقارا

تثلأؤأتاالطريتي،ييييفديفئم

)015(براءص:

.دارلبعموب

غموذيئرخلئم22

الناليوعمودنقاراالسمحاصب

الشئغب.تجميعآقامينتثلأ

عشرالثالثالأصحاح

غ79لها057

12ةةةءهـغ5لأ53+آعلملاتت!+ق"لأغلماء"9لماللاغللاغ

لل!ثهـن+كا7هـعغثم75ةع،"!آآه+ن"5لأشلأة؟ةلملالأ+

؟غلأن"كاول+كالاغنلب!8لا+9ءة.

22ولقهغغع+،8لأعتأكاكاق508ءلآ+7هـعغ875

غلمالأء"9أ"ولق+كاة508تآه+لا+9ة75ة+وللا5

للاغ"للا+57،+4للا+ة5+ئآه8"5ق.

السبعينيةالترجماتع!النصهذايغيبولكنرليلآ،(،نهارأيمشوالكىلم"ليضىءالعبرى:النصفىياتي015

وايارمينية.الأثيوييةووالقبطية



عشرالرابعالأصحاح

غثتزالزابغآلأمئخاخ

301

أ،ألمهع88!هلاءكالأنول950،9+ءةد!!دالد!الاأقائلأ:ئوستىالرفياؤكفتم

غثهـس!73

نأإسئرائيلتيى2"كفئم

أقاتمؤيغسئيهروايرحغوا

ؤتئنقخذلتئنائضخفيما)151(

تعلآتاتمخارجاائتخر

مقايققاتغ!مئيهرونضفون.

جمئذالتخر.

نإيشتغييما:يرغؤنقيفول3

ى!تائهونفئمإسئرائيلتيي

أغققتقذائتريةلأنالآزضيى،

8ثهـ"كالأ5لا+5آ5لا،هآ5كاأ9"87لم"!أ

كأ+!+كا9غللى!"++كاع9كا"5+حةعكالاة+لا"كالع!

ة+غلا"لا+،+لآ5غ+"ن8علل!5"7كألهاكاس!5لأ

لأ"يطةثهـلق!لاه"ولألاةةلم!كاس!57لآء8"هـ55!كاهغع

لاغل!"+مأ5!ععكالاعهـ+للألع!لمللأغلت!+57،"ن+للالت!
+ه+"9+كاعةكاتاعع5،غ+أهـءلآ+548!كاه.

أ"ول3غ9كاآعلع!"94لب!+لب!"8فةه+ن"أهأى51

كاأ78"9تت!لا"8+،"+5،7+ئاهلاغقي+.قيلأ

لأ!ولغ!أع!،لاحلألمة9"+نهن5لأغ79لها50.

غقئفئم.

4لف!لأغه!اكاس!ة97لق!لالالالأ+ءس!"9"كالا"آة9"ولقفتستاقسئىتاأؤ4

لمءاالحلفاءبهتنمومكانا:تعنىوهىهاحيروت(،)بى؟+66+63الحيروث")هـنمالعبرىالنصفىتاتي151

لمبيتمكان:الحرفيمعناهااليونانيةوالكلمةدا"+غ8ءاإلىالسبعينيةئرجمثهاوقد+هلميء!(،3أ!علمهلمء53*ءلملمحلم

(،دايكفاناوعبرى811:خر-سبع87:)خر:انظرديار"،الجمعوفى"دار،الكلمةهذهئرجمةسبقوقد،الليل

مسكنومعناها:اهـ"عل!البحير!القبطيفىوتائى2(..:اع)1"دار"وترجمتواحدةمرةالجديدالعهدفىوردتوقد

معسكر.أومحلةاودارأر
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ؤزاغهم.قيح!ئغىفرغون،

ؤيخميعيمرغؤنقأتضخذ

تجئ!ثييما،ؤتغر!ثتجميع

الرلث((.هؤآتاأءنىائمضرئين

قكذا.قفغفوا

قلل!أخيرقلضا5

قذالشثغتأنائمصئر"يين

يرغؤنتفحثتغئرقرقي،

ال!ثئذب.غقىغييد؟)ؤففوفي(

قغفتاةالذيهذا"تاؤقائوا:

كيإشرائيلتيىآطققتاخئى

تخلإموتا؟"لآ

تركتاييما،!رغؤنقشتذ6

شتغييما.تجميغقغةؤقاذ

عشرالرابعالأصحاح

"عاأ+"ول"ة،لت!!ع+"،ة+للأكاآ"نءلالت!.عا4،

غ7هلالهاهكالآهـ4"ع4،"9"كالاغلل!"!ألأغ!"++قي

كاكاقي،+"9لمتآه+ن"أ"ول،"+لاهكالئ!لالأع+لا"+105

ول،5،++نلأأ+لأ،لق!لأغعألما،تاك!50.9،،ةولغلا"كالأأه+

لع!+تأه.5

أ"!ا5لا"77غلأ87لت!+آعكاكاهلملالت!+

لالح!آ++لالأأول،+ةلاعلألاعهـغ+ةة"5.8أ"ول

لم!كاعهـ"9+كاس!7لأ"آ؟94ءالل!"9"!أ"وللالق!+

هـعة+"9للألع!+47قه+قأ+غة+7ة"78لمأ"!ل!"+أع

3آه+5+قلم!"كالآ،5+غلاع+قه+كاه+"!غ،"!آعنه+5

لاهأنعكاأ78"69هقلألماةهول8عنعلا،لألماآ/7

6!غلاععللاعلائاهلع!"9"8"+9"قه+ن"كاءلما

"ولأ+ة"+7+لاة"ثرلأة"+ن"لالاكاتاهلآ+لأ"لألاع

لماهـع.غلا"+قه

خذآؤ7

ؤمتائر

قركتبماجمئيما

خيل)152(

"ول7أ"ثهـلملئ!7غ"،كاةك!"ع9""+"لماء!اغ"+ول

أ"!اللا"كاه+كا77ل!ه++آللالت!+لالع!آكا+لالاأولأ"!ا

الترجماثفيخيل،()ثوكلثاثيلكنهاركب(،)وكل3بر6أبر؟"مركبات)ثركلالعبرىالنصفىئائى152

والأثيوبية.والأرمينيةوالقبطهةالسبطنية



عشرالرابعالأصحاح

غقىؤرؤستاء)153(ائمضرئين

تجمييقا.

يرغؤنقفتالردثؤقسئى8

غييلإ؟،)ؤفلوقي(جممئرميلث

إسئرائيل،تييؤزاغؤستغى

خايىحينإسئرائيلتنوؤكان

غاييبما.بيل!

ؤزاغفئمائمضرئونقستغى9

يجوايىئغسئيهرينؤؤتجذوفم

خئلتجميغقكانائتخر،

ؤفرستاييمايرغؤنؤتركتاب

جأخاليائضخفيماأقاتمؤتجيشييما

صتفون.تغلضقابل

ؤزتغيرغؤن،.اتانترقي

ؤتطروا،عموتهئمإسئرائيلتئو

مغسئيهرونائمضرئونؤإدا

ضرخؤ.اجدعواققز،هئمغزاؤ

501

+للا"+أ+غء"+"+ء،9+.للالع!

ك!48لآ!اكاأ9لالاعلاولن509،لأ+لا"ك!9؟آ4لا

لع!"9"8لع!غلحاكاهلم5لاه++نلأأولأ"وللت!+7

هـعة+"9لع!+77لمقه+ن"أ"ءألع!آة5+"ولل!ععلع!كاآ+ة

لالت!+لق!ألا7كاأ.78"9أه؟غأهألاكاأ78"9

خع95+عتاع5+لاهلاغعول9،أللىن78قي.

أ"ول9لا"علع!آةع+"ولأه،5،++تالأأوللع!كاآ+ة

"ن+لت!ل!وللمهأعتأ9!كا7""ق+5ن5

ء9"+لهالمعثهـرم57"+ةول"9"+هـلالأ+ةكا!"48لالم"ولأ

"كاه+لأ50++آأ"ول"+9"!+"لماكالل!"94أ"ول51

آع++أ5أ"ولة،+"9+كالأ4قه+ن،+لا"لأغ+ةلآ+5

غ+4ن8عس!5غ!لاخ+لا"لمهآ5!عكاههـععهـ+لالع!.

،هءك!أ"9"8لع!9+ه!لال!ء.ول14

ة7"لم8غلللا"+ع05ألاأ5،كاأ789"+هآ5

هـهـة8ءلأهآ5ة9كالق!ل!،لم"ولأ5أوللأأن++5،،

+كاس!9"كا5+غ؟عكالال!"ة+كاآلع!"ن+لت!للالم"!اأ

)كماالفارحما،او،الثالثالرجلاو،الئلثومعناها:شليش(المفردوفى،)وشلشيمالبا؟ل!اههناالعبريةالكلمة153

ي!ضابطتعنىكا!9+756+ةاليونانيةوالكلمةمركبية.جنود:إلىفاندايكترجمةفيترجمتوقد(.موسيقيةألةاسمئعنى

كماالبحيريةالقبطيةالئرجمةفىدخلتوقد("،والملكةالملك)بعدالثالئةالمرتبةفيياتى!ضابطاو،،عاليةرلتةنو

1(.319)طبعةئلاثية(،حراب"ذوىإلىئرجمنهاوتم،ير+"+حالم+*،هي
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الرسث.إتىإشرائيلتئو

"قل:يموستىاؤقائواا

أزضيىييقئورتئستتلأئه

فييتميتتاآخرختتامضر

خئىيتاضتغحتقاداائترييما؟

جمصئر؟منأخرختتا

اثكلآئمفؤقذاألئسنا2

جمضريىييماكلفتاكاثذي

تخدتم)154(ختىائركتا:قائلين

نأتتاخيرلأئةاثمضرئين؟

نأينالمضرتينتخلإتم

ائترييما((.قذ؟ييتموت

يلشئغحب:فوستىاققال3

ؤائظروا!فوا"تشتخغوا.

الئإ،!تلمنالذيائخلآصن

قإئةائيؤتم.تتاستيصئتغةالذي

لآائيؤتم،ائمضرثينزأيتمكضا

يعنيلاهة8لعماتاعاليونانيالفعل151

عبيدأ.نصير

عشرالرابعالأصحاح

هـغهـكاهـا"كالأهـلآ،5."9ةةللأ"،علا"كااة؟غأهلاأ51

كاأ7"9ثم9+ة5ن!057،9

11أ"4+إعلا9+ة5للألآكالاس!97"+ةة+لألها

ن+ة9*علا،لم!للالآلم!"+"غلا+أطهـلاأن+كالب!

لآعغ2"7ع5كالت!كا"لا"هـ5"لم!لأ،4للاغلآ+غ9/س!لم!لآآ+

+ه+ق5غ+5ء"كالأآلألماآلاغلالئ!2"3"عغع

ك!لأأنا++لاه/

21نه5+تاه+لالأةء/"لمالآغةغلما"كالآثهـ"58لا

9+!ةكاخلب!++نلأأطهـلاغ8غ7،لاهع5595"+لأكألما5لم

ة+لع!5ة5لا8ءكانلع!لماعللا+هآ5كلهـلأألا++آ50،نم

ول9عكا!آ57لأكأ9لألهاة5ةهلاثمنععلا،+هءآ

آ++لالأأكهـ5،0لأهـه+ة4لاللاآعللأخقي+غ9لب!لمالآ.7ءق"ء

لأ3لاع+أعغ؟س!ول5!ى9+ة5لاة+للاة"ثم

.ع+آعكا!"هع+7+كا،"ولةع+"79+9،+سأكايللا"آ

لالأ+"94++تآههـعءئآهلالأكالأ،5+،علألا،ت!

لها!ع9لاه.ة97++ةلأهةلأ9غلع!+"ك!"9ع+هن5

3أكهـلاهأ++لا5لم!!ع579لمهن9+كالآهـكاههـكاس!ع،+!

واكعبيد،نعملانبمعنى"ساهـ!ع*6+فىالقبطىفيوئاثيكعبد.يخدم



عشرالرابعالأصحاح

إتىأثضأترؤتهئمتغوذون

الآتلإ.

ؤأنتئمغئكئمئقايلالردثا4

تمئمتون".

يموستى:الردثاققال5

تييكلئمإلى؟تصخرخلك"قا

ترخلوا.أنإسئرائيل

ؤفذغضاكأئتاؤازقغ6

ؤشقة،ائتخرغقىتذك

يىإسئرائيلتنوؤئيذخل

غقىكقاائتخرؤشط

ائيابستيما.

قفستأقسئىأتااؤقا7

تجميع(قيقفوؤ)نغؤير

ؤزاغهثم،قيذخلون،ائمضرئين

تجئ!ثييماؤيكليمرغؤنقأتضخا

ؤيخيلإ.ؤيضركتاييما

اثمضرفىيينتجميعاقتغرلت8

آتضخاجينالر!ث،هؤآتاأءني

701

أةعآ7"ن+نه5عأ5+ة47لالت!أ"9*لاة057

لأ4نك!58،509+كالآلماعع،+ع9ألق!لهان7لمك!4أنلهاعآ5

،كا.ء+ءكاش

551+ألاعةغقول5!،99+ءةلع!7ل!!ىآ+،هقي5

9+ة5لماعلملمهثم8لأهكالأ+هعآلاأ50،كاأء78"9"ولأ

لاء"لحلاع+"ع7"كالل!0

!6نكاأ!يهول9"+خلاهقيءلاهكالبما؟لم"خأ"ول

+ولغلا،ع57لاشآء*!9لاهكا،+غ7"كا!"!ههـلاش

أ"ءألآخلاه!آ+ئا"لملا،م!أعكاأعلا"كالع!+"هـ5،8ألا51

كاأ78"9ععألهاكاس!57لآ+5ثم"هـ75كا!4+"ولةءة

97!لاة.

71أ"نهةأ97!اكالف!لأغلت!للألال!لأ+للأ"آ؟9"!ا

لم!"9"كاأ"ءا+ل!لق!أ-+لالأأولل!س!لم!+ل!?7لمأ"ك!

كاأعء8عكاتاهلاكا"،ة+كاآلم!"ن+لق!07؟ا"أ

لآهـكاه!هةلاغ04لما،4لاغس!"9"8أ"ولغ7!ة+قيكا

قا+"9+كاقه+ن"،"ولغ7آه+5كأ9لا،كا!لأأ"ك!لاغ

+هآ5+آ+50،"ن+هق.

81"ول،لأ،"+ل!هكالت!7لاكأ+655أهول،+قلأأ5،،+ة،

لق!لأغ،له!أعتا!50،9هةلاغلم!ه!"عغ7لاهلاهلم!لاغ



801

ييماكتايقرؤنغؤيمرتاأ

."خيل!ؤ

السئائرالئ!قلآذاقائتقل9

إسئرائيل،تييمغسمكرأقاتم

أئضاؤائتقل.خفنيجمنؤستاز

أقايممنال!خالبغمود

ؤزاغفئم.ؤؤق!ؤخههثم

مغسئكرتئنقذخل02

فغسئكرؤتئنائمضرئين

طلآمؤضاز.ؤؤقصإسئرائيل

ققئمالفثل.ؤاثقضىؤضتالب،

اللئلتغضآتغضفئمئخايط

كفة.

غقىتذةموستىؤتذ21

يريج!ائتخرالر!ثققاذاثبخر،

كلة،الليلغاصقيماتجئويئيما

ؤائشتقيايستة،ائتخرؤتجغل

ائضاغ.

ييإسثرائيلتنوقذخل22

عشرالرابعالأصحاح

لل!"9"كاأ"ولللاغآه+5ة79،كاهلأأ"،)5،0++،

.ئةه+ن"

أولآعغ7ء9غةة7"ثمعلأ50ئآهعهـقه+ة

95+59+علاةللاءلها650لآ95"+عله!لم58لآ5+لالق!لالت!أ7

كاأ78"9أ"ولهـنء95+غ7ولخللالق!كاعهـكاما+ة07

لآ!غ9لاعغةأ"ءاثمق+كاة50لآ+75خهـع875ة+"

+9لت!كاه+هلا"ن+للالت!"،أ!7+كاغول+لت!7ة+كاآلل!

"ن+لت!07

02"!أعأ!هـ8لاعلاةكألماكاس!لاهلآء5

9"+علمالم58لآ5+لالت!ولآ++لالاألاس!أ"ءأ"للا"لم!للأهكاس!

لآ+95"+علم!دم58لآ5كاأ7"9ثم"أأ7+كا!."ولأ

غ7لاغ5+5ءه+ةء!أ"ولهـةر5036لمأ"وللآ،؟هـ8ح7لأ

تا7لم!أ"!قهللا!خلا"ع،له!لآثهـ8"5،08ةأ83لالأ+7

."+ولئا7

12عع+غلا،علاعةغلالع!57!لالأ+آع*"9،+غ7+لا

7"كا!"8ةهـلمول4أعلأ"لالأ+ن7تاول50،9لأ+7

ل!"كا!"8"هـل!غلب!له!غل!"لب!+ةلالب!آ"،لمة87للألالأ+

لان"+ول"ولأغ5+كالأآع7لأ+7لا"كا!"8"هـ97!لالمهلم

"أهـكاآ*كاس!7ة+لع!ةتأ09

22أ"وللأههـثر!أحأهأهألاكاأثهـ7"9أع5كاس!لما57



عشرالرابعالأصحاح

غتىكضاائتخرؤستط

غنتهئمسئورؤائضاغائيايستيما،

يستارهئم.غنؤسموريمينهئم

ائممخرتونؤتغقتهم32

خئلتجميعؤزاغفئم،ؤذخلوا

إتىس!اييماؤفرؤقركتاييمايرغؤ!

ائتخر.ؤستط

الضئحقزيعييؤكان24

م!مثكرغقىاطقغالردثأن

تارغموبييائمضرئين

مغسمكرؤأزغبئؤستخالب

ائمضريين،

1(قخاليز)!هتعأؤزتط25

يغئني.ؤقاذفئمتركتايهئم،

ين"تفرفيائمصخرئون:ققال

الردثلأنإسئرائيل،ؤخيما

غئفئم".ائمضرئينئقايل

901

لآ+كا!"8"هـ755"+"ولة+ع97لملاةأ"،أة+لع!ةئأ9

آ!+ن"505*آء+ك!غلالتأ،عءةأ"50*آع+!!غ

.للالل!لماتالالل!ئاع

32للا"علع!آةع+"ولخةأه،5،++قلأأولأ"ك!

لآكاأعلاههـ8س!كاآ+ةءلالق!+ق""كاه+لأ50++آ

لل!ء9"كاأءولكأ+4+"له!9"أ"ولأهلم،"+"لم"7"أع5

لما!كاللاهلآ+5هـ"ثم!كاه5.

42علأغ7هـلآ7غلالاغلاهـقي+قي"8قي+7،هـلمأغقي

"ك!أغ+غثهـلمللىعلاعك!ن509،غ+أأئمكالا+لمه9علمالم58للالأ

لق!+للأولأ2ى++ألالع!غ+كال!ن8لب!+لا9عة"،أ

لاهـعخ587"3لاكاأ7حكأ+"9عع7+أئمللا+9"ءلألمثهـهأئمللا

للالقما+للألعأ،++لالاأول

52ول"ألار!غكالأةع7+هن5كأ!للاه"ع+لق!7

للالل!+"لم!9"لالت!+ئا"4!األألأ"53لالأه+ئا"5لماكأ+ع

.ععألمأ"ولللا"+أعأه3،ولنكاماه،++نلاعلمالع!2ة+كأ

+لق!كا!9+لاهكاا.ثهـ479ة7فى9نك!509،ء58+لماعآ

+95كاأن+لق!للأ+نه5كلهـلأ،لا+ءآ5لا5.

7450!ةمحاررمعأالوربطفتاتى:اليونانىفىاما،(،مركباتهمبكر،يوخلعالعبرى:النصفىئاتي155

وتم*ساح+"ا*كأالقبطيةالترجمةفىهىكماالكلمةهذهدخلتوقد(.المركبةاكساومحوراىس!غكأ)7(،مركباتهم

،ثوربط:بباربسالأهليةبالمكتبة12عربىمخطوطفيوئاتى"،مركباتهملولبالوربطا(:93!)طبعةفيترجمتها

(،.اكبهممر



011

يموستى:الردثققال26

ؤئيرحعائتخر،غقىيذك"فذ

اثمضرلميين،ؤئغصائضاغ

ؤالفرستان".ائمركتابؤأثضأ

غقىيذةموستىقضذ27

التقارنحوائضاءقرتجغالتحر،

ائمضرئونؤأئاتؤضيجيما،إتى

قذقغائضاء.تختققربوا

ؤستطفيائمضريينالردب

ائتخر.

ؤغطىائضاءترتجغ28

ؤتجميغؤائفرستانائضركتات

ذخفواالذينالرغؤنقؤ؟

ئئركؤتئمائتخر.!يؤزاغفئم

ؤاجد.ؤلآمئهئم

قضثئواإشرائيلتئوؤآئا92

ائتخر،ؤمتطيخىائيايتيماغقى

اليمينغنتفئمسئوزؤائقاغ

ائيستار.غنؤسئور

عشرالرابعالأصحاح

62عأ+ع7؟غولن509،+9ة75س!لا!لا

+ول+757،عللألأ+آع*!9لاهكاأ+غهـللألأ+7"كا!"ثهـةلم

"ءاأفى++"!اهلع!+لآكاكاه+ةتألل!ة9أ"ول

لل!+"للىلاثهـ"ك!،+غ+نه5لاهآ++ىلأأول5لمآ+غء6+ة

كأ9لما+"""ولأ+5ئا5لأة"لمة+"5.

72غعغ+علا،ع7ةغلاس!7!5للالأ+*عآ49غ+ألأ+7

لمللا"كا!"8"هـأ"ولكاكاس!+"ولء+74ة+لع!ةئأ99+ة5

لألماخلا"9أ+غلت!*.5"9أه؟،5،++تالاأطهـغلأهلالاهـغ

ة+نة+لعماةتأ9لمأ"ولآ+ع!غلاع!"7نول50،9نه+5

ولأ7++لالاهآ5لم!كاس!لأهش8"هـ5.5+كا!ة

82أ!ال!غهـكاع+كاهلا"+غة+س!ةتأ9ل!علا؟لامق!أ!ا

كأ6ة9"+"لماأ"ءنه+ة5"+"،"7أم!أكاة+4للاللاش

لأئاة"لم!"كاللأ،9"لع!+هن5ء+كاأع+95ءلالمالأغهلا5

لل!كاآ+ةلألت!+ن"أع5ش7ءكا!"قىهـ7لمأ"،انه

+"ك!ثهـعهـهـآع7غ!للالت!+ن"قهةغأع.5

92أهغةأهألاكاأ7"9ثم95+غللا"كااهـنع"،ة

أ2!5"9ل!غغلم!لب!64لآ75كا!"8"هـ5لمة+غةلل!؟تأ9

4+نهآ5+عءه*آغول؟ععلالق!!ول4أ+ع50*،غ!!

لاءلل!7قاله!للألل!.



عشرالرابعالأصحاح

فيإشرائيلالردثقأئقذ"3

ائمضرئين.تل!ينائتؤيمدلك

ائمضرئينإشرائيلؤتطر

ائتخر.ضتاطئغقىأئؤاتا

ائيذإسئرائيلؤزأى31

الرئثضتغهقاائغطيضة)6!\(،

الشئغبقخالتيائممخرئين.

وبموس!ىيالثةوآتنواالرلت

غئلإ؟.

"اليدالعبرى:النصفيتاتىهكذا156

جالكنهاعنها.الماخوذةوالترجماتالسبعينية

111

03أكاه!غ599ء"كائانول50،9ة+7كاأ78"9لاغقي+

لأله!غ9"غ"عآ77غعاء*9،ة5+لق!7وللأألاكا+للألل!آ."حأأ

أعةع7كاأ79"يم+هن5كهـأ3ى++آلاه5+هـع77ك!ة+"5

+"9+ة*عهآ50لآ+5هـ!كا!58.

13ع؟أع7ةخكاا78"9لالأ+*عآ"9لأ+لا

لماع3ة787لمكأخ+5آكاأ7عللأك!ق509،+هآ5

آ++لالأأول.5،0هـخهـلآ،75غةةءة"ثم6لاةنول5،9لا

أءولل!"كالاء+كاآ+غلب!عهـلب!كاأ"عا!لالع!وللب!+

هـع9كأ++لأه،"+قهق.

التزجمةفيوايضأجدولا(،(،ها-هايهذ)إت6؟+؟ر؟*+-؟العظيمة

العظحم،(."الفعل)البيرولية(العربلةدايكفانترجمةفىعت
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ؤتنوئوستىستئغاجيتئذ

دئةالئ!بيخةقذ؟إصئراثيل

"ينستتح)157(:صقائلينتكلمواؤ

تضخذ.قذيائضخدلأئةالرلث

يىقئخهقاؤائقاليشائقرمن

ائتخر.

ييضازقذؤستايرمجين2

إلهى،هؤقذاخلآصآ.

زفعه.قالم،يىأإتة،قخذةقالم

عشرالخامسالأصحاح

غشتزائخامسنالأصئخاخ

أع+ة+لاءكاهبم5!لالل!يهاأ"ولأهأهألاكاأ7"9ثم

ل!لأ+لأةلب!77+ن"+لألب!+هـلب!ع،"ءا7"+أع

8غ7+ل!هع5كاماةله!لل!ل!علب!،لا"9لملبماأة؟ل!غلع!ع5ةلأ9

8.،"+كاه!ةةعلأه++آأ"ولة7+"لم"7لاغعللى،799

أعكأهـ5.لا"كا!"8

لم2هـ70ة5أ"ك!+عء!لأ+كاه5لاغلاغءعةلها5،عأ5

97+لئاكامآ07+ئاهة5له!لاههـءةء5ول4أةهس!كاهع

ة،ن"7هـلمعة5تآه+كا"+9ة5لم!لملاهأ"عألعأكالئ!لأن

ن6.لاة

ول3ن59،!كالا7+9آلملألل!+58غلم!هلا5لم!ان50،9ئخطئمالرثث3

اشمه.الردب)158(0الحروب

ؤفؤته!رغؤنقركتاب4

قغرقائتخر،ييأئقافقا

فىمختارونرؤستاءفرستان

لاة5لما4"ن+لب!.

كأ94لل!"9"كاه+"لهاأ"وللأ+7لا،لما"للان؟قه+ن"

غ99للى،لاععأ5هـ7"كا!"ثهـ"لمغ+هاغ+وللاه5

لاة"لمكأ+45+9+كاماكأ+"65"ولع+لاة+كاماع7لاخ

فتاتي:البحيريةالقبطيةالترجمةفياماالسبطنية،الترجمةفىوكنلكفانلين(،،ادوفالراالعبرى:النصفيتاتي157

."(،50ءا!هـعلمه+مم!هص!الوليقو:ا"وفال

ملخته(".الش)ييوهول؟؟يبيم6نهـأ؟99+إ؟الحربرجل"الرلث:العبريالنصفىتائي58



عشرالخامسالأصحاح

الأخقر.ائتخر

قغطحسئوابالفخيما.غطافئم5

كخخر.الغفق!ي

زدث،تاتميئلث،6

ائئضتى،يذكيائفؤ؟.نضخذث

الأغذاغ.خطضت،زلثيا

عتخقتتخدكؤيكتر؟7

غضتلث،آزستفت.ائفقاليمين

ائقشيييم.متلفائتقضفئم

)156(صلم

ستخطكخويرو

ائمتاةتخضذبائضاء.ائقضل

الآئؤاجتخضذبال!ئولي.جمتل

ائتخر.ؤصتطيخي

ليدطا(:ؤئغذالقا9

اشثيع!غتائتماق!تمؤاذليذ،

ؤتتستلط.يستيميأقيل.تفيي

!يدي

113

غ9هـلا9ثر"هـبئ!كاة.

5+ةلب!+7غىير"ولللىع7كان"هلمءن+"ولغ7"كالاةأع5

رمهـلاة7كالف!عأ8هـآ50.

لأ6؟ععكاه،لملاهولن9،علمةع8ةع"ءكاه،للاغن*كاأ.،

لأ؟ععلاهكاه،ع*آ9لمتاول9،لمعهـ!كالا"9ع7هـ*غ59ن5.

!"أ+لب!8+هـلآع،لآ+85ةع7!كالاه

لاىكا!ا+9للى،5"كانه5ن+ءلألا"+آهى5.ة++كاس!صاثا"5

لأ+7ة9لألأكالاهلالم"!،"ولكاهـغلأ"علا"ن+5ن5لف!5

ثم"ك!ةلما.77

"ول8أة"،لا+نع50+"لما+هقلاهـلمالاهكاتآه

7+كاس!،ةة+س!؟تأ09لأ"+غ7كالئ!أع+ه*آع5كأ+

لم"+"ةئألأة+غ7ة+"+"لم!تاوللاغلب!كاس!له!لآ+5

5!كاهثهـ"هـ

+أعوع7ةهـ*خ9ة55"علت!،80"+"وللمالآلم،"لماهلا6

لم!عتاولكالت!،9لم"8لل!كا!8+لم!غلآ*لالا71له!لملاهل!ةعلت!8

قي+لم!""رزآ79لما5لمى"ى9،عكانء،7ولعآ9له!5لا.

ستفت5أ01

ر
51"++كاساع5"!اكاةل!+عقله!لا!كاهلمغكأول8ليالالاع،خكزو

.01العددفيوكذلكريح،أوحروإلىترجمتهايمكنلأ+"لممالآغاليونانيةالكلمة151
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صواغا.ئتخرافمقغطا

غاجمر؟.ميا؟!ىكالرصخاص

الآيقيما،جم!ي!ثئيفلقىاتنا

فقخدأئ!ثئيهك،قنزدت؟تا

غجيبآائمذيسيين،يي

غحائمت؟صانعآ،بالأمخاب

قذذتا2

الأزض!.قائتقغئهم

اقذئت3

الذيقذا،

يقؤيذ،

ائمقذس.

ببرك

قذئتة،

إتى

تميتذ،

شتغتذ

16غرئتة

قسئكنذ

قغصتث.قئمالالماستمغ!ب4

ضالسمكانائقخاأخذ

الملسسطمين.

اقراءأشرغاجيتئذ5

أخذئهيمفوآقيؤرؤمتاغ،أدوتم

سئكالبتجميغداقيالرغذة،

عشرالخامسالأصحاح

+ئا4هن5هـثركأ"كا!4.خ7"كالاةكالئ!عألهاة8،لم50لاغ

تألا"+هـكاماهة9لب!.

لأ4+أ5ةلم!5،كاة5،ء7هـعهآ5لمولن9،علم6آ5

لماة5،ة!كا5،لمةع5؟ع!كالماغلا50لاخ7"آ50،لم

هـ"لالم!+كاهءةللاع؟ةع"5،لم+5،لت!7+غ9"/4+

لأ2خعس!?للا،45للالأ+لاععكالاة،لملاه+"ولخ+،للاع

5+ن"لأ5.ش

"3لئ!ةلآ3كالأ"5+قي؟،ول"،!كاتال!كالأ5لا+ة487ة7

لاهكالمل!ه+ئآه،ة7غ8لملل!كالت!9+لا9"+5"كا!8"حاعلآ6
لاهكاان*كاأأع5+"ك!لاثمة"لماى!كالاة،لأ".

41لا"كالاهحالألاهـغ4،7!الل!79.لا"كا!هـكاآآةلئ!7ع5

غ8"،57أع"+15،،5ق7+4كالا8كاا+،،له!.

لأ5++ةع!+كا7"كالاعلألأعلمالانع5؟د!لع!لمالمولأ

ة9لاه*+ع5وللع!"،+،لالت!لمغ8"لمعلأ"ن+نه5

9+لأة50لم7"كالأ""+غكأ+عع+7أهقهول،5+"ك!ع+57

اخترتهكلمةانونححظبتعزيلد".وقؤيتهمم!"5ام++هاخترتهالذي"هذاهكذا:البحيريةالقبطيةالترجمةتائي016

لكلمةئرجمةهى"تعزية(،كلمةانكمالها(.)المشابهةاا+ه!*"فديئهكلمةمنبدلأتاتىا،++هء"ة

اليونانية.الترجمةفيالوارد9"+ة!عع"كا!8"عزيته"الفعلمنبدلأ9"+ة5،كا!8،1



عشرالخامسالأصحاح

كئغان.

ائخؤفثغقثهيماقفيقغ6

زاجمذفيؤيغطضيما،ؤالرعث

يغئرخثى،كجخارةئيعيروا

يعبرختى.ز!ثياشتفبذ،

اقتتئتة.الذيقذا،شعبذ

ميؤاغرسئهئمأذيخفهئما7

ت!ئكيذييجميرايذ،تجتل

زدث،ياضتغتة،الذيائفغذ،

تايذاك،أغذئةالذي%لقملإس

الأزذائضالذالردثأيقاا8

.الآنؤإتىالذفرؤفي

خئلذخقثلأتها1

ؤفرستانيماقركحايهقع!رغون

غقئهئمالرلثؤزذائتخر،إتى

إيضائيلتئوؤأتاائتخر.تاخ

ؤستطييائيايستيماغتىققشموا

التخر".

خذتقأ02

115

.ل!"ل!"*

61غ++،غ5ء،غ+،"ن6هن5هـةلم50"ولأ+9ةلم!50لم

لم!ع7هـغع،لاهآ*"9،!ةلاهكاهـ،58+ةل!"كاللأ+لآهـلل!لم

ءل!غ7"9"+غهـ78ةكاة"8لملاهنعاغ،9لمخعلع!ل!4

9"+هـثهـخ7لاهكاة"ثهـةئاه506لملاةغ.لل!كالآ+ول

لأ7لالئ!لأ"لأ"كاأع+تاهـء6"ولكالاع470نه+ن5أع5

ة9ءهول987لأه5لما"آ!كالاهلمعأ5غ+5،لما57

ول+له7،10،لآ+9،ءلاهكالاةة+"،أس!39،كاهس!لمولن9ء،لم

لأ"كاهآ"لمالمنك!9،علمةلأ5+آلمالأ"كاه"أء*آ9غلاهكاه!.

81تاءا50،9ء!اكاهلملع!ن7ل!ة+"ل!لق!أ"أ"،1+غ"

"لالتأأأ"ول.،+غ

91،+ة،عأ!هـثمع7+آ+ه!"9"كالانكالل!

ة9ل!،كاهلماأ"ول5،4+"لم"لاةأعةهـ5كا!"48لملاأ"ول

3"لألآ+!اع7+غ،ه+ن"ق5ق،ا50،9+ةئاس!ة9لآ+5

هـثهـ5.4!كاهأهةغلاهأأكاأ78"959+خعلا"كااهـن

ة7،4!59"لاغلهاكاس!لب!لآ+5هـثر"يه!كاه5.

02"كاتآهم"ولغةلم!4،9"7لأ5،+لآهـ59+لأ
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الدلت)161(قاروناخث

الثستاءتجميعؤخرتجثييدقا،

ؤزفص.بذفوفيؤزاءقا

قائقة:قرتئمؤقاذئفئم21

قذيائقخل!لإئهالرصت"يئستتح

ؤائقاليسنائقرشتضخذ!

ائتخرإ".مىقئخفضا

تيىموستىغرذثئم22

الأخمرائتخرغنإسثرائيل

شور.بزيضليماإتىؤقاذفئم

ائتريةيىأئاأثلآتةق!اروا

يي!ثئربوا.قاغتجاواؤتئم

ؤتئم.قازةإتىقخاغوا23

ين)قاء(يشئربواأنيقلإزوا

يذلكفرآ.كالبلأئةقازة،

ائضكالبدلكاسئئمدقي

"ترازة".

غقىالشئغ!ثقتذئر24

العبركلطالنصفىالدتكلمةتاتى161

لأ"+لم!تا+.57اليونانيةالكلمةئعطيهالذي

عشرالخامسالأصحاح

عة"لألع!9"طهـلأهـ8ة+لا"+لماتا+للاهلاغقيء19،ع*

لآ+ن"5لمأ"وللا"كا!هـثهـلآعغ،"كاه+أ"عك!آ"للالالأ5

ة+لل!كاأ4لآ+ن5لماكأ+علا+له!لل!7"+7"ءأأ/للألت!95*

لأ2لآ!غع*79غ؟لق+ن"7لم!"،9"الاا"كالاهلاغثم

وللل!كامالماعلألبما+لا،9لب!آلمغللا؟ةعس!95"7

عة8.،"+كاه!ةلاه++أأ"ول77+"،"لاكأغلاعللى،99

أع5كأه.للا"كا!"8

3122لآ!59لا؟صا7س!لا!5+5لا5لاأهق5كاأ9"87

+فىثهـ"هـة5!كاةغ9هـلا9كأ5"ولألأ"ل!لألاس!+ق"لأه5

أع5لألأ+79!لاهلماءلاه09أ"ك!9!+غعن5+لاهكا9آع5

لألماغ5"9لأغقي+صا9لآلب!لم!أ"ءا*نه7تأ9للأهولكاما؟ئأس!9

+كاتقع+،آع07

32لاهـ8لأه؟غءأ75ع"99أ"!ولنهلأةن5+7"7

لاآع،+"غولع5"99لمول،+9ة7فىلأ9.لألا4،ة5+تاه+

لالل!+غهـكاهلأه7+ة"لما!لاةقه++ة+لاهغولعآلالاه

ول،+9."آ

42أ"ك!لاع!لالألأةلأء،ةةة"58أ+غ7!لالع!ول

المعنىنفسوهر(.صغيرة)طبلةالصغيرالرقومعناهاتف(-)ها؟؟6

ا+دة.عمماولءممادهالبحيريةالقبطيةالترجمةفيالمعنىبنفسوثاتي



عشرالخامسالأصحاح

"قادا:قائيينئوستى

؟"تشئرفي

إتىموستىقصخرخ52

شتخرة،الردثقآزاةالردث.

قمتازائضاء،ييقطرخقا

تةؤضتغهتاكخفوآ.ائضاغ

وهناكوآخكاماقرائف!

افتخته.

ستفعأكئحت"إنققال:26

إلهذ،الرلثيمتؤبتسئضع

آتاتة،ئرجمييماقاؤتضتغ

ؤتخقطؤضاتاة،إتىؤتضغى

يضاقاققرضآقرائصيما،تجميغ

أنجينةلآانمضرئينكقىتجقثتة

الرلبآتاقإئىغقئذ.

شاييذ".

إلليتم،إتىتجاءواثتم27

غئنغثئرةائتتافتاكؤكان

تجيل.ضتخرةؤشئغونقاء

الضاء.عئذهتاكقغسئكروا

117

ثمللأغلاهءع5+آ+،ةلهاهـء"لم

52غلمءكالأةلا8علم!7لا!5+9ة5"ن0،579"ولأ

غ8ع،علاعلب!+ئا"نول50،9ثهـن!لمل!هأ"ك!غ7ثهـ"،غع7

ة+ن"أء5ة+لع!ةتأ9لمأ"ءألأغ8،هـل!"،لاة+لل!؟ئا09

آع"غهـغ5+علب!+ن"،"ول،ة"+"لم!لت!أ"،أول59،عكاآأ"

!غعآ+غآع9كاهلاع،ن"ل!ه

62أ"وللاع+أعلاةد!1قيهك!ة5!نهولةلآ+5

هـلآلالل!5لاول9لاهآ+نةههـعلاهكاتاه"ولأ9"+كأ+كا!

غآ+لا"577قه+ئا5!لآ،5+أ"ول!آ+لل!للاغآ"+5

+للأغ"ثهـهآ5"ءنهق"ك!أثهـلاهـالة75!+لاة"+"كا

"ول،ةلق!،+"لها+ن"تآهلم+للا"كاهلالأهكاقلملالأ

لأءلألآ+!ا57آه+5أول3آ++لالمء،5ولنهة+غلل!عأ+غ

كا.خلئ!لأغلا94علم!أ،تاءا50،9ةلت!ألمالاعكاةع.

72أ"!لألا"كاههـ8أعلملم!،هاطهـ5أ"وليملا"4آءك!غ

"!اعةلت!؟7+أ"لألالل!+"؟ن4ءاأ"+ل!ه!الألم!هةلمغ

+كاع78*غهـس!!،لا،9075"+لاعثهـ"،غ57ةخغآعول

9"+ة"+ئأ."+84
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غشتزال!تأدشالأصئخاخ

عشرالسادسالأصحاح

إيليتم.جمنازتخفواائثم

إشرائيلتييتجضاغيماكلؤأتى

إيييتمتئناليى،سيينترقيليماإتى

ائتؤيمقمى.شيتاخؤتئن

الشئفرينغشترائخاجمسن

أزضيىجمنخروجهئمتغذالئايي

مصر،

تيىتجضاغيماكلتذفر2

موستىغقىإشرائيل

:)162(راص

وهارولى

لمصاصقأ إشرائيل:تئولهماودال

)ييلإ(قضرويينفثتا"تئتتا

جمئذتاجممخر،أزفيييالرلث

ؤكثاالفخيمفذوليجمئذتجقسئتا

قإئكضايلشئتع!خئزأتاكل

لآ+كهـلأ7"9خ؟عغلم!،كاولأ"وللا"كا!هـثملأ"كاه+

لاكالألالل!3"7لاألالتأكاأ78"9عأ5لأ+لاص!79لم!لاهءلا،لم

لا،+كاس!ة"7"لم!كاس!له!،!اكهـ57أ"ول"7"لاهكاس!لما

ط"لا،.ينةغ+ع+7ء"ك!؟،ح7+"وللألماغ49+لب!لم!ل!7أ

لبأ؟غ+لاعةلب!9ع!غ878لالل!+ةهـلالالق!ءق"،أغلآلأ5

أول7لاه++ن

2؟،ع3لألأةلالحعلأ+كاهلاكاه7"لألألألع!،لالالق!

كاا4789أ+غلا!لالل!ولأ"طكالملالل!9"ول

أم!ا3لاكامأع9+ة5نه+ن"5أهأهألاكاا78"9

هـهممهع4708+هـءلا"5لم!ع7+873+ل!غع5ن+ة

لاول9لاهآغ7قيلألملب!++تالأأوللأ"كاةكاآهـ"!غعلم!74

أ+غلت!كا87لل!+لآ،ع7+ل!لت!ولء9ل!لت!أ"ولل!علم!هآهـكا!

ة+9لاه5عأ5كالأثهـ+هلم!لاش.+ة،غلأ"77!+ععلأ5"لم!

الترجمئينفىايضأوهكذا)نجمدبار(،(،بر+6يردالبريةفىوهارونموسى"علىالعبركط:النصفيياتى162

والصعيدية.البحيريةوالقبطيةالسبعينيةفيتاتيلالكنها،والسريانيةالأرمينية



عشرالسادسالأصحاح

ائترييماقذهإتىأخرجتقاتا

ائخقاغيماقذ؟كليتقئلا

بائحوع".

"قا:يموستىالردثققال4

منخمزالكمافطرأتا

ال!ثئغسبقيخربخالستضاء)163(!

ائيؤيمخاتجةؤيخقعون

قللأفتجتفثمييؤمقا.

لآ؟أثمتاموسيى!يستيسئلكون

الستا؟سائتؤيميىؤتكون5

ييمايختمظونقائقيئونآتفثم

تخضغوتهقاضيغصقيكون

تؤماقيؤما((.

ؤقازونفوستىققاذ6

إشرائيل:تيىتجضاغيمالكل

الرلثأنتغقفونائضمتاء"يي

ينآخرتجكئمائذي()فؤ

جمضر،أزض

قخذترؤنالضتاحؤلمحى7

.01:3اكر31؟6:يو:انظر163

911

أع65لالأغ79لاهلما+7+تاللأ،"للأآع+وله+كأ7"كاه+

للالألاس!لا"ل!لاكال!لأ+7ءتا"+للأللأغ.لب!لم!،8

+أء4لاغةعن،ا950،9+ة5لالآكالالل!الاأنل!ةأ!خلن!7

للماتأآلمان7ىه+9"5ولخقه+نهلمفأهلا"9أ"ك!

غعثهـععكان"+ع،ةثملمهة5"،الاكاأ88غعلا،كاهـاه+ةلآ+5

لأغلها5"9أع5لمالأغ49لملالع!+ة5+9،علل!كاهئاه+ئا"5

عأ95+،"+لاهكاتاعلب!+لالب!لهاةلاهلهالآ.تأه

أ"ول5،"+كا!قي+خله!لأ؟9قي+7+ولغأ"ول

لا،كالاهكاةلما،5+غةلا"خلاءكاأع7،كالل!وللأخلمألهولإ"+كا!

8+،؟لاقهةلاكالاةغكأللأ"7لحكالع!77ة+هـ4!

غله!لألا"9أع5لم!لأغ07"9

أ"ك!6ع+أع57!لالل!7ك!لالع!9"كهـأ9+ة5

ل!"كاه+لالألألل!لأ"ل!ل!لت!ألا7كاأ4789غ+كا!؟5"9

لاعكالت!7هـ4ع،+ةن!50،9خلأ"لألآعلاعكألم!ن5غوللآلا5

طهـلأأن++5لالم

أ"ول7ألع!9+للةهـكا!علأ+7لا"عة؟لاول9لاهأللأغ
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غقىتذئركثملإسئيضاجميماالردب

نكونفضاداتخنؤآما.الله

غقئتا؟"تتذئرواخئى

"جمئذقافوستى:ؤقال8

ييتخمأالرلثيغطكيم

مىؤخثزأيتأكلوااثضمتاء

لإسئيقاعيتشئتعواالضتاح

تتذئرونالذيتذئركئمالرلث

؟تكونققاداتخنؤأفاغقيتا.

تلتذفركئم،غقئتالئسنلإئه

الردت((.غلىهو

يقارون:مومتىؤقاذ9

تيىتجضاغيمالكل"فل

لأثةالئإ،أقاتمتقذفواإشرائيل:

تذثركئم".ستيئقذ

قارونكان.اقعنذقا

تيىخقاغيماكليكلم

آئضاتخؤإسئرائيل،اثتقتوا

قذالرلثتخاؤإداائترييما

الستخاب.يىطقر

عشرالسادسالأصحاح

لب!3كاأع04،اكائآ،4ة+7لأةلم!كالا+35للالت!لم!نأ+غلب!+

.لب!ءهـآءلمالأ5غ؟آ+لاعلم!كا!،+ةماة7ء+ءلحتا+ه

،هـ"وللت!لمالأ/7

أ"ءا8+أعلاعلآكالالل!57للال!1+لب!؟؟،،"للاةنول9،للاه

لمانآلاكاس!+غ5ء9ول9غ"3"هـعآ7م!اأ+9"لاه5+ة

ألم!9+عأع8+لالأللاهلماكالأة،ةةء،"كائةه!"كاأع

3ن5،9لالاة+3573لاةلماكاهـالت!لمان7لمة7لم!ن5آ5

!لأ"،ل!لأه!نع+عهـ"،لألمالت!07لألماعآ5ةع+آ!كالم!علانم

هن9"لأهـ"!االأللألت!لماةلأةلم!كالالألأه5نلماللالق!+كاس!لا،لم

ولة،لآكأكا"ك!+هقهـعهق.

579+أعغ؟علآكالالع!ول9+عة9"ولل!للأ5لاة+أ

كأ+قيلأس!2"ل!لاكابملالالت!أ78"914+كا!9غهـ8+ءع

لا"لاغ+لاهآ+هقهـ!اهق.!اكاأ4لآولولهلاعلأة9نلهالق!7

؟لاةلأ53لأكالالهالاة.

51لأ7ولآ4ةغغثهـ"8،ع9"وللاللأ!ة+

لل!لأ"لالاكا7قيلالت!ألاكاأء4789أ"ءالا"كالأهـ"9+كا!+غ

أع5لأشخ79لمالمل!ه4!ألأ؟ة"!لاك!9لاهآهـهـلئ!7لاغ

7هـعغ87.
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موستىالردباقكلتما

قائلا:

تيىتذفرستمغثا"قذ2

قائلأ:قغفئمتكفمإسئرائيل.

تخمأتأكلونائضمتاءتخؤ

خئزأ،ت!ثئتغونالضتاحؤيى

الرلبأتاأءنىؤتعقمون

إتفكئم".

نآاثقستاءمىاتكان3

ؤغطبضجذثالستفؤى

الضتاحؤيىاثمغسئكر)164(.

خؤلالئذىتح!تاقطتقاكان

ائفغسئكر،

(1ا)65هودؤ41

ضتىءييماائتر

ئيفنآ،؟ترائكز

اتمزض.اغقى

غقى

ذييق

جمتل

ؤخ!

جمتل

تجييد

121

!أأ"ولغ8"8ل!عكالأنولء95،9+ة5ل!!لالل!ول

8لل!لاغ7

21د!لآول"كاأول"ه+لاةلأ57كالالالم!لاة+لالق!لالالق!أ

كاأ9"ثهـ7.ثمكالأثمة57+9ة5"+قهن5ثهـغلألع!7+ة

9+عةغ+كاس!7"9ش!هـكاس!8عول"ش!9أ"ءأة+ألع!9+

هـكا!كا!هـكا!8+علع!+9"07أ"ولهـكا!كالقمال!لاع،+ةغلئ!7

نول509،هـةعة5قلمالالت!.

31غ7لاغع0+8غ+كاس!غلم"9م!أألا"غرم7

"9+لآلماه+لا!ةأع!الياىهق!اخلأعلاش9"+لم!علم58.لالأ

+ة+9لع!أغ3للأغع،ه+""+لا"5له!ل!غ57لآ+5

9ةلاهكاقك!انول-لب!لآ+95"+علمام58لآ5

،4أ"ولنهةأأ+غ9+57+لل!كاقلآ+5غ9لاهلهالآ

8++عل!ةءلئ!عأةول59،لاء8لاةول7كالئ!عأ503"++غأ

لآ+5لآلأ.5

وتم3(32:)تكالئكوينسفرفيوردت(نسبقوقد.جيشأومسمكر:تعني9"+لمله!ع58لآاليونانيةالكلمة161

)البيروتية(:فاندايكترجمةفىعادةالمقابلةوالكلمة،اللهملانكةعلىالكلمةهذهيعقوباطلقعندماجيش،إلىترجمتها

06محلة

،(...وهوذا.،الندىسقثطارتفع"ولما:العبرىالنصفىياتي51
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إشرائيلتئوزآةاقتفا5

"قاللآخر:ائؤاجاقاذ

قايغرفواتئملأثهئمقذا)166("؟

"قذافوستى:تفئمققالفؤ.

الردثأغطاةالذيائخئرفؤ

عشرالسادسالأصحاح

51ع+ل!ة؟أ5غلاة+ن"أهأى،5كاأ78"9لأ"+أع

ع+غ509لت!+خ!+غلل!9آ+ل!،كاكا!/5+لاه+نهكألأ9

لأ؟علا"كامالم+آلألأ.ع+ألاع؟غلآكالالع!957+ة5

تاه+ن"505+ئاهة50+9"لملأةع"لل!؟غ7تاول50،9

آلمان3"هـلا.لا،ع

يتاكئوا.تكئم

الييائكيضةهياقذ؟6

مثهإخقعواالردب:يقاأقر

غمرأ)67!(لأقاليييما.ؤاجل!كل

نفوس!كئم،غذدخ!بيلراليى

الذينتغؤاجل!كلائتمطوا

خيضيكئم".يي

قكذاإشرائيلتنواققغل7

كييرأ،التغضنؤائتقطوا

أقل.ؤالتغضن

قالذييائغمر،ؤكالواا8

يفصل،)تجضغ(كثيرآتئم

قييلأتئم)تجضغ(ؤالذي

لأ56ءقه+ة+لم"لهالآخ!لاكا7ح!"+غ7تاك!50،9

لأةلأءلالاء+عع+كأ!تآهكان"خ50+كاهولأع5+نه5

لآهـ"ك!5"+57لمهلألما95كأ+"ك!هـعههأ73"!كا!

ةللأةلم!هـ،9*لاللىل!لق!لم!قل!لت!لانكايه+كاهعأغآه+5
ك!كالاكا77آ50،نلهالاكالالت!88غكا"عع.

771"كالأآه+غغ؟تأهلع!56أهأى،5كاأ7"9ثمك!،4

للالاكاعثهـغلملا"!ةة+58+نأ"ولةة+غ057+كا"8

لأ8أ"وللما9،ع5ء+لا"كالآلب!+له!!957ولنه

8+غةع7لاءكاهةة+58+لمنأ"ةة+غ++"8للاه

هك!نلأكاء"ثمة7.للاءكالأئم50+كاهولء5،+نه5

اسغه.المناخذالعبريالنطقومنهذا؟مااىفو()ضن+أ*!مأ:العبرىالنصفىياتي166

وهناك،لدرلنحواليلشعللحبوبمكيالوهو"غصر"36لملإ:العبريةالكلمهمنمقلبسهلم!9535اليونانيهالكلمة167

لترأ.022يسعغمبرايضأئشمىأخرعبرىمكي!



عشرالسادسالأصحاح

ؤاجدكلتجقعوا.ئئمم!168

جمئذة.ائذينلآقاربيما

"لآفوستى:تفئماؤقاذ9

المئتاح".إتىجمئةأخدئئق

تسثضعوالأتيهتهئم02

اتام!منهآئقىتليموستى،

دوديييماقتؤلذالضتاح،إتى

غقثهثمقستخط)916(ؤآئتن.

موسى.

حأصتتاةئتقطواؤ12

قاؤاجدكلقضماحآ،

خميب)017(ؤإدائتاسيئه.

يذودث.كانالشئضن

ائتؤيميىكانئثم22

صغ!ائتقثلواآ3نفئمالسئابميى

يفؤاجد.عمرثنخاتجيهئم،

ائخضاغيمازؤستاءكلقذخل

122

عاهـ"لآولهلا+5+"9،خ"لا+كالب!لا7غ58علا".

لأ9ع+ألاعةغلالل!7!5+9ة5"ن+نه5يه!7ةعأ5

+،8"+"،ا+غلل!+"+ن"قهععأ+ة.ألل!9+

402"أك!نه7"كالاه!!أعلم!لالع!7ثهـة8ة

+"ولغة+،78ل!،+ع5،+كأفاه+ن"أع5ة+.آلل!9+أ"ول

لت!،اكال!عكا!لحصاعغ87ء"ولأ"ولعكا!!لقأ+غ07أ"ول

ول،+غهـ7"79+غ،آه+ن"5لآكالال!5.7

،لع!9+ألل!9+لم

،لألأغة"ول

12ولأغلا!8لا"!عة+ن"

50!كا!!ص!ة+لاهوللآهـ"ول4.لب!ءن

،ةهـعخ79،"لماع7ةلأ50،8لملآكاغول05+ع

522+ءلاغلاغةغقي+لأغلما"9قيء7+"س!

لالاكاثهـغعع4لا!"؟خ+لاه"؟!لا+،!هلمةق355لما95+لب!

لاغ.آعآ!أل!"كا!هـ8؟غ+ة+7ع05أ+لأه*94غ5لآ+5

ل!لاكالا"لآلالل!5"ولأ"لآل!!7عل!"!الل!7كالاعآ.

15(.8:كو)2انظر:168

منم.بالمرارةمرسىشعرأىفزأ،موسىعليهمفصارحرفيأ:916

)اعئقد(تاتىلكنها،الشمسسخنتاوخميثإذاومعناهاام"9**!اولهلمهالبحيريةالقبطيةالئرجمةفىتاتي017

".الشمسخجبت"وإذا:اللاحقةالطبعاتوفيأ،93!ترجمةفيمطبعىكخطا
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ئوشما.ؤآختروا

فوستى:تفئمققال23

قاتقاالىالكيضةهى"قذ؟

زاخةستئحتغدآالرصث.

قاقاخيزوايلر!ت.مقآدر

قاؤاطمخواتخيزون،

قفتلقاؤكلتطئخون.

الضتاح".إتىيفجفطائركوة

الضتاخ،إتىجمئهقتركوا24

يئين،ققئمفوستى،أقرفئمكضا

ذود.يييماضازؤلآ

"كلوةموستى:ققال25

يلرسث.ستئتاثيؤتملآناثيؤتم،

الستهل.فىيوجدلن

ؤأئاتفتمطوتة،%لابمسيئة26

لأئةقستئت.السثايعائيؤيم!ى

يييما".ئوتجذلن

ائيؤيميىؤخذت27

الشئغبتغضنآنالسئابع

عشرالسادسالأصحاح

32+أعلاعةغ5!لاللأث!ا9+ة5نهءن"55+تاه+

+ة9"له!لآ7،+كالمةغ8"8لاعكاانول.50،9"+ءلم،"كا

كأللاة"+كالا5،لأكأمآلب!ءلاءا9لب!آثا"59،للا."كاةغلاة

ءع+!كاس!+ءع+حكا!غ+أ"ول"كاة7"غلمع+،للىغ

!لعكاع."!أ+7!+ة8+علاه!لحللاهثهـ"+"!+آ+عع

ة+ن"أع5وللآهـه+"7لاأع5ة+.آلل!9+

42أ"ولكا!+آثهـع+"ول4لأ،+ة4قه+نأع65ة

لمألل!9++كاهـ"وللألاكاوعل!ء!"+غ+ن"آه5لالم!ول.5!

أ"ول،نه!لت!+!اكا!عء7نهةلت!ءاكاس!!87لأخل!غكاع5ل!غ

.لب!+ن"

52ع+أل!ء؟خلالل!7!!لا"كاع+!لآكالماع9ل!ه.

+كا!ل!،كألأكاعةلم+"،لآكاهله!ع9ل!ه+لب!ىءا9.لب!آه*ن

نع9هـعكالآ"+ع،ل!غلبما++عةلب!آ.

62غعلألهاغ"9وللاكاغ!+ع.عقي+ةغلألم!خ"9قي+

لالمغةلمةكالألمالملم"+"+ة،هك!ن"+كا!،ل!غ"+نقي.

72غلأغ57+عغةغ7قي+غلم!لأ"9قي+لم!ة؟لمغ7

غلآ!هـ78"كاه+ل!،ع5غ!+قه84هقملا!غ!"،"ولأ



عشرالسادسالأصحاح

تجذوا.ققئمييفتمطواخرخوا

يفوستى:الردثققال28

نأتشتاؤونلاقتى"ختى

ؤشتريغيى؟ؤصتاياقيتسئضغوا

الردتإن!ائظروا92

في()أتمائيؤقذاأغطاكم

أغطاكئمهؤيذلكال!ئت.

يؤتئن.خئرالسثا؟يائتؤيمفي

لمحىؤاحدكلاخيسموا

ينأخدتخر!لآئئويكئم.

الستابع".اثيؤميىتكان!

نرالشئغب)171(قستتت03

السئابع.ائيؤم

إشرائيلتئو)172(ؤذغا31

كيريىؤكان"قن".اسئقه

طغمهؤآتاأئيفن،ائكرتره

125

ولئاهئاع0579

82ل!ع+أحغ؟نول950،9+ة5لم!7ل!!ىلمم5سما5

آ+507قهلمثهـتاههـكاس!ع"كاأعهولنع45،7+58+لاغكأ5

لم!هلا"ك!،+لاة7ةلها57لما5لمى

92ةأ+علمعة9"3نك!750،9ءع!لل!ةغآلمان7لأ+7

أئملم!غلا"9"+أ3+ئالاءكأكاه،+4،".ة"،+تاه+5

ة+ن"5لأحك!لع!؟غآلهانلاقي+لأله!غ"9قي+7+ولخلاه+9"5

؟ن5لألماع.لالق!9هـ"ك!ءآ7عهـ4عغ50+كاهولأع5نه-5

لاهولآه5ءل!لت!لم!نلم!أ3ءةأ5غ95+وللاعهـكاس!لع!ءأغ+تاه

لاه+ةكاقه+ن"آتم+أئملهاغ"9قي+غلماةةلم.7

03أ"وللاعكاما+"،لم"كاس!ةة"58قي+غلم!لأ"9قيكا

لهاةة،غ.7

13أءولس!+غ7للأ"كا!لم!ة،5أهألاكاأثهـ7"9ة+

لاة5لما+ن"هقللا"لها.أئمللاةعلفأ!+كاغ9لها4ول95لاهأ

8علاولللأةلم+ةةغ3عقلما"+ن5قلئ!5غلأول9أ5غلأ

الترجمةفيجاتوقد.السبتيوماعمالهمجميعمناستراحوااي،السبتيومشريعةحفظوااي،الشعثستت171

الصعيديةالقبطيةفيوكذلك،اليونانى"4غآ+"لملم!4فعلمنمباشركاشتقاقا!"6م*ا+ا+*هـهـ*5البحيريةالقبطية

".ء+،+"هـهـ"ءام

الترجمةفى،(إسرائيل"بنوتاتيلكنها)بيتيهسرائيل(،ل!؟؟؟39+-9"إسرائيل"بيتالعبرى:النصفيتاتي172

عليها.المعتمدةالئرجماتوجميعاليونانية
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بغستل.1731(كرقاق

"قذ؟:موستىؤقاذ32

يقاأقراليىائكيضةهى

قئأائعمرإفلأواالرئث:

يترؤاأختالكئم.يييفجفط

ييأثتنمأكفنفوةائذيانخنر

الردثأخرتجكثمجينائترييما،

جمضر((.أزضجمن

يقارون:موستىؤقاذ33

ؤاجدا)174(دقيئأ!سثطا"خذ

قثأائغمرفيغيخييماؤاخغل

يفجفطاللةأقاتمييماؤاختمط

أخيايكثم".يى

موستىالردثأقرقكضا34

آقاتمقاروني!اختقط

الشئقاذ؟يفجفط.

عشرالسادسالأصحاح

لماغثما6.،

23ع+أع7غة5!لاس!ول5+نه+ة+لم"لمالآخة

لار!غ64عع7ن"8،509++"كالأع+ةهلألم!95+قه

للا"لماأع5+ةلأهـهول7لاأع55"+ل!لأع5"علملالقلمانأ"لا

لأ،كالل!لاأ6ة7لملأه+9"لأةهـغ4ع+علأآءلماق5لاغبن

غ9لملب!لم!لألف!35"لألآ!غلأع5"له!ننول50،9ولغأش5

وللأأن++هلا

33أ"،ل!ع+أع5!لاس!97+ة5ل!س!9"ولغلم"8

+كاةلالم!957*لاهكالا7"لاغ"ك!،غلماثهـ4،عع5،"+نلأة

8+لآ9عع+ةلماهل!95ئآه+7"لم!ك!4أكالآهـه+ةع5،

ة+ن"لاغآء5747ئآهعهـقه+أء5ش!اة9ل!،كالأأع5

5"6ل!عل!عة5قلمالت!07

43لأة96+ةلاهر!7غ+علاء"ن509،+لب!

لم!لالع!47!اأ5?هـغ+ةل!س!9"ولللاغ4للأهآ+لأتاه+

لا+9"لما9لاهأأع5الالآ+94.لا،كالأ

والكلمةالدفيق،منمصنوعةرقائقتعنيكلمةوهي)جمصنبيحت(،63+؟دلإ)!رفاق":العبرىالنصفىتاتى173

!ا!كا-عالبحيريةفيهي،كماالقبطيةاللغةفىدخلتوفد)الكيك(،المعجناتمننوعمعنىنحمل9"لأغأ5اليونانية

:ا)1العددسفرفيواليونانيةالقبطبةالكلمتانونتكرر)فطايف".ا:!39طبعةفىوترجمتءا"ك!3"،والصعيدية

تقريبأ.المعنىبنفس)ل!ئند(6؟دياكلمةالعبريالنصفييقابلهماولكن8(،

والقبطيةاللائينيةالترجماتفىأثواحد"كلمةتاتيلاكماالعبركي،النصفيواحدأ""ذهبيأالكلمثانتاتيلا(7؟

والصعبدية.البحبربة



عشرالسادسايأصحاح

فآكلواإشرائيلتنوؤأفا35

تجاغواخثى،متتةأزتجينالقن

أكلواقسئكوتة.أزض!إتى

تاجييماإلىصتازواخئىالقن

يينيمئيما.

عشئرفكانالعمروأقا36

أكيال)175(.الثلاتيما
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53أهغةأهألاكاأ78"9ل!هلأ"هـغة+ل!"لما7+غ

+ع*9"كا!ول+لاهء"غس!5لأهـثر57عأ5شلا

أهول5لالم!خلا7لا.+ةلم!"7هـغلاكأ!كا"لالمص!لل!5

94+لأءللاغ5+لاهعأ5لماغ509كالآ+5لا،آ،عا5.

63+ةةغلأ5لم!95+ةة+"،اغلأهءللألت!9+لت!،7

لهاغ+لألع!9يت!لا.

04حوالىيسعحبوبمكيالوالأيفةهايفاه(،)غشريت6؟"*ددادهـأ؟*+الايفة،،"غشرالعبرى:النصفيئاتي175

أكيالثلاثةواعجنى"اسرعي:التكوبنسفرفيذكرهسبقفقد،السبعينيةفىهناالمذكوراكيال""الثلاثةمكيالأمالئرأ.

6(.:18)تكسميذ"



128

تجضاغيماكلازتخلاثغ

سيينبزيرييماجمنإسئرائيلتيي

ئغئكرايهئم،خ!بغتى

الردت،ؤغسثكروايخييكيضيما

يلشئ!بقاءيكنؤتئمز!يل!بخ.

ييشئرقي.

تشئيمالحثئغثقكان2

قاغ"أغطتا)176(:قايلينفوستى

ئوستى:تفئمققاليتشئرلت!"

ؤيقاداتضئيفوتيي؟"يقادا

الرلث؟"ئخربون

الشئ!بفتاكؤغطشن3

ؤتذئرائضاء،إتى

موستىغقىالضئغث

منأضغدتتا"يقادا

هتاك

قائيين:

عشرالسابعالأصحاح

غشتزالسئاءدغآلأصئخاخ

!أ"،لآ+كأ9لاع+لألألل!3"ل!لاكاهكاةللألت!ألا

كاا9ثهـ7"غوللآ+5غ9لآلماهلاءل!،"+"ول

9"ءعلم!لم"58ع"+نلألت!ة"،لآخلم!50+"لا،أ9آلاه!اأ

9"+لاععلا"كا!ثم"لمغ077،ة،هـ"عنهوللالا؟غتأةلل!9

لب!+لب!"8آء،+07

أ"23غ95ة،585+آعةة"958+ة5لأ!لالع!7

8غ7+لاهع5ةه5لأل!آلم!لل!ةتأ9لمآ"لا+ألم!لع!.ل!عأ"!ا

+أعهكانكالاءآ5لالل!كلا!5+آثر955ة،عكاآ!غلما5لم،

"ولأءآ+عص!49،+ععنول59،لانم

3للاعكااللآةغغةآءولغةة"58لم،ءكا!تأأ"ول

لاع!لالألأةلأعآءولغةة"ثم95+ة75!لالح!ثلا

8غلأ+57ع5ألم،74ءأ+5+ئأهلا"علمآلم5"كاهلأ5"لماغع

وللأأن++لاه"+ه+ولعآ7"،لأكألما5"ولأ+"+غلاول"

فيتائىلكنهالنو(1)ئنو-+رأ-؟رأاعطونا:وهاررنموسىإلىإشارةالجمعصيغةفىالعبريالنصفيتائي176

السامرية.التوراةمعالسبعينيةالترجمةوتتفق،ةه5أأآلم!لااعطناالمفرد:فيالسبعينيةالترجمة



عشرالسابعالأصحاح

ؤتقائمتاؤأؤلآذتايتقتقتا

بالغطش؟"

الرلثإتىمو!تىقضرخ4

يقذاآفغل"تادافايلأ:

أئضأقييلتغذالشئغب؟

ترجموتني!"

يموستى:الربتقال5

الشئغحب،خذاقذاتم"ادخسث

شئ!وخجمنقغذؤخذ

ضخرئتاليىؤائغضاال!ثتغحب،

يدكييخذقاالتفر،يقا

ؤادقث.

هناكأقاقذأيف!أتاقا6

يىالضخرهغقى

المئخرة،قتضردث

ؤيشئرفيقاء،جمئقا

ق!ضذاموشىققغل

إسئرائيل.

يب،حور

ص!قتخر

ضتغيي".

بييأتاتم

ائضؤفيديلقىاشتمؤذغا7

بستتبؤشتييضة""تخرتة

912

لألم!لق!7"عاأ+وللآ+ول77+لت!ةللىآعلم،

4،غكا!ةلاعةغلالع!ول5!9+ة5نءأ5،9لا8لالل!لأغ

+أس!كا!،5+لت!+لت!"8نملل!+نه+،+غعا،لم!9ة7أ"عأ

4+"ك!ثرهـ،5،كالآثهـهكالاهآ7لماع.

ع"أس!(+علأولن50،9+9ة5اللالع!لآكالا7

95+59+عتالاه+"ثهـقهقهءه+ن"ثهـلملاه،غحغلم!كأ+ع

كا+لا"عفأه+كأة+لالق!!9+،كا+لاغلل!79+تاه"8هق.

أ"ءالالأ+ة،ةخلملاهللأغفي5"!"+ة+غلاة+

4+ه+ةلما7لم،"ثمغلاغقي+9،ع*لاهكاآأ"عأ95+نع01

6؟ةعلئ!لأع7+كا!"عإ9+ةغكانةه+غآع،1أ+غلآ+5

+غ+5"9غللأ*لع!79لم."ولأ+"+"عع5،لأ+للأ+غ9+7"لم

أ"ولغععكائاء8،"+عخع"لآ+ن5تألع!ة9لمأ"عا+آ،"+عة

"8ة5لممالاه.غ+5!آكاللاعةغس!7لا!5ه+تألع!5

لا!+للا"أ57+لالت!لالالع!أكاأ78"9.

أ"ول7لع!+غ7لاعكاهله!ةة+"لماهلأةقه+6لاه+ة

عاغعل!آلاه9،ء+لماكاههم!ةأ"ولة،83ة59،كالأفى،؟لأ+7
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ؤيستتبإسئرائيل،تييثتييضيما

"أ!ى:قائلينيلرلثتخرتيهئم

لآ؟".أئمالردبؤشطتا

غضاليق)177(أتىؤ8

زييلإيتم.يىإشرائيلؤخازقي

يتشحوغ)178(:موستىققال9

لاتجايىلتفسيكئتجثا"

لثليخا!خراؤ(971)غتافوأ

أيفأتاؤقاغدأ،غقاليق

ى!اللةؤغضاالئليضيماغقى

يلإي".

قالكضايشئوع.اققغل

يحخاليلتؤخرص!موشىته

ؤقازونؤموستىغضاليق.

الئل.يضيماغقىصتغذواؤحوز

موص!ىزقغإذااؤكانا

عشرالسابعالأصحاح

95ة،785"آلالت!+لالق!ألاكاأ78"9أ"ء!"،ةة+

+ع9،!كأع7،ولن9،لاهثهـلأغلأه5"+5أ!+كالا،ك!ن509،

ع7لألاآلألآلمتاه

هـثهـ+87ع7ةغعاول،ولولأ"!ا+خثهـهلماغ،عكاأثهـ7"9

لاغ07،ة،هـ"3

9ع+أع7ةغ5!ه!لالل!7+لب!كااأ.تاه+15!آععلاه

كاع+لا"لب!ل!*5"9ةة+"لالانه45،أ،غععهـ8ل!لئ!

9"+،"!"كاكألب!كاكهلم!ول7ولتأ"ل!ه،9لمأ"ع!ةأنهلئ!لأغ

كا!67"ك!غ+ألآ+955ءالآهـلا5+هق،لاهلائآهلم"عاألأ

"509ةلم+هـقهعتاهل!غقي+ع*9،آ.لاهلما

"5أ"!كالأأه+غلاعأ،قهكاا5+كأهـءك!ع9+أعع7

لب!+ن"5!لالع!7لمأ"3ع!غهـ8ل!لف!9"+ه+"!ة+علب!+

87"لم!ول.ولأ"ولء!لالل!ولأ"ءألألل!9"ولول4أد!9

ة7غلا"كالألم+غأأ3+لاول95لأهـلا7+تآهلملالاهقه.

!أأ"ولآلأغكاعلا5لا"+ةلآ+غ9ع57!لالل!7ة+5

التبطيوفي)اماليك(،871"له!ولاليونانيوفي)عماليق(،بذدلميابراالعبركطفىوتاتي،شخصاسمهناعماليق177

1(.362:ئك)انظرمفردعلماسموكلهاة+"لمهولمماولوالصعيدكهماا+ة"لمهولمم!ولالبحيري

)ايسوس(ا!ن!كا!أ5باليونانيةويقابله)يهولئئغ(هو6+أليأيابالعبريوالاسم،يشوعاسمفيهايردمرةاولهذه138

ا.،ول+هحوالصعيدي)ايسو(اولح+هىالبحيروبالقبطي

)النسخةالسبعينيةالترجماتفيولا،العبريالنصفىتاتيلالكنهاالفائيكانية،النسخةفياقوياءكلمةترد917

واللاتينية.والسريانيةالأئيوبيةووالأرمينيةوالقبطية(الأسكندرية



عشرالسابعالأصحاح

تفؤى،كانإسئرائيلأنيذئيما

نأتذئيما)018(خقفنؤإدا

تفؤى.كانغقاليق

قكاتثفومتىتذاأفاا2

ؤؤضغاةخخراقأخذاتميقتين،

ؤكانغقئيما.قخقسنتخته

يذئيما،ئثتتالبؤحوزقازون

منؤالآخرهتامنائؤاجا

موستىيذاقضارث.فتاك

ال!ثتفس.غروبإتىتابتتئن

غقاليقتشموعاققرتم3

بالستثفب.قئلأشغبيماؤكل

يموستى:الرئتاتقال4

ى!تذكارأقذا"اكئث

يهتاب

تشوغ.

يمضخا؟

ؤضتغة

ق!ني

فيكر

السثفاء".تخب

ق!ايعيخي

أفخوستؤفت

ينغضاليق
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*عآ5"9لم+"عالا*كاآلاعكاا.78"9لا"كاةةغلاعحالآهـ"،1

ةكا5آء*5"9لملا*كاآ+"ولعكهـ7لما4ثم7.ول

!2لمهأةغ*عآ9ع5لآكالالل!7،"9ع"آ.،"ولأ

ع+لاة،"58هـآثم37هـغ+نلا"!7،+نةكان"7لمأ"ول

هـ"ءاغ5+7*+غلمتاه+ن"عأ4ألالع!9"ولأ"ك!93

لآ+كاس!57!،9ةكا5آع*5"9لمقه+ن"خ7هـقءكال!عأع5

أءوللاءهـقع+لأغأع.5أ"!غ57+لاهلاغأ"آع*9ع5

لل!7آ6كالا7+كاس!9لأ،لم!غ"ل!،غلل!5ةكالالم!لت!7لأ8آهلا.

!3أ"عا9+غ5+"لياختاهكالأأ!5كاكهـل!ةك!87"لم!أ"،أ

كأ+"+7لأة+ة"78قه+ن"لب!لأةهـلأغآ"*"لما.5"9

41ع+ألاعةغن"9ه،95+ة5لالل!7!7

لاهللى"97"،"ك!5+قه+أع5لالمالاكاقلم!77ل!هل!غ

لم،لم8لب!آأ"ولة؟5أع5"+"+لئ!أ"آهكاأ3،+ةولقيهـ،85

8"عغلعأللآعة+لم!77لألاكاقله!8757"لم!كلهـولك!خلآ+5

ن+ة+ة7هنل!"9ل!ة.

وتتفقاالسبعينيةالترجمةفي(المثنى)ايالجمعفىتاتىلكنها)يذو(،؟أيدهالمفرد:فىالعبرىالنصفيناتي018

السامرية.والتوراةوالسريانيةواللاتينيةالقبطيةالئرجماتمعها
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اقتتى5

ؤذغايلردث

موسى

ا!ئقة

تذتحآ

"الرصث

".قلخأي

يياالأتة6

غضاليقالردث

لبيخار

إتىحيلجمن

عئمرالسابعالأصحاح

،5"كاألب!؟ا؟هة!له!كاع7لآكالالل!57

لآ+كاه،كاهـاهـ57،9لاك!9لب!آأ"عاعكاهلماةلالل!+غ7ة+

لاة5"لما+نهقك!ن9ة،5لم!لاههـ"+"وللألألا.

لأ6ةكا،غوللآع9،أ9!هـلا""أ+هثمعلماعآاعن509،

غ+أول87"له!!+ةةلألاعخ!لع!7أع5لألاعقىخ.5

".جيل

والقبطيةاليونانيةالترجماتفيأما"،رايتي"الرثومعناهانيئى()يهوه519؟إ؟االعبريالنصفيتاتي181

.هروبمكالقليالرلثاوملجاكطالرلث:بمعنىفتاتى



عشرالثامنالأصحاح

مديانكاهنتتروناق!تيئ

الردبصتتغقاكلمو!تىخمو

الرثثأنشتغييما،إشرائيلإتى

جممثر.جمنإسثرائيلأخربخ

موستىخموتترونقأخذ2

تغذئوستىافرأةضقوزة

تريهقا

يه!الفذاثئئيما،ؤ3

قال:لأتهتجرشومأخدهقا

غريتبما".أزض!يتزيلأ"كئث

لأثهأييغاززائتاييؤاشم4

فعينيفؤأيىإتة"لأنقاذ:

يرغؤن".يل!جمنأئقذنيؤقذ

خموتترونؤخربخ

إتىؤافرأئةؤائتاةفوستى

كانخئثائترية،إتىفوستى

اللة.تجتليمئذم!شيهرآ
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غدثتزاكجمنآلأم!ئخاخ

لأكالاهعا+/1ل!عةغهـ59515،عش!9ن5،ة"7لم!ة

"لالها،9ة75للألاته!+"7+""كاةغ+5آكاالاح

ن،أ50،9كااأ3"89لب!+تاه+ى"خ.لب!"78"لألآعغل!ع

9"لأنوله،59ة+7كاأ7"9ثرغعأول3.لاه++ن

"8!2ملاحةغهـ9515ة9،لما"لاة5!لالع!اول

ءعهـ+لل!7"9لأ+ل!لالأ"7"ولآي!لالل!!لماش!كأ+ل!أ3+

هـةكاس!لا،"لآ+ن5

أ"ول3ه+ن5؟ن5لا!أن5".قه+نلاةه"لألب!+لأغ،

+ن"ل!لت!7!له!"كاع8لاخل!لل!كأ+5،ا،59عل!،له!لأل!غبن

ثهـةثر5+9آ".

ول4ألمهة+"لهاهلاةقه+ةغءلاع9لاهعلحع،ثهـل!9

8غلع!577؟9"لاهـعة5+هق9+"+ة5لهالاههـ70،ة5

لا!لهاأ"ولخعة+"!أععلها9،عولخإغة5.لل!"9"8

أ"ول5غلآعهـ8ع7هـ9515ةلما"لالم9ة5لآكالاس!الاا

أ"ولأهأهألاأ"!لأ7أئملالا9+ة5لا!لالل!ولأع5لالأ+

غ79له!57لمئآه9"+للاعغثر"مع7غ+،ة9لاه5+قه

هـعهق.
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وقائوا:،ستىفوخيرقالم6

آدبيترونخموك"هودا

".قغةؤائتاكؤافرآتكإلئكص

لإشيفتالموستىض! فخر7

ؤخئاؤقئقه،تهؤستخذخمييما

إتىأذخقةثثمالآخر،ائؤاجذ

ائخئقيما.

خمييماغقىموستىققصن8

يمرعؤنالردبضتغقاكل

إمئرائيل،أخلينؤائمصئرثين

آضاتتهئماليىائضثتقيماؤكل

أئقذفئمالردثؤأنالطريتيالى

يدومنفرغونيدجمن

ائمصئرئين)182(.

يخميعيترونقائذقشن9

تهيمضتغقااليىائخئراب

يدينآئقذفثملآئةالرلث،

يرغون.تدؤينائممئرئين

فرعرنيد"منعبارةئاتيلا182

والسريانيةوالأئيوبيةوالأرمينبةرصعيدى(

عشرالئامنالأصحاح

6لا"7لألأغ87؟غعكالالع!7آ8+لاهلأغع5ة1،هنة

"لألم!لم9ة!كا5لاهـ9515+"9لأ"للاأع+"،،كا9ة!كاغلم

أ"وللألألالالاأ"ولأهنة5لاهألاهكاآلم!+ع،"+نهق.

7خلآعهـثرع7ةغ7!لالم!5ع!ألالاكاكالأ+لأ"7،+لق!

"لألم!لم9لب!4+نتاهأ"عأ9+!كاعحأ!للانللاعكا"ن+لب!ا"عأ

هـغكالأهآلاع"+نة7لم4"أ+كالأ5+للا"كاه"ثم8لآيرلاه.5

"أ7"لا!أعع7لاةكان"أع5ولكالالأ+77لآ07

8،"عا7،؟كاآ2لأ5+4لآكالالع!ول5لب!+لب!9،لما"لأ

"+لا"+"كاةغ+5كالأآع7عان509،+لت!كل!""9لم!"عاأ

؟آه5ول7،لا++آ5ء،لاغعول5لأتآه+كاأ78"9لم"ك!أ

++لاة"+ة7لهاةهـ*لاه+لاة7ع7ةلهاع7للأه"ن+هآ5غلا

بخ3لب!ةةأ"!،+ة5+"!أع!غءقه+ن"نك!50،9"غ

ء9،عة5لل!"9"8أ"عاولغ9،ع*ة5للالت!+.للالل!آ++لالأأول

وغع7+كاس!ةغهـ9515أ+غ+،كاه+آه5هـ"لاةآه5لم

لحأهعكالأآه+غ7آه+ن"5نول50،9لم،+ة5+"كآع!غ

ن"7قه5ولخ9،ع*ةس!إ++لالأأطهـ75أ"ولك!غسلا9،5ة5

9"8لمه.لع!

)بحير!القبطيةالئرجصاتفيولاالعبرى،النصفى"المصريينيدومن

والاإئيئية.



عشرالمامنالأصحاح

"ئتازذ:تترونرؤقاذا.

تل!جمنثتغتهأئقذلأئةالردث،

تل!ؤجمنائممخرتين

1(ثم)3هص5

نرعون

الردتأنغيمحتالآ!ا1

قذاالآيقيما،تجميعمنأغطئم

تجازواقذآتهمي!تب

غقئهئم".

خمويتروناقأخذ2

يليما.ؤدتائغمخرقالبفوستى

شمموغؤتجميعقازونؤتجاغ

تغخئزآيياكلواإسئرائيل

اللة.أقاتمفوستىخيم

نآائغدتغذؤخذت13

يلشئغحب.ليفصىتجق!نئوستى

فوستىجمثذالشئغبكلقؤقفت

الضستاء.إلىالضتاحين

تاكاهنصثلمأىاققضا4
لايمرور

"قاقال:يلشثغبتمئتعهكان

135

!5أ"ولع+،ح7هـ39015ن8ة+،لأه5نك!50،9لم،+ة

غ!ع+"قى5+لاة"ثملاة4ن+هقغول*ع9،ة5

ولأ++لالأأل!لل!أ"3غول9،ع*!ة"9"كا.لع!

تاك!59،ع"+9ة

6لاه+نهفأ،6

له!لأخ5"

لاخ؟اعح7

لألأقللا7لأغلل!77،+ة

+لاة5"++نه5هـعئاه5لم

ع+هـغ5+لاع"0+ن5،.

21،"ك!،"8!لاع9!هـهآة9،لما"لأة5!لالع!7

ة85+لا"عألت!"كا"له!"ءاأهـكالا5"أ+لب!هـع.لب!

9"+ل!عغ57+عةغلالل!9"كهـأ"ءا،لاة+ع105

9+كاس!لم+نع59،كاأ78"49لالأ"هـلهاعلأآة57+9لها"+ع

+قه"لألمالم9هقلالم!7!لاغ+لا"لاهأ+ههـقعهق.

لأ3أ"ك!لاغلأغ5+5"+علمالأ+7ن"+غ5،9لا

!7هـ"،اعكامالاعس!7لآكاهـا95!آ7عل!،+ل!ةثهـ4لأة.

9"+،ع!لآ+كاماعغة5"+ةة"58آعكالالع!7ة+ف

هـآلع!9+للأعغعلع!+كاس!غ.5"9

41أ"ولةأل!لف!هـ9515"+لا"+"كاقآه+غع،لب!+

"8ءفت!8لأغع،آ+ه++قلمهةل!5+ء،آ5لل!+"8لل!نمة"،

المصريين.ايدكطتحتمنالشعبانقذالذى:العبرىالنصيضيف183
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يلشئغب؟تضتغةأئتاتذيقذا

ؤخذك،أئتتخيسنيضادا

منجمئذكؤايفالشئغبؤكل

ائغروب؟"إلىالضتا!

يخمييما:فوستىاققال5

ييطلتإتىيا!ييال!ثئ!بئ"إن

اللة.عئدجمنحكمأ

تئتفئمخذثإداالأن6

أقفييإتيئ،ؤياتونمحثتاتجرة

قرائضنؤاغرففئمؤاجلإ،لكل

ؤشتريغته".اللة

ته:موستىخمواققال7

الأفرقذاتفغل"ت!ت

بالصتؤاب.

لاائهيارآستتئقازإئلثا8

قذاؤكلأئحتيختقل،

قذالأنمغذ،ائذيال!ثئغب

نأتقدزلن.غقئكتميلالأفر

ؤخذك.تصثتغة

لآنآا9
اشقغيي

عشرالثامنالأصحاح

+نكاآ،"كااهـ"ك!لاةلم!50لم5"+غةةة"ثم5

9"+!كاكا7اعكالاخ5،كأ+ة+9س!هـأعلا!لل!5؟علحآ57نم

!5أ"حأ8غ،35أ!لالع!57لقأ+لب!9،لم!"3،ءة

3"9"+أ،"+علا9+ة5عله!ةة"ثر5،"كالآ+7!ولغ

"9لا،ءآ+49+ههـقحهق.

61لا"+ةلأ794غ،"+77عآه+ن""آلاهكا+ل!ة

أ"،ا،كالل!هـثهـغ9+ة5لم!لمعول"،؟9آلل!7لاه+كاهولغأ"ول

لاكالم!لم،لم"غلل!"نكانه5+لمه+9!+كا3"له!""++هق
هـعقه"ك!أ+لاةل!ةلمالاه"5+نقآ.

71لاع+أعغ؟ة9،لما"لأة5!لاس!97+ة5لاة+ن"

هن!ةهـ9نكايلت!5+ء،5،+ة9لآلما"+05+ئآه

،8هـهـ95قيهـهـ"+"!9"لأ!لا"لا+5لم!57لآ+لب!

نكاأ"ولأ"ول5"+ة84ة505+ئاهلمعةللا،+كاس!كأ،علما

.قهكا9"لمكانا،5ة+"لمالآخلمه+تاه،لاه!لألالاة

+5،عآ7لهاللاةهع.

لأ9لاقللأ5ل!ئاكأولهكالاة7لما5لالم"ولأ



عشرالثامنالأصحاح

قغك.اللهؤليكنقأئضخك،

يخصنييضايلشئغحبأئمتكن

إتىكلاقفثمأئتؤازقغالله

الئة

اللةيقرايفيىتهمؤاشحقد02

الطرقتهيمؤؤضخؤشتريغييما،

ييقا،!تيسثلكوناليي

ستيغضفوتقا.اثيىوالآغقال

137

لما!لملاه8عكاهـع!ءن5لم،"عاأ"+كاس!،ةهـعة5لما4+ع

هكا.قلأل!آلاهل!لب!+لب!"8"+9+ة5+هـل!ةعل!ة"!اأ

فى75كاآء5،+نه85لأةهلا5"ن+ل!لت!9+ة5+ة7هـءة7

02لم!"،ةأ"وللا+994قي5،0+ن"كأ+

"+"لهإلأ"+كا!9++تاههـعتاهأ"ك!ة+7للاةلاهله!

قه+ن"أ"ءا!آءللا"لها5"آه+ن5كأ+5تاهةة5لملاصا

أ"5،"+لأهكائاء95+لاخلمءآ"+ن"أ"ول"+غلم"79ة

+5كالآ،هىء0،7

لتفسيكقائخاؤأئت21

رتجاليغنالشثغحبتجميعين

ليتجالي،اللهخائمينينقابلي

ؤئعيمفئمائغروز،كاليهينأئرار

ؤزؤستاغائوفيزؤستاغغقئهئم

خضاسيينؤرؤستاغيئاقي

غشترات)184(،ؤرؤستاغ

كليلشئغسبقيفضون22

ترقعوتهالضغبؤالأفرجين.

لأ2"عك!كائاكاأعلا"+كالب!ول"للىغ،كأ+ة+لا"+ة5+قه

"8هقللا"5"9؟+"لالاةنه5هـعكا!علمعآ5لمللا"9ة5

؟،ول"هآلا5لم!كاماهلاق+4عن+عهـ79للا"7"آء"ولأ

عكالآ+كاه+"ول5،+ن"ءقه+غ1+ن"لالت!859"،كاوللا5

أ"ولكأ+57ء"ك!غلاه*59أ"ول+لاهلم!9ء+للأهك!7+لاع5

أ"ك!ة9"ة"ك!علاه!لا5لم

22أ"ول7،9!7،كاتآهلأة"ثهـلاة++7"كاهلت!.لا"9

+ة؟غ9لآ"لها+ة+نغ9لأهول57لاة5كالاهكاآلا،+غكاأغلم

فيوايضأ،الاسكندريةالنسخةالسبعينيةعننقلأ6*،ول!ءح*"9ادوكتبة(،:البحيريةالقبطيةالئرجمةتضيف"18

.52دالعلى
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الصخييرةالأخكائمأفاإليذ.

ؤئخففون!يقاهئمقيقضون

ؤيستاجمدوتذ.غئذ

الأمر،قذاقغفتإلط23

نأؤتسئتطيغاللهقستئقؤيلث

قذاكلؤيضصيتتئت.

ب!لآم".ضكانيماإتىالشتغب

يضؤبموستىق!يئ24

تة.قالقاكلؤقغلخمييما

ليتجالأموستىؤاختاز25

إشرائيلتجميعينقابردشا

ائو!زؤستاغغقئهئمؤتجغقفئم

ؤزؤستاغجمئاتؤزؤستاغ

غشترالب.ؤزؤستاغخقاسيين

يلشئ!بيفضونقكائوا26

ض!بأئرؤكلجين.كل

ؤكل.يموستىترقغوتهكائوا

ييه.فئمتقفمونخمينيأفر

لمص.صص27-2
خضاةموستىصر!لم

أرضيما.إتىققضى

عشرالثامنالأصحاح

+"غةلم"غ*49للالت!+لل!+ةلأ،9ءا7لا،كائآهلا،9ءا

"ق+5أك!"أك!5هـلا،هكائآللا،كأ+كاة5تآك!"أ

لاكا7لا"+لأكالماليا5لا+"كاآ0،5

32لاكأغة+"لمالآغ5+قه+5!لآ،5+لم

ء4ءاكان*كاماعكاماعةهـعة5لم"؟اأ؟لالآلا!

لآ+كا!94+"7لم،ا"ع،5"+ة"8ة5ه50+قعأ5+للأة

+لا"خهق+57+ةلما+ع،عأ9لآ775لأعع.،

42لأ5،اكالاع87غلل!7ألآكالا5لآ+5هـلآلالع!55+ق

لما"لألم9نهأ"ول+غآهعكاأ73"كاةنلب!3+أع.لاع

52"ولأغ+ثهـغع!علااللالل!لآكالا5لاة؟9"5

ه+"للالا؟ق5+كأةة+لا"+5كاأثر،"9أ"ك!+غللأعكالأآه

"نكا5ق5غ+،"ن+لت!7!لاول،"9ول5ى5ك!"أ

+57+"ولغةه*9لا5"!أ+7+للاعك!لاه+ه*9"لا5"ولأ

؟"ءاع؟قىه*9ى5لم

62أ"ك!ك!غلا"كا!لا،9لاة+لاة"ثملالمهكاه+لتأ49.للا

4+لاخة"لمالآخغ+ئا59وللأللاهة7غهـع79"كاه،+غ

لمللا!ىلع!ول47+ةخ9لآ"لماهـ"ثرغ9لاةغول9آللا"كا!7

+ن".آه

72غ+"ع+كاس!ع!الاعةغ5!ىس!7لاةءقه+لا"غ

لها"لألم9ة7لمأ"وللآ+ةهـ8ع7أع5لالأ+7للالآه+ن".ق



عشرالتاسعالأصحاح

يمبالثالشثفراييؤا

آزضيىجمنإسئرائيلتيييخروخ!

إتىتجاءواائيؤيمقذاييجمضر

سييتاغ.بزييما

زييلإيتمجمنؤازتخلوا2

!ييتاغ،بزي!يييماإتىؤتجاءوا

مقايلإسئرائيلغسئكرؤفتاك

الختل.

تجتلإتىموستىؤضجذ3

85صص)185(!

الختلمناللهودغاة.لليما

يتيبتقولةتا"قذاقائلأ:

إسئرائيل:تنيؤئخبريغقويت

ضت!ثقاكلزأيتئمنتئم4 ا

تاأؤ.ثينئمضريا

آخيخيماغقىكضا

إلن.بكئمؤجئث

خضفتكئم

الئ!ولي

13!

غشتزالئاسيغآلآصئخاخ

لأ+هق؟غلم!7لاة5+هق+9+آلاهلآ+5غعة؟لاهلتما+7

لالت!ألاكاا78"9غول3لآ5أول2لاه++نقي+لألها"!غ

7+ن"+لأ7"كا!هـثرعأ65لألأغ79للأهلهاقه+."لا،ء

2أ"لآ!خلا"9ولغلا،ة،هـ"3أ"،ا7"كا!هـثهـلأأع5

لالأ+غ79لاهلهاتاه+لم"لا،ء"ءاأ9"+لاعخ8"لمع7ك!غعآ

كااثهـ7"9+"ولغ،+لا"7قه+ة9لاه.5

أ"ول53!لالل!77"غلم7أع5ةءة509قه+

هـ.قهعأ"ول8"ولغكاسا5لالاة+ن"ةءهـة5ولخقه+

ة9ىه85غللاس!3ءة"+خ59،علب!+لب!،ا،5لملل!،ا"أعا41

لا""33ع8ءآ5+50،لاأهآ5كاأ9"7ثم

أه+قطهـ4س!غع+"ول"9"كائمآه+ع+7"ولكا5،0

أ++ىلاأول5،0لمأ"ك!لا"غلاه،584ءلهانأعكالئ!أ+غ

ع++9قاللألل!3للالت!+ع"أ"9+لماةلأ"لأ!ه7للا5"لهاق

9+ة5.لاة+لا"لهاغ

فقط.(،موسى،،وصعد:الصعيديةالقبطيةالترجمةوفى"،اللهإلىموسىادوصعد:العبرىالنصفيتاتي185
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اللآنص5
إلنو!

غفلإي،ؤخمطتئميضؤيي

خاضآ)186(شتغبأييتكوئون

ليقإنالاقيم.تجميعتئنجمن

الأزض.كل

كقئوتآييت!صوئونؤآنتئم6

قذهمقذ!تة)187(.ؤافةضلويهئآ

يتيىتفولقااث!شيضاث

إشرائيل".

شمئوخؤذغاموستىقخاغ7

قذ؟كلتهئمؤقذمالشئغمب،

يقاأؤصتاةالييائكيقاب،

اللة.

الشئغبتجميغقأتجاقي8

قا"كلؤقائوا:ؤاجذهيتفحميى

تة".وتصئتيئستفغفةاللهقاتة

عشرالتاسعالأصحاح

ك!45أ7للأتالا"غقيهك!"+!تاهولكأحلآ+5غلآلم!5

لل!هـ7لآ5ء+،عكأثملاهـأ"عألالأ+هـ"،ةآ3عا7لأءلاهلأ

كا!هـكا!غلما،5"ثهـة5+ع50159،كان+ةةللألل!+ل!كأ+

لألت!+.ل!لقألاهـغلألماغ7كأ9لا،+كاس!"كاه+أئم7.لآ

لم!كا!آع،للاه

+4كاق"كاة

ئالماعآ5ةغ!كاهـكا!غلما5،

عأ9"لمالاع+ةأ"ولهـغ507كأ5،7.لا

لآخله!"+"غ9عآ5+هآ5لاأهآعكاا9"ثهـ7.

لأ7هـثمع7؟ع7لل!لآكالا35"،غولثهـفى!كالاع+نه5

+لالمكا!9+غ9لاه5قه+قه"ثمأ"ك!هـ!9"+7ع؟ا7

آه+ن"55"+7"+نه+85ة75لا5لاه+تاه+5لمعئأه

لاكا+س!7لمهعللاع"+نلت!هـةعة.5

8"+عول9هـآ7؟ص!+5"ة8"ة5ةله!هـ5لالم!"ةللاة

أ"حالأ"+أعة+لم"+7"كا!لاع+أعةعهـة5لم

لماهكالآ،5+لاعأ"ول"لم!ةكالاهول."هـع7"،الأءلألآلاعةع

14(.2:)تية"ثهـ،(5ع+50،كان!،9خاصأ"شعبألتيطس:رسالتهفىالتعبيرهذابولسالقديسيستعمل86؟

التقديس:صلاةفىالباسيلىالقداسفينرجمتولذلكحول"،كاننأ"شعبأتعنىاللغوىاصلهافيع+505،9،كالأوكلمة

مجتمعا"."شعبا

،(مآكاهلمع157عأ+49"لم!!اع50!هـغة3157مقدسةامةملوكي"كهنوت:الآيةهذهبطرسالقديسيقتبس187

9(.:2ابط)



عشرالتاسعالأصحاح

إتىال!ثئ!صبكلآتمموستىقرقغ

اللة.

"قا:يموستىالرهمثققال9

غموديخيإليكآصبأتا

الشئغثييسئقغستخالب،

ؤيؤجمنواقغكأتكفئمجيتقا

موستىؤأخترتلإ".اتماإتىيك

الشئغب.بكلآمالرلت

يموصتى:الردث.اققال

الحثئغتيىخذؤذئزا"

،آغدؤتمئيؤافمطفرؤ

تهئم،ييااثيغسلوؤ

يفيؤيمضسئتجذيناؤت!شونواا

الثايبائيؤيمييلأئهالثايب.

مييتاغتجتلغقىالردثيئزل

الحثئغب.تجميعأقاتم

خدودايلشتغباؤتميم2

اخترزواتائلأ:خؤييمامن

إتىتضغذواأنجمنلأئن!يكئم

كلجمئة.شتئئأؤتقسئواالختل

141

الاألم!لآكالا5+5ئاءثرة57لا5+5ق8"قه+9ة5+لاة

هـخة07

9ع+أع7غ؟قا!ه!950،9+ة5كالالل!7آ73لاهةأ"غلئ!3

3"9"+آ،"لم!هلا9+!ةعكالع!ثمنا+كالاغل!غهـخ875لم

أ"7"ولتاه!ة"ثهـة5ثم85"تا+7ة5لألاه+9كاةغ

أح4كاأ5أ+كاماكاءكانكالع!،لاعأ5+لاةألق!لأ4.

لآل!"73ءماعلأغ؟لاس!57لآ5ة+"+"لمالآغفةه+

علاهتا+9ة5ن!59،لا.

،هعأ+علأ؟غولن5،09+9ة75لل!لائه!ل!

،"+"،ة5"،ةلا+9"لم!49،+لب!لبما"8"،اأكامال!لأقئ57

"ن+5ن5!لماع9هلااع"أ"تأ579،لم"ولأ

ثهـ+لا7"+"كالح!7+كأألما+كأ"،.

لألأأ"ولل!"كالل!+كا!لما،5+!،5عأعلأ+7لمالأغ9لا

لالأ+9+ل!7+آ.قي+3ة9لألماغ"9+أقي7+9+،

"+لمهك!،"+ءكالآلمتاعا50،9أ+غة+ة509ة+لأ،ء

لاخلأ"كالاهآ++7"ة5كاه"ثهـتاقه.

21"عأأهـ"95،عآ5ءة7"8ل!ةلب!لح!أن!ا8لأغل!لل!

غكاع*غكا!9+آه+لا"غ5تاه+لم"لاكأأ3،"لاأع5ة+

ة509"ك!أهـلا،علأآ+،"+قتاه.45+ةكألياةلهالاع50

+هقة9لاه+"7"هـ5لب!+عثمعكالآ+لاع.،
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يموث.تؤتأالختليقسنقن

ئرتجملأثهتد،تض!ثهالآ3

ي!تفبم)188(.يرقىأؤيجخاز؟

يجيحثن.لآإئستانآأئمكانتهيضة

الرغودتئصخرتؤجمثذقا

غنيؤالسئخالب918(ؤالأئؤاقول

إتىيضغدونقأولئكالختل،

الختل".

منمومتىاقائخذز4

ؤقذستفئم،العثئذبإتىالختل

يياتفئم.ؤغستلوا

"كونوا:يل!ثتغباؤقاذ5

تفرئوالآ.لأيابمتلاتةئ!تجذين

.ائرأة"

الثايبائيؤيمفياؤخذت6

آنهالضماحتخؤكانلما

ؤستخالبؤئروقزغودضازث

ؤكانسييتاغ،تجتلغقىتميل

عشرالتاسعالأصحاح

لأ3ه!لان"+!اللى!ه،هءن"لةولعآ09لاغ9"87هـأ50،

8هـ،5لمثهـههـ7كالآع"+،لأ،58آة،كا"+"؟ا5عءلا-

"+ءكالآهـ.،غلاة+عللألآ+!50ل!"غ+عكأهـ5097+لعألم

هنكالآخ!ع"+.،للأ"+ة"لل!هـأ"7أ"ولأ"ةكاأ+8لألأ،ع5

أ"وللأغهـعلا87أإهـثهـغ+كأة+كأتاه+ة9لاه5لم

"غعلاآ5،"للأ"كالآلم"+57،غ+أ+ةة509.

"4+"ك!خلم7ةغ57!لاللأعاخ+تاهة9ىه95+ة5

ةكاة"ثهـ77أ"ولكاهآلألأل!ع4هكانن5لمأ"ول8+غلا"لالا

+"أ+كألما."،

!5أ"ءا+أعل!ع،لب!لب!"38لأآهـكا!عله!،5ءص!،5آء5+9

لألماغ"59لملألم!+9كا!خهـثم7ءع3لالا"ول،آ.

61لاغلأغ5+عةغآإ+لمالأغ"9قي+9+7+آ

لاعلأهـ7خ50+97+ة5ةهـ99لاهأ"ولآلأغ5+لأهلا

أ"لالل!هـأ"!اأ"+"9+كاهأ"ءاللاهـعغ7587ةلت!هـهللألأ

غ+،ة59لا5ءلأ،/"هـلم!لالأ+لآ!كاهه+لأ،لأ50لأ*ع،

18812!(:.)02

لسئعملوافديكونوالمالكهنةلأنالسماء،منصوتانهأي،والسحاببالرعودمرنبطةهناالأبواقانواضح918

2(.18-.:ا2عب)انظر24(!23:)لااللاويينسفرفيمرةلأولالكهنةابواقدكرتوقد.العبادةفيبعدالأبواق



عشرالتاسعالأصحاح

يضردثالئوقضؤث

رءص!ص91(2-)0

الشمغبكلفارتعد.يشيد؟

ائمغسئكر.!ىالذي

الشثغتفوستىاؤأخر!7

الئ!يملآقا؟ائمغسئكرمن

الختل.أسئقلقؤقفوا

ق!شانصييتاغتجتلاؤأقا8

ترلاللهأنأخلجمنئذخنكقة

الذخا!ؤضجذ،تالييىغقثيما

كلقائذقشنآتولزكدخال!

جذأ)1911.الشئغب

ال!وقأضواتاقكاتت9

ؤكانحذآ،اضئيذادأترذاذ

قكاناللهأقا،تتكلمموستى

بصتؤب.ئجيمه

تجتلعقىالرلبؤترذ02

ؤذغاالختل،يضةغقىسييتاغ

الختل.لمحفيماإتىموستىالرلث

143

غلما03أ"مم!هـلآه++غ7ءكأ+ةة"ثر5ةلاغقي+

+9ءلما،هيرقي.

لأ7أ"وللأعلأ"لألآ!غلآكا!الل!يول5لاةكاللاة"8أع5

7،كاا+لأ"لالاكا65قهـعقه!خلآكا95"+لم!عرملآثهـه5لم

ولألمهلأ"كاا+كاس!9"+ة+نة+ة.509

81ة+؟غة509ة+"للا،ءخ!آللا+"ك!أغ5+عيرة57كأ،؟

+ة4+"3عملم"7غ،"7+غ،"+نة+ة7هـعة7غ7

لا+9لمآأ"ك!ة7غخللا،"رم7ة7+"ولة5لئ!5ءةل!+4!

آلها"لالملاهأ"ولغأ3+كا!!+ة5ة!ة"ثم."9ةةهـكا

ولأآلأغلا5+57؟غأ"ل!لل!هـأ"لآ+لألأ،+8"كاي50

+59،"آلاه"كالا،لا*كاأ9ة+ع9"هـكاماةة9".

5!ت!لالع!7غ8كأ8لم،عةهـخ؟ةع5+"ك!ع09+"ل!آ4لبأ+ن

هـللماللأقي.

02لمخ+"كي!7غةن!50،9أ+غة+ة509ة+"7،ء

أ+غلألأ+ول95لأهـلا7قه+ة9لاه.5أ"!لاعكايلحهك!غ

ن"50،9لأ!لاللأال!اأ+غلأأئم+ول95لالأهـلاقهكاة59لا5لم

اللاحقة.والطبعات9391عامطبعةفىالقبطيةالئرجمةعنالربيةإلىالمئرجممنالجملةهذهسفطت091

جدأ".الجبلكل)كارئجف:العبرىالنصفيتاتي191
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فوستى.قضيذ

قائلأ:موستىاللهقكفتم21

يئلاالشئغمت،خذلي"ائخدز

ليثظروااللةإتىتفتربوا

.كثيرونجمئفئمقيسئفط

يقترئونائذينؤائكقتة22

قفيتقذس!وا،الإتيماالر!ثإتى

جمئهئم".الرلثتتخلمنيئلا

"لآلئة:ئوستىققال23

إتىتضغذآنالحثئغسبيقدر

قذأئتلأئلقىسييتاخ،تجتل

حاودأأيثمقائلا:خذزتتا

ؤقذسئه".لفختل

"ادقبالرلث:تةققاذ24

ؤقارونأئتاصئغذئئمائخلإز

ؤالشئغثائكقتةؤأفاقغك.

الئيماإتىييضغذوايقتجمواقلآ

مثهئم".قؤمآالردثيفيكيئلا

إتىموستىقائخذز25

لهئم.ؤقالالشئغب

عشرالتاسعالأصحاح

أ"ولكأ77،غ.ءلآكالاس!7

2!أ"عأ+أعلأعهـةةع95+ة5لا!لالع!ولثمللألع!لأخ

"+"،5"لملما"،ةلا+94،"9لبأ+لملت!"8+ه+لآلماع

لألأغكاآكالل!لا،+9ة5كاة7هـعلاة+"حا47لآه"4،"ولأ

لا،كالل!كاس!+غع4للالق!+ن8+هـلآ.50

22أ"،5،1عأ9آع5أهع+57!أ+غ5لا!ا9لب!آلب!+

هـعلب!لمللأ"كالل!كالآهـكا!،لأ"لآلما++هعكأ!لا"+كأع4+7"

"لت!+ق7ن!.50،9

32أ"،1ع+أع57!لاس!97+ة5هـللأة+لأةعئاه

عكالآلالاة،"6ةثم4ة5"لا"كا!9+لآلم،"97+ة5ةء

ة509+ةء،لا4.كان7ة9ة،"لماءلها"9كان9كالأ4،لألم!آلا

8للالل!لأغةهـول9،"كاما+ةة509أع!ا"كاهآلأ"،4+ن.ة

42+،علاعةغلب!+ن"نول50،9عغ،ة"!،هـ7،"+"ول

أ"ول4لاةهـ،لمنكاماأ"ولوللالع!94لماكاع!.قهكاأه؟خ

أع9عآ5"ولأةثم"ة5لألم!ث!"،!!هـكا"كالع!7

"للاةلآ،"9،7+ة5+ة7هـعة7لملآلم!++هع"58+!غ

كا+،"لالآ،+ناعن509،.

52لمغ+"ع)7غ؟5!لالع!يط9+ة5لاة+لاة"ثمأ"ول

ع+أع47آه+ن.5



العشرونالأصحاح

يخميعالرلثتكفتمائثم

قائلأ:ائكيضابقذ؟

الذيإلفك،الرلث2"أتا

ينمصر،آرضيىجمنآخرتجك

ائغئودتيما.تيمب

اخرىآيقةتلثتكنلآ3

)291(ةه

.عيري

ؤتنأ)391(لتف!ميكتضتغلآ4

ال!تضاءيىجمقاجمتالي،أمميئؤلآ

ينالأزضيىيىؤقاتؤقين

تخبجمنائقاءيىؤقاتخمث

الأزض.

ؤلآلفنتسئخذلآ5

الرلثآتااتمئيتعبذفن،

غقىاجآزيغئورإتهإلقك،

145

ائيشئزونآلأصئخاخ

أ"رأغ8لاءكالأثهـكاقول550،9"كالا"+6نه5

8ة3لاه5+ه+ن5لا5ثملأخلع!7

2لت!57،،لم!أعنول50،9ةهـعءةلملاهةلأ54،كا

عكالاةلأ"لألآ!خك!غ3لآ35أوللاه++نعغآهل!!ول

لاه؟5.8"آع

3هنول"+لأهكا!كاآ5هـ،عهأ+غع59،لالأثهـ+غلماتاه.

4هن+5!،كاخا،كاعلا"+لت!ع؟آلعما8ل!ههنةغ

ة+للأ"+5لم"لهالع!آهلم!ةكاق4للاغلب!+ئاهلب!لا"9لل!لاكأ

أءولكائم4للاخقيكاقيلالع!+كأولعا4أ"كائمللاغآهكا5

للا،كاهةئا5+نللما+ةوللآ+5لآلأ.5

هن+9!عاكالا7كالآع5،ن+هآ05نةغلألم!

9+"ثهـ!نع5"+نهآ5.لأغلف!9*لاعألها،نول509،ة

هـعة!كالاهلمهـعة5لحأ83أ3،لل!5فى+هة؟،لاه5

7+ه***ل!".لمةا"ء8جديدة"آلهةالبحيرلة:القبطيةالترجمةفىتاتى291

ومعناهار،ةأع8د!هاليونانيةالئرجمةفيوئاتى،تمثالاووثنومعناها)يخصيل(30؟!العبر!طالنصفىتاتي391

الأصحاح(.هذامن23العدد)انظرولللاءآ+هكأ")،*ه:البحيريةالقبطيةالترجمةفيالمعنىنفسهوو،صنمأووثن
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إتىالأولابيخيالآباءخطايا

يقذينؤالرايعالثايبالجيل

يئيفخوتنى،

ائوفيإتىزخضةؤأضتغ6

ؤالذينيجئوتيىالذينمن

قرائصى.تخقطون

إلهكالرصتاشتمتتجذلآ7

ئئرلمحألآالردتلأنائتاطل،!ي

ائتاطل.فياسئقةائخذقن

لسئئباح!يؤكردأ8

يئقذستة.

ؤتضتعتغضليابمآ

تجميغغضيذ،

قمييماالستايغاثيؤئم.اؤأفا

تضتغلآ.إلهكيلرصثستئت

ؤائئذأئتغقل،آقييييما

تؤزكؤأقئذ،غئدكؤائتئذ،

تقائمك،ؤكلؤجضازك

جمئذك.ائمتغرفيؤالذيخيل

العشرونالأصحاح

5"آ+9"له!ة6"+غللالل!9أ+غ+غ"للاوللع!غ95+75+آأ"كا

+ع+ة7ء59لأع7ع5"+هآ5لماكاماهكاتاآ7غاء

46"أ5+لألق!،ثهـ!ع50عأ5*!ا"،"ةع+هآ5

لأة"+كالق!آلاله!ع"!أ+هآ5هـلا8ةكا!5كالالا،+كأ

9+لأ"+كاهلم!*+"لهالاه.

7هلآثهـنللىلم!7ة+ل!ة"لماهلاك!9لاهآ+هقهـعتاه

لاهكا+خأ.لب!آ"+"لم!نهةلا9لألم!9"هـ"ول!آنول509،

لاة؟"7607"لملم!"8ة+ة75"لماقه+ن"أ+غ

.لب!أ"+"لم!

هـكا!ل!لأ78كا،ل!لأكالأله!غلا"9"كالالق!+لملالع!كا"لم

لأ"،لحةءلأ،4نلآءلا.

9غعلألماغ459غ79قيأ"ول5،س!كالآ،5+"+لاكأ+"كا

خ9لأكاه5لا.

51قي+ةغأئملماغ"9قي+خ"كاالم!ةةلملم"ء"لملاول9لب!آ

هـلبما+ء.لاهكالب!هن5+عكا!،5،ل!غقي+ن"لأ"+خ79لمل!ه

أ"ول!ةلاهكايةألاأ"ول7+ةلألاهـلأكاولملاهةآء+5

لاهكاأ"وللأة،"+كااولكاآلملاهة،قه!لاهكاكاه!أ+ة

تالحه+نلاهكالاة،3أع!الا"+!ةل!لآكاك!لاهكاأ"ولة

9+50+لاثر!هةلألق!ول،094+.أهكالاغ



العشرونالأصحاح

غيئ%لابمسيةميالآنا

ؤالتخرؤالأرضنالستماغالردب

ى!ؤامئتراخييقا،قاؤكل

قذاأخلينالسئايع.ائيؤيم

السئايغاليؤتمالر!تتازك

ؤقذسته.

لكىؤاقك،أتاكأكرئما2

ؤلكىخئر)491(،لكتكون

غقىالأئايمطويلتكون

يغطكاليياثختذ؟الأزضيى

إلهك.الردب

ترلإ.لآا3)02:14(

تسئرق.لآا24:ها()0

تقتل.لآا5)02:13(

تشئقذالآ6

زور.شقاذة

قرييكغقى

قرييذ.ائرأةت!ثئتيماالآ7

خفقهؤلآقريبذتئتت!ثئتيمالآ

147

لألأغ37لماكأغعغلمالأ5،"9لاءكالأآه+غن!50،9ة+7

نه479للاةأ"لألأ+للالآلأأ"ولكا!"ثهـةهـلالأ+4لاأ"ول

"+لاة+"+لأغآه،ن"5أ"وللاءكالا"+غ،"ولقي+

لألماغ49قي+غلماة؟لم.7ة،ةء5+قهعثمنلاعكاالأة

نول50،9لالأ+غلم!أئم479لالأ+لم!ةةلمغ7لاأ"ول

لأ7أكاهع7"نكالأ07

21آءلها4ة+7+"+غ9لاهكاهول4ألأ+7لما+7غلم"9

"للاأكائاء،5لأللاخ7لم،"كاأ"ول"لأآك!"لم!99*ه50،لاة

3للاغ7أ+غلآ+5لآلا5لآ+5لآهـ"لافى5لملأ5تاول50،9ة

هـعة!كالاه؟ةآكالع!آكالا0،5

31ئاهلما5،لم!عكاقع.5،

41هنك!اللىغع.5،

51ههـنلاهكاتاعع5،.

لأ6نهلياعلا5ة"لما+9ى9كالأع5،"ول+ةكاتاه

8+كالألاهكاللأهآلا+9"له!9لا"آللغلآ؟لا.

!7نهول5،عكالآلهالاهـ،+غلأ+7لالا"ولآ"7كاتاه

ثهـ+كالأآهكالا5لا.هن!غ+هـ،لالم!كالآع5،+لأ57ولأ،"لا

16(.)5:النننبهسفرفىنردلكنهاالأصحاحاهذافىالعبرىالنصفىخير"،لكيكون"لكي:عبارةلائىلا"91

3(.6:ات)انظرالقبطيةالترجمةمعالسبعينيةالترجمةوتتفق
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تؤزةؤلآأقتةؤلآغئذةؤلآ

تقائميماجمنقيلاؤلآجقازةؤلآ

يقرييلث")591(.مضاشتئئاؤلآ

ال!ثتغحبتجميغاؤكان8

ؤضؤتؤائئروقنالرغذيرؤن

قخا!يذخن.ؤالختلائبوق

جمنؤؤقفوا،تجميعهال!ثئغب

"تكفئم:يموستىؤتائوا91

ضغتاتتكلئمؤلآشغتا)691(.أئت

((.تفوتيئلأالله

ئوستى:لفئمققاذ02

خللأئةلأ،اتشتخغو"

إتئكئم،اللهتجاغاميخايكئم

لآكىييكئم،قخاقئةيتكون

ا".ئخطئو

العشرونالأصحاح

+تاه8+لاهكالاهأكالأ+تأهع!ة+4لا9لاةه+ن"ق

كاتأهعلاةكا4+ه+ئا"ةآق+تأهعلالأ+ك!كاآة،"+لأأ3

تاه+ن"?تأهقه+ةه،5قه+ن"ع+تأهتاه+

لاهآلألالحه+نتاه+ن"+تأهعللأ"+6ءةلاهلالآ+ول5

تاه+ن"+ثاهع"كاقلب!+8+هكالاهآكالأن07،كاكاسا

18أ"ك!5"+ةة"58لت!غ"9لم!هـلألأ+7لأ7أ"ءا

+ة5+لها"ثهـ5"؟لمه"ولألألأ+أئملاسأهـلالآ+5

لالأ،+8"كا50أ"ك!ة+ة9عهة+057!آلا+"عا

رمههـخهـ7ع+57غةكأ+5ةة"ثم5لا"كالأ+كا!

ول"لما9هـةع07

91أ"ولل!"+أع9+ة5لا!ت!لالل!لملا8"8نكالاهكاا

لأآلأ7لمأ"عا8"يهـلألهالم!+آع9+ة5لأ5"لم!ةءهـة5لم

لما+آ3+هع+ةهـهللاةلم!لل!ع07

02غثهـ،"ول2،ع5،0+ن"5!لاس!7كا.ع+،عكا!4

تم7عولللاعلأة9ءتاه+ع9،"كاه،نلم!كأ95"+7ءع7هـلآ7

هـة5ة95+ة5كأله!ن5لملم!+ة5ة77،"+،للأغةهـةلم50

قهكان"لاغلملأآلمانأ"7لألأ9"لم!ة+،لا"كاع.

الترجمةولكن"،...عبدهولافريبكامراةتشتهلافريبك.بيتتشته"لاالعبرى:النصفىالترتيبياتي!91

...(،.بيتتشتهلا.قريبكامراةتشته"لا:والممنلكاتالزوجةبينتفصلوالقبطيةالسبعينية

)طنسمع(،.العبرى:النصيضيف691



العشرونالأصحاح

ينالشئغثتؤت!12

إتىقذخلفومتىؤأفاتييد،

الله.كا!ضحثالفثتاب

لموستى:الردبققال22

تغفوقييتئبتقوئهقا"قذا

تييؤئخير

أئيىزآيتئم

السئقاء.

ئيل:اسئرإ

كقضئكمقذ

أنتئم

من

لأئفسيكئمتصختغوالآ23

لآدقمبؤآيقةيفخيما.آيقة

لأثفسكئم.تمئتغوا

تضئغونئرالبمنقذتحأ24

ضخرقايكئمغقئيماؤتذتحونلي

خلآجمكئم)791(،)ؤدتائخ(

كلييؤتقركمغتضكئم

غقئيماإسئميأذغوقؤضتح

ؤاتارطث.إتئلثآييؤ،هتاك

914

12لآ+كاأع،عولغةةة"ثم5ول"لما9هـةلملاع5!ه!لالل!ول

؟غلآكاأعهـ8للاحأع5لاة+7هـةلأ57لمئاهيك!7هـةعءة

522+ألاعغةنول950،9+ة75!لالع!7ع؟ة+

غ9آع5لب!+آهلب!عإ،لل!ول"أأ"ءاع+"ل!"8آع5آه+5

عآهألاكاأأ7"89له!3،خآ5غلع!9كأ+"ولع،+ةعاخ+نه

هن49لاهق87"ثهـعثر"!9+ة5نكألما5.

32هنكالأ،5+كاععى"غ6آه5هـعناه5ة79لا9هق5

"عاهـأعهءن9!لاهكالاءقهن5+كالآ،+ععنلهاآلا"+قآه.5

2لآ+كا!،ءلاهـ5،94لاغوللآلأ5كالآ،5++5غلما،5أ"ك!

هـ+!اكاقع+غ1قه+ن"ة+ثمةه+لا"ول4+"لهالئ!أ"ول"+

كالأ+لل!9"،نله!ل!لت!لمكأ+9+ة،"+4"ولأ+نه5

لاه*كاةلما5للالت!لمانللاغأ+لا"+لملب!+ة+ئاهلاةغ

لم!كاهلم!هلاه+غة+ةلم!هل!ةلاهلم!لمآع!اغأ"ءالألل!!

+9ة!كاغ"ول،عثهـنكالآلأهكالع!ع.

،،)ذبانح(السبعثنية:الترجمةوفيشا*ميخا(،)واتأ*+-نبما؟ول*6سلاماتك(،")ذبانح(:العبريالنصفىتاتي791

ولاولكااولفي6+كأ(،خلاصكم،)محرقات:القبطيةالئرجمةفىوتاتيآ!+دمأكاه+،"،9دا(لمألم!ن"خلاصكم

.*6ء+وله41ء+
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قذتحأيىضتغحتؤإن25

مئقاتئييماقلآجخاز؟،جمن

زق!تقذقتكونقثحوتة،

قتذئستت.غقثقا،إزميقلث

إتىيذزجتصئغذؤلآ26

ت!ضشيفتلآكيئقذتجى

غقئيما.غريذ

العشرونالأصحاح

52لا"غةلآ+كاه،كالاهـغ57،9!غ8لالع!هـآقي،5+5

لم!لم،5ك!نهأههعأةكالآله!هع5،"+ننه5لم!+ه+7ن.5+ة

كأ97غ3*ع،9آة،كالاة5لاغ+،،غ،87ول"5غ+

"+نهق5لم"ألم!علم!مآ"+017

62ولنه!لآلم"ل!"لاغةل!،كاألم!هـ"م"7أ+غة+

هـكالا،لآ+كاه9،لاةلم!5لالمة+لع!5"لالألم!

ة+5عا"8نلا571لأ+7كاه7*لم!!كانلا7كالا!لاع+

له+نئآه.

ؤائجشئزونائخاديالآعئخاخ

التيالأخكامهىاؤقذه

أقاقهئم:تضغ

إدا2

قسمشأ

السثتيما

قخانا.

جمئرايئا،غئدأافتتيت

ؤيخييخلإفذ،سييين

خرأتضفيىالسئايغيما

قؤخذةؤخذة،ذخلإن3

زؤتجة،قغةذخقستإنيخرخ.

تغه.زؤجتةآئضأتخربخ

7+غ

،ء+غ

ك!"أ+"ق+"كاةةول،لمهلت!،"لها+"لم

+"9هـ"!كاع5،غلالئ!+ل!ه،"ن+لألقأ.

2لا"غ!!لأ+ول"ةآ"+آ"579.5لم!!خ

8لاه8عكاتاع،5ء0،+لب!ةغغلمةةلم!لب!

4+ع8عكانع"ء،غ8هـنعع509؟لع!9ع7"0

3غلاة"ن+ة5لم!ة507عكاأغهـ78لم4!ألم!لاةه!!

غعثهـععكانع"+.،غلاةةخ7ل!ىلاكالأ7عكاماهـثهـغ7لم!ع+

4كانلمتاهغ!ع،4+عكاناء8أ"ك!لألالأ77لم!+غ1هءق".ق



والعشرونالحاديالأصحاح

ائرأةستئذةأغطاةإن4

تتاب،أؤتيينتهؤؤتذث

يكوئونؤالأؤلآذقائقرأة

ؤخذة.قيخرجهؤأفايستتد؟،

قائلأ:ائغئذأتجاقيؤ!!5

ؤائرأييستئديأختئتتقذ

خرأ،أئفيىلآ.يؤأؤلآب

إتىستئذةئقذمه6

جيتئذؤ،للها(1قخكقيما)89

ائقائقيما،جمئل!ائتالبإتىيقذمه

يائمتقحب،ادتهستئذةؤتتفث

الآتد.إتىقتخدمه

ائتتةزخلتاغؤإدا7

تففييكقاتفصيلآ،خابتة

.الإتاغ

ستئذقائرفيتئمقإن8

يخررقا.يتفسييما،خطتقاالذي

لاثبماتيبيغقاستئذقالئسؤفؤ

بقا.غدزلأئهأختبئبما،

الله""إلى:العبريالنصفىتاتى891
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4ل!ةغغةةتا،50،9لب!8لب!كان"لالألم"!آ"7أ"حأ

7؟اغ+4لب!+ننهألا5غ+"ل!لاهـلأ5"9لملألالأ7لأأ"ول

ء4+184"آ+كاس!4،+لب!لاك!9آلب!"ن06ءق"ن+ة5ةغ

لمالاة50ءبمع8عكاناع+"،.

7"عةغ+"هول9هـ،عأ5ع7+أة"+آ5

*7+،7+"!+للاةتاك!9لاة،لماهلا"ك!ألأ+7لأ"للألا"ءاآ

،"ك!!ه+لم"آة،"+!قه9+ه+"لع!*صاصا8ع.509ءهـن

6!9+كاكاعء،"+قلاةةنك!509،+ن"هق9+ة65ة

عالآكا،57،99ئأهعهـتاه+أ"ولع+ة+،ع!"كا!9+

للاة+نأ+غلأ+تاهـ7لا"9أ+خلملاةلم!هـ"+كاللاة+أ"ءا

9+،ش!كا!+لانآه+ئا"ةناعأ50،9ة+ئاه5لت!+لملل!آ+7+ة

أ"عأ؟لاه8عكانع،لب!+ن"أع5+لاة."لالت!أ"

7غلاة؟غ+ع،"+؟ه+لت!"،لأء7غلا"+هق

هـلالا"+غ9"5ك!أغ+لا،ءقهك!"+ع8عكاتا!ا+"،كالئ!+ع9

ة+ه+9ص!هولكالالا،"أةهق8"،.

8لا"غلأله!!لآ+كا!9"نعلب!+لاول9لب!آلآ+ن"5لأ7

"ن+لب!ك!هـ"لل!لماهيمهكاش"+5لم"+58لاكا9كالت!س!،

.لألآ+ن"لاهـغ،5ةخ9+885"لب!آنهنولعة،9لا،+كاس!

لل!+8للا،ع4لملالآ+ن،ءةهـلألا!اكالأ+غلاغ.بنن"

إلوهيم(.ك!؟-؟*؟566)!!-ها
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خطتقاإنؤ!

ائتتابخكيمقبخسضب

تقا.

ل!بييما،

يفغل

،اخرىيتفسييماائخذإلبا.

ؤيهسئؤتقاضتروزايقائتفصنلآ

ؤجممثئريقا.

قذ؟تقاتفغلتئماؤإلطا

تقن.بلآتخانأتخربخالثلآت

إئستانا،أخاضترقيإنا2

قئلأ.قفيفتلققات،

تلإزاذييما،يغثراؤالذي3

قستآخغلتذيإ،يخياللهستلقة

فتاكتفرلبخئسثقكانأ،لك

اثقايل.

غقىإئستانقختماؤإدا4

ؤقرقي،يغذرييقئقهصتاجييما

تاخذةقذتجىجمئل!قمن

لئفتل.

ائهأؤأتاةضرستاؤتن5

قفئفتلقئلا.

والعشرونالحادىالأصحاح

9لأكأغةغ+لب!لالب!أهـ"ولله!هثمه"+7كاشه،"لآ+ن7لم

+"!اةة+آ"ول،لا"لم!للأ+"،لاهـل!لتأ+خ9للألعأكا!،5+،م

.قي+ن"

!5لأ"غغ؟هه87لا8لمكأ7لملب!+لا"غكأ+"كالأهغ؟

أ"عاة+7لاةلماكاما+"لم!،أ"وللأ+7لاكاآكالهاةلآ+ن"5

نهعاكأ++كاث!ع9كالآع.،

،أ7"خغةلمه+9+آ"+ق"+لألماكالآ،5+7لمقي+ئا"

تتمغع8كائاس!"+ع،ةس!9علاةلاكأعلاة29لا9هآلا.

ل!"215!ع"+ء+غةآ+7ل!،+5لم،لا"هـه+"أ"ك!لم

هـلب!+"ل!"هـ.لل!هـكاتاه+"ل!4

لأ3ةةغ*نهلت!ءاغ7لم"88"هـةعة95"+لاع،الل!ةغ

أع55"+آع*5"9لمقه+ن"كالل!كالت!ة،5لمللأه+ة+ئاه

هـتاع!"+ع،غولعآهـة57ع5"كاق.

44غة7ةغ+5،خ+هـ،لآ+"،+لب!8+كااآلاه

+"+!ه،"لاآع+ئا"لاةةة8لبأأ"ك!لأنهـ"+"ول7لمة+"

+5قهـكالا،+كاه97آ5لالما5لاثمأ3له!لل7"نكاة7

هـ4لا"+"كالقأ،.

51ة5،ش!++ئا+خ+"+"9قه+ن"لألهاغ+497

"+نتاهء"لا"هـلمهـلب!+"ل!"هـكاتاهلم!.



والعشرونالحاديالأصحاح

أتاةشتتماؤقن6)21:17(

تؤتآ)991(.قفيضثافهآؤ

سترقتناؤكل7)21:16(

ؤتضكنإشرائيلتيىجمنإئستانأ

ؤوجذغقئيما،ؤاسئتخؤز2يئة

قؤتأ.قفيضثقغة،

زخلآلبتشتاتتماؤإدا8

يخخرالآخرأخذفقاقفترقي

تليمحث،ؤتئميقكضبما،أؤ

ائمراش،يىستقط

ئستانلإاقاتمقإل!ا9

غصأ،غقىجأخاليؤتضثئى

آنةإلاتريئأ.الضاليلثتكون

ؤجملاتجة.غطقتةئغؤضن

غمذةإئ!صتانضترقيؤإدا2؟

تخصتققاتيغصآ،آقتهأؤ

إثيقامأ)102(.يثةيثتقئمتذثيما،
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لأ6ةثهـهول"ولل!لت!57+"+غ49لاه+ن"لألم!+7غ49

4+نتاه+8ءعلاكالأ+عهـ،+"لا"لب!.

71ة5لا"غه!ا،للىغ5،++"لا،+ل!لت!لالالت!أكاأ78"9

ول4أ+كاهل!لا؟"+"ولكاتاع45ة+ق"7لم،"كالت!؟ه+كأأ"عا

ءن9هـ!اقيلأسالب!+كأل!"هـلملب!+ن"8ء+.لل!+"+لاع

!8غلالمهةخثهـ،"ءلالت!95؟،5نة5لاكأة9ع5"ولأ

+"+ة7!ء،+لاة+8+آكالأ857هـآلب!لأقيلهالألا+لم،"ول

لألما+"هـهة77لمه!أ"+"!هـ،قيةغ+غأللالأ+لاأ3+آهك!لم

لأ9غة7غلا"!كاه5"6ةهـلاف509+لل!

+ع!لآ+"+،9غ!لع!+غأخة؟لململاههـ"لب!50،"+كا!ة

"+"+.5"!لأثم+7لآ+5ة9لا5"آ"+قهق+كأ+هعكاآع،

!ك"+أ9+!أ."آح

702ءغغ؟5،+7!ة+"+لاة+4ةآ"+4قه+قلأ

لأ+777*آ؟،4+تاه+ن"لا!ا/لب!ةلم"خأ"ول

"+هـ5ةل!7ن+ة+كأ5*عآ"59"ن+هقلمةآعا7

ولغ8ول،هـ7لآلع!+.

01(.4:7؟مرا:5)مت991

والقبطية.اليونانيةالترجمتينفىئاتيلكنها،العبركلطالنصفىمنه(،وتمكنإسرانيلبني"من:عبارةتاتىلا002

عقوبة.يعاقباو،بحكمعليهيحكماو102
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ليهن21

تؤضين،قلآ

قائة.

ؤأيؤمأإن

لأئة،جمئة

زجلآلبت!ثتاتجرؤإدا22

قخربخحئقى،افرأةؤضذقا

الئمؤ،مكتملغئرؤتاقا

تضغقاقخ!تغراقة.ئغرثم

تغتذقغائقرآه،زؤبخغقييما

ائففتا؟(.1تفلإير

الئمؤ،ئكتيئكانؤإل!23

تفسآبتفس،ئغطى

ؤغئنأيغين،ؤسيئاي!مين،24

خل،يرخلأليؤ،يتل!يدأؤ

ؤجرحايكى،ؤكئأ25

يرض!.وزضا،يحرج

غئنآخدضرقيؤإدا26

قأفقذفضاآضييماغئنأؤغئد؟

جمؤضأخرئنئطيففضاائتصتر،

والعشرونالحاديالأصحاح

لأ2غلاةغ؟ماةيبملت!،لملم!لأغ7"9لامآلم!لألالمهن

هقول!اولةهـ7!،كالآع+"،،+ةكألا9"9قالأ9،لاه"+نهق

+كالا،.

22لا"غةغلل!*"لم!،"+7نة95؟لأكأع5أ"ول

"+"+لا،كالل!ع3لا74"ولآلاخ9+كا!3ألملا"ءلاه*غول41

غعغهـ78ءة+"،ةل!ه،"+نآة5لألما

غ!،عغله!كامال!هول757لم57،لمالأ!،+غلح7.،"+عكالآهـلم!،لها

هـ"!،+ة7"ثهـقى،،+غ7ةلألاة9لآ+5ةول،"لالالا5لم

كالت!ةع،لم!كأ+ع"!.50+"لم!لئ!،

32لاكأغ؟غغل!هلاص!لماكامالاهول،ء!لملالأ،عكالت!؟

لالأولئاللىأ+لأةلآ*لاللىلمع

842"هـهـةةلها7أ+ل!ةلمقهلهايهـ"هـهـةة؟ة4+7

أ+لا"50+لاةةةلمآع*"9أ+لأة9،ع*ة5لم"؟ة+أ+7"

ةةه+5لم

52+"ولكألا"ول"لهال!كأ+أتام!أ"+"ول"لما+50لم

"له!ق"9+أ+لا"50ء"لماتا"9+لم"+لل!ثملت!لهاأ+للأة

لت!لم!.50+لم!8

62غلاةةغ5،+"+"+7!لاة+8"هـهـةلمال!ة+تآه

ولأه+غلاهلمه،نتآهلأ+لاة"هـهـةثملم!ة7لآ+5

هـع"9+"ل!آ57لمهن+هق"أغهـلا+"!لت!8لم



والعشرونالحاديالأصحاح

غئيهضا.غن

ؤآغئد؟مينأشقطؤإن27

خرئنيطيفهضاأضييما،سين

سيئهضا.غنجمؤضأ

أليزجلاتورتطحؤإدا28

الثؤريرتجئمقضات،ائرأة

تخفة.ئؤكلؤلآيجخاز؟

قيكونالثؤليصخاجمثؤآفا

بزيئا.

الثؤركانإنؤتيهن92

ينؤأؤلأشم!قبلتطاحأ

ضاجتة،خذرواؤقذأضر،

أليزجلأققتليفيكه،ؤتئم

ؤضاجئةئرتجئم،قالئؤزائرأة،

.يموتأيضأ

يلمية،غقئيماوضيغحتإن"3

قاكلتفسييمايخذتةيذقغ

غقئيما.تفتعون
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ثرغهـلاعغ9لاه5!+كا!+"عع8عآ4+نهن5كأ+7أ+نآه

قهلم!8"هـهـةلت!+ن07

72غ4لاةغ+ة7؟ة"+لاة+هئةهولألاهكاغلأ+ة7

ةة"+لاةلآ+5هـغآ"+"9لاأ53"ه+نقعلياةولولء7

غ8هـلاعغ9ءلاهغ"!++كاهع8عآ"+نهن5+للاةأئآه+

ةةلاة50++ن"لت!07

82ل!"5،غةعول!آ+"9ق"+509"9ةلأ"لأ

لالأ7"آ"وللم"أكأ+هـ775"لم8هـآ50،

ثهـهـ،5لمهثمكالآهـ7ع+"،ة+"ق509لمك!لمه،هن

لم9كالآهـللأ4+ع،"+ك!9+ن"غ.قهةةغنول509،+تآه

"+ن9لاههـ"لب!50!"+كا،.

2ول!"غ؟عةق"+509عولثمكاماء"59يبم9+ةلآ+5

هـ*غغ5أ"ول9+ةءلآكا9+75+ألمأ"

كاما؟+9"لم!ن"+ل!س!9،+لب!لا،ا9لب!آ"+نقآهلم"مم!ألأله!

ل!"هـ"!آ4لمل!ةكاقلمه7غ87؟عل!ةة"9لأ3لم"ولآ"لالا

ةق"+509لمههـ،8لم،"+عكالآهـ870أ"ولةق"50،9

"ق+قه+9!"كا+هـ5"7ع+آ"،.

03غ47ةغ8"9+نقيهـ87،،+غلملب!+ق"لئ!ة،ء4

8ن49+شءللىلالآ*5"ن+ئآه"كاقغلاة

غ+،لم8"لل!ءللأ،"ن+لب!.
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ائتة،آؤائنآتطخؤإدا31

يفغلونالحكيمقذاقيخ!ب

ؤأغئدأالئؤزتطخإدن32

تلآييني!تئدهضايغطيأقة،

ئرتجئم.ؤالئؤزيفخبما)202(مثقال

والعشرونالحاديالأصحاح

لأ3لاكأخغ؟ل!ةألالاهـلأ7خ+"9عك!لم!آ+"9

"ول+"+ة؟،"عألعأ،لم!"+هأط+5+5،كالآهكالالا،"ن+لت!.

ض!32غ!لا"ةآ"++"9ءول5!آ"+تا509لأ

+،ةكاآول77لم"9لألا9هآلا+9"،عاهل!+"ةآة9"*لما"

،س!كالت!ةلب!+لاول9لب!آلت!+ن"7لم4ءأأةفآ"+509

8هـ،5لمهـ870كاآ3ع4+،.

وأجماأخدص:تصادا33
ل!حو؟

قؤقغئغطيما،ؤتئمخئآخقر

حمار،أؤعحلهناك

ائحبقصاجب34

يضةيغطيئغؤض!،

تة.تكونؤائضئمتيمتاجبهضا

هتتطخصادا35 إنستاييلوروء

لور

الثؤز

ضاجييما،

ائخيئ

ققات،

لبتقتسيقاؤ

يقتسيقايإ.أئضأؤائقئمت

تييغالب

تضته.

33غلاةةغ5،+لاكأهأإعآثملأهعاوللمهلأ+"ثم!لآلهاه

لاهولولكأ8أ"وللأله!8"ول،للىنلملاة+ن"أ"ك!)؟خ+له!غ

ولغعآ50*كاةلهالآل!ة50لم

43ةنول50،9قه+لاهعا،1"ثم.،عكاآع+ه+"

ة9لان9،ل!هةكالق!ع،+لب!لاول9آلب!"ن+ل!لق!لم+ة؟خ

+غ+عثرعلا7+ةول5"ن+لبما+كاس!"،.

53لا"خ؟غعول9يبمآ+!،+ة5ق"+509لاة+

+"ق9لاه+هتاكالأثهـ+آهلالم"ولأ+عثمصالالأ+!لم

،4+ل!هكالئ!ةه+"لاة+ق"+9لاهلاة+"+لالت!لحأ"حأ

ع،ة85،"+لائأ6ةكأ9نلأ57،9تاه+ن"،"عاة+7

+"ق6709ة7+لاهـع7ة"+"ة،ع85ق7+"،.

63كأغ7غةس!د!97لحآ،"+7ة4+ق509ة،6تؤرأئةغيتمإداليهن36

دينارين.ومعناهاةأ؟"لم!ء"9وباليونانية(،)شقليم؟+،؟56شاقل:العبرىفىتائي202



والعشرونالحاديالأصحاح

منوآؤليأئسيتئلينتطاخ

خذرواقذؤكانواأئ!يى،

ئغؤضنئهي!شة،ؤتئم!خاجتة،

يكونؤائضئحثيتؤليالثؤليغن

تة.

سترقادإ73(02()22:13)

ؤأقذتخةشتاةآؤجمخلأأخا

الجخلغنئغؤضنتاغة،

الشئاهؤغنغحوليخضستيما

ائغتم.ينبأزتغبما

العبريالتقسيمفيالأصحاحينتهى302

.21الأصحاحنهايةإلى22ايأصحاحمن
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عاع9+"لآ+كاما5+كاس!للا،+59لآ+5غهـ*غ5"ولأ+9ة5+7

7596+آلألماغ5"9لم"ك!أ؟"،له!علا+9"لما،9لم!خ75،

كالفماللا،+لب!لاءا9لب!آ"ن+5قلمعأ"ألأله!هـ""لاآأ!

4كانلملاة+"+هكاآع،عتا?9لاهأ+لأكأن"كا9لملاهةةغ

++عع8لاعلف!ءا،56لب!+ن".،"+كاس!

573)للاكأ؟غ+5،لمهـاللىغ7لمال!ه*كاقلأ9++"،ةل!ه

خ"هـكاأ"ءأ7ة+ن"لألم،4+لت!؟ه+فىع+لأغ+

لأىه*ءة5+"كاآء+هع،أ+لاةتاه+لألاه*كا!ولأ

+"9"كا!غ9+ة"+"م+لأ"أكائآه59+لم5+"لا.

اياولالعددفئضمالسبعينيةاما،القبطيةالترجمةفىوكذلك36،العددعند
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ؤائيشئزوناتئفيآلآصئخاخ

والعشرونالثانيالأصحاح

السئايىقطوحذاؤإن)22:2(

ؤقات،قفحرلتتئقحثؤفؤ

قئل)1"2(.)تأز(تةققئسن

غقئهأضئرقثؤإن2)22:3(

يفتلمذيخب،قهؤالحثئض!ن،

تكنتئمؤإن)غئة()502(.جمؤضآ

ال!رقيما.غنجمؤضأيتغته

امسيذ،ؤإن3)22:4(

خئة،يلإهيىالسئرقةؤؤحذت

ضباثتئن.يغوشتاة،أئمجقارأ

أخدزغىإدا4)22:5(

ؤترككربم،أؤخقل)في(

خقل)!ى(ترغىتهيضته

خ!بخفل!جمنيغؤض!آخر،

7"غأغةلاغلب!+95،ةتا،+"لم!7نع9قيهـعة

!ا75++غأ"ولثم+7لأأع5+ةهـهلاة7لم!قه7،+كا!

ةهـلب!+ق".507

72"غغةةهآع+"77ةلأ50،8.+غلملب!+ن"

س!7ة*ه75،+كاس!لمهـه+"+لاكألا.،"+آعل!"خغ؟لألما

ن+"79*"ن+لب!لم+9هـ"لآ+لل!ل!"+أ+ئاه

8ولغلمالما+"50.

3لاكأغةغ487+"ك!لمقيهـهـلماول4أنع9قيهـعلاغقي+

*،9،غنآه+ق"ة+"لهالماغك!اة+"ع+لاهل!ةس!!5

59+لملاه+ةلم"+لألآ،لح8+،ةة+ئا"ة+كأ+هكاآعع.،

4ل!ةغغةكاه!!لآ!كا!لم"56،+لأ"9ل!ةلأ

"لالق!ثمع+لماةأ"ولقيهـةةءل!لآ+ول50ئةه+ن"

"ولء"لم!كا"كالآول،لأة9لأةس!+ع9ل!هلم"+ه+عكاأء،خك!

+قهلأكأ9تآه+ن"قه+"،اة،ةلأصالا7"لم!"+نه.ق

أوثارلهفلي!رفورأوماتضربإذا.)2(قتلجريمةتعتبرفلادورأ،وماثضئربإذا)1(:احتماليناحده!اك2."

المعنى.فيمتوافقانوالاحتمالار.قنلدية

اخر،يومفىالمممالكاتصاحبوجدهبل،الفعلذاتفييضبطلماى،المثسىعليهاشرفتإذاانههناالمعنى502

مقابلفىيئاعقيمئها،يملكولاالمسروفاتمعهيجدلمواق.عوضهئيتلمذنبأ.يكونقلالهوا!،يقتلهأنلهفليس

المسروقاث.



والعشرونالثانىالأصحاح

كل)مى(زغىؤإنإئتاحه.

خفل!آخؤبقمن)602(،ائخقا

ئغؤض!.كرجمهؤأخؤير

تازخرتجتإدا5)22:6(

ؤأخرقثشتؤكأؤأصخاتث

ستفلا،أؤصتتايلآؤتئذرأ

يغؤض!.التازأضرتمقالذي

آحدأعطىإذا6)22:7(

يفجفط،أفيغةأؤمصثةقريته

)دلذ(تئبجمنؤس!رقث

السئالين،وحذقإنالإئستالإ،

بائتئن.ئغؤضن

ئوتجل!تئمؤإن7)2208(

ائتضبضاجثتتقذم،السثاليق

خقأكانإنؤيقحيئماللةأقاتم

قريييما.ؤبيغيماكلإتىيسيئتئم

ظفمقفيئيماكل8!ي)22:9(

حتلهمن"يعوض:الجملةتاتيلا602

40*س!هس!+اقمرانمخطوطاتمعهماتئفق

915

غل!4؟غ"+7"+للاة+9!لأةة7+4"لم!لآولكاهلمةء

"+كاما+8!المقه+93"قهقه+نول4أةءغ،"+كاما+8

+هقكألم!+علت!5078"+نتاه+"+هس!كاآع،.

5لأ"خةخعععهـ8للاةق+9نأع579"هـلا"ولكأ،"ول

+9!كاعلما+9لآ!يهـ"للالع!"كاأ3+كاول*5أئم+ع؟آ57لم

ة+5+عأ4ع،ة+ة+ق9غول"ول"كاتا5.

6غل!ة؟غ+5،؟لب!لبأ+!8+كال!هآ9ءنلأ9ل!ه،لأ

نعول4لاهـ7!8لم،"عأ"!ثهـ!قي+4ولخلآ+5آولأه45

06قهـلا"ءلاه+لت!9غ4لاقع9قيهـعةغه!ا5"لا1لم
4+ه+عكاآع،ةثهـ+،هتآ07

7لاةغغةلألأنع9قيهـعةول8غ5"لا1لم

كا!9+ع8ش!كان"+غ،ةنول509،لآ+05،ول5"أخلف!57+7،

هـقه+قهعأ"ول،"+آعلهاةلألاأئملهاأئمله!ة+ق"5

س!++9770عهـكان"،هـغ،لأ587لآ+5

"9"+هـ"+"وللآمم!75+هن8+ه،كالأ07

ول8"+كأ+"7خ7+للاة"ةآول7لم!4+ع9آءع

والقبطلة،السبعينيةالترجمةفيتاتيلكنهاالعبرى،النصفى"الحقلكل..

4.ه!ء
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ؤشتا؟ؤجقاليتؤليجقيماين

ييئمخستازةؤكلؤتؤصب

كاتث،قهضاغئقا،الائلاغ

الاثتئن،قصئةالت!آقاتمتأيى

اللةيواسيطيمايخرمقالذي

بائتئن.قريتهئغوضن

أخدأغطىإدا9)22:؟ا(

شتاةأؤتؤرأأؤجضارأقريته

تة،ييخقطقاتهيقبماأفيأؤ

صتازأؤقاتأؤقائكستر

أخد،غرلتؤقاضسئبئأ،

اللةقستئماقيكون.ا()22:ا

تئمخفأكانإلطيهقئهضا،تئن

قريييما.ؤديغيماكلإتىئسيئ

قلآست!ذة.يفتلؤقكذا

يغؤض!.

شرقاؤإنا)22:12(

ستئذة.ئغؤض!جمئلإ؟

ضازاؤإن2)22013(

إتىيخصرةيؤخش،قريستة

والعشرونالثانيالأصحاح

لاه*كاةلم!أ"وللاهآلألالحه+نول4أ59+قىلم6لاهأ"ول

لهاأ+"هآلاك!"أ+كأ!5كأ+س!8ع"آ5لآكا5

لمالاهثهـ"وللأغلاغ75لمةا+ئاه7لا"لمفي57،+لت!لاغقه+

هـقهعغ8،"+عكاتاعلأول59،كاآ+ههـلم!"غلل!79لمأم!أة

ثرةنه5ة"،كاهقهـعهق"++هعكاآع،ة+،ثمهلاق+لب!

ثر+كالأآ075

9ل!"غغة5،+لب!ةلب!+ل!هآكا!8+ق!ه+نل!ه،7لأ

له!57*كاةلأ+9+"،ةل!هلأ+ة7لآ+ك!507"ثرلاهـ"!لم،

وللاكاأقيلم،9+7لأ+عثملآ+لاعيبملأ"لأه+لع!!ةلها!لاأ

لأغلم،"+77ول4ألماة7أع5لملب!س

لأ5ة9عأ50،"كاكا!قه+هـقهع"للا"لهالاهكاس!

هـلما"+هغلالل!9يملألألهالماأ3+ن"لاة++علأه97هـكاتآع،4

ولهـ4!ثمة57لآ+5+"9""ول+هـ"لأول75+هق

8+آكاا057أ"وللعما+ئاه5لاكا!9+غع،"ءعةنول50،9

+ئا"لمقه"ول،هنول+4+هعكاآع،.

711"غةغقي+"ثرعأ،9"+لمقهءن"،عكاآع+ه+كأ

لب!+لاك!9.لب!آ

21لاكأغةغهـ97قا57+لل!8لاغ،،"+77،ع!"

لاة+ن"أ+غلآهـلألأ+لا"9أ"ولولنه.،عكاآءكاه+كأ



والعشرونالثانيالأصحاح

يغؤكأ.لآؤ،ائقريستيما

أخاطيتاؤإدا3)22:،1(

قائكسترقريييما،جمن2()شتيئأ()!

ضسئبئأ)28(،ضازأؤقاتأؤ

يغؤض!.ستيذة،مغهتكنؤتئم

ستئذةكاناؤإلط4ا()22:ه

كانؤإنئغؤضن.لآمغة

ققذة()قاتهتكونأحيرأ،

اخريإ.قنتذلأ

أغوىاؤإذا5)22:16(

قخطوتبماغيرغذزاغزخل

قفرأتففرقاتغقا،ؤاضطخغ

تة.زؤتجة)قتصير(

زقفناقإن6)22:17(

يغطيةأنتحثتاؤتئمزفضأآبوقا

أتاقائغؤض!،زؤتجةإئاقا
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31غللاكأ؟غ"+أ،كالآ+5،+"9كأ+قه+كالأثملأهآلم

قي،،9+لالاكاأ"عالأهـه+"4أإللالأ4لاه+لع!ثم"لم!*أ

للاغلألم،"+أ3ةغ؟قول50،9لألماأبخ،+علهالمقه+ن"

5+ه+كأكاآ.،5

41لاءغغ؟ةنولء5،9يبم،+علمالمقه+ن"ك!نه

+ه+كأ.،عكاآعلاءغةغلملابمة+لع!هـكامالأ،"كاكا!لب!+ق"

+لأةأ+هقلهاهـكاماهق"+نهق.

751"د!1؟غكأ+كالأ+"++5،هـ9"ءلاغل!ه

للأه+لاء+كالآللألم!ةحك!4أوللها،5قيهـ7ا+ءلمالآ+ن"5لم

هـع9لاهـقيع9لاء،آلالأ+ن""+نلب!لأى"7"ولآ.

61لاكأخخغللا"لا"نعللاس!لا"7"أ؟كائاعأ"ك!لأله!

لمثهـنه7+"،ة+"لأ+9"نلآ+5؟قهلأ4،"نلأ+7

لق!+لا"آ"لالالالم"،أ9"تالأ5،9لا،عكاآع+ه+فىلق!ء

يعردوالكلام،المطلربالشىءتحديددون،استعارإذاأواطلبإذا:اليونانيةوالترجمةالعبر!طالنصفيتاتي302

حمارأإنساناخذاق:للتوضيحالبحيريةالقبطيةالترجمةفىوتاتىئررأ.اوحمارأطلبإذاإيالسابفة،الأعدادعلى

اليونانية.المخطوطاتبعضعننقا6،صاحبهمنفىا+هلما

الترجمةفىاوالاسكندريةالنسخةالسبعينيةالترجمةأوالعبركطالنصفىمسبيأ،صاراو:عبارةتأتىلا802

.9391طبعةالقبطيةوالترجمة،الفاتيكانيةالنسخةالسبعينهةالترجمةفىتاتىلكنها،القبطية
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!ضتة،يقذيى

.زىائغذا

)22:18(

تفرتكونتا

ستخرةتذغالآ7

ءص)603(
يييشون

تناكل8)22091(

تقتلوتهضاتهيقبما،شغيفئطجع

قئلا.

لآيقبمادتخاكأ9)22:.2(

قؤتأ.يفتلثؤخذةالرصثغير

ئسييئواؤلآ202()22:ا

لأتكئمتضايقوة،ؤلآيتزياب

جممنر.أزضييترلاغكثتنم

لكلئسييئوالآ21)22:22(

ؤتييم.أزتقبما

إتئهثمأصتاديتمإن22)22:23(

ضالييخين،إتيئؤصخاحواإستاغة

يضؤيهئم،أشتجيثستضاعأ

والعشرونالثانيصحاح19

9+4+أول،هـ4كا!57أ+كائ!لاعهـأئم79لألالت!+

هـ9"+للاغلالل!.

لأ7هـ9"له!"ول5ن05ن+ع9+،5كالآ،ع+ع.

!8+لأ"ول5،لمالت!لهاعلا57لماع+ةلآ+ول75لا5لم

هـللا"+كألب!4+5ولكاع7ع+آع"قكانه5.

91ةهـكالا"،ل!للألحهـعهآ5+"لا"هـلب!

ة8هـء9ع!هـلاكاع"+،8+لألالا!ا9لب!آلم!ةلب!7.

02ك!4أ9+57+لاثهـ!هنه+عكالت!!"عاعةنهغلألها

هـ8آللى7+ء"ن6ة07يث!كاس!7ة9+59ثهـ!لا+5،غ7ل!قي

وللأأن++لب!.

2،ل!"كاه+لآ*7"9أ"ةلأةلا"هـ9نه

!"ع!كالق!عكاع.

722"غةغآول"ءا64!لت!ول"ك!ع+ن"نه5أ"ك!

ك!عول"9+لا"!ع5"+"وللمكالل!كالآه،9+ة5لم!علمقيهولة

"كاأعهكان5لأ"،لآكا5هـلع!7لآ5"ن+لت!لا

أئي28؟02:اع)انظريقئتىاو33(17:لو)انظرحياةيصوناوئحينىيعنىع+دم!غ،5+،9اليرنانيالفعل902

معالحلاةفيتشتركوا"لا:القبطيةالترجمةفىرتائى".سحرةتقئني"لاإلى:الترجمةايضأالممكنفمن13(،3:

لا"ساحرةالمفرد:فيفتاتىالعبرىالنصفىاما6*ع+ء*كأ."ي!!!أم!*!افىولء*حه-"لحهلم"!ا*إلسحرة"

تخيي".



والعشرونالثانيالأصحاح

قيخضىغضتيى23)22:"2(

قتصيريالسئئى،ؤآقئفكئم

ؤأؤلآذكئمأزايئي!صتاؤكئم

بتاقى.

أفرضضت24.إن2()22:ه

يجؤايىك،21(قمير)لأغمضة

تفتغلآفضايقا،تةتكنقلآ

غقئيماربآ.

ازتقئتإلب2625(ة)22

ققئلزهيتة،قرييذتؤقي

تة،ترذةال!ثئضسغروب

هؤقذالأن26)22:27(

قذاؤ،ةؤيخطا

تادايىغريه.

إلى،ضرخإدا

زجيم.لالىتة،

ثؤلبؤخذة

قيكونتتائم؟

أسئتجيثأني

آيقة،لآت!ث)22:28(27

ييهئمتفللآشتغبكؤزؤستاغ
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32أ"؟)ة9لب!لم!لاهـ،"له!هءلآهـكامالأول،4لتأد!ع+!ه+ة

5"لمان"*"لماآ9لم"ك!أ"+ل!هكا!،"أ"لالالأآ،اع5

لم!نل!لت!لآ*،"9ة+أ"ءا8،4+"آلالت!لم!نة."لا"هـ9

42علأةةع"9لان579،غك!ة7"ع!آ5+لت!

ة؟عهـ8لب!6لب!+ح97*،لب!+"9كاه5لمآ5نكا!!

"+نللأة4ءأ+ع+علأآلألل!لمئاه"غ+هـ،!كاع5،"+نلب!

+ةحا057

52للاكأغغةغ7ق*ع9"لماكاهلا*علاغ59!ةة+

57،+ءلماأ+قهآكالأثم+لملاه9+ةلألق!لماكالا؟ثهـأئملاهآ

لت!ةه+كأ4ع4،5.)ط!+ن

62+كاخ!للا،لأ9"كاقه5++ع9،لم"ثرةللأه،"+نهنةلم

لم!لأةهلا+قه+5+ةألم!كأ+،هلاكاه7*لماكاهنللا57

"+نقه.غ7كاآ5،7،الما،هـ7كالآع+"/،علا"ئاه7

"ول+"لمهلأ!+9ة5لم!عءع"كاأول5كاق5له!4،"ن+5ق.

ثهـغلآعلمالل!7لأة9ءأله!،.

2هـ7ئاهع5نه58ءأ"ءأ5،عكالألأهك!أة5"+لاه*9

+تاه"8لاهكاتآههنلت!!"!5غ9عآ5.

البحيرية.التبطيةالترجمةفيايضأوهكذا"،الفقير"لشعبى:العبريالنصفيئاتي.ا؟
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سئوءا)211(.

والعشرونالثانيالأصحاح

لآئؤخر28)22:26(

ؤجمغمتريك،تيذليكتاكوزاب

ئغطنى.تنيلثؤأئكاز

تفغلكذيلث92)22:03(

ؤجقاليك.ؤخرويلثكيتولي

افيما،تختيكونأئابم!تئغة

يى.ترذهالثامنائيؤمؤيى

ييؤتكونون303()22:ا

قري!تبماؤتختم.يذيسيينليتجالأ

تطرخوتة.يفكنبتاكئوا.لآ

82كأ*9"+ة5ثهـكالألل!50أ"ولثر7لاىهكاتاهنه

،هـ"+كالاع!9كاع5،.كأ++9+للأ+ةه*ول+لت!7لاألت!7

كا5لاكالت!8ع5،غلم!5آ.

92+ئاهس!55+كالآ،ع5،+ل!ةلماةكالاه*4لاه"أ+ة

9+قلاهكالاة+"لمول4أةكا+ن.لاهكال!ة،لان!هكأ++غ

غلهالأ5"3،9+كا!ة+نلالأ+لماخ+7لم"9قي+خخلأة8ة7

لألماش!9""+ه؟كالق!ع5،لم!5،"ن+ة.

03أ"9ةلا*!غ،5،ل!كاهـكا!كا!غلما0،5أ"ولول9غ4ع

هـ97،ةلل!8كاهلانهءأص!ة!هـكاءلم+لب!لا،ا17

كأ+995للىآ+"ع"ن+ة.

الاسكندرية،النسخةالسبعينيةالئرجمةفيوكذلك)ونشيا(إ!6*أالرنيس"بالمفرد:العبرىالنصفيتاتى211

5(.23:ع)1الرسلاعم!وسفر،القبطيةوالترجمة



والعشرونالثالثالأصحاح

ؤائيدثئزوني!ثاقئالأمئخاخ

165

لآ.تافيخترأتفتلالآ

يت!!ونالظاييمقغتئمق)212(

ظفم.ثتاهذ

الأكثرئيماقغتكنلآ2

إتىتئفتتمؤلآال!ثئر.لأخل

الآكترثيماقغيتئخرفتخضفور

ائحكم.يتخر!و

مىقميرأترخئمؤلآ3

ائخكم.

غذؤكتؤزضاذفتؤإدا4

ترحعذئن،شتاليجضازةأؤ

إتييما.ؤترذفضا

غاؤكجضاززأئتؤإدا5

تلاجفلإ،تختؤايعأ

قغه.ئميفةتل،تتخاؤزة

هنعغة"9"+7للالأه،أة.لا"آ"،"لم!نه

وللأر!لآهـ"+4!لم!ع"++هقكألاهك!آةل!ءلأ"هـكاس!،

لا+9"لأ5؟ةك!،50.

2ولنه!غة+علها8+لاة،عل!لع!أ+غ."آول"ولنه

+كا!9++كالأهـعلما"+ع+ثمهـآ7لاه5غ!اك!آ"لا،له!عكأء

8+ل!ة،علالع!+كالق!عاغ،"ل!آ!اح9،1.ل!،كاآ

،ةول3+لاغ"+7هك!قخ8كالآعع5،لاغول9ءكاآ.،

4لا"غ؟لآ+7"لالاكاس!يبمعلب!+،أه+ئاههـ*غ9قه

لاهكالآلب!+لا،5+ن2لب!أق!+ن"لاغلمالع!لا"8+5،0لم

+"9+كا!غء"ليا"+هةءكالق!5،"ءنلب!.

5غل!ة!اة75؟آ+ة+نهتالحل!5،7ه+قح!هـول9تاه

لاهكا+ة!لل!++ع5ة+نة+77لأة57لمقه+ن"هن

9"+ثهـعنع!"+نءةثهـ8"لالاكاهع3ع9عآ5"+نة

النعلفيهاياتىالتياليونانيةالمخطوطاتبعضعننقلأ(،،الظالمئجلس،دولا:القبطيةالترجمةفىيائى212

مع(،."يتفقبمعنىهـآ+"+4،الأ!،لم!أ2الفعلمنبدلأمع""يجلسللألحأهـ"،الالاكابمعنى
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اثقميرخكتمئخرلثلآ6

ذغؤاة.يى

طالبم،أئركلغن7إئتجذ

ؤلآؤائتاز،ائتريغتفتللآ

رشتى)213(.لأخلاثمتايقتترر

لأنزشوة،تا!خذؤلآ8

(21آغمن)،تغمىالرثتى

اثكلآتمؤئف!يذائمئميرين

اثتاز.

تزيلأ)!21(،ئفتايفواؤلآ9

الثزيل،تفسنغرفئئمقذقإئكئم

أزضيىفينرلاغكنتئملأثكئم

جمصر.

والعشرونالثالثالأصحاح

لهاع+!"+نتاه.

6هن؟!9+كا!،للىع5،ك!9آ"لما+لأغ50+7لاغول9كاآع،

+ن"هق.

7"+ة+"7+ة5لآخلما"+50"8آول5لا"+!كا6لآ!.

هـ"لاهلب!أ"ول57،"ك!أةولنه+ك!ه+كألأعآع5أ"ولنه

كالتأ،"ول،لا5،ع+للأةعكاهلآلمغ7عءاع7لت!ة.للألل!9

"!ا8أةلت!9"5ن8لآله!لل7.+"لأة9ةلت!9"

ثهـهـلا+ولغهآهـهـة8"لما5ن5لم8ع+ة+7لالع!"أ

لا8لما"لاآع+"،لأخلم!"+"؟ولأ""،.

"ول9أ+9ه+لاثهـ!57هنهـثمللىآ5+ع.نلهاعآ5لأة9

ةآه+"خلأ+7ليالالأ*7+هتا59+!ثم+ن5لا."+ى!أ

كألأ9ته!59+5،8+لا+لأعلاغ3قي.لب!كا+نلأأول

سيييناسيث0

غلايقا،ؤتخقغأزضذ

51س!"،عص!+كالأ+ع9عآ5+أئم7لاشكاهلاأ"ولزغتر

لالاكاةهم!س!5،"+2لاعلآ+"لما"لآ+ن5.

الئرجماتعن(رشوة)جمعزشى""لأجلعبارةوتغيب.،المذنبابزرلا"لأنيالعبرى:النصفيتاتي213

والسريانية.ثيوبية9واالقبطية

4.ح)،"هكهس!-+!41050السبعمنيهالترجمهمعفمرانمخطوطاتوتتف!االعبرىالنصفىاعلنكلمةلائىلا11

القبطثةللترجمةومنها02(،22:خر)انظرئضايقوه"ولالنزيلشمينوا)ثولا:الاسكندريةالنسخةفىتاتي2!ا

+ههح"كأ+ههحولتاه+اول*فى3*ع+ع"كل!لحؤحام"*تضايقوهلاو(الدخيلاوالغريب)اوالنزيلائحزنولا"و:البحيربة

".ء+هع*فى+ع*عل!ء6ا؟*سال!



والعشرونالثالثالأصحاح

قترلمجقاالسئايغيمايخياؤأفاا

ائيك.فقراءقياكلؤتئركقا،

تتاكفقاائقضلاثأئا

تفغلكذلكائترية.الؤخولق

زثتونك.ؤخفلبكرمك

أغضالك،تغقلأئابمالحيئة2

قمييماالسئايعائيؤيمييؤآتا

ثؤركييسئتريخزاخة،

ائنتئتجشنؤلكىؤجقارك،

ؤالتزيل.أميك

لكمقفمثتااؤكل3

اسئتمتذكرواؤلآاخقطوة.

ينئسثضغؤلآ،اخرىآيقه

قمكئم.

الستتيمافيقؤا!يتماتلآتة4

يي.ئغئذون

ائقطيرجميذاتخقظون5

تا!كفونلأيابمستئغةيتغضفوة.

ؤقبييأقرئلث،كضاقلإأ،
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11لب!+غ؟لب!له!ةة،خلأ،كاس!هـ"5،عكا!،5+أ"ءا

5،عكالآلا"لملالآ+ئا"أ"وللاه؟غ،"6أهأه*لل!++قه+

لأهـغكايىهلملاهكا!؟غ+نثهـهع+،ةلم!"لأعخةعكا!،+فى

ة97"،هـ97ءآ.هئا+لل!5+5كالأ،ع5،+لاة"له!+ع8لالت!"

هكالا"!أ،لاةغ"8لالت!،كاهلاه.

21غعلألماغ459كالآ،5+عء،"+غ9لأ!/لاهكا+قيةغ

لألماغ"9قي+؟،غلم!ة7لا"+"للأ"5،5لم"ل!أ

،"+!ن"+"لأ"ةلملاهكايتاهأ"عا+ة+ئاتالحهلاة،7

كالملاهأ"ولئم"7ة7تاللىلمه7!ةلاةأ5لآ+5ولكاآ؟،"+75

لاه!ل!أ"ولة9+.50ءلاثهـ!ه

731"+لم"كا"كائمآء"ول،99+ة5/5"لمان

لاهـهـكاه!"8.عأ"كاهـءلم!هلاةلألت!عغكاغلالل!9عأنه

كألم!"77كالآهـكالأهـكا!علمةقهغلألم!هـكالاه*كأقيعاغقه+

عه+"لهاة+ءلهان.ل!لت!

!94+آع95،"ولنه5تآه+قه+ى"،لأغخ+95+"كاهغ

لما0،5

!5لالأ+غ95لالأكالالت!كالم!ق،ةلاهـل!لل!8عهـكاه!ة

+5،عل!آ.غ4++لألم!غ"9عغةهـكاس!ع"لالحلما"لم

+"هـثاعاع9ء+ءل!خكأ!الهاكال!57لم،"+"ولة+7"ول9،ل!ة
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.(612)؟يذئخل!ار(فو19)شتهر

لآيضر.جمنخرختمييمالأئة

قارغا.أتامىتطهر

خمتادجميذؤتمئتعا6

قاكلآغماللث،غلابأبكار

ؤجميذخفيذ،ييززغت

السثتيماجمئذتجغإئمفخاءيقاييما

خقيلث.منالتيأغقالك

السئتيما!يضؤاسييماتلآثة7

أقاتمدكوليكتجميعتطقر

إلهذ.الردت

والعشرونالثالثالأصحاح

تأه+له!7لاة5+ل!لت!ل!.لأسماغلاغ3ة9"لب!+نغلآعهـ8ع5

غ!.لاه++تالأأولك!نه!لأهـهـةة،+لئ!لاخ7لاهلم!

ع"7ة.5

!6"ولأغلأ+95هـلاع9كامالم!هق+لع!9+لأهل!ع7+"لم!للألل!

+5كا!،ع5،+لت!7غكالالل!79لاهلمللالن!+كالا"غعآ759باغ

لب!+كالب!947لملاهأ"كه2غلاكالالأ+95+7ع58"آع+غ

لاهةة!غقه+تاه+لا"،للاغلاغلاكابن+قيلألل!لأ"7لالت!+

غ79لاهكاهـاللألت!76غولكائآهة93لاهكاتآه.

971+آع95،"نه5قه+لآه+لا"،لاغ،"+عكالآهـهـة

لاء!لاهكالاة!،لاعكاوةلاه،+لفألأغلاك!9لاهآقآه+
هـعكاتاههلا.

اتمآأفئذجمئذقاالأتى8

واؤستعؤجهلثأقايمجمن

غقىتذتغلآ217،ئخوضك

ييثؤلآدييخيي،ذتمخمير

ائغلإ.إتىجميلإيشتخئم

لأ78"+ة9"لأكأمءاغس!8ل!هـغ7ة+كألاه+لق!كا!9+

لاهكاأ"!لل!لاق+"8+لماغ"+لأكاه،9لملاههـنهكان5،ع

أ+غن!لما7لم!أ4لهاكاه،كالاهـة+54لهالملاهةنهخلألم!

لم!،5ءاهـ7+كابن9"غلآ+5غلآ+595لاهله!غلل!5لع!9+.آ

يا،الجديدةالقمحسنابلتعنيالبريةالكلمةوهذه("ابيب)هاد؟*؟6ابيبشهرالفي:العبريالنصفيياتى216

اما(.دايكفانترجمة241:)لاويينفىالعبرىالنصعن)هـفريكأ،،ترجمتوفدفركها،بعداكلهايمكنالثىالخضراء

عنترجمتهاتموقد،،.الجديدةاياشياء(او)الأمورشهر"فيفتائىعليهاالمعئمدةالترجماتوبافىاليونانيةالئرجمة

يا+ههـةا+،6+فىا"عهـا*الجديداتشهرفي:الحرفيمعناهاكانوإنالتجديد"اشهر)،فى1(913)طبعةالقبطية

4(.:ا3خرايضأ)انظرالجديدةالسنابلاوالجديدةايامرر

24(.34:خر)انظروالقبطيةالسبعينيةالئرجمتينفيتردلكنها،العبريالنصفىالجملةهذهتائىلأ217



والعشرونالثالثاياصحاح

غلأبأؤليأئ!ضاز91

تثبإتىئخفيرقاأزصك

خملأتطئخلآ.إلهكالرلب

اميما.بقتن

قلآكىازسيلأتاقا"2

هيييخقطلثؤخهك،آتاتم

إتىيكتأتىيكيئالطريتي،

لك.أغذدولتقاالييالأزض

ؤاشقعلتفسيكإخترز21

يرتدلآلأتهتغايذة،ؤلآته

يكوناشيملأنأتاضك،

غقئيما.

ستقاعأستمفتنمإن22

أترثكتاكلؤقغفتيمخؤيى

تكوئونغفلإي،ؤخمطئثمييما،

تجميعتينينخاضأشغبآيى

!4
الأزفي،كليىلأنالاقيم.

كقتوتأيىتكوتونوأثتنم

قذاضقذستة.ؤاقةملويهئأ

يتنىتقولةائكلام

916

،9+كأ45+"9ة*5+لت!7+9لل!+57ءللا7له!+"للالع!

لآ+5لآل!!كاهىءكاأ5كاآع5،حأ5+ة7هولأل!هلاول9لاهآ

+ههـقعلاهكائآه.ئاه!لاغكالآلا6ع9،5"كالالاغلا+!"ثهـة،

لها9+7ة5"+نتآه.

02أ"كأنهةألئ!لأغغ+كا!+ةلل!88ل!ة+ة3علأ8لاة

لاهلها9+ة9++لت!كاهكالاهلملاهآ"لالاهـ84كالأععلأ!ا

قي+لملت!؟ةلمأ+ة5!7"3"كاأععكاأع5لأ+37لملالآل!لأ

لأ+5آلأكاهكاله0،5

912+!*ءكاقلب!ءلا"ءكاأ"ولءلاهول*كاأعقه+ن"

!"ألألم!"+عهـآع،"+نلب!.هن9*لألألم!

+ن+كاهعلحآ"+7كاآعلم+ة9"3ة75لماةتاهلها+كاس!7،

غ+!"لبأ+ن.

22غكألا"ولهقي"ول5ن!+ع6لآ5غلمالآ5هـس!7لآ5

أ"ول5!لآ،5+4+ل!كا+لم"كاة!ةء+لاخلهالل!هأ4كاآء،5

أ"ول"ثرلاهـع?7لأ+7لآهـ"،ة7!لألمالملاهكا!هـكا!غ

له!5،"8ة5+ع59،كان50،"+ة++7*ل!لل!+ل!لت!

.لالت!ل!هـغلألهاغ9"73،+كاس!"كاه+لألآلألمله!نآع5ةغ

كا!!هـكاغلم!5،لمكاهلحآعلاه،أع+"9علا"لما"ولأهـس!507

لأكأ،لاه.+"كاتآ""96لآلما""+غ9عآ5+هآ5لاأهآ5

كاأ7"9ثمل!"ء1قيهولكأك!ةهيه!ق+علآ+هـ5لع!7لآ5لهالاه
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ستمعتئمن!:(812)ئيلاسئرإ

تاكلؤقغفحتيضؤيىستضاعأ

أغذاغكاغاديلك،ففته

فضتايعيك.ؤاضايق

فذبزأتسييزقلآيهيقإن23

الأفوليممنإتىيكؤيجىغلك

ؤائكئغايىؤائمررمميئؤائجثيئ

ؤائجؤ!ن)921(ؤائجرتجاشيى

.22(0بيذفثم)ستا:.ائيئوصيىؤ

ؤلآلآيهيهئمتسئحذلآ24

كأغضايهئم،تغضللآتعبذقا،

قذمأآئضاتهئم)221(تفدئمتل

تخطيما)222(.ؤئخطمقا

والعشرونالثالثالأصحاح

،5ءلم

أ"ول

أ"ولءأ؟لآ،5+لم"+47+"كاقة7لع!+أع

غهـ*9عكانلل!+50،خهـ*9ه!آكا5لا

ةء7"،ءكاأ5لما"،+هآ5ة7+،ولع،لماغلا5،كاي0،5

32+95عكاتاع"+،"93ةلالا"ثهـعة5لمالاه

لأ3لم!نهع7!ةلاهكاأ"!"كاأععكااعع9+ةع+ة7

وللها995"آ57ا"عأ*ع++"آ57اع"كاأع9ءلح"هآلا"ءأ،

للأ"*4"لاآ57"ولأ3عل!9!"كالاه،"حاأد!"ىآ57"ك!أ

أغلمكالاه4آلاهلم4ءاأغ9+وللا\،لل!4+نهن5.

42ئاه+كا!9لاول7كالآع5،+هعآهـعهآ5"+نللالت!

هنةخلألما9+"8ع75كان+ئا"آه.5هن5+ءكاا،5،

+"ول""+غ"29"ن+للالت!لم8"ثمكأهـ"ك!94،كاس!ع،

!هـ"ع8عآ5"!ألاءلأ+9ألملالل!ل!لأ+9للىآع5،+ة5

أ7+كا.لالت!+ن"5"8

خر)انظروالقبطيةالسبعينيةالترجمتينفىيردلكنهالعبركط،النصرفيالعددهذامنالسابقالجزءكليائىلا218

.)91:5-6

منوهم،والقبطيةاليونانيةالترجمةفىياتىلكنه8(،3:)خرالعبركطالنصفى"الجرحاشى"اسمياتىلا921

8(.9:نح؟ا.3:يش؟ا7:تث21؟:ا5ل!)انظرارضهمإسرائيلبنوورثالتىالشعوب

6.،5+ها؟غااولههـغيمحوهماو،يبيدهم:الملنعلىالبحيريةالقبطيةالترجمةفىالكلامياتى022

الاستعم!كميروكان،ملكيةاودينلهنفوشعلمهحجرى(لوح)اوحجرىعمودوهو،نصبجمعالأنصاب221

تكسيرأ".وانصابهمسواربهم،)تكسر:البحيريةالقبطيةالترجمةفىوياتيالقدماء.المصريينعند

الترجمةفىاما،الأنصابعلىوالتحطع،الآلهةعلىبلهدمالأمرياتىالقبطيةوالثرجمةالعبرىالنصفي222

.الأنصابعلىوالتحطعبالهدمالأمرفياتيالسبعينية



والعشرونالثالثالأصحاح

إلقك،الرلتؤتفبذ25

ؤخمركخئركؤأتارك

غنكم.اثضرضنيلؤأفي،ؤتاغك

171

52"ولأ59+"8كاتاع5،لاول9لب!آءهـلب!عكالب!لملاه"!اأ

ثهـنعلل!كالآ57+لأةةلاهكاهـ5+9أ"ول+لاةلاهكاهـاةل!أه

أ"!اةكا!لل!؟تألاهكاأ"ولكاكاه+"9لل!لياغلا"آول"8"لم!

غايرؤلآغميميكونلآ26

غذذؤأكضلآرضك.يي

لأيامك.

لكئذبرآقئتييؤازسيل27

اثذينالاتيمتجميغؤازجمبئ

تجميغؤأخغلإتئهئم،تذخل

قاربين.ئقاوجميك

الرتابير،أقاقكؤازسيل28

الأئوقيئينغئك)223(ؤتطرذ

ؤائكئغايئ!نؤائجؤيين

ؤالجثتين.

ستتبما!ىآفئذفئملآ92

الآزضنتصيريئلأؤاجذ؟،

الأزضوحولقؤتصيرخرتة

هـ"،نلهالألق!.

062نك!!+كا"،لأكأ5070نه؟!+كاعآ9"غ+ألآ+5

لآلأ!لاهكا.ءلاةكأ9هـ،لم!لاةكال!لت!لأله!علاهكالالت!9

لع!كالت!987+"لاكأ.

72ك!4أ+ةهـ7ةلا!لم+كا!+ةعئت!ثملم!تاهلالأل!علاة

كاهلا!،ئمهغللماكالآ+كاه!+7"+"!"هـغلا7لمءأ5ئأه45ن

95+كاأعس!ن7غأ5"+نهن5لم"،اأ؟لل!كالن!+5"+ل!كأ
+نه5ن+5لا"لا+آلاه!كاهلالألاهـكأة"5.

82أ"ول+كا!+ةلت!ثمع!"،هـكا57"آول9+خ+ه9لمه5

كالاهلم"أغك!لم8"عآ+هن5وللما"995لاهأ5"ك!أ+هن5

لا5"آ5لا5ول4أ+5ن5ممر"لا"7"آ5لا5ول"أ+5ن5

*عء+"أ5لا5"+كاق5ئآ.

92،انهلت!8"لم،صان"06لا5للأعلت!+لاعاللأغللأغلمآ"للأأ

لألمالاغلا،"+7لأشغ79لما50أ"ك!"هلاه+غلأ،"+،7

غكاأ+غهـ"+97!آلآ+5لآلأ.5

)انا(ساطرذ:الأسكندريةالنسخةفىوتائي،عنك)الزنابيز(فستطرد:السبعينيةوالترجمةالعبرىالنصفيئاتي323

!لا:القادمالعددمعتمشيأ6،ال!غاأ+5هـغمماهلم"حولهعنكفاطرد:البحيريةالقبطيةللترجمةومنها،لم،)غدت!48عنك

العبركط.النصفيالأموريينكلمةتاتيولا".واحدةسنةفيأطردهم
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صذك.كييرة

أفئذهثمقييلاقييلأ03

ؤترتتئمؤأنإتىغثك،

الأزضن.

ينئخوتكؤأخغل31

تحرإتىالأحضرائتحر

إتىائترئيماؤمنالققسئطثين،

ائفراب)،22(.ائغطييمالئفر

السئايهيينأئلإيكئمإتىؤأذقغ

عئلث.ؤأطردهئمالأزضفى

قغؤلآتغفئمتققئلآ32

غفدأ.آيقيهئم

يىتسئكئونؤلآ33

ئخطئئتخغفوكيئلأأزجملث،

آيقتهئم،غتذتإدالأثهإلى.

غثرة((.تلثقؤلاءق!تكون

البريةومن:العبريالنصفيتاتي221

والعشرونالثالثالأصحاح

03كأ+"ك!9،ا،لمالاةول،لها9لاةلت!8"مولغنه+ن"5

ة+ة04تالمغلل!5"لا"ن!هـ7قي5ول"أ

ه!ا07097لهالآ!5+لأ37لآ07

لأ3"لع!كالآهـأكأ+لأ9لاهكاه،+"ةلآ+5غ9هـلا5"9

هـ8"!كاه5غس!65لآ5هـ8"!كاه5ثهـلاكالآكا+كاما،،لم!

ولأة+كألآ+5غ9لاهلمالآءلل!غقه+عله!7لاهثرف

قاهله!"+ه+هـقد!+"9.لاهأ"كا"9"+س!كالت!ةأع5+ة5

*عآ5"9ئالهالت!7+ئاه5لأغ،هـ"ءالم!غلاهلا5غلا+قي771

!"أغلت!8"،ك!"+نهن5+4تآهكاق.

23هلاكان3هـ"+"ك!لآيبم"+نهآ5"أ+هآ5هـع5،ة

"ن+لالت!ةهـ"،لآ،وللالم

33أ"ولنهغ،"+7!كالأهـ"ءأ3غ7قي+3كابنلملاه

أ"7لألها+9"لهاةعكال!آع5+ل!،كاللأكااتم،9+ة5لهاع.كأغ7

"لأ9ةثهـلاهنع!05ء5،هـخهآ45ن+/للأنت!ئاه+5،

كاس!هلاء"كاأ5،+9كاةءأ!لمالما".

.الفراتالعظيمالنهر:والقبطيةالسبعينيةالئرجمةفيلكنها.النهرإلى



والعشرونالرابعالأصحاح

آلأ

"اصئغذيموشى:اؤتال

ؤخازونأئتالرئثإتى

جمنؤشئغونؤأييفوؤتاذالب

ؤيسئخذونإسئرائيل،ش!وخ

تييلإ.منيلرثث

ؤخذةموستىؤتفترلب2

.يقتربونقلآهئمأفاالتإ،إتى

يضغذقلآالشثغمثؤآتا

قغفئم".

ؤأخترموستىقذخل3

اللهأفؤالييخميعالشئغت

تجميغقأتجاصتؤأخكاجميما.

قائيين:ؤاجديضؤبالشتغب

يقاتكلتماليىالأفؤالي"كل

ؤتحئمع".تفغلالرلب

تجميغئوستىؤكتت4

لمحيموستىؤتكرالرلث.أفؤال
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ؤائي!ثئزونالزابغصئخاخ

ك!أ4ألآكالالع!7+أعلاكهـلاعهـ7،ة،9+ة5نول57،9

نكاأ"لالم!9"كلأ"!،"ة"*أ"ك!ةلاه،لمطلأ"عأ

لمغة5لآلم!"+ل!ه!كال!لت!9+!كام+ى!ا9ل!لئأكاأ78"9لم"عاأ

+9كا!لاول!7كاه!اكالا،لم!9!ا"هـةعلا+لب!لاءا9لب!آ.

"ول2،غ3لأ،خآالاالاس!أ!5ةلما9507+ة5+ة7

هـعلملاة"أه+ن؟غهءانغ072،كاتاه،لاةةثهـغ4ة5نه
!!ل!كا"كالآلمع+"،لم!5+!"ن+تت!للأ.

3لآء،علاءهـ8ةغلآكالاس!57أ"!ا7،ة5+"كا!لألت!+

لب!"8+"ءلاةكأ+9لآ4+"لما+هفةهـعقهأ"ك!"+

ة،"!ا،لت!لم!"+".ة+ءعا9هـآ7؟غ+"5ة8"ة5هـلع!ل!قي

لهاقي،8غلأ57ءع5+لا"ء"5+5ن85لأةهلا5لمهئة5

ثهـخة8كالأع7ولن50،9لم+5كالآ،5لماعلا"3أ

ولةهكالاةلماهـع".

أ"ول4مم!!لل"9لاعلالع!57!"+7"++ة"+"لمالآخ

ىءأ9آ5لا.ةهـ99"كاآ5؟غ7لالل!أ!5+ة+9لل!أ
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يىقذتحاؤتتىالضتاح

غشترؤاثتىالختلأشقل

الإثتىإسئراييللآسئتاطخخرأ

غشتر.

تيىيئيانستلأزؤ5

مخرقالبقآضغاواإسئرائيل

لئةخلاص!)225(دييخةؤدتخوا

الثيرالب.جمن

الذيميض!فوستىقأخذ6

الذيمؤيض!أؤجمتبما.ييؤضئه

القذتح.تخؤستكته

والعشرونالرابعالأصحاح

كاه،كالاهـلاعكالألم!ةةهوللئ!6لاه،لمالآة+نة+ة509أ"ول

لت!ةةعع!ا8هـآلاه5عأ55"+لتا؟ةع"وللاهـ5"8+هق

كاأ78"9.

أ"ك!5غع+4+كاس!ع!اع7ءهن775"عولكاآلاهع+لق!7

أىلق!7كاا79"ثملمكاه!أل!لآلاةع7ولل!4

ة8ه"ول+لالت!"لها6""ك!أهـغلا"كالاهـكالالا"آ

أ3+لع!كا9لاهآهـلب!+علب!له!ة*كا!9"،.

"68لملالئ!ةغلاس!7!5+ةلألم!لاكاماكاهق

50+"لم!أ"*غلاغل!ءعءأعلآ+49"5"9لمة+خةر*،له!لأ

+هق"آ"لها50++!9كاغ*عع7+9ة5+ة

ؤقرأائغفل!يهتاقيؤأخذ7

ؤقالوا:الشثغحب.ضستايعيي

تفغلالرلبييماتكلتمقا"كل

ؤتس!مع".

ؤرشنالآتمموستىقآخذ8

مذ"فؤداؤقاذ:الشئغبغقى

،كالاهـلآ+كاه057،9

أ"ء)7لئ!لم"ثر7ة+8،،رمآ57لآ+5وللآهـ4،ة75

كأ7لل!لح!غءأعكأكا"+لئ!قه+84لمقه،"وللأ"+أع

لم"+لاكأ+"كاقةثهـغ8لأعكالأنول50،9لمله!هكالآ،5+لاع

!"أ"ولهكالاةلم!هـع.

8"ملئ!لاةغلآكالالل!57+ة"آله!"

"ول+!"كاغةكاهعلأ+قه8"قه"ك!أس!+أع17،ةنه+ة

"ذبيحة:السبعينيةالترجمةوفىشلاعيم(،)نباحيمل!؟!بمة32+56"سلامات"ذبائحالعبرى:النصفيتاتى225

ا!ا+هدلا!ا+ه!ا+هفيفىا"ء،5،(خلاص"ذبيحة:القبطيةالترجمةفيركذلك97+دئاكال!مآكالاهـ،دا!أ"خلاص

24(.0:2خر)انظر:



والعشرونالرابعالأصحاح

تغكئمالرلثقطغةالذياثغفل!

الأفؤال".قذ؟تجميعغقى

ؤقارونموستىؤضيذ9

منؤستئعونوأييهوؤتاذاصب

إصئرائيلشئوختجقاجميما

خئحثاثضؤجمغ،اؤزأؤا.

ؤا!فا)226(،إشرائيلإتهكان

ضئغيماشيئةليخقييماتختؤقا

ؤكقئطرأززقتاقوبخخر

الئقاؤ؟.يىالسئقاءتجقد

ؤلاتتغتحث)227(اؤتئما

إسئرائيل.فختالييجمنؤاجد

ؤأكفوااللةتؤفييىؤطقروا

ؤشترئوا.

يموستى:الردثاؤقاذ2

ؤكنالختلإتىإلى"اضغد

تؤحمماؤستاغطيلثهتاك،

ؤائؤضايا،الشئريغيماائجخاز؟،
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"لم!آ"لآ+5؟لآهـ"،ول75لملأ85،هـغ5+عناك!9ء9،5+ة5

ئالم!"5+ع9أ+4ل!+لع!7+لت!لا8ة3ل!لع!ء5ن+س!لا.

أ"ك!و،لمغلا"5!لالل!7أ"ءألالم!9"ولأ"ءأ

،"؟"*أ"ولىه،،ول8أ"ك!+لأهوللألماه؟،غلآ+5

لأع9كالاه"آ5كاأ9ثهـ7"

،هأ"ول57ةأعة+7ء57+ة+ئاه،غوللآ+كاأءآعك!غة

هـعة5+هقكاأ9لمه.ثهـ7أ"ول!++نة+نه5+ة5"3

قه+ن"كالئ!أعغ9ل!هلأ8+آهـلاهـ+"كالاهآع59لاأ"ول

+كالئأع9ع؟أ!ه+كاع9ع50+"لم!لت!تا!+نهللا"9تةهقي+

.،76+ة،9"هـ"!

11أ"،1لت!+7+"غ!ا+غل!لل!قه+كاأ78"9نه

ل!عكا!ل!لق!هـع،لاغ؟نهأع.5أ"؟ألا"كا!هـهـلت!لاغلب!+

+لب!+ة+هـقهعقهأ"ك!لأ"هـغ57أ"ك!.ل!ه،+غ

21!"أءأ+عل!ولن50،9+9ة75لل!لا!لا

ول"7لم،هـ97+ة5لهاعأع5ة+ة5!9أ"ك!،هـكاآ.آعولغ

"ءاأكالت!8كالع!5،كأ+لا+ع"آ"+8هـآل!،لم"+لاةلانلم!ل!ه

!"أ+كأ5غلأ+ثهـهكأ5لم"5لأخ9"ليا"لا5لماهـ5ع+"كالآ،

الق(،."وراواالقادمالعددفىوكذلكإسرانيل"،إلهاالهرراو:العبر!النصفىتاتي226

ياثىدع!هـ"،ة7س!غاليونانيوالفعليده،يمدلم:بمعنىيدو(شلاح)لو+ألبا؟+يإ*:العبرىالنصفىتاتي227

مم!*+6+لحة.5،(يهلك"ولمالفبطية:الترجمةفيجاعتوقد(،عليهالمناداةعنداسمهعلىيجيبلا)اىيتغيفبمعنىهنا
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كتحتقايت!ئييمهئماليي

والعشرونالرابعالأصحاح

5+ن"آ.5

.((الشئريغة

ؤت!ثموعموستىاققاتم3

إتىؤضجذاتذئيما،ائؤاي!

اللة.تجتل

يلشميوخ:اؤقالا4

ترحغخئىقهتا،"اسئترلجوا

ؤخوزقازونؤفؤداإتئكئم.

قضئة،يآخل!كانقإنضغكئم.

إتئهضا".قفيتقذفوا

ئوشىاتضجذ5

الختل،إتى228ؤت!ثئوغ

الختل.السثخالبؤغطى

غقىاللهتخااؤخل6

السححالبؤغطاةس!يناغ،تجتل

فوستىالردثؤذغاأيابم.ميئة

ؤصتطينالستايعائيؤيميى

السئخاب.

لأ3"ك!أ7"+كاهة5يوللالع!!5"ولأهكالألاق5ة

7+كا!9"+لئ!ءا5لب!+ن"7"كا!لمغلأةأع5ة+ة509

هـئآه+ع.تةه

41اع4أ+هآع+9!كالملا+غ9!5،عأ+لا"

ل!كاه!"*ة!ء+ع"ن+قهلمس!لل!5لا""+ء9غللىلل!لم!عل!

509+.عكألم!ن،"ولأ8لاه9"ولل!للما،"ءا93"هـعلم!

لم!نلألت!.غة7+لا،لاكاالألمقيك!9كاآ5،لم

+9!95+كاعلاهـكاس!لا"كالل!"ن+هآ5.

451!ألاكأغلم7لالل!57!"ك!أقهكالألا5عأ5+ة

ة509لمأ"ولغلاثركاولللىع7لألاهـعثمغ7ة+ة.509

،6أ"ك!غكا"!لم7لأ"عةةهـتآه+قهعأ+غةكا

ة509ة+لم"7،ءأم!أغ8"ولليالاع7ة+ن"لأللاهـعغ87

غ!لألماخ9"5.ا"عأغكأولثم!كاع7ولن509،+لاة

لا!لالل!7لآ+لألم!غ"9قي+لماةة،غ7غوللم!لاهكا!لآ+5

7هـعغثم57.

أخرإلىيشوعيسمفلفاخرالقبطيةالئرجمةفياما13(0العدد)انظرالعبريالنصفييشوعالاسميائيلا228

".يشوعمعالجبلإلىموسى"فصعد9391(:)طبعةالتبطيةالنرجمةوفي"،يشوعمعالجبلالسحابالوغطىالعدد:



والعشرونالرابعايأصحاح

الرلتتحدقن!راؤأقا7

!ضيماغقىشثئتيقبماكتاليقكان

إسثرائيل.تنيأقاتمالختل

ؤستطمىموستىاؤذخل8

الختل،إلىوصتيذال!خالب

آرتج!نالختليىهتاكؤكان

تثقة.ؤأزتجينتقارأ

177

لأبر+ةةغعةأءهلآ+5ةةع75لاول9لاهأأعكالئ!+ق9

ثهـهـ!الأهلأغ+أ+لآ5ول95هـلالآ5كا5قة59لا5

لاغ"7ءأهلا+لقأ7لا،لق!7كاا9"87.

81ول4أ5!أهـ8لاعلع!7لا!5عأ5كاةلم!غ704لآ+5

لاهـعثهـغ75عا4أل!"غ7،عأ5+ةة509"ولألا7غعولآ

!7لت!كاة9،عكا!كا"+لأهول*9"4غلهالأع"9أ"ول

+ع!كا"9"عا75+"لانعا+"5.

ؤائيثئزونائخامدنآلأصئخاخ

ك!أألمهح8"8لاعكالأنمماء95،9+ة5أ!دالفهول7قائلأ:مومتىالرئثؤكلما

إسئرائيل،تيى2"كفئم

كلمن،تاكورابيىؤخذوا

قتاخذونبقفييما،تسئتخسينقن

تاكوزايي.

اليىائتاكوزةهيئؤقذ؟3

ؤيفخةدقبجمئفئم:تأخذوتقا

ؤئخاس

ثملاخلاس!

52+أة7+هآ5لاآهأ5كاأ78"9لم"أ8لمة+عغلها5،

"+9"5"*+"9كأ+ة7+،لاس!هأ5للاءةةع7قي+

89"ولءكاآ4"أآ87له!للى!هـكاع+ة5+"لهكأ*59لمالاه.

"ول3أ7ءئأ"+كاس!ألالألأ*9"+"لملألآثهـ7لألماهـكا!ع

،9"+لق!+ن"07ول79!أكالا4،اأة9تالالاه،9أ"عا

8"*وللاة
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ؤأزجؤان)922(ؤأسئضائحويي4

ؤبوص!23مرذؤص!ؤلمحرمز

جمغرىؤشتغرقخذول)231(

ضضئوغةيهتالث!ؤجفود5

أسئضائخونئةؤخفودأخقر

ئستؤش)232(لآؤخ!ثتب

والعشرونالخامسالأصحاح

أ"ول4هـ7،عا"ن57أ"،1نهـ95+49لاأ"عأ

؟اةاحاع757،ة،+8هتالاول"ألمنكا!!ه

ولعك!اكالل!لم!غ777ا"عأ+9"*آ45لأأع"آ5

5أ"عاةغله!9"+4لالق،9!الأ9هـلا9ل!"؟هلل!لم!"ل!غ

ا"عألاغ9"ء"لماعا"نآهـ7"لا،"،1أعق"8)!كأ"++

ةزجخاؤ2:76()233()5
6،لمه؟ايرهـآلاه!9"كاةلاهآعاأآيمهلاه5أع775+

2(.،21:)رؤازرقلونهكريمحجرأيضأ:تعنيوهى،أزرقلونهقماشوالمقصود،ازرقأيأسمانجوني922

4(.ا:7رؤا؟9ا:6لوا؟157:)مراللونأحمرقماشالمتصودوملوكى،احمرا!انوارجو

على)بتح(قصيرةفتحةوضعناوإذا.احمردودىومعناهاشنى()وتوقعتلبا!*أ+أ؟لة+العبريالنص!يناتي.!2

الترجمةقرأتهاوهكذا15(،22:)تكثانيمعناها:يصبح)قامص(طويلةفنحةمنبدلأالثانيةالكلمةمنال!ت!ينحرف

قماشوالمالصود18(،ا:إش)انطردودىاحمرالىوقرمز.مزدوجأوثنانىقرمزإلىترحمتهاولذلكالسبعيمبة،

منسوجاومصنوعقرمزالقبطيةالترجمةفىوتاتى4(،17:رؤ28؟27:)متاللونأحمرمطوهـ)مزإوح(

.ه+مم!5"50ءامعلم،هـء

مصرلةبلعبرلة،ليس!كلمهوهى)لميش(ل!لهـأالعبريالنصفي42(41:تكالبز)اوالبوصكلمةتاتى231

البحيرية.القبطيةالترجمةفيتردالتيحولء!االقبطىالاسماشتقومنه،الكتانمنمصنوعرقيققمائ!اسموهو،فديمة

علىغئروقد16(.27:)حز)لوص(6"أدالعبريةبالكلمةالسمىبعدماكتاباتفيالمصرية)لثمنق(كلمةاسئبدلتوقد

لم.كا!دط57هناالواردةالمونانيةالكلمةجاتبرصكلمةوص.الملكيةالمومياواتعلىصلعوكاالبزأوالبوص

فيويقابلهاذلك،بعدمراتعدةوتتكررشطبم(،)وعصيح6دك9إدذظسنط""خشبالعبركط:النصفىتاتى232

".يسؤسلا"خشب:والفمطيةالسبعبميةالنرجمة

9391()طبعةالفبطيةالترجمةاوردتوقد،القبطيةالترحمةفيولا،السبعينيةالترجمةفى)6(العددياتىلا233

والسربانيةالأرميحيةالترجمةوفىالعبرىالنصفىياتيلكنهالقبطى،عنغانبأنهالتنويهمعففطالعربيةالترجمة

المخطوطاتبعضفىياتىكماالعطر(،.وللبخورالمسحةلدهنوأطيابللمنارة"وزيتهكذا:ونصهوالأئيوبية،

)البخور(،،،الطيبولتحضيرالمسحةلزيتوأطيابلاإضاءة،،)وزيتهكذا:ونصهاليونانية

أ"،ا57،كأثمخ!أغ5لأء7،كالآ"هـ7لم"+"ا،ة،لم!لاهأغ5ة+ا"\/خ!لأ7لآ+5حه3آس!نه!كأ5لمأك!عا5،حلأ+7

كانهـ7لا،كاخ!+لاهـلآىلم!"ا.50+"لا



والعشرونالخامسالأصحاح

صد)،23(ير
يترجميعوجخازةعقيق

ؤائجلتاب)235(.الرذاء

ييؤتضتغون7)25:8(

يخيكثم.أتراغى1ققلإسأ،

ييؤتصثتغ8)25:6(

ايىيكأتاقاتجميعيخب

جمتاليمنالختل)236(،يخي

تجميعؤجمتاليائخئضيما)237(

آنييقا،قكذاتصختغ.

تائوتؤتضتغ9)25:.ا(

ئستؤش،لآخشتحبينشتقاذ؟

ؤغرضةؤيضففيزاغالبطوله

بزاغؤازيقاغةؤنضصفيزاغ

917

لأ8لألأهـلاللالأ?أعآلمالط+غ"8أ"كه!ة+7لآ!ه+.79

ع4أ+5كالآ،ع5،لم!5،كألأآكاهله!"7أع"أ

لم!هكالآهـهـة4،للأغ.لأ،ت!ن

أ"ول58،عكالأ،5+لما،5كأ+"حا4+لأ"+لم"كاةلت!لأغ

،5ءع؟ع)71لع!نغ7لبأ+ة9لم،عةكا"لمال!،عة"9"+لآ+5

كاا،7ل!لآ5عا"أ+ة+"9"ةعلأ،له!4+"ل!+س!لاءلت!7

كاولعلالق!47نلآ+0.5تأ+لط+ل!كالآ،ش!5،.

أ"!59،ءكاآ3،5+ةكالع!لم،ول7لا+9"لها9لاهآولغ

ن!8لع!7كأ!+لتأكا7لم؟ن5+لآ*عل!س!""،أئملم!كاآلاه5

+ةلآلماك!50"،1ألآ+ع*50"ولألألماكاآلاه5+ة+"يهـ+ءه

"ولألآ+*عه5"6األألهالاهكاآ5كاةلياتأ50.

فيجاءترقد2(.ا0:2)رؤبرتقاليأحمرلونهاكريمةحجارةوهو،عقيقةكاتعني157ة9اليونانيةالكلمة"2

اليافوت"."حجارةإلى(9391طبعة)فىترجمتهاوتما*ريأ**ل!*اءم"ءقي*هالقبطيةالترجمة

الخاصالرداءاو)إفود(ث!د+الأفود10:معابثلاثعلىالسبعينيةالنرجمةفيناتىءآلمماول+غاليونانبةالكلمة23د

)حزالبابعضد7.3(.28:)خرالرداءكتفعلىبوضعشريطأوالكئفان420(6:280؟25:)خرالكهنةبرئيس

ثيابمنكجزءالبوميسبنطفهاالعربيةللمخطوطات)ومنهاريا+غ!اول:القبطيةاللغةفىالكلمةهذهدخلتوقد48(.:04

1(.3:ا)رؤالفمينأسفلإلىيصلطويلرداء:فتعنيلأهه+759()الجبةالجلباباماالشمامسة(.أوالقسوس

:8)عبالعبرانيينرسالةوفي،والقبطيةاليونانبةالترجمةفيتاتيلكنهاالعبركط،النصفى،(الجبل،خيتاتيلا236

.)5

فيوناني.الخبمةراحبانأ:،المسكن:دابكفاننرجمةفىوتنرجممشكن()هاولنجابرأ6:العبريالنصفيناني237

ترجمتهاوتمول"س!آيرولأو**،مماغآالبحيريةالقبطيةللنرجمةومنها،الخيمةترجمناها:77!اكارقدلآاليونانيةالترجمة

القبطية.الكنيسةتسابيحفيالمسئعملةالكلمةوهي،القبةا:939طبعةفي
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)238(!5
ونصف.

يذقباؤتغشتييما10(ا)25:

ذايخلؤجمنجخاليمنتمي،

جفيةتةؤتصختغ.يذقبئغشئييما

خؤتة.دقبجمنقثنتة

آزتغتةاؤت!ئيذ1)25:12(

ؤتخغفقادقحبجمنخققاب

خفقتالزالأزتغيما،تجؤايييماغقى

ؤخفقتالبائؤاجل!تجايييماغقى

الثانى.تجانبهغتى

خايقئناؤتضتغ2)25:13(

ئحتوشلآخحثتحبمن

ؤئغشثيهضابذقب.

والعشرونالخامسالأصحاح

لأ5أ"ول9*"+"عاكالت!كالاع5،لألأءن"9*لب!آكالا

هـ"عأ/لب!9"غ!هـلل!لاع"!اأ!هـلع!كالاع9*كالت!كالاع5،

.للالآ+ن"ولأ5،عكالآ،5+قي+ن"لم!لاول9+كاه،+4"++ع

9*"كالا.لب!!ائاول

41ءأ"أغثمكاهع5،"نآ؟++غ!كا94"5

لا+ول"؟8ىهآ95*تاهكاهـا5أ"ولكالآهـ،+غ5،خأ+غ"+

6غكا!"9"ك!اآ+7ء؟تا5!كا+!لا8آ5لاءغ+أ+ة

50+آمهـاة+لاغأ"ك!ن؟5لاهآثهـلا+ول"ة5أ+غة+

ك!ا50+أ،ةةنع+ع9لأه.

لأ2+5كالآ،55،ةغ4لاهـ"95عآ5عن484يي"++

م!اأ9*"+4،اكالتأكالاع5،+لا"ة9*كالالب!أ.

)25:14(

يىائخاجمقئن

تجايتيغقى

يخلتذؤ31

اليىائخققاب

ل!خقلالتابوب

بهضا.الئائوت

خققابيخىا14(ه:)25

31أ"ولءكأكاأعع5،+ءناههـ"7"95ععآأع5+نه5

؟"+وللا8آ5لا5+5عنغلاكاهآ5!ا+أكاس!،ش5

ئآه+للألم،!اآكأ9لأ،علأ+7لاة+لع!لم،!ال!غآه+ن".5

لأ4غ7+هآ5؟"+لاثرآ50،+لآ5ول،،لع!+5قكاس!5لا+"،

مم.462او،بوصة18حوالىمقدارهطوليمقياسالذراع238



والعشرونالخامسالأصحاح

ائخاملالبيكونالئائوب)923(

متخركئن.غئر

اؤئذيخل5)25:16(

ئوبالثا

غطيك.أ

ذابلشثقاا

يي

ائيي

كفازةاؤتضتغ6)؟2:17(

"ص:ص5)024(ص.

نمي،دهبجمنءص

يمئف،ول!غازافيطوله

ؤنضف.بزاعؤغرضخه

كروتيناؤتصثتغ7)25:18(

دقحبينقخروطين

تجايتىيهلاغقىؤتفخعفضا

ائكفاز؟.

كرولبايضتع8)25:91(

ائخايب،قذاغقىؤاجد

الخانبعقىواجاؤكرودب

181

هأللأ"هـ"95عآ5"ولألا0،5+7

51أ"،ع!آعولرملم!خ5ءأعلأ+7،ولة+لع!لم47!

ن+9"لم!9لم"اة7*كالق!ة0،5

61أ"ول5،عكاا،5+لأ+كاله!أ5،9لأ"لم!عهـآ+غ

ول9كالالاهآ9"هـ"وللمفآهةن5لآ+ع*لالع!"عاأأئملمالاهكاأ5

+ةلآلماول50أ"؟أع*لآ+50أ"؟ألألاهكاآلها5ة+

.50+"ثهـ+

71أ"5،عكالآ،5+ئاة595ء*لالمله!،9*لا"4

95+كأءلاعأ"ولكالآهـ،+غ5،5ن"6ة!غخ+ههـلما"9لاللأ

ل!لت!++،مكللت!7+هقكاكاهلحأ97هآلا.

لأ8،"+لاهكالآ!7،0+ع*59لالمءأعحاغئةه+

لاه+أك!ا5لاه+نه+ولألمهع*59لالمآع5ولغقه+

!ا+آلاه5+هقةع+لاغ9لاه+هقكأ97+كاهآلاه.ءولأ

الأثيوبية.والترجمةالبحيريةالقبطيةللترجمةومنهاالعهد،،"تابوت:الأسكندريةالنسخةفىتاتى923

الترجماتفيعرفت)وقدالكفارةاوالمصالحةومعناها:)كبوريت(63+يرواحدةكلمةالعبريالنصفيتاتى021

اياولى،كلمتانفيقابلهافقطالعددهذافىاليونانيةالترجمةفيامالهـ)(،957:عب(،الرحمة،)كرسى:باسمالحديئة

شكلهمابنفسالقبطيةالئرجمةفيالكلمتانجاتوقدغطاء.وئعنىهـآ+غلم!ع4والثانية،كفارةوتعنىلآ+كاهفىللأه،9

مرتين،الجديدالعهدفيآ2+كاهكأدلأه،9اليونانيةالكلمةوردتوقدولها!ول+5ءول++ه*ةءلمهعهـا+غكأ:اليوناني

25(.3:)روكفارة:والأخرى(،ه:9)عبغطاء:إلىمرةترجمت
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ؤتصئتعاث!شفاز؟.جمنائتايي

ائخانتئن.غقىاثكروتئن

ؤيكونا29(0)25:

أخيختهضاتاسيطينائكروتالب

قعآمطلقئنقؤن،إتى

ائكقاز؟،غقىيأخيخيهضا

إتىؤاجدكلؤؤخقاهضا

يكو!ائكقازهتخؤالآخر.

ائكروتئن.ؤجها

ائكقازةؤتضتغ202(2:ا)د

ؤيخ!.قؤقجمنالئابوبغقى

الييال!ثئقاذابئذيخلالثائوب

اغطيلث.

اغرفثؤستؤ!ت21)25:22(

منقغكؤأتكفئم،فتاكتلث

تئنمناثكفازهقؤن

تائوبغقىالقذثنائكروتئن

تاكليخ!بالشئقاذه

إسئرائيل.تنىإتىب!اوصيلث

وتصمنع22)25:23(

والعشرونالخامسالأصحاح

5،عكالآ،5+نهكا5تاة5ع*لم!،،1،59أ+غ"+نة5

8ءا.7+آ

91،"+لأهكاس!أهع*59لم!،،لا+!غآعلا+57ع55"+

+6غ9ى"57!ا+ل!ةهـسأع!7!كالاكا،غةلاه+ء5+"5،

++غ79،!لا+ن"ل!لت!أ+ختاه+97+كا!!أألملاهأ"ولكأ+

9+"+لل!كاق+ن"ل!لت!أع5قئ.588784،عة+

كألأ+كاه9،ل!هغء"+لاه،+ة9+لع!كاقكا!6لقأ7

لمع9هلالم،لم!.

02أ"ولء،عءلآهـ،+غة+لأ+كاه!أ57،9أ+غل!لأ+

لاة+لع!لم،ول.لاعهـسمال!"أ"ولأع5ل!لأءة+لع!لم،ول7

ثر"،لماغآع5ء++9"لمان4،9لمكألألمهةكالق!0،5

12"ولألأ7هـكاللأهكالآ"لهاكاآ5،غك!عهـآع7"؟ا،

كالل!كا!5،848هـلع!ل!ةلاعتاه+97+كاهلحألاهآ"لافى

لم!كا!70لالق!6ق؟5ع*59لاله!،لم+ل!لت!لالل!+لأةأ+غلآ+5

لل!،،عا06قه+قلا+9"لم!9لاهآأ"ول!+"عألم"+لاكأ+

"كاةل!ة+لاغكاآ"لمالل!كآع،95+ة5نه+5نهألا5

كاأ.ثهـ7"9

22ك!"أ+5كالآ،ع5،+9"+علح"97*كالاآهلا



والعشرونالخامسالأصحاح

")2،2(صصت-5)241(ص
لميذهب!نئده

زاعفيؤغرضمقافيزاغالبط!لقا

نضف.ؤزاعبؤازيقاغقا

تقاؤتضتغ)243(223(4)25:

خؤتقا.دخبمنقتنئةجفية

تقاؤتصئتع24)25:23(

خؤتقا.شيئر)4"2(جمقذازخافة

يخافيقاقتيئةجفيةؤتضتع

خؤتقا.

أزتغؤتضتغ25)25:26(

ؤتفتعدقبجمنختقالب

الأزتغيماالأخراءغقىائختقاب

لأزخيقااليى

اثخافيما،تخت26)25:27(

كجضدتئخققاانتكوؤ

بهقا.ائضائذهلخقليخاجمقئن

183

اعهـ9"هنلم!ن5لآ+*علعما7+نلآلم!اأ،عت"،1أ+اأعمم!50

+ةئاع509أ"ولع*آ3+50أ"ك!أئملمالاهكاأ5+ةتأللى.50

32اع"أ+5كالأ،ع5،ن++كابن9ص!++4اعلالماة+،"

*9كالا"عاناك!لب!.

42ا"عأ+5كالآ،ع5،"ن++كاأةهـعلأ"7للا

قه+كاما"ثم"+.لبأ!انولأ"ول،عكالآ،5+9+كالاة++ع

لا!لماف+57،+كاكابنهـح77!اعنيروللإ،.

52ول4أ+5كالآ،ع5،+غ!كا"9"35"+عالاثمآ5لا5

*9كالا5ق5!ا"أ!+هـ،كالأع5،+5ن5؟"+عالا8هآلا5غ+أ

كأ++"9"كا!غلماغ79كالالق!+هةلالق!لآ+ن"5

62ن+ةلأ+هـ?كاي77"ل!لمول4أ!كا57كا"،15

"؟+ولثرن5،،ءأ5هـآ3"ءا5+هآ5"7ل!"95ءكاتاللا،ءكالف!ع

آ"9لا،عللأغ4ءآهءنلالأ++"9+لحع.لأ

فى."*ء+ة"++هفتاتى9391طبعةفياما،!+ء!ءكاه*+عالالبطيةالترجمةفيماندةكلمةتاتى211

".السنطخشب"من:العبريالنصفىئائى212

علىالقادمالعددنصفالبحيريةالقبطيةالترجمةوتضمنقى(،.بذهب،هـرتغشيها:العبريالنصفيالعددهذايبدا3"2

العدد.هذا

)الكف(،اللدراحةعرض:فتعنىآأ+كاا"8"+5الهونانيةالكلمةاما،شبر:تعنى)طوفح(دأد+العبريةالكلمة2"ا

سم.01اوبوصة،حوالىاي
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ؤتضتغ27)25:28(

لآخ!ثت!بجمنائخاجمقئن

يذق!بؤئغحثئيهقائستؤسن

ائضائذة.بهقاقتخضلتمي،

ؤتمئتع28)23:92(

ؤكؤوستقاؤقتايخرقاصيخاققا

يقا.تسثكحثالييؤقغارفقا

تضتعقا.تمىدقبمن

غقىؤتفتع92)25:03(

خاضيرأ)5"2(خئزأائضائذه

ذائمأ.أتاجمى

قتازةؤتضتغ303()25:ا

يخراطهصتئغةتمى،دقسبجمن

ؤأفرعقاستاققا.ائقتازةتصختع

ؤأزقارقاؤتراجممقاؤكؤوسسقا

جمئقا.تكون

)25:32(

خارتجة

ؤسيئة31

تجانتئقا،

جم!فرأ

ثةتلا

تعنى:)بنبم(رإ!3العبريةالكلمة!ا2

أ،لوجهوجهأ:فتعنىغ50،+دت!7اليونانية

والعشرونالخامسالأصحاح

72"ولأ+5كالآ،ع5،+نه5كأ7هـ"95عآ5خ!عنثملالل!

"ا++لالل!"ولأول+""9*كالاكالت!ع5،لا"+هلا5

9*كالاس!ألملت!9"هـ"ءاعا4أهـ9"!كا"+ع،غ7"+نهآ5لأ

9،+ة"خ!ع.

82"ك!أ5+كالآ،ع5،"+9ءلالمثر"ألآ+ن5"ولأ5"+

هـلا5"ك!كاآ"،اأ+كاه+لاهةع"آ"ولأ+نه5لاك!هـة5لا5لم

غ7!آه+كاكاآعع5،+نكاللاغآه.95*لاه،كالاهـ"ول094تآ

كالآ،5+ع5،"كأ+ن.

92أ"ءا5،ءكالأهـ،+خأ+غلأ+77"!ع+"9+

ة9+5لا5خلالل!+آ5لا5غلأ7"+آ75لما5لاة،كأ+"لا6ة5.

03،"!لأ"آلا*لاثهـ5،ءكالآ،5+ولغ9*لاهآكالا

هـ"ك!59"لمق+95لاعللالأء5+ءكالأ،5،لأ+لاثهـلاللا*للأ"آ.ة

لا"ول8ة5لآءق"5أ"ولأه،5،اكاآله!"8"ولأ"!51

وللآ+949ع5أ"ولهـكاأهلآ+لل!99،4ع5أ"ول"+ك!9"لاآ

!غلآ+ن"5.،"+كا!

3،غ!ةغلما"8"حا5،!آ،غ95+وللاعةلماع75،خول

+78"للالع!آلم+9ءآ485!"لماك!كاآ5،+لآ5ثملالا*"آ5غول

الكلمةاما5،الوجوخبزإلىالعبرىعنئرجمتلذلكوجه،ومفردها،وجوه

حضرتي.فياوامامىاى"*ا"لمل!:البحبريالقبطيفيويائياجهأ.متوي



والعشرونالخامسالأصحاح

تجاييقاجمنيلضتاز؟أفرع

يلقتازهأفرعؤتلآتةائؤاجلإ،

الئائ.تجانبقاجمن

كؤوسؤتلاث32)25:33(

ائؤاجد،ائقرعيخىالفؤزئشئية

إتىؤقكذاؤزفرة،ؤبرعم

ينائخاليتجيماأنرعالستتيما

اثقتاز؟.

ائضتازهؤ!ى33)25:،3(

مياللؤز،ت!ثئيهكؤوس!آزتغ

تراعمقاالؤاجدالقرع

وأزهارقا.

(يئذا)غئمئئرا43(52:53)

جمئقا،)تكون(ائقرغينتخت

الآزتغيماتخت)الذي(ؤائحرغم

قكذاجمئقا،()تكونأفرع

ائخاليتجيماأفرعيل!ستتيماالذي

ائقتاز؟.جمن

)25:36(

لأفرعاو

ائتراجمئمؤلتكن35

تجميعقامئقا.
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تاه++آ!اعلاهآنم+ن"5قه+غ7عةأ"ول9+آع5

م!أ84لما4،ول5،لآ+785*لا5ءآغول+هق!ا+ألاه5+هق

ة+لاعغ9لاه.

23"ولأ9+عآ5وللآ+"99ع5ع+ولع+لا+لل!له!لاغ5،

م!ا9لاءاكاأهلا5غللأ+لت!لاغأ8""لم!س!!كاآلم

لأ+لل!9،ءهـكا9أ"!اول9آ.ل!هلالل!+تةه5آه+5عغ

"ثهـ"ك!لماولكاآ50،+هآ5غ95+ولعى5لم!غ507،غك!لآكا5

ل!*لاثهـ.5"آ

33أ"ح)لاغقي+8"آلا*ى9"كا!غ+ع5لآ+49"9ع5

+لا+ء+ولخغله!لل!،9475؟الاهولكاآلا.5للأغلب!+غ71

لب!ولكاآله!"8"!الآ+لع!9،"هـكاأه9ع5أ"ءاكأ+ول9"للاآ

لآءن".5

!كهـكاق"9،لل!لأ+9ن+ة+نهء؟ق5

ولول"له!كاآك!5لا5!ا!4ن+لآ5،ك!"هـكاأ"،9لع!+لأ9ن+ة

+نهء+غ5"9"كا!"8"وللماكاأول5لا5غع"نلآءع.

نأه+س!5+هآ5غع"8"وللم!كاآول50،+هآ5

95+"غلاع5لمالاغ50،غول5!تم8لا*لا5"آ.

53هـكاأهلآ+س!9941ععأ"ك!أهول"5،4!كاألهاصا!

لآ+ق"5كالم!+كا!.47ة9587+أ3+لاع!غةلاخ5
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تمى.ؤاجددقبمنقخروطة

مئرتجقاؤتصئتغ36)25:37(

السئربخ،)غقيقا(ؤتضغستئغة.

ؤاجذ؟.جقيمامنقتصىء

قغزئيهاؤليغاغ37)25:38(

دقمبمنتصئتغقاأطتا!قا

تمي.

هذهتجميع38)25:36(

6،2ؤزتيماين)تضتغ(الأؤافي

تمي.فىقب

والعشرونالخامسالأصحاح

9*كالاآلاههـ"عالمه59ئآ.

63"ولأ+5كالآ،ء5،+نه85ن7*5لا5"نلآ+5غ+كاة.

أ"عا5،خكالآهـ،+غئاه+85لاهلا*ن5لمول74"هـأ7،كانآه

غ!+ئآهةلاغ5+لئأكا!9+لاه.

73أ"وللاة+9"+غلآكاكالا"9لآ+ن"5ول4أ"+

ن+هـهغلما"+""لآ+ن5غول9*كالاآلاههـ"ءأ9"هق

كاآ3،5+ع.ء،

83+"ءلاكأ+كاهولعن،+""+تالا"8"+57+

9*لاهآكالا9"هـ"ولهق.

تضتغأنؤائظر93)25:.4(

تذكانالذيائمتاليخح!ت

الختل)7"2(.فيلكاطهر

93ة"59+غكالأ،كأ+"ك!5،لاة+5+ن+لالاة+

؟؟عع3،لهاغ7كاهـاه،5لاغلب!+ة9ع.،

تشيرة+7!+لا"8اليونانيةوالكلمة.كيلوجرام35حوالىوزنهذهبىقرص:تعني)جمفار(6دبرالعبريةالكلمة6"2

العصورمرعلىقيمتهااخللفتماليةوحدةعنتعبراصبحتئم.كيلوجرام26-36منبحواليتقدراوزانوحدةإلى

نقلية.وحدةاوموازينوحدةومعناها"دالأ6*ا*إلىالقبطيةفيترجمتوقدا-28(.255:مت)انظر

5(.8:عب!744:)اع:انظر72"



والعشرونالسادسالأصحاح

ؤائي!ثئزونال!ظدلمنالأمئخاخ

187

غشترائخيضةاؤتصئتغ

لمص)8،2(5"ص
مخاوليبوصبىمنشقتي

ؤ!رجمزؤازجؤاييؤأشقائحويي

يكروييتمتصئتغقا.ضخاولي

خائلث.صتئغة

ائؤاجذهال!ثئقيماطول2

عا،زافينجمشئروؤلؤتضا

تكونآدرعآزتغؤغرضن

تف!ةائمياشائؤاجذة.الشئقة

الشئقق.يخميعيكون

تكونشئقققخضم!3

الؤاجذةيتغصها،قؤصحوتة

شحقتيؤخضنيالاخرى،

ائؤاجذةقعأقؤضوتةتكون

باياخرى.

جمنغرىتقاؤتصختغ4

ك!أ"ألأ+كاللاول7لألالا+5كالآ،ع5،؟غأ"ط!نثم4"،5

ولغلاهكا!تالمك!ع!الماكالع!لاغ75لمهع)،"نعاآهـلالاهولألمه

+هـ95تا"59"!،ول5عك!!آلاهول،اع13كالح!لماغلا5لا.

ءع59لها،د،لاغ79"آكاهلاهءلاكأهـن5،عكاا،5+.5"+ن"

لآلم!2ه!5لآ+5"ثهـن"مآ5لآ+5لهاكأ،5أة+علئ!ا"حأ

آع،كا!حألآ+*عللالل!"ولأ5ئا509كاع9"كا!للاللألآ+ع*للالل!

لأ"آ"ثمن"لألما"آ.،"+كا!لم!9+غلاه+ة+ئا"ة،"+كا!

+"كاه،ع+4عآ"نثم""آ5،.

3+غللا+عةخ"ن8"آ"،كاح!هلا+"،غ!ثهـثهـ"لآثر،لىلا

*غله!ةع،ء7أئم+غغ"9ك!غلآ+5+غخ/5"9،لمهول+خ+7ع

"ثهـنولآ،!كا457ءلألاكاماعة*لماللاع"،غ+غ"9+قي

غءغ"9.

ول"أ+5كالأ،ع5،"ئا+"آع3"ولتا8"5

مستطيلة.قماشقطعةاوستارةهناتعنيلثنقة()جمعشققالعربيةالكلمة248
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الشثقيماخافيماغقىأشضائخويي

ائؤاحداثحزيممنالاوتى

غقىتضتعؤكذيلثينؤضتيما.

تاجث!ائخاليحثيماالشئقيماخافيما

الثانييما.ائؤضقيما

نرتضتغعرؤةخفسين5

ؤخضميين)924(آوتىاال!ثئفيما

ال!ثئقيماتجايبجمنتضتغغرؤة

تتقاتلالثايييما،ائؤ!ثقيماخستب

كليؤجهوخها)العرى(

اياخرى.قغؤاجذ؟

م!ثئتكأخضميينؤتضتع6

الشئققؤتصيلدقب،جمن

يائضثتايلب.خرىا3باؤاجذة

ؤاجدة.ائخيقةقتصير

يشتغرخلوداؤتضتع7

غشترأخذائخئضيما.غقىيخطاغ

تضتعقا.جفدأ

والعشرونالسادسالأصحاح

لا"اعهـ7،آلا5غ+أ+5تا*خ!سآهلا5لآ+5"نثم"5"آلآ+5

لما5"،عاغتآهكالاغة5لماغ9لاه5أع5،لم!لاكالالأ+ل!لأثمه

أمهـالع!ءئاه55،عكا!،5+أ+غتآه+لاه!آع*5لآ+5

"ثهـن54"آلآ+5غءسأعغء"9+9ءة+لاكابنلهالم58قي+قي

ةع+لاغ"9.

+علالآ+وله!+""7ك!نثم54+5كالآ،ع5،+قي

ن""8"آقيءلماقي،كاه!أ+عآ3+57،17"كا4لأتاول5"8

+5كالأ،ع5،غك!+هقلماغ9لاه5لآ+5""ثمن5"آلمهول"!

لأ+لاكالالهامهلأثملالآ+5ةعلا+خ9"5.لاكأ++،9كاقلع!+5،

+لاة+،+آ+ه"كالا،88"لآثر54،عأ5غءاأ3+كاهلا.

ول"أ+5كالآ،ع5،ول9آول5لا5+علأ+لآ،اهللا+"

*9كالاقه5ول"أ4لالاليالمهع5،+ء5"ن8""آ5غ+خ9للا"

قي++غخ"9آه+5ول9ولأ5،0لمأ"ءا،"+كا!ولكالأ7لا71

."آلها

"ول7أ+5كالأ،ع5،؟غ99ع5،كا9*،للأآ"كايولخ7+للا

غ+ألآ+75*لآلاء.لاغ؟ع"ولةغ99عء،+5كالآ،ع5،

5"+ئا4.

البحيرىللنصالعربيةالترجمةلكن،عروةاهـ6+وخمسينعروةاهـء+خمسينالقبطيةالترجمةفىتاتى9"2

عرواث.وخمسعرواثخمسمطبعيأ()ربماخطااوردتها9391عامالمنشورة



والعشرونالسادسالأصحاح

ائؤاجل!ائجنل!طول8

ؤأزتعفيزاعأ،تلآيتنيكون

اثؤاجلإ.ائجنل!غرضنأدزع

يلأخدتكونتفس!هائمياس

غشترجفدا.

جنودائخضمتةؤتصل9

ؤتتييقعأ.جفوبؤالستئةقعأ،

ؤخيماييالسئابساثجنذ

ائخيضيما.

عرؤةخضميين.اؤتضتع

ائذيائؤاجل!ائجنل!خاتيماغتى

ائؤضقيمالآخلائؤسيطيي

غقىغرؤةخضصيينؤتضتغ

الثاني.ائمؤضلاثجفدخافه

قشثتكأخض!ييناؤتضتغا

ائضثتايلثؤتصلئخالبى.من

ائحلوذؤتصلاثعرىيي

.ؤاجذةقتصير

إتىاؤتضع2

جلوبجمنيفضل

قاأسئقل

ائخثقيما،

918

8ة+لماأ3ول50أتم+5ةغ99علم!5لآ+5لم!5"،،"+كاس!

+9ءا"،"+للاه+لآ*علمللالل!"،اأ+للالل!9*ءكا!+لآ*عللألل!

+ةئاع509لآ+5غة99لث!ع5لآ+5.5"،له!579+غلماة+

+ن"ة"+كا!،4+آ5؟لاغع"ولةغ!99،كا.

"ول9لاكاأللى"7ع5،5"++غ+لأ5ةغ99عء،غ+أ+ة

4ة+نأ"ولكأ+5عغ5،غ،لما!ةأ+غة+.ة+ن"أ"ع)

5،عكالق!ثم+،ة،+غلألأ+غة7،99لأأ3+أ3+!غ7"+"ول

9+لاه+لع!كاق77!كايآة+أة.5

51"ولأ5+كالآ،ح5،ن"لأف5"8+لآ+لاعلاهول"+غ+أ

+قه*ع!آهلا5لآ+5ةغ99حلع!5لآء5لما"،5+لآ475"

لماكاس!57ء"وللاكاهلم!لم58أئملا"ولأ+علالآءك!لاهء"

لأ4اعن"58+5كالآ،55،خ+أ+ئآهلم!علحآ5لا5لآ+5

ةغ99ععس!آ3+ه++"ل!لاكاينلآ?يي5ةع5"9!ا+ى.

11ول"أ+5لآ،ءع،15ح9ولمحا5لاول!لحهول5فآ5

+علالآ+ول57+"ول"للالاكاأ!لياعء،+نه5ول9ولآ5لا5غول

للألت!+4لالاولل!لت!48ءالاكاأ74للىع45،5+ةغ99ع5،لم"عاأ

+كا!،لأ!.

،2أ"ول+نعكالآهـه5،ة+ثم+ح57خ!كأ57لاغآ"+5

غ؟لا،كا!799،ءك!كايأ+لآ.5ة+!،لمالألآ+5غ؟لل!5599
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ائجلل!نضفأسئقلجمنتخمي

قاأسئقلجمنؤئخمياثمتتقي،

ائخثضيماخفوبجمنيفضل

خف!اثخثقيما،

قذاجمنا؟زاعأ3

هذامنوفيزاعا)ائحايب(

منائقاضلين)ائخايب(

ائخيضيماجفوبطوليينالحلود

تجايتيغقىقخميةتكون

هتاك،ؤجمنهتامنائخئضيما

ضخمية.تكون

يفخئقيمايخطاخاؤتضتغ4

تضبوغبمايهتال!يىنجفوبين

جلودجمنؤآغطيةأخمر،

قؤق.منأشقائخونئبما

اؤتصتع5
(052)أغمذة

يستؤس.لآخشتبجمنيفخئضيما

تضتغعزدأغشترا6

والعشرونالسادسالأصحاح

+ةن+58ع8ع،له!له!غ7لاهئا+ه8"!للىنء5،لم+ة

+8علاه4غهللا+لالت!؟خ99علل!لا+لآ!كاك!7لالآ5

ن8"53+قلياع5،ة+للأكاآ+أتم!7،اكا7لآ5.

لأ3لالا*لآ+!غ+لاهكانهأ"لالا*لآ+غوللاه+تاهء

،اغقه+ع+ئا509+ل!ه*غ+ل!لت!غةء99ل!لل!ءأغقه+

لآله!عا5لا5+لت!ل!ةغ99علل!ل!+لآ75!اءللألآ5غ4+"،

لأر!ولثهـءتا++57غ+أ+4+748"،+لآ5*77لآ5

هـلاغلاعأ"هـللاغع7لم"للاأ.7++نثهـ"ول

41ول4أ+5كالآ،ع5،"ول4+!ة8لالمالما"+كاينول7لاقي

ةغ9لم!"+"ول9لت!،7لأ9لا!59ل!"؟لع!لم!غ7""،ا،

غ+،ثهـ"ولنلم!"+"لما؟غ9لما"+4ن"ولآهـلالا،"

هـلع!7"+غع07

51أ"ول!،ءكاآ3،5+ىهثهـق+كا5قي+7،!قيلاغول

ئا!ل!لل!8!كأ.ل!للأ++

لأ6؟غم!الآ+*ءلل!7+5كالآ،ع5،++كالاةتاثمهلا+لاة

فىيقابلها،(يسوسلأ)،خشبوعبارة+ههح*.ءهولول++ئأفى"أعمدة"سئة:البحيرلةالقبطيةالترجمةفىتائى025

شطيم(.)عصيل!لأ*هلإلا!"السنطخشب،!ن:العبريالنص



والعشرونالسادسالأصحاح

ؤاجاؤدزاعائؤاجذ،اثغموذ

ؤيصمف!

جد.ائؤا

ثغفوباض!غر

يرتقالباثؤاجداؤينغموب7

يالآخر.اثؤاجامتقايلالب

أغمذ؟يخميعتصثتغقكذا

ائخئضيما.

اثخئقيماأغمذةاؤتصئتع8

ائخايبينغمودأجمشئرين

الشتقال.تخؤائذي

قاجمذةأزتجيناؤتضتغ9

غمودآ،يفجشثرينلمحفتةين

ينائؤاجديفغموبتاجمذتالب

تجانتييما

ينغموب

الاثتين.

الائتين

اثؤاجد

لبتاقاجمذؤ

تجايتئيما

الذيالثافيواثخايث02

غفودأ.جمشئروناثخئوبتخؤ

ينتقاتاجمذةؤأزتعو!21

ائؤاجديفغفوبتاجمذتالبيضبما،

191

"لاغلم"ولألآ+50ء*لاغة5"ول،لألهالاهكاآ5+ة50+كأثهـ+

ثرن+كائآه+لاهتاه+ةلأغ.5

71نة5لل!،الأ"7لاهعأكاآ5تا+كالب!+لب!8لب!+أللاخ

ة+7+،++آ5"+للاه95+علأه+لب!+!اخ.لب!9لع!+تأه5

ءكالآ،5+5،+،كاهثهـن+كايآهكاء،5لآ+ك!كاي7لآللا.5

81"ولأ5+كالآ،ع!،+كاثمنلاه75!كاأ3+قيلالمعآكا!ول،

+كان8هى5غول+هقول8+،لاه5+قآه9+ة5لم995لأة.

91ول"أ+ع!"كا9"ول5لا+"،!كاع5،ة9لألا9ة5

+5كالآ،ع5،+آه5ءأ+كاماكاهعأن508،لملان5لمكاهع5،لب!+

ن+كالب!8لب!+أل!غأع5"95+ةهـله!""+غله!79تاه+ن"

،"،انة55،عء"،ن+كالب!+8لبمالب!+غ7أ5،ع

كأهـلما+ةح"9"+لم!غ79"+نقه.

02.أ"ولةء50+آ!اة+ع+نعة9لأهة+9+ة5

577ءةعآ!ولكا+كامان85لا5.

2،"؟ك!أ+ع"كا!9"ول57"ءمكاهع5،"+نللألق!

كأ9لالا9لمءكأتاة55،عكاهلملب!ثهـنكاكالب!+لب!+ألاغأء5
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ؤقاجمذتالبالاثتينتجايتئيمامن

تجايتئيمامنائؤاجديفغفود

الاتتين.

جمنائخئقيماؤيمؤخر22

ائتخرتخؤالذيائجاي!ب

أغمذ؟.سيئةتصنغ

غقىغموذئنؤتضتغ23

الخفني،منائخئميمازاويتى

جمنمت!صتاليتئنؤيكوتالب24

يكوتالبؤيالمتل.آسئقل

إتىالعقتئنينيئنفت!الي

تضتعقكذاائؤاجذه.ائؤضقيما

قذاقفتكنييهقئهقا،

يلرآوتتئن.

أغمذهتضاييةقتكون25

سيمثيضبماجمنؤقؤاجماقا

يلغموبقاجمذتالز،غشثرة

تجايتئيمايهلامن.ائؤاجل!

ائؤاجلإ.يلغفودؤتاجمذتالب

جمنغؤارضنؤتضتغ26

والعشرونالسادسا!أصحاح

هـلم!"+ةع"9كأ+لماغ79"+نهن"أةن5،ءكاه5،لب!+

نءكالب!8لب!+أللأخأع5+ةهـلم!"ع"69كأله!غ79نء6.تاه

أ"عاءول!الت!+7لع!كاآ+ةولكاه!لآ+77لآ5"+"ولة+

له!غ509+ة+9ة5هـ!هلا"كا!4+5كالآ،ع5،خع

كاكانثم5لا5.

32"!أةن!كا+ن8لاه5+5كالآ،س!5،غ+أ+لت!7

س!لأ7،ل!لت!لآ+ولكاي77لآ5غول+لت!7+ةهـكامالل!آ7لم

42أ"،1،"+كا!خعلاهكاآهـلع!+ةولع07ة+"ءاة+

"ن+ة!كال!ه+"،كاآ5،خءأ+لت!7"هـسا8"ةألل!7ساأ5

كانلمالم8كالألااله!7"،50تأ+س!5+5كالآ!ع،5

هـله!"+هغ"59،لم"كاءآكالا؟!أللألا7"آ5،+كا!ل!"كالل!.

52أ"ول،"+لاهكا!ثأ+كالئ!+!ةلم،85،"ولأ"5،ءكاه،

كان"ل!لت!9"لالا49آ؟"!اغش!.!نة55،عكاهلملب!كا

نءكالب!8لب!+غ7أساأ5+ةهـله!ةع"9ة+له!غ79قه+ن"

"ولأنة5لمعكاه15ن+كالب!ءلب!8لب!+للأغ.آ

62،"ول5،عكالآ،5+نهثم*هلها5ولغتاعللالع!8



والعشرونالسادسالأصحاح

خفسأي!تؤيلاخشتحب

ائخايسبمنائؤاجديلغمود

يفخيضيماائزاجل!

يلغموبغؤاليضنؤخضمن27

يفخيقيماالثاييائخايبين

يلغفوبغؤارضنؤخضن

اثخئضيماتجايبجمنائخفمي

ائتخر.نخؤالذي

التيائؤصئطىؤائغاليضة28

قفتخترقالأغمذ؟ؤستطيى

إلىالواجدائخايبين

الآخر.الخانب

يذقبالآكمذةؤئغحثئى92

دقب،ينائخققابؤتضتع

ائغؤاليضن.تذيخل!يقااليئ

بذقب.ائغؤارضنؤئغشثي

كالشثكلائخئضة"ص/-03
ولميم-

يىلكاطهرقذكانائذي

الختل)251(.

5(.8:عب4؟ث7:)أع331

391

++!ةل!لل!ع+لاغ+لب!+ن+كاأل!غلب!8ولغقه+غ7ة5

لماغ9لاه5لآ+ولكاي7لآلا5

72ء"أ++ل!غعلم!8*ههن5++كالب!نلب!8+لب!8،ا+أع،

لآكا!حأكا7لآلا5+لب!ةعلا+غلب!9ا"عأ+غ+7عله!ه85*ن5

ن+كالب!+لب!8لب!+لب!أهـكاما+ةلب!+1ىا+آ،عءلآل!7،كايلآ+

لق6كأهـ509+07"كا!"8

82أ"حك!ةله!ثر*هة5ةلماكاس!50كأللاكأله!لأهكاس!+لت!7

للالل!ثهـئا+كاح!7؟ا،،ةهـكاآلع!ة+4نآه+ةلاغ5لاهكاآ!)5

أع5ة++!ع9للأه8"آ.506

92"ءاأ+نه!ءكان85لا5"ول+9*"كالاكالق!ع5،

*9كالالب!آ4ءاأ+5ن5ة"1+،لاثمآ5لا5+!كالأ،ع5،

لم9لمءقهكالاأع5ئأهعةكاأعع5،عنه+855*هلم!ن5لم4"،

"،ا+"9*كالاكالت!غ5،+نه5له!ه8*نه95*كالاآلب!.

03أ"ولكأ5،عكالآ+كا!7لالألأ،ولكالالأ+"+"ولة+

50؟أع+ة؟عةعلأ،لأخ7كالاه،5غ7لبأ+ة9ع.،
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منحخالأءص5صت31
.صولصنع

ؤيرجمزؤازجؤالزأسئضائحويى

غقلقغزول،ؤبوص!ضحاول

بكروبيتم.تضتعةخائب

أزتغيماغقىؤتضغه

مغحثتا؟تستؤسلاأغمذ؟

دقب،ينؤمقمقايذقب،

!ضبما.جمنالأزتعؤقؤاجمذقا

غقىائجخاقيؤتضغ33

هتاكإتىؤتذيخلالأغمذ؟

تائوتائجخالبذايخل

اثجخالبقيفصلالعثثقاذه،

قذيؤتئناثفذستئنتكئم

الأفذاس.

لبثجخايائخميؤ43

قذسيى5ذلشتقااتئوتا

.اسلأفذا

خايىبخائقائذةؤتفتغ35

ائححالب

ئذ؟ئقاا

ةزثضتااؤ

تجانبغقى

ضقايل

اثخثقيما

والعشرونالسادسالأصحاح

13ا"عأ+5كاأ3،ع5،+"ول"+غ+كاهلما4غيم

لاههـللاآ،ا"نأ"ولنهـ95+59أ"ءأآولولهوللا!7

!عك!كالل!8لم!غ7لاه"!أ،كا!نلاه7عكاا73لم!غأ573.

9!لاللاهلاة+7"هـنكالآ،5+ع5،"+نةع*9لاهلما،،.

23أ"ولهـ،+غع،عكاآ3ة+ن"أ+غكأكا!ع+9لاللأ

+كانللألل!8"!++ل!لع!عاع9*كالالع!لم!غللأللألل!9*كالاآلب!.

،كأك!ءأ"هـعثهـ"آةء5"ن+لقألا9*كالا"لمآول"أ"أ

لم!كاء،5"ن+لت!7+غ!كا"9ع5"9لألا9"آ.

533،عكالآهـأ"ولةكا+"،"ول"له!كاه+غأ+غنه+5

ن+كا8لاه5أ!اعكاأهكاأع5،غولعآ+لق!كاس!ع579نه+

"ول+"+ع+كاهلما"+50لأءلأءا،،+س!للاةكاقه

لا+9"لما9.لاهآأ"ولآع،95،ةن+"لم!كاه+خ+"+"ول

لأآلهانةلاةلماغ704قهكاكأ7لاهآول4أ"7"لماكاس!57

+قهلا"آهلا+لت!لالا"لالل!آ.

43"ولأءلاانثهـ"عا"+"ول5،+لب!+"لماكاه?+"+"عا،

لالأ6ل!ة+لل!،،ءأقه+لا+9"له!9لاهآلا!الب!+لب!آلأةلالت!+

7"س!آ07

53"3كالآهـأع5،لالأكا9++كأع7"لحغهـلل!علاعتاهء

+"كا"ولع+كاهلها50+"،األلألأ+8لالا*لا"أ+"غكالا"7،

لآ+5+"9+غلح75أ+غلماغ9لاه5ك!كاأةكا7لآلا5ة+



والعشرونالسادسالأصحاح

ؤتضغائخئولبتخؤائذي

ائخئقيماتجايبغقىائقايذة

ال!ثتقال.تخؤالذي

جمن)252(!يتازةؤتمئتغ36

ؤيريزؤازجؤالزأسصقائحويى

ضخاولؤبوص!قحاولي

الطراز.ضئغة

يفجخالبؤتضتع37

ؤتغ!ثتيقاأغمذ؟خفستة

دقب،ينؤمضمقايذقب،

ينتؤاجمذخضمنتقاؤتسثيلث

.نخاس

591

9+ة75لأه+ةأ"وللأ+7هـلا"لحع+"9+5،عكاآ3أ+غ

لاخ59لا5اكالآ+ع7لالآ5+ة+9ة5دم7995"0

63"،1أءكالآ،5+5،+كاآ+غ9+كاهلاهغ!هـلأآعا"نلاه

"،اأ+هـ95ق5"9"،اأاع5ااععألالاهاط!أعثمعكالع!له!غلالاه

ا"عأكاتالم4لاهولثهـعأءكالل!لهاخلا75لم!9لأللاه5+ءا،+!اقه.

73أ"ول5،عكالآ،5+لب!++64"ول،+"لم!كاه+ع++لاغع

+كانثملاه5"ءاأ9!لاكالق!كالاع5،"كانهن95!لاكالالملب!آ"ولأ

"أ8"هـء؟اةآع5"+نل!لت!9*لمآ"كاهـاول4أ*ل!لع!كاتاع5،ع
ئا"+هآ5+غلا+ع،كاهع5،ثهـ"*اعة5.

.الستارةهذهيخصالقادمالعددفيوالوصف"،الخيمةلمدخلسجفأ()او)هـستارة:العبرىالنصفيتائي52؟



691

ؤائيشئزونال!ظبغآلأصئخاخ

والعشرونالسابعالأصحاح

ينقذتحأاؤتضتغ

الطولئصتؤسن،لاخشتسب

خضؤالغرض!خضأدرج

ائقذتخ،يكونفرئعأأدزع.

آدزع.ثلآثؤازيقاغة

غقىالقرونؤتضتع2

تكونجمئهالأزبخ.الرواتا

بنخاس.ؤئغطقاالفرون.

يفقذتح،خاتةؤتضتع3

ؤقتاشيقةؤكؤومتةؤيخطاغة

آييييماؤتجميغ253،ؤجمشئغقة

ئخالبى.منتضتغقا

ؤتصختغ4
يضقاةتة

ؤتضتعالشئتكيما.ضئغةئخاس

لأأ"!لآ+كاه،كالاهـ5،عكالآ،5+5،9لا!غنعس!78

"!لل!6+7لم++لاغعلآ+ع*للالع!+ةلآلم!50!عا41

+لاغ+علل!ع*لآ+7ة+ئاع509لمكاع+9كألالع!573،"+كا!

+كالاهـةلأ+كاه،9ل!5،لمأ"،ا9+لألق!،*لآ+عل!لل!+ةللىتأ50

".تاه+ن

ول42أ5،عكالآ،5+ة+غول"+"9أ+غ+ل!لق!

9"كا!ع+ل!لعألل!لألت!،077غعتاه+ن"،"كاكا!ة+

ولغ."+"9"ولأ8"ولقللع5،"+ن"ك!8"*.لب!

"ول3أ+5كالآ،ع،!كاكاهـع777!ه+لب!هـكالا،7+كاه9لب!آ

ول4ألاة+8"!لآ++لاقه+ق"9أ"ولة+ثهـ"،هـ455

قه+ن"أ"ول5"+9!لأ"صا459قه+ق"أ"!ة+

لا+9عآ5لا"ن+5ق."أ+لاكأ+"+ك!كاهسان7"ق6قه

+5كالأ،ع48،5*ا"ع.

ول44أ5،عكا!،5+لب!+ن"49"*كاس!للاغ9لب!لأ

8"*لبأ+للألا+ول،ةلآول07قي+5،ءكا!،5+أ"ءأكا*كا!"9

لانتشالخطاتاىمنشالتعني9ءاةع"93وكلمةوعاء،اوجامةاوكاس،8!ماهـتعنىاليونانيةالكلمة253

النار.لاشع!اداةاومشعلاوقذاحةتعنيلط+9آع57وكلمة،اللحم



والعشرونالسابعالأصحاح

ينخققابأزتغيفممئقا؟

تجؤانب.الأزتغيماغقىئخاس

جممئقا؟تذتؤتخغفقا5

قتكونأسئقل.ينائضذتح

ائقذتح.نمئفبإتىائمصئقاة

خاجمقينيفضذبزؤتصئتغ6

ئستؤشلاخشتسبين

ؤئغشئيهقابئخاس.

ييائخاجمقئنؤتذيخل7

اثخاملالبؤليكنائختقاب،

جيتضااثضذتحتجايتيغقى

يخضل.

آئؤاع.ينتمئتعةفخؤفأ8

الختل،!ىلك(طهركضا

قكذاتضتغة.

إتىيفخئقيما،ذارأأؤتضتغ

ائخئولبتخؤاليىائجقيما

بوصيىينالذاليأسئتار)تكون(

طولأبزاججمئةقخاولي،

ائؤاجد.يفخانب

791

+خ!كا"9"5ة"عا+لا8آ5لاء*"8ول5ق5غ+أ+"

+غ!"كا9"!اآ+،.

أ"ول5+نكالآهـهع5،+ئا"هن5+نةلالأ+لا"9"*كاس!

+تاه97+كاه،كالاهـلاهآهـلع!كاكأول.لاع،"+كاس!؟غلأ

ة*كاس!9"!لم!5+هقلأله!كاأهلا5+هقهـكالا،7+كاه9لاهأ.

أ"ول6لآ،5+54،عهـلب!+أ3+كاه،كالا9هـلب!آ95ع5،غول

ن!ل!لع!8كأ!لل!++7"ءأأ+ع89"*،كالت!ءاع5،ه+ق"ن5

8"*.لب!ول

7أ"عا"كاأععع،عنه+5هـآء595ءأءقه+5

لا+!"؟ثملاهأ/5"ولأ+كاس!لاكا!س!هـأهء95آ45!"ولكأ+

ثهـ+لاع"9قه+97+كاياكالاهـىهآلاغلب!+أ"9لا،ح

.ة+نلمه

ول8ه!آهكالالأ"؟،س!+لاة+5كالأ،ع5،"ن+ة."ول+"

+ةهـ*،عة"9"+كالاخ،5لأغلب!+ة9لم،علل!كائاه5

ع،عكاا،5+.ة+ق"

وأ"!5،ءكالآ،5+لالأثهـن"قي+7!ي.قيلاأع5ة+

!أ+آ50+ة+9ة85آلم"+كاأأ+لآ5"ثهـنأتم5خول

لمنلاهكا!ولعلم!كالل!8ءأل!غ75لملآلم!ول50ة+"ءأغ77+لت!*7

لب!كاأل!خ.،ع+آه!ا
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،جمشئرونئقاغمذأؤا"

ئخاس،منجمشئرونؤقؤاجمذقا

يخفثبما.منؤزززقاخفقائقا

اليىائجقيماإتىاؤكذيلقىا

جمئةأسئتار،الشثرق)254(تخؤ

ؤأغمذئقاطولأ.فيزاج

جمشئرونؤقؤاجمذقاجم!ثئرون،

ؤزززؤخفقاثئخاسبىمن

ضغشئاةؤقؤاجماقاالأغمذه

بمضبما.

حقيماإتىالذالياؤغرض!2

بزاعأ.خض!ونأشتازائتخر

ؤقؤاجمذقاغشترةأغمذئقا

.255غشتر

حقيماإتىالذاراؤغرض!3

خضممونأشتارائخئولب)256(

غشترةتقاغمذأ.عأازفي

والعشرونالسابعالأصحاح

51أ"ك!ثمئآ+كاأه،5ن،+ن"7علم،كا!!آ،"عا،"

لمكاه5،ع+ق"لق7آع،كا!ءا8"محهعا4لمآأ"ولأهك!9آعا،5

+ن"ل!لق!أ"،1أ"8"لل؟آع5للألق!+ن"39"لا.آ"9

لأألع!+تأه5لب!+عا8،ع+آلب!+9+ة75+لق!،78+ءللا

آ+كاأ4لمغلاةء"ولللالت!*7+عالآلما.50أ"ك!تا+كاأه،85

لالق،ئا"آعلم،كا!ءاأ"ولأ"5،عكاله،لالت!+ن"،كا!ولآع

لمآ"عاثم"*أ"عاأهول9ك!آ،5أ"عاأ"؟آثم"للىع5لت!+7

+كان8لالل!"ولأ4ألمكاهع4،5+قلالت!

+ع79،79لالع!9لما"للاغ،79"تالب!9.

21ة+غ؟ئاع509لآ+5ن"8أة5ة+"+"عا

هـثرة"للأ"كا!+كاأ"آ+ءلاعلآك!+لأه"7+لق!*07كا6ق85،

+ن"لالت!؟"ءاغلمأ"ءا4أمكاه5،ع"+نلالت!لاغ."ول

!3أ"ولئاع509علآ+4لآثهـن5ة+9+ة575+ةلا

+كاأ"آ+ع7لآ+ولهلا+4لآ+*علالل!.+كاتا58،"ن+لالت!

؟لم"عاغ"عاأ"ألمكاهع4،5لق!+ن7ة"غ.

37(.)خرفيالائجاهاتانظر،الشمال:العبرىالنصبحسبالاتجاههذاصحة"!2

فضة(،."من:واياثيوبيةالبحيريةالقبطيةالترجمتانتضيف5"2

37(.)خرفيالائجاهاتانظر،الشرق:العبريالنصبحسبالاتجاههذاصحة6"2



والعشرونالسابعالأصحاح

غحثتر)257(.ؤقؤاجمذها

بزاعآغشترةاؤخضدن4

يفخايبالأشتاليإزيقاغ

تلآتةآغمذئقاائؤاجلإ.

تلآث.ؤقؤاجمذقا

خضسنالثافياؤائخانجأ5

الأسئتالي.إزيقاعبزاعأغشترة

ؤقؤاجمذقاتلآتةأغمذئقا

تلآث.

سيئرليالذالبيتاؤ61

منبزاعآ،جممثئرونإزيقاعه

ؤلمحرجمزؤازجؤالزأشضائخويي

ضحاوليؤبوص!مخاولي

أغمذئة.المطرفييرخالي!ت

أزتع.ؤقؤاجماقاآزتغة

خؤتهالذاليآغمذ؟اكل7

منؤ!ضفهايمفئيما.فغ!ثئاة

ئخاس.ينؤقؤاجماقا!فخيما،

"اعمدوعبارة"أستار"،كلمةتغيب257
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لأ4"ول،+لأع+ع"ك!؟آع"ك!لآ+*علالع!+ةتأللى50+لالق!

للألل!!آ+كاألب!+ثمعا+!أععالب!ءغ7.حأ+كاثمقة،5لالق!+ن"9+ع5!آلم

،"ولأ"لمءكاه5،+ن"لالق!9+عآ.5

لأ5"ءاأ+ة!أ+آ?هة"عن+ع9لاهلمةاغ"ح+للاغكاع

+7لالق!!لالقأ+7+كاحأللالل!عآ+ةلياتأ.50+كاق85،"+قلالت!

+9غآ5لم"حك!أ"أ،كاهع5،"ن+لت!7+9عآ5.

61ول4أقيء+نأ؟ثم+أتم5"ن8لآ5ثهـ"ءك!لالم!لهاءلم

،كا!ك!،ع7+للالت!!لاة+للىئا50لمعغآول"نلا!هـلاأ"ول

هـ95+ن5"9أ"عأحاهءع!ك!ل!!لاهعاعهـاغكالل!لهاللاغلاه"حأأ

،قكا!هلا"عول8كالع!لهاللاخ57+أقي+5ك!،!ا"أ+هقآ

؟،هـ"9+لاع.قهثهـتا+كا،5لألق!+ن"كاكا!غ5ء94لمأ"ول،"

لمكاهع5،"نكالألق!+خ"كا!9ع5.

71+لا*+ع05+كاأقثم5،لآ+5ءنلآثم5ن،أثهـوللب!

حا4كا97لالألمالل!9خ،7975"لا9لملب!آأ"ولأ"ولةأثم"هـعع5

للألق!+لا"79"لالمآ"9أ"ولأ"5،ءكاهلمللالق!+ن"

.آ"ولثهـول

العبركط.النصعنعشر"وقواعدهاعشرةتها



مقايلجمئةالذالياقطول8

ضقايلخضممونؤغرضقامئيما،

خضمنؤازيقاغقا،خضميين

مخاولب،بوص!منأدرع

.نخاسمنؤقؤاجماقا

ؤكلالآقاب!اؤتجميغ

منالذاليؤأؤتاذ)258(الأذؤاب

ئخاس.

إسئرائيلتيىقمرؤأئت02

زئتوييجمنزئتألذؤئيأخذوا

لإتازهقغمخوراتمثآمكررآ

ذائمأ.سيراجيموقذالفخوء،

الثئقاذ؟خئضيمالمحى12

غتىائذيائجخالب!خالي

قازونئوياةائغفد)تابوب(

الضتاحإتىائقستاءجمنؤتئوة

ييذفرئةقريضةالردث.أقاتم

إسئراييل.تنىجمنأخيايكئم

والعشرونالسابعالأصحاح

لأ8ة+ةخأتملماعا50لآكا5لآثهـن"5لاة+"ول!هـغ،

اغ"ع+ة7لمول"أس!ئا59ع+علاآ3+ولهلأ+"خ+أ

+لاعلآ+عالاهء"ء"ولأتأللى50+غ+7ع7+ءلألق!*خول

لاهكا!تا،وللهاكا!ع!ثمولعغ775لمأ"ءع!أ"مكاهع5،"+نلأقت!

.آ"ولير"*

91"ءاأ+"كاهلأ+"ءاك!كاهلألاعأ"ك!"+لاكأ+"+

غ89"لا"آعأ"ءاأهثهـ"كا!"!،5لآ+5لآثرن"5

ثهـ"*أط!5آ.

02ك!"لاقكائاكاأ!4+لاه+هآ5لاهأآ5كاأ9ثهـأ3""ولأ

8"،غ+كالل!4كاي5،!8"،75غ!غ8"،لع!لا"+9ى3هلأ

9"هـ"وللاةلهالماهولععالأهلأغأعلق!هـ55كاتآ"وللم،4"لائم

7"ول،"كا8للا*ن50ة،؟ة+لا"+.5

42لاغ+كاينول7لاآقي+قآه9"لمالاكا9آهىغعهـلع!لاع+هق

50!"لهاكاه+ع+"+"!قه+أ+غلآ+5هـ"،ةولآ753

،عكاتا"ءاطهـة+ق"لاس!94،ءول،5أهألاقه+ن"هـ"

كا!+غ9"5خلل!5+9لع!أغلا4للا+آهلالا،ا9آ5لا.

لاةلمالها،لاه"لالت!،لاه،ع5،5ء+لالاع5"عئالالت!لما9"+كأ

لق!+7للالت!،لاكاأ.78"9

اوتاد.المقصرد:وربما،اوتار9391(:)طبعةالبحيرىالقبطىعنالعربهةالئرجمةفيتاتي258
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ؤائيشزونالئامنالأعئخاخ

102

قازونإتئلثقرهمثاؤأئت

تييتئنينؤتيي!أخاك

قارونلى.ييكقئواإشرائيل

ؤأيغازازؤأييفؤؤتاذاقي

قازون.تنىؤإيتاقاز

اضتعؤ2

رونيقا

اثضخد.ؤ

ئقذستةخفة

قيمايفكرايخيذأ

تجميغكلئمؤأئت3

الذينيائمكر،ائخكقاء

قيضتغونقفبم،زوخقلأتهئم

لأخليقازونائمقآستةائخفة

لى.يكقنبقاائييائفذس،

الييالثيافيهىؤقذ؟4

ؤيىذاءصذزةيضتعوتقا:

يأفذالبؤقميم!ؤحفتالب

ؤيضتغونؤمئطقة.ؤققئسمؤة

أ!"كاأن+39"كاهلأ"هلا+9ة!كاع"لا+ة7+لاة

+عل!لع!9"ولة+7"ةلاهكالاةهـثهـع"ولأ+نه5لانهأ5

+ن"قه،اغلق!+7ألال!لت!كاأ78"9عأتاسا+"79،علم!لم،5

لاس!9"ولأ""ة4*لمكهـأ"ولةلاه،لمأ"ول5ثم9"لح"ع

"ولأهـا"9"له!لاهأن5ول9"لأس!.

"ول2أ+5!،كاع،!+كا8770لأكأ7"آوللالل!9"+لت!

؟ةعهـثملاهكالب!ععألالأله!،+أ"ولةةلا"!.

"ول3كاأنثهـكأثم47للاه+كاه،+ه!آكاهـ5هآ5+قي

ةلأ"،5لمكاآئاه5لاغغ+"كالأثمللا+عق50+"لها

كالأهـكاأ"عس!5لم"ولأللأ،كالاهكالآ،5++كالالأ،ل!لأثهـهلالأ+

آلأء4لع!9"كهـلا7أع5ة+،لأ"لملاهلاغفيعأ،عكاتاع+"9

لها0،5

ول4"أ"ئا+"،"كاأ+ثهـ5"كالمآ5+5،كالآ5كالا،07+ة

+ء9كاما+لآهـ،هلأول"أ+لأ7خ+لل!لم!آ8"ول4أ+لاة

+5ةلآ79!ا"أ*+،لق!للأ"ءاكاهلالم!،لل!+لاة!ا4أ!اآ؟"9،لا

"أ07،ل!لق!لحول4أ58+كاي،كالاهكالآ،5+كأ55"آلاة
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ؤيتيييمايقارونمقذستةييابآ

يتكقنوايى.

الذقمتتأخذونؤهئم5

ؤا!زجؤانؤالأشضائحويى

ؤاثئوصن.ؤائمرمر

منالرذاغؤتضتغون6

غملأبوصضخاولي)925(

قن!وجالطراظ.

كيقالبتهيكو!7

ائؤاجدبالآخر)026(،قؤصولآلز

ائخانتئن.غقىمتثتال!

الذى،الكتقئن"."ثا89ص
-ص-صرهـر

منتكو!،جمئةكضئغييماغقئيما،

ؤازجؤافيؤأمئضائحونىدقب

ؤئوصبىضغروليؤالرجمز

ضخاول.

ائخخرئن،أؤتاخذ

!يهقاؤتئقش!زمرب،خخرفي

ذهب)،من:العبركطالنصفيتائي251

الواحد"موصولانعبارةتاتىلا.26

40*عكر*سأ"7"!".
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كهـ"9لألل!"ك!أ+5آ5لاهأآ5"نءقهعأ5+ة

أع9"+عنء7،!لما،.

"!5أ"ق+5ألآثهـله!للى57"+،+ة9*كالاآ57اع"أ+لألأ

ن"ع!هـل!،هلا"ألأ+للأ+هـ95ق9لأ""عاأ+ة

ولولةولللا،57"حاأأةكالأتالملاهكا!.

6،ةعا5+كالاهكالآ،7،لأ+لاغ+لع!له!"؟أءاغ،نكا!لاه

ولثمك!علماكالع!غ77لمعخ9لالاه+7"هـنة57+،ول+ولهق.

7ةن5+غلم!لم!ةآ5!الال!،"كالاه*غ"+ل!هكا!،+ق"لب!

غكاغ"9لالأ++غغلمل!"9أ+غآه+5أكالاةغلهالا،كاس!9

عخ7+97لها"ل!غ.،

أ"،81ة+"لم!كاههـئاللألت!++غ؟آلم!لل!لمل!لع!ةللأ،+كا!

غ+41لملت!+ن"+4!لالأ+ل!،كالأآه+غع4قه+ن+كاس!،

ولغ9*كالالاهآ"ك!أك!"نآهـلالاه"ولأهـ95+ن5"9"عاأ

هوللأآولوللاه4،ةلألأكالألاعلاهلاغأ"وللاهكا!تالم

ولع!اكالل!لم!غ577.

"ك!9ألآثرلمال7كاهن5؟ق5هـ،ثهـلاهعلم8هـآلاه5

كالأ"9"لهالالاه7!م!أ،38قللع5،ع7+لا"هآ5،"

".مبروموبوصوقرمزوارجوانواسمانجوني

قمرانمخطوطاتمعالسبطنيةالترجمةولتفقالعبركط.النصفيبالآخر"
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إشرائيل،تنيأسئماغ

ائخخرغقىأشقاءاسيئة.

الاخرىأسئقاءؤالسمتة،الأؤلي

خستحتالثاييائخخرغقى

قؤاييلإهئم.

تقثيىضئغيمااغقلا

تئف!ثناثخئيم،تف!ثنائجخاز؟،

تيىأسئضاءغقىاثخخرثن

إسئرائيل)!26(.

غقىائخخرئناؤتفتغ2

خخرفيتكوتالبالرداء،كيقي

قتخملإشرائيل.يتييتذكالي

إشرائيلتيىأشضاغمارون

تذكارأكيقئيماغقىالرلتأقاتم

لأخيهم.

جمنطؤقئنؤتضتغ

تمي.دقب

302

للأة"+"لم!ة+ل!لت!لالالت!أكاأ8،"9لم

لأ5غ!ة7"+"لماةأ+غة+لاههـآثهـ7لأة+غ"7أ"عأ

+ةغ!ة7"+"لهاة"+ثم"+،5،+غة+هـآثهـ577لاة+

ةء+نع9ل!ه"+"عاكأ+35لاعكاس!ع5،"لقأ+ن07

لأأغ9لاهلأهـ،ثرلاه9لآعا،لأ5+ل!*غ75لم7ثم"لم!لمان

هـكالأ"509؟آلم؟تأثهـلا"،للىع5،+هق5تا؟85هـآ5لا5غ+أ

كاهآ5ة7ةلم!كاه7،+لاتقلالت!أ7كاأ78"9.

21أ"ك!كالأهـع5،نه+5نة5هـآثهـلاه5أ+غ+لت!7

لف!لم!لع!7لآ+5غ+لع!له!؟آ8.50هـأ5،لالم!7لم!كاهنلا5لا

أكاأعلا+آه5لاآهأ5كاأ7"9.ثم"عاأ8"لاةلآليالما"+ع،

9"وللاسأ"+للاةة"+"لم!لالق!كالالالت!أكاأ78"9+لا"للا!،

لاحا9آهلاخ+،+لألق!؟تا5لت!لم!لالع!"ن+قهلم

لألأ7له!لالاكاقهل!+ع9أ"+نلق!07

31اع"أ+5كالأ،ع5،كاه+؟،كاآأع"5غول9*كالاآ5لا

هـم!ا9"هق.

ؤتصئتع41

تقي،دقب

سيفسيقتينمن

ضخلوطتين

!4"ولأ5+كالأ،ع5،نة5ول4+لع!كا!59غول9*كالالاهآ

!هـ"لمه9قهلمول464لماعلم!لأ،لماخلا"لاغكأهـ7كاس!7،لم

تصنعهما".ذهبمنبطو!ين"محاطدن:العبريالنصفيياتى361
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ؤتخغلالفخفر.صتئغةيزفولي،

يخلالائضضفوزتئنالسثفسيقتين

جمنأكتا!هئمغقىالطؤقئن

الأقاجمثتئن.)الجقتئن(

ائقفتاء،ؤخيئاؤتصختع5

الرداءكتؤعطرافي،صتئغة

دقبمنتضتعة.

ؤ!رجمزؤازجؤاييؤآشضائخويي

قحاوليؤبوص!قخدول

تصتعه.

مردؤجا،مرتعا،ايكون6

شيئر.ؤغرضئةشيئرطوئة

ترصيغ!ييمااؤترضغ7

صتفثصئفوفب.آزتغةخخر

ؤيافوتأخقرغميتيجخاز؟

الأؤل.الضفؤزمرد:أضقر

تهرقانالثافي:اؤالضص8

ؤتشئا.أززقؤتافوت

غئن:الثايثؤالضص91

ؤتجقعثئت.ؤتشئمائهر
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غ9لألاهثهـ+هآتمول5."!أغ+كالآهـ،ع5،"+ولء+لل!كا!59

كأ++ع8+لاعلمالاغ4غ+أ+ة5+كاهة،5"ك!كاآ4+"؟ا

ة+45ةآله!لل!9"+ع+ن"ل!لت!لت!?أغ97+لم!خ.ل!سأ،هـكاه

لأ5ول"أ+5!،كاع708،5عآل!ه+لت!97ءاكاآعلل!7لم

غ9لاهلا.قه+!اول،!+ة+"وللأة+ةلهاهـلاخ7أتم+5

غ+لل!لما؟آ50+5كالآ،ح4،5ن+ة.غول9*كالاآلاهعا14

آول"نلاههـلاأ"ولتاهـ95+5"9أ"ولآولءاهوللاهلا

!الم!كالل!ه!اس!لاهلاغأ"،ألملاهكا!نلم!كالع!!أع!الاغ75

5،عكالآ،5+.ة+ن"

61+ع+9كألاس!7هل!!كاس!"لم،؟،+85ق7!كا+هـ،"لآلم!5

+ةلآلماول50+كاأ"وللآلها"هـ،5ة+ئاع.509

"7ول4أعل!"هـلاهـ"ءأآ5لأغلب!+ن"هـئا"لهاكاه

!"+8"هـ،لاه+ع+9+كاهه*،لا.+كا50*آ8هـألالع!+كاس!"،

57،؟9"كالملاه،!أة+ه+50؟لأ"9"لهاكاأ"وللم50*آ+كاة

أعة.5

،8أ"ول50*إ+كاقةع+تاعة509هـلا"49عأ"ول

هـ+"كاع509،"ك!أكاهأ+.5،

،9أ"3طلاآ+كاق50ة9+50+آ3،8ن،9لملاه75+"*كأ

"ك!أ"لماهـخلا+ءهع.
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زترتجد:الرابعؤالضف02

ؤلتكن.تقاييؤغميقؤتجرع

قعآقرثوطةيذقب،فطؤقة

صتفقا.خ!ببذقب

ينائجخازةؤلتكن21

غشتراثتىإشرائيلتييأشضاء

ئفوشن.أشضائهئمخستت

الاسئيم،تجم!بكلأختابم،

سيئطآ.غشتريلإئتيئقفتكن

ؤخيغقىؤتصختغ22

قخذوتةستلآصيل)ائقضاء(

تمى.دقبجمنخققابضئغة

قارونؤتأخذ23)28:92(

ؤخيغقىإشرائيلتييأصئضاخ

جمئذضذلي؟غقىائقفتاء

تذكارأائفذييىإتىذخوييما

اللة.أقاتم

ؤتفخعغقى24

ئر،لفئقااءئقفتاا

يهلاغقىال!لاسيل

ؤخي

تضع

تجانتى
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02أ"ولمم!آ+كاة50ة+ءه+9"+غ9*هـ،ثمةكالا50

ولأ97،نل!5،88أ"ك!.لأه،*نلاة

+ع9عإ،عاعثهـ"لاله!له!غ7"9*كالالاكايلب!آلاةع؟علم!غلا"غ7

كالالما*لب!آ!لأ"كاللما+كا+"ك!ءكاهل!*آ7"+نل!لق!.

12أ"حأأه8هـآ،5لأ"كالع!+كا!عا!الت!+7ةلع!+"لم!775

للألق+لاألقأ7كااثهـ479ةخ"ولةن5+"ك!"+كأ

ل!ةةلم!"+""ن+لقما07لأ8هـلا"هـكاأ9لأ"آةلل!ل!لم

ءه+كا!كه!!كأ+ءعاة+ة75لم"لهالأ"كالل!+ءغأع5"ولغة

؟نلاهـ55"8.

22أ"ك!5+كاآ3،ع5،غ+أ+ثهـةلأهعلاهآول9هكا!هن5

8+ع+لم!لاكاغلمال!ع75لا5لمغ3579ة+لع!ة،كالاثهـ"7ولغ

9*كالالاهآ59"هـ"ولق.

32حا4أ8لآله!للىع+"،ول"9ل!لع!+"ةل!ةله!"+"+ل!لت!

لاألت!7كاأ789"غ+أ+هق853حآلاهلآ+95!اكاآعسماع

أ+غ+هـلآ+كاتآهلاه5لم،+للاة،كاأعأع5+ة57،ل!كأ

لألما7لمالالاكاةلاه+لا"لاغ،+ههـقعقه.

42"3عكالآهـأ5،أ+غلأهثهـة+علاهآش5ول9عكاآس!5

+نه595!كا!5ن5.+"8كأكالا،ة+سأ"غ+

هـلم!"60غ9ل!لل!+لت!87!اء،للالق!+قه8لأهعهآلا
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خي.ائؤ

غقىالطؤقئنؤتضع25

قذاييما.إتىالرذاءكيقييهلا

والعشرونالثامنالأصحاح

.5،عكالآ!،+غ

52أ"ولكأ+5؟ن5عاكاآة،+كاة45+غءكالآهـ،5،+غ،

هـلم!"هكاغ59لا5+5عنلت!لم!5لا5آأ+5غ+للأله!ةآ50ا"ع+فى

+9كاقلم!+لاه.

غقىؤتضغ26)28:03(

ائتيانءئقضااخيؤ

ضذليغقىقيكونؤالحق)262(،

إتىيذخلجمئذتاقازون

قيخملالرصت.أتاتمائفذس

إسئرائيلتيىقضاياقازون

ذائما.الرلبأماتمصتدرهغقى

ؤتضتغ27)28:31(

أسئضاثحونى.ينكفهذايخيتأ

قئخةؤتكون28)28032(

ؤتهؤصتلإ،فييئةزاصي!

ضئغةقئخييما،خؤلخاشيية

62أ"ول5،عكالآهـ،+غأ+خة+لاهآعلأهثملآ+5

ول9ءلع!عكاآلأ+7لآ؟لأ،كالل!8أ"وللأكا87"هـلآ7"،علمأ"ك!

+كاس!"،غ+أ+هـلآكاكاتآههى5ول"س!79لمة+ل!"

95+كاأعنع،"+7أع5ة+لاه،لاةغل!هأ+7"7لاك!9.لاهآ

أ"عا،عكاآهلل!9"ول7كأ+95؟ا5،عكاآلت!+7لالق!ألا

كاأ9"87غ+أ+5هـلآ+كاتآهلا5غللألأ"+أ57لاول9آلاه
ة"،++لا"ة5.

72ولأ5+كاآ3،ع5،+نلأ،ءئاةه+لآ؟ه79ثهـلأ57

ن"ولهـللاآل!،057

82أ"عا،"+كاس!ة+ع+9لاه،لماة+كاماعغتآه+نلمه

لم!كا!57لم7"لث!ل!ه*غءا!انلب!ءهق+ع59+كامالم!ءلاهآ

!9لألاههـنلاكأ+هلالملأ+لاكالالم!،58لألا

دخلتوقدوإت-هاتميم(،أوريم)إت-ها56أ*+-؟؟ول1566"+-؟*أوالئميم،"اياوريم:العبريالنصفيتاتي262

عناثهىالوحىمعرفةمنهماالغرضوكان.ترجمةلرنالعبرىنطقهماحسبالحديثةالترجماتمعظمفيالكلمتان

والحقلآةاكادإ58الكشفاوالايضاحاوالبيانبمعنىالسبعينبةالترجمةفىجاءالنلك،الفرعةإلقاءطريق

وهكذاح*دلا+15+لمأ.ولههـغء*ول7ايمدههـءلمهوالحقالاعترافبمعنىالقبطيةالترجمةفيجاءاكما8".آأهعول

والحق.الاعترا!:بباريساياهليةبالمكتبة12عربيمخطرطفيوردت



والعشرونالثامنالأصحاح

تجةضئ!وضقةئؤا،ئلثئخاا

،يئلاتشتق.مئه

خافيماغقىؤتمثتغ92)28:33(

أسئقلمنالذايخلي)ائجلتالب(

رفاييشتخر؟منكاقيلقازفاتالب

أشقائخويىجمنمتمر؟،

وءبوصيىضغروليؤلمحرجمزؤازخوايي

جمنائجلتالبخافيماغقىقخاولي

الحثئ!يىتفسيؤمنخؤييما،

ي!ؤأخرالردقبمنتجلاحل

خؤلقا.منقذ؟ؤستط

منكليخانب03)28:34(

تجرد!الذهبائخلاحل

منائجلتالبخافيماغقىؤزفرة

خؤيه.

تخلإئمقجئذقا31)28:35(

صخؤثتكونقازون

دخويهجمئذقسئموعأ

الرثثأقاتمائفذير

.تفوتيئلأخروجيما،

دلك

إتى

ؤعئذ
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لالاكاهـلاكاهلهاللاغأ3للاغع"كانتاهلم"للاأأئمله!آقيلأء9.

2و"ولأ+5كاأ3،ع5،خ+،كاةلق!8"لها+!تة

+نلاه+ن؟ه+كأراهـلع!ل!عكالئ!أعهـل!"!غهكان575"ةخ

59لاهولكاآ5غ!آول"نهـ7لاهأ"ولنهـ95+5"9أ"ول

ك!5ولولآ57لا؟،"7عل!كاأ3له!غ57لاول"أ،ن!كاهلا

كاعكاكالل!8لم!غل!،5غ+أ+قه8لق!له!"+50ءهقة

+ق؟ه+نهلاان!ثرع.لب!+ة"+نةةغع50؟أ09لاهولكاآ5

*9كالا5ق5،أ"،وللق!؟س!ل!"5"ل!"له!كاس!هللا+5ق+ل!لل!

+ح9،نول!الب!.

03"9"+59ل!هءاكاآ9*لاتاهكالاةلت!ح!"للالل!"ول،

ل!،هـلا"57أ+غقه+لهالت!508+4قه+لاه+ن؟ه+ن

ك!نولثملب!.

3،"ولأ!كا+"،طهـ94لع!7غلا+لب!8ع+،5ىمم!59للاآ

أئمكاكالاهول"لألالع!هـأئمه+ن"قع،+للاة،كاأأع5ة+لاه،لأكأ

لاغ4لا+آ75وللا9أ5لاول"أغ!،ة7+لم،لاأ"لم!أئم

"+5هـء+.
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ضميخةؤتضتغ32)28:36(

ييقاؤتئقش!تمي،دقبجمن

يلرلث((."نذسخثمتفشن

غقىؤتضغقا33)28:37(

ؤتكونضخذولي،أشضائخويي

فذايمإتىاثيضاتيما.غقى

.تكوناثجضاتيما

غقىؤتكون34)28:38(

قارونؤيرقع،قارونتجئقه

يقذسحقااليىالأفذالرخطايا

غطئيماكلإشرائيل،تنو

تجثقيماغقىؤتكونأقذاسيهئم.

غئهئميلرصاذائمأ،قارون

الرئث.أتاتم

ؤأفذالب35)28:93(

بوصبى،منالآفمضيما

بوصمنققث!مؤة

الطمرأز.ضثغةجمثطقة،

ؤتضتع

وتضتع

قازونؤيتيي36)28:.4(

ؤتضتعؤقتاطقأفمضةتضتع

والعشرونالثامنالأصحاح

23ول"،+5كالآ،ع5،+غ+"ثر957*كالا5قلا

هـ"عا"9ل!ةعا"،غ+،الا+كالت!55،غل!"ن+لب!

ك!غ+ن+لل!لم!هـكاه39"آة50ول3!آكالم!4وللا9آ5لا.

433!أء،عكالآهـ،+غة+ئا"أ+غآول"نلاههـ7

وللح!اءكالل!لمال!غ75لم"ك!،4+كاس!،غ+ألآ+5لما5"9+آ.

"+كاه!9+لل!كاة57+لآ+ءلم!5"9+آ"+كا!،.

43م!اأ،"+كا!+غأقهكالم!لاه+لت!كاعءلألل!9ءولأ"ول

9"!غآسال!لل!9"ول"+لألآ+9"لم!""ء4لق!+7لل!آلأكأ7لم

"كاقلاكأكأ7،كالل!كاه،3أهلاهأأكاأ7"9لمثمة+لا"+5

ة50+"لم!ةلت!+47لألل!آ7لالق!+ن".عا،4"+كا!،+غ،

قآه+لاه+لق!+ءلألاس!9"ول"،ةة+7"+ء5ةكاولءة7

آه+ن"5،+لا"لاغلاول.لاه،9

53"،5،1،ة،ال!لم!5،،+لألت!+،*ل!لت!لع!7ءاغ

.لاهكا!تالم،"ولعكالآ،5+5،لا،9"ةآ!آكا!لادم777ول41

لالت!لح77كالآ،5+ع5،لمغ359لأ.قهءلحاول،5+

63"،ء50،لاأهآ5ول94لل!7+5!،كاء5،*كا،لت!7"5

أ"وللت!لح5"7ول4أةة،ك!9ع،عء،عكالآ،5+آه+ن"5أء5



والعشرونالثامن19صحاح

ؤائضخد.يلكراقيماقلآن!نتفئم

ؤتليسمقا437(ا)28:

قغة،ؤتيييماأيخيلثيقازون

ؤتملأ)يالرثب(ؤتضستخفثم

هص5ءلمصصر2(6)3هتصر

ييكهنواوتقدسهميهماياب

يي.

تهئمؤتضتع38)28:42(

غؤز؟يستئركئالخينسترالييل

إتىائخقؤئنينتذيهئم.

.تكونائقخذئن

902

+لأله!،7"ولأةة7"ع0

73"ولأغكاتا؟7ع5،"+قلع!9"طهـة7+ة7؟ةعهـثملأة

لاهكاأ"ولنه+5ىهأن5+ن"تاهلما+ع،".قه+ن"!اأ

9*5،ءكاآنه+ن"5أ"عا5،عكالآثم+لم!غلالت!+ن"45+

*عآ5"9"ولألأكأكاه،عء،"+قنه5لمآ7"

أع9"+عتاكالل!ل!آلم!0،5

83ول"أ+5كالآ،ع5،"قكاهآ5+ع9كاماولعلآثم8لا،"

ءا48للىق"،كاهأ3*لم!!كاتاللأ977*لل!+ة5"ن+لق!07"+ة

هـكاةن50ص!لع!5له!97لالت!كاكاس!"،.

يقازونقتكون93)28:43(

إتىيذخلونجمثذقاؤتيييما

جمئذقاأؤالحثئقاذهخئقيما

تذتحإتىيفجذقيمايفتربون

غتىتخيئواقلا،ائفذييى

يموئوا.يئلا،خطيئةأئفسيهئم

ينؤيتسئل!تهأتدثةقريضة

تعلإ؟.

93ك!أغعع،لالل!9"ول""ءنأ"أهلاأهأ"لمقه+ن

لف!75"ساأ95+4علل!ن"+7،عأ775"كالالأ+لأ7+فآه

له!"9+لا9هآلالأة+للا"+9!كا+95عنلالح!+"،

8+،علاه9لأآع97+ة5ة+لآ+كاياكالاهـ57،9+قه

3"ألملاه"ول،قهول!"+غ،"+للاه9+ة5نهكالا"غ5

+9"لماةلملا"آ"للأآلألا+"كالع!7"هـه07،لاةلمالها،لإه

لف!أ"57،7لق!+فا"4؟اأ+كالت!+غ،كا"لم!9قاه+فا"لم!+ع

"ة،ن07

9(.92:)خرانظر،تكرسهماىأياديهموتما2636
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ؤائياثئزوناتئسيغآلأمئخاخ

والعشرونالتاسعالأصحاح

تفئمتضتغةقااؤقذا

يى:تكقئواخئىيئقذستفئم

ائتقرينؤاجدأجمخلأخذ

غئب،بلاؤكئشتئن

تعحونآقلإاؤخ!زا2

تذفونآقلإأؤليقاقأيرئب

جئطبماآ؟(ستميذ)4جمنيرئز،

تضتغقا.

ؤاجذ؟ستلةغقىؤتضعقا3

الجخلقغال!ئف!غقىؤئقذفقا

ؤالكئشتئن.

قازونؤئقذئم4

ابئؤأ

بضاء.ؤتغسقفئم

.لمءأشص5

الثتاقيخدلاو

إتىؤتيييما

الشئقاذه

ؤئفي!ن

كلاأخاكقارون

أ!"أ+"قكا"+كاس!7،لم"+5كالآ،ع5،"ن+هآ5

مم!ة"كاه،،"ن+نه5+كالق!عأء9"+عقعلا،لم!5،

نه+ن".85ليالمالآ7ة*كا!لما57،9ولغلق!هلم7لاغول41

ول9،نه5ةتا!"لمالئ!لماهى5لم

"!2أ"9+لاه5"!نلهاهلا5+هـعلا9لهاغ7هلا5غلا

"يمغلب!أ"،اأثهـ"لا"لأةلالحة"لماك!9*علماكاما"لاغلأغ

غ.لب!آ"8كاعللأ،48ة،له!ءاغ+ىلت!79كا!،5+علم5."+ن"

،ةول3كالأهـ،+غ5،ع"+ن"،+غ7"ولئآه7لائمأ"ول

5،عكاآهكا!9+كأ+ئا"أ+غلب!+لب!للا"!اأ"ءاة+

ة*كا!لما57،9أ"!هكان5تاة5ول5،9تا.5

4"*أ!كالل!79"،اأ+نه5لاأهن5"ن5+فآ

كأكا!9+ح!ءء،خ+أ5"+هـن5"9لآ+!ك!كا7لآللا5+نه

لا+9"لما9لاهآول4ثهـأكاتاهع5،"+نهن5غ7تأ+"ة.،

"عأ5أ"8لملئ!7!"+58+كاكأ5غة7كاتا!ا5،ولل!لل!94

،لأةكأةعهـ8لاهكالاة"ولأ+لأة*ء،لألت!"كاللأة

فى.اص!لحا*+6*هاول:القبطيةالكلمةومنها،الناعمالقمحدقيق:تعنىكا!آلم!ع5،8"ة:اليونانيةالكلمة"26



والعشرونالتاسعالأصحاح

يلرختثنائؤاصلالقميصيى

)ائقضايم(ؤؤخيؤالرذاء

بالرداء.ائؤخىتهؤتربط

زامييماغقىائيضاقةؤتفخغ6

))الئقلإيسن(الضميخةؤتضع

ائيضاتيما.غقى

ائضسئخيمازئبينؤتاأخذ7

ؤتف!خة.زاسييماغقىؤتسئكئة

ئمئقذؤ8
فمضة.أ

ؤتفيسئفئمتيييما

طتيثضتايائضئطففئمؤ9

قيكونائقلآي!ن،ؤتفي!هئم

اتمتلإ.اإتىليكقنوتتفئم

ؤأئلإيقارونتذفيؤئكفل

)265(
بني!.

أئؤالبإتىالثؤزاؤئقذم.

قازونؤتضغالشئقاذه،خيقيما

وتملأأالعبركي:النصفينائى265

شرعية.الكهنوئيةخدمتهملتجعل
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+5لآة79"ك!ألأ+7غ+لع!له!؟أ"ول"أ+ة8ه3حللاهآ"ك!أ

"للا!لياع15"ن+لق!6ة8لاهعآ957+ة5لأ+لأ

+غلل!لها."؟آ

أ"ول6ء،عكالآهـ،+غلألأكاكاألهالا"9أ+خلالأ+

ول8"هـعلأ47قهكانأ"ك!+غعكالآهـ،5،+ة+8"+غلاه

+ة"له!كاهآلأول+خألأ+7لم!07"9+آ

أ"ك!7لآثرللىلما7+قهغلاهآ"8قه،9*50ء"لماكاأ

أ"ولآعع*،+غ5ن"6ةأ+غلالأ+لالأثهـ"هـعولقهءن"

!"أ9*كاآع5،"+نلاة.

،ئمهول8+هن5لاأهءن4ن+هقأ+9كا!كأعصاء،"ك!أ
لاغةكاقع5،"+ننه5*+،لت!74ءلم

أ"ولو5،عكالت!!نه+ن"45+عآ5،"لالق!!أ"ءا

ع+5،عكالأهـ،9آه+ق"55"+9"8،!5،علمأ"ول،"+كا!

آهكان"5عأ+"9"آعغأهله!ءأعلأة+لت!أ"."7أ"ءا

ع+!8كالت!،5،ع5"6آع*5"9وللل!794أ"،أةكا5

*آعء"9+للألت!لالت!أ7نآه+لا".

،هأ"ول5،عع"كا!9+لأة+لاه*كاةلم!أ+غكأكا5

هـن5"9لآ+!،عاكالآلا5+قهلم!+94لا9هآلمى"ولأ

ىا،وبنيههارونوئكزس:بمعنى،بنيهوايدىهارونيدى)ومثلتآ؟*؟
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الئؤليزاصيىغقىأئديفئمؤتئوة

خئضيماأئؤا!بجمئذالرلثأقاتم

الضتقاذ؟.

الرلبأقامالثؤزاؤتذتحا

الشئقاذه.خئضيماأئؤابجمثذ

الثؤرذيمكأاؤتا!خذ2

اثضذتحقرولطغقىؤتفخع

كليماالذيمتمئةأفايإضيجلث،

ائضذتح.قاجمذ؟جمئذتسئكمة

الشئخيمكلاؤتاخذ3

ائكيدؤقمنالتطنغقىالذي

الذيؤالشئختمؤالكفيتئني

اثمذتح.غقىؤتضعقاغقئهضا

ؤحفاةالثؤليتخماؤأتا4

لم5صة(662)2بر5!

بخخالييتالي!تحرققالهوكل

ييخة()دتقالأ.ائمغسئتي

خطيئبما.

.الكرشفيالطعامبقايا:الفزلث266

والعشرونالتاسعالأصحاح

لل!9"طهـ7،كالاهكالآهـ،+خ7ول4أأهألا،5ن"6قه5"كا

*عآ"59"ن+لق!7غ+ألأ+7اع"هـعلأثملا+هقلماه*كاةلا

غ77"+،ءالا9هآلا+""9+ة5هـن9"5+لآ5!ع7لالآ5

كاهنلمالا+9"9هآى.

لأ،كاه!هـكاأ!لحع5،+ة7لم!ه*كاة7للاغ+للا"االاع9ألاه

+94ة+ة5هـن"59+آتم!اكاع77لآ5+قهلا+9"لما9أهلا.

لأ2"ك!ألآثرلياله!7+4ة+هن"أكا"لما50+تاه

لم!لاه*كاق"عأأكالأهـع5،!ا+أ+لق!7ولع9+ةللاس!+هن

هـكالا،7+كاه9آ5لاكالبأ8"+؟انكالب!58لا.+قةغ

85+،لاة7"+"أ"لماغ*،1ععآ95"+ةلأ+7لمكاه7،

+هقهـكالا،أ3ءكاه9لاهأ

،43!أ8للىلمالآ7لا"+9"غ+كاق+ة+أ+خلآ+5

عا5!ا5"آ"ولأءة857لمللاة+هئةلأ++"50"ولأ+هن5

نة5للأهـع9نه5أ"+كاقكا9"غة++غ!للالت!+ئا"أ"،1

غ+كالآهـ،ع5،+خأ+هـةكالالأ+كاه،0579،

!4كأ+ةغ9"غ4+هقلألاه*كاق"ك!أ+ةةغ"لم!9

أ"وللالأ+9+ةوللاهع،عكاتا"!"+"وللا+9ألعأ!خلآ+5

9"+عله!م58لآ.5"لما+9"5"أ7كأ9+كاس!0،7



والعشرونالتاسعالأصحاح

الآؤذ،الكئ!ثناؤتاأخذ5

أئلإتهئمؤتئوةقازونؤيضع

الكئث!.زاسغقى

ذتهؤتاخذاؤتذتخة6

منائضذتحتاجييماؤترشئة

خؤييما.
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لأ5!ألمهل!ة+ك!ة،879،لألهالآلأة+لم"لأغأ"ك!

للا،كالاهءلآهـ،+غس!9"ول7،""أهأهألاقه+ق"5"+

*عآ5"49لالتأ+نغ+أ6لأ7عاهـع48لألا+هقعا59،ق.

61ةهـكاأ"ول5،ءعلاة+ن"أ"ول"ثملالئ!مة+أ""لها

9+ع*كاهعآ95+ة5+هـةكالالآ+كاله،579،نولك!6لب!.

خح!تافىشثشناؤتقطغ7

تجؤقهؤتغحسيلأغضائيما)267(

غقىؤتضشقمايضايمؤآكاليغة

.الراسقغالمطع

الكث!ثيىكلاؤئصثجذ8

يلردثمخرقةائضذتحغقى

يلرئت.دبيخةهؤطثتة،زائخة

الثايى،الكئمثناؤتا!خذ9

آثديهثمؤتئوةقارونؤتضغ

الكئش.زاسغقى

ذجميمامنؤتا!خذؤتذتخة02

ؤتفتغ

نورقا

غقى

اثئضتى

لمر
اذلب

طرلتؤغقى

،7"ولأ+لاةاع9،لاة؟5+ه*،كالآلماع5،"ول+"لماثهـغ7

أ"ط!الالاثهـ+آع5ة+"،هـكاة؟لاغأ"عأنه+55"ةة+

،+"؟تأأ"،51،عكالآهـ،+خأ+غ"+لمه+"لم!لآلماه+ه*،ة

لانكاقي+ول8"هـعآقي.

لأ8أ"ك!ع،عكاآهل!ةلاهثملأل!ة+لاة،9"أ+غة+

لآ+كاه،كالاهـللأه،9ة8"لع!+ن"ءأهلاعأ9لب!آأع5ةلالأله!5

نعلع!ة"آ5.هـكالاكاهآلم!"لاحأ9+كالب!آل!أ.

لأ9ولأ8لآللىلما7+ف!7ولل!ة،9لاة+ةع9?نلاهلمأ"ك!

اءكالآهـ،+خلل!9"ول7أ"عا،5أهألانه+ق"5ء!

*عآ5"49+نلت!7غ+أ7+لاك!لالأثم"هـع+تاهول59،ق.

02"هـكاأعةعع،"+نة7"ك!أ8لآ،للىله!+5ق

50+"لأأ"قه+نلمهأ"عاع،عكااهـ،+غأ+غلأةكاة،785

قهءة+لئ!5لع!9"ول7قه+ئآه،ععةأ"عاأ+غة+

.+ههل!"عساغاول*قىا؟عء!ا"لحههـغهول"اذنيهع)ثوتنز:البحيريةالقبطيةالئرجمةتضيف267
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تذجميماقئفيؤغقىاثئفتىتلإ؟

آدالبشتخقابؤغقىاثمفتى،

آفئافيؤغقىائئفتىتيييما

أفئافيؤغقىائئضتىأئديهيم

ائئضتى)268(.آفذايهيم

الذيالذيممنؤتاخذ21

زئبؤيناثضذتحغقى

قازونغقىؤتئفجخائض!ئخيما

ؤغقىتيييماؤغقىخلييماؤغقى

فؤقيتقذلنقغه،تيييماييالب

ضغة.تيييماؤيتافيؤتئوةؤخفئة

تاجتيماقترشئهالكئشيىذمأفا

خؤله.منائضذتح

الكئشيى:ينتاخذئثم22

ئغشميالذيؤالشتختمشخضه

ؤالكفيتئنائكبل!ؤقمنالتطن

والعشرونالتاسعالأصحاح

9""لاهلآ+95،ع*ة5لآ+5ع"،!عةأ"ولأ+غةء

579!ةقه+ةةه+5قه+5؟ع15قأ"ولأ+غنه+5

58لمهن5+ل!لت!ءلت!لل!7لقما+7لالت!أ7"+نهقلقأ+7

أع!لت!،7"ولأخ+أ"+ة9!"+ل!لت!*عل!لت!9،"+نل!لت!

لق!73،!عةل!لق!أ"أ+غ"+"9،أكأ+ل!لت!؟ه+ل!لت!

ل!لت!+ن".ل!لق!،ععةل!لق!6

لأ2لمالآثهـأ"وللا71ة+"تاه+أ"50+"لهائاه+ة+ة

973+كاه،كالاهـقهلاهآأ"ولة+"قه+لاهآ"ثمغأتم+5

9*علم!عكاأأ"ولآعل!"59أ+غللألل!9"ولأ"؟ا،+خلاش

58+كالأ7قه+ن"أ"ولأ+!اعنه+نهألا5قه+ق"أ"ول
ع+،!"+5"58+كا+ل!لق!لالالتماأ4ءنهقلم!+عا"لا،نآهلم

"أة2،"+عكالآهـكاهإة+ئا"5أ"58+كالألأ+ن"قه

أ"!أهألا،5قه+ن"،كأولكاأ"أء806لالق!+لالق!ألا

"ءنهقله!عء!"ءنتاه.+ةةغ"أ"لما+تاهك!59،تا

5*كا!9+عآ595+ع+هـةكاهـالآءكاه،59،لاه!أتا!لل!.

ولء"أ8لآلماللى7"+ة+5ئآك!159ق6+كاقغ"9

قه+ن"أ"ولغ+كاق+94ة+لاه++نثهـ"ول"+"وللالأ+

لا"آهاهك!،"ول6ل!ة،85لاة+ثآه+"+لأءهأ"وله+ن5

نهايةفىتاتيالاضافةهذهلكن"،ناحيةكلمنالمذبحعلىالدمادوترشالعدد:هذافيالعبريالنصيضيف268
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والعشرونالتاسعالأصحاح

غقئهضايلذال!ثئختماؤ

قذاقإنائيضتى.ؤال!اق

2(.آائكقتيما()9)تكري!كضال

ؤاجذةخئرة23)ؤتأخذ(

ستليماجمنؤاجذةؤليقاقةيرئز

الرهمت،أتاتماثضؤضوعائقيم

غتىائخميغؤتفتغ24

تيييماأثلإيؤغقىقارونيذفي

ء)027(5صه"لمءصلم

تخصيصاوتخصصهم
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نة5لاهـع9نه5أ"!+كاق+9"غة++غ،لق!+ن"7أ"

+ةل!،9"*آ5لا"+لاةةع!،ة7-!كا+7،7فى9

+ع8عآكالل!،5"ئة+7.

32،""57+9""لاغغعلاهإ"ثهـغأ"عا757"7*8

ل!غة+ةتاهكا7"،أتاه+ل!لق!لم!لم!ن!74+ل!لت!

9++ههـععلم!،غلاس!7غ+7"للأ،لاول9لملاهآ

42أ"ع!ع،ءكالأهـ،+غ"+"+لاة+أ+خة+5آع*5"9

س!9"ول7أ"ع)أ+غ5"+5*آ5"9لالت!+لالت!ألاقه+ن"

!"أهـكأ،95عآ45+نهن5هـكأة9"لماكاماغ+7"7،

الرلب.أتاتم

أثلإيهثممنتاخذقاثتم25

ائمخرقيماقذتحغقىؤئمخجاقا

تفدقةالر!ث.أتاتمطئتةزائخة

يلرقي.هي

ينالضذزؤتاخذ26

يقازون،الذيائكضالي،كئمثيى

آقاتمتخمييصأوئخضضة

ك!لا9أ5لا.

52أ"8للىلم!لآ7ة+ن"عاغلق!+7لت!9،ع*7لت!+ن"7

أ"ول5،عكاآ!لأ"أ+غة+لأ+كاه،كالاهـ57،9لآ+5

ة8لع!عكالت!+لا"ءاه55أ5لالألم!كاق5"آةلع!نع،كال!"ل!غ

لاول.لاهإ9كألمالل!+9"،اللا،ءكاس!لا،ا9.لب!آ

62"ولأ8لأأإليالها+كاكاةهـأ3لانلاه،كأ+ة+هقك!59،تا

لآ+5ءع8عءكالق!،س!5لملأ!+كال!،ولس!9"7لم"عأأ

هـكأ95ء،آ5"+قةهـ"ة9كاما"لمالاغ+لا"،لاول9ألاهلم"ولأ

والحاشية.9العددانظر،الكهنةتكريسإلىلشيرالسبعينبةفى"كم!"كلمة266

فتاتيالسبعينيةالترجمةفىاما،والخلفللأمامئحركهااىترديدأ(،ادوترددهاالعبرى:النصفىتاتى027

هارونعلىيعودالعددهذافيوالكلام،تفرزهماوتخصئصهماوئزلهماوئميزهم:بمعنىهـ"آغ،595نه،دط"5

تميزهم.اوتفصلهمبمعنى!ء+ه+ة+هغولههـغالقبطيةالترجمةفيتاتىوهكذاجمع(،مذكربه)مفعولوبنيه
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تصيبأ.تلثقيكونالرلت،

ئقذمنؤ72

المخضم!،

ائضذز

ستانؤ

خضضثاليىالتخعيصيى،

كئشيىجمنعزتثؤاليى

ؤمضايقارونجمضاائكضالي

لتنييما،

ؤتيييمايقازونقتكون28

إسئرائيل،تييجمنأتلإثةقريضتة

ؤتكونئخضضةقذ؟لأن

ينإسثرائيلتيىينئخصتضة

إسثرائيل،تيىخلاصيىدتائح

يلرئث.مخضضة

اليىائفذسيىؤخفة92

يتيييماتكون،يقارون

/صء)271(5

!يقافئمييضستحوا،بعده

أئديهئم)272(.ؤلتكفل

تفبسئقائامأستئغة03

والعشرونالتاسعالأصحاح

+كا!"كاا5،لاغلم!ع9آة،.

72"ولألأ"!،كاع5،+!هـ7+كاللان57،هـةة9كامالها"

أ"وللأة+لمآ*"9"57قه+9،"هـ"50+"لماغلمعة

لق!هـة9،"+كاماأ"عاة5قيهـة"+79،+4ةقه+عا5،9فا

لآ+5+ع8لل!عكالن!،ع5+"ةقه+وللع!794،"حاة+"

لاتق!+لالالق!أ+ن"ه/ق

82أ"وللالع!9"كهـ،"+كا!ولألمه+آه5لاآهأ45ه+نق

ل!لم!ةل!هلم!،"لالق!أل!ه،"94++لت!7لاأل!لت!كاأ.78"9

لأ،ءكاس!9"3آ"هـكأ9"لم!ع5+قهءأ"ولآ"هـكأ9لماع4

،"+كا!"9"++ل!لت!لالت!ألاكاأ4789ة+ةللالت!+

لاهـله!+ةلألع!+97+لل!كال!لق!آل!لل!+لق7ىأل!لت!كاا78"9لم

هـ"4آ9ءلها4لاول9لب!آ.

92أ"ولءكالألأثهـه+قهلملاهآلأةلألا،+كاس!لع!9"ولء7

+كا!"،+هآ5لاهأآ5"ن+5ئآلم!ع+!"ن+للأةلم

*9هـكامالآل!"،"ن+5ن5لاغ"+قهآ5"ولأ+ع8ع"كالت!،،

كاءة*عآ9"5"ن+لالت!.

03"++غلألهاغ"9ع!،"+عكاتاة7!ا"+ن"ةعأ9عءقة

28(.0:2)العددسنرانظر271

.9العددانظر،للكهنوتفيهاليكرسوا:اي272



والعشرونالتاسعالأصحاح

غئةجمؤض!فؤائذيائكاهن

خئضةيذخلالذيتيييما،ين

الأنذاس.يىييخلإتمالشثقاذ؟

ائكضاليكئشنؤتاخذ31

قكالزفيتخضةؤتسئلق

فقذس.

ؤتئوةقازونؤياكل32

ييالذيؤائخئرالكئ!ثيىتختم

خيضيماأئؤالبجمئذال!فيما

الشئقاذ؟.

تقذسئوا،قيقايا!كفوتقا،33

يقاآيدتهئملتكميل

ياكللآؤالآختبىيتقديسيهئم.

ضقآصتة.لآئقامئقا،

تخيمجمنشتىءئركؤإل!34

إتىائخئزؤيناثكقاليدييخ!

يالئالي.اثتايىتخرقطالمئتاح،

ئقذلو.لاقيلةئؤكل،لآ

ؤتيييمايقازونؤتضتع35

أترثذ.قاكلبخستبقكذا

217

+لأة"4لا+هقأ+لألت!لاأ!لألق!"فا5+قآلمة5

كاأءعثمءكاتاع"+،عأ5ك!كالالأ+7لألألأهكاقلما+94لا9لاهأ

8ء+،لاهء79للاآلاغ+هعآ2"آ50،.

3!"6اأ+ل!ةعا9ل!ة،لآ+5+ع8عكالئ!،عس!85لآليالم!7

"ولأ!للىغكاع5،"+9!ا"غل!غ++ةلب!لملب!آلأكأ

23ولأ،"+57ةغلع!9"ول7أ"ولأهأهألاقه+ن""+

عأ9"غه+قول5،9قأ"وله+ن5+9"لاه5ه+ءنلأغ+لب!

لا"!لت!+"94ءكأ+هـق5"9ك!كالآء7لآلا5+هق

لم!"9+لا9آ5لا.

5733ةخ،"كا4لمكأءقلاخأه5لألا"كالأهـكاه،3لاغ

آه+ن"5ع+8،"كانن!،عكأ+5آع*5"9لت!+ن"7كأ،"كاة،7

نه+ن"5لمأ"ولةلاهثهـ8ع7لأ5ولنهص!ة،"ءع+"

لت!+ئا"707،+كا!9"7."،لا"

43ل!كأغغة8"+"ولقي!هـ،عة+"تق!+7ول9لالت!علآ+5

5"أكالاهـ6لآ5ع+كالق!،س!8لع!55أ"ءا+ل!لت!ةلع!+79لل!!5

+9لل!لمآول"+4"كاتا!ا5،+كأ58+،كأ+لا9أ.هن

،9هـلل!كالآع"+لم،لأكأآ"له!كاهلاة9+كاس!لا،.

53"ك!أ5+كالآ،ع5،س!9"كهـ47"أ+هعآلاهأآ5

ن"6تاهس!كائاه645"وللم"+لاة+"كاةلاغ+علهاةكاع77
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أئدتهئم.ئكفلآشيابمستئغة

تغقلةاثخطيئيماؤجمخل36

ؤئطفرائتطهيرتؤيملمحي

غقييما،تقديسيلتىجمئذائضذتخ

يتقلإيسييما.ؤتضمتخة

ائضذتخئطفرأتايمستئغة37

ائضذتحقيكون.ؤئقذسئة

يضنقنكليففذلس.قذسأ

يتقذسنائضذتخ

غقىتغقفةقاؤقذا38

بلآخؤيئالبخقلالباثضذتح:

ائضذتحغقىتؤيمكلغئ!ب

يلذئموتيما.تقلإقةذائمآ،

تغضلهالأؤلالخضل93

ئجذةالثاييؤالخضلضتاحأ

ائغشيئيما.!ى

ستميذؤعشثرمن04

والعشرونالتاسعالأصحاح

كا0،5غ++"لأله!خ59"+ع58كالئ!،ع5،"ءنلت!لا5"+

*!،9"5.

63أ"ولةكاة*كا!لها57،9لآ+55"آ+9"لما"

5،عكالأ،5+قي+غلمالأ"9قه+9"هـ"ك!ئآهلماكاماأ"ول

ك!هـ4لمهء،9آ5+لآ+كا!،ءلاهـة57،9لاغلت!+لح*،لأءعللا،

عكا!+غ4لب!+نأ"ول9*5،عكاآة+ن"+كالئ!ع4،"كاه،لأ

.ة+ن"

73غ++ةلألماغ5"99"هـ"ول،عآ5+ة

لآ+كاه،كالاهـ57،9أ"ول5،عكاه،لا"لمة+ن"أ"ول،"+كاس!

+لأ+كاياكالاهـة5،9لالاه،لأةقه+.لاهآلأةكأ+5ة

"++ةلم!علا50+هقهـكالا7+كايا9آلاهلاكأ!،هـكاكااح"،.،

83ك!"أ+"ق+"!+كالا،كالم+5كالآ،ع5،غ+أ،قه

هـكالا،7+كاه9آ5لا."لما7نه5ل!سا"،كالاألاه5"لهالق!لماهلا5

تاة5ل!أ3+خلمالألا"9أ+خلآ+كا!،كالاهـة+لاه،9

لاغةع8تت!*ع5لمكا!ا+9لع!"لم!غلالاع8*عكا!لأهق.

93+لاةكألالهالاة+لاةلا!"5+ءكالآ،5،+ةلل!9+أ

!"أ+ة7كألما7لاة+لاةةعن+ع9لاه+5كالآ،ع5،+ة

ةعهالا،ة07

04"!أ؟غول4+كالاهعلهاة،ة8علل!ع+هـعلا49لمال!غ75



والعشرونالتاسعالأصحاح

ين)273(الهينيرثعتغخودب

ؤستيهيبقغصورزيتولؤزئب

لفخقلاثخمرجمنالهينزئغ

الآؤل.

تغضفةالثايىؤالخضل41

دييخيمايثلائغشيئيما.!ى

تضتع،ستيهييقاؤجمتلالضتاح

يلر!ث،تقلإتةطئتةزائخة

يىيلذئموتيمادييخة42

خئضيماأئؤاصبجمئذآخيايكئم

خئصثالرئب،آتاتمال!ثئهاذ؟

لأتكلتمهتاكلكاغرت

تغك.

صىوأؤ34

ئيلاسئرإ

(472)

يص..

هتاكتيي

قئلقذيؤ

الشثقاذ؟خئضةؤاقذس44

921

لأ!ا84!الب!آحولهوللم!لم!لاغلب!+لب!+كا+حلب!+9+قه7،أ"ول

+كالاهلأةلاةكا+ء9"+غلاه+قهلا،آةلالاه+لب!كألالم!لب!

لت!+.آلاغ

14أ"ولةء7لالماةة7+لاةةعن6ع579كالآ،5+5،ع

+ةةعلأ،!الملاة!يه+"وللأ+لا"آكالاهـ7لالأ+الل!9+7لالأ

أ"ولول"+4لأ+لالأ؟57+كاي+ن"هق5،عكالآ،5+أع5

ةلالأله!4عقلل!ةء"آ+9"ولس!"لم!3لا9لب!آلم

4لا"أكالاهـ2عةلاغتاهلماكاما*ء8عأعء"ءل!ءلألت!لمان7

هـأ+غق5"9لآ+!77!كالآ5قه+لا+9"لها9لاهآ+7"لأغ،

لا"9،لاهآلاغعأهلالأكاآ"لماهكالآهـكالل!،5غولهـآع5لا

+كالف!ع8ول"كالآكاآ0،5

34"ول،+ة!5لما،غك!ع،+هآ5لاأ50،كاأ789""ك!أ

"3،هـكاهكالآ5لم!"،غلاةةع7لما5لا.

لمح!"!أة3لل!كاه،ولكالالأ+77لأ7+هقلا+9"لم!9لاهآ

7،،اليونانيةالدخيلتانالكلمتانجاتومنه،لترات4حوالىيسعللسوانلعبركيمكيال)ها-هين(أ؟6إالهين273

9.*االبحيريةوالقبطية

بمجدى.+هساهـ+ه+غا!وافئسهم:البحيرىالقبطيفيوئائى.مجدييعاينونعندماامامهمقداستىتظهراى274
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ؤتنوةؤقارونؤائضذتح.

رهلمص!
لى.ييكقنوااقذسهئم

ؤشطييؤاذغى)273(45

إتهأ،تفئمؤأكونإسئرائيلتنى

هؤأتاأممماؤيغقمون46

أخرتجهئمالذيإتهفمالرلث

فيلادعىمصحرآزفيجمن

إلهأ.تهئموأكونؤسئطهئم

والعشرونالتاسعالأصحاح

أ!الآ+كاه،كالاهـةء.للأه،9أ"!الع!9"ول7أ"عانه+5

نهأى5+ن"تآهةلل!كاه،7أع+ء9ئاععللا،لما05،

54أ"وللح!ا،+غ،"لم!هكالآهـ7غ67آه5آهألا5

كاأ78"9"عاأ!كا5"له!،+ن"للالق!هـعة5لم

64عا4أللا3كالت!هللا+"،ة+،خ7لق!5أله!،ءأن50،9ة

ةعهـ5لت!+ن"7ة4!غل!لئ!لأ"لألأه+ق"5ك!خلآلأ5

لاه++تالأأطهـول،+غلآهـ87،"7آه+ن"5هـأ"عاةع5

أع7"،لمهن+لالق!.

الفعلفياتىاليونانيةالترجمةفىاما،إسرانيلبنيوسطفى)وشكنئى(البإفى!+*وأسكنالعبرى:النصفىتاتى275

القبطيةالترجمةفىوياتي.إسرانيلبنيوسطفىباسمياعرفاىادعىبمعنى،للمجهولالمبنىفي8"عا،+!س!غ

بي.ينادىأيغ+عول7+هغلم51البحيرية



الثلاثونالأصحاح

يفتخوليتذتحأاؤتضتع

يستؤلن.لاخشتبمن

ئةطوتصنغةؤ2

غرضهؤ

يقاغةازؤ

ئه.وقر

تكو!،عزاب

مئه.لطغازاذ

اعزد

تعا،مر

تكون

ؤئغحثتيقا3

خؤييماينؤجذزاتةيضقاتة

خاقةجفيةتةؤتضتغ.ؤفروتة

خؤييما.جمندقيئة

كأخفقتئنتهؤتصنع4

خافييما،جفييماتخحتتمىدقب

تضتعهضااثخايتئنيهلاغقى

رزتثنقتكوتاالتاجيتين،ين

بهضا.يخمل!يغضؤثن

منئنائغضؤتمختعؤ5
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التلآئونآلأمئخاخ

أ"!أ5+لآ،ءع5،هـكالاآ7+كاه،579،هـلالها"،لما50+"

ولغ!نثملم!7فى!++للالل!.

"ول2أ5+كالآ،ع5،"+نةأ3+*ع50+ةلماأتمعا50"ولأ

لأ+ءع50+ةئاع9ه/ع+لأ"9،علالع!لاه!ء+كالم،"ك!ألان5

لآ+ء*س!7+ةقأللءه.غع"+نقآه!"+كا،"+"خ9"+

"+نتاه.

أ"،931*"+"ءا9!لا"+ن"5،عءلت!كالالب!آكالا

لملب!9"هـ"ولللالأ+كأولءغللا"9تاه+ق"أ"ولءنه+

،لاهول!آه5لمه+نهقنولع!الب!ول4،"ءولغ"+"9+قهقلم

أ"عأ+5كاآ3،ع5،"ن++كالب!9ع++لأءكالاهـعكأ777

*9لاأ!لا،1نثموللب!.

"ول4أةن5؟4+وللاثم5!لا95*كالا5تآ5اهـ"ع"9نه5

+5كالآ،ع5،+نة9+كالالأكا+كالالأ++علاكأهـع7لا

لمتةه+ن"أع45+نة5ول78+آء،عكالآ،5+لاغ5،0+

كالاةأ8+علا9هآ5."ولأكاس!57كا"،لياثهـ"ةآع5+"آ5

ثهـة+لاعاكا5،4+كالت!عأ79،عة+ن"لاغ4+ن"آ.5

ول"أ+5كالآ،ع،!6كالاع+"ثم"5غ،أ!تاثملالل!
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ؤئغشثيهقايستوسلاخثتب

بذق!.

ائجخالبتذاتمؤتضغة6

تائوبضقايلائذي

اغردتخئصثال!ثثقاذاب)276(،

.فتاكلك

)277(قارونغقئ!ؤيتخر7

كلتاجمما،فركبأ)278(تخورأ

السئربخيقيئجينصتتاع،

غقئيما.يتخر

قازونئومذؤجين8

غقئيما.يتخرقستاء،ال!ثربخ

أقاتمجينكلذائمأتخورأ

أخيايهئم.ييالرئب

تخوراغقثيماتضجذؤلآ9

مخرقة،)أؤ(تفلإتةغريبا،

غقثيما.تسثكثلآؤستيهيبأ

قازون،غثة.اؤئكفر

الئلاثونالأصحاح

لل!6+!ة7أ"!ا9*"+4!اكأ+ئا"5،عكالت!كالا5

9*.لب!أكالا

ول"أهـكالآعء،"ن+ة"+غلالأ"+،+هتا

ولكاه+ء+"+4+"لماهع+هقة50+7+غألآ+5ول،+لع!لمهق

ل!لت!ءلا+9"لم!9آلمل!لل!ل!غأه5لأكاآ"لم!هكا!هـكالع!5،7

ولغعهـآعلا.

ول"أهـلالما،كاهء،غ+)"ق+قهطهـ"9لالع!

هـلالم!أ4لم!ل!نكاه!ع+857ع++ل!ة.+ة+9للأأ+9لل!آلم

ةلا"6لح"لاع*،+غ7نه+لاهلا*نثهـ55،عكاه،لهالاهـلم

غ+1+ن"ءتاه

أ"ول78"+ةغ7++كأ!لالل!9"ولنه+785*تالاه5

ياةغلمهـلالما،كاةع،غ+!"ن+هق.هـلالما"آ"لها

ةل!غع8نهلهاكاما*عة،ة76"+عةغ،+لا"7لاول9لاهآأع5

لأع7عة45+نلت!07

أ"ول9!قه5،عكاآهلا"+غ،"لما"آلمالاهـقه+ن"

ع+غ9لملاهكأول.لا"آكالاهـلم"لماللما+9ل!7ةلاه+كاأ"وللاه

+كاعكاآع5،خ+"ءققه.

51أ"!،"+عكاه!ا!غ.+غة+ئاءلاس!9"ولأ+غ

،(.الشهادةعلىالذىالغطاء،)فدام:العبرىالنصيضيف276

المنبح(،.علىهارونادويبخر:القبطيةالترجمةفيناتي277

34.العددفيالبخورمكوناتانظرمركبأ،اومخلوطأأوممزوجأ278



الثلاثونالأصحاح

السئتإ.يىقرةقروييما،غقى

الذياثخطاتاتطهيرذيممن

يطفرةالسئتيماييقرةيفتكمير،

هؤأفذاسقذسأخيالهئم.يخي

يلردث((.

موستىالردثاؤكلتما

تييتغذاذأخذتا"إدا2

ئغيمافيقادهئم،ييإسئرائيل

يلرلث،تفسييمامذتةؤاجل!كل

جمئذسئفوط!يهئمتكونقلا

افيقادهئم.

كلئغطيماقااؤقذا3

الئغذاذ:تختازونالذين

الذيائمتقالي)9!2(،يضف!

ائفذسيى.جمتقالييخ!ب

جمشئرونهؤؤائمتقال

)هاشافل؟ل!+إ؟!العبريفيتاتي927

درهم.ومعناهاامما3البحيرىبالقبطيوئاتي
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لت!+7عول9ةللألم!6قه+ن""+"!قه+.لآه+لط"،ل!غ

ة+كأقه+آ"50+"لماقه+9"هـ"ولتاهلماكاماللألت!+

لم!ةلمه+9لت!،7+ثآهغ!!اكاهلأهقكأ+"!+قه

غتاه+لا"،7آع،9"!"ولة+ن"أء455+7ءلأ5!ع

للالل!آلاكألالتأ+لأه،لأ".للألت!+لا"أ+كاس!7لاءا9.لب!آ

!لأأ"ك!لاعكالأثم"ثهـخنك!5،9ع9+ة5لالل!*الا!

ثهـلع!لأغ7

لأ2ء1ل!ة8كألم75+لاكالاة88لاهكااله!لاة+لاتت!لالت!أ7

كاأ7"9ثرللاغقي+قي+هك!كاما+غلملالق!+ن"أ"،ا

للا،كاهـاهكالت!ة50+كاه!غ8"9+تالآء5لآوللاللى5فآهكان"

لبأ+لاعا9لملب!آ"ولأهنك!"+كا!،للاخ4كائاهآ55،كالت!++لاغ

قي+قي+هء!،+غ.لالت!+ن"

31أ"3+قه+ة7،+كا!ةاكالاهكالف!؟لاكاق،5ة7

95+"9"+ع،لمه+لالل!نللالأ،.لا،للىعولكاآ+غ+ةلألاكامالما

+قهلما*"9ة،ةلملاهلا،+كاة"+"،اة+9ة،ةلم!*لاه

+ةلا!0،57ع!ولأكا،ة،ثهـههأ+ةةآ49ةلها*57لمكاةةخ

لألم!لاكاما!+قة9ة،لاهلما*كاعهـكاأ95فىلاك!9.لب!آ

2(،4:ا7)متفيدرهمينئرجمتوقدكا!ةأةكال!لموباليونانية(،-لثيقل
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اثمتقالينضفثأئا28(.أوبول)

يلرلث.تفلإقةقفؤ

إتىاختازقناكل4

ستتةجمشثرونتةمقنالافيقاب

يلرقي.التفلإقةيغطيقوققضا

لآؤالقميريزيذلآآئغييئا5

جينائمتقالييض!غنئقلل

يلئكميرالرلثتفدقةتغطون

أئف!ميكثم.غن

جمنالئفلإتيمايضةاؤتا!خذ6

يجذقيماؤئغطيقاإشرائيلتيي

لتيىؤتكونالحثئقاذه،خيقيما

الرلثأقاتمتذكارأإشرائيل

أثفسكثم".غنيلتكمير

فوستىالردثاؤكفتم7

منمرخضةا"إضتغ8

)جيرة(،ر++"العبرى:فىتاتى028

نقد!وحدةوهيلمه58ة5تاتياليونانية

الدرهم.غشروالفلسدما*،3اهـ6+قىفلسأ

الثلاثونالأصحاح

41"+5ة"9"+95+علاةلهال!ع50عأ5لأ+لا

عولكاآ+غللأ،لا1ة+ةأعئآه+ع"كا!عا5أ"وللع!لا"+غ

للا،كالاهكالت!؟للألأ+5هـكاأ95لاكألاول9لب!آ.

لأ5ة8+للالتماءلاهنه،عكالآهـكا!9+أ"ك!ة

+ع7ةلهاعللأ50قهك!غثر"+كاكالآل!هع،لمه+ة+5تا

لاهكاآلمالأ5قه+لا!لما*"9؟،ةغ7لتأ+،"لاةة،ةلأ+7

هـكاأعلا"95لاول9لب!آغ،"هـكاهكاهكاع+ع9أللألق!+

للألت!*لاللىلق!له!ن07

!6"ولألآثهـليالما7+ة9"لان59،لالآ+5عهـكاأ"595

"9"++ل!لت!لت!ألا7كاا78"9،"عا5،عكالت!ةة+ن"أع5

+"عاع9لاهلألآ+775؟اءلآ5+قهلمالا+994آلملاهأ"ول

،"+كا!6آه5لاآهأ5كاأثهـ7"9لالما7لألاكاقلماللاهلاخ4+لا،

لا؟ا9لاهآغ،"هـكاهكاهماع+ع9أ+ل!لق!*لاليال!لق!لق!لم!ن07

471!أغ8كأ8عكالأ7تاول950،9+ة5لأ!لالل!7

8لأخلاس!

84+5كالأآ57ثم5لا+لآ9"ثهـ"*ول5ق7ول4أ،كاه7،

وفي.الشاقلمنعشرينعلىواحدشماويعبريةموازينوحدةوالجيرة

عشرون:البحيريةالقبطيةالئرجمةفىوتاتىالدراخما.شدستساوىغريقية



الثلاثونالأصحاح

ئخا!بىينؤقاجمذتقائخاس

خئضيماتئنؤتفتعقا.يلإغيستالي

ؤتممتائضذتحؤتئنالشئقاذ؟

تاغ.ييقا

ؤتنوةقاروناؤتغسيل9

جمئقا.بماءؤأقذاقفئمأئلإيفئم

إتىتذخفونجمئذقا02

يضابمتغت!يفونالشثقاذ؟خئقيما

يفترئونجمئذتاأؤتموئوا.يئلأ

ؤيتقل!يميفجذت!ائضذتحإتى

يلرفي.ائمخرقات

ائلإيفئميغسيفون12

جمئذقايضاء،ؤأفذاقهثم

الشئقاذه،خئضيماإتىيذخلون

يموتوا.يئلايضاءتغتسيلون

تهأتدئة،قريضةتهئمؤيكون

تغذة".ؤلأخياييما

موستىالرثثؤكلتم22

قائلا:

غطورأ،قخذ23"ؤأئت
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4ن+لب!8"*لآعأ7+كالت!ع7+آء!هـكا"،."ءا،هـلآ4ء5،

"ن+ة7لا"كألماكاس!للأه+لآ5ء!7للالآ5+قه

لا+9"لما9آلاهأ"عأكأللأكألم!كاس!لاه+ئآههـكالا!،7+كا9آلاه

"عاأخ*ع!عءآ5عأ5"كانة7تأةلل!9لم

91أ"عاأللأليالالل!9"كهـ،"+عأ"ولأهلاهأأ4+ققهغ!

"ن+قه+كأ5*عآ9"5عا"أ+5ن5+ة؟"5ئاة"كا،.

02لا"+لأص!95+كاأعلالع!ن،"6أع5!لأ+7،ولكالالأ

قه+لا+9"لما9ءلاهآ7للىآ57،"كا،+4؟تأ"أقهلألما

س!ل!كأهـه+ة.للا،4لآلا"+ة9+95+كاه،"+ل!لل!نع9+ة5

+لأ+كاياكالاهـةلاه،9ثم+،علاه9لألا،س!أ"ولهـ"7"غ79،ع

+ةة85لا"!ا"+"لم!لئ!6لاءأ9لملب!آ

7،2آللىهلا+"،+ة5*عآ9"5عا"أء5ن5+ة؟"5

.،+"ةتأللأ"+ة95+كاأع،"+لألم!نعأع75!كاللألأ+لالألا

+هقلاء9"لها9!الاهلم7للىآ"+لاه،+"؟تأء،آ"7لألما

ة+هـ5"7كالل!0،7)"عأ+كاث!"،"ن+هآ5ل!ةلما،لم!لإه

لالق!أ"ءلأه،"+نلت!"،آ"+5ل!ع7"عآ45،نهقءلماكا

"+ن.للاة

أ"!ءغ8كأ8عكالأ7نعا950،9+ة5لا!لاس!الاأ

8لالل!لأغ

32أ"!ر*غ،"8لم!كاتاةلألم"+4ة+هـلاكأ50
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جمئيماخضمنمختارمرزفر

يصخصغطرةؤيرقة،شامل

ؤعوذؤخضحيين،مئتئنقذا،

ؤخفسينمئتينالطيب

جمئبماخض!نؤستييخة24

زئبؤجمنائفذليىيثتايل

هينآ.الريتولب

ش!ئخةزيتأؤتصئتغه2

جمطاز؟ضئغةجمطرفقذستة،

فقذشةقسئخةزئتأائغطالي،

2.يكو

خئقةي!ؤتض!خ

الشئقاذ؟ؤتابوتالشئقاذه

ؤكلؤائقتازة27

ائبخور)281(ؤتذتخ

اثمخرقيماؤتذتخ28

ؤكلؤائضائذةآيمتيما

ؤتاجمذتقا،ؤائمرخضة

آيمتقا

ؤكل

آيمتقا

الثلانونالأصحاح

كاتالماأ5739خاثهـعع+ولأتم5+ء"+7كا!!ياآهلا!كا85؟ا،لا5

4ءأألم!"للاللا،،لاهلم!لت!لاه!لت!نع65ةلاكاماله!لأه+لاه+ن

ة،"ك!كاهآ5لا5+علأ+لآول5للأ+"ول"أاع"8"لأ5لا

ءنلت!ة5لاءة"،!ك!كاآ5لا5+علا+لآعا75+"

442ءا،آ9علع!5+ع7+!"كاآ5لا!كاآ)ع58لا5كا5ق

ىهآلأةولأ،"ثهـغللاهغعخللالع!آ"78،

"ثهـغ9،57*"لماكاآ

+خلأ*7لماى9للىع5تا.

"ك!25أ5+عكالآ،5،ة+ئا

،لأةلملاهلمان9لأهلالم!9لياعة،7،1

ثمغ"9،57*كاآلما"لأة،لاه!+كا"،.

62"ءاأ9*كاآع5،غع"ن،هتالأ+كايول77لأ7+هتآ

لا+9"لم!9لاهأ"ولألأ+7ول،،+لل!للأة+قهلمالا+994لاهأ

72اكا!ألأ+87لا7*آ4لا"أ+"+7"+اكاهععن7

لآ+ن"5أ"ول+هـةلآ+كاه،كالا57،9،ههـقلالما"،لها50+4

82"!أة+هـكالالأ+كاعا9،للاهللالتما+

ة58مهـا+لالل!لم!+ةلفأ7"عأأ+ل!"+"ن6قه+كأ*عن7

"ولألأ+لا+9كأ+ع4!7"أ+لاكأ+"+ك!كاهعن7"+نلآ5

هذهفتاتيالبحيريةوالقبطيةاليونانيةالترجمةفىاماآنيتها"،وكل"والماندةالعبر!ما:النصفىالعددهذايبدا281

آنيتها...".وكلوالمنارةآنيتها،"وكل:ا939طبعةالقبطيةالترجمةفىالعددهذاويبدأ.القادمالعددفيالجملة



الثلاثونالأصحاح

قذشقتكو!تقذمئقاش92

قسئقاتنكلأفذاس.

يتقذ!ر.

تضستخفثمؤتيييماؤخازون03

يى.يي!سقئواؤئقذسسفئم

تتكلئمإشرائيلؤلتيى31

دفنمقذسأزئتأقائلأ:

يىتكئمقذايكونقسئخبما

أخيايكئم.

لآإنمممالؤتجستل!غلى32

تريهيتييماؤخستبئسئكث،

لأئفسيكئمتضتغوالآهذه

فؤمقذس!جمتقه.ق!ضذا

يلئقلإيس.تكئمؤتكون

قكذاضتغتنكل33

يئهآعطىقنؤكليتقه،

ثتغبيما".ينيقطغلأختبي

لموستى:الىيردثصقاذ34
هـ.

ضئغةغطورأ:تلث"خذ
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"عاأ+ة87لاهلآكا"9"ك!،لأءللألم!كالأ،كاق"تاهلم

92"حاأةكاه،3ع5،"+نلمة"أ"+كا!،لأ""،لتما+7

ة7ألعأ07+5"ة"+6ةلأع507"لقأ+ن7

كأ7،هـكاهكالآع+"،.

03"حاألألل!9"طهـأ"ولئاه+5لانهأ5قه+ئا"

ول9ءكاأ5،ع!4ألأ!ةكاه،ع5،"+قهن5كا"9ء،غءنللا،له!05،

43ا"عأ+هآ5لاأهآ5كاأ9"7ثم88"كااع8،5غلألع!7

ثهـ+"70،ثهـ4ع،لما"لما9*كاآءلع!5لأقئ57،غ"+ء،+هق+5

لأنللا،أع5كأ+75لاعكأع5.لالق!له!ق

23كأكاأ+غ9"عاةهـ97لاه+لتالاه9!ةلم،"+عكالآهـكاا

"عاأكأ+"ك!كالالأ+هـلانلا،كا!لا،+تا"+هن5+كاأ،+حع

للاآلم!نآه+لا"غ5للما+قا"كالئ!.5لاة،لأ"للا،+كا!أ"!ا

كأ7أكاهلم!"!كا+4،نلهاآ07

33ءةل!"إ6كا!إه+لم!+تا"كالف!5لمأ"،ة5للاكألب!ة

ة+،"كانهقثهـ"8لأهلاعءلمآغعثهـههـع9ءهـلاكالآ"+ع،غول

+ئآه"8قه"ن+قه.

43أ"ولللأع+أعتاعا950،9+ة5للأآ!لاس!7"8لمغ

كا!اءلاكالب!لأ؟كائالها"ء4+كار"محا!ه!لالمة7لا"!دلم
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رآطقاأؤ

شتفافا،

ؤيئة

تكون

ؤئتانأغطرة

يالئ!اوي

ية.شت!او

تخورابقاؤتضتعون35

تخلوطأ،ائغطالي،ضئغةغطرأ

ئقذسأ.غقلأتمثآ

تاجممأقذاجمنؤتسئخق36

ي!الشتقاذابقذاتمؤتفتغه

اغرف!خيثالشثقاذ؟،خثضيما

يكونأفذالرقذش.هتاكلك

تكئم.

هذهخم!بتخورا37

تكئم،تمختعوالاالتريهيتيما

يلئقلإيسيىجمئذكئمتكون

يلردث.

قكذاضتغتنكل38

جمنيتادييشئضه،يتفسييمايتقه

شتغبيما".

الثلاثونالأصحاح

8"ء77"لملالألماكالاةقه4"أثملا"،آلاهلآلا"هـ"،؟لم

كاأللأهلب!كاآ!"+كا.،

53أ"ل!،كالاهكالآ،5+لاغلب!+ئا"لم"لما"آلهالاه

لالما9لاة!،للعخ9ل!هلألالها9لمقهللىعلمالا،لم!علم!57!غلم

9"هـ"ك!لمل!ةحم!3579كا057،3

63ا"علاكاأ3ءاللىةع5،غول+نه+لل!87ع++ةلا"عه!أ

5،عكالأهـ،+ل!"!غ+ةلت!+697"لم!لا9لالع!آلاغقي+

ولكا7قيلا+هقلا+9"لأ9لملاهآهـةلاعلالأكالآهـكالع!5آ"ا،

كا5،غع!عهـآخ!لا.لاكألاه،+لالت!ة7لل!آ7"+كا!،نلم!آلا.

3لاهـ7لها"آ"لمااعكأ+4هـلاتاكالالأ+علا،74+تا"+لاهن

كالآ،5++ععللاآلمان+ن"آه.5"لم!كاهآلأة،"+كا!آله!ن7

3ى9.لب!آ

83ة!لأكا+5لآاأ!"كالئ!ن+س!5+كاتئ!ع

هـكاق"9ألاهـكاس!"،للأغ"+نلملب!كأ58+ع"+آ،غ"كائآه

"ثهـهثآ"+نهق.



والئلاثونالحادكطالأصحاح

ؤالئلآثونالذديآلأصئخاخ

922

أأ"!8"ثهـغلاصاكاان،950،91+ة75ل!!لالنأقائلأ:فوستىالرفياؤكفتم

ذغؤتقذ2"أئطر!

ئنياوليئنتضفئيليالاشيم

يفوداسيث!جمنخوز

إتهتآزوحأؤقلأئه3

يىؤائيفيمؤائقفيملنجكضيما

صتئغيما،كل

ليغضلؤيخترغليتففتم4

ؤائمضيماالذقبفي

ؤالأسئقائحونىؤالنخاس)282(

ائضغروليؤائمريزؤالازخؤالط

،اثقخذولؤائموص

ؤلآغضاليجخاز؟ؤتف!ثيى5

خم!تليغقلالتخازه،فئولب

الأغضال.تجميع

غثهـلا،77

2نه؟1،ه!اغول"لاة7،"لهاغعءه+"لماةلاةة+7

!ءعع8عثهـ7ة+7ه+قلاهلاه،9للاة+93لآثهـلاهـءلآ+5

لاهأ"ة

3عاأل!غ"كالأثم+غلاة+ن"لا+"لهاقعهـلاهآع

5"آهـهكاول4لاكاألل!عكا!57أءولآ3+كاما+غلهاأ53لاخ

أ+7"+غ9لب!لأ

؟لا"،5عهـكاآ4،"ولأة+،*9ع+وللاه"كاآتم،

غ79لحة!هـكا"،+ة9!لأكالالاهآ"ك!،كاة"9لأن59،لاا"عأ

ءلاة8"*ولة7ا"ع،لأ+!ن"ولهـ!،هل!ا"عألأ+ل!

نهـ95+لا"9أ"ح!ة+757،"ةك!ة+ل!ة+كالأل!عاأ

ل!لأ+!هءكاتامل!لأ+لاغلم!كالل!ه!اعول7لا

5"ءأأكأء8هـ،لاه9لأ،ةول"عا،عأ45+غ"79كأ+

ول،ل!ه+عاع+4+ل!لت!ن!لالع!8غ9،"هـكاس!!ةلأة+"مما

"+لاة+"+خ."79

البحيرية.والقبطيةالسبعينيةالترجمةفييردلكنه،العبريالنصفيالعددهذاباقيياتيلا282
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هؤؤقبتةقذؤأتا6

جمنأيخيستاقاكئنؤافوييآقي

قهييمؤلكلذان،سيئط

تفمآ،ؤخئثائقئب،

أقرتك،قاكلقتصئتغون

ؤتائوتالشئقاذ؟خئضة7

غقئيمااليىواثكقازةائغفل!

ائخئقيما،ؤآتات

اثضائذةؤاثضذايخ)283(ؤ8

الطاهرةؤائقتازةآيتيقاؤكل

آنحتقا،ؤكل

ؤقاجمذتقا،ؤائمرخفخة9

الييايخذقيما.اؤيياقي

ييكقنواتيييماؤيتالتيقارون

والثلاثونالحادىالأصحاح

6أ"عالئ!لأغخلاة+ن"عاس!8أ"عا+لاة"،58لمل!ة+

35تا*"له!"كاما*كللآثهـلاهـولغ5لا"هأ"ك!أكال!"+

لألاكاع+لت!ا9"عة"آةغلى،ةولئأكاهلاكاس!لأ،لم"ولأ

+5كالاهكاا،لا،+لم"+لاةكائمكاكل5لاكامالا+غ"علم

7لأ+اكالاع7لألالأ+هقلما9"+ى9آهىأ"عأ،لألا

)+لع!لم،علاةلآ+5ةلآهـ"،ول75ول4أ+ةلمأآ3+كاه57،9+ة

غ+،"شن5اعلمهألأ+لا؟،،اكاهعلالألالآ+!اكاعأ3ل!لآ5

"ول8أ"+هـكالالآ+كا!،9"،"ولأأئمكالا9++ةعلا"لح

"،اأ"+لأ"+ءك!كاهنع7+ئا"لآ5"،األأ+لا8لا!لاى7"أ

لأ+7هـ"ول94"7"عأأ+كا7+"ء!اكاععن7"+نلآ5

9"عاأ+ة587لا+لآ9""أ+لأ7لمكاكللأ،"ن+5ن

51أ"ول!كا58+كاة5ة+85لاه+،ع59"ك!،لأ

لع!9"ول7"،أ+ة!+كاكالاه5للألتأ+لالالت!أ"+نقه

يى،

ائضصئخ!ؤزئت11

يفقذس.ائفركتؤائتخوز

أتاأؤض!تكقاكلخ!ت

أع9"+عنع7،له!5،

11أ"عاة+لاه،"ثمغلآ+95*لع!عكاآ5ول4أةء

لاهـآلها"لمالآ+كا!هـلالاكايعلل!5ه+قلأكألاهأ.كأ+"3

"+لا"+لمكا!4غلألف!غلا+حع"!ا،لم!كاهـا5لم،

)ثومذبحالعدد،هذانهايةفيالبخور")ثومذبعمنهابدلأياتىبلالعبرى،النصفى)!والمذابح"كلمةتائيلأ83؟

العدد.هذابدايةفىادوالمنبح،(بكلمةالبحيريةالقبطيةالترجمةوتكتفي.القادمالعددبدايةفىانيئه"وكلالمحرقة



والثلاثونالحاديالأصحاح

تصئتعون".بيما

موستىالردباؤكقتم2

قائلا:

تيىئتأضرؤاؤ"31

اوئطرا:ئلأقائيلاسئرإ

غلآقةئقالأ،ييس!موااخقظوؤ

أخيايكئم،ييؤتيت!سئمتئيي

الذيالرلثأتاأنىيتغقموا

ئقذس!كئم،

لآنالستئمتاؤتخقطون4

لآخلكئم.للرقيمقذدم!قذا

قنكلقئلأ.ئقتلذئستةقن

يللثئقطخغقلأالييماصتتغ

شتغبقا.ؤستطمنالتف!من

أغقالأ.تصئتعآيايماسيثة5

تستثث،ال!مئايعائيؤيمييؤأقا

قنكليلردث.مقذستةزاخة

السئابعائيؤيمييغقلأتضتغ

قئلأ.ئفتل

إشرائيلتئواؤيخقط6

231

+5كالأ،هكالا0،7

لأ2أ"ك!غ8"8عكاا7نول950،9+ة5لا!لالل!7

لل!لأ!ثم7

31ك!"كاأكاننلا+"علاه+!آ5لاأ5آ5كاأ9"،8

8لأخلع!7ه!+49ع"ك!أ+كأكاهلملم""!لهالاه

كأثهـلاهـع!هـكاس!.!لماعلاةآ+كاس!لا،9"+1غلماهأءك!أغ7

7،لم!نأع55"ء7غ7كأع5لآ،لم!ن7لمأ"لالأع+لت!7،كاة

لأ،لأختاعا50،9ةلمهلالع!لح"،7كأله!ن.5

لأ4لاهـأ"عا8ءهـكاس!!كألم"+"،لم"كاه+،+ة57،2"

ة+تاه+7،+كاس!لا؟ا9لاهآآلمان07ةلمعلملت!ثهـ77ة+ن"

+"ل!"هـ+"لا"هـلب!!هـس!كا"+ع.،ء5"+ة55+كا!،ع،ل!غ

لب!+ن"غ759لملاهـعثرهعغ9كالأهـلاع،"+5لألأ*لاليا

ولغءآ77!وللما!اءلاه+هثهـق"قاه"كان5ق.

51غعلألم!غء"59،عكالآ،5+غلم"79قي+؟غلألم!غ"9

قي+لم"+"رملم"كالألماة؟لمغ5،كالا"+"7""آلأ"لب!+

لاول9.لب!آ5"+لمة5،عكالآ،5+غ3لاهلأقي+لأله!غ"9قي+

لمغةةله!هـء7+"لا"هـلب!لا"ء4!هـلع!"+ءكا،.

61أ"!!*ثهـلاهـلا،كالاهأهأهألاكاأأ3"89"+
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ييقاييصئتغوتلسئئوا

أتلإئأ.غفدأآخيايهئم

تييؤتثنتئيياهؤ7

ييلأتةأتلإئة،غلآتةإشرائيل

السئقاغالردثصتتغأآياسيثيما

السئايعائيؤيمؤييؤالأزضن

ؤاشتراخ".كص

جمنذقاموستى،أغطىاثتم8

تجتلالىقغهال!خلآيممنقرغ

تؤخيئ:الشئقاذهتؤخيسييتاخ،

اللة.يإضيعضكئوتثنخخر

والدلاثونالحاديالأصحاح

"كالملم"++5،عآلا"+ن"ءأ5+فى5لاع7ع"5"ن+لالت!.

ةهـ"،لآكل!7"لف!أ50،7.

71لاغلهاغ،5أ"ولآه+5لاآهأ5كاأ78"9!ءلمالاةآ

7،+كاس!،لالق!أ"لملاه،+ةغ7!علألماغء،"9لاءكالأأه+غ

نعا50،9لاةكانهلا"9لاة"عاأللألأ+لآلأ7أ"عاقي+

لألم!غ"9+قيغ؟لمةلأ7غ+4+"كاتا5أ"عأ

+"ولغ+"كالاعللا.

،8ك!"أغةلع!ولع7يه!،لىكالاعلم،لأ7آ"ول

للاعكالا"+غ+"،لالق!8"8لب!+ن"لاغلب!6ة9،علب!+

لم"لا،ءءة+تاة5م!اكأثهـ+5ه+قلمالا+994لمىهآ

م!ا"8+85هـ،5"ل!آ3لأع"9لم!لم!5"ل!غلب!+ئا+كا"؟لب!8

3هـئاهع.تآه



والثلائونالثانيالأصحاح

نآال!ثئدبئزأىاؤتقا

ينالثرولي!يأئطأفوستى

غقىالشتغثاختقغالختل،

ؤاضتغ"قئم:تهؤقالواقازون

لأنأقاشتا،تسييرآيقةتتا

اثذيالرخلقذافوستى،

نغلملآمضر،جمنآخرجتا

أصاته")،28(.تادا

قازون:تفئمققاذ2

اليىالذقبأفراط"ائزغوا

ؤتتايكئميستائكئمآدالبيي

!ه

بقا".واتوني

أفراطالشئغبكلقترغ3

ؤآتؤاآدايهئمييالييالذقسب

.قارونإتىبقا

أئلإيهئممين4؟!ا!ذ!ا

4(..7:ع)28،1

233

ؤالتلآئوناقئفيالآمئخاخ

لأأ"ك!لالئ!ة،ةة"58،+ة9*عوللاعول،لأة

5!لاس!7"+"وللآدم،"7غول+قهة59لا!75+كا!دلألاكا

ةة"58أ+غلأس!9"ولأ"!ا8للا،كالاهلاغلت!+ن"

هـ+كاهلاكهـ!أ"لاهكالأ،5+لأآلم!لاهـعهن5لمآه

ء95+59+،"+ل!هكانلأ.لالق!له!ة9"لألالع!ول5!

50+ئاهةهـ7"50+لع!9لمة5غلآعلاءلأ"57"لمالأعغ

كهـلأأتا++لملاههن"5"لاآلمالاعلم+آ2لأغ57ع7"+نلب!.

"ول2أ8لاغع،4+نهآ5لألع!9"كهـ+ع9غ،!8هـكاع"ء

للأغ+لن!"،6ة9*"كالا"+لاغ+هآ5كالن!ألا+لالت!

لا3لا"ول،للالت!نلم!ل!لت!"ءاأهـلا"3ءغ9لالع!"ولأ

غ7لاغ+"ولس!9+ة5لماع.

ك!43أ+ع9،ع5+7"!آكأ+5ة"8ة5"ءلاغ+لئ!"،

+94*كأكالا"+غ7+هآ5كالئ!للأألا"+لت!7ول14

لألالأعلا"ول+9ة5وللمهلاس!9.

،"ءا54+4!غةغولغلق!كا7لالق!9،ع*4لالت!+نأ"عا



234

ؤصتتغقايالإزميلؤشتكققا

"هذهؤقال:ضسثبوكأ.جمخلأ

الييإشرائيلتاآيقئلث

جمضر!"أزضجمنأضغذثلث

تتىقارونتطرققضا5

قازونؤتاذىأماقه،قذتحآ

.((يلرلثجميا"غدآ:ؤقال

الدلاثونوالثانىالأصحاح

8+غعكاه7كأ+ن"للأغقي+لأ،؟آهـ49أ"!أه+غلاعكاا

4ة+نلاه*كاةلهاللأ*7ة+لاع7أ"وللاع+أع،5+ئاه51

هـعكاآهلملاهكاا،"9لمثمأهللأ،+ءع7"علم،آكاللاةكاهع!!غ

لآلأ5ولتالأأ++لاه.

ك!"،أ؟لف!لاول"9لل!لالفأعا5؟ةلم!!كاء7

هـكالا،لآ+كاه59،لأ+"ولغلال!"+،"ن+قهلم"عاأ

اغلأع9لاعء7ول9"له،7ثرس!لالالع!!905لأ++قهالاع59،لا

تأ"5،9.لا

ؤآصغدواائغديىقتكروا6

ضخرقالب

خلاص!،

يلأكل

28()ديلجب

فواقذؤ

تجقس!ؤ

ئتمؤالمثئردب

ئختاد

ال!ثثغب

قافوا

فوستىقغالرلثؤتكقتم7

منائزلستريعأ"ادقثقائلأ:

شتعبلث)286(تغذىقذلأئهفتا،

أ"ول6ةهـ599"كاآأفي+ن"+غللأه،9لاعكا!،آ،عللأ"

ة"+"لمالق!+لا"ك!85أ"،أ9+7!هع7للا"آكالاهـلاع،أ

كالل!كا97آلملاهأ"وللاعكاماهـةع)خة"ثهـة3"هـ5آع7أءول

+،ءآ7ك!لمهأ"7+كاس!"كالأللا+"آلحء0،7

أ"!7للاعكااثم"ثهـغنول950،9+ة75!لالع!الاأ

8لأغلل!7؟"!ءلح،+ةه*"+5+للأغهـتآعلاعكأ+"هـ،،.،

لأ7لاعكاالم!ة9"لأئ!!ة"ثمكالملاهلأه5خلا"لأآ2!ععءأغ

سبقهناالواردلحآ"+عللألميلعبوالفعل7(.:01اكو)حرفيأالعددهذامنالثانىالنصفبولسالقديسيقتبس285

8(.26:)لكزوجتهلرفقهإسحقوملاعبةأ(،21:)د!إسحقمعإسماعيلمزاحعنوقدل

كسراوالشريعةتعدىقدومعناهكأدحأ!لم!75اليونانىفىوياتيفسذ،ومعناه)شحط(7؟ولهناالعبريالفعل286

اليونانى:الفعلنفسالقبطيةالترجمةرتقتبس4(02:)خرليعبدوهصنمعملبعدملهمالربوصيةإلىإشارة،الناموس

الشريعة.تعدى":*ة!عا!*الره



والثلاثونالثانىالأصحاح

مضر.آزضينأصئغذتهالذي

الطريقغنستريعاخاذوا8

صتتعواييما.أؤضئئهئمالذي

تهؤستخاواجمخلالأئفسيهئم

ؤتائوا:تةؤدتخوا

تاآلقتكقذ؟89()32:

جمنأضغذئكالييإسئرائيل

جمضر")287(.أزض

قأسئخطائركيي.اؤالآن

ؤايياهئمغقئهئميغضب

غطيقة((.ائةؤأخغللث

أقاتمموستىاقتفترعا

يا"يضاداؤقاذ:الإت!الرلث

غقىيغضبتسئخطزلث

ينأخرختهئمالذينشتغيك،

غطيضبمايقؤ؟ممخرأزضيى

ائغايييما؟ؤبذزاجملث

ائمصئرئونتت!شلتمايئلا2
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لآلأ5ك!تالأأء+هلا.

98"+لا"كالألمغن*"+عاغلآ+5لمقه؟ةلأ5

غ7ع+ع!آلل!4ن+هآ5.غ+75"كالأآغ+لاءهآ5لمالاه*كاق

"ول،+59!ععلآلالاولكاهك!لا،"ن+لت!"عا،+هـ5نعاكاهلا،

لب!+ن"أ"!لا"+أع

5،9+ئاهأههـعكاآه5لملاكاألمثهـأ3"9لا،+آهع5

كأ7علم،آكالاءكاهع!خ3لآ5وللأأ++نلاه.

51عا4أ7لاقخ!لاةكاهلهاخع!اهـألاهـلع!له!ءأ5ة9+إ

أع5"+ننه5غكاءا9للىآلل!4ن+نه5"،اأ+5!،كاكالع!غ

أع5هـخ507له!"لاغ.

لأاأ"ولغةهـلآع7لآكالالل!57لاخ4،+للألاعا9لاهآ+هق

هـعقهأ"ول+أعلاعأ!،"لالمآ+نولآهلهالاهـلمع،9ة9قيلأأع5

ة+7"8ءلاهكالاةئأه5غلآع3"لأ5ءعأغلآلأ5

أول7لاه++نلاغ،نولكاألماكألأع87،كأوللأغلب!+

*"9،لاهألاهكاأ+لت!ل!اننملت!78

(2عكاه+لآلماللأ،كالل!+أعأهأول5،7،++ن8ع+لاهل!غ5

يقابلنالنلنلك،عددينإلىالثامنالعددالنسخبعضوتقسموالقبطى،اليونانيالنصعنالتاسعالعدديغيب287
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الركبيما،(.صئفلثشغحثفؤؤإذاالشغلبهذا
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يخثصزأخرتجهئمقاثيين:

ؤئفييهئمائجتالي!يييفئقفئم

غفخحبعنك!الأزضيى.جمن

غقىزجيمآؤكنستخطين

شترشتغبذ.

ؤإسئخاقإئراهيتمارادكر3

الذينغييذك)288(،ؤتغفولت

ؤتكلضتيذايذتهثمأفستضت

تسئقكئمحذااكثرقائلأ:ضغفئم

ائكتر؟،ييالسثضاءكنحويم

ائيىالأزضيقذ؟ؤكل

ئغطيقاأنغئقاتكلضت

إتىقتضيكوتقايتسئيهئم،

الأتلإ".

جمنزجيماالردثاقكان4

يفغفهإثهقالالذيالشئرحقيما

ب!ثتغبيما.

وترلموسصىاؤانمتردت5

العثثقاذهؤتؤخاالختل،

بد،إسرانيل:العبرىالنصفىتاتي288

الثلائؤنوالثانيالأصحاح

7ع4++59770"آغء3"لألآ!7"+نهن5

+ة+ءأهآع،"لاللأغ+آه5ةلا،كا!9أهعاغثهـءللا"ع،"كالت!

"ن+5ن5"+ة+لآءلآلأ5.+""كاتا،+لآ5ة9لآلأ5+قه

لاهـلاهكائآهلها"ك!أهأعس!5لألأعتاه+غأقي+"آعا"ك!

+5ق8"5كائآ5لالم

31للألما7هـءءأ5ولم"49لم!"عاأ"كاأك!ك!4أ"أاعلل!م

لق!كاللألت!+7أهءا+علمللالت!أه5لتألما5"كا!+"؟اكاهتاه+لا"ع

ا"عأغ8كأ8كاا"5+9ن5لمهئا+5ن5ثر!لأللما7

58+لاهـ87+لالالق++كاقغ9لم!"نلم!لق!7كالئ!عأ+كأ

"9+كا!قه+نهقهللا"9لب!+لم،!اهـلآ!لا+أ"ولللا"كاه+

لالأ+3للألآ4+77+نلملالأ5"+أعقهة،"7لب!+

+كاغ9،+"لمالملالتأ+ق"أ"ولعاهـ4غلا،كالاه!لألأ+ن"أع5

للاة+لت!أ"."7

لأ4"عاأهأهـكاه7ق!509،+ع9ألآكا5"ك!ول5"آلملأ5

أع+7ء+5"كالآ،،+ة87"لاة"5+نئآ.

لأ5"!أ9+كا!+"5"للىغلآكالالع!57+"ولغ7،"+ة

+تاهة9لاه5لم"ولأ"أنة5+5ءعأ"ثم+قهلا+9"لما9ىهآ

بيتك.خذام:تعنىلال!ت!+ع،)أهعبيدكوكلمة.يعقوبمنلأ



والثلانؤنالثانيالأصحاح

قكتوتالبخخرتؤخايذئيما،يى

فتامنتجايتئهضا،يهلاغقى

قكتوتئن.كاتاهتاؤمن

ضئغةكاتااؤالقؤخالب6

اللةيهتاتةهيئؤائيهتاتةاللة،

القؤخئن.غقىتئقوشتة

ضؤتيشئوغستيئاؤإد7

يموستى:قاليمئرخ،الحثثغب

ائفغسثكر".يييتال"صتؤلث

ضؤت"لئ!ناققال:8

ضؤتؤلآيقؤ؟،ائتابئين

صتؤتليهنيقزيضبما،ائتادئين

أتايائخمرائتا؟ئين)286(

أسئضغ".
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ك!"ثر+ءعثر!آ،"لا،

كأهـلأ+ه!لالع!9+لالت!

أ"عألاعهـلاغلا"كالأ

غ7+"آ5*عكاوألا4ن+5تآلم

كاه!لأ"+لأع"9لمالم!للأغ"،غع

علم!9لالق+ن"لمل!لق!ل!عهـل!غ

لألأع"9لم!لهاغ"7.،

61عا4أ"،ثهـ+عأةع5ص!9لألاههـعقهلا"كالألم"،األأ

لألأهـ"9لألأهـ"9هـعتآهكاكاس!840،1،7ءوللم!لم!ل!خ7ل!غ

آ"+5"ثر+لا،ع.

!7عا4أ5"كاتاهك!كأكالأأ!تاه5ل!لأ+هـلالث!ل!أئم+هق

"8هقول"9+لاةلحلالل!8غ7ع،9+ة5لالل!7ل!آ!لألالثأكل!

ثمه+خلمالاهغ7قي+9"+حلمالم58قي.

،8"ءاأ8لأغع،هنعاكاكاس!ل!،هـلالل!لأ!ع94لاللما+ل!ة*

!+"وللان*كاأهـغةنهلأل!لع!غ+لاة*9"!لاس!9+لآ+ه5لم

لل!هـة!لاكأ7لأأئمغللألئا+ل!ة*9"!لاهللأآهغلف!57،ا".للأتا

إتىافترقيجمثذقااؤكان9

الجخلأبمترأته،ائمغسئتي

ستىئوقغصت.قمنلراؤ

!9ءولألألأ"ولآلأ73،لحلاعقي+9"+علمالمقيثرهلمة9بئ

ة+7لمالاهلم!كاةأ"ول+نه955*نه5لم4ءاأة79هـكاماأع5

لب!لم!لا!لآكالاس!57ئمل!ا،99لأعة+كألت!+97،ع*ل!لتأ

كاسم:البحيركيالقبطيفيدخللكنه"يبدا"،بعنيكأ!غلع!*9مراتئلاثهنايئكررالذىاليونانيالفعل928

رؤساءمنصوثأبل.حربرؤساءمنصوتأولاأقوياء،رؤساءمنصوتآ"ليسرؤساء:إلىئرجمتهفئموللما*!*

سامغ".اناخمر
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جمناللؤخئنؤقئخيستخط

آسئقلفيؤكسئرفضايذئيما

الختل.

الذيالجحلؤأخذ"2

ؤطختهيتابىؤأخرقةصتتعوة،

غتىؤدزاةتاجممأ،ضازختى

إشرائيل.يتنيؤستقاةائضاء،

يقارون:موشىؤقاذ21

الشئغث،قذايكضتغ"قادا

خطيئةغقيهثمتجقئحتخئى

غطيضة؟"

يموستى:قارونققال22

لاع!لذستئلإي!ياتغفتث"لآ

قذاإئلإقاغتغرلتأثت

الشتغب.

اضتغيى:قالوالأئهئم23

لآنأقاشتا.تسييرآيقةتتا

ائذيالرخلقذافوستى،

نعقملآمضر،ينأخرجتا

أصتاته.تادا

والثلاثونالثانيالأصحاح

"ن+قه+كأ5ةن3ثهـء؟أةكأ5أ"عالاكا7غ9+للى،لاع

كأءن"5ةة+ة+ن.509

02لالئمام"ثهـأ"ولة+577*كاقلمالملاةأه+غلملا"كاا3

+"ولكالا"ولغع7"لاة+نغ7لا+9أ،"ك!ثهـش"عالأعكاس!

"+نلاة8++عة7"ولأ+كا!ع9،لاع4+نة7أ+غة+

تأةس!9"ك!أغ++ةكاماع7"+قة+ئاه5لاهأن5كاأ.4789

12أ"عألاع+أعآ!لالم!57لبما+لع!9"ول7آ+

غ5+أكااكالاغ5،ة"8ن505+ئاهلم+لأ،غلأ+لأ"لأع5

ع+،+لا"هن5كأ9"لماكا7"آلم!875"لالالم

22أكأ!الاع+أعلالل!9"ول9+ة5لالآكالالل!77لأ

ة9لا!آلملاهنك!9،ع.نكا7كأ9ه5"ةأ+ةة9لما7لأ"+هق

8"قه+5تا+5لا.

832لأغكالاهلا،لأة9لم!5،5+آكاا57لألم!آلاهـعتاه5لم

هأ59+95+كائاع"760،لألم!لت!07ة9"لألالل!7!5

50+ئاهة4هـلا50+لع!9لمة5لاعلأ"ل!لآ!غكألمالأ5!غ

ولأ7ء+تالملاههنولله!"ةآه57لمأ+لألأغلاهل!ع.لب!+ن"



والثلاثونالثانيصحاح19

كان،،إنتفثم:قففحث24

تتمقانرعوة،،.دقبلأخا

الئاليفيقطرحتةأغطويي،

الجحل".قذاقخربخ

فوستى.زآىؤتضا52

لأن-92(ف!ثتتت)أئةالشئغت

يفهرءشتئتفئمقذكانقازون

فقاوجميهئم-تين

تالبيخيموستىقؤقص26

ئجيلر!ث"تنؤتاذ:ائفغسئتي

إتييماقاختقغإتيئ!")192(قفتاب

لآوي.تنيتجميغ

قاتةقا"قذا:تفئمققال27

كلضتغواإسئرائيل:إتةالرلث

ؤئرواقخذ؟غقىستئفةؤاجد

تالبإتىتالبجمنؤازحعوا

كلؤانئلواائمغصئكريي

923

42ك!4،ح+أ"ن+هءآد!،+للا،،ن+"9ع*،9*كالا"آلم

+عثرغ،9هـكا!.عأ"ولص!لا"ولس!ةلها0،5أ"ولغ"للى،99ععأ

+ة+ق9لمأ"ولغهـثهـلآعللاعة50*كاقلماكائآه.50

لاة+ة"78،+ة

9"لأ5+نن5

ع+ئاآ+لا"5،07

25أ"وللفماةأ57!لالع!الط

ة،!كاس!غ؟"+كاه،-ة،كاس!ولغ"؟ءع7

ول94لح!7لمغ+آ"*9لما"+هآ5

"ن+لالت!-لم

762+كا!ةغس!7لا!ءغ+ألآ+5+ن87ءلآ+5

9"+لم!علم58لآ5ولأ+أعلاعآ+95+ة5ناول5،9؟لاألل!6

+9ة5لماع.لآللا!هـثم57لائاه+ئ!59"ن!لاة++للاكأء5

هألاه،أ8لاع.،

72"ولأثهـلأخع،"+نهآ5؟"+ع8لأغع،نك!9لما،5ة

هـةع5كاا78"9ههـكاس!ع50+كاهول!للاأئم+قه+لا"غ

للا"،"هـلماهخأ+غة+7لما97لاةأ"ولغ،ةهـ8ع+أ"ول

لأ""ولكألهاللى"ءع"+ة+نثر57غ+أ+ثهـن7للا؟،!يه+لآ5

9"+لماعلآثرهلم5أ"+كأكا"للأآء+حاهع50،كا!اغللأة+

العربية:فاندايكئرجمةفيترجملكنه،النظامعلىخرجاوجمحاوانحذ:يعني)بزؤع(ب!6دهناالعدرىالفعل026

ومن*سا!الح*حولههـغ:البحيريالقبطيفىوجاء،يتشتتبمعنىدطلحةةع،)44(ة:اليونانىفىجاءوقد"تعزى".

إلى"تعزى(،.9391طبعةفىالعربيةإلىئرجمتهوئم،انحرتأوارتذاوانقلبمعانيه

إلي،،.فليات53!ءولكل!،!الماع+**ءاهكاكأعالربيعاينانيريد"من:البحيريةالقبطيةالترجمةفىتائى!93
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قريتةؤاجل!ؤكلأخاةؤاجل!

جمئة".ائقرسآؤاجل!ؤكل

يخ!بلآلييتئوققغل28

ينؤستقطئومتى.كفضفمتا

تخواثتؤيمدلكفيالشتغب

زجل)292(.آلآفيتلآتيما

"قذئوستى:تفئمؤقاذ92

يلرلت،ائيؤتمأئلإتكئمقلألئم

يآيخييما،أؤياثييماؤاجل!كل

((.تركةلكئميئغطى

نأاثغدتغذؤكان03

قذ"آثتنميلشئغب:قالفوستى

ؤالآنغطيقة.خطئةأخطاتئم

غناكفريكيئ،اللهإتىأضغذ

خطيئيكئم".

الرفيإتىموستىقرتجغ31

قذزلث،يا"أمئآلكؤقاذ:

خطيتةالشئغحثقذااخطآ

آيقةلأثفسهثمؤضتعواغطقة

الئلائونوالثانيالأصحاح

ةةعةهـ78تاه+ن"أ"عا50+كاه"غة+87+لاهآكالأ

"+نهق"ولأغكاكا!ك!50+ة7لألأغكاكاا!ه"+نقه.

82أ"!آه+خلأ"كااأهأهألا8،لاعةهـ"ول

غ8"8لاعكالأآهءن"55!ىلع!7لمأ"ول7"كا!+غولغ

قهكاقه"8لاغغولعآلا7قي+لألماغ49أع5كا9!ا*كامالاهآ5

.ء"9؟لاكأ

92أ"!ا+أعع7آه+ق"55!لالل!ولء+"كالئ!15+987

5"+خ*آ5"9ئالماللالق!لها9ءللاهلاع!9لع!آلمس!50+كاه!ا

لاغ+لب!لالب!ألألتأ+ة4عهـ8لملب!لآهـهة"7،هـغ"ئالم!قى5

نع857للا"آ.

03أ"!لأغللاغ5+عة+علمالأ+7تأ"57،9ع+أغ7

يلالل!لا!5+9ة5+لاة"8لاةحلا،له!ص!آ5لأ"لها9لآ+ء"ولع

لأ"آ+9"لما"لماثمةلاع7.لاأ"وللأقللاة،"لماهكالآلم"7

9+ة5+ة7هـعلملاةأ"7لمالل!كاه!ا!خ،4+ع9ألآ+5

+9"لماة5"آئالألالت!.

13+ئا9ءكا!للىعلاعةغلآكالالع!957+ة5ن!9لاها

أ"ول+أعع7هلم!هغء،4تاول.ع،9ةلمالألاع"+9ةة"ثم5

50+ئاهآء9"لأكأ4لاثهـكألاعلم!7لاأ"وللا"كالأآه+غ

غ"+لاهآ5هـع5ن95*كالاهق5.

رجل".الفوعشروند!ثلاثة:القديمةاللاتينيةالمخطوطاتبعضوفيالبحيريةالتبطيةالترجمةفيناتى292



والثلاثونالثانىالأصحاح

دهب.ين

تغمركئتإنؤالآن32

ؤإلا،قاغمر،خطيتتفئم،تفئم

ائذييهتايكينقاضحيي

كتئت((.

يموستى:الردثققال33

أمحوةأمايى،أخدأخطأ"إن

يهتابي.ين

ائزذقادقبالآنأقا34

إتىالثتغحتقذاؤافي

فؤدالذ.قفتالذيائقؤفي

ؤخهذ.اقاتميسييرقلآيهى

افيقايرييؤيمييؤت!سون

خطيئتفئم".غقيفئمأخي!ث

الثثغتالرصثقفترقي35

الذيالجخلغتييتتب

خارون.ضتغه
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23"عاأل!لاقعألهالاغهـ"عآ5"!+نآ5لأ+7

لملا"أ+9"لما"هـ"ع.5أعةغلملآلماغ8"علاةللى،علماغعول

لآ+5رمآلم85لاءلاهلملأ5ص!97"ليا"5.

33أ"ولع+أغ7نءأ950،9+ة5لأ!لالع!57آ5،+

لألم!ة9+!اء7غلالئ!+،ل!ةلم!5لاءغع"8عليا،س!"ن6لاة

ءاغلآ+ء،آثهـلم5لاله!هى.

!كىل!7أخةع!،ة"لم،هـ،،كأ+"عاأ*عالاهكاسلآةة

لأة+84ة7لاه+تآهءعأعلأةكا57+ة+لمل!ة!+أعكا0،5

نه؟أةةثمغلألاة5ىهلما95+م!+،"كاغنع9+ة

+لت!كا!9+هكالاهلا.فية"ل!9لأله!غ"9غ+،!،غكا+لل!"لم!لم،

+غةسأع+غ!كا+نقه5لالأ+كأمآ+9"لها7"لالقأ+ن.

53ك!4أ"+"+غ7ءعنولص!5،9لاة+84لأة+ع9ألآ+5

+5كالآ،علل!5ءهقلماةولةلاهلملاهغ5+آكااع7لى،9"ول07
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الأ

يموستى:الردثاؤقاذ

أثتهتامناصئغذ"ادقب

ينأخرنجتةائذيؤشتنبذ،

اليىالأزفيإتىجمضر،أزضيى

ؤإمئخاقلإئراهيتمخقفحث

يتسئيكئمقائلأ:ؤيغقولت

اغطيقا.

أقاتمقلآيهىؤستأزسيل2

الأمورممنؤتطرذ)392(ؤخهك،

ؤائجرتجاشييئؤائمرريمآؤالجثى

ؤائيئوسيى.ؤائجؤئ

أزض!إتىاذيخلذؤ3

لنقإئىؤغستلأ.تتنأتميضن

ضتغبلأتذضغلثأصمغذ

يياننيكيئلاالرتتيما،صخفب

أر؟واطرذ:العبرىالنصفىياتي"92

فييردلكنهالفائيكانية،النسخةفىالسبعينية

والثلاثونالثالثالأصحاح

ؤالثلآئونالثايثصئخاخ

!أعأ+عل!اعن50،9+9ة75لل!لا!7

95+لاهتاعة،هـ7،"7غ+7هتآعلأكالاعأ"عاة"ثهـة5

/لاهكائأه5غلآ!7"7ع5غوللآلأعول!لأأ++قه/ىععألأ+7

لمل!لآلألألأ"كا!له!لف!لب!+لمولله!"49!اأعا"كااأ"عا

أ"سأءالم8لأغل!لع!+كالب!+غ9لم!"+،نلم!لالت!8كالت!لل!

"نلآ+07

2ا"علاكاأ"للأ++كا!علآ،8كالأة7"لأثرعة7لماهلا9+ة

+لق!كا!9+لملا!كالاهع!اأغول8"معآ+لمهـلاةلم!"995لاهآ

"ولأ*64+عآ57"3كاأع9ع"لحلاهآ"ول،!ع9لأ!"كاآ57

!4أل!لا"لاهآ"3أأعلمكالاهآ057

أ"ول3!ل!!ةكاأعحكاأع5لآلأ7كالاهغخل!4لأ"48

"ولألماغ08،هنكألأ9لاكالألماءللأ"7لملق!لماكاعكاههق؟"،

+ة97!اكاهـاة"ثم9+هءكالاةثهـ7*ةلم،"لاأعآ"لالألما

ءكالل!كالت!8"ل!"!غلاخقي+.لب!ةة

الترجمةعنالكنعانياسمويغيب(،اللههو)الفاعلالكنعاني)وجرشتي(للأ"9

البحيربة.القبطيةالترجمةفيوايضأ،الاسكندريةالنسخة



والثلاثونالثالثالأصحاح

."يقالطر

قذاالثثغسبستمغققفا4

نؤاحأ.تاحواالسموغائكلآتم

يتييلردثاذقاؤ5

شتغحث"أثتئمإشرائيل)،92(:

يئلاائطرواالرقتة.!خفث

اخرىضترتةغقثكئمأتاأخيت

اخقغواقالآن92(.ؤافييكئم)د

ؤزيتت!صئم،ضخلإكئمييالت

بك((.أفغفةقاتالمريك
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4اع4أكأوله"كائاءة"ثرة5+ة9لآلما"كاة+لاه97لاة

+5ق+5ك!"+ع+!هـ7كالأ"7غ7+ءهـلا،ك!هآ5.

"ول5،ع+أغل!اعن509،+هآعلاهأآ5كاأ78"9

لم!3،عآ5"ثهـثمعاكاة97ثهـ7*"9+ه.50ة9+ةعلألما

87+لالألأ887"لا+غس!!ةغلئ!3"هـغةلم!ن5أ"عأ

74"!غس!كالت!ثم.عةلمان7ئأ7ئاه7هـكأثهـغءهـكا!5"كا

58+كاة5لالت!+عهةل!لت!لت!له!ن7أ"ع!لاة+لم!كاةءا57لم

"ولأةءآكالل!ع5،"5+كالأ،كالع!05،

فييتتهئمإسئرائيلتئوقترغ6

تجتلجمن)ائيذاء(ؤخيثفئم

حوريب.

خذأؤ7
92()!لمءصهص

خيمته

تجيدأائمغسئكربخخاليؤتضتقا

ؤذجميث،ائمغسئكرغن

أ"عا6+ع5+لا"!آع،9أهأهألاكاأ78"9+ة7

!لهاكاق57"+نلالت!"،1ألأ+لا+ع589+4،لأ7ة+ة+هق

ة59لا5+تاهللما*79لم.

ك!7"أ8"،لئ!ل!7لع!أ2كالا5كالأكال!اع7للألألا"ن+5ق

7+غعلاعغلع!علآ+5+9لهاعلم58لآ5ك!"لمالا"9ة+"

لآ+5+"9علمالم58لآءلمول4أغهـلآ!اكالأول7لاأئم

".إسرائيللبنىقللفوسى:قذقدالرلث"وكان:العبريالنصفيئاتي"92

أقنيتفنم".وسطئنمفيواجدةنخظةصبذت"إن:العبرىالنصفىتاتي592

مل!عنهاالماخوذةوالئرجماتالسبعينيةالترجمةفيأما)ها-أوهل(،6؟؟لأالخيمةالعبركط:النصفيتاتي692

حضرةمننزولهبعد،موسىخيمةانالترجماتهذهمنويفهم،خيمته:فتائىوالسريانية9رمينيةواوالأثيوبيةالتبطية

بعد.اقيمتقدتكنلمالتي،الاجتماعخيمةصفاتنالت،الله
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كلقكانالحثثقاذه((."خيضة

إتىتخرض!الرلثتطلحثقن

ائمغسثكر.خاربخائخيقيما

موستىذخلإداؤكان8

اثمغسئكر،بخخاليائخئقيماإتى

ؤتئظرونالشئغبتجميغتم!

خئضييماأئؤالبجمئذؤاجدكل

إتىفوستىدقاقيؤئلاجظون

ائخئقة.تذخلألط

موستىذخلإدا!ؤكان

السئخالبغمود4يئزائخئضة،

ائخئقيما.تالبجمئذؤتقف

موستى،قغ)الرلث(ؤتتكلئم

الشئذبتجميغ.اقكان

ؤا!فآالستخالبغموذيرى

كلؤتقومائخئقيما،تالبجمئذ

ؤاجدكلؤيسئحاونالشتغب

خئضييما.تابيى

ؤئكلئم11

لوجه،ؤخها

بدالر

كقا

موسى

تكفتمإدا

والثلائونالثالثالأصحاح

لا+9"لم!9.لاهآأ"عالاغغ57+ع+ة5ةغ+أ3لالت!ن"57،9

غع955+نع5+ععأ5لأ+كالاعاأ3لالأل!ص!عس!لآكا5

+"9علمالمثهـهأتم5.

لأ8لاآ"عاة،7"عكاأع95+ص!نع+5لل!7لا!5ععأ

عاكال!لأ+77لالأغس!!لآ+95"+لآثمه،لهاع5لملآ+كاأععول،

+ة5ةثر"ة!عاكاه+هنعلا+ع5غك!+كاه50+"9كأ+كأ5

هـن5"9لآ+7"كايلآلا5"+نتاهأ"حا+"ولل!عل!"كاتأهه

+كأ50+ل!ة،ول!ي!لاس!خلع!5هكاقعكاأعهـ8عآلا"لاة+ن

أع5لأ+كالاول7لالآلا.

لفأ59ة!ل!كأءهـ8!ألاعآ2كالالل!57ءأ5ل!لأ+

ولكا77لآ7لم+"ولغ7ء7،"لمتا+كاق508أتم+5ل!هـعغ875

4"أ5+"+كاآ،+غلأ+تاهـ7لا"9!لآ+ك!كا77لآ5لمأ"!ا

ثهـخ"ثمخ،لالل!7!.

لأ45"ألت!غ9ة+5ةة"58ق+كالاة+857لآ+5

لاهـعغ875له+لق!+كا!أ+خلآ+هـ5نع"9!لآ+7!كالآلا5لم

"ول+كاألاةءع5+"5ة8"ة5+9!كاعكل!نلاكاالا"

ص!ولكاكاههع4+ةلآكا5هـن9"5كالآ+اع7لالآ5"ن+5ق.

11أ"ك!غ8لاعكالأثمكأنول950،9+ة5ث!لالل!يلا7

ض!ل!لت!+50،!ال!لع!+لملب!ألئ!5عآ+ع،8!8"كاع،+9ة5،ل!ة



والثلاتؤنالثالثالأصحاح

ؤكانصتديميما)267(.قغأخا

أقاائمغسئكر،إلىيرحغ

ائغلآئمئونئنيشئوغخادفة

ائخيضيما.جمنيئرخكانققا

يلردث:فوستىصشص ا"قال2

أصخجذلىتقولآئت"هؤدا

ئؤضختئمؤأئتالشت!ت،كذا

ؤأئتميى.ستترسيلهقنيي

جمنأكترغرفئذييئ:ففت

جمئلإي.نغضةؤتلث،الكل

ؤتجذثقذكئثاقإن3

داتذ،لىقأطهرأقاقك،يغقة

يغضةأحذيكيئيخلاء،لأزاك

فةالا4قذ؟أنؤأغقتمأقاقك،

شتعبك".هيائغطيضة

بتفسي)892("أتا:اققال4
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غى+ىتاههـمآ057"ولأ+"ثهـعن5+!اأع5لالأ+

9"+ع58،لمالأء7ةةغهـعلاسما+*9كالأأ!عتاهلاةأ5

لا"*7للاغ50هنولغععء95+5+عنغولولكالآ+77لآ5.

21أ"رأ+أعلاعلآكالاس!957+ة5نك!57،9أ!نهة

كانلما5ثهـ،غلأع5،لا"لاكالاكهـعكالأة"8لاةء+قهلاه.نكا

؟غحانهةكالع!ثرلآةغ5لم!،5ع+كا!+"للألاكاية8آع5

لماع+1خلماقه.كانةغلم!5،ع5"+أهةأكاهع+""9

ء5"+لاة+أ"ك!لا،9"*5،ع*غ،9"+.أهلم!غ

31أعئاه7تأع"!79لا،9**كالاهآ+للا"لاغلملاه

هـلم!غكألاةكاما7لم!5كاماع4لا+ة07لالأ+كالل!لق!5آ؟كالل!ءلم

ة+لل!5لا"لئمائاء79ع!لئ!5كأ*79،للاخلأ"+آكالاههلالم

"أأ"لالت!77،+ة84ة!لاهكا+ةلاهـخ!50+ةله!غ"7

+قهكا05

،4أ"ك!ثمءلأغة+ئاطهـ،95+95+هلماهكاتاع4لاهكاآ

داة+اليونانيةالترجمةفيوتاتيالي-رمجهو(،ل!؟أ؟؟-6رفيقهاوصاحبهإلىالعبرى:النصفىئاتى217

وفى11(1ا:ايو،3؟7:لوا؟9ا:ا)متانظر،الشخصىصديقهاوخليلهاوحبيبهاىل!هثطهـلآه+لط"س!

شريكه.اوصاحبهبمعنىامع+ول!!أمالفبطية

ترجم!لذلكالألهية،الحضرةعنتعبيروالوجه،امامكيسيرأ،)!ه()تجني؟!!وجهىالعبركط:النصفيلاتى892

القادموالعددالعددهذافى8،اخلأغا،يقول":المضارعفىالقولفعلويائى.امامكساسيربنفسيأنا:اليونانيةإلى

الفصصى.الحاضرباسلوب
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ؤارلمجلث".أقاقلثستأسي!ر

تسيرتئم"إنتة:اققال5

ئضجذفيقلآيتفسيك،آئت

قهتا،ين

أنىخقايغقماقكيص6

آتاجمثذك،يغضةؤتجذت

تسييزيأنسيؤىؤشتفبلث،

ؤشتعبكأتاقأتقخذقغتا؟

فئمالذينالاقيمتجميعقؤق

الأزض".غقى

يموستى:الردثاتقال7

الذيأثضأالأفر"قذا

لأثذلذ،أفغفةغثهتكلضت

ؤغرفئك،أقاجمييغضةؤتجذت

".الكلمنأكثر

فيليآ":ذققاا8

."(992)كتخذ

تاأزخوأ":ذققاا9

أقاقك،بقخدي
لم

بيتااؤ

والثلاتؤنالثالثالأصحاح

أ"ول.عكالع!كاتا"+"+"ول

54"أيهـلاخع،9+ة5"+نة7ل!ألألم!"+ن!ةنكا

95+ئاع7لملآلمالماع3"7"كأ375+لاغعهـقلاع.

لأ6"ءاأ+لت!5+كالل!للألأل!ةكاس!6"،87"لت!هـ5لأ+،

تأع79"ولل!،9"*9"+لمآهكاهخ7لقأع+أ"ولة!!ة"ثم

كا5لالمععه1كاائملالها+95علا5لهاغ75!كالالالم!هـء

/ل!لق!لم!لأول،4هلال!غ،"له!هكا!هـكاه!لف!لأغ+عأ"3ة

لاهكاة"8"9"+"+7"+"+هـغ،7لملمهكا!،+غلآ+5

لآلأ5+كاخ!07،

لأ7أ"حا+أعلاعنح!950،9+ة5لالآكالالع!ولك!41

،هكاقكالاة،5ةكا87لأةلاهلملاخعأ579"وللم.لل!كالأ،5+

ئاع579"عأ9"لألا،9"*لأة،+لت!لاغلهالملاهأ"ولكأةأه

عكا"9"+.5"+7"+

81ول4أ8لاخع،هعآ!ة7لما6،0لأكالاع+لا"هق

07"!ةة

أو"ولأع+أعللا،د!7لئ!+"9ع8عكاتا5لما4،

9++ةع9!ةلاهكاقي+ةة7!لاهلماأ"لع!كاس!ثم"أ+غ

لك.الذىمجدكأو،الذات!اوالخاصمجدكارنىحرفيأ:992



الحاإنونوالثالثالأصحاح

قذاقك.((دثلرا"سئمييا

ؤأتراغ!أزخئم،قنؤأزخئم

03(".أتراغ!ت)قنغقى

نأتقلإز"لنؤقاذ:02

يرىلآلأئهؤخهي،ترى

ؤيجيشن".ؤخهىإئستان

"فؤدا:الرفيؤقاذ21

غقىقتمصجمئلإي،قكان

.المئخره

اختازقتىؤتكون22

نفرهيىأضتغذأتىقخلإي،

يتديؤأسثترالصئخر؟ين

أختاز.خثىغقثذ،

قحتئذ،تدصأ!:"23
?-صيصءرحو

خهىؤفاأؤ.ئىزاؤقاتئظر

لذ".يرىقلآ

247

لبأ+لاةآ+"لماةلألاهن!50،9غ.لاهكاللأهآ+لا"7أ"ول

غ8لم!كا!عللأةللأ"8!الملق!عأ"ءاأهلعماكا!9،?اة7للأكأ

أه+ولآس!9.

02أ"وللأع+أءنهلا؟7!لآةأل!آعلاهلماة+

9+057+لل!كاقنه9"لألألم!لاأ7هـل!"50+س!9ة+

9++لع!كاقللأةلاهلماأ"ك!لحكاآ3.،"+ع

12أ"ك!ع+أع37ن50،9نهة50،1+ةكا9"+،غهلهالمآ

!لآ+كا+غأ6لآ5+.5"9ءغ

22"ولآلالأ؟،لاة9"+هـثهـغ7ىهلهالأة؟4!لمولأ

عكالل!كا!هـأع5لأ+ة7لآ+5+5"9+غ+عك!كاأ"حالل!كاة

قي+9،ع*آلاهلم!لمغكاأ+غس!ئم5لاكأ94+خ.س!هـ8

32أ"وللق!ثهـعهـكألأأئمءآء*لم"9أءولع+ة+للىة7كأ+

ة+لل!كاألهالاهلم+ةةغ9++لع!كاقللاةله!لاههنك!

هـهـةكالأع"+كاآ05،

وهكذاائراعف.ثمارحم:والقبطيةالرونانيةالترجمةوفى.ارحمئماتراعف:العبريالنصفيالئرئيبيائي003

واتراعفارحممنارحمإني:لموسىيقول"لأنه:السبعينيةمنبنصهاروميةاهلإلىالرسلةفىبولسالقديسافتبسها

15(.:9)رواتراءف(،منعلى
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لموستى:الرصباؤقال

جمنتؤخئنلتفسيذ"اثخحث

إتيئؤاصئغذالأؤلئنجمتلخخر

ظىقأكتتالختل)103(،إتى

كاتثاليىاثكيقاباللؤخئن

الفذئنالأؤلثن،اللؤخئنغقى

ك!رتهقا.

يخمامسئتجذاؤكن2

جتلإلىؤاصغذالضتاح،

غقىهتاكجمئلإيؤيفثسييتاغ

الختل.يميما

ؤلآتغكأخذتضغذصؤ

الختل.كليى)أخذ(ئر

منقريبآترغلآؤائتقرؤائغتم

الختل".دلك

خخرمنتؤخينقتخت4

وال!لائؤنالرابعالأصحاح

ؤالئلآثونالزابغالأصئخاخ

!"أعأ+عل!،1ن509،+9ة5لع!7لآكالالا

!كأ8لب!+لا"عكالاهكالاعنة5ولكأثم+45هـ،8آ5"لا

هـ"عالف!5أ"عأأ"،"+لق!9+أ"،ا"ل!كألم،هـ97+ة5لم!ش!

أع5ة+ة509لمأ"عامم!9س!لياةأ+غلت!+7لالت!عا"4+8+

لم"+"له!لآ9"لالأللأغآ"+5لاأ!"ثم+آ"+95+5،"+لتمالم

للألاكايأ"9+غ،5"ليا.

أ"ول2لاهلاآلألم!،5+غ50أع5ة+ألع!9+أ"ك!

"لاكأ!لآمأ+غ+ةة509+ةد!"لا،!لآ+كاأ"وللها،5

آح!غ+غ!عا"59لاتاه+ة59لا.5

أ"ول3لما5،ء؟7لا"س!+لآلمقهكاه+علمالماغ؟7

لع!+لآهـهـةغ7أكال!"+لب!+ة9.،عأ"ول"+9+"+كا!ة

4ءاأأ"ةلمع5لألم!ل!ل!"كالل!هـكا!لم!85+لاهأكالأتاه+

ة59لا5غولعآلا5لا.

44"أةثمغل!عكالاءعن؟5ك!"يم+45آهـ،ثر5ء7

والقبطية.اليونانيةالترجمئينفىتردلكنهاالعلركط،النصفي"الجبلإلىإلىالواصعد:جملةئردلأ103



والثلاثونالرابعالأصحاح

ئوستىؤتكر.لينلأؤكا

كضاسييتاغ،تجتلإتىؤ!تجذ

مومتىؤأخذالرفي،آقرة

ائخخر.تؤخى)قغة(

الستحالبيىالرلبؤترذ5

ؤتا!ىهتاك،جمئذةؤؤقص

3(.الرلت)2باسمم

ؤجهيماأقاتمالردبقاختاز6

الإتة"الرلثؤتاذى)33(:

الأتا؟طويلؤزجيم،زؤولت

ؤضادق.الرخضيماؤكيير

ؤصتايغائيرخايط7

الآثايمغا!ر،الو!بإتىالرخضيما

ؤلنؤائخطاتا،ؤائقطاييم

آتايمتجايثائمذيت،ئئرئ

ؤغقىالآؤلابغقىالآباء

الجيلإتىالأؤلابأؤلاب
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9ء+"هـ"ولأ"ولأ".،"+لت!9+أءعاةهـ599"كاآ

5!لاللأيه!7"غلم7أء5ة+ة509ةكالم"7،ءهـ"ول،+ة

كاول7غكا"!علا"ن+لب!ولن5،09.ع!4أغ8"لمعلا

ثطلع!لا!5+ة5ةن5+ثمكأ"عأ5+5"ثمهـ،للأآ"5.

أ"ك!5+"ولخرم7قول50،9غ7لاهـعثمغ7أ"عا

7ءكاس!9"+لب!!ن".آعولغأ"،ال!ءكا!8"ولغلبأ+

ة7ةلما"ء،وللا9آ5ى.

6""،+"9لآهـ8ءلا"ن50،9+9ة+9!كالف!+5لا

لمهن+تاه"ولأخك!ة8!كاللاعك!تا509،ةهـعة5

أهآ+ءالم!9ل!س!4"أغ8لم!لأعلمل!س!ول"لم!9لألاهـة50أ"ءأ

58+لاغ8ع50أ"وللمههـ787،ة5

أ"ول77ل!ق!ه،ع!ا،ةلالألق!97+4،ةأ"وللق!،7+5

8!اع50عأ5ولعا!ا5"ةلمهـ""للاقت!9،لا"5لما5"!آ"ولأ

5"آك!،؟ةأ"ول5"،+9ءله!"لمأ"ءانهلمههـ"ولآح،9ة+7

لاه*75!للالل!7"+!5"آلماهللاةغ+"+للالل!9أ+خ

ولغ+"7أ"!أ+غ+"لاولخلالل!لاولغكاأ+غ9+77+آأ"ك!

كأ+ء+77+9علأ7.لا"ع

".الربباسمموسى"ونادى:البحيريةالقبطيةالئرجمةفىتاتى203

)رحوم(،(؟+6!رحيم()الل*ياإله)يهره(9+إ+الرلث)يهوه(:9+إ؟الرلثادونادى:العبرىالنصفيتاتى303

اماالر(فات".إلهالرلثالرلث:موسىالونادى:البحيريةالقبطيةالترجمةفيوتاتىرحيثم،(.إلةالرلثالرلث)ثونادى::او

.(3391:خر)انظر"ونادىالرلث"فاجتاز:الرفيهوفالمناليي،العبريالنصمئل،اليونانيةالترجمةفي
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ؤالرابع".الثايب

ؤستقطموستىقأسئرغ8

ؤستخذ.الأرضغقى

قذكئت"إنأؤقاذ:

قفيسيرأقاقك،يغقةؤتجذت

صفبالشئغتلآنمغتا،زثي

خطاياتاأئتؤاغمرالرقتيما،

لذ".قتكونؤآتاضتا،

يموستى:الردب.اؤقاذ

فذاتمغفدأ،تغكأفطغآتا"قا

)أغضالأ(أضئغشتغيلثتجميع

كليىتخاثتئممجيذة،

ا"قيم،تجميعؤيىالأزفي

أئتالذيالشئغحبتجميعقيرى

أنقاالردثأغضالؤستل!!ي

لذ.أضتغقااليىيللثغجيتة،

آتاتالكلأئتإخترزاا

أقايمجمنأفئدأتاقا.موصيك

ؤائكئغايىالآمويىقيوجوهكيم

ؤائجؤئؤائمررئؤائجثيئ

الثلانونوالرابعالأصحاح

ول8"كاأ+عكائا"75س!لا!5ولنللى"5غ+أ+لألا

لآلالأ+9كاهعتاولكالأل!ع7

ول49أ+أعلاع5أتأع"ك!79ة*7،9خكال!ة،+لت!7لملاه

95+لم!لاكالل!+لآهـلاعةنا،اة،59لاهلم!له!عه"لم!لأ.ل!لت!ة

ثهـ"ة5لا"كاوولثم097+9كأ7*ثمة5ءكاس!،7لم"ولأ

هـكأيهـععئاكاآ+ة5"+9"لماء"آلأن،لها7"!أ5"+

ل!"هلما5"آلألمالق!7لم"ولأةكاس!لهاهـع!.آهكا

51أ"3+أعلاعقول950،9+ة5ل!!لالل!7نهةأ،

ل!غلئ!+هـآ7لم!كاآ5،؟لأهـ4،ول77.غلالت!+لاه،+476ءة

+هق"ثمكاتاهلاه5+لعماكالآ،؟لاس!هلم"عءنهلألأغلاهلاع

لاغ!"+قي+قيلا،"وللاغأءل!"+لم،عل!هـغأ"ول

،"+عللىةكأ+5ة"ثهـة5لمل!غأه5لمتاكاأعكأ+خ9"لأ

لاول9لاهآة+كاهلم!لا"هـ،ءلألا،+كاس!ةلف!لأغلع!كاآ3،5+

كا0،5

لأا+9كاقع*!كاق+لا"+ء"كاة"غلألئ!

كاآ"لهاههلاغكالاغ0،5ئاهةألئ!لأغكه،ولخلع!98+ة

+9!كالق!+5لانلم!لق!7+لاةوللم!995"آ57حا"أ

كو"لا"لا"آ57ءا"أ*ع++"آ57ك!"كاماع9ع!آ57ول"أ



والثلاثونالرابعالأصحاح

صيي.ثيمواؤ3(0")شيىتجاثجراؤ

تقطخيئلالتفسيذإخترزا2

الأزضيىييالسئايهيينقغغفدآ

يئلاإتئقا،ذايخلأئتاليى

تثتكثم.غترةلذدلكيصير

قذايخهئم،تفلإفونا3

ئضاتفئم،أئكسترونؤ

وتخرقونغاتايهئم،ؤتقطعون

3(.بالئار)5آلقيهئمتضاييل

أخر،لإتبماتسئخذوااقلا4

غئوز.اسئمةالاتةالرلثلأن

هؤ.غئورإته

يلغرتاءغفدآتقطغايئلا5

قبرثونالأزفي،بيالسئابهببن

ؤتذتحونآلقيهئمؤزاغ

جمنقتاكلؤتذغوتكلآيهيهئم
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ل!لا"آ57"!أ3ع9لأ!"كاآلاها"عأأس!لم5كالا4للاهآ.

لأ2+9كاقء*كاس!علمهلا+لب!لملآلما+5+عهـقي5

8لآهـ"،ك!77+هآ5هـ"!لأخ7لأغ507،غ+ألآ+5لآلأ5لم

أع5لأل!955+كاأتاع7عأ5للالأ+ن"لمكالآلما5،لألاغ"+7،

9+لمالما!!كاة4لاغ.لأآلم!ن

لأ3+لاه5له!لعأ،نه5"+نل!لق!عا4هشا8ع+آعأ"،أ5"كا

لآ+كا58""نءلق!7ر!9+7للىآع+ع4"،+"قئ8أ!

+ن"ل!لقع+عللىةءاولغأ"ولكأ+لأ48++لا+هـل!لق!ل!لتأع

لالت!+فا"ع+!اكائام!ا"+"،غ7لا+9.آ

41نهكألأ9لأله!لاولكا!9+7+!لآءهـعلب!غ6صا9.لبماة

ةلأ9نول5،9عةءهـة5للاة+لل!ثر،!ةةءهـلم"له!575

لآ+س!78!أ075،+كاس!

لأ5لآلما++هعهـقي5ةهـمالأك!7لا+هآ5

لأغهـ!م!7لهالا!ا5ء،9+ة5هـه!عهقثملاه5غ+أش5شءلم

أم!ا95+ولغلا،كالع!كاتاعلالع!كاأ+ة+هـل!لت!عل!لت!لالتما+ق"

،كالع!كاتاهـأ"كاع،ة!اهـ5،ة+4لت!+ن7أ!مهـأل!آكالل!كاساولءا

4.+40*50ء)!"هقمرانمخطوطاتفىيردلكنهالعبرىالنصعنالجرجاشىيغيب"03

2342:خر)انظرئحئبجمعوالأنصاب،الوثنيةللعباداتمخصصقاعدةلهمذبحتعنيةلممالم!لم5كلمة503

جملة:وتغبب.ايأصنامعبادةبهتمارسكانتمقدسكمكانغيضةأوغابةئعنيكالاة50وكلمة(،السفليةوالحاشية

العربيالنصفيالجملةهذه9391طبعةالقبطيةالترجمةوتكررالعبركط.النصعنبالنار"آلهتهمتمائيل"وتحرقون

مطبعى(.)كخطاالسابقالعددفى
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ئجهئم،تاد

يتييلثتتايهثممناؤتا!خذ6

يتييهمأ،تتايلثمنؤئغطي

آيقيهئمؤزاغتتائلثقتريى

آيقيهئم.ؤزاختئوكؤيرفي

تضتغلآضسئئوكةاؤآيقة7

لتفسذ.

تخقظه.القطيراؤجميذ8

كقاقلإآ،تا!كلآيايمستئغة

شتفرؤفب!يأقرثلث،

فيلأئكائخديذ؟،)الافولي(

ائخديذ؟)الأمولي(شتفر

مضر)آ"3(.جمنخرخت

تكونزجبمقايحاكلأ

ؤيكرالتقر؟يكرالدكور،يي،

.الشئاه

ييماتفدرئجضاابكرؤ02

و31:4)خرانظر،ابيبشهراكط603

الثلانؤنوالرابعالأصحاح

كاع"،ا!ي"هـأ5كاهـللالق!ىللأللأ+كأله!"لمللالت!+ن

،6"،1أ8ةلم75+لالت!هـ+"لألاخلالل!9"+نلالت!+آه5

لاأه!آلاهكا"عأ،+للأفت!هـلا+"7غ9كالالئألاه؟لب!5+5،ة

لاأهعآ"ق+لت!للألم4،أغك!+95لاعكاتاكالع!7،"أ

لاهـء"7غ9لاهكاعلل!كاآ+ةهـللألق!+للألت!علق!+ن"7أ"حأ

95+عاغللاعكانلاإكالع!+هن5لاهألاهكان+ةس!كاآلت!+7

هـلالآ،ع"لق!+ن07

!7"عاأهـعلأه5لالع!ولع+لاهن5هن5+كاا،ع5،

كا+لا"علب!.

،8"،1أ+لأ7غلأ+95لا+لالق!"لحنلم!س!7هـلا*8،ع.

++غفىلألهاغ59هـلأة7"لالحلم"لما+"هـ"عاع9

خ76كاأ"لهاثهـ"+خلم،5أع5لاة+9،"؟الأةللاغلها7ألالالت!+

.لالم!غللالاغ9"لأل!7ألالالتأ+لالل!غللالآ!غهـ8ع5!غ

طهـلأأن++لاه.

أو+لاة؟"،7هآ357لألماء9"لاغلها5آلم+كأ

"!كاع7"!،لم+9+لل!ة+5حم!57لما5*كاقلا"ولأ

+9لل!+كاةهولهلا+59لمكأكاهلا.

02أ"ولس!9+6لاهوله+ةلاهألألا!ه+ن8لا!لق!96

(.السفليةالحاشية
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تغطيتفلإ؟،تئمؤإلنيشتا؟.

تييذجمنيكركلتضته)703(.

قارغآ.أقاميتطقرلآتفديإ.

ؤأقاتغقل،لأيابمسيتة21

فييخييما.قتسثتريخالسئايعائيؤم

تحئتريخ.ؤائخضابالررع

الأستاييعجميذلىؤتضتع22

ؤجميذائجئطيما،خضابتذغ

السئتيما)38(.مئتضنييىائخغ

الستتيمايىأزجمتبماتلآتة23

الرلتأقاتملذدكركليطقر

إسثرائيل.إتيما

الا!قتمأفئذجمئذقاقإئي24

ؤاؤسمعؤخهكأقايممن

أخدتشئتهيلنئخوقك،

يتطقرتضغذجينأزضذ،

أزجمتبماتلأئةإلهذالردتأقاتم

السئتيما.في
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59+.لل!+"لملأ"عةخلم!أ3!لق!9+لاثرلمة+لا"لالأله!،+

كالقما؟ع5،.+لاكأ+لع!9+كاةهولل!ه+لالقلاأكاهـلت!لاه

.!لت!9ءلا8!انهأ!لآهـهـة+لف!لاغلاة،لاهلم!ل!ع!اة.5

12!!لألماغ5"9غ39بئلمقي+؟غغ،؟ةلها7

.5،عكاتا"+4+"عأ+كالبما+ةلب!9أ"!الب!+لب!+لآلماكأ

ءكاتا"+"+"ك!.5،

22أ"ولخلأ+795غلألع!؟"لماهةلم5،عكالآ،5+،!لها

"9أئم*ل!هـع9كامالماتاه+لاللألت!9"ك!أغلالأ+95

لأ"لألاكالآلألل!5لم!هكا!ق50ء7+هقخ7+لا"،هق.

932+آع95،"ولءقهقه+غه+لا"،7ق،4+عكالأهـهـة

لا"+لاهكال!ةول،لاعكا!ةغ57،+لق!7لاحا9لاهآتاه+

هـعتأهكاأأ3"9ثم.

42ة6ل!لمه9"لألع!8"لمك!غ"كاهـغأ973+ة

+9لق!كا!+كالاهلاه"،األ!ئا+"8+لع!4+ة9،كاهلاهلم

هولنهـ،+غكاالم!لاع،ةنهع5،لآ+5لآ3!كالملاهلأ7كاه!آ

لألمهللاكأ"لم"ل!آ57هـهـةلآلا"،غلا7"+آ57لاول9أهى+5تا

هـعلاهكائآه9+عآ5ءول9،هق5+تاهلاغ4،لاكاتاه.

(،.عنقه،)تكسر:العبرىالنصفىتاتى703

السنة.دورةعند:بمعنى)تقوفت(3+أ++االعبريالنصفىتاتي803
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ذتمخميرغقىتذتخلآ25

الضتاعإتىتيحثؤلآ.دتائجى

ائمضح.جميل!دتائخ

تضغقاأزجملثأئكاز26

لآإلهذ.الرلثتئمب!ى

افيما".بقتنتجذيأتقرلث)903(

يموستى:الرئثؤقاذ27

قذ؟لتفسيك"اكتث

يقذ؟لآئييائكيضاب،

قغذغفداقطغثائكيقاب

إسئرائيل".ؤتغ

فذاتمفتاكئوستىؤكان28

ؤأزتيينتؤمأأزتجينالرلث

تئمؤقاغياأكلتئمخئزأتئقة،

اثكيضابقذ؟ؤكتحت.يشئرلث

ائكيضابائغفد،تؤخىغتى

ائغ!ثتر.

تازلاموستىكانقتيتضا92

*؟العبريالنصفيالفعلياتي903

فىجاءوقد.تقدماوتحضراوئقزبالا(

الثلائونوالرابعالأصحاح

52هكأهـكانعء5،غ+ألحنلم!7"أهـ"لمالالما"،+كألهاس!7

.لاهلم!!ا،نهلم!،5!اكا!هـ7،"+عأع5ة+ألل!9+

هـتا+"لأ"لآكا5غ95لآ+065ق+"*كاه.

62كأ+++لع!539لألاع"+"لهالآ+5لآلأ!كالاههـكالآع5،

أعع+لاةهأول57الاع9آلاه،هقهـعهكاتآلاه.نه

+9!كا5كاآع5،*79"غ7لأ"ثم"ا+عالم!7+9ة5"ن+5ق.

72أ"!لاء+أعن،ا950،9+ة75!لاس!الط

لب!+لا"عكالاهللى"9!كأ+لأخ"+"لما."كاتا"+أ+غ9"لأ

للالت!+8لأةللألل!+هق+للالع!+هـغع،لم!"كاآ5،؟هـ"،لآ7ءاللا

"ولأ+لت!كاا789".

هـ2أ"!ل!لاعأغعآ5!لالع!7آ+لا"ل!غ57لاول9لاهآ

+عكا!"9كأولهلا+"لألماغ9"5ا"ءأ+ع!كا"9ءولهل!6"

5.7"+!نةلاه+9ولنهلأ"هـغع7أ"ك!لل!؟تأ9ولنه

.لاع،+غأ"!غلاعللى"93"ء"+"له!لأخ4+ق"+أ+غ

لت!+7"8+وللالت!لآ+5ةهـ"،لآ7"5لم5+ن5ةغ"ول

ثهـلأةلاه5.

92لئما5؟غ4ءأكاغلملا،4ع7لآكالالل!ول5ءاخقه+

فيعني:9+غهـكاهدل!9اليونانيالفعلاما،نسلقلأ:بمعنىتيشنل()لو+؟ل!؟

91(.23:خر)انظر6*فى5ء!ماكاتطبخلا:القبطيةالترجمة



والثلاثونالرابعالأصحاح

غقىؤاللؤخالبالختل،جمن

جمنئروييماقجئذموستى،يذفي

نآتغقمموستىتكنتئمالختل

قذؤخهيماحفل!قئطر

تتكلمكانجمئذقاتقخذ)031

.(دثلرا)قغ

نورقاقتطر03

(113ئيل)شرا!!شيئو

حلل!قنطرؤكان

أنقخافواضضخدأ،

إتييما.

وجميع

موسى

وخهيما

يقتربوا

قائتقحت.فوستىقذغافئم31

زؤستاءؤتجميغقازونإتئيما

موستى.قكلقهئمائخماعيما،

5ء2

ة9لاه5لم"ءأأ"أةق5"8+ولع5غ+أ+ل!لق*علالت!9،

!لالع!ول."+"ك!ل!أ"لم50+57لاغقه+ن"ولغقه+

ة9لاه55!ه!لاس!7هنول؟قيع،،+ةخع!ةة،"+كاهلأ

5،للىة+قآه6"له!لت!9*ءهفآه++لقماكا!9+لاهتاه+ق"ل!غ

لبأ+8مهعللأآ"ن+ة7"+نلب!.

03ول4ألاس!9"كلهـلاع؟أعأ"ولع+7"+105

،59ء+ن،كا!9+كاأثهـ7"9لاة+لا!ه!لالل!اولأ"ك!لالأ

ه؟ع؟لاغلماكاه!7لأع،لياةقه+9*50+"له!لئأقه+

لاه+لق!كا!9+لمقه+ق"أ"ولههـغلا"كالأهـلآلم،"كاآلألأغ

+ن".قه

13أ"ولعكا!ثهـ"ك!غ7ن"06ن5لآكالالع!اول5لمأ"ك!

كاكاس!+غ9لا"كااهـة9+ة5لاة+ئا"وللالع!94أ"ك!

عءلألمه+5أهلمهع+لاه*59لآ+!لآلألع!ل!"للألاكا5لمأ"عا

ثهـخ48كالأعلأ"نءهآ5وللالل!!5.

9613:)مزقرونأيظهرابضأ:تعنىكما.اشعةيرسلاويشع:بمعنى)قزن(+،؟االعبريالنصفيتاتي031

ترجمةمئلأانظر،الحديثةالئرجماتبعض)وفىالفولجاتا،اللاتينيةالترجمةفيالثانىبالمعنىجاتوهكذاعبرى(،

واتمخداى16!"+هدلأالبحيربةالقبطيةالترجمةفيوياتي.الشهيرموسىتمثالفىانجلوميكلاخذوعنهاول"ه(،

مجدأ.امتد؟فداكطلم!ام**6حل!آفى،5ثاتيالقادمالعددوفىمجدأ،نال

البحيريةالقبطيةوالترجمات،الأسكندريةالنسخةفىوكنلكإسرانيل،بنىوجميعالعبرى:النصفيتأتى311

القديسويشير3(.االعدد)انظرإسرائيلشيوخفتائي:الفاتيكانيةالنسخةاما.والسريانيةوالالتهينيةوالأثيوبيةوالأرمينية

7(.3:كو)2موسىوجهمجدإلىبولس
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تخؤةاقترلتدلذؤتغذ32

قأؤصخافئمإشرائيل،تيىتجميع

ييقغةالرلثييماتكلتمتايكل

سييتاغ.تجتل

ائكلآيمينترص!ؤتضا33

ؤجهيماغقىؤضغضعهئم،

ئرفعأ)312(.

عئذموستىؤكان34

قغةيتت!ضلتمالردثأقاتمدخوييما

يئضرلت.خئىائئرفغيئزغ

ئكفئمكانخروجيماؤجمئذ

قايكلإسئرائيلتييتجميغ

الردب.أوصخاة

ؤخةصائيل15ةصصأىؤ35 ءسرصبمو

قؤضغتضخذ،قذأنهموستى

إتىؤخهيما،غقىئرفعأئوستى

قغه.ييتكلتميذخلأن

3:13؟16(.كوانظر)3122

والثلاثونالرابعالأصحاح

23أ"وللم!كأ+عق"+"96+ههـ8!957+ة5

ة+ن"57ء+لا*+أهأهألاكاأ78"9لمأ"ول5+"!آع+ءللاغ

4آه+ن75"+لم"كا"كائم8"ثهـغعكاا7نك!950،9+عة

لاة+ن"لاغلب!+ة،ء9."للا،ء

33ول4ألأة،ع+غوللا"+غ+44لت!8"ثهـلاع97+ة5

نه+ن"5لمهـغ+غلاءك!7أ+غ6ة9+لأ!+لع!كاق4تاهكان

."لهالم!لاهه"

43لأ7"ولآة،كألاعكاأع+95ءتاعكا75لل!لا!5

!7"67،لاول9آ5لا8مهءآلا4نكالب!لم+ع9،79ءآ06+ة

8"وللالهالم!4غلع!065تآغ95+ولءتا!هـكا".،ول41

غععهـ8لالف!غ8"8،علا،كاه+آهكا5آهألا5كاا8.49

"كاقلاغ+ع5+"مآعلب!+ن"نول509،لم

53أ"عالاهةأءأهأهألاكاا78"9ة+لاه+لع!كا!9+

وللع!لا!كاة،ةءةةع+كاه"لم،"ولأ+ع9،هـغ7ولعلأ

لالع!7!5عأة8لالم!"له!غ+أ+ة+9لع!كاة+ل!ه

لمتآه+لا"غ!لع!5ل!ةغكاأعهـ8478"!لالال!آع.لب!+ن"
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كلموستىاؤتجضغ

ؤقاذإشراييلتيىتجقاغيما

اليىائكيضاتهى"قذ؟تفئم:

تضتغوقا.أنالرلثقاذ

ؤأئاغقلا،تغقلايابمسيئة2

ستفقراخة،السئايعائيؤيميخي

قنكليلردث.زاخة،مقذي

تفتضث.غقلأيييماتغضل

تجميعفيتارأتوياوالآ3

أتا.السثئبتؤيمييقستايهيكئم

الردث)313(".

تجضاغيماكلئوستىؤكلتم4

هى"قذ؟قايلأ:إسئرائيلتيى

الرلمحثيقاأقراليىإئكيقة

قائلا:

!"هـلأل!لاكاأ59كاماع7ثطلل!لا!5+لا"كاه

لتهلا"ل!لاكال!لأ3لتماألا7كاا78"9أم!أ+أعل!ع9+ة5

نه+ن"5،5+ئاهأه8لاةلم،5لأه5+أعع7ن!50،9

كالآ،5+،4نه+ن".5

2غعلألماخ5"9كالآ،5+5،عخ9لأ4لم6قيةغلألماغ"9

قي+،لأةةلمغ5،كالا"+كأ+"وللم57،لأة/"+"لم،كأكاي

5،كالا"+ةل!"لاول9.لب!آ5"+ةلاتت!،5+غ9لاهلألاغ

"نكاقي+ع8علاكأ++لل!.

3نهك!4كاتا+حع+ق9غ7++كاه5+"ول!،ءآنلمالالق!

قي+لأله!غ"9+كال!لق!4ملأسأ+كألم.لأصالئ!ن،ا509،.

!"أغ+ألاعلآكالالل!57+9ةع+كاه47

لاكالأ"7لع!3ل!لألالق!أ7كاأ78"89لاصاس!57+قه++ة

لآخ/"لألالاكاة"+غعلاعولن8،509غلل!77

58ء+عمكأ"9"+لالت!لم!نلت!+ن"7آ"هـكأ9"لم!عخاضةتكئمجمضاخذوا5

والقبطية.السبعينيةفيتردلكنهاالعبرى،النصعن"الرب"اناجملةتغيب313
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قنكليلرلث.3ااتقدقة

ائتاكوزابتخمليقفييمايرضى

ئخاسأ،،يفخةدقبأ،:للردث

أزخؤانأ،شقائخويئأ،أ6

ؤبوصا،ضغزولاجامرذؤيرمزا

مغرى،ؤشتغرلأشخاو

ضضبوغةيهتالقؤنجفوذ7

أشضائخويتةؤخفودأأخقر

يستؤس،لآؤخشتبأ

ةجخازؤ3218(()65ة3)5

الرذاءيترصيعؤجخازةغميتي

.ؤائجلتاب

خيهييمؤكل9)ء3:.ا(

ؤتغضلقثيابتئتكئمائقفب

الرلب.ب!أقرقاكل

اثخئقة101(1)35:

واثغلاقابوالسئتائروالسئؤاير

والدلمئؤنالخامسالأصحاح

لا"9آ.لعأ5"+ةك!لاعلماة*عة"+504قي+"أة9"ول

كاآه5كالا،لا+"5كأ+"9كأ*5وللا9لب!آلم9*كالاهآل!لم

9"لأن579،لم8"*ولة7لم

6ن"!هـل!،57لم+5هـ9تا9"7/ولعاة!لا،75ة،ثهـ+5قلا

7"،؟لماكالأل!علأهل!خأ"ولكا!نلم57لم!كاللأ!اعولل!غل!7

أ"؟ا9+5"*آ"أ3عآلمه5

أ"ءا7؟غ"+"له!9ح!لالت!،9لأ9هـلالم!س!7"؟59ل!غ4

أ"ول9!ةلأ"+آول"ن"7،هـلاأ"ول"ثهـن!"،+!كأ

"ول8أثهـهـآلاه!ة9"كالاهآ"أ8هـآلاه5عأ5لأكالا

لأ8لالأهـلاأع5لالأكا+خلمهةآلم!لل!أ"وللاة+لآ؟ه+.79

أ"،19هـهكايكأ+50قي+أة9"ك!4لأغآلم!نلاعهـ8للالف!

غ9ص!"لالعأهـكاس!+ةلمء+7لالاكاهكاتم"+غعلاعقول50.9،

51لالأ+7،!لالأللاأ"ول"+99"9"+لم!تا"46أ"ءا

فى؟ثهـ"ول"+"له!له!نأ"!"+"،لأة+ماةول،4نه،5

فيورداانسبقمنهاوالفعلالكلمةوهذه.مختارةكتقدمةوتخصيصهاختيارهيئمما:ئعنيآ"هـة9"لم!عكلمة311

مخصتص.اويخصئصإلى:وترجم،مراتئلاث27(92:)خر

السفلية.والحاشية6(25:خر)انظرالسبعينيةالترجمةعن)8(العدديغيب31



والثلا!ئونالخامسالأصحاح

والأغمذة)316(،ؤالغؤارضن

)35012(

الشئقاذ؟

تائوتؤ11

خاجمقييماؤ

قي،ائجخاؤ31()7ةزثكفااؤ

الذاليشتازأؤ21(1)3507

ته،غمذأؤ

الرمرب)318(،اؤخخرفي3

ؤزئتؤائتخوزا14(ه)35:

ائضصئخيما،

)35:13(

آنمتقا،

ؤكلاؤائضائذة5

925

له!5ثهـ*5ن5ول4أ،هن!+كاتاثمهول5

لأ!أ"6لالأ+لع!لم،3ة7قه+لمالا+994لاهآأ"

نه+5هـ"لا"95عآ5لآ+لا"5أ"ول5+لأ+كاه!أ579،

لآكان"5أءعاة++ء+"ول+غ"لهاكاه

،2ول4أة+"آ+كاألآكا5ن"8لآ5أ"ولنه+5

كا+نثم5لا5"ن+لآ5

31"ك!أ+نة85هـأوله5لآ+كايلم!ةل!"9لاه

41أ"عا+ةهـى""آلماأ"ول+ةلاه،"ثهـحاتاه+

9*50+"لم!كاآ

54أ"وللألأ++49+علا"لحول4أ"+لاكأ+،اكاهكاتاع7

علآ+نء

)35:14(

آنمتقا،ؤكل

ؤقتازة61

تغائضذؤ71(53:61)

الضوء

ؤكل

آنتتيما،

قيالثتاؤ81)35:16(

61أ"وللالأ+7*لاثرلا"آة+لعأهـقه+5أ"ول"+لأكام

+!كاولعن47نلآ+5

71"!أ+ةهـكالالأ+كاه،579،"،1أ+لاة+4"+

كاولعئا7"نكاقه

،8ا"عأكأءكاكاييرهة455+لأةآ5ول9"للأ7+تاه

+"8"،1"+"لم!لم!نوكلمة،قماشاوخشبمنسواء،خلفهيشرماكلمعناهاة+99"9"+"+"لم!لآكلمةا"6

تعنية+ة+"،ة4،7وكلمة33-35(،34:ا؟276:)خرالبراقعاوالستائرمعناهاا!خلفهامايخفيماكلئعنى

النفيس،الخشبومعناهاا*ع!ا++هولاة++6البحيريالقبطيفيوتاتى،حلقاتاوخطاطيفمنالستانربهتعلقما

26(.:26خر)انظروالعوارض

وض!طاءه.اىوكقارته:اليونانبةفيتاتي317

9(.28:خر)انظرالعبريالنصصتغيب318
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ائكاهنيقازونائمقذستة

بقا،يخلإفونالييؤالثياقي

يتيىائ!شقئوب!أؤأفمصتة

ائضسثخيماؤزئت،قازون

".ائمركتؤال!خوز

تييتجضاغيماكلقخر!02

فوستى،فذاممينإشرائيل

يضنؤاجدكلؤأخضر21

الذينؤكلقفبهثم،أئقضهئم

أخضرواأئفسيهئم،!يإزتأؤا

خيضيماغتيلكلللرهمثتفلإقة

يخذضيقاؤلكلال!ثثقاذ؟،

ائفذس.ثيابؤلكل

ينالرتجاذؤأخضر22

ارمقأىقنكلزؤتجايهئم،

ؤأقراطأأختامأأخضروايمكره،

كلؤأستاليز،ؤقلآئذؤخؤايتم

كلؤائخميع،دقب،ينأضيغة

دقبقتفلإقابأخضروا،قن

يلردت

والثالثونالخامسالأصحاح

أع9غلل!5"ولأ++كايةكأثمه5لملاغ"أ5

ثمح+،لاه9لا،كالاهكالاألاخ"+ئا"آ5لم

91اع"أ+5ن5*+،ل!لق!"5+هآ5لاأهآ5ول9"لل!لالآ+5

أع+"59"آعأ"ك!ةءغ57،"ثم+قه9*50+"لماكاآأ"

3هـةلالما"آلها"لآء!هـلألاكاكاس!علع!5.

02أ"ولللأعهـ\/لآ!غ+!كاهلاكالل!لأ"77لأللالق!ألا

كااثهـ7"9ة+"لآكالالل!7

لأ2أ"عالأت!7"عالأع50+كاهعا!لألت!هـغع9للاع

لت!+ن"7لألم"آة9"ولأ"ولكاتم5،0غع!!78قي+قي*لالل

لملالت!+ن"لالأللأكا!لاعآ"هـ"9ع"لأى!ا9لب!آأع5"+لأكأ+

كأ3غ"79ولكايلآكا7لآلأ5قه+لا+9"لما9لاهآأ"ك!أع5

قى+لا"ء"+ول+"ع9لألمه"ن+لآ1،5،ةحأ5+"كاة5+ة5

+كاهثمة5كاهقلأةهآى.

22ول4أللالألا"وللأعأهلا"9ةع5!9"+لالت!6

لق!ك!،"لألا5077"+لملئما؟غهل!س!!قي+لم"أهلا"،ة

لأ7عل!هـكال!"ول9!لأ"ةآ"5"ك!أغ+لت!7"،"ولأ

"8لا+ول8لاهآ5حا4أ"،ءاةثهـ+لماخأءول+س!ة،9غلم"،ع

عولكالا"+ق950*قهكالا7لمأ"وللا"+6ع5لمكاق،5

لالألا"ءالأع9،"هـ"غ4ء"لما9*كالاآلاهلاول9.لب!أ



والثلائونالخامسالأصحاح

عئذةوحذقنؤكل23

أصئضائحويتةؤخلودئوص!

أخمر،قصحثوغةيهتاشيىؤنجفوذ

أخضروقا.

تقلإقةقذتمقنؤكل24

التفدقابأخضرؤئخالميىلمحضيما

عئذهئموجذمنؤكل.للردت

غمللكلي!وسلآخشتب

أخفتروة.الآتاب،

لمحيخيهيضبماافرأ؟ؤكل25

أخضرنييذئقا،يتغزللمحكرقا

الأسثضائخويىمنقغرولات

ؤاثموص.ؤائمرجمزؤالازجؤالط

اللؤايىالئستاءؤكل26

غرلنيجكقبمايمكرهنازتأثن

اثمغرى.شغر

الرؤستاءؤأخضر27

يئءؤجخازةالرفربجخازة

)القضاء()931(،ؤؤخىالرذاء

.(2815:)خرانظر931
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32أ"ول9"+!لف!عن9هـخ7مكا!ق50أ"ولةغ"+"لم!9

"نولآهـلا"للا،"أةغ9"+"لهاع!9لت!،7

لأ9هـلالا"؟59لم!لمالاخلملمهلالألأعللاكاه!.

42"ول،+5ءةهـة94،لألت!"هـ"أ9علم!"

لمه9لأن579،ول"أ4*ثرولة7لأ7علأل!"ك!+كأ

هـة"9،غلم!4+"ءالا9لب!آلمول4أ+"5،9أ5عئا9هـغ،

ثهـنع"ة!+ء"عأ5+7"كا"،فىس!9لا"لآ+5

+"ولكاهءوللآلا5لملأ7لأعلا"ول.

4،152أ+"كاة3أئمهـهكاأئملالاقيءةلا"،ءآهآ"كا5

*عكا!أ77هـلآع7،ل!أ3ع7لمهول77عكاا73لمالاخ"لملأ+لأ

ن"اعهـلا،57ول"ألأ+7+هـ95تا9لا""ولأ+ة

ك!عأةك!لا،57"ولأللالأ+متاكا!057

62أ"ول،"كاكل+أ"ع!آ"للألالا/5عأ"غهةعلاعقي+

75"،ة"آلالت!+ئا"/"آهـهكالاغلا"كالألاغ5"+9+لمه*آ5

كاكأ5"أ3عآله5.

72أ"!أه+لاه*9"ععآئملا"عالأء7ه+ن85هـآلاه5

كالآ+لها"9كا7ة5لاوللمهأكانه85هـأهلا5لآ+5

لع!عكالق!987+5أع5للالأ+"؟آلم!لل!+غأ"عاأع5ة+
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ئمركتةا(لتطيالآا)ؤ82

ؤتريهيتةاثض!مئخيماؤزئت

التخور.

جمنؤامرأةزجلؤكل92

أئقضفئمالذين،إسئرائيلتيى

كلؤتغقلواييذخلوايكرفئم

الرلثأقراليىالأغضالي

ئصثتغ،أنفوستىيؤاسيطيما

للرلمحث.تقلإقةأخضروا

لتيىفوشىؤقال03

ذغاقذالله"هؤداإسئرائيل:

ئنياوليئنتضفئيلبالاشيم

تهودا،سيئطينخوز

إتهئأروحأؤتلأة31

كلؤجمنيمؤائقفيملفجكقيما

شىء،

كلخستتيتخترغ32

اليليغضلائمخترغابأغضال

والثلائونالخامسالأصحاح

9لأهعآ57

82"ع!أ+"كايىهـ7!كاعء،"ولأ+ةثهـس!"ه،للا+لآ5

ء9كاآعلم!5ك!4ألأ+نكالاهـ7!كالا،+ههـقلالماة،لم!50+لمه.

2ولمهك!أ+"5لا"لأ9"ول،لألالالألملف!7هـغع9ع7لأ

!،لأة5عا+ئا"لق7عكاأعهـثملاة+"5+5،عآ7+للأة+"

3ةغ9لم"لألاع!"ءغلالاكاهكائمتاعا50،9،"كالآ،5+

4"،نفى،ةلم!لالع!7للألألا"؟الأعأهأهألاكاأثم،"9

آ"هـة9"لماعلاول9.لب!آ

03ك!ألاع+أع5!لالع!7آه+5آهألا5كاأ7"9ثم

نهإا!ك!اغحا"لاةلاءك!7هـةعة5غعللاة50+"لماةة+7

!78ءثهـءكا!+ة7+تآهلاه5،9لالاةكا93لاهـعاغ8لآ5

51لالا"

3،أ"ك!لأغغ8+للاعكالأ+ن"لاةلا+عق"لأهـعلاهآ

كاهـ5مآ5ول"لاكاألاكاس!عس!5ك!"أغ+لأكاكامالما57

+لا"+لألع!

23ةء+،*9لاه+ولآع7حا"+4"+لا"+ة+غ9"لألآ+5

ةء،*9ع+ولللاه5"آ+5،ءآ7+ة9*كالاآ57"ولأ+ة



والثلاثونالخامس19صحاح

ؤالئخاس)"32(،ؤائمفئيماالذقب

ؤشغلاثجخازةؤلتقشيى33

غتيكلييؤليغقلائخشتب

جكضبما.

،فكرهيىؤؤقسهسبى" صصتر43

أيخيستاقآكئنؤافوييآ!ثفؤ

ذان،سحئطجمن

ؤقهمآجكضةؤقلأفضا35

شتىءييفقضاكلللغقل

ؤتفوقاائفذليىأغضالييصئتغا

ؤالتطريزائجياكيما)يأغضالي(

كليتمئتغاؤائئوصيىبائمرجمز

ائمتتؤغيما.ائمخترغابغقل
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كأ79ن9،لاه4!أ+لاة4*ثمولة7

33أ"وللاههـ،ثم9،"كالآلأة+7لاههـآثمأ"ك!

عء"ول79،"هـكاس!!ةة+تاع"8أ"ولآع،5+لال!غأ+لا"+

غ79كالب!هـ5كاآ5.

43أ"ءا،"كاهلم،،59+علأغلاع،الع!ةلب!+ن"ل!غقي+

ة4،لا5آ"لم"ن6لب!ءعول4أد!8"،لمءلبأكاقه

عا"لها"كاما*وللاهـك!غ8ءأة07"ه

53غلاغ+كالأثمللأع"+ننه!كاهـه5"آ"ول،

ىكا7كاس!علم!5ةلأ"،5"آ5+ل!"+كاهلألا،غلا"،+5"كالآ،،

+"غ"39قه+لا!آلأ"أ"ولة+هـنكأ+47أ"ءا

كأكا!اول،5+،"ل!"هـنلب!+آولءاه!الب!7أ"ءاقي+لب!كا!نلم

+5،عل!آكأ+7غ7579كأ+،*9خ+!لاه5"أ5+ك!،ول5"آ.

جميعمنعملكلفيمهنثسأ"ليكونهكذا:9391لعامالقبطيةللترجمةالمصاحبةالعربيةالترجمةفيتاتى032

ايضأ.السبعينيةالئرجمةحسبالمعنىمعمئرافقةترجمةوهي..."الهندسةاعمال
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ؤالئلآئونبشال!ظآلأصئخاخ

وال!لاثونالسادسالأصحاح

ؤاهوييآلثتضفئيلاقغيئ

الذينائمكر،خيهييمؤكل

ؤجمففاجكضةتهئماغطيئ

كليضتعواأنيتفقموا

يتاسيمثقاخ!تالآغضالي

أقرقاكليخ!بالأفذاليى،

الردب.

تمتفئيلستىفوغاذؤ2

جمئذهئمقنؤكلؤافوييآقي

جمفمااللهأغطافيمقنجكقة،

ئرياونقنؤكلقفيهئم،في

إتىتتقذفواأنباخيتاليهئم

يئكملوقا.الأغمال

كلموشامنؤأخذوا3

تنوأخضرهاالييالثفلإقاب

آغقاليكللأخلإسئرائيل

أيضأؤهئميجضتعوقا.ائفذس

لأأ"آه+غ74لاع!ثهـعكا!ع78أ"،58،أ"؟أ

"+ةهـهكاي5قي+لا"،ةلم"آهلئ!غةهـهكالأهـة"آأ"ول

لآ+كاما+غلها7لاغ"+ن،ل!لاكايآه،"ل!غ5+،علأآء+ل!*+

+"غ249"ك!+"+"ة7"،هـ"وللآاعل!هكا"لمأ"عكاة

لم"+لأة+لألاكاهكاق4+غعلاعنول50.9،

أ"!2لاءكاس!ثهـ"ولغ5!لالع!ولعكا!!8ع78أ"ول

85"،لما"عأ+لأ"5"+ءهن5غ5"+57*+لأكالاهـهلا"آلم

لف!لاعوللل!؟غهـةةع5لمالأ+كاما+غ77لأغقي+لم"أة9"ول

"ك!أ+5"+للاكأءنه5غك!كالاهآلع!5،هلا85لهالاخهلا5

+9!95+كاص!ن!هـكا"،9+ة5+ةخ749+كالق!ع

+لا!ثرععل!آ4ن"+لم

ول3،ةغ8"لم!7+"9"وللل!لا!+لأ"+"+"

"هـة9،غلم"+"لما*لالأ7"ط!الأعهألاهأأكاأ78"9عأ5

"+لاة+كأ+غ9لأ4قه+كأ7لاهآآع،5+7لم"+ن"أ"ول

أه+ن"5+لاه*غةعكا!9+،+غ"+9+9ءهـكاهعله!ة"7



والثلاثونالسادسالأصحاح

جمنالئقلإقابيقتفونكائوا

ضتاح.كلائمقدمين

ائخكضاءكلتأيىؤكان4

كلائقذي،أغقالالضايجين

فئمائذيغضلإ،خ!تؤاجد

يغقفوتة.كائوا

:32(1)ستىيمواؤقائو5

كث!زةتا()غطاالشئذفيئخضير"

اليىالأغقالي،خاتجيماينأكتر

بصنيها".الرلبآقر

يىؤتاذىموصتىقأتر6

تمئتغ"لآقائلأ:ائمغسئكر

لأخلتعاامرأةأورجل

قاضتتغائفذس".تاكوزاب

الئقدبم.غنتغذييقاالشتغحث

كايتةكاتتؤالأغضال7

ؤقفخلالآتاث،يصتاغيماتفئم

منقا.

265

"9"++لق!7هـء9ة+7للألل!+ة+لع!9ألع!9+آ.

م!ا4أ9"+لأعآ5+للأهلاكالا"+ع5أههـهكاأه51

+55،ق7+ع5+"!9"لأ06قلأ"هآلالمص!ول،كاه50"ول+"

+ةءن"قهغ9لألملاهة+نلمهأهلأ79كألحء57لمه

"ك!5،ع47+أ9+عة7لاس!!7+ة،هـلآثهـ+50

هـغ9،عةءثهـة5"9"+"+غلم"39"كاةلال!"+غ!للاع

ن!50،9.،"كالآ،5+

،"ول76ء!"+غكا!9+5!لالل!ولأ"وللآ"خ9لا!للاع

لاغقي+ء9"+لمامثمهقي8لأغلل!7لألا!9"!ألالا7لأ

لها7ك!ءغ،غ9"لألحهـكاس!7"كالم!عأ55"+"+5"*9"+هتآ

لأةلاهأ."ك!ألم!ك!غ8هـن7ة84ة5+غ،هـكا!9+غ9ح0،7

أ"ك!7"+غ"7739آه+ن"75"ولأكأأع5لالأكا

+"ولولكاهلألاع7+5"كالآ،لم،لمهولأ+9+"ولكاهغيم+،للاه.

العربيةالثرجمةفىتاتىلكنها(،،لموسى،ثوقالوال!ه+ه+هساء6*!ولء+!المهلحؤ:القبطيةالئرجمةفىتاتى؟32

".موسىالوف!:مطبعىكخطاربما9391لعامالقبطيةللترجمةالمصاحبة
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جمنخيهييمكلؤصتتغ8

ائغاجميين،

الييالأفذاليىييالت)!3:ا(

آتركضا،الكاهنيقارون

موشما)322(.الردث

منالرذاغؤضنعوا9)36:2(

ؤازجؤالزؤآشضائحونيدقحب

ؤئوصبىقغروليؤالرمز

قحاول.

ضقائخاؤقطغحت.)93:3(

قغييئسيحوقاخسوطأالذقحب

ؤقغؤالأزجؤالبالأسئضائحويى

الئوصيىؤتغائضغروليائمريز

تئسئوجا.كضلاائقخذول

يكيقئناؤصتتغوةا)93:4(

تجايتئه،يهلاكأقؤصولئن

منسحوجأعملا)93:ه(

بتفسيما،قفخفورابتغضه

والثلاثونالسادسالأصحاح

أ"ك!8عكاا،5+غ7ةهـهكايقى+5لاغآه+5

غ9"لا!هلهاغ507،كأ+!،كا5"ثهـه+لالت!كأ3لالع!آلم"أ

اكاأعلالالع!9"وللب!+،ع9لمآعهـ"!الالاكاه"+غعلاع

فا،ا50،9لب!+7آ!لاسأ.

أ"ءم!9+غلا"كالأآهلأ+7+غ"ةألهالل!غول9*لاهآكالا

أ"ك!هـللاآرأ"نلاهأ"ك!نهـ95+5"9أ"ولآعاولهوللالاه

7لهاكالأللأعغ7لاه"ك!،لمكا!نلاهول!اعلماكالل!5،لاغ.

لأ5أ"ول،هـلآلها+غة+84"+غ+لآه+ول9لاهآكالا

+9آ5ءلم+كالئ!!"7"هـلالال!كا،ف!7قيكا"نولهـل!آلب!"أ

قي++5هـ9ق9"،أ"كاأقل!+لب!كها5ءأ،للأآلب!+لب!

لب!لاغله!كا!ل!عل!"،ةل!نكاأ"عاقي+لب!كا!نلمقي+

!ء!الماكالل!غل!7غ3579هـن4+لالاة.

11ل!"كالأأه+غة+ق""؟آلهالل!+غلالاكا5"كانه*ع

غع"هـلم!+هغلل!79+لت!7لم!عل!لت!9لم

غ9لأل!ههـن"لا+لاةعأ5ول"87"

+لمالاكا8+علم!لأعلأغ57هـ"!اغ4لا6ة

هناالأعدادئرتيبالعبرى.النصمن9331:إلى932:اياعداديناظرهاالسبعينيةفى38إلى9منالأعداد322

القبطية.والثرجمةالسبعينيةالترجمةبينيتطابق



والثلاثونالسادسالأصحاح

كمتنغيهمئهاؤغضلوة2

ؤأشضائحوييدقبجمن

تغروليؤ!ريزؤازخؤالب

أتركضاقخاولؤبوصيى

موستى.الردب

كلاؤصتتعواا63()93:

قعأئتثتئنالرفربخخرى

تخفوزثنيذقب،ؤفطؤقئن

يآسئقايمخايبمتقشنؤضئقوشتئن

إشرائيل.تني

غقىاؤؤضغهضا4)93:7(

تذكابىخخرفيالرذاءكيقي

الرلثأقركقاإشرائيل،لتيى

موسى.

ؤحىاوصحتعوا5)36:8(

قئسئوجأغضلأ)ائقفتاء(

ينالرذاءكضئغيمامؤشثى

ؤازخؤالؤؤأسثضائحوييدقب

ؤئوصبىضغروليؤيرمز

تخاول،
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،2غع4ن6تاهآه+غ7"ء7ة+"لالأ+قه+ن"

+7،كالأآهول!غ9ىهأكالاأ"ولآول"نلاههـلاأ"ول

+هـ95ق9ء""ك!،ولهولولل!آ5لاةل!4،عكاالألم!غل!هلا"أ

تالمكا!هىك!ع!اكالل!لمالاغ57لمهـ"وللألاكاهغ4+!ع7

فاءا50،9لق!+.!لالع!ول

لأ3ولألا"كالأآه+غهـلها"+هغ9لاه5+هنهـآيهـ5لاه5

لآ+!كالهالمه9لأكأ؟لاكالاهلما+ع+795+لماغ7هلا5"ولأ

+ع9كاماكاس!لل!8"،لم!لاغلاه95*كالالب!،لم7لأء8لالم!لم!غلاهلا5

"ع)أغ!ولثهـهك!ع4لهالم!لاغلاه5غ"ثمةولوللمالم!هـكاه-"9

503ةآول!اءل!لت!لم!هل!ةس!+74ل!لقما+ألال!لت!كاأ"78"9

41"ولأ+غهـغ7لاءعا+ن"هن5+غأ+هن5لت!لمالاه5

لآ56خ+لل!له!50ةآلم8هـألاه5لأله!7له!!تاكا7لاه+لألت!

لالالت!أكاأ78"9لمهـ"ك!لاكاه7"+غعلاعتا!50،9لب!6

!لالل!7.

لأ5"!أغ+7"كالأآه8لاهعءلاهآخ9لأ57+7"هـنة7

جمآولول،5+كأ+"ولة+غ9للأهلألآ+505ةآلمالع!+غولغ

9*لاهأكالاأ"ولآول"نلاههـلاأ"ولئاهـ95+5"9أ"ول

ك!5!ك!لأأ5لالا"،7ع77كالماغللأهلاول"أ،ق!كا5لا

ولع!اكالع!لمالاغ57.
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خيئائؤاصتتعوا6(63:6)

شيئرطوئةفرذؤجآ،فرثعأ

مرذؤجأ.شيئر،ؤغرضة

يييمااؤنسيبئ7)93:.ا(

صمفوفي.أزتغةخخريهتسييج

أخضرغميقجخاز؟:صت!

الضفث.ؤزمرفىأضقرؤتاقوت

الأؤذ.

الثايخإ:ؤالض!ا18(1)36:

زقأزتاقوتؤتفرقان

يشئمب.ؤ

المتفؤ91(93:21)

ي!ثئمؤائهرغئن:الثايحث

تجضثثت.ؤ

الرايع:ؤالضف02)93:13(

تضاييئ.ؤغميقؤتجرعزترتجا

قعآؤقربوطةيذقحبفطؤقة

بذقب.

وكانب21)36:14(

إسئراييلتنيبأسئقاءائجخازة

والثلائونالسادسالأصحاح

لأ6لل!لأ"9+ع+7لأهلاقهير+،ةآه+غلا"كااة+

8لأهحآ57+كايهـ،4لآلما5+ةلآلماول50"!+كاأهـ،"لآلأ5

6ةئاع509لم85+،ةق07

71"ك!لاكاأ7هـلا"هـلا7غ7لب!+ن""لماكاههـتأ

"حأكاله8هـ،للأه+عكا9+كاهه*،لا.+كا50*آ8هـآلل!7

57،؟9"كاأ"ك!لاه،!"+ه+50ةلأ"9"له!كاأ"ك!لمة

ءه*آ+كاةأع.5

لأ8ول4أه*آ+كاق5ةعة5095+نةهـ7!"9أ"عا

هـ+ةكا509،عحاأ.5،+كاهآ

91أ"وله*آ+كاة5ة9+عهكاآ3،ثمن5،9لاأ"ول

5،+"*""ك!أ4لماهـغ+كالاءه.

02أ"ك!50*آ+كاقة50+9"+غ+9*ةكالاهـ،508

أ"ك!97،لاه،ثهـثهـنأ"ول.لاه،*نللأة+ع-وللاك!?أ،9

لم!سما8"لاغ9*لإ،آكاهـا"حاأل!ة7عةعلم!"لاغ9*لب!آءلا.

لأ2أ"3أه8هـآ،5ل!"كا!عاخلالق!++"له!هلاةل!س!

لت!+7ألال!لق!كاا78"9"ءأع؟لت!ة،اغ+ل!لت!ل!لعأ+"له!هل!ة



والثلاثونالسادسالأصحاح

قئقوضتةيأسئقائهئم،غحثترائتيئ

ياسثميماؤاجدكلكأختابم.

سيئطآ.غشتريلإئتيئ

غقىؤضتعوا22)36:ها(

ضئغةقخذوتةستلآسيلالؤخي

تمى.دقبمنالفثفر

طؤقينؤضتغوا23)93:16(

دقب،جمنؤخفقتئندهبجمن

الخفقتثنؤؤضخغوا42

قئقييهلاغقىالذقيثتئن

الؤخي.

ؤؤضعوا25)31:17(

الخفقتئنيخيالذقبضم!زتي

الؤخىتجانتىيهلاغقى

ائؤضقتينإتىؤ361:18(

تئنلضميراتجغلا()

هضاضعوؤؤ62

فضاضغوؤؤ،لطؤقئنا

مؤاتجقةالرذاءكيقي

الأقام.

يي

غقى

إتى

261

"+نلألع!لملألأغعلأ9"لهالهاخلا"عهـكاألأ"89،"5لم

50+كاهولغولخلاه+قه+لا"غة507+كالاةلمأع5كأ+5

لاهـ"عةلئ!؟.5"8

22أ"ول3+غآكاا4لاأ+غة+8للأهعلاهآول9نهكا!ه5

ثهـ+ع+لهالاكا5لاهلاغلهالا5لمخ9لأ57لاهآعاهثم+لماغولغ

9*لاهآكالاهـ"ول094.تآ

32أ"ول7"كالأ،5+غنة5كأعاكاآ؟،+9454*ةكالا5

"ولأةن5ة"ول+لاثمهآلا95*كالا5ق5

42ول،4+غهـغ7لا"ولنه+5تاة5لا+عا"ة8لاهآ5

6نه95*كالائأه5غ+،"هـلم!+هخ9"ء+"عءكأ*9ع+قه
857عآهلا.

52أ"ك!+غلا"ك!،هـغكأ+8+لماغ"،،اةغول9*لاهآكالا

غ+أ+5ن5ة"+عالا8آ5لاءغ+."هـلم!5+غ9لل!ل!+لئالأ

لماع9لق!لا+قه853ءآ5لا

أ"ولأع55"كا!نةلملمالاكا5"58"ءتاة5

لهاغثهـ+ةول"،

62أ"ك!+غ7"عك!،هـغأ+غفى+5نة55"عاكاآة،+كاه

أ"عا+غهـغ7للأ"عاأ+غئاهكا5لاهله!لت!5لآ+5+غ50؟آلم!لع!

غ!غ7"لا+آلمه5ول"+4+9كاةلع!+هلا.
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خفقتئنؤصتتغوا127()93:9

غقىؤؤضعوهقادقبين

اثؤحم!قئفيغتىائختاخئن

منيلرذاءاثخنميالطرفييي

ذافي.

خفقتئنؤضتغوا228(0)36:

غقىؤؤضعوهمادقبجمن

أشقل!ينالرذاءكيقييهلا

تؤقائؤضقيماجمئذالأقايمين

الرداء.تسيج

الوحىورتط292(ا)93:

إتىغقئ!اللتينالخفقتئنين

قربوطةالرذاء،خلقتي

إتىقخذوتةبالأسئضائخويى،

يسثفطلآلكيالرداء،ت!ييج

أقركقاالرذاء،منالؤحى

موستى.الردب

حفتاباؤصختعوا03)93:22(

تئ!وجاغقلأالرذاءتخت

أشضائخونى.ينكله

والثلائونالسادسالأصحاح

72"ك!أغ5+7"كالأآةن5ثهـلا+"ةلاهآ95*كالاقه!!

أ"،اهـغ+غ7لالمهعاأ+غ"+نة5ع++9"،لأن+غ

ولة9لاهتاه+لاهأعلأهثمأ+غة+ولكأ9لأهقه+

ة+كاا!آهىلآ+5غ+س!لم!أ50ة!كاهـلل!علا.

82"ول،غ+5آلا"كااةن5؟"+ك!لاثرأهلا95*كالاقه5

أ"،ا+غهـغلأ"!7،+غغ+ههـلماكأ59لا5نهء5لاهله!لف!5

لآ+عغ+لل!لها50؟آ+فاهـلع!لاع"+نتآه"+"ول

9++لل!كاقل!ه4+"ءا58،لم!ىكال!لأ+لأ7هـلل!7"ل!ع6لآ5

لاكا7لآهـلا5لآكا5غ+لل!لهاةآهع.

92ول"كاألا7هـكاس!لأ،!علا+ة8هلأعل!هآ4+ة+لألت!

8"+ءالا8آلاس!+ل!لت!غ+""ن+5قءأ5+هق5

لا"+ك!لا8لاهآ5لآ+5غ+لع!لما؟آ50لاكاي7ع5*له!غلا5لا5خ3

لآ+5ن"ولآهـلاهلالم!لم!+ءثهـ+علألم!لاغهلا5عأ5+ة

"له!كا!هـتألآ+5لمالع!+غآ508لم"ل!آلألم!إ"6"هه*ة+

8لأهآع57+"ةلآ+علماس!+غ50ةآلمولهـ4لالاكاة"+غ!ل!غ

عأق509،+لب!س!7لا!ت!.

03أ"!7"كالأآه+غة+77+نةه+نلأة+نلأ+7

لم"ةآلمالع!+غغ39لاهلاةكالا"هـقة857أك!"ن.لاهلا،هـ7



والثلاثونالسادسالأصحاح

أئا31)36:23(

قتسييجؤستل!ييائجفتاب

خؤلخاشييةؤتةقضئفور،

قئخثيما،لآتئشتق.

عقىؤصتتعوا32)93:24(

أسئقلمنائجفتالبخاقيما

شتخر؟ينكاضانقازقاتالب

أسئضائخويىجمنمتمر؟،زئايي

قغرولؤيريزؤازخوالز

،ضخاولؤئوص

أخرالرؤصتعوا233(ه)93:

الأجراشؤؤضعوادقب،!ن

فيخؤتهائجفتالبخاتيماغقى

الرقاتاب.ؤستط

تجرسجمن34)93:26(

خافيماغقى323ؤرفاتةدهب

كقايفجذقيما،خؤتةائجفتالب

موستى.الردبأقر
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13ة+غة9ء+الماة+كاما57قه+لاه+تاةه+نغ7لب!+

لم!لب!كاس!هـلا،8لم!كاهلاغلاكالاه8+لم!ءللأةكاعأعلا"لتأ57*غ

تاولكهـالب!6ة+ع9+كااةلم!57،؟"8"،لا+ل!ه.

23أ"،1لا"كالأآه+خأ+غقهكا508+"لمالتأئآه+

+ن؟ه+نلاهول+ةهـلل!لاعلئأ5غهـلاءعتاه!95ة45

خلاهولكاآه5خعآول"نهـ7لاهأ"ولنهـ95+5"9"عاأ

ول5ول!آلالاهلاعكالأللالماغلاهىك!"ألمتاكا!هلا

عك!ءك!اكالل!لمالأغ57

33أ"ولللا"كا!آه+غ5"لالع!ةلت!ءا9*تاهكالا5أ"ك!

غ+هـخ77"ءا+5ن5حأ؟لق!ل!س!5"غ+أ+ةلق!8له!"كا5ق

+نه+تاةهلان،ألب!م!ال!كأفىلم!كاسال!ه+ل!لت!59!أعل!لع!.

43؟لت!"لاس!9*قآهكالا5أ"ول50،كاأهخأ+غ+قه

50ء"لم!لق!8تاهءىه+قةه+نلب!كهـان،أع5ةكا

ثهـع+،لاه9لاعل!آلمهـ"ولفىلار!غ"+عع7تاول509،+لب!

لم!7!ى.

53أ"!7"كالأآه+خ5"ل!لق!+،وللاهلاآكا!لالم5ؤضتعوا53)36:27(

هـ،5*"*"لمر"ع+ه.ذهبمنورمانة:القبطيةالترجمةفيتاتىكا23
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غقلابوصبىجمنالأفمضة

ؤتنييما.يقارونتئسحوجأ

منؤائقلآيسن36)93:28(

بوص!ينؤائجقاتةئوصبى

بوص!ينيلليالسئراؤ

.لتحاو

منؤقتاطقفئم37)93:26(

ؤازجؤالؤؤأسئضائخويىبوصبى

الطرافي،صخئغةقغزوليؤ!رجمز

ئوشى.الرلثأترتاكمثل

ؤصتتعوا0338()36:

ائمخمئمتةالذقيئة،الضميخة

تمى،دقبينينفذس،

حروفآغقيقاؤكتموا93

يلرثب((."قذص!خئم:تفئن

غقيقاؤؤضغوا304()36:ا

غقىيئوضغأسئقائخويئافذبأ

تاكمتلقؤقأ،ينائجماتيما

موس!ى.الرصبأمر

والثلاثهونالسادسالأصحاح

79!للاه7"هـنكالأةلاس!9"ولول4أآه+5لاآهأ5+ن"قه

63أ"كأ+945ة،ولع،عولغلاهكا!ندمأ"!لأ+7

لا"9+آلماولغلاهكا!نلمأ"!كأ+ع+9لآثمعولكاماولخ

لمقلاهكا!ك!ءولكالل!8لماغ775

73أ"!اة+55"ل!لت!!لالت!ءن"كلاغلاهكا!نمأ"!ا

"نآولهـلاهىأ"!نهـ95+5"9أ"ولهوللأآولوللاه

7لم!كالألاعلاغلملاهغ9لاهلأهاول،5+6لمقهلاة9+57+ة

لال!"+غعل!5تا!50،9لب!+ول!ئ!لاس!.
83أ"ك!لا"كالأآه+غةء+ثهـ"+غ57+ة9*ئآهكالا7لم

هـفىة9كاما"لها+هقلأةهآلمى9!لاكالاهآلاهـ"ك!"9هق.

93أ"لأغ7ءللى"9،+غقهكاق"لأ"+"لمالها"9

غ+!ء+لا+لع!له!!الاهـكاه9لا"آ؟50وللأأكاهله!"ولى9ألب!.

04ول"أ!+هـغ7"ك!لأغ+،"ق+ة8لت!لم!"

آول"نلاهلا،هـ7ع+كالت!،"هـكاآعك!،+غأ+غلألأ+لا"9+ألها

هـللألاةءلاعلاة9++ةلاكالاه7"+خ!ل!عنعا509،لب!6

!لالل!7.



والئلاثونالسابعالأصحاح

)36:8(
صختعواؤا

غشترشقق.

ؤجمشئرونتضالؤ2)36:6(

ائؤاجذه،الشئفيماطوذيرزاعأ

للكل،تكونتف!هؤخؤ

الشئقيماغرض!أدرعؤأزتغ

ائؤاجذ؟.

هصائحخاالمءةص3

منب.صوصعو

ؤالريزؤازخوالزأسئضائخويي

ؤبوصتحدول،قغزول

خائلب.غقلب!شروبيتم

عقىوؤضتعوة4)36:36(

مغشئا؟تستؤشلآأغمذ؟أزتغيما

دقب،جمنؤ!ضمهايذقب،

يخضبما.ينالأزتغؤقؤاجماقا

ؤضنعوا5)36:37(
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ؤالئلآئونال!ظبغصئخاخ

أ"ك!أ+غآهكاا747!كابن+قيلا!غن"عا5"آ"8لم

2لئما+عاةأ"عاأع،كا!ءالالع!ع*لآ+عالآلم!50لآ+5

""ثهـن5"آلآكا5لما5"،-+ة"كانةلا"كالأ+"كاه،-

أ"ول+ةكا!عللألع!9لت!*7+7،ةئاع509لآكا55"آ"ثرئا"

لآ،5كأ،لما.5

أ"!3لا"كالأآه+غة+"لماكاه+غ+"+"ولعغ

ن"عاآ7!5لاول"أ+5هـ9ن9"5عا"أك!5ولاعلأآ5لا

لاكالألاعلألاغهى"3أ،كا!ن5لاولعكالع!13لم!غ.57لم

9!لألاههـنلاةكاهلا*ع9لاهدملما،لم

ول44أهـغ+غ7"ك!7ة+ن"أ+غ5"9"كا!غ+

كاكاثرنهلا5آ7كاه++هلا5ا"عكا"عأعول9لع!كالالهاغ7هلا5غ7

*9كالاآلعألم"!أ"أك!هـع8"؟،ع45ن6لت!97*كالا4لمآا"عأ

"أ5،عكاهملألق!+ن"كاعء9"كا!غة9لالأ.آ"9

أ"عا5آه+غ7"كااة+"لم!كاهكاغ+"+"عالآ+5
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خثضهتالب،32.ص!ت

ييئحوسئضاأجمن؟ذلشئقاا

.ضغزوليؤيريزؤازجؤايي

خائلثغضلقخذوليؤبوصبى

/)325(

وبيم..

خضتةؤأغمذته6)36038!

مقضقاؤغ!ثئواؤق!ثتايكه،

ؤقؤاجمذخا،يذهبؤرززقا

.نخاسمنخضسآ

إتىالذاز.ؤ!ختغوا7)3809(

جمنالذاليأشتازائخئودبحقيما

جمئيما.مقابلجمئةقخاولئوص

أغمذئقاؤ8(01)38:

.جمشئرونؤقؤاجماقا،جمشئرون

:38()11

الشثقال

أغمذئقاؤ

تىإؤ9

يلمقا

جقة

جمئة،

ؤقؤاجمذقاجم!ثئرون

والثلاثونالسابعالأصحاح

له!+94لا9آلاهغيم

عا"أ5!عا*للأآ5لا

اعع68)كالع!لم!غلا57لم

هـتا9"5لآكا!كااع77أتم5+5ق

آعا"ئاهـ7لاهولأهـ9!+ن5"9

لالاع7كالماغلالاهول4أ،نكا!هلا

غ9لأ57هـناله+7لاهلمع9هى،،لهالم

6"حاأكا+كائاهيرنلاه5"ئاكاقه+غ+7ع"عاأ+لأه5

916أ!5لا5."عأأ+ة5ولهـع8"آة"5"نءلق!7ءا"أ+"5

8"لفا5"!آ"+نل!لت!+"،1ثهـع9للا"كالل!كاتا9*آكالالبالم"عاأ

"أ،كاهع5،"لالتأ+ن+غ+7ع"*ثم"ع)آ.

أ"ك!7لأ"كالأآه+غللالأكان"8.لالآ6كأ9+ة5"،آثم

+كاأ"آأتمكا5"لالآثم5غول،ناكا!هلاأععكالع!8؟الما77!5

+"ولغلأةهـغ،خ+"ولة7لم

أ"ول8ق+كاأه،85لت!+ئا"7آعلم،كا!،أأكاأ"حا

،كاهع5،"ن+لق!7ش!أاعكا!ا0

،"ولوة+50+(ه!اة+9+ة5ر،7"995خللاة+"،1

هـغ،+"ك!غلمللأة"حاأثهـئأ+كاأه،5لاتت!+ئاعآعالم،40أ"،)

4ألمكاهع5،"ءنلق!7عأا!حكا.،

لم!كاه+س!+"كا"؟ا4اليرنانيةالترجمةوفيستار،أوغطاءبمعنى)فسخ(ول؟16العبريالنصفيتاتى321

فيهكذادخلتوقد16(،37:)خرالخارجيةوالدارالأقداسفدسلحجابالمستعملةالكلمةنفسوهى،حجابومعناها

فيؤصفتثم،ستارةبمعنى7!9+كا!+كا!+؟36(26:)خرفىوردثوقد*لمهءه+6+*+ءك!ا+!ةالقبطيةالترجمة

الدار.عنالشهادةخيمةتفصلالتيوهى.القبطيةالثرجمةفيايضأوهكذا،حجابأنهاعلىالتاليالعدد

.العبريالنصفيبكروببمكلمةتاتىلا325



والثلاثونالسابعالأصحاح

.ونجمشئر

ئجقيمااتىإؤ01(83:21)

شققائتخرتخؤاليى

ئهاغمذأ،عأادز!خضسئو

غشتر.ؤقؤاجماهاغ!ثترة

حقيماؤإتىا1)38:13(

دزاعأ.خضس!ونائضثتارق

خض!نأشتارا2)38:14(

ائمؤيخره،جمنبزاعأغشترة

ؤقؤاجمذخا،تلأتةؤأغمذتقا

تلآث.

ائمؤيخر؟اؤغتى3ا()38:ه

ينفتاؤإتىفتاإتىالتايية

غشترةخفحنشققالذارتالب

تلآثةأغمذئقاؤدزاعأ،

.تلآثؤقؤاجماقا

اتجميغ4)38:16(

تخاول،بوصمنالذار

اؤقؤاعا5)38:17(

ؤعراخا،نخاسينالأغمذه
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لأ5أ"،1ةء50+آ!اة+9+ةلا"كا!"ثمةهـ5

ن"،"آ"8+"+لاهءالآ+لأعلعأع*لأ+7تا،كام،85للالت!+ن"

!ةلم"ول،"ولأ"5،عكاه،لألت!+ن"ع)!ة.4

11أ"عا6ة50+آ!اة+9+ة55"58+كاللا"

ش!+لالآ+ك!57كا"+لآ*خلالع!لم

،2+كاأ"آ+خ!للأ+خ!"ةآش!؟ا"+لأ*عللالع!+ة"!+"

ءلئ!للألملاهأ"ولتا+كاأه،85لالآ،+ن"آخ!9+5لمأ"ولأ"

،كاهع4،5نءلت!لا+9ععآلم

31أ"ول،+غقه+لاه+لف!للاتاه+غ+لاع؟9لاه!لاغلاع

أ"عاغ7ءهـ7"+"عاللألأ+ن+87لالآ+5لآيرن"5

،"آ"ثمن"+ع+7!آ"ولش!"ولعلعأع*لآ+7لمأ"عا51

+كاثهـق5،"ءنلألق!96حآ5لم"را،"أ،ءكاه5،"كانلالق!

+9عآ5.

41+كاه4،"أ"نثم""آ،لآ+5"نثملآ5غأ؟،نكا!هلا

عاعثرك!كالعألم!غلا57لم

!5"حاأ"ألمكا!ع5،كالق!!ئاكاكال!لل!8"ءاولمح!لمآ"عأأ

"ألأةولن8"،"ن+لق!7ة79لا9"لمآءاههأ"أ
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ئغحثئاةؤيقمقا!ضبما،جمن

مغ!ثتاةؤالأغمذةيمفئيما،

الذار.أغمذ؟تجميعبمضيما،

تالباؤجحالب6)38:18(

ينالطرافيضئغةالذالي

ؤيرجمزؤازخؤاييأشضائخويى

قحدول،وبوصىقغزول

ؤالازتقاع،طوئةفيزاعأجمشئرون

يةضتستالي،أدر!خضس!وائغرضن

الذار.أستتارتغ

أزتغةأغمذتقاؤا7)38:91(

ئخال!.جمنأزتعؤقؤاجماقا

ؤ!ضمقايفئيما،منؤغراقا

بمفثة.ئغشئاة

مغشئاةاؤجميئ028()38:

الذاليأؤتادؤتجميعيمضبما،

ئخاس.جمنخؤاتيقا

ترييثهؤاؤقذا29(ا)38:

خئضيما

أير

الثئقاذ؟،

موستى،بيما

تايخ!ب

تكونأن

والثلاثونالسابعالأصحاح

ولثهـ"هـع؟آع5"ق+ل!لت!+غ79،لال!9لع!9لما"لاخ،

ة79لا9آلب!لم"ءا،هكاأ+ق85،+ع39،79ى9لع!لم!تملا5،

"9لألا9آللألم+"7كاخ!05كاأ+ق58،+لآ5"نثملآ5.

،6أ"ة++"ول"لهاكا"+غ+لآ+5ثهـن+ء7لآ+5

ق"8لآ5غ9لأهلأتاه+!اءا،5+عغن4أحالاههـ7أ"ك!

هـ95+ن5"9"عاأولهآعاوللالاهل!775كالماغ75لالمه"أ

لمن!كا5لا1،عاثهـعكالل!لماغ577لمعآعا!كا،+لأ*علل!للأ+ة

50،الآلم!لمأ"ولة+للتأ50أ"عاة+ئاع509++لاخع

لآ+ع*لالل!غ!هكامانلأع7لاه+هآ5+كاأآ50،لآ+5ن"8لآ.5

"7أ"ولثهـتا+كاأه،5لت!+ن"7+9"كا!غع5لمأ"عاأ"

لمعكا!4،5+نلق!7+خكا!9غ5"*ثم"3آلم"،1أ"أ

نوللأة،"8لالق!+لا"ة9لالأءآ"9أ"عاأ"ول8"هـع؟أع5

"+نلالت!+ع9،79لالألل!9لهاللاغ"،79"لا9آلب!.

81"ءاأ"نء5أ+ع9،،9لألا9لى،لهالأخ79،5"لا9لب!آلم

ك!"أ+"لاءع05أ+كأ!"كاثم5،كالآ5"ن8أتم5أعئاثهـك!لب!

ههءعك!هآ.

91"ك!أ4تأ7+لأ!لا+"ع5،كالآ+7!لالآ5+هق

لما"9كالا9آ5لالمعاهـ"كاهلا7ء+لأة77سأكالاقي+لأل!

8لاهء،ع39لا"آ،"ل!أعكال!لت!لالت!+،لاعولكأ،؟9"له!"هـأ



والثلاثونالسابعالأصحاح

إيتاقازيؤاسيطيمائيناللالييخذقة

ائكاجمن.قارونئن

ئنؤتصتفئيل22)38:22(

)326(لم

تفوذاسيئطمنيولي

موستى.الردثأقركضاضتغ

فأؤاهوييآلب23)38:23(

ذان،سيئطجمنأيخيستاقاك

)أغضالي(فئونترآسنائذي

ؤالئطريزوالإئرهائجياكيما

ؤائئوص.بائمرجمزيلثسئج

277

+تاهلاهألالل!9"طهـق+تآهأع9غلع!5.

02أ"كه!!ثهـعكا!ع78ةتةه+لاه5،9لالاهـ!غ8لآ5

أهى"ة5+خكالأألاعهـ"عالاكاه7"+غعلاعنول509،+لب!

اوللعألا!لم

2،أ"وللمء،ثهـل!ةعا"له!"كاما*طهـتاه+حاخلآء5

لآثهـلاهـ5لملأ"هة5أئمكا،*9+ك!عكالألأةللاع"+"+لا"هـن

أ"،اكأ+ة،هـ"غكأ+لاعأ"ولعأ،+لحاحك!،5+4هـن،"ل!ة+لب!

عاك!هعألب!7،"ولأقي+،قلبأكا!.

حور".بناوركطبن"بصلئيل:العبركطالنصفيئاتى326
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اؤصختغ1()37:

والللاثونالثامنالأصحاح

ؤالئلآئوناتئمنآلأصئخاخ

"ك!!أغ5+كالأآعلا!كاس!عثمع78+أئملاعا،+لى،،لاة

(723)تئوالثا

:37()2

تمي

خارج

جمن

)328(

ؤغ!ثئاة2

ذايخل

يذ!

وين

"ولأ"ول+س!9*كاتاكالل!علا"قلأ+لأ9*لب!آكالا

9"هـ"لبأهـلع!ءغع7أ"عاغهـلل!!ع07

أربعلهومسسك3)37:3(

غقىائتتال!دقب،جمنخققاب

غقىؤائتتالبائؤاجدائخايب

الثاني،ائخانب

لفغصتؤينفثستغتالب4)37:د(

يحضل!بهقا.

"ول،علت!*7خكالاعلأ"7+ن+غ"كا!59"

+عا"ةى8لاهآ35*هكالاق/5ةنا5ص!+أ+ة+أراءه+ةغ7

أ"عاقة5أ+غ+ةعا508+آة+5؟كانع579لم

4نع9آع5آه+5للا،كا!لآ+كالع!،ةع+كالتأآة9لا،ع

للاأئم+ن"لاغ.5،0+ن"

5أ"عا7ءكالأآه+غ5+لأ+كا!سأ57،9هـلل!لاكأ+غع7ائكفازة)37:6(

)932(صة5
لآ+5عا،،+لم!هقخاع9!لاكالالاهآدهب،جمنالئابوبفؤن

ونصفذراعانطولهالسنطخشب"من:الاسكندريةالسمخةالسمعينبةالترجمةوفيالعلريالنصفىباتى327

".ونصفذراعوارتفاعهونصفذراعوعرضه

له،،وصنع:البحيريةالقبطيةالترجمةوفيالأسكندريةالنسخةالسبعينهةالئرجمةوفيالعبريالنصفيياتى328

".حواليهذهبمنإكليلا

السبعينيةالترجمةوفى".ونصفنراعوعرضهونصفذراعانطولهنقى،ذهب"منالعبر!ما:النصفييائى932

نقي".ذهب"من:البحيريةالقبطيةالترجمةوفيالأسكندريةالنسخة



والثلاثونالئامنالأصحاح

جمنتثنوكرؤ6(73:7)

(033)ص:

هبد

غلىأجداؤباوكر7(73:8)

جل!ائؤا5زئكقاافيقئ

الطرفيغقىؤاحداؤكروبا

يفكقاز؟،الثانى

بآخنخيهضاضطلقئن8)37:6(

صائكفازه)331(.غقى

ائضائذةؤضتغ9:.ا(ا")1

!قبينائضؤضموغة)332(

")333(بر-

ليي

تقااؤستتك.،14()37:13

غقىائتتالبخققاب،أزتغ

927

6اع"،+5ن5ةن5*ع59لالم،لم!9*كالاقه5لم

97ء*ملاهغ"7أ+عة+579ءا!قه+

كاكا!كأ97لاهأة+غ7أ"عاع*59لملاغ"7،+غة+

عاة579كاةة+نعع579+تاه97+كاه!أهآلالم

"+للاه!لمه،ولء8آ"+5خ++79،!لالالت!+ق"أ+غة+

لألأ+

!ألآ+كاه5،9.لا

أكاه!9لأعكالأآه+غأ3+77"!ء+"9+

9+هولع،لهالاخ7للا!غ9*كالالاهأهـ"ك!094تا.

لأ5اع"أ،ول!للان5كالاعلأ"نبن+خكا!"9"5

لاهأثمى+حا"ة5لمنة3أ+خلآه+لاه+آع!ا5قهكالاعة5

غقىؤاتتتالبائؤاجدائخايب

فئسيغتئن،التاننائخايسب

!يقا.بائغضؤئنيخفيها

أ"ول؟ن5أ+غقه+لاه+آثمعأ5ه+قة+ىعغ59لملا

ناع59،عع+كاتئ!آة9لا،خ5+آ75،كا!لآ+كالعما،؟لاغ

5+ن"آ.5

الغطاء".طرديعلىصنعهماالخراطة"صنعةالعبركط:النصفىياتى033

ووجهاهماالغطاء،فوقباجنحتهمامظللينفوقإلىاجنحتهماباسطينالكاروبان)ثوكانا:العبريالنصفىياتى331

الكاروبين".وجهكانالغطاءنحو،الآخرإلىواحدكل

ئوضععليهالأنالربامامالموضوعهوالمقصود"،امام"الموضوعةتعنيغلمما،ع،519+7.7اليونانيهالكلمه332

.الحضرةخبزاوالوجوهخبز

(،.ونصفذراعوارتفاعهاذراعوعرضهانراعطولهاالسنطخشبمنالمائدة"وصنع:العبركطالنصفىياتى3"3



028

غضؤفياؤصتتغاا()37:ه

ائضائذه)ؤغضؤفي(التابوب

بذقب.ؤغثئاقا

آؤاييئاؤضتغ2)37:16(

ؤقتايخرهاجمخاققاائضائذ؟،

الييؤكؤوستقاؤضغاليققا

فىقب.جمنبقا،تسئ!سث

ائضتازةاؤضتغ3)37:17(

دقب،جمنتفييء،اليي

تايتة،المئالقا4)37:18(

تجايتيقا.يهلاجمنؤائفروغ

تراجمم،تئرزفروجمقااجمن5

جمنؤتلاتةقذا،جمنتلاتة

بتغض.تغضقاضتستاوتة،داك

)وخوامل(61-22(ا6)37:

الأفئافيغقىالييسئرحقا

ؤتخويقائقاجمئقا.اللؤزيثئئيما

ييقا،السئرجيتكونيئقا،

غقىالذيالسئابعؤالئخويف

والثلاثونالثامنالأصحاح

لأأأ"عانه+5لآ+كالم!،؟5"9لآ+5قه+لع!لم،ءاأ"ول

لآكا5+49+خ!غ75لاءكالأآه+غءك!أ9*ع+"وللاعكالل!كاتا

+ئا"هن95*كالالب!آ.

21أ"ءا+غلاعكالأآه"!!يقع7لآ+5كا+7549!غلم

+ةء+9+ىلم8"آم!اأ+ة5هـلاولءآ5أ"ول+هن5

لاههـكألا،ا5أ"ول!+لم"آءة57+كالاغ!أه،عكاآع+كال!غ

+ن"آه5لم9*.كأكالا

لأ3أ"ك!+غآهعكاا77*لاثهـلالأ+لمهآ7لم+للأهـلألحآلم،5

كانه5

لم!علالآ،9

عا41

لالت!+
+لاة"ولثهـلاللاةلم

!غهـلما"ه+غ9لالع!

ء9لآكالالالم

أ+كاهء9علاة

ول4ثملمهلهاكاآولهلا5

لآ+ن.5

لأ5*غلتما+7"8"عالالالع!ولكاآلآ+ق"5أهدمثم51+كاه

غ!غه*لا+ع5لم+9عآ5خ!+5ق+5لا"أ+9عآ5غعا

++تاهلملاهغعهكامانلم!ل!ء5،لآثم!هثه50،.

16أ"ول4،؟كأ+لها"ثهـ"كالق!+ن"7لمفلا،+كاس!أ+غ

ل!لتأ+لمل!لل!9ءأكأ94ءاكأ+س!لا!غ.ل!لق!+ن"أ"عاة+

كاماله!غهـل!غعغ4لت!+ن7لم"ل!آل!،كالق!+غ+ن"ل!لق!51

ل!ولئاثملم،5أ"ولة+57،لهاخهـل!غة+لها!؟،غ57+ة

ول94لاهقه+لاهآة"+لما"ثمأ+غلآ+9035لآهـى5



والثلاتؤنالثامنالأصحاح

غقى!االسئر(ملخا)فيقئ

ينكلهتايتقؤقجمناثمض!

دخب.

صتثغةاؤغقئقا7)37023(

ؤتلآيطقادقب،جمنسئرع

دقب.منؤأؤجميتقاذخبين

غ!ثئىاؤفؤ)334(8)36:34(

ؤستكتيمفخةالأغمذة

دقحب،جمنخققاتينغفوب

يذقب،ائغؤارضنؤغ!ثتى

ائجخالبأغمذةؤغشئى

جمنائغرىؤصتتغيذقب

دقب.

شئتايذأئضأصختغاؤفؤ9

ؤضشتايكدقبجمنائخئضيما

ينائيطايميضاؤتشتايذالذالي

.نخاسمنقؤق

ائمضةالمضتمستتذؤهؤ02

يتابالثخاشؤائعضتميفخئقيما

بالكلمة26إلى81مناياعدادتبدا"33

281

ة7هـلل!!كايللاعع9ءللاةثهـة957*هكا!الأق.

71أ"ول"++غ7*نثملاه5+خ،"لآ+ن95*تآهكالا5

ك!4أة+55"ةآلم"ثهـلآ+ن"95*ةءلا5أ"!ةكا5

9"+غ9ءكاهـا5"ةآ+ن"ل!لت!9*.5"كالا

لأ8ئاه+50+ع9،79لاتا9كالع!لاع+نه!+كاثهـتاهلا5

"ولأغلألق!*عكالاع7كاءكالت!ن8لب!8"ا+عى8آهلا5

9*قهكالا5أ"ول9!لاغكالم!كاتا57نه+5نهثم*هلما5

9*لب!آكالاأ"ول+"،ا9*عكالل!كاتاع7نه+!ن+كا8لاه5

قه،+"+"50+"لماكاه!عول9لب!آءلاأ"ءاللاعكالأآه+غ

،"5لأكأولتاثم"95*كالاة5.

لأ9ئاه+50غ+5كالأآع7"ك!أ+5ن5ول9ولآهى5لآ+5

كاول7لألآ95*كالا5ق5ول"أ+5ن5ول9آول5لا5لآ+5

ن"8ءلآأ"ك!9لاهولآ5أع5ةءللاآع+"غع17ة+

ا!+""8!ألالم!"لم!لا"س!!ءلا8"*عاقه5.

5002+ئاه*غل!لت!كالاعلاع5"+ول8"هـع5"ةآةكا5

ة9لألا9"5+كالآ،وللألآ5ول"أ+"5ولهـعثهـ"أة"5+ة5

.اهذ:ومعناها50+نهاليونانبة
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الذالي،تاقيؤضتغاثخئضيما،

غتىيصئبمامنيلأغمذهؤعرى

يمصتبما.غحثئاقاؤفؤالأغمذ؟،

آئضآصتتغؤفؤ21)38:.2(

منالذاليؤآؤتاذائخئضيماأؤتاذ

)335(ص4

س.

ائضذتحىصتتعؤهؤ22)38:ا(

الئخاس،اثقخامرمنالئخامن

الرتجاليقغكاتثاليى
غيماتجقاقغينبئمتمرا

(336)صصير

خرالو

تجميغصتتغؤهؤ23)38:3(

والضثئغلاثضذبزآيييما

ؤائقتاشيلؤائكؤوشؤالقاجمذة

.نخاسجمن

والثلاثونالثامنالأصحاح

5ءك!8"ءلآكا5هـن459لآء!77"كالآ5"ولألأ+7

ثمن+لاأ3أتم+5"ن8لآ5ول4أ5"ثمن*لأة+غكالأآهلاع

+ه+كايآتاثم50،فى39لا9كأ5غ+أ++كالالت!ثرنلح!07

نه+50+ش!9،79لأنا9كاللأعلا"+لا5".

لأ502+ئآه+غآهكاالاعأ"عا+هن5لاهلحهكا!"+5

لآ+كاه!ولأ3ل!أة5ك!"أ+5ن5+"!كاثهـكأ5لا5+لآ5"نلآير5

ك!8"*نه5.

5022+ئآهغ+كالأآهلاع+ةهـكالالآ+كاه،9لاه،+ة

48*0،ال!قعاخ+ل!لت!لا+9لع!آع7ءل!لق!8"*لملألق!ءاكأ

كالأ"لا+5آ5كأ7ة9كاه7،+5آ15!4+كاه+!كا،كاهكاه،
لماع"+لآ+955!!لالاكالل!2"7لآ5.

032ئا+50غ+5آكااعلا+لاة+"+كاغ!عتا7كاهق

كالاهـكاكاه،أ97ىهأأ"ول+ةلا+9ع57،+ن"قهأ"عالأ+7

لمكاه7،"ولأ+كأ5هـما8لمه5"ولأ5"+ول9علأكأ59"

"ءأول*5.

صنعؤهؤ24)38:4،5(

ال!ثئتكة،صتثغةيخطاء،يفضذتح

42ئاه+ءهغ+5آكااعلا+لب!هـكالا،7+كاه9لب!أ

9"+هـكألم"لم!عغ9لأ70عا،68لل!لا6لملأةهـس!+ة،الاعتاهكا

كخطافضة،من:أ93!عامالعربيةالترجمةفىتاشلكنها،نحاسمن+ولهحقيالقبطيةالترحمةفيتاتي335

مطبعي.

16(.العددسفر)انظرقورحعصيانبعدالنحاسلمذبح4غشاالنبىموسىطرقهاالئىالمجامرعنهنايتكلم336



والثلاتؤنالثامنالأصحاح

خئىتخي!منالضثئغلأشقل

أزتغتهوجغلنصميما.إتى

الأزتغيمالمحىئخالرمنخققاب

ائضذبز،ييطاءالأفئالت

لخفليفغؤاليفيفئسيغة

بقا.ائضذتح

الريتصختغفؤ25)37:92(

ؤتريهيتةلفقسئخيما،ائمقذش

لفغطار.تمئةضئغةائتخور،

صتتغمؤ26)38:8(

ؤقاجمذتقاالثخالسائمرخضة

الصئائضابقراتاجمنالئخاش

أئؤاصبجمئذصممناللؤايي

الذيائيؤيم!يالشئقاذهخئضيما

يييما)337(.أقاضقا

283

لا+9لاهآعة+نة+ن"لل!غ5قه+لألاهكاآله!5قه+ن"

اعأ+غهـغ7عول7لب!+ن"56"9"كا!خلاهآثملا+ول"ة5

ولغ+لالق!ء5*كا!ل!لل!9له!عللالق!9+قه+هـ"9"غلم!+"!5

+هقهـكالا97+كاه،لاه،تاهك!ثم"ول5لم+هآ5لماثهـ*ههآ5

عن9آع5+كالت!عآ"79،عة+لآ+كا!،كالاهـ57،9غ7

آ!+ن".5

5052+ئاه+غكالأآهلاع+ةغلاه،"8لآ+95*لى،عكاآ5

+ةكأ52،لاحا4أهـلاتاكالالأءكاس!للا،+تاههـلالم!كأ،506"له!لم

ك!9"هـ4للاةخلأهل!9لالها9لياعتاه.

62ئاه+50خ+5كالأأعلا+لأة85لالآ+9"8"*ولهق7

أ"وللالأ+لا،كاهلمقه+ق"لالآك!8"*ولغلألت!+

عا"+ة++9لع!7+لت!لا7!كا+عكالاكاهلت!للالم،كأ

+كالألاغ7"كالاع9"+ة45+هـن5"69لآعاكاي7لآلأ5

+تاهلا+9"لما9لاهآغ7فيلألماخ"79+!عللأع"لأكان07

وضتع03-3227()04:

فوستىجمئقاليغسيلائمرخفتة

أئلإتهئمؤتنوةؤقازون

72ول"أغ+5آكااعلاكالاةثم5لالآ+9"لمآ7"

،"+!لع!++آل!!غقه+ن"أ2كالاس!ول5أ"ع!لالل!9"ولأ"ءا

ه،ى5،،"ن+قه+45!لاع9،"5"ق+لالق!"ك!أ+نه5

يومصومأنذرناللائياى""الصائمات+كا!د!ل!را،كاهكالطعوكلمة.نحاسمنتصنعوكانت،آةمرجمعمرايا337

الئرجمةمعالفبطيةالئرجمةوتئوافقصئبؤوت(،)ها-3*+؟لإ،،المتجندات(،العبريالنصفىويقابلها،الخيمةإقامة

اليونانية.
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إتىدخويهمجمئذؤأزجقهئم،

افيرايهثمجمئذأوالشئقاذ؟خئقيما

كائوايتخدموا،ائضذتحإتى

الردثأمركضامئقا،يغتسيفون

موسى.

والثلاثونالثامنالأصحاح

+ة45ة.عكاأ+95علا5لم!ل!غلالث!"نكالاتت!عأ5لأ+لا

كا7"7لألأ+5قلها"69لا9آ5لالأة+لا"

9+95+كاهنعس!"+9،7+ة65ة!كالالأ+كا!،9لاه،

8لاه+،ع79لملأآع5+لاه++آلاغغعلمتاه+ن"هـ"حك!+ةع9

لاكالاغ"+ععلاعان509،+لب!لل!7لا!.

ؤالئلآئونالئاسيغالآصئخاخ

الذقب،كل1)38:24(

الأغضالي،يىاشئغيئالذي

الأنذاس،غقلتجميعيي

الذيالذقبمنكان

ؤجمحثئرونيسئعيلتاكوزه:

ؤجم!ثئرونجمئيماؤستئغؤزتة

ائقذس)338(.بشتا!لشتالمحلأ

الئفدقيماؤ!ضة252"26()38:

ينائمعاويرينالرتجالجمن

ؤستئعؤأففؤزصرن!جمئةائخقاتحيما

لأ+لألمه+ة9*أكالالملاهةء"،1ش!9،هـكاهلأ7أع5كاة

خ9"لأ+"!فى+7"كاهلالأ+غ9آكاهلا4لالالتما+لملالل!آلاكأ

لأعللا!5+ع9*كالالاهآهكاقلآ+5لآ*94+"5لاللاغ"غ

"ع!أء،كاهولآ"+لا"8"+وللمهأغ5،كاةول"++،عولأكاه،

كاآلحهـا5،عا"+"+كالاةأول758كاة7كألأ،هلا.

9"++كألق!7

لاكالا"3لع!لألآ5

غ+كا"ولكاة5،،

أ"ول2ة9لالا9لاهآأ"هـ"9"لماع

غ+!اكاس!علم!لم!لاخلالع!لا"ة9لالق!لآ+5

لاة+"عاغ"،ل!"ثم!+ولأ،5،!آ!لا

والترجمةالاسكندريةالنسخةالسبعينيةالترجمةمعهاويتفقشاق!*(،،وثلاثونمنة)ثوسبعالعبرى:النصفي38"



والثلاثونالتاسعالأصحاح

ثتايلأ.ؤستئغونؤخفس!جمئبما

)أفي(يلراير،ؤاجديىزقم

ائفذس.بشتايلالشثا!لنضف

اختازقننكل3)38:26(

ستتةجمشنرونتهقنالاخصخاغ

أئفب)933(مئيمايسيحتقمتاجمدآ

جمئيماؤخضيىآلآفيؤتلآت!

ؤخضسين.

ؤزتيمامئةؤكاتث4)38:27(

مضبماجمئيمايستئلبائمضهمن

ائجخالب،ؤيمضيميفخثضيما

ؤزتةؤزتبما.يفمئيمايقيمامئة5

والستئعوالأفف6)38:28(

ؤالسئئغونؤائخفستةجمئة

غرممتئيئقاضتغواضتايلأ

يقضقاؤغشئىيلأغمذ؟،

ؤزيتقا.
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س!،؟5الهاآاع5لا++غ7+!كاآ!ا5لم،؟9"ءلها7لما"آ+قي

اعهـعقيثهـكاةلأله!لاكاماه+آكاق13لاهكأ+"عاة+7

كاأررا57+لاةكأ7،لأهلم

53"+ة"+"لما95+لاعةلماع507لألأكاخ+ولكاآعلللا،

"+ةحأ!ك!كا"ع+قه5أع"أغ+!لاس!ع5،+كأ5

غعلآاعللاه+"لمالا9"،ة45ول"أء9كاماول!آ5،،

+ع7كا"أ!قما0،5،عا4أ+علا+آ3اعهل!+لمه.

أ"ك!4حللأغ7هـلأأ3كأءغة+"،71"+7"ثمة+قه+

9"لالأ9لاهآءعألأ+7للألتا*لا،كاهـاعلالت!كاخة+"ول7

اعهـع"8آةلل!لا+لآ!أكاع7لألآ5"ك!أخأ5+ة5

ولثر"هـغ5"؟آءقه"+"حا++عكاهلما50+"لم

اغ+"عة7ولهـس!4ثر؟آع5عأ5+كأغ+"ءأللأة

لا"ثهـ4++لمهلمكأ+ثم57+للأ"أ3+عاهـع4ثم؟آ.،

ع"،+5نء*كاأهلا5ص!++"؟ا!كاآ5لا5

ك!لآلماهة،خ"760+خ+7!آكاعا85لا5لا"كالأآه+خأع5

+"5"7ك!ن8"5+هآ45+ن1508لم"أ

9*ع+"ك!لاعكالل!كان5"+8"هـعك!5"؟آلالت!+ن"أ"ول

"ول+ع،1كاةكالألهاعلا"ن+نهء.

.آلافعشرةتساويوالربوة".ربوة"لسئينحرفيأ:933
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الئقدقيماؤئخاش7)38:92(

ؤخضنوألفؤزتةستئعون

ثتايل)034(.مئيما

قؤاجمذمئةؤصتتغ8)38:03(

ال!تئقاذه،خيضيماتاب

الذارؤقؤاجمذ319()38:

الذارتالبؤقؤاجمذخؤاتيقا

الذايىؤآؤتاذاثخثضيماؤأؤتاذ

خؤاتئقا،

يفقذتحالئخاسناؤائيطاغ.

ؤتجميغائضذتحآيييماؤتجميغ

ال!ثتقاذ؟.خئضيماأذؤاب

تنواؤصختغا)36:32(

الرلتأقرقايخ!بإسئراثيل

ضتعوا.قكذا.موستى

الئقلإقهدقبتايىأفاا2

بقاييخدئواآنيةجمثةقضتغؤا

والثلاثونالتاسعالأصحاح

9،"هـكأ50+"لماغ

أ"ول،5،هأ*

ول"أة"*ثمولة5+5ئآ

لمغ5ةلآلهاوللاه"+لا"8"+"+

+علا+"،1كاة،هكاماآثهـول0،5

أ"!8لأعكالأأه+خغيمق!+ئا"5"+5،عكاه،لآ+5

هـن5"9+لآ!ك!كا77لآ5+هتآلا+9"لما9لاهآ

"ول9أ+ة5لمكاهع5،لآ+5وللآيرن5اعن!الب!"حاأ

6"5،كاةغ5،+لآ5+ثهـق57+لآ5"نلآثم5ءك!أ+نه5

ثهـ"كا!"+5لا5لآ+!7،اكالآلا5"ول،كانه5

+"كا!فثم5ى5لآكا5"ن8لآ5ولنك!الإ،

51أ"ولة+هـ"9"+"لم!عة+!ثهـ"*ل!قهق!+

هـكالا،+كاه9هآلا"ك!أ+"7+"+كاه!ش!ن7+قه

97+كاه،كالاهـىهأ،"ول+لاة"6"+غ9ثهـ"لأ"آعلآ+5

7ء!لآلأ5ء5قلم!"9ءلا9آ5لا.

!!أ"وللا"كالأآه+خأهأهألاكااثهـ7"9ةهـ"حا

ل!لاكاغ"+عل!ء؟ان509،+لقأ7لى،كالاقيلمهءتألل!5

غ5+لا"كالأآ.

21+ةةغثر5+،ة97*كاهـالأهآ!+ق"هـ"9،غلما50+"

غ+5"كالأألا?!تا7عأ5+ة58+،هى79عآ7لأغ

الاسكندريةالنسخةالسبعينيةالترجمةوفيشاصك.منةواربعوألنانوزنةسبعونالعبركي:النصفيتاتي031

شاقل.مئةواربعالفانروزنةوسبعونمئةاربع:والأثيوبيةالقبطيةوالترجمة



الثلائؤنوالتاسعالأصحاح

الردت.أقاتم

جمنتميئاؤتا3)36:1(

ؤالارجؤالطالأسئضائحونى

يياقيمئةصتتغواؤائمرمز

يقاتخلإتمكيئيقازونيخذقبما

ائفذس.يي

أؤأحض!روا4)36:33(

ؤائخثقةفوستىإتىالئياقي

ضقاليؤغؤاقااجمذؤقؤييقااآؤؤ

تقا،غمذأؤ

ائغفل!اؤتائوت35()93:د

صصصه)1،3(

ييماوعصو

ؤكلاؤالضذتخ6)93:38(

ائضسئخيماؤزئتالذقبآييييما

ائمركحت،ؤائتخوز

الطاهرةاؤائقتازة7)93:37(

الإيقاب،س!ربخؤسئرتجقا،

يلضوء،ؤالريت

التقدقةاؤقائذة8)36:36(

ووالغطاء،:العبريالنصفيياتى311
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"ن+5آ5خلأ"لا+،حاى9آ5لا.

31أ"ك!لالأ+هـهـ،ءثم"+"ولل!"كاآعلاههـلا،ولكأنأ"ول

+هـ95ن9لا""أ+ةولةولوللا،57غ+5أ"كاالا

+كا58كأ85ع+،5لا39،كأول5ول"9لالع!+كاتف!ع

8لاه+،ع9آءلألاللأغآ"+ن5غ7لب!كا.لب!آلأة

!4ك!"،لألاع77"ول+"+كاثهـهة5+9ة5

لعأ7لآكاهـالاول"أ+لأكاللأول7للاأئمل!عا"أ+"5،اعتا7

"نلآء5"أ+كأ5،كاهع5،"!أ+نه5لماه8*نه5

"ن+لآ5"!أ+ه+كالأنثمهلا5

لأ5أ"عالالأ+،عالاة+لل!ملآ+عةلأهـ"،ول75أ"ولكاهن5

لآ+كالل!،ة5"9لآ+ن"5

لأ6،"ك!آ3+كاه،كالاهـة+للأه،9أمكل"+ل!كأ+ة+

كااحعتا7"ق+5قك!"أ+ة!8"،75+لآ95*كاآءلع!5ءا14

+ءلما"آلمالاهـةأتم+لاكايعكا!!7س!5

لم7أ"ك!لأ،77*لاثرلا"آللأأئم+لا"9"هـ"ولأ"ولنه+5

8للا*نلاه5لآكاق"5لم8للاولتاىه5أتم+5"ولكانلل!ع5لمأ"ول

+ة،"ثمغللاهة+لع!هـئأهء5

لم8ول،ةلأ+لا6"9+ع"لحلا+لآ5+9هـ5!كاعلل!5ول"أ

آليئه.وكلوالمذبح:القبطيةالترجمةفى
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ائضؤضئوغؤائخئرآيتيقاؤكل

(.)الرقيأقاتم

ائقذييىاؤثتاقي49()93:ا

تيييماؤثتاقييقاروناليى

ينكقاته.

الذاليؤأسئتاز02)93:.،(

تالبؤجخالتؤالأغمذة

الذارتاب)ؤجخا!ت(ائخيقيما

ائخيضيماأؤافيؤتجميغ21

ايقا،آذؤؤتجميغ

ائيهتاشيىخفوذؤ3(4)93:

أخقر،اثقصبوغةالمخفرة

تةئجفداغطيةلأاؤ

الأغطييما،ؤتا!يالآشضائخويئة

ؤتجميغؤالأؤتاذ4()93:.

خئقيمالأغقالياليىالآذواب

الشئقاذ؟

اترتاكل22)36:42(

بنوصنغقكذاموستى،الرلب

الآتاب.كلإسئرائيل

والثلاثونالتاسعالأصحاح

+لاةكا"كا""نلآ+5ء!س!تا7"ءأأ+هلأع!9+هلا5

+هن5+59ولع،لمالاغهلا5

91أ"ك!!ة+5"ثهـه+كاقهكا7"ألملاه4أ7،كاأع

لمللألع!9"ولأ"كا!ة+58+كاة5لألق!+لان،ألاقه+ن"أع5

لالأ++"9ءأ7ءأع

02"عاأ"++كاأ"آلآ+5لآثمن"5ول4أ+هن5

تا+كا85لا5،ةولة+"لهاكاه+!+"+"وللآكانهـ55"9لآ+5

كاول7لألآ5!"،+لآ5+نا587ش45ثهـنلآ5

12ك!4أ+"+لاةكأ+عك!ءن7لآ+!ك!كا7لآلأعأ"ول

"+لاة+"+غ89"لأعمآ"لآ+ن5لم

4،1أ+ة5؟هـهـ،خ5"9ةغ9لما"+"ول9لالت!،

لأ9هـلا809ل!"لل!له!خلا""ول،"+ولولنلمالها+4"

لاغ9+"لم!"؟أ"نهـللاآ"للأ،"!اأ+للألت!85+،لق!7"+

غ+لمهول،8نلماله!"كا"لم

ع!"أ+5نء+!كاكأثم5ى5ك!"أ+!ل!+"ء!يه

ع9لأثهـ4ض!آ"+"عأ5كا"غ9لأ"كالآ!كاول7لالآ5+5ق

لم!"9+لا9آ5لا.

22لاكاهكاق7"ءخعلاعئاعاه،59لب!+أ!لاس!وللم

لع!+تأه5لا"كالأأه+غأهأهألاكاأ7"9ثملا"كاة+لألأكا

ء!ه+"لآلاع07



والثلاثونالتاسعالأصحاح

متىموت!رو32(63:34)

جميع

صخنعوقا

موسى،

لأغقالا

كضا

خكذا

موستى.ؤتازكفئم

قذنواكاؤ

صبلراترأ

928

32أ"ولل!ءةأع5!لالع!7"76"+"6غ9لم"لأأ"ك!

"كالألا+ع+70،ولة+ع5"نكاةة7+9ة+لأه

4لأىخ+"!ءلاولن5،09+لب!7قيكالالع!لمهتأ+لع!5

7"كالأآه+غ.ة+ق"أ"ك!لأعكالألأةثمنعق"6نه5

لآكالالع!ول.5

الأزتغونالأصئخاخ

لأأ"ك!ع8كأ8ل!ءكالأنا"550،9!9+دالد!7ل!آ!قائلأ:ئوستىالرئثاؤكفتم

يناتمؤلياائيؤيم2"يي

ئروغجمئذالأؤليالشتفر

خيضةئميمائققر)2(3(،

ال!ثئقاذ؟،

الشتقاذ؟،تابوتؤتضع3

يائجخالب.الئائوتؤتستر

ثمغلالع!7

5!2لالألم!غ"9قي،لم!+قهلها77ة5قه+لاه،لت!9+

57لا،لهالاأكاآ3+كاإع5،لأ+ولكالا7لألاللا+قه

لما"9+لا9آهلا

3"أهـكالآع5،لأ+7ك!،لم+لع!لاةكاهقلا+9"لها9لاهآ

"ولأكاأعء+كاهع5،+لألأاع،،لل!6لاةكالب!

،6"له!كاة+ع+"+"ول

،كأول4كاآهكااع5،5لأ+7لأ"لحع+49+أ"ك!ؤتقذماثضايذةؤئذيخل4

بدءفى:وترجمت15العددفىالكلمةنفسوتردالقمرى،الشهرأولفىاى)الهائل(،الجديدللقمرحرفيأ:2"كا
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ائقتازةؤئذيخلتفدقتقا،

صرتجقا.غقئقاؤتضع

الذقتتخئضذاؤتضتغ

ؤتفتغائتابوب،أقاتميفتئجير

بالبغقىالجحالبيخطاغ

الشئقاذه.خيقيما

تخغلةائقرايينؤتذتخ6

ال!ثئقاذه.خئقيماأئؤا!بجمئذ

اثخثقة،ؤئجيط)04:8(

خؤته.ئقدشتقاقاؤكل

زيتتاأخذؤ7).،:9(

ؤكلائخئضةؤتضستخائضسئخيما

آيييقا،ؤكلؤتقذسمقاييقاقا

مقذستة.قتكون

تذتخؤتضتخ8)04:.1(

آنييإ،ؤكلائقرابين

ؤئقذسنئضذتخ،19()04:.

أقذاس.قذسنائقذتحقتكون

الأربعونالأصحاح

+هـ59كالآع5،لأ+لا+9هـةكاس!لا،"نلآ+5"ولأ

5،عكاآهكاأش!لالأ+8لا"آلا*لاأ"ول5،عكالآهـ،+غنه+5

تا8لاءلاه5"لآ+ن5

ول45كالأهـأع5،+ةهـكالالآ+كاه،579،+ة9*هكالاق7

أع5لاة،لألاهـة+أ+لا"لأغ57لآ+5ق!+للألم،عاأ"عا

ع+هـ،كالأع5،كأك!8لالماله!4"ك!+"+خ+كاه50+"لماغ+أ

هـلالأ+ن7"9لآ+45ول7ءلآلا+هقلا+9"لما9آلاه

"ءأ6أ+ةهـكالالآ،كاه،59،للأءللالق!لى،+9"عا+ءلم!لألع!

هـكالآع15+"9""+5هـتا5"9ك!كالآ+77لآ5+هق

لما+9"ى9آلاه

"،اأ+ع9هـ،كااعء،لأكاأكايع7لألا7"أ+ة"76ءة

"لآ+نءلأة،كاهخ5،ك!نالحهـاس!.

7أ"حا8لأليالأ7ة+غ57،"8+قه9*50+"لماكاآ"16أ

لم59،ءكاآ!لأ+7،اكالالألأأ"ولة+"76كأ+لاغ!!من"

أ"ولة5،عكاه،43للالأ+قأ"!ا"+7"+"+4نءول7

"+قأتم5لمعأ4أ!+كا"،لأكأ"آ.

ك!4أ9*عكاآ5،ةكا،كالاهـشكاه،9للاهلق!76

س!+9"؟ا+"لم!لالل!ول4أ+4،لاة"+نقه،ك!كاةع،ن

أ"عاوعكاه،لأة5!لآ+كاهاكالاهـة+57،9لم"ولأ،"+كاس!

+ةلآكاكاه،كالاه5،9لالاه،لاةلق+7ة3.للالع!أ



الأربعونالأصحاح

قارون.اؤتقذم)04:12(

خيق!آئؤالبإتىؤتييما

بضاء.ؤتغسلهثمال!ثتقاذ؟

قاروناؤتفيسىا)04:13(

ؤتضستخةائفقذستةالثياقي

لي.قيكقنؤتقذس!ه

تيييمااؤئقذئم2)04:14(

أفمضة.ؤتفب!هئم

ؤتضستحفئم،ا13(ه0:4)

آتافئم،ق!تخحتكقا

دلكؤيكونيي.ؤتكقئون

ائكقئوتتسئخةلهئميتصير

أخيالهثم".ميالأتدإتى

موستىاققغل4)04:16(

قكذاالردث.ي!أقرةقاكل

قغل.

الحثئفر!ياؤكان5)04:17(

ينالثانتيماالستتيماينالأؤل

192

51"ولأكأكا!9+عع5،لالل!9"ولأ"عا+هن5لانهأ5

قه+ن"أ+غ5"+نهـ459لآلأ،ولكايلآ+5قه+

لا+9"لما9لاهآ"ولأثمكاتاهع5،"+نهن45؟تأ،كا

لأأأ"ولغ5،ءكائاة7وللالل!589+كاه!"+فى5ة+5

لأة5ءآ""،9*كاآع5،"+نق7"ءاألأكأكاة،ع5،"+نة7لم

3"أأع9+كائاحع،لأ05،

421ءاأ+هن5لاأهن5"+نهلآ+كا!9ةععء،"!أ

لاغةكانس!4،5ن+5ن5*+،لالق!"5

31أ"ك!5،ءللىآع!هتاه+ن"5لملاة9+لأه+ة

لآ8علا\،"5+لاة+"+غ9"ئا+لت!7لمعا"أ

أع9"+ءكانهكالاألالم!0،5"أ!+كا4،+كالئ!ءعأ7"،

"ن+هءآء،خ*لما"،ع9"6ع"آ5عأ5+لاهللألت!،!"ء5،

5"+لأل!ععة5"+نلت!07

41أ"لاعكالأأه+غ5!لاس!الااة+لم"+7"كانم

للاغ+عكا"!آع5"لب!+نتا،المء5،9لل!+تأه5+غكا!آه.ل!ع

451،أغلأغ57ءعل!صالب!+لم!77ألب!ء9+لب!كالقلب!+

ةعلا+غلل!9!ا+خ!،غ+ول95علا5لم!لأغلعما47+نل!لق!!اع



292

.ص)343(555لم"
مي،جمصرينخروجهم

اييضث.اثخيقةأنائقمرتذء

ئوستىاؤأقاتم6)04:18(

ؤأذخلائمقتمؤؤضخغاثخئضة

الآغمذة،ؤأقاتماثغؤارضن

الشتققأؤتستط7)04:16(

يخطاغؤؤضتغائخئضيما،غقى

كضاقؤق،ينغقثقاائخئضيما

موس!ى.الرلبأتر

الشثقاذاتاؤأخذ28(.)04:

ؤؤضغالثائوب،يىؤأذخققا

الئائوب)""3(.تختائغصتؤين

الثابوتاؤأذخل29().،:ا

ئخئضيما،اتىإ

لب،ثجخاا

ؤؤضغ

ؤشتر

،هذلشئقاا

سى.مو

أتركضا

ئوتتا

بدلرا

ائقائذةؤؤضتغ02)04:22(
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تجايب!ييال!ثئقاذه،خيقيمايي

الشئضالي،تخؤالشئقاذ؟خثضيما

ائخئضيما.جخابخاربخ

خئرغقئقاؤقذتم21)04:23(

كقاالر!ث،أقاتمالئقدقيما)5"3(

موستى.الردبآقر

ائقتازةؤؤضخغ22)04:24(

تجايبفيالشئقاذ؟خئضيمافي

ائخنوب.تخؤائخئضيما

س!رتجقاؤؤضتغ223()04:ه

الرلثأتركضاالرلث،آتاح!

موسى.

ائمذتخؤؤضتغ24)04:26(

ال!ثئقاذهخئضيمالمحيالذقت

ائجخاب،قذاتم

غقئيماؤتخر25)04:27(

آقركضا،مركبيتخولي

موستى.الردث

اثقرابينؤتذتخ26)04:92(
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اثخئقيما،أئؤابجمثذؤضتغة

زالذاتمقاأؤ33:72()04

تح.ثقذاؤئخئقيماالخؤ

الأغضال.كلئوستىؤآكضل

ؤغطحت28)04:34(

الشئقاذ؟،خئقةالسثخاتة

الرلث.بضخدائخئضةؤائتلألب

تفلإزؤتئم326(

خيضةيذخلأنمومتى

السئخاتةلآنالشئقاذه،

ؤائتلأبغقئقاطلقث)346(

الرهمث.بضخدائخثضة

إداؤكان03)04:36(

ائخيقيما،غنالستخاتةإرتقغحب

قغإشرائيلتنويرتجل

فضتقكايهئم.

ترتمعتئمؤإلط3731().،ة
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سألحة،،اكاالفعلهذانفسيشتعمل6"3
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ألاع9هآلاغ8+هـكالآ7حاكالأ7لآلا.

03لأ7"ولأة،لاةلأكأغلم7لألاهـءثهـغ7+"ةلآكا5
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قي+.لألت!+ن""،+9"+ة
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الستخاتة.ترتمع!ييماالذي

ستخاتةلأن32)04:38(

تقارأ.ائخئضيماغقىكاتث

أقاتمتيلأغقيقاكاتثؤتارآ

إسئرائيلكل

رخلآيهئم.

تجميعفي
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الخروجسفرفهرس

الخروجسفرفهرس

31(:4-ا:)1مصرفيإسرائيلبنو-أولأ

(7-ا:)1يوسفموت.ا

(81-1:4)إسرائيلبىاستعباد20

(22-1:15)الذكورالأطفالقتل3.

(01-ا)2:النهرفيوإلقاؤهموسىولادة.4

(15-11)2:مديانإلىويهربمصريارجلايقتلموسى.ه

(52-2:61)موسىزوا!.6

22(-ا)3:العليقةفيلموسىاللةظهور7.

(9-ا:)4بالمعجزاتموسىيدغماللة80

(17-01:)4.ممساعدتههارونوتكليفالإرساليةمنموسىتهرب9.

31(-18)4:لمصرموسىعودة.\.

33(:21-أ:)5لفرعونمولمىمواجهةثانيأ:

(5-ا)5:لفرعونوهارونموسىمقابلة.أ

23(-6)5:إسرائيلبنيعلىالعملتثقيل2.

(13-ا)6:لفرعونموسىوإرسالوعدهالربتجديد3.

(91-41:)6إسرائيلبىعشائر.4

792



892

(03-02)6:عمرامعائلة.ه

(7-أ)7:وهارونلموسىالربتشجيع6.

13(-8)7:ثعباناإالعصاتحويل7.

(25-91)7:دمإلمطالماءتحويل:الأولمطالضربة80

(811:-26)7:الضفادعصعود:الثانيةالضربة90

(1ء-21)8:القملضربة:الثالثةالضربة010

32(-16)8:الكلابذبابةأسراب:الرابعةالضربة110

(7-ا)9:المواشىإهلاك:الخامسةالضربة120

(21-8:)9المتقيحةالدمامل:السادسةالضربة130

35(-13:)9التردنزول:السابعةالضربة410

(02-أ:01)الجرادغزو:الثامنةالضربة150

(21-92:ا).ال!ضيفالظلام:التاسعةالضربة160

(1.-ا:ا)1الأخيرةبالضربةالتهديد170

(1-14:)12الفصحخروف.18

(2،ا-5:)12الفصحأسبوع.91

21-28(:1)2الفصححملذبيحة2..

92-33(:)12الأب!طرموت:العاشرةالضربة210

27(:18-34:)12مصرأرضمنالحروجقصة-ثالثآ

42(-34:أ)2مصرمنإسرائيلجماطرد.ا

(51-43:ا)2الفصحفريضة2.
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(01-ا:أ)3الفطيرعيد3.

(16-11:)13الأبكارتكريس.4

(22-1:17)3مصرمنالخروص!50

(9-ا:1)4إسرائيلبنييطاردفرعون6.

(31-1:01)4الأحمرالبحرعبور7.

(21-اا:)5البىموسىتسبحة8.

27(-22:)15مارةفيالشعبتذمر9.

(12-اأ:)6سينبريةفيأ..

36(-13:)16والسلوىالمن110

(7-ا:)17الصخرةمنالماء210

(16-8:ا-)7عماليقمعالحرب130

(12-ا:)18يثرونزيارة.41

27(-13:)18القضاةاختيار150

38(0:4-أ:ا)9سيناءبريةفي-رابعآ

الشريعة:يستلمموسى-أ

(6-أأ:)9سيناءبريةإسرائيلبنيوصول.أ

(13-7؟1)9للشعبتحذيرات.2

(91-1:41)9الشعبتقديس3.

(25-1:02)9الربمعموسىلقاء.4

(26-ا:02)العشرالوصايا50
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(11-أ)21:بالعبيدمختصةشرائع.

27(-212:)1والمعتديبالقاتلمختصةشرائع.

36(-28)21:الناطحبالثورمختصةشرائع.

(2241:-37)21:والأملاكبالسرقةنحتصةشرائع.

(03-15)22:الخاصةبالعلاقاتمختصةشرائع.أ

(9-أ:)23والرحمةالعدلطشرائع.ا

(91-01)23:السنويةوالاحتفالاتالسبتشرائع.\

33(-02)23:شعبهبحمايةاللةوعد.ا

(8-ا:2)4للربمذبحبناء.ا

(18-9)24:الجبلعلىموسى.ا

(8-ا:)25للخيمةالتقدمات10

(21-9)25:والكروبينالعهدتابوت.ا

(92-22)25:الذهبالمائدة10

93(-03:)25الذهبالمنارة10

37(-ا)26:والستارةالخيمةوجدرانسقفوصف2.

(8-ا:)27المحرقةمذبح.2

(91-9:)27الخيمةدار.2

(21-02:)27الإنارةزيت.2

93(-أ)28:الكهنةتياب2.

37(-أ:)92الكهنةتقديس.2



الخروجسفرفهرس

(46-38)92:اليوميةالمحرقة260

(01-ا03:)البخورمذبح27.

(16-11)03:الفديةضريبة28.

(12-3517:)النحاسالمرحضة920

33(-22)03:المسحةزيت3..

38(-34)03:العطرالبخور310

(11-ا)31:وأهوليآببصلثيلدعوة32.

18(-12)31:السبتحفظ33.

الجبل:علىمنموسىنزول-ب

(6-أ)32:الذهبالعجليصنعهرون.أ

(41-7)32:الشعبعنموسىصلاة2.

(02-15)32:العهدلوحىكسر3.

(92-21)32:الأوثانعبدةوقتلاللاويينغيرة.4

35(-03)32:الشعبعنالثانيةموسىصلاة.ه

ثانية:مرةالجبلموسىصعود-ج

(6-ا)33:الشعبمعالمسيرعنالربامتناع10

17(-7)33:موسىخيمة2.

23(-18)33:الربمجديشهدموسى3.

(4-ا)34:اللوحينتجديد.4

(9-5)34:الإلهىالتجلي50
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(71-43:01)وتحذيراتووصاياعهد.6

(26-18:)34الأعيادشرائع7.

الجبل:منموسىنزول-د

35(-27)34:اللامعموسىوجه.ا

(3-ا)35:السبتحفظ2.

92(-4)35:الخيمةلبناءالتقلىمفيالشعبسخاء3.

35(-03)35:وأهوليآببصلئيلدعوة.4

(7-ا)36:التقدماتتسليم.ه

(04-8)36:هارونثياب6.

23(-ا)37:الخيمةصنع7.

(8-ا)38:التابوتصنع8.

(21-9)38:المائدةصنع.9

(71-13:)38المنارةصنع.ا.

!21-18)38:الدارصنع.اا

(42-38122:المحرقةمذبحصنع.12

25()38:المقدسالزيتصنع.13

27(-26)38:النحاسالمرحضةصنع.41

23(-ا)93:الشعبتدمهمامقدار.ا5

(27-ا:04)الخيمةإقامة.61

32(-04:28)الخيمةيملأالربمجد.17
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الكاتب:لنفسكتب

العربية.الترجمةمعاليونانيالنص،الباسيليالقداس

للترجماتمقارنةمععشر،الرابعالقرنمخطوطاتحسبالباسيليللقداساليونانيالنص

مقار.أنباالقديسديرمنومخطوطعشرالرابعالقرنمنلمخطوطالقديمةالعربية

عربى.يوناني،التكوينسفرالمقلىس،للكظبالسبعينيةالرجمة

ومقارنات،عربيةترجمةمع(الميلاديالرابعالقرن)منالفاتيكانيللمخطوطاليونافيالنص

القبطية.والترجماتوالعبرياليونانيالنصبين

فقط(.)عربيالتكوينسفرالمقلىس،للكظبالسبعينيةالترجمة

ومقارنات(،الميلاديالرابعالقرن)منالفاتيكانيللمخطوطاليونانيللنصالعربيةالترجمة

القبطية.والترجماتوالعبرياليونانيالنصبين

عربي.يوناني،الخروجسفر،المقدسللكتابالسبعينيةالزجمة

ومقارنات،عربيةترجمةمع(الميلاديالرابعالقرن)منالفاتيكافيللمخطوطاليونانيالنص

القبطية.والترجاتوالعبرياليونانيالنصبين

فقط(.)عربيالحروجسفرالمقدلر،للكتابالسبعينيةالترجمة

ومقارنات(،الميلاديالرابعالقرن)منالفاتيكانيللمخطوطاليونانيللنصالعربيةالترجمة

القبطية.والترجماتوالعبرياليونانيالنصبين
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