
دظ)تهاالقرس!لو

ثه!جىبصك

الف!سللالفافيالسبعدندةالتوجعه

الفبطيةجعة!يلتوكل!ال!صوالنصمحنةبالعقل

أ")أ.بفي-نمإبرظرغت-!لإكل!حمر-كي3نه!.

+:"أأ".أ"نووله،طقى01لى".+7+.

سف!ألط

+-!...5:..،؟د:ص!-كل...لأ.ف.ك!+-آك!+.تخ!؟هي01-.5.؟اا..؟-أ

131101اغلم؟،.امأ6إ-!دي!ا!""

فما

.5!،+4-ا.الم:؟؟جثح-ئم-أ؟+؟---ير!.+-.كل7..7لم.!.الى

ا""لى؟لماا."اوالم"إ-ا.36"-،ل!.في.ا،!.+

.!-ا.ي!.ح!؟..!-،ط6.-بهمع!.!.يمل!إ.!.74لم!-إ7!؟كبما

....-ألمحتن!ث!!؟نح!ك!ح!غ:!!دث!-م.خغع+"-.حا-.،ك!لح-!.أ!!؟

6-"."(أأ..؟3-أأ+لمأا،"لم:إط".لم."

+"!+ا---.-.!أ!!53+!!!

دأحدإ

صوللمقأانيوم!بيفأ!هبل!ا



مفارأنباالفدبسدبر

شبهبتبرلة

المقدسللكئابالسبعينيةالترجمة

القبطبةوالترجمةالعبريالنصحبالمقارنة

ائنكويىشفز

داعدإ

المفاريإببفانيوسالراهب
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عربما-لتكويناسالر:كاب

المظرىإبفايوسالراهب:المزلف

المظريوديدالراهب:مراحعة

م2102:الأولىالطبة

النطرونوادكما-مقارأنجاالقدسديرمطبعة

مرضمجلةدارالناثر:

القاهرة-0278بص

387،21102:المصريةالكببدارالإبداعرتم

ك!!213-2804779-70-:الدولمطالإبداعرنم

لباشر.محفرظةالحفرقجع

التكوين.الخمسةالأسفار.القدمالعهد.المقدسالكناب

عربىابكربن!فر

اطالمقاريإبيفانيرسترجمة

2102شيهيتبرية-مقارأنباالقدسدور.النوونوادى

سم02ص،368

الحبرىالنعىمعبالمقارنةالمقدسلل!بالسبييةالنرجما

القطةوالرجمة

7028042779تدمك

التكوين.الخحسةالأمفار.القممالعهد.المقدسالكاب10

حم()تريرسإيفا،المقارى.ب

12،272العنوان



إهداء

كتيثال2(،00ا-!)939المقاركطلوقاالقس(بيناروحإلى

الجهل،هذافيالحقةللرهبنةنادر

2(،0-12ا2719المقاركماكيرلسالقمصأبيناروحوإلى

صادفوالذىطرال،لسنواتمقارأنباالقديسديرأمين

للطاعة؟الكتابهذاإعدادوقتنياحته

العمل.هذاأهدي



مةمقلى

قبلالثانيالألفمنذبهاتكلمواالىالعبرانييناليهودلغةهيالعبريةاللغة

عداما،بأكملهالقدمالعهدكتاببهادونالىالأصليةاللغةوهيالميلاد،

:4عزراسفربم428-2:7:دانيال)سفرالآراميةباللغةكتبتآية268

كلمتينإلىبالاضافة11،ا:.إرمياسفرا-72،26:ا؟8-68:

47()1(.31:التكوينسفرفيوردتا

السبعينية:الترجمةتاريخ

نقلاإليناوصلتيونانيةترجةأقدمالقديمللعهدالسبعينيةالترجمةتعتبر

تمالئالأسفارأولهيالخمسةموسىوأسفار.الأصليالعبريالنصعن

الفيلسوفكتاباتفيالترجمةهذهعنإشارةأقدموردتوقدترجمتها.

نأنعرفومنها.م(،ق017عام)حواليأرستربول!الاسكندرياليهودي

الثانيبطليموسحكمزمانفيالإسكندريةمدينةفيتمتقدالترجةهذه

منعينهالكلامهذاويتا!دق.م(.)285-247مصرملكفيلادلفيوس

والئ.م(،ق01.و017عامي)بينفيلوكراتسإلىالمرسلةأرستياسرسالة

إسرائيل،شيوخمنشيخاوسبعيناثنينبواسطةتمتالترجمةأنعلىتنص

ا.طولس.411ي!س!ع؟عرزلأامألا،س!!4،أ+:"3ء*لم+علملهلمء+ه.ءلمفىم!كالم34!علم"؟+ءءهلمحلمع"ي4...2107،

(791و)،.650.



مقدمةالتكوينسنر6

نسبة"السبعينية"الترجمةباسمعرفتفقدهناومن،الملكطلبحسب

الأولالمقامفيبهئقصدكانالعنوانهذاأنمنوبالرغم.الشيوخلهولاء

اتسعالاسمأنإلا،الوقتذلكفيترجمتهابالفعلتمالتىالخمسةالأسفار

ويتضح.لاحقوقتفيئرتجطالىالقد!يمالعهدأسفاركلليشملبعدفيما

قبلالثافيالقرنبنهايةأنه،سيراخبنيشوعحكمةسفرافتتاحيةمنلنا

اليونانية.اللغةإلىالقدمالعهدأسفارمعظمأوكلترجةتمقدكانالميلاد

الموجودةالترجمةنفسهيالترجمةهذهأنفي،للشكيدعوناماهناكوليس

)2(.السبعينيةبالترجةوالمعروفةاليرمأيدينابين

لاقتفقدلذلكمحض،يهوديعملهىالسبعينيةالترجمةأنوبسبب

أرستياسرسالةشهادةوبحمسب.المختلفةاليهوديةالجالياتمنوترحيئاقبولا

الإسكندرية..ممدينةالمقيمةاليهوديةالجماعاتمنرعيااعترافانالتأنهانجد

اليهودىالفيلسوفمثل،الوقتذلكفياليهودالعلماءأشهرأنحئ

منالاقتباسأثرواقديوسيفرس،الشهيراليهودكطوالمورخفيلوالإسكندرى

فيالترجمةهذهساعدتوقد.المختلفةكتاباتهمفيالترجمةهذهنصوص

خاصة،إسرائيلنطاقخارجوانتشارهااليهوديةوالديانةالهويةعلىالحفاظ

ومنالعبركط،لسانهمبالتدريجفقدواقدكانواالشتاتفيالمقيميناليهودوأن

الترجمةهذهطريقوعن.القديمالعبريتراثهممعالتواصلعلىالقدرةثم

لأ2"*كااأ3ول141.س!+*443ول74س!3فىأهول"3أول:!*لثا!أهلمعءأءلمأه*ء+،3?هول4ع4أ،أهول.16891".1811.



التكوين7سفرمقدمة

المقدسة.الكتبلتعاليمأمناءوبقاءهم،المقدستراثهمعلىالتعرفأمكنهم

اليهودغيرمنللشعوبالفرصةالترجةهذهأتاحتفقدأخرىناحيةمن

.الكتاباتهذهودراسةلفحص

المبشرينأمامالطريق"السبعينية"مهدتفقدذلك،إلىبالاضافة

هوالقديمالعهدكانللمسيحيةالأولىالأيامففى.بالمسيحيةوالكارزين

كما15(،3:قي)2الجددللمومنينبالنسب!المعئبحصر"المقدسة"الكتب

العهدأنالمبشرينمنالكثيراعتبرولذلكلليهود.بالنسبةأيفحاالحالهو

الجددالمومنينمعظموأنخاصة،بالمسيحالكرازةفيمحوريةنقطةهوالقدىم

هذهطريقعنالقدىم،العهدبكتبدرايةعلىوكانوااليهود،منكانوا

السبعينية،الترجمةالأولىالمسيحيةالكنيسةتبنتولذا.السبعينيةالترجمة

دائرةخارجسيماولا،الوليدةللكنيسة"المقدسة"الكتبهىوصارت

)3(.أورشليم

منكلعلىمباشرتأث!رالسبعينيةللترحمةكانأخر،صعيدعلى

اليونانيةالمفرداتدخلتفقدسواء.حدعلىوالمسيحيةاليهوديةالكتابات

أسفارمثل،اللاحقةاليهوديةالكتاباتفيالسبعينيةالترجمةفيالمستعملة

اليهودية.والدفاعيةالجدليةوالكتاباتوالشعرالتفسيروكتبالأبوكريفا

را!ععلم3.4ما*"3!ىي*لا،34*،ك!4لملم+عكه!ا،ء!+كا،+ءا*ءلم!ء3عحء34"ء،كها؟*"لحط،3ء،ء3?،لم،؟

!أأأ30ح1،5+اء،لا"،*+اح"أ:"عءك!"ع!أ!ص!ا8ول3ء،ا،3،لأ!،،ييا339،!أ،!وللمس!4أ+++س!5ءوللاأ629)".مم!حما01



مةمقلىالتكوينسفر8

عليها-الرسلالآباءواعتماد،الترجمةلهذهالكنيسةتبىنتيجةمنوكان

ظهرتأن-لوقاالقديسإنجيلخاصةوبصفةالأناجيلمنيتضحكما

العهدكتاباتفيالسبعينيةفيالمستعملةاللاهوتيةوالمصطلحاتالمفرفىات

وأصبح.،.والفداء.والحقوالرحمةوالبرالناموس:كلماتمثلأيفخا،الجديد

)4(السبعينيةفيرردتكمامعناهاسياقفيالمصطلحاتهذهتفهمأنلزاما

الأولى،الكنيسةلآباء"المقدسة"الكتبهيالسبعينيةالترجمةوظلت

ومعاليهودمعومجادلاتهموعظاتهمكتاباتهمفيبآياتهااستشهدوافقد

أيةفيعليهااعتمدواكمالاحفا.ظهرتالتيالغريبةالتعاليمأصحاب

أسفارلترجمةالحاجةعندالرسميالمصدرهىوأصبحمشا،تبشيريةإرساليات

منللترجمةللعودةضرورةهناكتعدلمثمومنالجدد،للمؤمنينالقد!يمالعهد

رأس!ا)5(.العبرىالنص

العهدبأسفارالكنيسةاممانعلىالسبعينيةللترجمةالإيجابيالتأثيرواستمر

والكاثوليكيةالأرثوذكسيةالكنائسكافةاتخذتفقدالعصور.عبرالقد!م

السبعينية،فيجاءتكماالقدمالعهدأسفاروترتيبأسماءوالبروتستانتية

اليونانية:الخمسةموسىأجممفارفأحماء.العبريالنصفيوردتكماوليس

كافةفيالآنحئالمستعملةهي،والتثنيةوالعددواللاويينوالخروجالتكوين

"3.!.403س!؟)لالأا3،4ع"(لالا!أ+1،أ+:لملم3ء+لمء،+ء،.ه*ءلم3+كااء4كاه3؟.لمء+!لمححلم،ءع4!4!4.107،

0455.".(8891)

؟03ح.حهوللألأس!3"س!!ول34(.ل!س!!53س!ثلاأهس!ك!،ك!++ء3ء3لمء?يلمالم"ءءجلمء53ع،ك!("ء3أ-اول(8891)91.0-

.02



التكوين9سفرمفلىمة

السفرفيكلمةأوليعتمدالذيالعبريالنصبعكس،اللاحقةالترجمات

يتفقوالذي-السبعينيةالترجةفيالأسفارترتيبأنكماالسفر.لهذ!كاسم

أربعةإلىالقدىمالعهديقسمموالذي-الأسفارهذهكتابةتاريخمعتقريئا

اعئمدقدوالأنبياء،الشعريةوالأسفارالتاريخيةوالأسفارالتوراة:هيأجزاء

الذيالعبريالترتيبوليسذلك،بعدجاءتالتيالترجماتكافةفيكترتيب

)6(.والكتاباتوالأنبياءالتوراة:هىفقط،مجموعاتثلاثإلىالأسفاريقسمم

الأقدمونفهمكيفلناتشرحأنهاإلىأيضاالسبعينيةأهميةترجعأخيرأ،

ترجمةتعتبرترحمةأيأن،المعروففمنفسئروه.وكيفالعبريالنص

والسبعينية،الترجمةفيأدواتهعصرولكلأدبياتها،لغةفلكلما،لحدتفسيرية

عرفهمقدسنصلأولترجمةوأولإلينا،تصلالعبريةللتوراةترجمةأقدمهي

)7(.التاريخ

:أخرىيونانيةترجمات

،الكرازةقيعليهتعتمدكأساسالسبعينيةللترجمةالكنيسةلتبئنظرا

منأكثربعدأي،الميلاديالثانيالقرنمنابتداغاليهودعلماءبعضقام

الغرض،اليونانيةإلىأخرىترجماتبعمل،السبعينيةالترجمةمنقرونأربعة

36.ك!.403ء!)لا+4،!ء3،لم!4!ألمم!،،055؟أ(.004.0.

يه!7ا!7أ+ك!،011!ع،ع33،فىءع"ءيالم*.،اأول:ث!+س!ولولح"!3!كاأاح"أأحأه++؟،3.107(2991)011.0.



مةمقلىالتكوينسفر01

منالسحبعينية،الترجمةفيحدثتأنهايرونالىالأخطاءبعضتصحيحمنها

:الترجماتهذهبين

حرفيةترجمةوهيام،28عام!)ألما"ولأكيلاهاقامالىالترجمة10

الترجمةمحاولةمع،القديمللعهداليهوديالتفسيرعلىوتعتمد،صرفة

العبرية.الكلماتمعالنطقفيتتشابهيونانيةبكلمات

البعضويرى،الثانيالقرننهايةفي3ول،)ح،+ا+الأ3سيماخوسترحمة2.

سامريأ.يهوديأكانربماأوالأبيونيينشيعةيتبعكانأنه

وهىأيضأ،الثانيالقرننهايةفيس!؟+أ(5040،أثيودوسيونترجة3.

.العبريالنصعنترجمةوليستالسبعينيةللترحمةمراجعة

وأكمراجعة،جيرومذكرهماأيضأاليونانيةإلىترجمتانوهناك4.

ح+ولا"ء!53هيزيخيوسالشهيدالأسقفترجمةالأولى،السبعينيةللتر-مةتنقيح

ترجمةوالثانية،الإسكندريةفيالانتشارواسعةوكاشام(131عام)اسئشهد

)8(.أنطاكيةفيول،أس!ولطلوسيان

أوريجانوس،الإسكندركطالعلامةبهقامالذيالضخمالعملوفي

/ورقة،0065حواليفيويقع،أعمدةالستةأيالهكسبلا،باسموالمعروف

عمود،فيزمانهفيالمعروفالعبريالنصأوريجانوسأوردمجلذا(،)خمسون

بحروفالعبريالنصنطقالأوليحومم!،أخرىأعمدةخمسةمعبالمقابلة

يلا،اشس!ا.علاول:ح03عمم!*ءأي3!.أ،ا،ا+حلأع"لاول3ء،"3!كاأحاأ"ءأ!هول+!(8891)".3431-31!ه.



11التكوينسفرمقدمة

وأخيرا،السبعينيةالترجمةثمسيطخوس،ترجمةثمأكيلا،ترجةثم،يونانية

بولسقامالسبعينيةالترجةوهوالخامسالعمودوعنثيودوسيون.ترجمة

السريانية.إلىبالترجةاء+تلا،اأسقف)ول،!

السبعينية:للترجمةالشلأدات

إلىوتنقسمإلينا.وصلتالىالسبعينيةالترجةنصوصبهاونقصد

الىوالمخطوطاتواللفائفالبرفىياتوتشملرثيسية،أومباشرةشهادات

المنقولةالاقتباساتأوالترجاتوهىفرعيةشهاداتثم،النصوصهذهتحوكط

السبعينية.الترجمةعن

رئيسية:شهاداتأولأ:

:البرديات10

الخمسةموسىأسفارمنأجزاءتحويالىالبردياتمنالكثيرهناك

تمثلوهى،الميلاديالأولوالقرنالميلادقبلالثافيالقرنبينلماتاريخهايعود

نفسلهاأخرىشهاداتوهناك.السبعينيةللترجمةشهاداتوأهمأقدم

.قمرانمغاراتفيالمكتشفة"ول!،33(أ)القصاصاتبعضوهى،الأهمية

حسبمنهاكلومحتوىوالقصاصاتالبردياتهذهبأرقامقائمةوهذه

ول:آ)"4رالفالمقدسالكتابعايمتصنيف
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لراقم

579

429

847

848

981

108

508

208

308

439

لمحتوياتا

23-تثمنأية02حوالي

28

83و7تكمنقصاصات

31-33ا؟اتثمنأجزاء

-1733تثمنأجزاء

ا:4اتث

26:2-16لا

4-287:خر

2-8لا

3:03-4:14عدد

أسفارمنأجزاء

الصغار

الأنبياء

مةمقلى

النساخةتاريخ

..مقالثانيالقرنأوائل

..مقالأولالقرنأواخر

الميلاديالأولالقرنبداية

..مقالأولالقرنأواخر

.م.قالثافيالقرن

القرنبداية/ق.م.الثانيالقرنأواخر

الميلاديالأول

.أم..عامحولي

..مقالأليلالقرن

..مقالأولالقرن

الميلاديالأولالقرن.ا.مقالأولالقرن

علىعلاوة،قمرانواديفياكتشفتكثيرةقصاصاتتوجدكذللث

منأحدثلكنها،السبعينيةمنكاملةنصوصعلىتحتويأخرىبرديات

بيئتشسشربردياتأهمهامنولعل.السابقةالقائمةفيدكرتالتيتلك

منأجزاءعلىتحتويوالى629(و619رالفترقيمس!؟حالأ"ء!كا!س!7.34)7



31التكوينسفرمةمقلى

التوالي.علىالميلاديينوالثالثالرابعللقرنينوتعود8-46،التكوينسفر

علىتحتويوهي639(رالفترقيمح،)حلأ"،ءكا!ء،3)71بيئتشسشروبردية

.الميلاديالثالثالقرنبدايةأوالثانيللقرنوتعودوالتثنيةالعددسفري

:(لأولحأ،)3!ة!لماع3أ7!3)تطالمخطوا0ب

أح،اى()313الكبيرةبالحروفالمكتوبةالمخطوطاتمنقليلةمجموعةوهي

أشهرومن317!ول!ا(.ح)3الدائريةأوالصغيرةبالخطوطالمخطوطاتمنوالمئات

:المخطوطاتهذه

ومحفوظ،الميلاديالرابعالقرنمدوناتمنوهوالفاتيكايئ:المخطوط10

نساختهبجمالويتميزعشر،الخامسالقرنمنذالفاتيكانمكتبةفي

ويعتبره.صفحةكلمنأنهرثلاثةعلىفيهمكتوبوالنص،وحروفه

هذهفيعليهاعتمدناالذيالنصوهوللسبعينية،نصوأفضلأقدمالعلماء

الترجمة.

فيوكانأيضا،الرابعالقرنمنتصفإلىيرجع:ئيالسبالمخطوط20

بينالآدنموزعولكنهبسيناء،كاترينسانتديرمقتنياتمنالأصل

كاترين.سانتوديرليبزجومتحفالبريطانيالمتحف
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بطريركأهداهوقد،الميلاديالخامسالقرنمن:الإسكندريالمخطوط30

والملاحظام.627عامإنجلتراملكإلىالأرثوذك!رللرومالإسكندرية

نصوصمنجذاتقتربالسبعينيةمنالجديدالعهداقتباساتغالبيةأن

)6(.المخطوطهذا

بالمكتبةومحفوظأيضا،الميلاديالحامسالقرنمنالافرايمي:المخطوط40

بباريس.الوطنية

فرعية:شهاداتثانيأ:

وأوالاقتباساتاليونانيللنصالكاملةالترجاتمنوتتكودط

منه:الاستشهادات

الترجمةوأشهرهاالسبعيى،اليونافيالنصعلىالمعتمدةالمختلفةالترجات10

والأرمينيةالقبطيةوالترجمةد!3!ة)"4*س!"-35السبعينيةعنالمأخوذةالسريانية

هذهأهميةوترجع.القديمةواللاتينيةوالأثي!ربيةوالعربيةوالجيورجية

ئرجتقد،القديمةواللاتينيةالقبطيةالترجمةخاصةبعضها،أنالترجات

وهوإلينا،وصلكامليونانينصأكطمنأقدممخطرطاتعلىاعتمادأ

هذهبينماالميلادكط،الرابعللقرنيرجعالذي،الفاتيكانيالمخطوطنص

العلماءالتفتوقد.الميلاديينالثالثأوالثافيللقرنينترجعالترجمات

،3أ4وللاس!حاااأحهاح"3ء3ءعكا،"4(*.كل+"ء4ءمالم+ل!!ا،د.3(ع+هول(91)98".242731-.
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للوصولالقديمةالنصوصمقارنةعندالترجماتلهذهالرجوعلأهميةأخيرا

للنص.ممكنةقراءةلأدق

الكتاباتفيالسبعينيةالترجمةمنالمقدسالكتابآياتاقتباساتب.

كانواالكتابهؤلاءوبعض،الكنيسةآباءنصوصوفيالقديمةاليهودية

الاعتمادفيالصعوبةتكمنولكنلدينا.يونانيمخطوطأقدمعلىسابقين

الآياتيوردونكانواالآباءبعضأنالاقتباساتبهذهالمقارنةعلىالكلى

العصورفيالنسئاخأنالمحتملومن،كتاباتهمأوعظاتهمفيالذاكرةمن

المتاحالمقدسالكتابنصحسبالآياتصياغةيعيدونكانوااللاحقة

معمتأنيةتاريخيةدراسةبعدالقراءاتهذهالعلماءيعتمدلذلك.لديهم

السبعينية.منلآياتالكاتبنفساقتباساتكافةعلىالمراجعة

القبطية:الترجمة

اللهجةوهي،الصعيديةباللهجةكانتالقد!يمللعهدقبطيةترجمةأقدم

القرنحئالمصريةالأراضىمعظمفيتقريمامستعملةكانتاليالرسمية

الثالثأوالثانيالقرنغضونفيالترجمةهذهتمتوقدالميلادى.العاشر

وهىالأحميمية،باللهجةأولأأخرىترجماتتبعتهاماوسرعان،الميلاديين

البحيريةباللهجةالترجمةتمتالرابعالقرنفيثم؟الصعيديةاللهجةمنقريبة
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.النطرونوواديالدلتامنطقةفيخاصةالبلاد،ثهالفيمعروفةكانتالتي

.الأخرىالقبطيةلفهجاتالقديمالعهدترجمةأيضاتمكما

أسفارلجميعكاملةالبحيريةباللهجةالقبطيةالترجمةإليناوصلت

كلوتقريبأالقدبمالعهدأسفاربعضإليناوصلكما)01(،المقدسالكتاب

وأمتفرقةأسفارإلىبالإضافة.الصعيديةباللهجةالجديدالعهدأسفار

.الأخرىالقبطيةاللهجاتباقىمنقصاصات

الترجمة:هذهمنالغرض

الترجمةعلىتعتمدالقبطةالصلواتكتبفيالقراءاتأنالملاحظمن

عنمباشرةالمنقولةالترجمةوهي،البحيريةاللهجةخاصة،القبطيالنصمن

فإنثممنوأشرنا.سبقكما(أيوبسفرباستثناء)ربماالسبعيئ،النص

طوالالقبطيةالكنيسةعليهعاشتالذيالأصلىالنصهيالسبعينيةالتر-عة

نصوصدخلتأيضاومنه،الكنسيةالقراءاتاخذتومنه،السالفةالعصور

السبعينيةالترجمةإلىفالعودةولذلكالليتورجية.الصلواتصلبفيالآيات

والكتابيةاللاهوتيةوالمفاهيمالمعانيمنالكثيرنفقدسوفوإلاحيويأمر

صلواتنا.نصوصفيالواردة

الترجمة:هذهفياتبعتهالذيوالمنهج

لاا"،"في.238-256.0
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البيروتية،بالترجةوالمعروفةدايكلفانالعربيةالترجمةعلىاعتمدت10

إليه.رجدتالذيالأساسواعتبرتها

لأنوذلك،دايكفانترجمةفيوردتكماالأعلامبأسماءاحتفظت20

اللغةمعالنطقفييتضابهدايكفانترجمةعنهالمأخوذالعبريالنص

وقدوالحاء،العينمثلبينهما،مشتركةحروفلوجودخاصة،العربية

الأحماء.نطقلتغييرالأمراقتضىإذاالسفليةالحواشيفينوهست

الفاتيكانيةالنسخةالسبعيىالنصبينالمقارناتبعضبعملقمت3.

منالكثيرمعالأخيرةهذهلتقاربخاصة،الاسكندريةوالنسخة

القبطية.الترجماتومعالجديد،العهدأسفارفيالاقتباسات

لاستعمالوذلكالقبطيةالترجاتمعالمقارناتبعضبعملأيضاقمت4.

.الآنحئكنيستنافيالترجماتهذه

2ملتكوينايعفر
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عليهاالاعتمادتمالتىوالترجماتالنصوص

(:السبعينية)الترجمةاليونانيةاللغة

!س!3+*أث!ولىول"")ح3لمص!7لا،3+ح،31ولحول4لماول،3!حءحألا*،،كللاسأأول"3ءأححس!أ3

س!4441،اولعمس!4،ولاا1آ3،س!4زأ،30"ص!فأ،ول،*أ+نأحلأشص!!3أ3س!ثاص!!اهص!ا4ول3)،،31(لما4!،34،

5391+"(4ء"ولأولول،*؟ص!5لأ()629.

:العبريالنص

!ألأاأ،+س!"عأهةء،3،لما،ا!ي!ةس!ول3أ،،س!4.!.ص!ا1أ!س!3س!،*.وللما104"،"س!!ا43ح"س!

أ!هس!!اس!4؟س!3)اع!3،أآ3نأولس!أم،ص!7؟3س!س!*س!33لإلاول،ح!79914

البحرية:اللهجةالقبطيةالترجمة

عس!"س!علاص!أ،،ولث!ح،4"ه*مم!أثاس!3،ولحيا،3ولء!س!!ح!753وللا،!ا4ح!،سأكلهس!4"8671

ول،لهاءلههـءه.هـ"+ءآاهـ"يرمم!يريزء+*ع!.5ءاما3مالا(5،!عمهامفىءع

+اا*لماهـ*7+هفىلمعكألم!كم*لهافىهـ!هءهههح!ء"*هـكا5ولا*"!ء6ل!8380

الصعيدية:اللهجةالقبطيةالترجمة

3،ح3ل!اه*!ا؟اأهلماع+3،4،ع!ثس!ول!4حه"15-3*أ4أء،،لألما3اح!!53ا،ولأ،10175،

ول5ص!ء+ا،5881

الميت:البحرمخطوطات

ولأييولولء!س!6.!لى،س!،ص!ء43+أ)عول،4ح!ولس!حول،"ءأ3)ى?ع?"3?33حءغدلملم

كا!هلمج،9991

العربية:الترجمة

البيروتية.بالترجمةالمعروفةدايكفانترجمة
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:بالقاهرةالأرثوذكسيةالقبطةالكنيسةأبناءجمعيةنشرقااليالترجمة

9391ينايرللشهداء16ءهكيهكالقدهـيم"العهدالمقدس"الكتاب

التاسعيؤانسالباباوالقداسةالغبطةصاحبحضرةرياسةعهدفي،ميلادية

(.عربي-بحيرممط)قبطىعشر

المشتركة.العربيةالترجمة

.الأخرىالترجماتمنبالكثيرالاستعانةوتم
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الأؤذآلآمئخاخ

ترئئهغيرالآزضنؤكاشا2ؤالآزضن.السئقاء)3(اللهغيئ)2(ائتذءا!ي

الله:ؤقال3ائمتا؟.قونترلتاللةؤزوخطلآم،اثغفرؤقونمقئأة،ؤغثر

تئيناللهؤقضلخستن)4(ةآنهالثوزاللهؤزآى4ئور.قكاننور""لتكن

ؤكانتثلأ.ذغاةوالظلآمتقارأ،النوزاللهؤذغا5الطلآيم.ؤبينالنولي

ؤاحذ.تؤئمضتاخ،ؤكانقستاغ

أماالعبرى،النصافتتاحيةوهي6*نهـأ*+،بر)براشيت(البدء")كى:العبريةفىالسنرعنوانا

وفي.مرة15السفرهذافيوردتالئيالكلمةوهي33،ء)ءس!للا"التكوين":السبعينيةفيالعنوان

عنالعنوانالفبطىالنصوياخذ35.للاء)ء75ءهك!ه3"العالم"تكوين:الإسكندريةالنسخة

ءاحع*ع-!ى.والصعيدي!ا،ع*ع-ثهالبحيريفي،السبعينية

الفعلوهوانشأ.اوابدعاوخلقايضناويعنىعمل،بمحنىدع!صا،5+،اليونانيةفىالفعليأتي2

بهث!الذي"عمل*:إلى)الببرونبة(دابكفاننرجمةفىنرجموالذيالعبرانببنرسالةفيالمسنعمل

2(.ا:)عب"العالمينعملايضنا

تردالتي)إلوهيم(؟؟نرإهالعبريةللكلمةترجمةوهيعةعهباليونانيةتأتىاللهكلمة3

الثاني.الأصحاحمنالرابعةالآيةحتىالأولالأصحاحمنابتداءبمنردها

حسن2(،6:)تكجميل1(30:)متجيد:إلىترجمتهايمكنةمه،ا5اليونانيةالكلمة4

9(.2:)تكخير11(،ا:.)يوصالع16(،5:)مت
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ميا؟تينقاصلأؤليكنائمتا؟.ؤستطفيتجقا"لتكن:اللهؤقال6

التىائمتا؟تئن)5(اللهؤقمتلاثخقذ،اللهقغيئ7.كذلكوكانؤمتا؟"

ؤزأىستقاء.اثخقذاللهؤذغا8اثخقد.قؤقالتىاثميا؟ؤتينائخقدتختآ

تالق.تؤمضتاح،ؤكانشمتاءؤكانخستن)6(.أنهذلكالله

ؤاحل!تجقعإتىالسئقاءتخشآاليائمتاة"يتختيم:اللهؤقال9

إلىالسئماءتختالىالمياةفخمعت.كذلكؤكانائتايستة((.ؤئتطهر

ؤئختقغاثأزضأ،ائيايستةاللة.اؤذغا.اليابسةوطقرتتجاجمجها،

"يئثيمت:اللهاؤقالاخستن.آنةدلكالفهؤزآىيخارأ.ذغاقااثمتاه

تغضلئثمرأؤشتخرأوكشتتهيما،كجنسييمايررأئئزرعشئمبتتاتالأزض!

اقآخرتجت!2.كذلكؤكانالآزفي".غقىكجثسييما!ييمايرزةالذيتضرأ

تغقلضتمرأؤشتخراوكشتتهيما،كجئسييمايررأئثززغشثبنباتالآزضن

خستن..7نةديلثاللهؤزأىالآزضيى.غقىكجثسييمايييمايرزةالذيتقرأ

تايث.تؤمضتاح،ؤكانتستاءاؤكان3

الآرضيى،غقىلئصىغالسئضاءتجقدفيتئراث)7("لتكن:اللهاؤقال4

والقبطي.اليونانيالنصينفيتردلكنها،العبريالنصفيموجودةغير"الله(،كلمة5

العبرى.النصعنضحانبةحسن"،انهذلكالله)،ورأى:جملة6

البهي.المضيءالجسمأيالنئر7
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ؤلسييين.ؤلأئابمصؤلآؤقابيايابؤتكونالفثلؤبينالئقايىتينلتفيئ

كذلك.ؤكانالأزضيى".غقىلتييرالسئضاءتجقدفيآئؤارااؤتكون5

الآضغرؤالئثرالئقايىلحكيمالآكترالئثرالغطيضئن:الئثرثنياللهاقغيئ6

غقىلتييرالسئقاءتجقل!يخياللهاؤتجغققا7ؤالنحوتم.الفثل،يخكيم

الطلايم.ؤبينالئوليتثنؤلتفيئؤالليلالئقاليغقىأؤيتخكتم8الآزضيى،

زايع.تؤمضتاح،ؤكانضستاءاؤكان9خستن.لأنةدلكاللهؤزآى

تطيرؤطئورأخئبما،تفسبىداتزواحص)8(اثمياة"لتعفيىالفه:ؤقال02

الجيتاناللهقغيئ21.كذلكؤكانالسئقاء".تجقدمقايلالآزضيىقؤق

ائمياةيقاقاضتأالتىالرواحفينخئبماتفس!ذيؤكلاثعطاتم

خستتة.أنهااللهؤزآىكجئسييما.تجتاعذيطائرؤكلكةختاسيقا،

ؤئتكثراثيخالي.!يائمياةؤافلإيؤاكثري"إئيمقائلأ:اللهؤتازكقا22

خاجممم!.تؤمضتاح،شعمتاء.ؤكانؤكان23الآزضيى".غقىالاليور

أربعدؤاتكجثسيقا:خئةتفسأالآزضن"يئخرج:اللهؤقال24

ذواتكلوالئانيأ"س!3ح)أ3الزواحفالأول:معنببنعلىنأنىغة+ع+79البونانيةالكلمة8

24(.)آيةالدواب،الأرضعلىتتحركالتيالأربع
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اللهقغيئ25.كذلكؤكانكآختاسيقا-".الآزفيؤؤخوشنؤذؤالث

الآزضيىذؤا!ثؤتجميغكأختاسيقاؤائتقائتمكأختاسيقاالأزضيىؤخوشن

خستتة.آثهااللهؤزآىكأختاسيها.

غقىقتتستلطونوكمثايتا،صئوزيتاغقىالإئستان"تغقل:اللهؤقال26

ؤغقىالآزفيكلؤغقىائتقاثيمؤغقىالسئقاء،طيويىؤغقىاثتخرأتهاك

صموزةغقى،الإثستاناللهقغيئ27الأزضيى".غقىتدلثالتيالذؤاسثكل

ؤاكثروا"إئفواقائلأ:اللهؤتازكفئم28غمقفم.ؤآئتىدكرأغمقه.اللة

طيوليؤغقىائتخرأتهاكغقىؤتستفطواغليقا،ؤتستئدواالآزضن،ؤائلاوا

الييالذؤالثكلوغلىالآزفي،كلوغقىاثتقائيمكلؤغقىالسئقاء

الأزضيى".غقىتددث

الذييررا،يثزرقزروععشئحبكلأغطمتكثمقذ"هوذا:اللهؤقال92

تكونتكئميررأيثززثمرميهائذيشتخرؤكلالآزضيى،كلغقىتكون

التيالذؤالثؤكلالسئقاءطئوليؤكلالآزضيىوخوشيىؤلكل03طغامأ.

آخضرع!ثثبكل)%غطئث(خئة،تفس!!يقاالىالآزضيى،غقىتدفي

كذلك.ؤكانطغاما((.

ؤكانقستاءؤكانحذأ.خستنهؤقإداغمقهقاكلاللهؤزآى31

متابس!.تؤم،ضتاح
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فيذاضخا!لآآ
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ائيؤيميخىاللهؤآكضل2غاتضهضا)9(0ؤكلؤالآزضنالسئقاغاقالمكمقمت

جتميعينالسئايعائيؤيميخىؤاشتراخ)11(غمققا.افئآغضاتةالسئادس).آ(

اشترابخ!ييمالآئةؤقذستةالسئايغائيؤتماللهؤتازك3غمققا.افئآغضايإ)12(

يغقققا.أناللهابتذآالىآغضاييما،تجميعين

الذىاليؤيمفيضارث،حينؤالآزفيالسئقايمقتابئ)13(يهتالبقذا4

اليونانيةفيوتاتيخندها.وكل:بمعنىصباؤوت()وكلإبر؟-لإد؟هالعبريفيتاتي1

الفولجاتااللاتفنيةالترجمةفيترجمت)وقد،زينةاوكوناوعالمإلى:وتترجمءهلم!كاق؟أ

ماكلهنائعنىوهيولهء،5+(66ولزينئهاإلى:القبطيالنصفيوايضأ،زينةبمعنىأ،+هلما3

.والأرضالسماءفي

فيئاتيلكنها،السابعاليومفىايشبيعي(ها)بيوملإ،؟ب!؟6لإ،أه:العبريفيتأتي01

.السادسالبومفيوالتبطياليوناني

عن.كثاواستراحبمعنىيائيد!(ن"+"كا"،االيوناشالنعل"

تردوهكذا(،مراث)ئلاثاعماله:الجمعبصيغةوالئالئةالئانيةالآيةفياليونانيةفيتاتي12

1(.4:4،0)عبالعبرانيينإلىالرسالةفيوايضأالتبطية،الترجمةفي

العبريةفيووردت6منشأاوتكويناواصلاوبدايةتعنيغلأع،كا!7اليونانيةالكلمة13

الهءهـفى5الآيةهذهفيالبحيريةالقبطيةالترجمةفيوجاءتتواليد،بمعنى)توليدوت(أ++أ؟6

الترجمةفيالسفرعنوانهيصارتولذلكالسفر،هذافيمرة15تكررتوتد.خلقةبمعنى

.+حلاغكاسا5،السبطنية



الثانيالأصحاحالتكوينسفر62

غلىالحقلتباتكليصيرأنوقئل5والآزص.السماغ)14(اللهغيئ

كقىأفطرقذتكنتنماللةلآن.الحقلغشنمبكلتسآآنوقنلالآرضيى،

منيطقغتثبوغ)15(قكان6الآزضن.ييققخإتستانكانؤلآالآزضيى،

ينئرابأآلإنستاناللهؤتجتل)17(7الآزضيى.ؤخيماكلؤتسئقيالآزفي)16(

خئة.تفسأآلإنستانقضاز.خياةت!قةؤخهإ)18(فيؤتقخالآزضيى،

آلإنستانفتاكؤؤضغشترقأ،غذل!مييرذوسأالإتةآلربلمؤغرش8

ؤتجئذةللئطرخستتهشتخرةكلآئضأالآزفيجمناللهؤآثتتآ9.تجتقةائذي

؟؟نر*!اللهبكلمةمرتبطة6إيهوه(إ6إالربكلمةفيهائاتيالعبريالنصفيمرةاولهذه14

الترجمةفيويقابلها(.الاله)الربهكا+،1لا+هولع!القبطيةالترجمةفيجاءتوقد)إلوهيم(.

هذهفىاللهكلمةانونلاحظ(.الالهالرب)أينك!ه،59ةةعه5الاسكندربة()النسخةالسبعبنبة

لكلمةترجمةدائمأهىالربوكلمة،اليونانيةةعه5لكلمةدائمأئرجمةهيالعربيةالترجمة

ذلك.خلاتنذكرلمما،اليونانيةق!5،9ع

القبطيةفيوكذلكث!أ!+،ينبوعاونبعفتأتياليونانيةفياما؟6ضبابالعبريةفيتأتي15

.،هلهر+هالمه

.عدن)فردوس(منينبعكانالينبوعانالقبطيالنصفيتأتي16

كؤنأوشقذيعنيبل،الأرضمنجبلأوأخذمجرديعنيلا8+دل!كا!ةاليونانيالفعل17

مشثلة(.مادةبمعنىالفعلهذامنمشتقة3،)"أءأالشائعة)والكلمةبيدهاوفكرهفيسواءصؤرأو

قارن.وجهه:تأتيوالقبطيةاليونانيةفيولكن)بأفيو(،د؟391انفهفي:العبريةفيئأتى18

افبلوالهموقال3كاه+*ع03وجوههمفينفخهذاقالالولما:القبطيالنصفي22()02:يوحنا

".القدسروح



72التكوينسفرالثانيالأصحاح

ائخئرجمفمءتغرقة)16(ؤشتخرةالمرذوس،ؤستطفيائختاةؤضتخرةيلأكل،

ؤالشئر.

تئقسيئمفتاكؤينالمرذوش،ليسئمىغذد!ينتخربختهراؤكان.

آزضيىيخميعائمجيطؤلهؤاليشئون،ائؤاحدإشئماا:رؤوسآزتغةإتى

تجئد.الآزضيىيفكاؤدقمب2الذقمب.فتاكيوتجاخئحثائخويقة،

ؤفؤحيخون.الثافيالئفراؤاسئئم3ائخرع.ؤخخرالفقلؤفتاك

اثخايىيؤفؤدجقة)21(.الثايثاؤالئفر4إ"ليوبتا)02(0آزضيىبخميعاثمجيما

اثفراث.قفؤالرايغالئفرآئاآشموز.ئقايل

المرذوسفيؤؤضغهتجتقه،الذيآلإنستانالإتهالرلباؤآخذ5

الشتخرتجميع"ينقايلأ:أذتمالاتةآلربلىاؤآؤضى6ؤتخقطة.يتفقخه

قلآؤالشئراثخئرضغرقةشتخرةاؤآئا7آكلأ.تاكلالمرذوسفيالذي

القبطيةوفي،والشرالخيرمعرفةيعلمان:بمعنى،"داغةأعكالل!+6د!ةاليونانيةفيتأتى91

والشر.الخيرتغيراوإبدالمحرفةبمعنىعاولعشهـا!ا+3

وفي5"آ+ه،هـأول.أثيوبيافتاتياليونانيةالترجمةفياماكوش،:العبريالنصفيتأتي02

الأئيوبيين.اوالأحباشارضايلأهـ*هـغاولتأتيالفبطيةالئرحمة

الحبرىفىاما.دجلةنهرايظا"ءا+ا*القبطيةفيكذلك5،93أ+اليونانيةفيياتي21

حداقل.لقطق



الثانيالأصحاحالتكوينسفر82

تموئون)22(".قؤتأجمئقاتأكفونتؤتملآئكمجمئقا،تا!كفوا

تهقلنضتعؤخذة،آلإنستانتكونآنخئدا"لئسن:الإتهالربلماؤقال8

ؤكلائترية،ليخؤشيىكلالآزفيينآئضأاللهاوتجتل9قتيقة".ضجينأ

ييماذغاتاؤكلتذغوقا،تاداييرىأذتم،إتىقآخضرقاال!قاء،طئولي

اثتقائيمتجميغيآسثقاءأذئمقذغا02اسثفقا.قهؤخئةتفسبىداتأذئم

شجينيوتجذققثملآدتمؤآئا.اثترتةوخوشيىؤتجميغالسئضاغطئويىؤتجميغ

ته.ضتيل

ؤقلأآضلآجميما،ينؤاحذةقآخذقتاتم،أذتمغقىسئتاتأالفهقأؤقغ21

ائرأة،أذتمينأخذقااليىالضفغالإتةالرلبؤتتى22تخمأ.قكاتقا

ؤتخمجمطايى،ين)23(غطمالآن"قذ؟:أذئمتقال23.؟دتمإتىؤأخضرخا

قذالأجل24أيخذث)24(".ائرءينيلأئقاافرآة،تذغىقذ؟.لخمىين

ؤاحدا.تجستدايهلآهقاؤتكوتالطيائرآييما،ؤتفتصقؤأئهآتاةالرجلتئرك

إمايفيدوهو،الجمعصيغةفىالآيةهذهفيالأفعالتاتىوالقبطيةاليونانيةالترجمةفي22

المفرد.فيفياتيالعبربةفياما،المثنىاوالجمع

اهميةانظر،لحميمنخارجولحمعظاميمنخارجعظم:معنىيعطيعأسا!من"الحرت23

".عظامهولخومنلحمهعأغمن،جسمهاعضاء"لأننا03(:5:)أففيالحرفهذااستخدام

ويظهر.(خذتزوجها()أورجلهامنلأنها(زوجة)أوامراةتدعىهذه:الحرفيةالترجمة"2

النصاما.أخذتنهـأ؟9الشمنلأنها6"نبأالشاتدعىهذه؟العبريةاللغةفيأكثرالتقابلهذا

،.امراةتسمى)،هذهفقط:هكذاالترجمةفئاتي،الآيةمنالثانىالنصففيغيبالقبطي



92التكوينسفرالثالثالأصحاح

تخخلآلط.لآؤفقا،ؤاثرقئلةآذئمغرتاتئن،يهلآفقاؤكاتا25

اذيمثآلأمئخاخ

الييالآرضيى،غقىالىآلؤخولقتجميعآخكتم)25(ائخئةاؤكاتت

ينتا!كلآ)26(لآاللهقاذ"يضاذايفقرآة:الحئةققات!تالإتة.الرلثغمققا

ضتخرثقر"ينيفخئة:ائقرآةتقاتحت2ائعرذوس؟"فيضتخرةكل

ققالائمرذوسؤستطيىالييالشئخرةثقرينؤآفا3تا!كل،اثفرذوس

"لنيفمرآة:اثخئةققاتت4تموتا".يتلأتقسئاةؤلآجمثة،تا!كلآلآاللة:

ؤتكوتال!أعينكضا،تثقيحجمئه،تا!كلآدطتؤتم%لهغالمالله"لآنقؤتا!تموتا

ؤالشئر".اثخئرغايىقينكآيقة)33(

تراقا،أنيفعمولطتهخةؤأنقايلأكل،تجئذةالشئخرةأناثقرآةقرأت6

القبطيةاللغةفيوكذلك،الوحوشكلاحكمأنهاهـئعنى9هكا"ءدف!لم!،507اليونانيةالصفة25

:ا.)مت"كالحياتحكماء"كونواالجديد:العهدفيالمستعملةالصفةنفسوهيعهـ*ح،5،ع+

.)16

ايضأ.المممىتحنيأنالممكنومن،الجمعصيغةفىهناالأفعالتائي26

القبطيةالترجمةفيوكذلكآهعهـ،آلهة:الجمعصيغةفياليونانيةفيالاسمياتي27

جمع.اسمحقيقففيهوالذيالعبريإلوهيمللاسمترجمةوهو،الجمعصيغةفيقى3+ه**"9



الئالثالأصحاحالتكوينسفر03

أثضأزخققاؤأغطسثؤأكقحث،تقرقاينقأخذثيلئأئل.خستتةؤآنها

قخاطاغرتاتثن.كاتاآعضنفقاؤغيقاالاثتين،آعينقاثقتذث7قآكلآ.قغقا

تأفيز.لآئفسيهقاؤضتغايينآؤزاق

أذئمقاختتأاتستاء،فياثمرذوسفيتاشييأالإتيماالرلثضؤتؤستمغا8

الرلبقتاذى9ائمرذوس.ثتخرؤستطلمحيالإت!الرلثؤخ!ينؤائرقيله

ضؤتلث"ستمغثله:اققاذ.آئت؟".أثن"أذم،ته:وقاذأذتمالإتة

"تنته:اققالاقاختتات((0غرتانلأتيقخشييتاثمزذوسفيقاشيأ

نآآؤضثتكالييالشئخرةينأكف!تقدكتتإنإلأغرتان؟آنكأخترك

تكونأنآغطئتاليى"اثقرأة:أذماققاذ2ؤخذها)28(؟"جمثقاتاكللآ

يفمرأة:الإتهالرلباققال3قأكفث".السخرةينآغطييهيتعي

قآكفث".آغؤثتي)92("اثخئة:ائقرآةققاتتقذا؟"قغفست"تاذا

تجميعينآث!تتفغوتةقذا،قغفست"لآنلثيفخئة:الإتةالرلباققال4

ؤترابأتسئغثن،وتطلثضذليكغتىالآرضيى.وحوثيىتجميعؤجمناثتقائيم،

تسثيلثؤتثناثقرأة،ؤتئنتيتلثغذاؤةاؤأضع5.ختايلثلأيايمكلتا!كيين

فأكل!ت.:كلمةالآيةنهايةفيوالصطديةالبحيريةالقبطيةالترجمةتضيف28

حواءغوايةصتكلمعندما)!!ا(س!ةكا"+"الررنانيالنعلننسالرسولبولساستخدم92

1(.24:اتي3؟ا:اكو)2



13التكوينسفرالثالثالأصحاح

كقتة)32(".ترضدينؤأئتزأستلث،ترضذ)31(فؤ)03(ؤتسئيقا.

تيدينبالآخرالط)34(ؤتتهذك)33(.أخراتلثأكئر"تكثيرأ:يفقرآةاؤقال6

غقئلث".تسمودؤهؤتلاذك)!3(،تكونزجيل!ؤإتىأؤلآدا.

القبطيةالترجمةفيوكذلكة+ن"5عافلمذكرمنرداليونانيةفيهو،الضمير:يأتي03

فيايضأتأتيالمراةنسلعبارةانكما.النسلكلعلىوليسمفردشخصعلىيدلفهوا!ه!قى

بولسلاحظوفد(،والصعيدي)البحيريالقبطيةفيوكذلكتاه+غ+5064"له!9شق"5المفرد

16(.3:)غلراجع،عليهوعققذلكالرسول

وفي.بشدةيراقباويرصداويحرسإلىويترجمولغه+اليونانيةفيالفعليأتي31

إلى:القبطيةمنترجموقدالمعنىبنفس"س!عامع(ل!علمالصعيدي)وفيل!عملأجاءالقبطيةالترجمة

يرصد.

رفعالخبزمعييأكل"الذي:القدمكعبوهوالعقبومعناهاغكا+7"79اليونانيةفيئاتي32

18(.ا:3)يو"عقبهعلي

بالئنهدالأولاد"تلدين:التاليةالاثمطرةمعلتهدككلمةت!نيالصعيديةالقبطيةالترجمةفي33

".القلبوحزن

فيالواردةالعبارةانغير.."،"بالآلام:العبريالنصفيجاتاولادأ"تلدين)هـبالأحزان(3

الذي"الحزن"بينالمقارنةالآباءعليهابنىإذ،الكنسيالتقليدفيأهميةلهاصارالسبعينيةالترجمة

العنراءنالتهالذيالفرحوبين،الفردوسمنطردهاعندورائها(منكلها)والبشريةحواءاصاب

28(،ا:)لو(،نعمةالممتلئةايئهاآ"*9ع"افرحيلهاقيلعندماورائها(منكلها)والبشرية

(.المقدسةالأبصلموديةكتابفيالجمعةيومعلى-تفسيراي-ئنش)انظر

القبطيةوالكلمةصلجأ،أوملاذأو،تحولأوعودةاورجوعتعني9ءكا!+"لآهـهكلمة35

نفسوهو.ايابأوعودةتعني5+!ء+*(الصعيديالقبطي)فيهـص!"+*ا*ع+5عنهاالمترجمة

7(.4:)ئكذبيحتهتفديمبعدقا%عنالمستعملالفعل



الئالثالأصحاحالتكوينسفر32

الشئخرةينؤأكفتائرأيكيضؤتستمغت"لآثكلآذتم:اؤقاذ7

يأغضالك)37(.الآزضنقفغوتةغ(،ؤخدقا)6قذ؟ينتا!كلالآآؤض!يتكاليى

لك،ئئيثؤخستكأاؤثتؤكأ8ختايك.آيايمكليثقاتا!كلبالآخرال!

إتىتغوذخئىخثزك،تا!كلؤخهذايغرق9الخفل.غ!ثئحتؤتا!كل

تعوفى".ترالبؤإتى،قرا!بلآعضنكجمثقا.ايخذتالييالآزفي

خى.كلاثملآءتقا))خواغ)38("اثرأتهاسئتمآذئمؤذغا02

ؤآثتستفضا.حفدينأفمضةؤلائرآتهلآذتمالإتةالربلمؤضتغ21

ؤالشئر.ائخثرتغرفثجمئا،كؤاحدضازقذأذئم"فؤداكا(:)9اللهؤقال22

الأتد((.إتىؤتخياؤتا!كلاثختاةشتخرةينؤتا!خذتذةتماتغلهؤالآن

جمئقا.ايخذالتىالآزضنييفقخآلتجيم،يردوسينالإتهالربفىقأخزخة23

كلمة:الصعيديةالقبطيةالترجمةوكذلك،الاسكندريةالنسخةالسبعينيةالترجمةتضيف36

فأكل!ت.

12(.:4)تكانظرقوئها،تعطيكتحودلا:الصعيديةالفبطيةالترجمةتضيف37

القبطيةاللغةفي)وكذلكس!+د!شمالح،7حيكلأملأنها،حياةبمعنىلآدم!2اليونانيةفيئاتي38

حواء.اي5"ثا:العبرينطقهافيفتأئيالجديدالحهدفيوكذلكالمواضعبلأفيفيأما3(.ولللا

واطسابصاليةمثلأ:)انظرالقبطيةالكنسيةصلواتبحضفيوردفقدهناجاءكماالاسمأما

السالس(.الربعالمقدسالصوم

الربوقال:والصعيديالبحيرىالفبطيةالترجمةفيوكنلكالإسكندريةالنسخةفيتاتي93



الرابعالأصحاح

اثكروييتم)."(وأقاتمالتجيم،يرذوسأتاتمؤآسثكتة،ذتم6قطرذ24

ائخياة.ثتخرةطريتييجراستةمتقلحب

33التكوين

تابىوستيص

الرايغآلآضخاخ

"افتتثث:ؤقاتت.قايينؤؤتذثقخيقصثاثرأته،خؤاغآذماؤغرلت

خاييلوضازقاييل.آخاةقؤتذثؤغاذث2)1"(".اللهجمئدينإئستانأ

الأزضن.)تفقح(قلاخاقكانقايينؤأماغتم،زاجمى

يلرلث.دييخةالآزضيىأتضاليينقذتمقايينأنآئابمتغدينؤخذث3

قاييلإتىاللهقتطرسيضايقا.ؤينغتميماآثكايىينآثضأفؤقاييلؤقذتم4

قايينقخزنتفتمسث.تئمدتائجيماؤإتىقاتإتىؤليهن5قرابييه.وإتى

الترجمةاماالكروبيم.عدقجنةشرقيإنيأيرأإواسكنآدم،فطرد:العبريالنصفيئاتي."

النعيم.فردوسأماموسكنآدمفخرج:اليونانيةالئرجمةمعف!ممسابهالقبطية

وفي،اللهمعأي؟+العبريةوفي،اللهطريقعنأوبواسطةأي8مااليونانيةفيئأتي41

الله.!ندمنايههـغول+اس!*عالقبطية

3مبنالتكوسفر



التكوينسفر43

ؤخهه.ؤستقط)42(،حذا

الرابعالأصحاح

ستقطؤيقاداجدأ،خزيئاجمرت"يقادايقايين:الإتةالربلىققال6

خطئحت؟آقاباسيقاقبما،ئقسئثملموباسيقاقه،قذمتكئتإن7ؤخفك؟

غقيه)43(".ست!ودوأشآإلثك،قرجوعهاهدأ،

كاتاإدؤخذتالسئفل)"4(".إتى"يتذقثقاييل:لآيخييماقايينؤقال8

"آئنيقايينةاللهققال9.ؤقتقهآيخيهخاييلغقىقاتمقايينآنالع!ئفل،في

لأيخي؟"خالييرأتاألغلي!آغقم"لآ:ققالهوأئاآخوك؟"قاييل

الآزضيى.ينإليتضرخآيخيكذيمضؤثقغفت؟"قادا:اللهاققاذ.

جمنآيخيكذتملتفتلقاقافتخثاليىالآزضيىينآثتقفعونأقالآنا

تكونؤستؤتقو!لقا،ئغطيكتعوذققنالآزضنققذتأتتى2تدك!

الآزضيى".اليومرتجدأئتتهدأ

إلىالقبطيةفيوترجم.يخفقاوينهاراوتمامأيسقطول،+آ+لممالهكايعنىاليونانيالفعل42

غبمم!.أوتغئربمعنى+هـله(لأ

الضميرانالأرجحومن،اليونانيةالترجمةمعمتطابقةالبحيريةالقبطيةالنرجمةتأتي43

ملوالآباء،بعضارجعهاوقدهابيلعلىيعود،عليهسشمودوأنتاليكرجوعهعبارةفيالغائب

تقديممنالفائدةانأي،التقدمةمنالغايةعلى،التكوينسفرعئىتفسيرهفيديديموسالعلامة

ا.اللهإلىوليسإليكترجعالذبائح

القبطية:فيوكذلك،اليونانيةالترجصةفيتاتيلكنها،العبريالنصعنالعبارةهذهتغيب"4

الحقل.إلىلنذهب



53التكوينسفرالرابعالأصحاح

تطرذفيكثتإن14ئغتقر.آنينآغطئم"دئيى:يلرلتقاييناققال3

متتهدأقسأكونأختمى،شؤ!تؤخهكؤينالآزضيى،ؤخيماغناثيؤتم

الرلثتةاققال5تقئفيي".ؤتجذفيتنكلؤتكونالأزضي،فيوئرتجدأ

أضغالتسستئغة4تتاقايينقتلقنكل،كذلكتكون"لنالإته:

ؤتجذة.قنكلتفئقةلآلكىغلآتةيقايينالإتةالرفيؤتجغلاتجراء".

غذل!.ئقايلاقئئوب)45(آزضيىفيؤستكنالئ!ليخهينقاييناقخربخ6

قديتة،تثيىؤكانحنوك)46(.ؤؤتذثقخيقتاثرأتة،قاييناؤغرلت7

جميذاد)47(.لخئوكأؤؤيذ8خئوك.ائييمااسئيمغقىاثضلإيتيمااسئتمقذغا

ؤتذقئوشتائيلمتوشتائيل)94(.ؤتذؤتخوتائيلضخوتائيل)48(.ؤتذؤجميذاذ

ءا"ول.القيطبةفيكذلكة،"لاا،اليونانيةفي5"

ياردابناخنوخعن18:هئكالآيةفيجاءمللما)إنوخ(،*دن!د!15:اليونانيةفئالاسميأتي6"

في(ما)حنوك(،6؟رأالحروفبننسالاسمانيأئيالعبريةاللغةوفيبمنيزته،اللهارضىالذي

ونظرأ)إنوخ(.ءده(*5يأتيالئانيوالاسم)إنوس(،دلاولع!إنوشالأولالاسمفيأتيالقبطية

41آيةرسالتهفيالرسوليهوذاالقديسبينهمامئزفقد،والعبريةاليونانيةاللغةفيالاسمينلتاثمابه

.آدممنالسابعأخنوخيارد:ابنأخنوخداعيأ

عيراد.فهيالعبريةفيأماء"ءا"+،القبطيةفيوكذلكة"ة،"ع،جيداداليونانبةفي47

محويا.إلىترجمتوقد"آكاهعولالقبطيةالترجمةفيوتأتي78،"ول:اليونانيةفيتاتي8"

فتأتيالعبريفيأما25(،5:)تكملو)مئوسالا(متوشالحوالقبطياليونانيفيتأتي94

متوشائثل.



التكوينسفر36

لآمك.

الرابعالأصحاح

التاييةؤاسئئمغاذة،اثؤاحذةاسئئماثرأتين:يتفسييمالآيأأؤائخذ9

زغاةاثجتايملستايهييآبأكانقذاتاتال،غاذةقؤتذث02.جملة

والميتارة.يلمزتاليفخترعأكانقذا4)05(،ئوتاآيخييماؤاسئئم21.اثقؤاضيى

للنخاسضايعأبالجطرق!ضاربأؤكانئوتال)51(ؤتذثآئضأؤجملة22

ئغقة.ئوتاذؤأختؤالحديد.

لآيك،ائرآتيتاقؤلي،اشقغاؤصفة،"غاذةلاثرآتثيما:لآجمأؤقاذ23

قدإئة24.لىيكذتبماؤقتئلى،يخرعزخلأقتفثقإني.يكلآجميؤآضجيا

ؤستئعين".فستثغةيلآقكؤآئاأضغافب،ستثغةيقايينإنئقتم

ثييثأاسئضهؤذغتائنأؤؤتذبقختتثائرآتة،خواغأذئمؤغردت25

قتقهآئذىقاييل"،غنجمؤضأأخرتسثلألىآقاتمقذالله"لآنقائقة:

ياسئيميذغىآنترخىقذاالملولق.اسئقةقذغاائنيشييتؤضاز26.قايين

آلإته.الرلث

الاسمانفيأتيالقهطيةفيأمالحهلمداهأ.والثاني8!المدع!االأولالأخاسمياتياليونانيةفي05

هـلالااعول

عهـههـ.ولالقبطيةفيوكذلكههلمع8اليونانيةفيتائي51



الخامسالأصحاح

ائخام!منآلآضخاخ

73التكوينسفر

الئيماضوزةغقىأذتم.اللهغيئتؤتمآلتشر)53(تؤاييد)2"(يهتافياقذا

تؤتمأذتماسئقهم)55(ؤذغاؤتازكفم.غمقفم)54(،ؤ(ثثىدكرأ2.غمقة

خققفم.

ضوزييماؤغلىشته!غقىؤتدأؤؤتذستتةؤثلآيينجمئتينأذئمؤغالق3

ؤؤتذستتةجمئيماستثعثييثأؤتذقاتغذأذتمآئائمؤكاتتأ4ضييثأ.اسئقهؤذغا

ستتةؤثلآئينجمتبمايسئغغاشتقاالييأذتمآئايمكلقكاتت5ؤتتاب.تيين

ص)56(صءا
.ومات

.مبادئإلىئرحمتوالتي2،4:تكفيالواردةالكلمةننسهى52

.آدم:العبريفيئأتي53

6(.:ا.)مرحرفيأاليونانيةالترجمةمنالايةهذهمرقسالقديسإنجيليتتبس"ه

اليوناني.اوالحبريفيسواءبالجمعتأتي55

عندالعمروخاصة،والعبرياليونانيالنصينبينالآباءاعمارتناصيلفياختلافهناك56

الاختلافاتوهذهالآباء.حياةسنيإجماليفيالنصئينبينتشابههناككانوإن،الأولالابنإنجالط

العبريالنصحسببالجسديسوعالربميلادسنةحسابفيالاختلافسبيتفسرومثيلاتها

سنةالميلاد)يحسبالسبعينيالنصوببن(للعالم4004سنةالملادتحسبالبيروتية)الترجمة

.الكتابنهايةفيالأعمارمقارنةجدولانظر(.للعالم1055



الخامسالأصحاحالتكوينسفر38

تغذشييمثؤغاشن7آنوشن.ؤؤتذسييينؤخضمنمئتينشيي!ثؤغاين6

آئايمكلقكاشأ8.ؤتتابتيينؤؤتذسييينؤستثغجمئبماستئعتمونوشنؤتذقا

ؤقات.ستتةغشرةؤاثتتيجمئبمايسئغشييت

قاتغذقيلوشناؤغاشن..قيتانؤؤتذستتةويسثجينجمتةأ*نوش!ؤغاشن9

كلاقكاشأا.ؤتتابتيينؤؤتذستتةغشترةؤخفسنجمئهستثعقيتانؤتذ

ؤقات.سييينؤخض!نجمئ!يعمثغلأنوشنلأيايم

تغذميتاناؤغالق3قفقفئيل.ؤؤتذستتةوستثجينيتةشقيتاناؤغالق2

كلاقكاتث4.ؤتتاتتيينؤؤتذستتةؤآزتجينيئبماستئعضفقفئيلؤتذتا

ؤقات.سييينؤغشترجمئبمايسئغ!يتانإلايم

اؤغاشن6تايىذ.ؤؤتذستتةؤسيثينوخفسأجمثةضفقفئيلاؤغاشن5

ؤتتاب.تيينؤؤتذستتةؤتلآيئنجمئ!ستثعتايىذؤتذتاتغذقفقفئيل

ؤقات.سمهؤيسئجينؤخفسأجمئ!تقاييقفقفئيلآثايمكلاقكاشأ7

تاليداؤغاشن9آخنوخ.ؤؤتذستتةؤسيئينؤاثتتثنجمئةتايىداؤغاشن8

أيايمكلقكاشأ02.ؤتتابتيينؤؤتذستتبماجمئةتقاييآخنوخؤتذقاتغذ

ؤقات.ستتةؤسيئينؤاثتتثنجمئبمايسثغتايىذ

قنوشتاتخ.ؤؤتذستتةؤسينينوخضسأجمئةآخنوخؤغالق21
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تنينؤؤتذستتةمئتىقتوشتاتخؤتذقاتغذالله"آ.!)57(.صص!ه22 ءص.حمو!وأرصى

ستتة.ؤسيئينؤخضسأجمئةتلآتأخنوخآيايمكلقكاتث23ؤتتاب.

.(تققة)8الفهلأننوتجذؤلأاللة،آخنوخؤأزضى24

ؤغاشن26لآمك.ؤؤتذستتةؤسيتينؤستثعأجمتةمتوشتاتخؤغاشن25

ؤتتاب.تيينؤؤتذؤستتتينجمئبماتمانيلآمذؤتذقاتغذقتوشتاتح

ستتةؤميئينؤيسثعأجمئةيعمئغغاشتقاآلىضتوشاتخلأيايمكلقكاشأ27

ؤتات.

اسثقهؤذغا92اثنأ.ؤؤتذستتةؤتقايينؤتضانيجمئةلآجمأؤغالق28

الآزضيىؤمنآثديتا،أخزال!ؤمنأعضايتا،ينئرلمجنا"قذاقائلأ:ئوحأ

جمئبماخضمنئوحأؤتذقاتغذلآجم!ؤغاشن03آلإتة".الرلثتغتقاائتى

ستئغلآجمكآيايمكلقكاتت31ؤتتاب.تيينؤؤتذستتةؤسييينؤخضسأ

ؤقات.ستتةؤخضميينؤثلاثأجمئبما

ونفسه(.:ا)1العبرانيينرسالةفيوردالذيالفعلنفسوهو،اللهأبهجأوسزأوأرضى57

القبطية.الترجمةفييردالمعنى

كانالرسالةفكاتب:ه(،ا1)العبرانيينإلىالرسالةفىالحرفىبنصهاالجملةهذهتأتيهكذا58

.العبريالنصعلىوليسالسبعينيةالترجمةعلىيعتمد



التكوينسفر04

متتإ.جمئةخضميىائنئوحؤكان32

السالس!الأصحاح

تيين:تلاتةئوحأؤؤتذ

ؤتايخبت.خامأؤ

الشادلمنآلآصثخاخ

آن2تتات،تهئمؤويذالأزفيغقىتكثرونالئالرائتذأتفااؤخذت

ينيستاءلآئفسيهئمقائخذوا.تجميلآتأنفنالئاسيىتتاتزآؤا)9"(اللهآثتاغ

اختازوا.قنكل

الآتد.إتىآلتشترقؤلاء)96(فيزوحيئميم)06("لآالإتة:الر!بققال3

ؤكان4ستتة((0ؤجمشئرينيئةآيائفمقتكونتجستذيون)62(،6نهميستبب

غقىالئ!بنوذخلإددطآ،ؤتغذالآثايم.يفكيخيالآزضيىغقىاتجتايرة

القبطية.الترجمةاخذتومنها،اللهملائكة:الاسكندريةالنسخةفيتأتي95

الترجمةوفي.يدومأويبقىاويمكثاويقيمبمعنىياتيخلم!"+"!ادع!7اليونانيالفعل06

لاتعنيفربماأأ6؟*-إالعبريةالكلمةأما)روحي(.تحللا:إلىترجمتهوتما+دما*جاءالقبطية

وايحكم:ومعناهول9س!داآلسيماخوس:اليونانيةالترجمةفيالنعلجاءوهكذا،يحكملاأويدين

يدين.

في:الزمانذلكفيالموجودينالبشرعلىئحكمفهيتحديدأ،أكثراليونانىالنصفيالآية61

الانئهاءحتىسنةوعشرينبمئةللتوبةكمهلةالأرضعلىبقانهممدةتحددانهاكماالبشر.هولاه

)اىآدمفيروحي)؟(يدينلاهكذا:فيأتيالعبريالنصاما02(0)اب!3:انظرالنلك،بناءمن

(.عامةبصفةالانسان

جسدية.طبيعةاولحمأوجسد:!9"كاتعنياليونانيةالكلمة62
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آئتامنالذفر،ئئذالذينائختايرة)63(فئمأؤقئك-تفئمقؤتذنالئاسيىتتات

الاس!م.ذوو

كلؤآنالآزضيى،غقىكثرثقذآئتاسشئروزآنآلاتةالرلبؤزآى5

أنة)65(اللهقتآئل6الآيايم)"6(0كليالشثروليقفييمافيبافيقابمتتقكرؤاحد

ائذىالإئستان"آئخو:اللهؤقال7ؤتقكر)66(0الآزفي،غقىالإئستانغيئ

إتىآثرواحفؤجمنالتقايتم،إتىالإئستال!جمنالآزضيى:ؤخهغنغمفئة

غمفئفئم".أنىتدئث)17(لآتيالسئقاء.طئويى

الإتيما.الرفيآتاميغضةقؤتجذئو!ؤآئا8

ؤآرضى)68(حيلإ.فيكايلأتازازجلأئوحكانئوع:تؤاييذؤقذ؟9

القبطىالئرجمةفيوكذلك2،كا!آع+57اليونانيةالكلمةبنفسمرتينالجبابرةكلمةئرد63

والثانية(،عملاقاو)مارد3؟6!؟إنفليمايأولىالكلمةفتاتيالعبريالنصاماا!ه!ا*ا*،

.()جبار665دلم؟يمجبور

ايامه.كل:والصعيديالبحيريالتلطيفي"

5(.)يهوالرب:العبريةفيثأتي5

وثال.،اللهوفكرهنا:وئضعهاالتاليةالآيةمناللهكلمةالقبطيةالترجمةلدقل66

سخط!ت.اوغضب!ت:معنىيحملاليونانيالفعل!6

تستعملهالذيالنعلنفسوهو.اللهسزاواللهارضىالذياخنوخمعالسمتخدمالفعلنفس68

6(.:اا)عبإرضا،5"بمكنلاايمان"بدون:العبرانببنرسالة
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ؤتاي!ت.ؤخامأستامأ:تيينتلأثةئوحاؤؤتذ.الله.نوص!

السادسالأصحاح

آلردباؤزأى2طفمأ.الأزضنؤاضتلأت،اللهآقاتمالآزضنأؤقممتذبأ

غقىطريقةآفستذقذتجستدكللآنقاسيذة،هيقإداالآزضنالإتة

الآزضنلآن،آتاييآتىقذتشتركل"زمانيئوع:اللهاققال3الآزفي.

الآزضيى.قغمفيكهثم)96(أتاققاجمثهثم.ظفمااثتلأث

الففكتخغلزتاعئبما)07(.آخشتالبجمنففكألتفسيكإضتغا4

تضئعاؤقكذا5يائقالي)72(0خارجؤمنذايخلينؤتطلي!تستايهن)71(

غرضة،ذزاعأؤخفسييناثففلث،4طوتكونذزاعمئةثلآتآلففك:

فاسدةهىفإذا:مرتينالسابفةالآيةفييردالذياليونانىالفعلنفسهو96

مهلكهمأنافها.طريقههـهـصا+"عا579،عأفسدقدجسدكللأن(.هالكة)او9"هـهـء6"ك!7!غلمما

.لأرضامع(مفسدهم)أوهـهـ"+"عاآع9لنأ

يردولم،الآنمعروفغيرالشجرمننوعوهوخفر،خشب963-أل!لإ:العبريفيبأتي07

نا!د!دل!8:فيأتياليونانيةالترجمةفيأما.الآيةهذهفيسوىالعبريالقديمالعهدفي

هذاالقبطيةالترجمةوتصف،خشبيةالواحأي،اركاناربعةذاتأخشابأيلا49+ء+ل!دل!!دت!

وقدءولههء6+علمهعمالصعيديةوفياولهح!ء+"*البحيرية)فييسوسلاانهالرباعىالخشب

يسؤس،(.لاالذكطالرباعىالساج"خشب:العربىإلىالقبطيمنترجم

.صغيرةحجراتاي،اعشاشتعنى7!هاكا!هاليونانيةالكلمة71

يطلياى،يطليالفعليشتقأيضأومنها)اسفلت(ءه+ولهـكاهباليونانيةالقاركلمةتأتي72

الأسفلت.أوبالقار
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ذزاعخذإتىؤتكضفةققييأ)73(الففكأؤتضتغ6ازيقاعه.ذزاعأؤثلآثين

وتاييةممفيئةطتقابوتخغفه.تجاييهينقتضتعةاثففلثتافيأئا.قؤنين

!ييماتجستدكللأفلكا!زضيىغقىائقاءيطوقالطأبآتااققا7وتايتة.

يفوث.الآزضيىغقىتاؤكلالسئضاء.تخحتينخياةزوخ

ؤيستاغؤائرا*تكؤتنوكآثتالففك،قتذخلتغكغفذكطاؤأييئم8

تجصيعؤينآلرؤاحفتجميعؤجمناثتقائتمتجميعاؤين9تغك.تييك

ائففلث،إتىئذيخلكليناتتئناثتئنيتجستدذيكلؤينآلؤخوشيى)74(

الآجيخةداتاليهويىكلين02ؤأئتى.دكرأتكونتغك.يئطجضقا

كقىترخفثالئآلرؤاحفكلؤينكجئسيقاائتقائتمكلؤجمنكجئسيقا

فىكرأ.!كيئطجضقاإليكئذيخلكليناثتئنائتئنكجئسيقا.الآزضيى

ؤاخضغقاتأكفوته،قاالأطجق!كلينلتفسيكقخذؤآثتآ21ؤائتى.

بمعنى،البعضبعضهإلىتضمهاومعأتجمعهانتعنيدالنألأ!هد!د!كاما+حااليونانيةالكلمة73

وفي+ير+ههـءع*+هةغالبحبريةالقبطيةاللغةفيجاءتوقد.اعلىمنمسطحأتجحلهلا

إلىالقبطيةمنترجمتوقد،الداخلإلىلالمهاوتجمعهومعناهماعمماعح+*6ل!ء*،5الصعيدية

سقف.اوغطاءبمعنىلأ؟6:جاءتففدالعبريةالكلمةامامضمومأ(.)أيمقبيأالربية:

التبطيالترجمةفيوتأتي،العبريالنصفيالآيةبدايةمنالسابقةالعبارةتأئيلا"7

الفلكإلىوتدخلالصعيدى:القبطيالترجمةوفي.البهائمجميعومنالوحوشجميعومن:البحيري

.والوحوشوالزواحفالبهائمجميعمن
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طغامأ".ؤتقالكقتكونجمئذك

قغل.قكذا.الإتهآلربلى

السابعايأصحاح

ييماآترةتاكلخم!بئنوحققغل22

الظيغآلآصئخاخ

لأنياثفثلث،إتىتئيكؤتجميغآشآ"اذخليئوع:الاتةالرلباوقال

آذيخلالطاهرةائتقائيمتجميعين2.الجيلقذافيآتاييتازأزآشأإئاك

فاثتينييطاهرةتث!تآليىائتقائيمجمنؤآقآ.ؤأثتىدكرأستئغةستثغةإتئلث

ؤ(ئتى،دكرأستئغةستئغةالطاهرةالسئضاءطئوليؤجمن3.ؤأئثىدكرأاتتئن

لاسثيثقاءؤأثثى)75(،دكرأاثتثنفاثتينيطاهرةتئم!تالييالطوليينؤآقا

الآزضيى،غقىاثطر)76(أأياستثغةتغذلأني4كلها.الآزضيىغقىتسثل

الآزفي".ؤخ!غنغمفئهقائبم)77(كلؤأفخو.تيقةؤآزتجينتؤمأآزتجين

فيتائىلكنها،العبريالنصفيبطاهرة...ليستالئيالطيورمنواما:جملةتأتيلا75

علىنسللاستبقاءفقط:الأيةنهايةفتأتيالصعيديالقبطيفياماالبحيرى.والقبطياليونانى

.الأرض

الصعيدية:القبطيةالترجمةوفيدل!3!ه+ع،د!ةء!انمطرأاجلبأوامطراليونانيةفي76

ا*أ"ول3+هدلاله+هفىالطوفانماءأجلب:البحيريةالقبطيةفيأماالمطر.ماءاجلب

فى.مما"+"كاول+6لمههح

الخليقةهكذا:فتأتيالبحيريةالقبطيةالترجمةاما،العبريالنصمعالسبعينيةالترجمةتتفق77

.الصعيديالقبطيمعهاويتفقخلقئها.الئى+*د15!ا*لحؤ
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الإته.الربلمي!آقرةقاكلنوض!ققغل5
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الأزص.غقىائضاءطوقانؤضازستتإ،جمئةسيثائنئوخؤكان6

قاءبستبباثففلثإتىقغهتييهؤي!اءؤائراىتهؤتنوةنوحقذخل7

تئ!ثالتيائتقائيمؤجمنالطاجمرةائتقائيمؤين،الطوليؤين8الالوقالط.

نوغإتىاتتال!اتتالطذخل9الأزضيى،غقىترخفقاكلؤيخآيطاهرة،

)78(.اللهآترةكقا.ؤائتىدكرأاثففلثإتى

الآزضيى.غتىضازالالوقال!قاغآنالأيايمالسئئغةتغذ.اؤخذت

السئايعميالئافي،الشئفرميئوع،ختاةينجمتةسيثستتيماأفيا

اثقاليتة)08(تتاييعكلتفخرثآليؤيمقذافيالشئفر،ينؤالجشرين)71(

تؤمأآزتجينالآزضيىغقىالقطراؤكان2السئقاء.قتازيث)81(ؤتقئخسث

بنوؤتاقحثؤخامؤستامنوح،ذخلغيييمااثتؤيمقذاافي3تئقة.ؤآزتجين

الأله".الربامره"كما:القبطيوفينوحأ".اللهامر"كماالعبرى:في78

عشر.السابعفيتائيالعبريةفي97

.الأرضعمقبهاوالمقصود،الهاويةتعنيكالالم"504اليونانيةالكلمة08

مسثطاوسيولاوميازيباوجنادلاوشلالاتتعني99"،"عا5+ولةاليونانيةالكلمة81

ي!+مم!ة!"+ءمم!ا*.5القبطيةاللغةفيكذلكوردتوقدكلةا،ح(،)13ء4مياه
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ائؤخوشيىاؤكل4.ائففلثإتىتغة،تيييمايستاءؤتلآلثئوع،ؤاثرآةنوع،

الآزضيىغقى3تتخرزاحقبماؤكلكآختاسيقا،اثتقائيمؤكلكآختاميقا،

اثتينائففلث،إتىئوعإتىأذخق!ث5كجئسييما،طاثرؤكلكجئسيقا،

ؤأئتىدكرأذخقثايخ!تاؤالآ6.خياةروخ!يهتجستدكليناثتثن)82(

ينالففكغقئيماالإتهالزلثؤأغققئوحأ.اللهآتركضاتجستدذيكلين

خار!.

ؤتكاترتالآزكب.غقىتيقةوأرتجينتؤمأأزتجينالالوقانؤكان17

اثمياةاؤتغاطضت8الآزضيى.غنيقازتقغالففك،ؤزقغتائمياة،

ائمتا؟.قؤنيخضلالفف!قكانالآزضيى،غقيحذأؤتكاثرث

اثجتاليكلؤغط!ثالآزضيى،غقىحذأكئيرأاثمياةاؤتغاطقست9

إتىذزاعأغشترةخضنآئقاغؤازتقغ02السئقاء.تذتاليىالشئاجمخة

الشئاجمخة.اثجتاليكلؤغطى،قؤخ

ؤائتقائيمالطويىينالآزضيىغقىضتخركتجسدذىكلققات21

تاؤكل22.إثستالطؤكلالآزضيى،غقىمتخركزاحفؤكلؤاثؤخويق

قائبمكلؤضخا23تات.اثتايسته،غقىكانتاؤكلختاة،تستضةيييما

ؤطئوليؤالرخاقاتاثتقائيم،إتىالإث!الطينالآزضيى،كلؤخيماغقىكان

وانثى.ذكرأالحينالحين:الاسكندريةالنسخةفي82
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ال!ضاء،

ثففلثةا

ؤخذة،ئوحؤتتقىالآزفي.ينقاثضختأ

تؤمأ.ؤخضميينجمئةالأزضيىغقىاثقاءؤازتقغ24

74التكوين

فيتغةؤائذين

اذمنآلأصئخاخ

ؤكلاثطويىؤكلائتقائيمؤكلاثؤخولقؤكلئوحأاللهدكرائئم

الآزفيغقىلييحأاللهؤأتجازائففلث.فيضغةكاسأائتىاثرؤاحف)83(،

القطرقاضتتبئالسئقاء،ؤقتازيحثاثقاوت!تتاييغؤائستذث2ائضاء.قتؤففت

تغذؤتقصنائقاغأدغنالآزضيى.غنيئتراحعأائضاغؤآدغن3السئقاء.ين

السئايعفيالسئايعالشئهر!يائففلثؤاشتقر4تؤمأ.ؤخضسيينجمئبما

ئتتاقصأتتراتجغاثقاءؤكان5.آزازاطحتاليغقىالشئفرينوالجشئرين)84(

الشئفر)"8(،أؤليفيغشتر،اثخابيالشئهرؤ!يائغاشير.الشئفرخئى

اثجتالي.رؤوم!طقرث

البهانموكلالوحوش)هـكل:البحيريالقبطيوفي،،،البهائموكلالوحوش)ول:العبريفي83

،الطيور".وكل

عشر.السابعاليوم:العبريفي8

الشهر.اولفيالعاشروفي:العبريفي85
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آليىائففلثطاقةقتخئوحأأنتؤمأأزتيينتغدينؤخذت6

ؤلىقخربختؤقص)87(،قذآثقاءكانإنيترىائغراقيؤآزستل7غمققا)86(0

)98(خفقةاثخضاتةأزستلئثم8الآزضيى.غنيائقاغتشيفتخئى88(ترحغ

ققرأائخقاتةتجدققثم9الآزضيى.ؤخيما)06(غناثضاغتؤق!قليترى

ؤخ!كل)61(غقىكاتثجمتاهألأناثففلث،إتىإتئيماقرتجغحثيرخقيقا،

أئضأاققيت.ائففلث.إتىجمئذةؤآذخققاؤأخذقاتذةققذكلقا.الأزضيى

إتيهاترتجغحثاائففلث.ينائخقاتةآئضأؤأزستلأخر،آيابمستئغة

نأنوحقغيتمقمقا.فيخضراغزيتولطؤزقةخاجمقةاثض!تاء،جمثذاثخضاقة

آثضأؤآزستلآخرآيابمستهـثغةأثضأاققيت2الآزضيى.غنيتؤق!قذاثقاغ

تغا.إتئيماترحعتغذققثم،ائخقاتة

الكلمتينلأن(الفلك)ايعملهالذيأوالطافة()ايعملهاالتيإلى:النصترجمةيمكن86

(:مؤنثوالنلكمذكر)الطلامةالنلكعلىالضميريعودالقلطيالنصفيولكنمؤنئتان.

مناليرنانيالنصفيالطلالةتذكرولم+لأ+ه!اشوو.ع+قىمم!3وو*!،*+عيرهـ60+!ههـ15،3

عملها.التي:بقولههنااليهاياثميرانهالأرححمنلذللظ،تبل

اليونانيفىتردلكنها"،توقفقدالماءكاناق)،ليرى:جملةالحبريالنصفييردلا87

الفبطي.و

ويجيء.يروحأخذايوتراجمأ،خروجأخرج:الحبرىفي8

.عندهمن:الحبريفي

القبطية.الترجمةوعنالاسكيندريةالنسخةعن)هـوجه،(كلمةتغيب09

فقط.الررنانيةفي!كل"كلمةترد19



94التكوينالثامنالأصحاح

الشئفريخيئوع،خياةتنجمئبماؤالم!ثاثؤاحذةالسئت!فياؤكان3

يخطاغئوحقكشت!الآزضيى.غنيتشي!اثضاغأنالشئفر،أؤليفيالأؤلي،

ؤخيماغنتشي!قذائقاغقإداؤتطرغمقة)29(،قدكانالذيائففلث

الشثفرينؤائجشئرينالسئايعائيؤيمفيالثافيالشثفراؤ!ي4الآزضيى.

الأزض!.يي!ت

ؤائرقئلكآئتائففلث،ينا"اخربخ6قائلأ:ئوحأالإتةالر!باؤكفتم5

تجستدذيؤكلقغك،الييائؤخوشيىاؤكل7.تغلثتييكؤيستاغؤتئوك

قغك.آخرخقاالآزضيىغقىتتخركزاحقهؤكلاثتقائيم،إلىالالئوليين

تيييماؤيستاغؤتئوةؤاثرقئلهئوحاقخربخ8الآزضيى".غقىؤاكثرواؤاثموا

غقىتتخرذ.زاحق!ؤكلطثرؤكلالتقائيمؤكلاثوخوشيىاؤكل9.مغه

ائففلث.ينخرتجثكآختاميقاالآزضي

كلؤينالطاهرةائتقائيمكلينؤآخذدئة)39(.تذتحأئوحؤتتى02

والضمير6(،8:ئك)انظرالقبطيأوالعبريالنصفي"عملهقدكان"الذيعبارةتردلم29

الفلك.غطاءعلىاوالفلكعلىإماهنايعود

الأله.للرب:الصعيديوفيلثه،:البحيريوالقبطياليونانيوفي،للرب:العبريفي39

4مالتكوبنسفر
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قتتسئتم21)59(0اثقذتحغقىكامقة)49(مخرقابؤأضغذالطاهرةالطويى

آلغنأثضأأغود"لآضقكرأ:الإتهالرفيؤقالزيهئة)69(.زائخةالإتهلرفي

الشئرويىإتىبافتقابمتميلالإئستالطفكرلأنائتشتر،آغضالييستبمبالأزضن

قغفث.كضاخيتجستدكلأضرفي)79(أئضأآغوذلآيذلكخذاتيه.فئذ

تقارؤزبيعضئفؤخر،تردؤخضاد،ززعالآزضيىآيايمكلئذة22

تكفث".لآؤلئل

سيغاكضخا!لآآ

الأزضنؤاثلاواؤاكثروا"إثمواتهثم:ؤقالؤتيي!ئوحأاللهاؤتازك

ؤخوشيىكلغقىؤضخاقئكمقثتئكمؤلتكن2غفيقا)89(0وتستفطوا

الآزضيىغقىتتخركلمقاكلؤكقىالسئقاء،طئويىكلؤغقىالأزفي،

فيوردتوقد.كاملةمحرقةبمعنىكاملةتقدمةتعنيةء،ءس!+9!)85اليونانيةالكلمة"9

كاملة.محرقاتايكأ03ول"دهدما+كاء"هالصعيدىالقبطي

المذبع،(."على:منبدلأ(،،الالهادللرب:الصعيديالقبطيفي59

اههـغ+ه.هـئةكأايا+ه*اهبخوررائحةالقبطيةفيوتأتي،طيبةاوعطرةأوزكيةرانحة69

فييضربإلىترجموقد،يذبحأويقتلاويضرببمعنىيأتىرل!كا!!ه+"!اليونانيالفعل!9

امة!.القبطية

العبرية.فيتردلاالعبارةوهذهعليها،تسئدواأوعليهاوتسلطوا89
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خنبماذانإ)69(ؤكل3آنديكنم.قختآأغطثقاقذانتخر.أسنضا؟كلؤغقى

غير4اثخميغ.إتيكئمأغطيثالآخضركاثغشئحب)001(طغامأ.لكئمتكون

كلتدجمنأطفئة،أثفسيكئمذتمؤلآن5تا!كلوة.لآتفسييمابذيمتخمأأن

تن6أيخيإ)101(0الإثستالطتدجمنالإئستالطتف!منؤآطف!ثأطفمة.الؤخولق

غمفحثاللةضوزةغقىلأنني.ذئةئسثقأغثةجمؤضأإثستال!،ذتمتسثفأ

.هموص4ءميص

1(".غليقا)2ؤاكثرواالأزضنوائلاواؤاكثرواقائفواأنتئموأقا7.الإئستان

ؤتغقغكئمغفدياييئمأتا9"ؤقاقائلأ:ضعهؤتيييمائوحأاللهؤكفتم8

تغدكثم،ينتسثيكثم

ؤخوشيىؤكلاثتقائيمؤينالالئويىجمنقغكئم:خئبماتفسبىكلاؤقغ.

غفديأؤأقيئم1اثففلث)301(0ينائخايىحينتجميعينقغكئم،الييالآزضيى

ماكلتعني02(ا:)تكزواحفترجمناهاانسبقوالتيغ!ةكاع+9اليونانيةالكلمة99

اربع.علىيدباويزحف

كرجمت:وثدالخضراء،الحبوبأوالخضرواتأوالشبتعنى8ل!"*كأ57كلمة001

2(.:ا4)روفي"بقولأ"

(،.اطلبهالانسانيدالومنهكذا:البحيريالقبطيفيالأخيرةالجملةهذهتاتي101

على"واكئروا:الاسكندربةالنسخةوفي،الأول"اكثروا،فعليغيبالبحبري:الفبطيفي201

".ايارض

(،.الأرضحيوانكل"إلى:عبارةالعبريالنصيضيف301
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تاءأئضأتكونؤلآ.الطوقالقيضاءأئضأتجستل!ذيكلتموثقلآتكثم،

"قذ؟:ينوعالإلةالردثاؤقال2كفقا)401(".الآزضنيئخرقيطوقال!

الىخئة،تفسبىكلؤتئنؤتئتكئم،تئيىاغطيهآتاائذمم!اثغهد،غلآتة

قتكونالسئخالب،فيقؤمييأخغلا3الذهولي:آختاليإتىتغكئم،

غقى!تخابأآئشئرتتىاقتكون4الأزضيى.ؤتينتثيىغفدكغلآتة

ؤتئتكئم،تثييائذيغفلإياقأدكر5،السئخالبفيقؤسىتطقرالآزضيى،

لتضحؤطوقانااثضاءآئضاتكونقلآتجستد.كلمىخئةتف!بىكلؤتثن

آتدئأغفدأؤأدكرقأئطر،ال!خالبفيقؤسياؤتكون6تجستد.ذمم!كل

اؤقال7الآزضيى".غقىتكونتجستدكلفيخئةتفدكلؤتين)509(تيني

تجستدذك!كلؤتثنتئييتجغفئهائذيائغفدغلآتة"قذ؟:ينوعالله

الأزكب".غقىتكون

ؤتا!حت.ؤخاماستاماائففلثينخرجواالذيننوعتنواؤكان8

تقرفواقؤلآءؤينئوع.تئوفئمالثلآثةاقؤلآء9.كئغاناىبوفؤؤخام

كلقا.الآزضيىغلى

يعمشاملطوفانحدوثبعدمالعهدعلىلئوكد،والقبطيةاليونانيةفي8"كلهاكلمةتأتي".ا

كلها.الأرض

(،.الأرضعلىالذيجسدكلفيحيةنفسكلوبينالله"بين:العبريةفي501
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ؤشرقي21كرمأ.ؤغرلنأرضبىقلأخزجلأتكونآننوحؤائتذأ02

أيييماعرقيكئغان؟بوخامقأئضر22تئييما)601(0يخيؤتغرىقستيهرائخفرجمن

ؤؤضغاةالرذاغؤتاي!ثستامقأخذ23خايىجأ.آلاثتينآخؤثيماؤأخترقخربخ

إتىؤؤخقافقاآييهقا،غرقيؤستتراآلحففإتىؤقشتياطفرئهماغقى

يكلؤغلتمالحفر،ينئوحؤاسئتيقط24آييهضا.عرقيئئصراققثم.آلحفف

يكونخابمأ)7(1(غئدأ.كئغان"تفغون:ققال25الضجير،ا"بنةي!قغلقا

تة.غئدأكئغانؤليكنستابم.إتةالرلث"ئتازكؤقال:26لإخؤيه".

غئدأكئغانؤئتصرستابم.تستايهنفيقتسئكنيتايتالله801(يئؤسثغ27

تفضا".

كلقكاتتأ92.ستتةؤخضميينمئهثلآثالالوقالقتغذئوحؤغالق28

ؤتات.ستتةؤخضميينجمثهيسئغئوعآيايم

في:فئأنيالعبريةفيأما،ع7ش!+أهس!ءاداهكاق"بيتهفي:والقبطيةاليونانيةفيتأتي601

في؟؟6.خيمتهاوخبائه

عبدأوالثانيةغلامأ،أوعبدأتعنيالأولىالكلمةءآ"+،7+غولأهع:اليونانيةفىتأتي701

أماعبد.غلامأوولدبمعنىول"+ه*،5!ساهـولالقبطيفيجاءتوقد.البيتفىللعملمشترى

عبيب.عبذفتأتيالعبريفى

.الأملاكحجمومنالتخوممساحةمنيزيدأييوسئع،يعنيلم!لاتا+"8+اليونانىالفعل801
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ائظشيزآلأضخاخ

العاشرالأصحاح

تغذتنونتهثمؤضاقيؤتايخحث.ؤخامستامنوع:تيىتؤاييااؤقذ؟

وأييشتة)011(ؤتاؤانؤتاذايؤتاجوججوتر)901(تا!حت:تنو2الالوقالط.

وبلورغامة.ؤيىيقاثآشثكتازجوقر:ؤتنو3ؤتيراس!.وقاشتك4ؤتوتا

قؤلآءجمن5ؤزودئون)112(0ؤيهئيون)1؟ا(ؤترشييمثنآييمثتةتاؤان:ؤتئو4

أقمهئم.ؤفيقتاثلهئمفييستاييماخسساكليأزجمهئم،الاقيمخرزتقرقت

ستتا:كوشنؤتئو7ؤكئغان.ؤفوطؤجمضرايئمكوشنخابم:ؤتئو6

ؤكوشن8.ؤذذانضتتازغق!:ؤبنوؤستئكتا)113(.ؤزغضةؤستثتةؤخويقة

وردتكماالأسماءعلىأبقيناوقد،المختلفةالترجماثبينالأسماءكتابةفىاختلافهناك901

الهأسماء.كتابةفيكبيراختلافهناكيكنلمما،العربيةاللغةمعالنطقفيلتقاربهاالعبريةفي

والقبطية.اليونانبةالترجمةنييردلكنه،العبريالنصفييردلا58"كاااليشةالاسم011

اليونانيةإلىترجملذلك،الجمعمعنىيحملاسموهو،كتيمبر+9!:العبريفيتاتي111

القطيون.:القبطيةعنالعربيةإلىومنهااءا!اول5ظالقبطيةوإلىآأك!،06

معنىيحملاسموهو(،النسخبعضحسبرودانيم،)أودودانيم56الأ؟إالعبر!هما:فيتأتي112

القبطية:عنالعربيةإلىومنهااءهلما*5حالقبطيةوإلى5،3،ةةاليونانيةإلىترجملذلك،الجمع

الرودببم.

فتأئياليونانيةفيأما"!اةهـةهـ"،،القبطيةوفيوسبتا،إ؟؟؟6العبريةفي113

سبكتا."سلاك!"لمهـلمه"
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ضئادأكانقذا9الآزضيى.غقىتجئارأتكونأناثتذآقذايضروذ)114(.ؤتذ

تجئارضئاديفروذ،"جمتل:ئقاليذلكالإته)116(.الر!ثأتاتمتجئارأ)115(

أزضيىفيؤكفتةؤأركذؤازكتايلقفقكييماائيذاخأؤكان0الرلث((0أقاتم

زحوئوت)117(ؤقديت!ييتؤىؤتتىأشثورخربخالآزفييفكاجمناشيئغاز.

ائغطيضة)118(.ائضلإيتةهيقذ؟كاتخ،ؤتئنييتؤىتئناؤذاستتم2ؤكاتخ

اؤقثروسييتم4ؤتفئوحيتمؤتقاييتمؤغتاجميتمئوبيتمؤتذ:اؤمضرايئم3

ؤكفتويىيم.-ميشئييمهتاكجمنجمئهخربخالذي-ؤك!لوحيتم

ؤالآئويىفياؤائيئوسيى6ؤالجثياليكرضئذونؤتذ:"اؤكثغان

ؤالضضايىفياؤالآزؤابفي8ؤالأسئيييئؤائغرقىاؤائجؤفي7ؤائجرتجاشيي

تخوماؤكاتخأ9اثكثغايئين.قتائلتقرقمثدلكؤتغذؤاثخقايي.

ءدما"هـعول.القبطيةإلىومنهاعللالمة!،9نبروداليونانيةفيالاسميأتى114

6.6-لإإإدصيدجبار:العبريةفىتأتي115

والقبطي.اليونانىفيتردولكنهاالعبريفى"الله"كلمةتردلا116

لذلك،مدينةتعنيبالعبريةعيروكلمة96،لا6+د+عير(،الهرحوبوت:العبريةفيتأتي117

بها:احتفظتفقدالبيروتيةالترجمةاما(،،رحوبوت"مدينةإلى:والقبطيةاليونانيةفىترجمت

".عير"رحوبوت

الآيةفيكالحالمدينةاسمبعد،القبطيالنصفي،،،العظيمةالمدينةهي"هذه:جملةئأتي118

اعددالسابقة
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ستذوتمتأتيآنإتىؤغرة،تجرازإتىتأتيآنإتىصتياونجمناثكثغايئين

خستببقتائيهثمخابمتئوقؤلآء02لآشتغ.خئىؤضئوييتم،،صآذقةؤغفوزة

ؤأتمهئم.12(يئفذايهم)0آئسيتيهئم)911(

تا!تأخوغاير،تيىكلأقيبو)ؤفؤ()تئون(،تهؤيذآثضأؤيستابم21

ؤقيتان)121(ؤآزائمؤئوذؤآزقكشتاذؤآشثوزجميلآئمستاتم:بنو22الآكتر.

يينان،ؤتذؤأزقكشتاذ24ؤئوسئوخ.ؤتجاتر4ؤخوغوصن:آزاتمؤتئو23

اثؤاحدامئم:ائتالطويذؤيغاير25غاير.ؤتذؤشتاتحشتاتخ)122(ؤتذويينان

ؤتفطان26.تفطانآيخييماؤاسئئمالآزضن.فسيضتلأياييمافيلآنقاتبئ)123(،

ؤبفقةؤاوزالؤقذوزاتم27ؤيازخؤخضرتؤتؤشتالصآئموذاذؤتذ

لغاتهم.حسببمعنى"ء"،ء"كا!دن!38ألسنتهمحسب911

القبطية.الترجمةفيببلدانهمكلمةتاتىلا012

ورد8ءىهلودوالاسم.والقبطياليونانيفيوردولكنه،العبريفيقينانالاسميردلم121

هـدهاول.البحيريالقبطيفي

القبطيالنصمعهويتفقعابر"،ولدوشالحشالحولد"ارفكشاد:العبريالنصحسب122

ولدوشالحشالحولدوقينانقينانولد)،ارفكشاد:السبعينيةاليونانيةالترجمةحسباما.البحيري

ل!بن:يسوعالربأنسابسلسلةفي36(و35)3:لوقاالفديسإنجيلفيجاءمامعهويتفقعابر،(،

الترجمةمنيفرأكانلوقاالقديسانواضحدليلوهذاارفكشاد".بنفينانبنشالحبنعابر

العبرية.التوراةمنوليسالسبعينية

يعسروهذا،ارضينبينيفصلمائيمجرىاومياهقناةمعناه!يإلمالعريةفيفالجالاسم123

ايأرض.قسمت:عبارةمعنى
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بنوقؤ!ءتجميغو!يوتاقي.ؤخويقةؤأويخيز92ؤشتتا)124(ؤآييقايل28

تجتلستفازإتىتأتيآنإتىجميشتا)125(ينقسثكنفئمؤكان03تقطان.

وياقمهئم.يئفذايهمآلسيتتهثمخستبيقتائيهئمستاتمتئوقؤ!ء31.ائقشايىق

قؤلآءيناقمهئم.خ!بئقؤاليلإهئمخم!تئوعتيىقتائلقؤلآء32

الطوقالط.تغذالآزضيىغقىآقيماتجراثرتقرقست

غدثتزائظديآلأصئخاخ

للكل.ؤاحدأؤصخؤتأؤاحذة،ئغة)126(كلقاالآزضناؤكاتمت

آزضيىفيستفلأ)127(ؤتجذواأنفثماتشتايىقينازيخالهثمفيؤخذت2

ؤتشثوييماطوبأتضتغ"قلئملقريبيما:زجلؤقال3.فتاكؤمتكنواشيثغاز

ؤقائوا:4كآلطين.لفمآئقازؤكانكججار؟،آلطودبلفئمقكانيتار".

وشبا.وابيمايلوعوبال:العبريفي124

منسىفتأتيالبحيريالتبطيفياماميسا(،:اليوناني)فيميشا،العبريةفيتأتي125

يرءح"*"لا.

وجميعهاءه+ه!ءشهالقبطيةوفيع*ول50واليونانية)لثنفه(ل!63العبريةفيتأتي126

والتاسعة.السالسةالآيةفيايضأناتيوهكذاشفة،بمعنى

.سهولوجمعهاستوية،ارضبقعةاي137
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ؤتضتغالسئضايم.خئىزأس!ةتكونآلذيو!برجأ،قديتةلآثفسيتاتثني"قفئم

الآزضيى".كلؤخ!غقىتتقرنآنقئلاسثمأ،لأئفسيتا

الرلث:ؤقال6آئتشتر.بنوتتاةائذيؤائئربخائضديتةلتئظرالربلىقترل5

قذا.تغقلواآنإئتذءواؤقدلخميجهثم،ؤاحذةؤئغةؤاحا،حث!"فؤدا

تثزلآثضأقفئم7تغقلوة.آنتئوونقاكلغقثهثميضتيغلآؤالآن

ضاحييما".ضؤتؤاحدكليسثقغلآخئىي!اتفئم،فتاكؤنتفيل)128(

اثضديتهبتاءغنقكفواكلقا،الآزضيىؤخيماغقىهتاكمنالربلمقشتئتهم8

ئغةتفتلفتاكالرلثلآن"تايل")013(اسئفقاذجمييذلك9ؤالئرج)912(0

كفها)131(.الأزضيىؤخهغقىآلإتةالرسبشتئتفمفتاكؤجمنالآزضيى.كل

فيآزقكشتاذ،ؤتذتفاستتةيئةائنستامكانستابم:قؤاييذاؤقذ؟.

جمئةخضمنآزقكشتاذؤتذقاتغذستامأؤغاشناالطوقال!.تغذالتاييةالستييما

الفحلانوياتي،يشوشأويحيرأويربكأويبلبلد!خ*لأدهكاويعنى:اليونانيةفيالفعل128

بالجمع.والقبطيوالبونانيالعبريفيونبلبلننزل

والقبطية.اليونانيةفىتأتىلكنها،العبريةفيالبرجكلمةتأتىلا912

وهى7(عدد)انظرد!س!غ*3الفعلمنناء5،كالا*3اليونانيةفيالمدينةاسعمتأتي013

الصعيديةوفىء!دالا!،ولههـغفتأتيالبحيريةالقبطيةفيأما.ارتباكاوحيرةأوتشويشتعني

.افتراقأوانشطارأوانقسامبمعنىع!ساسا*+ههـءول

البحيرية.القبطيةالترجمةفيكلها(،،...هناك"من:جملةتاتيلا131
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)329(.وقاتؤتتاب،تيينؤؤتذمتته

قيتان)133(.ؤؤتذستتةؤثلآتينوخفسأمئةآزقكشتاذاؤغالق2

تنينؤؤتذسنبماؤتلاثينجمئيماآزبعيينانؤتذقاتغذآزقكشتاذاؤغاشن3

قينانؤغاشنشتاتخ.ؤتذستنةؤتلاثينمئةقينانؤغاشنؤقات.ؤتنات،

ؤقات.ؤتتاب،تيينؤؤتذمتنةؤتلاثينيئ!تقستشتاتخؤتذقاتغذ

قاتغذشاتخاؤغاشن5غاير.ؤؤتذستتةوتلآثينجمئةشتاتخاؤغالق4

ؤقات.ؤتتاب،تيينؤؤتذستتةؤثلآثينجمئبماثق!تغايرؤتذ

تغذكايرأؤغاشن7.قاتبئؤؤتذستتةؤتلآتينوآزتعاجمئةغايراؤغاشن6

ؤتات.ؤتتاب،تيينؤؤتذستتةوستبعينجمئبماتقتقاتبئؤتذقا

قاتغذقاتبئاؤغالق9زغو.ؤؤتذستتةوثلآثينجمئةقاتجأؤغايق8

ؤقات.،ؤتتابتيينؤؤتذسييينؤيسئغجمئتئنزلمحوؤتذ

فىتردلكنها،التاليةالأعدادفيولاالعددهذافيالعبريةفيالومات"كلمةتأتيلا132

والقبطية.اليونانية

اليونانيالنصحسباماعابر(،0ولدوشالحشالحولد"ارفكشادالعبرى:النصحسب133

ولدوشالحشالحولدوقينانقينانولد"أرفكشادا:24(:.الآيةبعكسالفبطيالنصمعه)ويتفق

،،بن:عيسوالربأنسابسلسلةفي36(و35)3:لوقاالقديسإنجيلفيجاءمامعهويتفقعابر"،

أرفكاثماد".بنقينانبنشالحبنعابر
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زغوؤغاشن21ستروبخ.ؤؤتذستتةؤتلإثينواثتتئنجمثةزعوؤغايق02

ؤتات.ؤتتاب،تيينؤؤتذسييينؤستثغجمئتثنيستروبخؤتذقاتغذ

تغذستروبخؤغاشن23تاخوز.ؤؤتذستتةوتلآئينجمئةستروبخؤغاشن22

ؤتات.ؤتتالت،تيينؤؤتذستتبماجمتتيتاخوزؤتذضا

تغذتاحورؤغاشن25تازخ.ؤؤتذستتةوستثيينيسئعاتاحورؤغاشن24

ؤقات.،ؤتتاتتيينؤؤتذستتةؤجمشرينؤيسثعاجمتةتازخؤتذقا

ؤقازان.ؤتاحوزأئراتمؤؤتذستتةستثجينتازحؤغاشن26

قازانؤؤتذ.ؤقازانؤتاحوزآئراتمتازحؤتذ:تازختؤايياؤقذ؟27

فيييها،ويذافئالآزضيىفيأيييماتازخآتاتمقازانؤتات28لوطأ.

اثرآةاسثئماثرآتئن:تهضاؤتاحوزآثرائمؤائخذ92اثيهفذايئين.كؤزة)134(

ؤاهبوجمفكةايبوؤفؤ،قازانيئثجمفكةتاخوزائرآةؤاسثئمستازاي،آثراتم

ائتهأثراتمتازحؤآخذ31ؤتدا.تيذققئمغاقرامتازايؤكاتمث03يسئكة.

ينؤآخرتجفمائييماأئراتماثرآةكئتةؤستازاقياثييمااثنقازانثنؤئوطأ

ؤستكنخازانإتىقأتىكثغان.آزضيىإتىيتذقئوااثيهفذايئينكؤزة

البونانى:عننقلأالبحبريالقبطيفيونأني.الكلدانببن6بر*أاورفي:العبريفينأني134

*س!.!ة!سه*ع+الصعبديالفبطىفيوكذلك،الكلدانببنقي"!ده(كر+*6كورة
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سييين.ؤخضسنيتتثن)135(خازانفيتازخآثايمكلؤكات!ث32.فتاك

.خازانميتازخؤتات

ذثتزالثافيآلآضخاخ

تثتؤجمنغشييريكؤينآزجمكجمن"اخربخلآثراتم:الربلماؤقاذ

ؤأغظتمؤأتايىككغطيضةائةقأخغقك2ألييك.التىالآزضيىإتىآييك

أئغئفم.ؤلآجمييذئتايىيهيك،ؤاتايىذ3ضتازكأ)136(0ؤتكوناسئقك،

الرلث،تةقاذكقاآثرائمقذقت4الآزضيى".قتائلتجميغييك3ؤتتتاز

ينخريختفاستتةؤستئغونخفسنلآئراتمؤكانئوط.ضغةؤدقحت

الييئقتتتايهقاؤكلآيخييماائنؤلوطأاثرآتةستازاقيآئرائمخذقة5.خازان

آزضيىإتىيتذهبواؤخرخوا.خازانيخيافتتتا)137(الييتفسبىؤكلافتتتا،

كثغان.آزفيإتىقأتؤا.كثغان

والقبطية.اليونانيةفيتردلكنها،العبريةفي"حاران"في:عبارةتأتيلا"13

مباركأ.وتكون:والقبطياليونانيفيتأتيلكنها.بركةوتكونأي3؟بر+:العبريفيتأتي136

اقتنيا".التينفسالوكل:عبارةالبحيريةالقبطيةالترجمةتذكرلا137
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التلوطةإتىثتيهيتمتؤفيإتىخئىيطويها)138(الآزضنآئرائمؤاختاز6

لآئراتمالربلمؤطقر7.الآزضنتسئكئونحيتئذاثكثغانيونؤكانالغفيا)913(.

قذتحأأثرام)1"\(ختاكقتتىالآزضن".قذهآغطى"لتسئيك)014(:تةؤقال

إيلتيتشتر!يالختلإتىفتاكينإثتقلئئم8ته.تراغىائذييلرئث

%تىؤغافي)143(ائتخر)142(،تاحتةإيلتئثؤتهخثقتة،هتاكؤتضت

آثرائمازتخلأئئمالرلث.يامثيمؤذغايلرلثتذتحأفتاكقتتىالشئزق.

ائترئة)5"1(.فيخيضتة)4"ا(قتضتؤتضى

يتتغرلتجمضر)6"ا(إتىآئرامقاثخذزالآزضيى،غقىجوعاؤخذت.

نآآثرامقرقيتفااؤخذتاالآزضي.غقىإشثتذائحوغلآنهتاك،

!كأعةكاهوللآلم!5شق"5جمارة:اليونانيةالترجمةوتضيف"،الأرضفي)هـواجتك:البريفي138

امتدادها.علىاوبطولهااي*أ!ا!ء+6:القبطيالنصفيويتابلهاطولها،فياوبطولهابمعنى

مورة.بلوطة:العبريفي

ولنسلك.لكمماة*لههء**همءتم!6+:البحبريالقبطيفيتأتي."ا

والتبطي.اليونانيفييردولكنهالعبريالنصفيابرامالاسميردلا141

اتجاهفياى،الغربجهةمنبمحنىالبحر،مناوالبحرناحية:واليونانيالعبرىفيتاتي142

إالمنوسط(.البحر

6--كاالقبطيةوفيآ"+ولاليونانيةفيتأتي4

معسكرأ.يقيماوخيمةينصبأويخئمدم!قعةع+06"9ءكاومناه:اليونانيةفيالفعليأتي"14

1(.:ا3)تكفيوكذلك6؟رإبرالجنوب:العبريفيئاتي145

فياما(كيميأو)كامي!لاالهولالقبطيةوفي)الجببئون(،2أول!ه،+دااليونانيةفيتاتي146

وللإ؟إه.مصرايمفئأئيالحبري
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تجميقةاثرأة؟تلثآغقم"أتاائرآييما:يستازاقيآئرائمقالجمضر،تذخل

افرقئله.قذ؟تفوئون:آصتفئمائمضرئونزأكإدااقيكون2آلؤخيما.

يستتيلث،خئرييييكونأختة،إئنيفولىايذلذ3ؤتقتنوتلث.قيقئفوتيى

آخللث".ينتفعمييؤتخيا

آشنقاآئمرآةزأؤاائمضرئينآنيضر،إتىآئرائمذخلتفااتخذت4

قآذخفوقا،!رغؤنتذىؤقذخوقايرغؤنزؤستاغاؤزأقا5حذأ.تجميق!

ؤتقرغتمتةؤضازيستتيقا،خيرأآئراتمإتىاقضتغوا6!رغؤنتيمتإتى

4.ؤحضا4يغاؤإقاء،غييدؤخمير،

ستازاقييعمتتبؤزبيثةغطيضةضرتابليتبيته!رغؤناللهاقضرلت7

لآئكيى؟ضتذتائذيقذا"تا:ؤقالآئراتم!رغؤناقذغا8.أثراتمافرآة

يتكونلىأخذتقاخئىأخيىهيففحتايقادا9اثرقيلك؟آتقائخيرفيتئم

قأؤضى02تجيدأ!".ؤائطلقخذقا!آتاقكاثرآلكفؤداؤالآنزؤتجيى؟

أ.ضغه)7"1ؤلوطاتهكانقاؤكلؤائرأتهقشتئعوةبأئراتمليتجالايرغؤن

البحيريوالقبطيالسبعينيةفىتردلكنهامعه"،"ولوطأ:عبارةالعبريالنصىعنيغيب7"ا

.والصعيدي
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غشتزافىيثآلآضخاخ

عشرالئالثالأصحاح

إتىضغةؤلوطتةكانتاؤكلؤاثرأتهفؤجمضر،ينآثراماقضجذ

ينؤستاز3.ؤالذقبؤائعضيمااثقاثيييماميحذأغيئأآثرائمؤكان2التر-لة.

يخييماخيضئةكاتثائذيائقكال!إتىإيل،تيحتخئىالترئيماإتىآتى،خي!ث

غمقةالذياثقذتحضكالطإتى4غاقي،ؤتئنإيلتثتتينائتداءه،في

الرلث.ياسثيمأثرامهتاكؤذغاآؤلا.هتاك

ؤتئم6ؤيختام)8"ا(0ؤتقرغتمأثضأتةكانآئراتمتغالسئايرؤئوط5

نآتفدزاققثم،كتيرةآئلآكفقاكاتتإدقعأ،ت!كتاآنالآزض!تستغفضا

قؤاشيىصزغاةوتئنآئراتمقؤاثيىزكاةتئنجمراد)914(قخذت7قعأ.تسئكتا

آثرامققال8الآزضن.تسثكئونحيتئذؤائمر!يوناثكثغايثونؤكانئوط.

تخنلآئتاؤرغايك،رغاييؤتثنؤتثتك،تئييجمراكتكن"لآيلوط:

ا)دقئت(إن.غئياغتزلأقاقك؟الآزفيكلآتي!ث9.آخؤالطزخلالط

شيقالأ".قآتاتمينأآئتؤإنتمينا،قأتاشيقالأ

آ+!77ماشيةكلمةتشابهالاحعرماشيةتطعانبمعنىلآ+ول77الاسكنلرية:النسخةفى8"ا

ماشية.ايس!ع+هه*!+*6:الصعيديةالقبطيةللترجمةومنهاآ"!7*(،خيامكلمةمع

السيف(والسكينمعوبيضاءاسلحةباستخدامالمعركةأوالتتالمعنىثحمل7*كألمماكلمة9"ا

لم!.ة"*9،"الصغير
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تجميغقاآنبالأزذنآئمجيطهآئمئطقيماكلؤزآىغثتثهئوطقرقغ01

الئإ،كمرذؤميى-ؤغفوزةستذوتماللهأخرقيآنقئل-زئاتة)015(كاتتأ

كليتفسييمائوطأقاختازاضوغر.إتىتجىغأنإتىجمضرؤكآزضيى

غنيؤاحدكلقاغترلضترقأ.ئوطؤازتخلبالأزذن،آئمجيطيماآئمئطقة

آئمثطقةتدينة)151(لمحىلوطؤستكنكئغان،ميأثرائماقستكن2أيخيه.

ستذوتمفيآئذين4آئرتجااؤكان3ستذوتم.فيخياتةؤتضتآئمجيطيما

الله.أتاتمحذأؤخطاةآضثرارأ

ينؤائطرغئتئك"ازقغ:غئةئوطاغترلآنتغذلأثراتماللهأؤقال4

لأنا5التخر،ؤتاحتةؤضترقأؤتجئوبأشيضالأ،الآنيييماآئتائذيائضؤفي

اؤآخغل6الآتد.إتىؤلتسئيكاغطقالكترىآثتالتيالآزضيىتجميغ

الآزضيىزئلتغذأنآخداسثتطاغإداخئىالأزضيى،كرئلتسئقك

تلثلأئيؤغرضقاطوتقاالآزضيىفيافمثيىاقيم7ئغا.آئضأقتن!ئفك

مياه)ملوالمياهوفرةبسببئروىاوتسقىانهائعنىد!غلم!هلح،60+7،ريانة:كلمة015

ةله!"+ه+(.5ا!انهار

.مدن:الجمعفيفتأتيوالقبطيالعبريفياما،مدينةالمفرد:فياليونانيفيتأني151

همايكوينيمفر
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!!غطقا)152(".

فيكاتثاليىقفرا)153(تلوطيماجمئذؤستكنؤآتىيختاقةآئرائماقتقل8

يلرلث.تذتحاهتاكؤتتىخئرون

غشتزالزايغآلآمئخاخ

ألأستاز،قيلثؤآروليوكشيثغاز،تيكآئراقلقفقيهة)آيايم(يخىأؤخذت

ضتغوا)قؤ!ء(آن2آآقيم)154(،قيلثؤترتجاذجميلآتم،ضللثؤكذزتغؤقر

شيئآزؤقغغموزة،قيلثيرشاغؤتغستاوتم،قيلثتازغ)155(قغخربا

ضوغر.هياليي-تالقؤقيلثضئوييتم،قيلثضيضئيترؤقغآذقة،قيل!

إثتتي4.المفحتخرفؤائذي-اثضالحالؤابيعثذائققواقؤلآيمتجميع3

)غقئه(.غضواغشترةالئايتهالسئتةؤ!ييكذزتغؤتر،اصمتغيذواستتةغشترة

ؤضربواتغة،ائذينؤائملوككذزتغؤترآتىغشترةالرايغةال!تةؤفي5

الصعيدية.القبطيةالترجمةفيوكذلكالأبد"،إلى)ثولتسبك:الاسكندريةالنسخةفي152

ولمهـ!رءول،لملمما"ول9لآاممبر:والقبطبةاليونانيةفيتاتي153

الأمم.أ!يدالم!داهـغالبونانبةفيجاءتلذلك،الأممومعناها:جوببم،إهأإ:العبريفينأني154

نجوييم.العبرى:بنطقها(البيروتية)الترجمةدايكفانترجمةملوالترجماتبعضفيبقيتلكنها

ء!لا"كا.بالا:اليونانيفي155
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ؤالإيمئينتغهم)7"ا(،قوئةواضماقرتايتم،غشئتازوتفياثذينالغضايقة)156(

بطضيماإتىخئىستجيرحتاليفيالذينؤاثحوليئين6شتؤى،قديتة)158(في

هيالتى-ائخكيم)9!ا(غئنإتىؤتجاءوازتجعوائتم7.ائترتةفيالتيقازان

خضونفيالسئايهيينؤالآئويىثينائغقايقةزؤستاءكلؤضرئواقابشن

1(.إتاتاز)

ؤقيلثضئوييتمؤتيأأذقةؤقيلثغفوزةؤقيأستذوتمقلأقخربخ8

الؤابيفيضغفثم،خربأؤتطفوا-صوغرهيآليي-تالق)161(

:العبريللا!سمترجمةوهي،الجبابرةأوالعمالقةتعنيأهءع+7"3،3اليونانيةالكلمة156

.(فانببنلرا)!6بفى؟-+"

)فبانل(إلىنرجمنهابمكنالعبربةالزوزببنوكلمة6!إاأ6)ثؤالزوفينبن(،:العبرىفيتاني157

مئتفلة.اومتحركة

فيتترجملموالتي،قريةأومدينةتعنيوالتي+ا؟إ؟إهقريتايمالعبريةللكلمةترجمة158

.العبريبنطتهاهيكمابقيتبل(البيروتية)الترجمةدايكفانترجمة

والقبطية:ش،7أ2+لأ73ش95!ادع!ءكاآ5:اليونانيةللعبارةترجمةهيالحكمعيهن915

عينأيضأتعنيوالتيدنيأ؟لأ91لامشفاطعينفئأئيالعبريةفيأما30لمهالحه،5+"ل!65+فى

مشفاط.عينعلم:كاسمترجمتهاويمكن،الحكم

فىوكذلك9!هلم!"هـدا"كاهكاظما:لمكانأولمدينةكاسمواحدةكلمةاليونانيةفىتأئي016

بحصئوناو)بحصصون؟؟6د؟لإلأأ:العبريالاسمننسوهو!"له"هـ*"ح"ضأكااالقبطية

تامار(.

)بالع".:العبرينيتأتي161
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ؤأئراتلآلأتيمتيلثؤترتجاذجميلآح!تيلثكذزتغؤترضيذ9اثضايح)162(0

اؤكان.خضمتبما.صذملوكآزتغةآلاشتاز.قللثؤأر!يوكشيئغازقيل!

ؤستقطاغموزةوضلأستذوتمقي!ققرقيقاقي)163(.7بازاثقايخالؤادي

ستذوتمخيل)164(تجميغاقأخذواأالختل.إتىققرئوااثتافونأتا،فتاك

أثراتمآيخياثنلوطأأثضأأؤأخذوا2ؤقضوا.آطجقتهثمؤتجميغؤغفوزة

ستذوتم.فيستايهنأكانإدؤقضوا،ؤآئتغتة

ستاكنأؤكانائغاير)165(.أئراتمؤأخترتخواالذينينؤاحدأقأتى3

حققاغ)166(ؤكانوا.جميتانؤآيخيأشئكولأيخيالآموليممئئقفراتلوطةجمثذ

فانترجمة)فيالواديبعمقومعناها(،سديمها)بعمق؟بن؟56دلاول+ا:العبريةفى162

ومعناها!قي+5؟ا8ا،ة!هلآ+قيعأدامه:اليونانيةإلىترجمتوقد(،السديمبعمق:البيروتيةدايك

عدد)انظرع+فى*+"،ىبشوالذيالمالحالوادي:القبطيةالئرجمةفيوجاءت.مالحعميقوادى

.)17

آبار)اوخضر"آبارآبارعن(عبارةأومن)يئكونالمالحالوادي)ثوكان:اليونانيةفيتاتي163

ثار(اؤولهـكاه06عاسفلت

القبطيةفيوكذلك50++أخيلفتأتياليونانيةفياما"املاك"،:العبريةفىتاتي"16

2أاو6ايأعدادفيوكذلك"ساهـ91**

متغرببعيدمكانمنإنسانومعناها:،عبرانيوتئرجم)العبري(؟لإ؟؟6:العبريةفينأتي165

هذهتأت)ولمالمهاجراوالمتغرببمعنىنن!ء9!ا+كأإأ6اليونانيةفىوتأتى،الأرضفىعابراو

القبطية:الترجمةفيهيكمابحروفهادخلتوقد(،الآيةهذهفيإلاالسبعينيةفيالكلمة

ص!ير+"!6+ا+.

م*!!ة".أصدقاءإلى:البحيريالقبطيفيئرجمتوقدعهد،أصحاباوحلفاء166
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)يخفضاته(أخضىس!يي،قذآخاة)167(لوطاأنآئرامستيئاققضا4أئراتم.

اؤؤقغ5.ذانإتىؤتيغهئمغشتر،ؤتضاييةجمئةتلآتيتئييماآثقؤلوبين

شتقاليغناليىخوتة،إتىؤقئذفمقضرتفئمؤيخفضائة،فؤتيلأ،غقئهئم

ؤتجميغآخاةئوطأؤاشترتجغستذؤتم،خئلكلأؤاسئترتجغ6دقشثق.

ؤالشئغت.ؤالئستاغآئلآيهه

كذزتغؤترقزيضةجمنزخوعيماتغذ-لاشيقتاي!متذوتمضلأاقخربخ7

القلك.ستفلفؤائدي-شتؤىؤابيإتى-ضغةالذينؤاثفلوك

يفيماكاجمنأؤكانؤخفرأ.خثزأآخربخثتاليتمقيأضابقناؤضفيهى8

خققالذيالغلى،اللةينأئرائم"فتازكؤقال:أئراتماؤتازك9.الغلي

يدك((.فيآغذاغكأسثقتمالذيالغيياللهؤمتازك02ؤالآزضنالسئقاغ

شىء)168(.كلينغشثرأ)أئرائم(قأغطاة

فىوكذلك،،،أخاهلوطأ"أن:فتأئيوالفبطياليونانيفىاما(،،اخاه"ان:العبريفيتأتي167

61رفم8العدد

هذهفيالواردةاليونانيةالمفرداتنفسا-2(7:)عبللعبرانيينالرسالةكاتبيستعمل16

.العبريبالنصوليسالسبعينيةبالترجمةيستشهدكانأنهفواضحالأعداد،
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قخذقاآلخئلؤأئاآلرتجال)916("آغطيىلأثراتم:ستذوتمقيلثققال21

الغلى،الإتيماإتىتدمم!"قذذثستذوتم:يضيلثآثرائمققال22لتفسيك".

جمنتغليىتاطأوخئطأ)017(آخذت23%نؤالأزضن،السئقاغخققالذي

آكقةتاإلأ24آثراتم.أغتيثآتاإييتفول:لاكيلك،فؤقاكل

ؤقفراؤلمجيتانآشئكولضجي،دقئواالذينالرتجاليؤتصيتاثجفقان.

تصيبأ".تاخذونققؤلاء

غدثتزائخامسنآلأضخاخ

الرؤتافيآثراتمإتىالرلثكلقةضازتآلكيقاب)917(قذ؟اوتغذ

حذأ".كتيرأستيكونآخركلك)172(.ئريرأتا.أثرائمتاتخ!،"لآقائلأ:

ؤاثنؤتد،يغيرقاضبىؤآتائغطييى،تاداالعمئئذ)173(،"؟يقاآثرائم:ققال2

فيأيضأوكذلك5"9ة7!ه،الرجالفتاتىاليونانيةفىأما،؟إدنلاالنفسالعبريةفيتاتي916

القبطية

)بعدهذ

لثرجم:

173

.*املمهلها

،ده(هـل!+ه.ثوبأ:القبطيفىت!ني

اء"ئا)ةولوالقبطي"+"له!آأ9اليونانىفيكذلك)الكلمات(،6؟؟؟56العبر!ما:فيئأتي

انايضأيمكنكما.الاتيةلهاللهمكافأةمعالسابفةابرامكلماتلربطوذلك(،الكلمات5

1(.22:)تكالأمور

يدافغ.،يحامي،بترسيحيط،بترسيقي:معناهع+ن9دم!لحآ+كاهاليونانيالفعل

؟إ+.6إ6بلإيهوهادوناى"،الربالسيد"ايها:العبريةفيتأتي
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تئم"لآشنذآثرائم:ؤقال3الدق!ثثمى؟"آييغاززفؤتثئؤييذةتاسيك)174(

الرلثضؤثإتئيماضازقلفؤفت4ترتيي".يتيتىفآثقوئوذتسثلأ،ئغطيى

أخرتجهتئم5ترثلث((0هؤجمئكتخرجالذيتلقذا.ترثك"لنقائلا:

إل!النخوتم،ؤعآالسئقاءإتىآلآنتطرك"ازقغته:ؤقالخايىجإتى

آئرائمقآتن6تسثفك)175(".تكون"قكذاؤقاذ:تعذقا".آناسثتطغت

يرا)176(.تهقحسيحتيالث!

قذ؟لئغطتكاثيهفذايئينكوز؟جمنأخرتجكالذيالله"آتا:تةؤقاذ7

آليئقا؟"أةليآغقئميقاداالرلث،السئئذ"أيقاققال:8يترتقا".الأزضن

تلآثغفرقاؤغثرةستتوابتلآثغضرقاجمخقةلى"خذتة:ققال9

كلمة:اعتبرتوقد(،ومالك:)كرجمتيمثيكوبنونطقها:يرأ-!بمنجيأ+ا،6:العبريةفيتاتي174

الفبطيةالترجمةإلىومنها(،ماسك)ابنءةأداول!اكاهالاا:لليونانيةفئرجمتعلم،اسممشك

الدمشقي.أليعازرأمهىماسكتكوناليونانيةالترجمةفبحسب.والصعيديةالبحيرية

18(.:4)روحرفيأروميةرسالةفيالآيةهذهنهايةئرد175

للترجماتومنها،اليونانيةالترجمةفىبل،العبريالنصفي"أبرام":الاسميردلا176

وكذلك6(3:غلا3؟4:)روحرفيأالسبعينيةالترجمةعننقلأبولم!القديسأوردهاوقد.القبطية

الترجمةمدلللمجهولالمبنيفيخ!ميحب،:الفعلالفديساناوردكما23(.2:)يعيعفوبالقديس

ولاالسبعينيةعنينقلانكاناأنهمايرجحمما،العبريالنصمثلللمعلومالمبنيفيوليسالبونانية

العبرية.عنيترجمان
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قذهتةقآخذ01ؤخقاقة((0ؤتضاقةستتوابتلآثعضرةؤكثشأستتواب

الطوزؤآفاتغصقا.تغيؤج!ؤخهأؤتجغققاائؤست!منؤشتطرقاكفقا

آئرامؤتجق!منالطجقا،غقىالأخستاب،غقىطئوراقترتتاتشئظرقا.ققثم

زغتةؤإداذفشتة،آئراتمغقىؤقغالشئضميغرولبأؤتخؤ2يجؤارقا.

تسئقكآنتقينأ)177("اغقثملآثراتم:اؤييل3غقثه.ؤقذثغطيضةئطيقة

إتيهمؤئسييئونقتسئتغيذوتفمتفئم،تث!ثآزضبىيىغريبأستتكون

ؤتغذآبيئقا.آتاتقائسثتغتذوناليىاؤالالمئة4شتبما.جمتةآزتغويذثوتفثم

7بائكإتىقتضصىأشآاؤأئا5.كثيرةبأثيغبمافتاإتىتخرخوندلك

قفتا،إتىقترحغالرايغالجيلاؤآتا6ضأيخبما.يشتيتبماوبلذقن)178(يستلآبم،

".الآنخئىتكملتئمالآئوليثينخطاتالأن

دخانتنورؤإدا،تهيبضازآئضجيحب،إتىالشئضم!ضازبأؤتفا7

الرلبقطغاثيؤيمدلكاالي8اثعغ.قذهؤستطفيتحوزتارؤتضابيح

الئفرإتىجمضرتفرينالآزضنقذ؟أغطتى"لتسئلكقائلأ:غفداآئراتمتغ

ؤالجثتين02ؤائقذفويئينؤائقيرتينالقييثينا9ائفرات.تهرالكيير،

.تعرتمعرفة:العبريفيوكذلكللتأكبد.كتكرار،اعلمعالمأ:اليونانيةفي177

3"عكا!ا+ه*ة!ا:البحيريللفبطيومنها9+ع،عهـةالاسكندريةالنسخةفيتأتي178

(.صالحة)بشيخوخةمتمتعأأومتربيأ:بمعنىمما!ا،5*ءس!كا*ع:والصعيدى
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ؤالرقائئينؤائمرزيدبيين

ؤائتئوسيئين".ؤائجرتجاشيئين

37التكوين

ؤآثجويين)917(ؤائكئغاييينؤالآئوليئين21

غ!ثتزالشادلمنآلآمثخاخ

جمضرئة،تجاليتةتقاؤكاتتته.تيذققئمآئراتمائرآةستازاكباؤآئا

غنيآش!تكيىقذالربلم"فؤدالآئراتم:ستازافيققات!ث2قاتجر.امئفقا

آئرائمقأطاغيئقا".ئئجتلكىتجايىتيى،غقىاذخلتذلكاثولآذ؟.

تجاليتتقا-اثمضرئةقاتجرآثراتماثرآةشازائقآخذث3.ستازائضؤت

زؤتجة.زخيقالآثراتمؤآغطثقا-كئغانيخيآثراتملإقاقةسييينغشترتغذ

ستئذئقاقاحتمرثخيقث،آئقاؤزآثقخيقت.خاتجرغقىقذخل4

آتاتقا.

لآئراتم:كماستازاققات!ت5

7نقازآثققفاحضيك،

إلىتجاليتييذقغثآتاجمئك!"طيضث

تثيىاللهتفصيآقاققا.احتقرثخيقث،

فىتردلكنها،البحيريةالقبطيةالترحمةفيولاالعبريالنصفي،("الحو%:كلمةتردلا917

اراضيهمعلىإسرانيلبنواستولىالتيالشعوبمنايضأوالحويون،الصعيديةوالقبطيةاليونانية

3(.ا:ايش28!23:خر)انظرلأبرامالربوعدحسب
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قايقاافغلى.تذئلثفيتجايىيتلث"هؤدا!يستازاقيآئرائمققال6ؤتئتذ".

ؤخهقا.جمنققر!أستازاكبقأذلثقائرصيلث((.

التىالغئنغقىائترتة،!ىائقاءغثينغقىالر!ث)018(3تلآقؤتجذقا7

ستازاممغ،تجاليتةقاتجر"تاالرلث)181(:قلاذتقاؤقال8شئوز.طريتينن

ستئذييؤخيماينتةقالي"آتا:ققاتمتتذقيين؟".آئنؤإتىآتيمتآئنجمن

تختآؤائصيىستئذيكإتى"ازحجى:الرلثقلآدتهاققال9ستازاقي".

ينئغاقلآتسثقلث،أكثر"تنهتيرأالرلث:قلآكتقاأؤقال.تذثقا".

اثكترة((.

اسثضةؤتذجمينائنأقتلإينخثقىآشا"قاالرلث:3قلآتقااؤقالا

ترئأ)182(،إث!انأيكوناقذا2يقذلتلث.ستيئقذالرلثلآنإشقاجميل،

يسئكن".إخؤييماتجميعؤخيماؤأتاتمغقييما،آلكلؤآثديآلكلغقىتذاة

لى".آلئاطرالله"آشآقغقا:تكفتمالذىالرلثاسئتمقاتجراقذغمث3

ائيئرذغمتقذاآخلاجمن4لي"آلطاهرآتاجميزآثث"لاتى:قاتمثلآثقا

".الله"ملاك:البحيرلةالفبطمةالمرجمهوفيالأسكندرلةالنسخةفيلالى018

.والصعيديالبحيريوالقبطياليونانيفيتردلكنهاالعبرى،في"،الرب)ثملاكئرد:لا181

أوالبريةساكن:تعنيكما،غليظأوخشناوفظ:تعنيل!كأك!،5059:اليونانيةالكلمة182

البرية.ساكناو،الغيطساكنبمعنىك!*ترعمقى51:للقبطيةوترجمت،الحقل
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تازذ.ؤتثنقابشنتئنهيقاآقاجمى)183(".زآثثالذي"يئر

تةؤتذثةائذياثيإ،اسثتمآئرائمؤذغاائنأ.لآئراتمقاتجراقؤتذث5

قاتجرؤتذثتفاستتةؤتقائونسيثلآئراتماؤكان6))إشقاجميل".قاتجر

لآئراتم.إسئضاجميل

غ!ثتزالظيغآلآصئخاخ

"آتاته:ؤقاللآثراتمالرلبقطهرستتة،ؤيسئعونيسئعلآثراتماؤصتاز

تثيىغفدىقآخغل2تؤم،يلاؤكنآقايىمرضيياكن)184(.إلهكهؤ

قائلأ:قغةالفهؤتكفتمؤخهه.غقىآئرائمقستقط3حذأ".ؤ(كثركؤتيتك

ؤلآ5الاقيم،ينيحفهورآبأؤتكونقغك،غفديقفؤداآتا4"آئا

آبأتجغفتلثقذلأتيإئراهيتم،اسثفكتكونتلآئراتم،تغااشمكئذغى

راي!تالئيالبنردلا!ا+7+"*ا*+غهـلهه"+لحة5:البحيريالقبطيالنرجمةفيئأئي183

مامى.ا

هو"انا:القبطيوفىشداي(،ايلآنينيأ؟9؟؟9-)بم!إالفدير"الله"انا:العبريفيتأتي"18
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جمئكؤئفوكأقمأ،ؤآخغفكحذأكييرأؤأئميذ6)185(0كثيرةلالمقبم

آخيايهئمإتىتغدكينتسئلكؤتيناؤتئتكتئييغفديؤأقيم7.تخرجون

ؤلتسئلكلكؤأغطي8تغدك.جمنؤلتسثلكلكإتهالآكونآبدئأغفدا

آتدئأ.ضفكأكثغان،آزضيىكلييقا،تتغرفيآئىالآزضنتغدكين

إتها((.لهمؤآكون

منؤتسئفذآثحتغفدي،قتخقأآشآ"ؤآفالإئراهيتم:اللهؤقال9

ؤتئنؤتثتكثمتثييتخقطة،الذيغفدي،هؤاقذا.أخيايهئم.إتىتغدك

فياقئختئونادكر،كلجمثكثمئختنأخيايهثم:إتىتغدكجمنتسثيلث

أيابمتقاييةدواؤالطفل2ؤتثتكئم.تثيىغهدغلآقةقيكونغرتتكئم،تخيم

منيمضبماؤائمثتاعتثيكقؤلودأخيالكئم:إتىدكر،كلجمئكئم،يختن

ؤاثمئتاغتيتكتؤئوذيختانأائختن3تسثيك.جمنلي!منغريمبائنيكل

الآغقص،الذكراؤآئا4أتدئأ.غفدأتخمكئملمحيغفديقيكونبفضبما،

جمنالئفس!يفكقئتاذالئايني)186(،آلتؤيمفيغرتييماتخيمفييختنلآآئدي

غفلإي".تقفنقذإئةحئعميقا.

)روروميةرسالةفيحرفيأكتيرة(،،لأممابأجعلتكقد"إني:الآيةبولسالقديسيقتبس185

.)4:17

والقبطي.اليونانىفيتردلكنها،العبريالنصفيالئامن(،،اليوم"فى:عبارةتردلا186
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تلستازاقي،اشمقايذغىلآائراءتك"ستازا!بلإئراجميتم:اللهاؤقاذ5

قتكون،وأتايىكه.اثنأجمثقاؤأغطيكؤأتايىكقاأ6ستازة)187(0تكوناسئمقا

ؤخهيماغقىإثراهيماقستقط7)188(".تكونونيثهاقمؤملوكاضما،

ؤقلستتبماتججمئةلائنئوتذ"قلقائلأ:)091(يكرهننؤتكفمؤضجك)989(

"لتعشنيليما:إئراهيماؤقال8ستتة؟".تسئجينيئتؤهيستازةتلا

افرقئللثستازةفؤدا"تغم،:لإثراجميتماللهاققال9أقاقكإ"قذاإمثضاجميل

أتلإثأ)191(غفدأتغةغفديؤاقيئمإسئخان.اسئضةؤتذكوائنأ،لذتيذ

أتاقالك.ستمغسشاقذفؤداإسئقاجميلغنؤآئا02تغد؟.ينؤيتسئل!

.كبيرةائةؤأخغلةتلذ،ائةغشترةاثتتىجذأ.ؤاكثرةؤائميهاتاركة صلمصءصصءلملهـ2لم

اثؤفتقذايخي!تازةتلثتلذةائذي،إسثخانتغقالمقيفهكفدقيؤآئا21

القبطية:فيوكذلك."99"ل!سازاأصبحثم"9"ء،ساراأولأاليونانيةفياسمهايأتي187

ل!أ؟6.سارهأصبحئملبأ؟6،سارايكانفقدالعبريفياما5."مةثم"م*،،

وملوكأممأفتكون"اباركها:سارةعلىتعودالآيةهذهضمائرجميعيجعلالعبريالنص188

لابنها.ثملسارةأولأهناالبركةفتجعلوالقبطيةاليونانيةالترجمةاما".يكونونمنهاشعوب

إسحاق:الاسمجاءومنهاويسخق،:وتنطقلإ؟+ا6إ:العبريفي)،ضحك"،:كلمةتأتي918

ا-14(.2ا:8تك)انظر

رر.+*حا!ع+*6القبطيفيوكذلك3؟دأ،قلبهفيالعبر!ا:فيتأتى091

إلهأ".لهلأكونابديأ"عهدأ:البحيريةالقبطيةالترجمةفي191
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إئراهيتم.غناللهضجذتغةائكلآيمجمنقرغققفا22الآيتة((0ال!شيمافي

ؤتجميغتثتيما،فيآئضوئوبينؤتجميغاثتة،إسثضاجميلإئراهيمقأخذ23

ؤختنإثراهيتم،تئتفيآئذينآلرتجاليندكرؤكليمضبما،ائفثتاجمين

تسثعلإئراهيتمؤكان24.اللهكفقةكضاائيؤيم،دلكؤق!تفيغرتتهثم

ثلآثائييمالإسئقاجميلؤكان25غرتتيماتختمختنحينستتة،ؤيسئغون

إئراهيمختناثتؤيمدلذؤفتفي26غرتييما.تخئمختنحينستتةغشترة

ؤائفئتاجميناثتثتفيؤآئضوئوبينتيييمارتجاليؤكل27اطبنة.ؤإسئقاجميل

ختتهم.الأخرىآياتيمآختاميىينييائمضة

غ!ثتزالأينآلآمثخاخ

ظفرأ،خثقتيماتالبغقىتجالس!ؤهؤتفراتلوطيماجمثذاللهتهاؤطهر

زكضنتطزققفاقؤقة.ؤاقفونيىتجاليثلأئةؤإداؤتطز،غثتييماقرقغ2

نإستئذ،"تاؤقال:3الآزضيى،غقىؤستخذخثقييماتالبينلاسئيفتايهئم

ؤثيغسيفواتاءييؤخذ4.غثذكتتخاؤزقلآآتاتك،يغقةؤتجذثقذكثث

قذاؤتغذ،قتأكفونخئزاقأخذ5،الشئخرةتخعتؤاشترلمجواأزخقكثم،

"إضتغققائوا:غثلإكثم".إتىجمفتئمقذلآئكئم،طريقكمفيتختازون
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قفمت".كضاقكذا

97التكوين

ؤاغجيي"أشرجميتها:ؤقالستازةإتىائخئضيماإتىإثراهيمقأسئرغ6

إئراهيئمزكفنثئم7ضلبما)391(".خئرؤاضتيىستميذأ)291(.كثلآتتلآت

ئئم8.ليغققةقأسئرغيفغلآيم،ؤآغطاةؤتجئدأزخصأجمخلأؤآخذائتقرإتى

ققذفؤآقاقآكفوا.تهم،ؤقذتقاغمقة،ائذيؤاليخلؤتتنازئدأأخذ

المثئخرة.تخآتذئهئمؤق!

فيهي"قاؤقاذ:قأتجالتاثرتوتك؟"ستازة"آثنتة:ؤقاذ9

الغايمجمنالؤفمتقذاجمتلفيإليكوأتيآزحغ"إثياققاذ:.ائخيقيما".

اثخثقة،تا!بجمثذستازةقستمغثاثن".ائرأيكيستازةؤتكونم،القاب

الآ!ئايم،فيئتقذقينشتيخينؤستازةإئراهيماؤكانا.ؤزاءةكاتثخيمث

تفسيقافيستازةاقضجكحت2كالئستاء.يستازةتكونآناثقطغؤقد

شتاخ!"ققذستئدي)114(ؤآفا،الآن)قذا(ليتغذققئمأتا"آئاقائقة:

القبطية:الكلمةومنها،الناعمالقمحدقيق:تعنيء،ولةآله!عكاه:اليونانيةالكلمة291

فى.حالهع"+ولها*

ىأ،الجمراوالساخنالرمادعلىتسويتهيتمخبزأ:تعني،غ92ءأمآهـدا5:اليونانيةالكلمة391

الملة.على

(36:أبط)سيدها"الاه)ثداعية:الكلمةلهذهبطرسالقديساشار"91
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قاثقة:تفسيقافيستازةضجكحث"يقادالإئراهيتم:الرلثاققاذ3

جمثلميآئر؟الئ!غقىتسئتجيلاقل4شيخث؟قلثؤقئلاأيذ،آقيائخقيقة

اثن".يستازةؤتكون،إليكآزحغمالقابالغايمينالؤفتقذا

تل"لآ!ققاذ:.خاقثلآ!ئقا-أضخلث""تئم:فاثقةستازةاقآئكزث5

".ضحكت

ؤضضىؤغفوزة)165(.ستذوتمتخؤؤتطفغوافتاكين4الرتجاقاتمائئم6

إئراهيتمكنآتاأخمي"قلالرلب:اققال7يئشئغفئم.قغفثمإثراهيئم

3ؤتتتازؤكتيرة،غطيقةائةستتكوناؤإئراهيئم8قاجمفة،آتاقاغثدي)691(

تغده،ينؤتثتةتيييمائوجميأنهغرفثالأتي9الآزضيى؟أقيمتجميغيخييما

يكللإئراهيتمالربلمتايىلكىؤغذلأ،يرأيتغقفواالرلثطرققيخقظون

كثرقذؤغفوزةستاوتمضراخ"إن:الر!ثؤقال02تحؤه".ييماتكفتمقا

خ!تيالئقايمقغفواقلؤآزىأئزذ21حذأ.غطضثقذؤخطاتافم

لآغقتم".تكن،تثمؤإن،إليالآتيصرايخهم

قكا!إئراجميمؤأئاستاوتم،إتىؤتجاءوالهتاكجمن4الرتجاؤزحغ22

والتبطي.الررنانيفيتردلكنها،العبريالنصفي"،د!عورة:كلمةتأتيلا"91

والقبطي.اليونانيفيتردلكنها،العبريالنصفي"عبدي،(،:كلمةتأتيلا691
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آلقاحر)791(،قغائتاز"آقئفلذ:ؤقالإئراهيئمفاقترت23.الرلثآقاتمقائمأ

ائقديتة.!يتازاخفسمونكان24%نكآلقاحر)891(؟اثتازتيكون

كانواإنتازا،الخضحيينأخلينائضكالطكلغنتضقحؤلآآقتفيكهم؟

قاحر،قغتازاتميحتأنالأفي،قذاجمثزتفغلآنلكخاشتا"2فيقا؟

غذلأ!"تضتغلآأنالآزضيىكليذئال!خاشتاكآلقاحر.ائتارقيكون

قإئيائقديتة،فيتازأخضسيينستذوتمفيؤتجذث"إنالرلب:ققال26

قذ"الآن:ؤقالإثراهيئمتجاقيقة27آخلهئم".ينكفيماائضكالطغنأضقخ

تازآائخضمئونتقصنإن28ؤزتاد.ئرالبؤآتاآلرلث،أكلئمإئتذاث

نإأفيأ،"لآققال:اثخضستيماتج"آخلينائضديتيماكلاتفيأخضستة،

ؤحذ"إنؤقال:أثضأئكلمةقغاذ92ؤآزتجين((0خض!تةهتاكؤتجذت

"لآققال:03الأزتجين".آخلجمنافل!"لآققال:آزتغون".هتاك

"لآ:ققالتلآثون".هتاكوحذإن.تكلضتت%دازلب،يا)غلى(ضتىغ

نإ.آلرثأكفتمآنلى"!ن:ققال31تلإنين".فتاكؤتجذثإنأفل!

بالثهايراهيمايمانعنكلامهغدلألمعكاه!5"الفاحر(،:الكلمةنفسبولسالقديسيستعمل167

5(.:4)روالفاجريبررأنالتادر

)انظروالقبطياليونانيفيتردلكنها،العبريفيكالفاجر(،،البار*فيكون:جملةتردلا891

25(.اية

6مالتكوينم!ر
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ققال:32ائجشثرين".آخلينافيأ"لآ:ققالجمشثرون".فتاكؤحذ

فتاكؤحذإن.ؤاحذةقرةآثضأتكفمث%نزفي،يا)غلى(شتيغ"لآ

ائغشترة((.أخلجمنافلأ"لآ:ققالغعترة((.

11إئراهيمؤزتجغإئراهيتم،تغائكلآيمينقرغجمئذتاالربلم،ؤدقت33

مكانه.إلى

صص

%

أ،غشزالتاسيغآلأضخاخ

تالبأيجؤايىتجايسالوطؤكانتستاء.ستاوتمإتىائضلآكالطاقخاغ

الآزفي.أغقىيؤخهيماؤستخذلاسئيفتايهقا،قاتملوطزآىققضامتذوتم.

آزجقكضا،اؤاغسيلآؤييتاغئدكقا،تيتإتىجميلآستئذفي،تا"خا،:ؤقال2

ال!اخةأميتل"!،ققا!:طريقكقا)991(".فيؤتذقتالطئتكرالطئتم

ؤختراؤييضة،تفضاقضتغتثتة،ؤذخلآإتييماقضالآقأثرثفقا،3تييت".

قأكلآ.قطيرأ،تفقا

ينأ،العمتاومثونائقلإيتة،4ليتجايائتثستآخاطيضطجغا،أنؤقئل4

ء6امم!ا!*ع+ع!*ةس!عبدكما(،إلىملتماقد"لأنكما:البحيريةالقبطيةالئرجمةتضيف991

.(81:5تك)انظر++ع**عول+ه
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"أئنتة:ؤقائوائوطأقتاذوا5قعأ.الشئغحبكلالشئثخ،إتىائخذب

قخربخيئضاحغفقا".إتئتاآخرخفقاالفثقة؟إلثكذخلآالفذالطالرخلآلط

لفم:ؤقال67ؤزاغة،اثتاقيؤآغققآلحاليحي،اثتالبإتىئوطإلثهثم

زخلأ.تغرقاتئمائتتينيليإن8شترأ.تفغلوالآإخؤتي،تا"خاشتا،

لآالرخلينقذئنيإتىققطئرجميكم.تايهضاقافغفواإتئكئماخرخفضا

ستقمى".طلتذتذخلآقذلآئهقاشتر،آئتفغفوا

خكمأ؟تخكئمققلييتغرقي،ؤاحاتجاغقذ،فتاكإتى"ائغذققائوا:9

لوطآلرخلغقىقغضموايقذئن".يفاآكترإلثكئسييغقالآنيذلك

ئوطأؤتجذتاأيدتفقاالرخلآد!اققذ.ائتالت،يئكسئرواؤتقذمواحذأ

تالبغقىائذين4الرتجااؤآئاأائتثت.تاقيؤآغققااثتئستإتىإتيهقا

تكتشيفواآنغنقغجروااثكيير،إتىالضجيرينياثغقىفضرتاهثمائتث!ت

ائتالت.

وآتنونأوآضقارقفتا،لكآخا"اىيوتجايلوط:الرخلآدطاؤقال2

اثقكالط،قذاجمناثقديتيما،.آخرخهمفيأخرآخدلككان%نآوتتات؟

الرلث،أتاتمصراخفئمإزتقغقذلأنهاثقكان،قذائفيكالطالآ:نتا3
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تتاييماالآيخذينآضقازةؤكفتمئوطاقخربخ4يئييذقا)002(".الرلبقأزستقتا

اثقديتة".متمفلأالرلثلآنائضكالط،قذاجمنؤاخرخوا"توئواؤتال:

آضقايى؟.آقاتمتفرخكآتةقتذا

خذ"فئمقائقئن:ئوطأاثضلآكال!.تستغجلآلطكانائقخر،طقغاؤتفا5

ائقديتة".يآتايمتفلكيئلأؤاخربخ،لك،آلفتثنؤاثتتثكاضرآتك

ائتتييما-ؤييذيافرآييماؤيتدييلإ؟آئضلاكالطفستكقةاقاضطربوا)102(،6

2(.غقييما)2الردثيشتققة

تثطرلآتفستذ،تخ"تخاةقالا:أنجأخاليآخرتجافثمتفااؤخذت7

ئؤخذيئلأالختل،إتىائبئ.اثفجيطةآيئطقةكلفيتمفثؤلآالؤزاءإتى،

ؤتجذقذغثذكالأن9ستئدي،تا"آسثأللتىئوط:تفقااققال8تغقا".

لآؤأتاتفسيى،تخيابأنإلي،ضتغمتائذىيرك،ؤغظضتأتاتكزخقة

ائضديتةفؤدا02.قأفوتئذركييالشثروزلغلالختل،إتىآثخؤآنأفدز

هيأتث!ثستآثخؤ.فتاكضجيرة.ؤهيإتثقا،آفرقيلأنقريتةقذ؟

(،.المدينةهذهاللنبيدالبحيرى:القبطيالترجمةفي002

فيأماتباطأ،لوطأانبمعنى)قهه(يب!؟+الفعلمنإ،؟؟؟؟6:العبريفيتأتي102

انزعجوا.اوارتبكواأنهمبمعنىفتأتيوالفبطيةاليونانيةالترجمة

الفبطية:الترجمةوفي،(،المدينةخارجووضعاه"واخرجاه:العبريالنصيضيف302

".المدينةخارجووضعهالرب"واخرجه
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ؤخقكغطضث)".2(قذ"فؤداتة:ققال21تفسيى".قتخياضجيرة)302(؟

يذلك22غئقا.تكفضتالتىاثضديتةآفلتلآأنآئضأالأفيقذايي

هتاك((.تذخلخئىأفراآفغلآنآشتطيعلآلأنىهتاك،يتثحؤآسئرع

))ضوغر")502(.ائقلإيتةتفكاسئتمذغاقذالأخل

ضوغر،إتىئوطذخلالآزضيى،غقىالشئفسنآشثرقمتؤإد23

منالرصثجمئدجمنؤتارأيهئريتأؤغموزةستذوتمغقىالرفيقأئطر24

آلسئكال!ؤتجميغاثفخاوزةآيئطقةؤكلائفذنقذ؟ؤتتمت25السئضاء.

آثؤزاءإتىائرقيلةؤتطرت26الآزضيى.جمنتنبثتاؤكلائفذلطفي

مفع.غموذقضازث

الر!ثأتاتمؤقصخيسثاثضكالط،إتىضتاحأإئراهيئمؤتكر27

ؤتطر،آئفجيطةآلآزضيىحقةؤإتىؤغفوزةستذوتمحقةإتىؤتطفغ28

كلآلرفيآتاذتفاؤخذت92آتول!.كذخالطتضغذالآزضيىتهيسبؤإدا

؟"صغيرةهياليستسأنجو،"هناك:جملةالقبطيةالترجمةفييردلا302

الترجمةفىوكذلكينذهل،أويتعجبدل!لحكأ"دط"هـ:اليونانيللفعلالحرفيالمعنى"02

ا!*!ماة!ع.:القبطية

!دلهء*5.القبطيةفىوكذلكصيغور،دل!73ء9اليونانيةفيتأتي502
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ؤستطينلوطأؤآزستلإئراهيتمدكراللهآنائمخاوزةآيثطقةئذدق

ئوط.يخيقاستكنالييائمانقق!تحين.الاثجلآلب

خافتلآثةتغة،ؤائتتاةالختلميؤقك!تضوغرينلوطؤضجذ03

تغه.ؤائتتاةهؤائضغازةفيقستكنصوغر.فيتسئكنأن

الآزفيفيأخاؤلثسنشتاخ،قذ"لاوبوتالفضغرى:آئكثرىققاتت31

قغهؤتضطجعخمراآتاتاتسئقيقلئم32الآزضيى.كلكغاذةإتئتايتذخل

ؤذخقتالليقة،تفكمىخفرأآتاهقاقستقتا33تسثلأ".آييتاينقنميتم

ؤلآياضطخاجمقاتغقئمؤتئمالفيقة،تفكآييقاقغؤاضطخغحتآئكئرى

يقياجمقا.

قددا"فؤيفضغرى:قاتثآثكئرىآناثغدفيؤخذت34

قاذخييآئضأ،ءالفيقةقذ؟خفرأتسئعييماآييتا.قغائتاليخةاضطخغث

يفكفيخضرأآتافضاقستقتا35تسئلأ".آبيتاينفنقيتمقغه،اضطججي

يغقئمؤلأآييقا،تغؤاضطخغحثائضغرىؤذخقمتآئضأ،الفيقة

قؤتذت37آييهقا.ينئوطاثتتاقخيقست36يقتاجمها.ؤلآياضطخاجمقا

أقيبوؤهؤ-أيي")602("ينقائقة:"ئوأقي"اسثضةؤذغتائنأآئكثرى

الترجمةفيأيضئاوهكذاأبي،منايولأ!لإد:موابالعبريةالكلمةالسبعينيةالترجمةتفسر602
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اثيؤيم.قذاإتىائموآيئين

حثممييإئن)آفي("غفان"

78التكوين

ؤذغتائناآئضأائضغرىؤؤتذت38

اثتؤيم.قذاإتىآثغضاييينآبوؤفؤ-)702(

ائيدثئزونآلآضخاخ

ؤتينقابشنتينؤستكنائخئولبآزضيىإتىفتاكينإئراهيئماؤاثتقل

أختى"."هىافرآتيما:ستازةغنإئراهيئمؤقال2تجراز.ييؤتغرقيشئوز

يستتيقا)802(.آثقديته4رتجاتقيقةيثلاائرآيى"،"هي:تقؤلآنخالتلأنه

ننآييقالكإتىاللهقخاغ3ستازة.ؤآخذتجرازتللقآييقايلثقأزستل

قذ؟قإنآخذتقا،التيائضرآةأخلينتموتأئتآ"قا:ؤقالتثلاحفم

ستئة"تاققال:ضعمئقا.قدآييضالأتكنتئمؤليهن4زؤج".قغتعمثكن

قات!ثؤهيأخيى،إئقالىفؤتقلآتثم5)آلآثر(؟تخقلتازةأئةقئلفللث

فيكرجموقد(،قريبيابن)أوعمىابنومعناه9:؟ا-ل!!بمعميبن:العبريفيالاسميأتي702

وهكذاقريبى(،ابن)اي،جنسيابن:الاسملهذاتفسيرأالسبعينيةتوردثم،عمانإلى:السبعينية

القبطية.الترجمةفيايضنا

اليونانيةالترجمةفىتردلكنها،العبريالنصفيالآيةمنالثانيةالجملةهذهتأتيلا802
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فياللهتةققال6قذا".قغفثتذمميئؤييرقفيييطقازةأيخي؟فؤلي

قتفتكآنضأؤأتاقذا.قغفتقفيذيطهازةآنكغلفتآنضأ"آتاانخفيم:

آلافرآةزدقالآن7تضسمقا.آذغكتئمقذالآخلإلى،ئخطثئأنغن

قاغقئمتر؟قا،تم!تكثحتؤإنقتختا.لأخلكقئضفىتيىلآئةيلرخل،

لك".تاؤكلآئتآتفوثأنك

فيائكلآيمقذايكلؤتكفتمغييد؟تجميغؤذغاضتاحأآييقالأقتكر8

ؤقالإثراهيتمأييضالأذغاثئم9حذأ.الرتجاليتجميغقخافتقستاجمجهثم..

تجقئتخئىيشتيء،إليكآخطاتاؤقليتا؟قغفتآلذيقذا"قاتة:

يي!".غمفستآخاتغضفهتمغضلأغطضة؟خطةضضقكيىؤغقىغقى

اققالاقذا؟"غمفتخئىزآثت"تادالإئراهيتم:آييقالأأؤقال.

قيقئفوتيىالفه،تقؤممتىائقؤفيقذافيلئسنتغفهففث:"إئيإثراهيم:

تث!تتيهئقاآيى،يناخيىهيآيضأيائخميقةالآثة2ائرآيى.لآخل

آيي،تثت!جمناللهآخرتجيىتضااؤخذت3.زؤتجةلىقضازث(ئي،جمن

تذخلهقكالطكل!ىإلي:تضتيينالذيآلمغروف!قذاتقا:قفتأتي

ؤتقراؤغتمأبزقبمآلصأييضال!خذاقة4أيخى".%ئة:غئىهتاكتفولين

اثرآته.ستازةإتئيماؤزذلإئراهيتمؤآغطاقاؤإقاخؤغييدا

خيثقااسئكنفذاتذ.آزجمى"فؤدالإئراهيتم:آييقايلث"اؤقال
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ائمضة.جمنآئفأآخابآغطئثقذدا"هؤيستازة:اؤقاذ6ئرجميك".

ننضابقةؤكوفيضغلث،اللائيؤيخميعيؤخهلثكراقةتلثتكونقذه

آفي".كل

ؤتجؤاليتةؤائرأتةآييضالكاللهقشتقىالئإ،إتىإئراهيئمأقضلى7

تثحت!يزحبمكلغفقأآئخايىجينآغقققذكانالر!ثلآن18قؤتذن،

إئراهيتم.ائرآةمتازةي!تسبآييضالك

ؤائيدثئزونائظديآلأصئخاخ

تكفتم.كضايستازة،الرفيؤقغلقال،كقاستازة،الربلماؤافتقذ

تاخم!ثائؤفتفيشتيخوخييمافيائنألإئراهيتمؤؤتذثستازةقخيقث2

تهؤتذثهالذيته،ائقؤلوبائييمااسئتمإئراهيمؤذغا3تغه.الرلثتكلتم

آترةكقاالتاينائتؤيمفيإسثخاقإثراهيئمؤختن4"إسئخاق((0ستازة،

ا!بنة.إسثخانتةؤيذحينستت!يتةلإثراهيتمؤكان5.الله

تفرحتسثقغققنضجكأ.الربلمإليضتغ"قذستازة:ؤقاتحت6
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لالىؤتدأ،ترصعستازةأنإئراهيتم:ئخير"قنؤقاتحت:7قجي)902(".

إ"شتئخوختىفيائنأؤتذث

إسئخانيطايمتؤتمغطيضةؤييضةإثراهيئمؤضتغؤفطتم.اثؤتاقكير8

تغتضرخلإثراهيتمؤتذثةائذكماائمضرئةقاتجراثنستازةؤزأث9إبيه.

لآنؤاثتقا،ائخاليتةقذ؟"افئذلإئراهيتم:اققاتث0إبيقا)021(،إشخاق

حذاضغباائكلآماقتذااإمئخاق((0اثييقغترثلآاثخاليتةقذ؟ائن

الأفريضغحب"لآلإئراهيتم:اللهاققال2ائييما)211(0آخلمنإئراهيتمأقاتم

ستازة،لكتقولهقاكلائخاليتة.آخلؤجمنائغلآيمأخلمنآقاقك

قذ؟اثناؤأئا3تسئل)212(0لكئذغىبإشخانلا"سنهيقؤيقا،اشضغ

تسئفك".لآعشنةغطيضةافةآئضأآخغفةقإئىائخاليتة

يقاتجرؤآغطافقاتاءؤقرتةخئزأؤآخذتايهرأإثراهيئمأققاتم4

جمئذائتريهفيتاقتضضتأققضاؤضرققا.ؤائؤتذكيمقاغقىؤؤضغفقا

يضحكبسمعمنكل)سحق(،لإ++اضحكااللهإليصنع)،قد:العبريالنص!فيتأتى902

15(.ا:8ا؟7ا:7)تكانظر،إسحاقالاسماشتقضحككلمةومنلي(")يسحقلإ؟+ا-؟66لي

اليونانيةالترجمةفيتردلكنها،العبريالنصفيابنها،(،إسحاق"مع:عبارةتأتيلا021

والقبطية.

القبطية.الترجمةفيوكذلك"،إسماعيلابنهأجل"من:الاسكندريةالنسخةفيتاتي211

وفي7(،)9:روميةلأهلالرسولبولسرسالةفيحرفيأالآيةهذهمنالأخيرالجزءيرد212

8(.:ا1)العبرانيينإلىالرسالة
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إخذىتختائؤتذقطرختائقرتيما،يناثضاغاؤقرغ5القستيم)213(0يئر

لآ:لقاقؤلر،زثيةتخؤتجيدأئقايق!ؤتجق!تؤقضمث601الضنوتر،آشئخايى

اثغلامقمترخئقايقه،تخقم!ثؤتدمم!".تؤتآئالر"لآتاتمث:

ؤتكى)214(.

قلآذؤتاذى!يإ.كانائذيالمكال!ينائغلآيمضؤتاللهاقستيئ7

لآلن،تخافيلآقاتجر؟تاتكؤن"قاداتقا:ؤقالالسئقاءينقاتجراللة

ائغلآتمخذىاقوجمى8ييإ.الذيالمكالطجمنغلآجملثضؤتستيئقذالله

غئتئقا،اللةاؤقتخ9غطيضة((0افةستأخغلهلأتىييدك،ؤأئسييهييما

اثغلآتم.ؤستقحتقاغاثقرتةؤقلأتقذقتحثخي،قاءيئرقأثمترث

قؤم!.زاييؤكاناثترئة،فيؤستكنقكير،اثغلآيم،قغاللهؤكان02

جمضر.آزضيىينزؤتجةأمهتةؤآخذث.قازانترقييةفيؤستكن21

بئرالوقتنفسفيتعنيكماسبعابئرأىلثتتع()بيرفبأيرلأ؟؟6:العبرجمطالنصفيت!ني213

اليودانيةفيترجمتلذلك21،24(،21:ئكائسم،اوحلفأيشبعالفعل)منالثسماوالحلف

القبطية.إلىومنها،الحلفأوالقسمبئرايهـة+99"غنآهءة9دطهول:إلى

والقبطية:اليونانيةالترجمةفىتاتيلكنها"،وبكتصوتها"فرفعت:العبريالنصفيئأتي2ا"

".وبكىالغلام"فصرخ
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ؤيخيكولجمفرة)214(ؤآخراثأييضالكأنالرقالطدلذفيؤخذت22

ضايع.آ!شآقاكلميقغك"اللهقائيين:إئراهيتمكفموافؤايهقائذ

ليهنلإسئيى.ؤلالتسثيىؤلآإلمنئسيىغلآآنيالئةلىاخلفثقالآن23

تغرثحآالتىالأزضيىؤإتىإلىتضتغضغكضتغسساالذيكائضغروفب

آييقالكإثراهيمؤغاتحت25آخلف((0"أتاإئراهيم:ققال24!يقا".

"لأآييقالأ:تهققال26آييقالك.غييااغتضتقااليىاثضاء7بايىي!تمب

اثيؤيم".سيؤىستمغتآتاؤلآآخترتني،آئحتؤلاالآفر.قذاقغلقنأغقئم

غفدأ.يهلآفضاققطغاآييضالذ،ؤأغطىؤتقرأغتمأإئراهيئمقأخذ27

"قا:لإثراهيتمأييضالأققال21ؤخذقا.غتبميغابخستئغإئراهيئمؤأقاتم28

"إئكإئراهيم:ققال03ؤخذقا؟"آقفتقاالييغتبميغاجالممئئعقذ؟هي

قذهخقرتياتىشتقاذةليتكونلكىجمئى،يغاجالسئئغقذهتا!خذ

فتاكلآئفقاائقستيم)216(.يثرائقؤجمغدلكإسئتمذغايذلك31ائيئر((0

ؤآخراتآييقالأقاتمئئماثهمتيم.يئرفيغفدأققطغا32يهلآفضا.خققا

والكلمة26(.26:تك)انظر32الآيةفيولاهناالعبركطالنصفيأحزاتاسميردلا215

الكلمةنفسوردتوقدزوحته،لهقذمالذيحرفيأ:أى،صهرهنعنيدل!لا"هـد!لالا3ءةاليونانية

.وزبره:إلىئرجمنهاوتمدهكا*!حهكاساكاةالقبطيةالترجمةفى

كما،نعجاتالسبعإلىإشارةسبع،بئراىشبع()بيرنبهأ؟لأ؟؟6:العبريالنصفىتأتى216

14(.21:تك)انظرالقسمأوالحلفبئرتعني
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الملعمئطيئن)217(.أزضيىإتىؤزتجغواقؤاي!قائا4ؤييكوجمفرة

ءصص55ء5صؤ.ص33
"الإل!الربياسئيمفتاكؤذغاالقعمتيميئرجمئذخقلاإئراهيئمررغ

كييرة.أيامأالميعمئطئنأزضيى!يإئراهيئمؤتغرلت34الأتدي".

ؤائي!ثثزونالئافيآلأضخاخ

"إئراهيم،:تهققالإئراهيتمائتخناللهأنا!موليقذ؟تغذاؤخذت

ائذيآلحييمت)921(،اثئك"خذققاذ:2"قآتذا".ققاذ:إثراهيئم)218(".

غقىضخرقة)022(هتاكؤقذفةالغايتة،الأزضيىإتىؤادقمث،إسئخانئجثه،

ؤأخذآتاته،ؤآسئربختايهرأإثراهيئمققاتم3لك".4آفواليىاثجتاليأخد

ؤتجاغؤدقست،ؤقاتميمخرقإ،خطبأؤشتققاثته،ؤإسثخانغلاقثنتغه

14(.ا:.تك)انظرفلاثمتيم:العبريفي217

الكنيسةصلواثإلىدخلتومنها،والقبطيةاليونانيةالترجمةفيهناإبراهيماسميتكرر218

تردفلاالعبريفيواماالعهد(،خميم!كداسفيتصلىالتي،إسحقنبحقسمة)انظر:القبطية

عددأفىإلاالمتكررةالصيغة

*+-6+،؟6.وحيدك:العبريفيتأتي921

:8تك)انظركاملةمحرقةبمعنىكاملةتقدمةتعنية8ع،كالل!+9"!اهاليونانيةالكلمة022
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غثتئ!إئراهيئمؤزقغالثايث،اثتؤيممي4اللهتهقاذالذياثضؤفيإتى

قغقفتاآثتقا"انجيستايقلآقنيما:إنراهينمققال5تجيد.جمنانضؤجمغؤأنضر

إتيكضا".ترحغثئمؤتسثخذ،فتاكإتىقتذقثؤالقتىآتاؤأئا،الأتالط

آثضأؤآخذاثييما،إشخانغقىؤؤضغةاثمخرقةخطتإئراهيئمقآخذ6

آباةإئراهيتمإسثخانؤكفتم7تعأ.يهلآفماؤدقتاؤالسئكين.ييد؟الئاز

ؤائخطسب،الئار"هؤداققاذ:اثيي".تا"قاداققاذ:آتتاة"."تاقائلا:

يففخرقةخروفأتةترى"اللهإئراهيئم:ققال8يفمخرقه؟"اثخرولثقآثن

تعأ.يهلآفقاتسيعزانؤكاتاائيي".تا

تذتحأإئراهيئمهتاكؤتتى،اللهتهقالائذياثقؤفيإتىقآتتا9

قؤن.ائقذتحغقىؤؤضغةائتةإسئخانؤزتط)221(ائخط!تؤؤضغ

قلآكاقتاذاةا.ائتةيتذتخالسئكينييأخذتذةإئراهيئمقذائئم..ائخطب

اققال:2"قآتذا"،:ققالإثراهيم"."إئراهيئم:تةؤقالالسئقاءينالرلث

7نكغيفثالآنلأنيشتثئآ،ييماتفغلؤلآائغلآيمغقىتذكتمذ"لآ

اقرقغ3آخيى".ينائخييبائيلثغقىئشثمق)222(ؤتثم،اللهتخافث

.القدممعاليديربطأومعأالقدمينيربط:د!غآةه+لم!للأكايعنياليونانىالفعل221

لابنهالآباللهتضحيةعنكلامهعندالآيةهذهمفرداثنفسالرسولبولسالقديسيستعمل222

بل،ابنهعلىيشفقلم"الذي،"لم!هةآعهـ)يشفق(:اليونانيالفعلنفسيوردكما،الصليبعلى

32(.8:)رواجمحين"لأجلنابذله
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ستاتك)223(.شتخرةلمحييقرتئيمائوتقأؤاحدكثش!ؤإداؤتطز،غثتئيماإئراهيئم

ائييما.إسئخاقغنيجمؤضامخرقةؤآضغذةالكثشنؤأخذإثراهيمقذقت

تفوئونإئهمخئىزآى"."الربلماثضؤفيدلكاسئتمإثراهيئماقذغا4

الربلم".ئرىاتجتل"في:اثتؤتم

"يذاتياقائلا:6السئضاءجمنتاييةإئراهيتمالرلثقلآك"اؤتاذى

غقىئشئمقؤتثمالأفرقذاقغفتلأنكأخلينالرلث،4تفوآفستفت،

تكتيرأتسثقكؤأكئرئتازكةكذأباليإئيأقا7آخلى،جمناثخبي!بائنك

مانت!لكؤترثائتخر،شتاطئغقىالذيؤكالرئلالسئضايمكنحويم

لأنلثآخلجمنالأزضيى)224(،اقيمتجميغتسثيكفياؤتتتازد8مقاوجميه،

إتىقعأؤدقئواققافواغلآتثيما،إتىإثراهيئماؤزتجغ9يضؤيى".متمغحت

القعمتيم.يثرجمئذإئراهيئمؤ!تكنالق!يم.يئر

قذجمفكة"هؤدا:قائلينإئراهيئماخيرآنالأئويىقذ؟تغذؤخذت02

آخاةؤئوزأيكرةغوصأ21آيخيك:يتاخوزتيينآثضأهيؤتذث

وردتوقد،العاليةالأشجارتحتننموصغيرةشجرةبمعنى)سبك(؟؟6العبركطفيتأتي223

مم!عهـء،.القبطيةللترجمةدخلتومنهالم!هكا.5كاسابكشجرة:علمكاسمالسبعينيةفى

8(.3:)غلغلاطيةلأهلالرسالةفيحرفيأالآيةهذهالرسولبولسالقديسيقتبس"22
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ؤتتوئيل".ؤيذلآفتؤففذاشنؤخرواؤكاستذ22السئرتان)"22(آتاؤقفوئيل

يتاحوزجمفكةؤتذئهئمآلذينأثتاءالثقايتةهمقؤلآء.يىفقةتتوئيلؤؤتذ23

طاتخآئضاهيؤتذثزؤوقةاسئمقاالىؤس!رىلته24إئراهيتم.آ!حي

ؤتغكة.ؤتاخشنؤتجاختم

ؤائيثئزونيثاكآلأضخاخ

فيستازةؤتاتث2ستتة.ؤجمشثرينؤستئعأجمئةستازةخياةاؤكاتت

قاتى.كئغانآزضيىفيخثرون،هيالتىآلؤابي،ميالتيآزتغقديتة

ؤينوخ.!تازةييئاقيإئراهيئم

ؤتزيلغرلمجا4"أتاقائلا:جثتييؤكلتمقئتيماآقايمينإئراهيمؤقاتم3

آتايى".جمنضئتىفآذ!نضغكئم،قثرمفكآغطوفييذلذيخأكئم.

آئتإتئتا،إسثتيمستيذ،تا6"كلأ،قائيين:إثراهيتمحثتئوقأكالت5

جمئاآخاتفتعلآلآثهقئتك.اذلمحنتاقبوليآفضلييتثتتا.اللهينشيك

مثيتذ".هتاكيتذينغئكتئرة

ئها*:حه!3القبطيةوكذلكتاءلم!79السبعينيةفيوترجمت)أرام(؟؟هالعبريفيتأئي021

.المربان
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إئراهيئمؤكفقفم8حث،لتيىالأزضيى،يشتغحبؤستخذإثراجميمققاتم7

قاسئمعوفيؤخهى،ينضئييأذينأننفوسيكثمفيكان"إنقائلا:

آثمرذؤتجة)226(ائضغازةقيغطتيى9صوخرئنجمفرونآخلىينؤكلموا

ي!إئاقائغطيييئسئتجفهيمضبماخفلإ.ينخرءفيالييتة،اليي

قئر((.ئفكؤمتطكئم

الجثىجمفرونقآتجاقيحث.تيىؤستطمىتجايسأجمفروناؤكان.

ؤتكئتمتسئقغون،ائقلإيت!إتىالذايخلينؤتجميغحثتئوتيتقاإئراهيتم،

تلثيخييمااليىؤاثضغازةالخقل.ؤاسثضغيىستثلإي،تاإلمنا"إفترلثاقائلأ:

اقستخذ2ضئتك".اذهن)إئاقا(.ؤقثتلتىتديتييأفلتجميعأتاتمؤقبتقا.

شتغحبقستايع!ييجفروناؤقال)237(3الأزضيىشتغ!بآقاتمإثراهيم

ضئييقأذينجمئى،الخقلتمنخذ.قاسثضغيىلي)228(،دشآ"قاالأزضيى:

قذستئدي،تاا"كلأ،5قائلأ:إثراهيتمجمفروناقأتجاهمت4ختاك((0

تحوىمغارة)ربماالئتائيةاوالمزدوجةرمعناها)مكفيلة(!ير؟؟+العبريفىتأتي226

القبطيةللغةومنها،المزدوجةايضأومحناها8-،؟!تاهإلىتر!جمتوفد(،حجرتين

*+هول+اءفى.

إبراهيم.وفال:القبطيفيتأئي227

++ه!اكا"*ءا+غ.!ه!غقبلشيقدإذ:الفبطيفيتأتي228

7مالتكوبنسفر
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قاذيخنؤتثتك؟تيييتكونتادامضبما)922(.جمتقاليجمئةيآزبخآزض!.ستمغث

ائمضة،يعفرونإئراهيمؤذقغ،يعفرونإئراهيماق!يئ6قئتك".أ!آ

جمثذتفئوتبمامض!جمتقالييئةأزتغحخا.تييش!تاجمعفيدكرقااليى

فيالذيئرذؤتجه،يقغازةكانالذيجمفرون،خفلاقضاز7الئخايى.

ميكاتتشتخرةؤكل!ييما،كاتثالتىؤائضغازةالخقلقفرا،ئؤاتجقة

ؤتجميعحثتيىآقاتممفكأالإئراهيتم8خؤاتئيما،حاود؟فيالييالخفل،

اثقلإيتيما.إتىالذايخيين

آئمرذؤتجة،الخفلقغازة!ىاثرآتةستازةإثراهيئمذقنقذااؤتغذ9

الخفلقؤتجت02.كثغانأزفيفي-خثرونهياليي-قفراأقاتماليي

حث.تيىجمثدجمنقثرئفكلإثراهيتم!ييما،كاتحثالييؤائقغازة،

ؤائيشئزونالزايغآلآصئخاخ

كلميإئراهيتمالر!ثؤتازك.الآئايمفيمتقذماشتثخأإئراهيماؤكان

تذك"ضغته:قاكلزئيسيىتئييما،كي!ريغئد؟،إثراهيمؤقال2ثتىء.

تاخذلآآنالآزضيى،ؤإتيماالسئقاءإت!يالرلثقأسثتخيقك3قخذي،قختآ

دينارين.ومعناها"لم!*"9ةآةوباليونانيةنيإبرا؟-ير؟6،فضةوزن:العبريفيئأتي922
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تل4تثتفثم،ستايهنآتاائذينائكئغايثين،تتابجمن%سثخانلإثيىزؤتجة

زؤتجةهتاكينؤتا!خذغشييريى،ؤإتىكئت،خثحثأزصىإتىتذقب

إسئخان".لاثيى

قذ؟إتىقجيترحغأناثقرآةتشتاءلآ"زئضااثغئا:تة"ققال

جمئقا؟"خرختالييالآزضيىإتىاثتكآرذقلالآزضيى.

إتهآلرلث7.هتاكإتىاثنيتردلآلتفسيك،"اخذزإئراهيئم:تهققال6

اثتيالآزضيىؤينآيى،تيتجمنآخذنيائذيالآزضيى)023(،ؤإتةالسئضاء

الآزضنقذ؟أغطىلكقائلا:لىؤأفعمتتمكلقييالذيفيقا،ويذت

ينإسثخانلاثييزؤتجةقتآخذآقاقك،قلآكةئرسيلفؤؤلتسئيك)231(،

بزيئاجمرتالآزفي،قذهإتىضغكتأتيأناثمرآةت!ئت!تثمؤإن8.هتاك

تختتذةائغئذقؤضغ9((0فتاكإتىيائيىترحغلآققطالقستيم.قذاين

الآثر.قذاأخلينتهؤخقصستئد؟إئراهيتمقخذ

خثرابتجميعؤينستئد؟،حقاليينحقاليغشترةاثغئذاؤأخذ.

والقبطي.اليونانيفيتردلكنها،العبريالنصفي،الأرضوإله:عبارةتردلا023

والقبطياليونانيفي"،ولنسلك)طك:ئأتيلكنها"،الأرضهذهأعطيادلنسلك:العبريفي231

7(.ا:2تك)انظر
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اؤآتاخاتاخوز.تديتةإتىالئفرئني،تثنتاإتىؤتضىؤقاتمقغه،ستثد؟

خروجؤفستاثضمتاءؤفمتائقاءيثرجمئذائقديتةبخخاليائجقال

أقاجميطريميتسئرإئراهيتم،ستئديإتةالرلث))ايقا:اؤقال2.ائمسئتفيات

ائتاء،غثنيغقىؤاقف!آتااقا3إئراهيتم.ستئديقغزخقةؤاضتغائتؤتم

الييآثغذزاغآناقفتكن4قاغ.لتسثتقينخايىتجاتاثضديتةستايهيىؤتتاث

حقالكأسثمىؤآتااشئرفيلي:قتفوللأشثرقي،تجرتلثآجميلىتقا:4آفو

ؤيقذاإسئخاق.يغثدكغئثتقاالتيهيققذهالشثرصب،غنتك!خئى

إئراهيتم)232(".ستتديإتىزخضةضتذتآ2نكأغقئم

ؤيذثالتىيىفقةؤإدايكر؟،!يائكلآتمئكفلأنقثلاؤكان5

كيمقا.غقىؤتجرلقاتجةخاليإئراهيتمأيخىتاحوزائرآةجمفكةاثنييتتوئيل

زخل.تغرفقاتئمؤغذزاغحذأ،تئطرقاقىتجميقةآئغذزاغاؤكاتت!6

ؤطقغحث.اتجرةؤضلأتالغئنيإتىقترتث

آقاا8تجريلث".ينتاءقليل"اسئقييى:ؤقاليلقائقااثغئااقركضن7

ذزاجمقاغقىتجرتقاؤآثرتتؤآسثرغحتستئدي".تا"اشئرفي:ققاتتهي

آثضآيجقالك"متأشتميؤقاتت:آلشثرهمب،ينقرغاختى9ؤستقئة،

اثم!قاةفياتجرةؤأفرغ!ثقأسثرغث؟2خميغقا".تشثرقيخئى

والقبطية.اليونانيةالترجمئينفييردلكنهالعبرى،النصفي"إبراهيم"الاسميردلا232
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ائجضالي.لكلقاشتقحت.لتسئتمىاثيئرإتىأئضأؤزكضمث

طريقهالرلثأئخخقليتغقتم:صتاجمتأميقاتتقرسقكانالرجلآقا21

الرخلآنالشثردبجمنائجضاليتجميغقرغمتجمثذتاؤخذت22لآ؟أئم

تذثقاغقىؤسيؤازثنيبزقم)234(الؤاحذةؤزناتذقبجمنقرطئن)233(أخذ

آشا؟قن"يثمشأؤقاذ:ؤستأتقا23دق!ب.)ذزاهم(غشترةؤزولنفضا

يثشأ"آتاتة:ققاتث24يتييت؟"تتاقكانآييلثجمئذقلآخيرييي.

يثن"ؤجمئذتاتة:ؤقاتحت25يتاخوز".ؤتذثةائذييفكة،ائنيتئوئيل

للرلثؤستخذالرجلق!ر26لفضييحت((0قكانؤآثضاكتير،ؤغقف

غنؤخفةيرةتفتغلئمائذيإئراهيتم،ستئديإتةالرلب"فتازك:ؤقال27

ستئدي".آيخيتثتإتىالربلمقذانيؤإئاقيستئدي،

ؤكان92.آلكلايمقذايخم!بأئقاتيمتؤآخترثاثقتاةقركضحت28

الغثني.إتىجأخاليالرجلإتىلآتانقركفنلآتان.اسئفهآخ،يرفقة

بالجمع،والقبطياليونانىوفيبالمفرد،العبريفيوياتيدف!7!ا،د!ه،6للأذنحلقاوقرط233

أيضأ.المشمعنىيحملالذي

وقد،دراخمةلآلمما*"9ةوباليونانية؟نيأبرا؟أ؟يرالاوزنهشثلنصف:العبريفيتأتي"23

9(.8،:اء)لوفيدرهمأترجمت
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ؤتفاأختيما،تذفيغقىؤالسئؤازئنيائفرطئنزآىجمئذتاأنةؤخذت03

الرخلإتىتجاغ"،الرجلكلضيى"قكذا:قائقةأختيماليفقةكلآتمستيئ

متازكاذخل،"تغال:تهققال31الغثن.غقىائجقاليجمثذؤاقفمؤؤإدا

يفجضالي؟"ؤقكانأائتيحتقئاثقذؤآتاخايىجا،تمصيقاداالرلب)235(.

ؤغقفأتثنأالاتان(ؤآغطاة.اثجقاليغنؤخلائتئمتإتىالرجلقذخل32

ضغه.الذينالرتجاليؤآزجلليخقئيمالغسثلؤتاءيفجقالي

كلآجمى".أتكلتمخئىاممل"لآققال:يتاكلوا.خئزأتهثمؤقآتم33

ستئدك!تازكقذؤالرب35إئراهيتم.غئذ"أتاققال:34"تكفثم".ققائوا:

حضالأؤإقاغ،غييدأؤدقبأ،فضةؤتقرأ،غتمأؤآغطاةقغطتم،حذأ،

نآتغذيستئديؤاحدأائنأستئدياثرأةستازةؤؤتذث36ؤخيما.

تا!خذلآقائلأ:ستئديؤاسئتخققيى37ته.كانتاكلقآغطاةشتاخ)236(،

آزصهئم،لمحيتثتهئمفتغردبآتاائذيناثكثغايئين،تتاتينلائيىززتجة

فساك.جمنلاثييزؤتجةؤتاخذغشييرييؤإتىتذق!ثأييتيمتإتىتل38

إلى:وننرجم،بهوهمبارك:الحرفيومعناها(بهوه)بروخإ+6إ؟116:العبريفينأني235

مباركنع37608ءةنول50،9:اليونانىوفي،العبريفيالنداءحرفلغياب،الرلثمباركيا

الرلث.مباركا؟دما"ءلمرغ++هءكأعاهكاشس!:الفبطيوفىالرلإ،

نابعد:والقبطياليونانيفيتأتيلكنهاشيخوختها،بعدإ؟6إبرا*+؟6:العبريفيتأتى236

)ايراهيم(.شاخ
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ائذيالرلثإن:لىققال04.ضيىائضرآةتأييلآزئضالستئدي:قففحث93

رؤتجةقتاخذ،طريقكؤيثجحتغكقلآكهيرسيلهؤآقاقهآزضثت

لغتيي)237(،ينتريئأتكؤنحيتئذ41آيى.تئت!ؤينغعثييرييمنلاثيي

خفمى.جمنتريثأقتكونئغطوك،ؤتئمغشي!زيى،إتىتجىءحيتضالآعشنذ

نإإثراهيتم،ستئديإتةالر!ثأئقاففت:الغثنإتىاثيؤتمضأققفا42

غثينغقىؤاقف!آتاققا43،آلآن!ييماستالأآتاائذيطريمى،تثجخكئست

نأقيكون-قاء)238(لتسثتقينتجاتخالياثقديتةآفلؤتتات-اثضايم

قي:قتفول44تجريلث،ينقاءقليلامثمييىتقا:4آقوآتااليىآئغذزاغ

لغئد؟الرفيغئتقااليياثمرآةجميأيضأ،يجضالكآسثتمىؤآتاأئتاشئرفي

إئراهيتم)024تم.ستئديإتىزخضةضتغتأنذآغقئمؤيقذاإسثخان)923(،

تك)انظر،بالقسميحنثمنتصيبالتىاللعنةاوالقسمتعنيوهي*؟+:العبريفيتاتى237

بالقسم.يحنثمنعلىاللعنةاى،اللعنةبمعنى"9"اليونانيةالترجمةفىوردتوهكذا28(،26:

الترجمتينفيتردلكنها13(،24:تك)انظرالعبريالنصفيالجملةهذهتأتىلا238

والقبطية.اليونانية

الترجمةفيتردلكنهاادوناي(،)لابن9؟؟أ-؟لأإسيديلابن:العبريالنصفيئأتي923

نن!ء.هـقهءدا"غع76109+!هول"كاأإسحاق(الخاصأو)الشخصيلعبده:اليونانية

الترجمتينفىتردلكنها14(،24:ئك)انظرالعبريالنصفيالجملةهذهئاتيلا!"2

والقبطية.اليونانية
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يىفقةينؤفمتؤإدايكري،فيائكلآيمجمنتغذآفرغآنقئلؤخذت45

تها:ققفتؤامئتقتأ.الغئنإتىقترتمثكتمقاغقىؤتجرتقاخايىتجة

ؤآتاآئمت،اثئرفيؤقاتت:غئقاتجرتقاؤآثرتثقآشرغمت46اسثمييي.

قنيئتأؤففث:قستآئئقا47حقالي.ؤستقصتقشترثتأ،حضالذ.آشمي

جمفكة.تةؤتذئةائذيتاخوز،ئنيتئوئيليثتاآتا:ققاتثهيأئاآئمت؟

يلرصثؤمتخذتؤسئرزت48تذثقا.غقىؤالسئؤازثنيائقرطثني،قآثتسمتقا

لآخذالخقطريتيفيقذافيائذيإئراهيتم،ستئديإتةالرلثؤتازكث

إتىؤيرازخقةأنتئمتضتغونكثتنمإنيذلذ94لائييما.ستئديآيخيانتة

شيضالأ".آؤتمينألآزحغ،قأخيرونيلآ،كانؤإن،قأخيروفي،ستئدي

الآئر.قذاخربخالرلثجمئد"ينقائقين:ؤتئوئيللآتانقآتجاقي05

فذاتك.ليفقةفؤدا51الحئر.)قذا(إزاغيشترتكئخاليآنتقدزلآتذلك

ؤكان52الرلب((0تكلتمكضاستئدك،لاثنزؤتجةؤلتكنؤازحغ.خذقا

الآزضي.غقىيلرلثمتخذ؟تةقذاكلآقفقاإئراهيتمغثذستيئجمئذقا

قذا!اؤآغطىيرفقةؤأغطاقاؤييابأؤدقمبمض!6يتةاثغئاؤآخرقي53

قاتمئئمؤتائوا.تغةائذين4ؤالرتجافؤؤشترقيؤآكل54ؤلأضقا.لآيخيقا

ؤأمقا:إخؤئهاققال55ستئدى".إتى!فصى"اضرفوني:ققالتايهرأ

الرأئا56تفصى".دلذؤتغذآياأغشترةتخؤضغتاائغذزاء"يتضكث
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إتىلأضصيءاضرفوفي.قييقيآثخخقذؤالربلمتغؤقوفي"لآتهثم:ققال

قذغوا58.شيقاهأ)241("ؤتسئألقاائقتاة"تذغوققائوا:فثمآئا.57.ستئدي"

ققاتت:هيآئاالرخل؟"قذاقغتذقبين"هلتقا:ؤقالواليفقة

تغة.ؤاثذينإثراهيتمؤغثذؤئقتتيايقاأختفئميىفقةقضرفوا95"آدقث".

زتؤاب،ائودتجميريأختتا."آئتتقا:ؤقائواأختفئميىفقةؤتازكوا06

غقىؤزيهثنؤقتتائقايىفقةققاقث61ئقاليجمييما".مذنتسئفلثؤثيرت

ؤتضى.ليفقةاثغئذقأخذ.الرخلتغؤتضئناثجضالي

فيستايهنأكانإدائرؤتا،يئرجمئذآثترييمافييضثييإسئخانؤكان62

ائضمتاء،إفتاليغنذالسئفليخييئتاحيإسثخانؤخربخ63.ائخئودبأزفي

قرآبغثتئقاليفقةؤزقغمت64مفيقة.4حقاؤإداؤتطرغثتثيماقرقغ

ائضاشىالرخلقذا"تنيفغثد:ؤقاتست65الخقل.غنيقترت!ثإسئخان

ائئزفغقأخذتستئدك!".فؤ"قذاائغثذ:ققالييقائتا؟"السئفلالي

ؤتغطمث.

إسثخانقذخل67ضتغ،التىالأمولييكلإسثخاق!ائغئذؤآختر66

والقبطية.اليونانيةوالترجمتينالعبريالنصحسبوذلكفمها،ونسألحرفيأ:241
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غنإمئخانقتغرىؤآخئقا.زؤتجة،تةقضازثليفقة،ؤآخذأئهشا

لمأئيما.ستازة

ؤائيدثئزون-ائأمدمنآلآصئخاخ

فيثرانتةقؤتذث2قطوزة،اسثمقازؤتجةقأخذإثراهيئمأؤغاذ

ؤييقان)242(شتتا:تفشتانؤؤتذ3ؤشئوحا.ؤيشثتانؤجمذتانؤقذانؤتقشتان

ؤتطوشييتمؤآشسولييتموتثذائيل)243(زاغوئيل:ذذانتئوؤكانؤذذان.

قؤ!ءتجميغ.ؤآثذكةؤآييذاع3ؤخئوؤجمفرغئقة:مذتانؤتئو4.ؤ!ئيتم

قطوزة.تنو

قآغطاهئمسترايىيهتئوؤآئا6إثيإ.لإسثخاقتةقاكلإثراهيئمؤأغطى5

ؤفؤائقشئرقآزضيىإتىشترقأائييماإسئخاقغنؤضرقفئمغطاتاإثراهيئم

خي.تغذ

ؤستثغونؤخضم!يئةغاشتقا:الييإثراهيتمختاةآ؟يايمسيييؤقذ؟7

والفبطية.اليونانيةالترجمةفييردلكنه،العبريالنصفيتيمانالاسميردلا242

اليونانيةالترحمةفييردلكنه،العبريالنصفيونبدائيلراغوئيل:الاسمانيردلا243

لقبطية.او



701التكوينوالعشرونالخامسالأصحاح

ؤشتئغانشتثخأضايخبمايشتثتبماؤقاتإثراهيتم)روح()244(ؤقاضتحث8ستتة.

اتغازةفياثتاةؤإسثضاجميلإسئخانؤذقتة9شتغييما)5"2(0إتىؤضئمآثابم

اؤفو.ضفرا،آقاتماثذكماالجئى،ضوخرئنجمفرونخفلفيآئمرذؤتجإ،

ذقئوافتاكحث.تييمنإثراهيئماشئتراةاثذك!-ؤاثقغازة-الخقل

ائرقيلة.ؤستازةإثراهيتم

ؤستكنائته.إسثخانتازكاللهآنإثراهيتمقؤتتغذاؤخذثا

ائرؤتا.يئرجمثذإشخاق

قاتجر)247(ؤتذئةائذمم!إئراهيتم،ئنيإسثقاجميلتؤاييذ)6"2(اؤقذ؟2

آسثقاءيخ!بإسئقاجميلتيىآسثقاغاؤقذ؟3لإثراهيتم.ستازةتجاليتة

اؤجمعثثقاع4ؤيئستامؤآذئئيلؤلمحيذارإسئقاجميليكرتتايوتتؤاييده:

نفسوهوضاع،أواخئفىاوفنياواضمحلاوفنغف:يعنيلم!+آعم!اغالروناني:الفعل""2

25:تك92؟25:)تكأعيااوضعفقدوكانالسهلمنرجوعهعندعيسوعنالسمتخدمالفعل

.)17

البحيرية.التبطيةالترجمةفي"،شعبهإلى)ثوضئثم:جملةتردلا245

اعطتوالتيالتكوينسفرفيالمتكررةالكلمةوهي3غ5،كا!7باليونانيةمواليدكلمةتأتي6"2

4(.2)تكفيالاشارةسبقكما،باليونانيةاسمهالسفر

المصرية.هاجر:العبريالنصفي
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تنوهئماقؤلآء6.ؤقذقةؤتاييمث!ؤتطورؤتثقااؤخذاد5ؤتعمئاؤدوقة

خم!تزئيسأغشتراتتاؤقتافييهثم.يجتاجمهئمآسئضاؤفئمؤقذ؟إسئقاجميل

ؤقاضحث.متتةؤتلائونؤستثعيئةإشقاجميل:خياةسيئوؤقذه17.قتائيهئم

شئوز،إتىخويقةجمنستكنقذاؤكان8.قؤيهإتىؤضئمؤقات)زوخة(

تجميعآقاتمستكنقذكانأشئوز.تخؤتجىغخئىجمضر،آقاتماليى

إخؤييما.

ؤكان02.إسئخاقنإثراهيئمؤتذإئراهيتم:ئنإسئخاققؤاليذاؤقذه9

السئرتافي،بتوئيللمح!ليفقةزؤتجةيتفسييماائخذتفاستتةآزتغونلإسئخان

الرلثإتىإسثخانؤضفى21السئريافي.لآتانأختآالئفرئن،تئينين

يىفقةقخيقث،اللهتهق!يئغاالرأ،كاتثلآ!لقاافرأييما،يىفقةلآخل

قكذاكان"إنتقات!ث:تطيقا،فياثؤتذالطؤازتكضن)248(22افرا!لة.

الرلب:تقاققال23.الرلثيتسثألققضمثقذا؟"ليقيقادالى،ستتخذث

غقىتفؤىشتغبشتغتال!،تفترنأخشتائلثؤينائتال!،تطيك"في

للضجير)924(".يسئتغتذؤالكييرشتغمإ،

يوحناعنكلامهعنددل!!ة+9،!يتحركاوارئكضالفعلنفسلوقاالقديسيسئعمل8"2

44(.41،:ا)لوأليصاباتأمهبطنفيارتكضعندماالمعمدان

12(.9:)روروميةيأهلالرسالةفيحرفيأالأخيرةالجملةهذهالرسولبولسيقتبس9"2
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اتيكرآلإثنقخرقي"2.تؤأتالطتطيها!يقإدايتلذ،آيائقاؤكفقحت24

،أخوةخربخقذاؤتغذ26جميسمو.اسئقهقذغتشتغر،كقرؤةكلهآخقر،

سيئونلإسئخانؤكان.تغفوقياشضةقذغحتجميسئو،يغم!قايضةؤتذة

ترئا)025(إئستانأعيعسموؤكانالشئائال!.قكير27.يىفقةؤتذثهقاتفاستتة

اثيئوت.تسثكن2(تسييطأ)آهإثستانأقكانتغفولمحثؤأئاالضثذ.تغر!ت

قكاتمتيىفقةؤأئا.تةطغامأ)كان(ضيذةلآنجمي!و،إسثخانقأتجأ28

تغفولت.ئجث

ققاذ03آغيا.ؤقذالسئفلجمنجميسئوقاتىطييخأ،تغقوفيؤطتخ92

أغتيت.قذلأنىالآخضر)252(الطييخقذامن"آطعضيييتغقوقي:جميعم!و

اثتؤتم"يغيىيعي!و:تغفوفيققال31آذوتم.اسئمةذقييذلك

وأالبريةساكن:تعنىكما،غليظأوخاثمنأوفظئعني:لأء50!ا،59:اليونانيةالكلمة025

12(.:ا6)ئكإسماعيلعلىقيلالذيالتعبيرنفسوهو،الحقل

يتملمالتيالطبيعيةالمادةملفىطبيعيأ،أوبسيطأ:تعني8+ةكاه506:اليونانيةالكلمة251

تشكيلها.

لذلكايأحمر...الأحمرهذامنادوم(هاأدومها)من؟؟6!ولأ-؟؟لأه:الحبريفيتأتي252

ادوم.عيسو()اسماسمهدعي
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ائضؤت،إتىقاضبىأتا"قاجميسئو:ققاذ32لى".)قتصير(تكوليييك)253(

ائتؤتم".قي"اخي!تغفولب:تهققال33التكوليئةتج"قذ؟ليقلقادا

خئزأجمي!وتغفوفيقآغطى34.يتغفوقيالتكويىئةجميسموقتاغته.قخقص

اثتكويىئة.جميسموقاختقر.ؤضضىؤقاتمؤثترقيقآكلغذس!،ؤطييخ

ؤائي!ثئزونالظدلمنآلآصئخاخ

زتنيفيخذثائذىالآؤليائخوعغثرجوعالآزضيىغقىاؤخذث

ؤطقر2تجراز.إتىالميسثطئنتيلثآييمالكإتىإمئخانقذق!تإئراهيتم.

لك،أفولالتىالأزضيىفيؤاسئكنجمضر،إتىتثزل"لآؤقال:الرلثتة

لكلاتيؤأتاليكك،ضغكآكونؤستؤتالآزضيى،قذ؟فيؤتغرلث3

لإئراهيتمآفستفتاثذىبقستيىؤآفيكلقا،الآزضنقذ؟أغطىؤلتسئلك

كفقا،الآزضنقذ؟تسئقكؤأغطيالسئقاء،كئخويمتسئقكؤاكئر4.آييك

ستيئآتاكإئراهيتمآنأخلين5الأزضيى،أقيمتجميعتسثيكفيؤتتتازك

إسثخاققستكن6ؤشترائجى".ؤخفوميؤؤضاتايآؤايريؤخمطيضؤيي

تجراز.في

البكورية.امئيازاتاوحقوقتعنيوهي6!ة"،"ةكاهكال!9+:الجمعفياليونانيفيتأتي253

16(.:أ2)عبالعبرانببنإلىالرسالةفيوردتالنيالكلمةنفسوهي
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لآعشنةأخيى"."إئقا:ققالاثرأتيما،يىفقةغناثقكالط4يىتجاؤستأته7

ليفقة،أخلينائقكالط4ليتجاتفئقةيتلأائرآيي"،))إئقاتقولآنخالت

أييضالكآن،فتاكزتائةطالإدؤخذت8الضئطر.تجميقةكاتثلاكسنقا

افرأتة.يىفقةئلآجمحث)254(إسثخاقؤإداؤتطراثكؤةينآشثرلتتجرازضيك

إئقا:قفتقلضافىااضر%لك!هي"إئضا:تهؤقاذإسئخاقآييقالأقذغا9

تةاققاذ.يستتيقا".آفوثيئلأ:ففث"لالي:إسثخانتهققالاخيي؟"

تغقؤجميأخذلآضطخغقليلتؤلآيتا؟ضتذتالذيقذا"تاأييضالأ:

شتغييماتجميغآييضايلثاقأؤضىاتجقاتة)255(".غقئتاقخقثتاثرآيك،

يفضؤب".مسئتؤحبأتكوناثرأتةأليالرخلقذاتضم!تن"كلقائلا:

جمئةشيجيرأالسئتيمايفلث!يقةضالتالأزضيىيفكفيإسئخاناؤززغ2

ضازخئىغطقةترذادؤكانالرجلاقازتقغ3الربلم.ؤتازكهجمغف،

قخستذة.كتيرة4ؤخقوتقرؤقاشييةغتبمتاشييةتهاقكان4حذأ.غطما

وتستب،وإسماعيلإسحاققصةفيوردالذي،يلاعبأويمزحدل!غآ"+النعلنفسهو"25

9(.21:)ئكهاجروامهإسماعيلطردفي

جهلأوسهوعنخطيئة،دتراتبمعنى،جهالةأوسهوأتعنيماهسكأاليونانيةالكلمة5!2

14(.22:لا)انظر
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ستذقاأيييمازتالطفيآيييماغييذخقرقااليىالآبايىاؤتجميغ5.اثميسئطئون

ئرابأ.ؤتلأوقاائملسئطئون

يئاآفؤىجمرتلأئكجمثدتاين"ادقث:لإسثخانآييضايلثاؤقال6

ؤستكنتجرازؤابىفيؤترلهتاك.جمنإسئخاناققضى7حذأ".

آيييماإئراهيتمغييذخقرقاالييائقاء6ئازتاييةإشخانخقرائتم8.فتاك

كالأسثقاءيأسئقاءؤذغاقاآيييما،إثراهيتمتؤتتغذائميسئط!ونؤستذقا

ا!بوة.إثزاهيميقاذكاقااليي

خي.قاءيئرفتاكقؤتجذواتجرازؤادىفيإسئخاقغييذأؤخقز9

اسئتمقذغالهئم.اثقاغآنمذجمينإسئخاقرغاةتغتجرازرغاةقتغازك02

ؤخقرهتاك)257(،ينإشخاققازتخل21طقموة)256(0لآثهئم"ظفمأ"ائيئر

إزتخلئئم22"غذاؤة".اسئققاقذغاآئضأ،غقيقاقاختكفوا،أخرىيثرأ

"إئستاعأ"اسئققاقذغاغقثها،تتغازكواؤلأ،أخرىيئرأؤخقرفتاكجمن

ا6؟لال!+انازعوهلأنم،مخاصمةأومنازعةاي)جمميق(لالن+االعبرى:فيالبئراسملألي256

جارواأوظلموهلأنهم،جورأوظلمبمعنىمآ"،ة!ةفياتياليونانيالاسماماعليها.عسقو()هت

عسفأ.أخذوهالأنهم،العسف:القبطيةعنترجمتوقددل!غء)،ة".عليه

اليونانيةالترجمةفينردلكنها،الحبريفي"،هناكمنإسحاق)طارتحل،عبارةتأتيلا2!ه

والقبطية.
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الآزضيى".غقىؤآثقاتاالرلث)258(تتاؤسئغقذالآن"إئهقائلأ:

311التكوين

الفيقةتفكفيالرلثتةقطهر24ائقستيم.يئرإتىفتاكجمنضجذثئم23

تازكئك،ؤقذقغك،لأتىتخفثلآآييك.إئراهيتمإتة"أتاؤقاذ:

ؤذغاقذتحأختاكقتتى25آييذ)925(".إثراهيتمأخلجمنتسئقلثؤستاكثر

يئرأ.إسئخاقغييذفتاكؤخقر.خيقتةهتاكؤتضت.الرلثياسئيم

فؤايإ.قاثذؤ!يكولجمهرةؤأخرالثأييقالأتجرازينإتئهؤدقحت26

أثغضتفوفيقذؤأنتئمإلي،أتمتئم"يضاداإسئخان:لفئمققال27

كانالرلثأنغيانأزأثتا"تقذققالوا:28جمئدكثم؟"ينؤضرفئموفي

تضتغلآأن92غفدأ:ضغذؤئقرزؤتئتذتيتتاتغتة)026(لتكنقففتا:ضغك

يستلآأ.ؤضرفتاكخستناغاضلتاكؤكضاترذلك،تئمآئتاكقاشترأقغتا

ؤضترئوا،قآكفواؤييقة،تفئمقضتغ03الرلث((0ينئتازدأئتؤالآن

ينققضوا.إشخاقؤضرتهئميضاحييما،ائؤاحذؤختصتايهرأتائوائئم31

أرخبالربلأنسعة،أورحبأي)رحوبوت(6+دأ+:البريفيالبنراسميأئي258

دلنا.66+9

والئبطى.اليونانيفي،ابيك:تأتيلكنها،عبدى:العبرىفيت!ني925

تك)انظر،بالقسميحنثمنتصيبالتياللعنةأوالقسمتعنيوهي*؟6:العبرىفيئأتي026

بالقسم.يحنثمنعلىاللعنةأي،اللعنةبمعنىكأ9!هاليونانيةالترجمةفيوردتوهكذا41(،24:

8مايكوينسفر
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)261(.ستالمينجمئل!؟

غنيؤأختروةأئضأتجاغواإسئخاقغييذآنائيؤيمدلكفيؤخذت32

يذلك"قستمأ".قذغاقا33قاغ".تجذ"تثمؤقائوا:خقروقاالتىائيئر

ائتؤيم.قذاخئىالقستيم)262(يئرائقلإيتةامثم

يعريا!بنةتفوبيتآزؤتجةائخذستتةآزتغونيجي!وكانؤتضا34

إسئخاقتغئتخاجمقتئنقكاتتا35ائجؤي.إيفونائتةؤتسئقةالجئي

فقة.يىؤ

ؤائيشئزونالظيغآلأضخاخ

جميسئؤذغاأنةالئطر،غنغئتاةؤكف!ثإسئخانشتاخآنتغذاؤخذت

قذ"فؤذا:ققال2"قأتذا".:تهققالاثيي"."تا:تةؤقالالآكتراثتة

جغتتكعذتك،الآنخذيذلك3ؤقايي.تؤتمآغرلتؤت!تشيخت

كقاآطجقةليؤاضثغ4ضثدأ،ليؤتضئذالسئفلإتىؤاخربخؤقؤمتك،

97+س!كايه+عله!مآ5اليونانيفيوتأئي،بسلاماي)بشلوم(دن!؟أ!:العبريفيئأتي261

2(.28:1تك)انظرالسلامةمعاو،بعافيةأوبسلامأوبخلاصبمعنىولعررا"*+535والقبطي

بئرالولصننسفيلعنيكماسبع،بنرايشبع()ب!رنبأ؟لاد؟6:العبريالنصفيلألي262

31(.ا؟214:ئك)انظرأفسماوحلفاىشبعالفعل)منالقسماوالحلف
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".أموتآنقئلتفسييتتايىككخئىلاكليقاؤايييآتا،أحب

إتىجميسئوقذقتائييما.جميعمئوقغتتكفئمإسئخانيىفقة"قستمغحت

آلأضغر:ائيقاييغقوقيققاتثليفقةؤأفا6لآييه.ضثدأييضطاذالسئفل

لىؤاضتغيضثدإئتيى7قاثلأ:آخاكجميسئوئكفئمأباكستمغثقذ"مودا

ائيىتاالآنيذلك8.آئوتآنقئلالر!تأتاتمقالمتاليككلاكلآطجضة

هناكمنليؤخذالغتمإتىواذهب9به،آمركآنامافيلىاسئقع

ئجث،كمالآييكأطجقةقآضتغفضاؤتجتذثنيزخضثنتجذتثني

".تموتآنقئلآبوكئتايىكذخئىيتاكلآييذإتىاقئخصرقا.

زجلؤآتاآشثغر،زخلأيخىجميسئو"إنأئيما:يرفقةتغفولباققالا

غقىؤأخيثكمتقاليلطغثتئيمانرقآكونآييتخسئييأيئلا2أثقسن.

ققط.ؤتديتاغقى"لغتئك:اثةتةاققاتمث3((0تركةؤلئسنتغتةتفسيى

ؤأخضرؤأخذاقذخت4لي".ؤأخصرقاؤادقمثيضؤييئطيعأكن

ئج!ب.تمربوةكانكقاآطجقةقضتغحت!امةلالمئيما،

جمئذقاكاشأالتيائقايخرة،الآكترائيقاجميسئوخفةليفقةاؤأخذث5

ؤائقؤاجمغذيىاغئيمااؤآئتم!ث6الأضغر،اثتقاتغفولتؤأئتستحث،ائتثتفي
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ضتغحثالييؤاثخئرالآطجقةاؤأغطحت7.اثخذتئنخفوذغئقيمايناثغاليتة

ققال:أيي"."تاؤقال:أيييما،إتىاقأذخققا8اثيقا.تغقوصتتذفيفي

يكرك.جميسمو"أتالآيييما:يغقولبأققال9؟"ؤتديتاأشآتن"قآتذا.

لمسلى".يئتايىكييضئلإيينؤكلاخيسنفيمكففتيي.كقاقغفتقذ

هوآئاؤتدي؟"تاستريعاؤتجذتهالذيقذا"قالائييما:إسئخاقققال02

ييغفولت:إسئخانققال21أتايي".إلفكالرلبذقغة"ائذيققال:

قتقذتم22لآ؟"أئمجميسئوائيىفؤأئتآؤتدي.تالأخسئكجمئي"إقترفي

تغفولتضؤتقفوالضؤت"آئا:ؤقالقخعمئةآييإ،إشخانإتىتغفوهمث

كتذفيئشئجرتئنكاتتاتذئهلأنتغرفةؤلأ23جميسئو".تذاائتذئنؤليهن

فوأئاجميعمئو؟"ائييفؤآشآ"قلؤقال:24قتازكة.أيخييما.جميسئو

خئىؤتديتاضئدكجمنلاكللي"قذئمققال:25فؤ"."أتاققال:

قشترلت.خفرأتةؤأخضرقأكل،تةققذتمتفسيي".تتايىكك

قتقذتم27ؤتلإي".تاؤقتفييجمئي"إفترلثآبوة:إسئخانتةققال26

خقلكرائخةائيىزائخة"هؤدا:ؤقال.ؤتازكهيياييمازائخةقشتئم.ؤقئقه

ذستيمؤينالسئضاء،تذىجمناللهقفيغطلث28الرلث.تازكهقذمضتلئ،

لكؤثتسثخذاتم،تلثؤثئسئتغتذ92ؤخمر.حثطهؤكترةالآزضيى،

تفغنذ،قنضفعونأييذ.تنولكؤثتسئحذلأيخيك،ستئداؤلتكنرؤستاء.
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ئتايىكك.قنؤئتازكد
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تغقولبؤكانإئييما،تغقولتتركهمنإسثخاققرغأنتغذؤخذت03

قضتغ31الضئدجمنآتىأخاةجميسموآنآييإ،إشخانتانينخربخقذ

ضئدينؤتا!كلأيي"ليقثملأيييما:ؤقالأيييماإتىؤقآضقاأطجضةأئضاهؤ

أفاأئت؟""قن:آبوةإسثخاقتهققال32تفسمك".كيىتتاليخئىائييما

غطيمأإتذقالأإسنخانقاتذقل33جميسنو".آنيكراثنك"أتا:ققالخو

جمنقأكفثإلي،ؤقذقةضثدألىاضطاذاثذيإذأفؤ"قضنؤقاذ:جذأ.

ئتازكأ!"ؤليكنؤتازكئة؟أثتآ،تجيغأنقئلالكل

ضرخةضرخلأنةآيييما،إسثخاقكلآتمجمي!وستيئجمئذقاقخذت34

"قذتة:ققال35آيي!"تاآثضأآتا"تايىكييؤقال:حذأؤئرةغطيقة

تغقوقي،امئمهدقي"يخق:ققال36".تركتكؤآخذيضكرآخوكتجاغ

".تركتيأخذقذؤالآنتكويىئتىأخذترة!يتايىالآنتغقتيىقذلأئه

إسئخاققأتجالت37أيي؟"تاتركةليآئقئئت"أقالأيييما:جميسموقالئتم

إخؤييماتجميغؤتجغفتلذ،ستئداتجغفتهقذكئت"إنيجيسمو:ؤقال

ققال38ؤتدي؟"تاإلثكأضتغقضاداؤخمر.يجثطبماؤغضتمالةتة،خذامأ
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آيي!"تاآئضأآئاكيىتاليأيى؟تاؤاحذةتركة"ألكلأيييما:جميسئو

ؤتكى.ضؤتةجمي!وؤزقغ،إشخان)قفحث(قئج!من

الآزضيىذستيمجمن)تجيدأ("فؤداته:ؤقالاوبوةإسثخانقآتجاقي93

تجي!ث!،ؤيستئمك؟4قؤق)363(.جمنالسئماءتذىؤمنقسثكنك،تكون

غنييرةوتفأئزيلحيتقا)ؤفت(تكونؤستؤلتئسثتغتذ.ؤلأيخيك

غنقك".

.أبوةيقاتازكةالييائتركةآخلينتغفولتغقىجميسموقختق41

تغقولتآقئللكىآيىضتاخةآئائم"قفتقرفيمكر؟:فيجمي!وؤقال

ؤذغ!ثقأزستقثالآكتر،اثيقاجميسئويكلآيمليفقةقالمخيرث42آيخي".

يآئةئقذذكآخوكجميسئو"فؤداتة:ؤقاتثالآضغرائتقاتغقولت

تئنتاإتىافرلثؤقيميضؤييامثقغؤتديتاقالآنإذا43ستيقتلك.

يرتاخئىآ2ياأجمآةتغهؤاسثكن44خازانفيلآتانأيخيإتىالئهرئني

ازسيلئئمييما.ضتغسشآقاؤتئستىغثك،أيخيكؤغضحث45ستخط

ؤاحد((.تؤأفياتتئكضاأتكليئلا.هتاكينأشتذجميك

المعنىإماتفيدوهي،اليونانيةالترجمةفىاوالعبريالنصفيسواءالبركةتأتيهكذا263

الإيجابيبالمعنىجاءتوقد.الأرضدسمعنلهطدأ:السلبيالمعنىاو،الأرضدسممن:الايجابي

فيوايضأوأغسطينوس،هيبوليشىمثلالآباءبعضوعنديونائان()ترجومفلسطينترجومفي

الفبطية.الترجمة
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حث.تييتتابآخلينخيايي"كرفث:لإسثخاقليفقةؤقاتث46

ختاة؟"لىقلضاداالآزضيىقذهتتاتينزؤتجةتأخذتغقوسبكانإن

ؤائي!ثئزونالثامنآلآصئخاخ

ينزؤتجةتاخذ"لآقاثلأ:ؤآؤضاةؤتازكةتغفوقيإمثخاناقذغا

افكأيىتتوئيلتئتإتىالئفرينتئنيقاإتىإئطيققيم2.كثغانتتاب

ؤإلهى)364(3آئلث.آيخي!تانتتاتجمنفتاكجمنزؤتجةلتفسيكؤخذ

تركةؤئغطك4أتبم.تجقاغابؤتكونؤئكئرك،ؤيثميكئتاليكلث

آغطاقااليىغرتتكأزضنيترتتغدك،ينؤلتسئيكلذآيي،إئراهيتم

لإثراهيتم".الله

ثنيلآتانإتىالئفرينتثنقاإتىقذقتتغفوقي،إسثخانقضرلت5

ؤجمي!ؤ.تغفولتأئميىفقةآيخيالسئرتانيتئوئيل

المونانيفيولقابلهاالمدبر،اللهايشداي(الللنيا؟6؟؟:العبريالنصفيئأئي"26

ة3:35،1143؟28:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكاويعتوب(اواسحقفم)علىإلهيوالقبطى:

25(.94:ا؟4
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تثنيقاإتىقضىؤأنةيغفوقي،تازكإسئخانآنعيسئوزآى6)ققفا(

قائلأ:ؤآؤضاةتازكاإدزؤتجه،هتاكينيتفسييمالتاخذالسثرتايئ!الئفرين

ؤاميمالآيييماستيئتغقوقيؤآن7كئغان"،تتاتجمنزؤتجةتاخذ"لآ

كئغانتتابآنجميسئوأذزك8السئرتايئة،الئفرينتثنتاإتىؤدقت

قخقةؤآخذإسثقاجميلإتىجميسئوقذقمت9آييه،إسئخانآقاتمشيريرات

لسائيما.غقىتهزؤتجةتتايوتآختإئراهيتمئنيإشقاجميليئمشآ

ؤضاذدت11.خازانتخؤؤدقتالقستيميئرمنتغفوفياقخربخ.

حخازةينؤأخذغاتحت.قذكاتثالمثئضنلآقهتاك،ؤزقذضكانأ

ؤإداخفمأاؤزأى2.ائضكالطدلكييؤزتذزأسيماتخشآؤؤضغةاثضكالط

ؤتافيتةضاجمذةالئ!ؤقلآئكةالسئقاخ،تئفغؤزآسئقاالآزضيىميئتئتةسئفثم

ؤإتاآبيكإثراهيتمإتةالرلب"آتاققاذ:غقثقا،ثابتاؤالربلم3غقثقا،

لذأغطيقاغقئقازاقاآئخآالييالآزضنتخ!)265(0!إسئخان.

ؤتجنوبااثتخرتاحتيماؤتضتاالآزضيىكرئلتسثلكأؤتكون4ؤلتسثيك.

اؤقا5.الآزضيىقتايلتجميغتسئيك،ؤفيييلث،ؤتتتازدؤشترقأ.ؤشيضالأ

قذهإتىؤآر؟كتذقثخيئضاالطريتيكلييؤآخقطكضغكآتا

ييما".كفمتكقاكلآفغلخئىآثركلثلآلأتيالأزضيى،

والقبطي.اليونانيفييردلكنه،العبريالنصفيتخف،لا:الأمريأتيلا265
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ؤآتاائقكالطقذافيالزلب"إنؤقال:تؤي!ينتغقوفياقاسثتيقط6

تيحتإلاقذاتا!اثقكانقذاأزخت"تاؤقال:اؤخالت7آغقئمإ"تئم

ائذيائخخرؤآخذتايهرأتغفوفياؤقاتمالسئقايم!"08تالبؤقذااللة،

اؤذغا9زأسييما،غقىزئتأؤضثغفردأؤآقاقةزأسي!تخحتفتاكؤضغة

ئوز)266(.آؤلأاثقديتةامثئمؤكانالفإ".))تث!تائقكالىدلكاسثتمتغقوبئ

ؤخمطيىقيى،الإتةالرلبكان"إنقائلأ:ضلاةتغفولثؤضفى02

لآليسن،ؤيتابألاكلخئزأؤآغطافي!ييما،ستائرآتاائذيالطريتيقذافي

ؤقذا22اتهأ،لىالرل!"تكونآلي،تئتاتىستالمأ)267(21"!صد.
.-:.ءييهـر

قإئيتغطيىتاؤكل،اللهتئحتليتكونغمودا،آقمتهالذكماصائخخر،

غمثئرة".أغطيك

فياتى:فقطالموضعذلكفيالبونانيةالترجمةفىأما)لوز(،2؟أالعبرىفيالاسميأتي266

انظر:)لوزا(85"لحداذلكبعديردلكنهظ+هوللمه"ول،5.:التبطيفيوكذلكداه85لم!"8دا5

26(.23،:اقض13،:16:5281يش35،6:)ل!

97+لل!كاهكاعلم!5"أاليونانيفيوتأتي،بسلاماى)بشلوم(دن!؟أه:العبريفيتأتى267

31(.26:تك)الظرالسلامةمعاو،بعافيةأوبسلاماوبخلاصبمعنىا*ء+535*عةوالقبطي



والعشرونالئاسعالأصحاحالتكوينسفر221

ؤائيشزوناذسيغآلأضخاخ

ئنلآتانإتىائقشئرقب،أزضيىإتىؤدقتليخقثيماتغفوفيزقع،

فيؤإداؤتطر2ؤجميسئو)268(0تغفوقيأئمليفقةؤآيخيالسثرتافيتئوئيل

ينكائوالآئفثمجمثذقا،زايضةغتبمفطغالطثلآتةفتاكؤكانيئر،السئفل

قكان3ائيئر.قيمغقىكييرخخرؤكانائفطغان،تسثقونائيئريفك

ائيئرقيمغناثخخرقمذخرجونائقطغال!تجميعهتاكإتىتختمع

قكايه.إتىائيئرقيمغقىائخخرترذونثتمالغتتمؤتسئفون

"تخنققانوا:فنمأفاآثتنم؟"آننجمنإخؤة"تا:يغفوفيتفنمققال4

ققائوا:تاخوز؟"اثنلآتانتغرفون"قللهئم:"ققال".خازانين

زاحيلؤفؤدا"يخئر.ققائوا:يخئر؟)926(""آفوتفثم:ققال6"تغرفة".

ؤفتلئسنتغا.طويل"الئقازتغفولب:ققال7ائغتيم".تغأتتةاثتئة

"لآققائوا:فثمآئا8ازغوا".ؤادقئواالغتتماسئفواائقؤاشيى.اخيقاع

تسئقيثئماثيئرقيمغناثخخرؤئذخرخواالرغاةتجميعتختيئخئىتقلإر

لآئقاآييقا،غتيمقغلآتانإئتةزاحيلآصتثئكفففئمتغافؤؤإد9الغتتم".

والقبطية.اليونانيةالترجمةفييأتيلكنه،العبريالنصفيالآيةمنالثانيالنصفيأتيلا268

حي.أهو:البحيريالقبطيفيوتأتي6؟جيدبصحةاهوآ!ه،لأن7،عاليونانينيتأتي926
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آييقا.غتيمترغىكات!ث

321التكوين

!تانؤغتتمأمإ،آيخى!تانيئحتزاحيلتغفوفيآئضرتضااقكان.

غتتمؤستقىاثيئر،قيمغنائخخرؤذخربختقذتمتغقوقيآنأئيما،آيخى

اؤأختر2.ؤتكىضؤتهؤزقغزاحيلتغقولباؤقئل1أتإ.آيخي!تان

يقذاآتاخاؤآخترثقركضمثيىفقة.ائنؤأنةآييقاآخو%لةزاحيل

ييقائيمازكضنلأنةاخييماائنييغقوقيإسئتملآتانستمغحيناقكان3.الكلايم

ققال14.الكلايمقذايخميعلآتانقآخترتئتيما.إتىؤآذخقةؤقئقةؤغاتق!

جمنثتفرأقغةقكانلخيى".ؤينغطميينآشآ"إنقالآتان:تة

الآ؟يايم.

آخيرفيقخانأ،تخدضيىققنآيخي"لآتنك:يتغقوقيلآتانقاذاثثم5

ؤاسئئمتيئة،ائكئرىاسئئمائتتالط،ي!تانأؤكان6أخرتك((0هيتا

قكات!ثزاحيلؤآئاضجيقتين،تيئةغيتااؤكاتث7زاحيل.الصغرى

ؤقاذ:زاحيلتغفولباقآخ!ث8القثطر.ؤتجميقةالصوزةخستتة

"آنلآتان:تهأققال9".الصغرىاثتتكيراحيلسييينستثغ"آخدضك

قجي".إسثكنأخر.يرجل(غطتقاآنجمنآخستنإئاقاأغطتك
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يستتبقييقةكآيا،آقاقهؤكاتحثسييين،ستئغيراحيلتغقولبقخذتم02

قذإلاجميلآناثرآيي"أغطيييلآتان:تغفوفيقالئئم21تقا.قخئيه

ؤضتغاثقكالأيىتجاليتجميغلآتانوقخقغ22إتئقا".قأذخلكمقث

إتىيقاؤآتىاثتتهتئئةآخذلآتانآناثقستاءفيؤكان23غرسأ.

ائتييمايقيئةتجايىتتهفيئقةلآتانؤآغطى24إتيقا.تغقوصبقذخلتغقوقي،

تها.تةتجالي

قذا"تا:يلآتانتغفوفيققال.تيئةهيؤإداالضتاحفيؤخذت25

خذغسي؟"قيقاداجمئذك؟خذئثيراحيلألئسنيى!ضتغتآائذي

قئلالضجيرةتغطىأنقكايتااليخكذاتكون"لآلآتان:ققال26

الغقلغنجمؤضأآثضاقذهقالمغطتكقذ؟أسمبوغإذاآكيئ27.ائكييره

أخر".سيييهىستثغجمئديآئضأتغضقةائذي

انجتتةزاحيللاتانقآغطاةقذ؟أشبوغقأكقلقكذا.تغفوستققغل28

قذخل03تقا.تجايىتةتجايىتتةتفهةائتتةزاحيللآتانؤأغطى92.تةزؤتجة

أخر.سييينستئغؤخذته.تيئةجمنآكترزاحيلؤآخحثزاحيل،إتى

قكاشأزاحيلؤأئازحضقا.ققتخضكروقةتيئةأنالرلبؤزأى31
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زأوتئن)027(اسئضهؤذغتييغقولت،ائناؤؤتذتتئئةقخيقحث32غا!را.

تئئةؤخبقحت33زخلى".ئحميىقالآن.قذلييزآىقذالرلث"لآن:قائقة

قكرومةأنيمتيئقذالرلث"إن:ؤقاتمتيتغقوقيتاييااثناؤؤتذتأئضا

أثضآؤخيقث34"شتضغون)271(".اسئقةقذغتآثضأ".قذاقأغطافي

لانيتخوي،زخلىتكونائخاجمراثؤق!ت"فيؤقاتمت:ائنأؤؤتذب

أئضآؤخيقت35"لآليقي)272(".اسثفةذغتيذلك((.تيينثلأثةتهؤتذث

ذغتيذلكدلك".غقىالرلثأخضذآثضأ"الآن:ؤتاتثاثنأؤؤتذت

اثولآذة.غنتؤققثثئم"تهودا)273(".اسئقه

الثلأنونآلآضخاخ

ؤقاتثأختهاجمنزاحيلقغازثيتغفوقيتلذلأأنقازاحيلاؤزآث

غقىتغقولبقغصت2ستأموت((0قآتاؤإلاتيينيي"قثيتغقوقي:

ابنأ.)رأوا(انظروا:بعنى()رأوبين6*أ؟أالعبرىالاسم"27

سماعأ.:يعنى)شمعون(أنلأدلأأالعبريالاسم271

الئصاق.اواثتران:يعنى)لاوي(9؟إالعبريالاسم272

حمدأ.اوشكرأ:يعنى)يهوذا(66؟+إالبريالاسم273
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التطن؟"تمرةغثلثضتغائذياللهتكانآتا"آلغليتقا:ؤقالزاحيل

غقىقتلذإتثقااذخل.تفقةتجاليتتي"هؤدا:يتغقوقيزاحيلققاتث3

قذخل،زؤتجةتجايىتتقاتفقةقأغطه4((0تيينجمثقاآئضاآتاؤأززقركتتى

ققاتث6اثنأ،ييغفولتؤؤتذثزاحيلتجاليتةتفقةقخيقث5تغفوفيإتثقا

ذغتيذلكاثنأ".ؤآغطايييضؤييؤستيئاللهقيخكتم"قذزاحيل:

تاييأاثنأؤؤتذتزاحيلتجاليتةتفقةأثضأؤخيقحت7"ذان)"27(".اسئقة

ؤقؤثث".أختيؤتجازثت)275(،اللهآغاتيى"قذزاحيل:ققاتسث8،يتغفوقي

"تفتالي)276(".اسئقةقذغت

ؤأغطثقاتجاليتتقافيثقةقأخذث،اثولآذةغنيتؤققثأشنقاتيئةؤزأث9

ؤؤتذثتثئةتجايىتةفيثقةقختقحث،تغفولبإتثقاأقذخل.زؤتجة،يتغقولت

اسئقهقذغت)ستجيدأ("."خطأوتئئة:أققات!ثااثنأ.يتغقوقي

لمء?ص?رصءصص،5ص1ءص)277(
يتغقولتثايياائناأثضاؤؤلذثلثئةتجاليتةفيلفةؤختل!ث2".د".

اسثقةقذغتتطؤتيى".الئستاءلأنآتا،"مطؤتةتثئة:اققاتث3

(.)ديانقاضي:يحنى)دان(؟أالعبريالاسمإ

وصارع!ت.:العبريفيجاعت5

مصارعتي.:يعنى)نفتالي(3؟؟\إالعبريالاسم276

سعدأ.اوحظأ:يعنى)جاد(6إالعبريالاسم277
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".278"صثيير
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فيالففاح)276(ثقرقؤتجذائجئطةخضابإلايم!يزاوتيناؤتضى4

لفاحين"أغطييييقثئة:زاحيلققاتثائيما.تيتةإتىييماؤتجاغالخفل

ئفاخآقتاخذينزخلي،آخذتآتلثتكميلث"آقا:تيئةاققاتت5ائيلث".

جمؤضأالفثقةقذهتغلثقفتتئمقكذا،"لث!منزاحيل:ققاتتآئضأ؟"ائيي

تثئةقخرتجثائضمتاء،!يالخفلجمنتغفولثاؤآتى6اثيلث".ئفاخغن

اشي".يففاعاسثتأتجرتكقد!لىائيؤتم،تجيغ"إلي:ؤقات!ثيفلآقاييما

ائنأييغفوقيؤؤتذثقخيقثيقيئة،اللهاؤستيئ7الفثقة.يفكقغقاقتاتم

أغطثتتاجمؤضناخرتياللهآغطاني"قذتئئة:اققاتث8خايسأ.

اخرة)281(.أفي28("،"تسئاكر)!سثضهؤذغت.خلى"قيتجاليتتي

البحيريةالئبطيةالترجمةوتضيفسعيدأ.اوئطؤبأ:يعنى)اشير(فين!6العبريالاسم278

*عة"لمر"م+ءد!،5الغنىأيللا!:تفسيرأ

النص!لهمنطبي،ساممعمرعاثمبينبا!وهوئئاخ،معناه)دودال!م(؟أ؟؟56العبريالاسم927

الررنانيفيويقابله(،الوسيط)المعجمالشامأنحاهبعضفيبريأينبثالهيروح،ويسمى،الباذنجانية

له!.!"ة9لا"ة59"لاسما

يستأجر.:يحنى)يساكر(6برإل!ل!العبركطالاسم028

والقبطي.اليونانىفيياتيلكنهاالعبريفيالاسمتفسبريأتيلا281
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تثئة:ققاتث02يتغفولت،سأستاباثنأؤؤتذبتثئةأئضأاؤخيقسث9

لأتىزخلى،تختازفي)282(ائخاجمرائرتالطفي.خستتةهتةاللهؤقتيى"قذ

اثتةؤتذبقذاؤتغذ21"زبولون".اسئضةقذغحت((.تيينسيئةتهؤتذت

يتة((."باسئققاؤذكت

ؤؤتذتقخيق!ت23زحققا،ؤقتخاللهتقاؤستيئزاحيلاللهؤدكر22

اسثقهؤذغت24ي")283(،غالياللهترغ"قذزاحيل:ققاتحثيتغفوقي،ائنأ

أخر".ائنأالله"تزيذفي:قائقة"ئوسئص)284("

يلآتان:قالتغفوقيأنئوسئ!،زاحيلؤتذثتضاؤخذت25

ؤأؤلآدييستائىليرد26آزجمى.ؤإتىقكانيإتىلأدقت"اضرفيي

خذم!د)285(((.اليييخذتتيتغقنمأتحتلآنكلآفصي،يهنمخذثتكانذين

لأنتقاغئتقذآقاضك،نغقةؤتجذتقذكثث"إن:لآتانتهققال27

قاقغطك".أخرتكليفغئن28يمجيئك،تازكيىالله

يحنى:والذيأبر؟أ2زبولونالاسمومنها،يكرمنياي)يزبلني(6إبر؟إإالحبريفيجاءت282

نكربمأ.

جوحناحبلتعندمااليصاباتلسانعلىلوقاالئديساستحملهااليونانيةالكلماتنفس283

25(.ا:)لوالمعمدان

يضيف.اويزيد:يعنى)يوسف(أ؟6إالعبريالاسم"28

92(.العدد)انظرمعي"مواشيككانت")وكم:البحيريةالفبطي!ةالترجمةتضيف285
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قؤاشييككاتحثؤكث!خذمتكتافىاتغقم"آثحت:تغقولبتهققاذ92

ؤتازكككتير،إتىتقاؤقدقليلأ،كانقثلىلككانقالأن03ضيى،

ققال31لتفحميى؟"تيتاأئضاأتاأضتعقتىالآنيذلك)286(.آتريفيالربلم

ضتغحتإنشتئئأ،ئغطيي"لآ:يغفوفيتةققاذاغطك؟""قادا:لآتانتة

اثتؤتمكلقاغتمكيتعبر32ؤآخقطقا،غتقكأزغىآغوذالأثر،مذالي

تفقاغ)287(ؤكلالضأدطتينذايهنخروفبكلجمثقاآئحتؤاغزل)أتاقك(،

تؤتميريكئيؤيجيحب33.اخرةلي)قذا(قيكوناثقغز.تثنؤزقطاغ)288(

ؤذايهنآائقغزتئنأئققأؤأزقطليسنتاكلفذاقلث،اخرتيقذ؟آنغد،

يخستب"لتكن:لآتانتةققال34جمئدي".ضسئروقأتكونالضألط،تئن

كلضتك".

الرفطاءاثقغزؤكلؤاثتفقاغ،الرفطاغالئيوسنائتؤيمدلكفيقغرل"3

اثجرقال!،تثنذايهنا-كانقنؤكلييقا،أثئضنكانقنؤكلؤاثتفقاء

يا(،قدمي)على+حالمدن!+آةه+داهلم!:اليونانيوفي)لرجلي(،؟؟إ؟6:العبريفيتأتي286

قدومي:أثرعلى

.وبياضسوادبهاالتيالدابةوالبلقاء:ايأبل!287

بياضمنصغارنقطمنمؤففلونهىوالرقطةزقطة،بهااوبهمنوالرقطاء:الأرقط288

.ادسوو

9مالتكوينشر
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ؤكان.تغفوقيؤتثنتئتةآتابمثلأثةتسييرةؤتجغل36تيييما.يتدؤآغطاقا

ائتاالية.لآتانغتتمترغىتغفوفي

ؤقشثرؤذثحب،ؤتؤفيئثتىجمنخضرأفضتانأيتفسييماتغفوفيقأخذ37

قشئرةائذيالآئيفنقطقرالآخضر،كاشيطأتثضاغفشئورأتغفولث!يقا

أخؤافيفيقشئرقاافيياثفضتانؤؤضغ38ئخططأ.ائفضتالطغتى

ضجيئقاجمثذاثقضتالط،أتاتميتشئرقياثغتمتجاءتإداخئىاثقاء،قستاقي

ؤئحططاببفقأالغتئمقؤتذتاثفضتالط،جمثذاثغتئمتتؤخم93يتشئرلت،

آئققكثشأائغتيمأتاتمؤتجغلائجفلان،يغفوفيؤغرل04.زتابئةؤزفطأ

غتيمتغتخيطقاؤتئمؤخذةفطغانأيتفسييماؤغرلالغتيم.تئنئخططؤكل

نأؤختقست،اثغتئملمحيهتؤخضتاثذيالؤفتميؤخذت41لآتان.

ائفضتالط.خ!تيتتؤختمالآخؤاضيىميائغتيمآقاتماثفضتانؤضغتغفوقي

ؤائفقئرةيلآتانائخقيرةقضازتتضغقا.لآاثغتئمؤتذبؤإدا42

ؤتقركتيرةتاشيتةتةؤضازثحذأحذأغيئاالرخلقضاز43.ييغقولت

ؤخمير.ؤحضالؤتجؤارؤغييد
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كانقاكلتغفولثآخذ"قذقائيين:لآتانتييكلاتمتغقولبأقستيئ

ؤإدالآتانؤخةتغفوفيؤتطر2اثقخد((0قذاكلضتغلآييتاؤيفالآييتا،

إتى"ازحغ:ييغفوقيالربلمؤقال3آئس.ينؤآؤلكأشمبىضغهلئ!منخؤ

ؤذغاتغقودبقأزمتل4قغك((0ؤستأكونغشي!زيكؤإتىأييذأزضيى

ؤخةأزى"آناتفقا:ؤقال5اثفطغالط،خئثأالسئفلإتىؤتثئةزاحيل

قجى.كانأيىإتةؤليهنآثسيى.جمنؤآؤلكأشيىتخويلي!منأنةآييكقا

يىقغذزاكلبوكقاؤآضا7أتاكقا،خذفتفؤيىيكلآنيتغققالطؤآثتضا6

شترأ.ييتضتغأنتةتسئقختثماللهليهنيخرا!ت)928(.يلغشترةاخرييؤغئر

الغتيمكلؤتذثأخرتك،تكوناثمخططةقكذا:قالإن8

ييضا.اثغتيمكلؤتذثاخرتك،تكوناثتئضاءقال:ؤإن.مخططات

جمثذتا.اؤخذتلي.ؤآغطاقاأييكضاقؤاضيىكلاللهستقتققذ9

منكانانهمنهفيئهمالسبحينيةفيجاءماوأما.مراتعشرإلىالعبرى!فيجاءت928

نلك:منبدلأفاللابانولكن.خرافعشرةكلمنواحدأالأجيراجرةتكونأنالمألوت

،.أجرتكتكوني!البيضاء:القولغيرثم"،أجرتكتكون"المخططة
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ؤاثيهتاش!التيويم!ؤإداحفبمننيغئتيزآئتأنيتتؤخم،اثغتمكاتت

زتابئة.ؤزقطأؤضخططةتفقاغكاتتؤائضغزائغتيمغقىالضاجمذة

الآثر؟تاققنت:أتاأئاتغقولب.تاائحنيم:!يالئ!تلآكلىاؤقالا

ؤائقغزائغتيمغقىالمخاعذةؤائيهتاشنالتيوشؤاثطرغثتئكازقغ:اققال2

لآتان.يكتضبغتاكلزآثتقذلأتىزتابئة،ؤزفطأؤئخططةتفقاغ

ليتستختخيثالله)تئتإ(تؤفي!يلكطقرائذيالإتةفوآتاا3

الأزضيىقذ؟جمنؤاخربخالآنقفيم.ضلاةهتاكليؤضقئتغمودأ،هتاك

21(.قغلث)ؤستآكونجميلآدك((.أزضيىإتىؤادقث

فيييراثأوتصيحبآثضأ"أتتاته:قائقتينؤتثئةزاحيلاقآتجاتث4

آلصاإئتقتمؤقذتاغتالآثهكآختيئتئني،جمئهنخستبأآتثما5آييتا؟تئحت

تتايكونأييتاجمناللهستقتةائذيؤاثقخدائجتىكلإنا6إثتهامأ؟يخضثتا

افغل".اللهلكقالتاكلقالآنؤلآؤلآبتا.

كلاؤستان8اثجضاليغقىؤآؤلآذةي!تاغةؤآخذتغفولباققاتم7

تهقاؤكلالئفرثنيتئنقا!يافتتىقدكانالتىترؤييماؤتجميغآئلايه!

غتضه،ييحرلآتاناؤتضى9.كثغانآزضيىإتىآييهإسثخالقإتىلتجيغ

لآتانغن)الآئر(تغفوفيؤآخقى02آييقا.أضتاتمزاحيلقسترقث

والقبطية.اليونانيةالترجمتينفيتردلكنهاالعبرى،النصفيمعك"،)ثوساكون:جملةتردلا092
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ؤغترتهقاؤكلهؤققرقي21.لبقالييالهآخايخيرةلآلكىالسئرتاني

حفغاذ.تجتلتخؤؤآمئرغالئفر

قرلت،قذتغفولتيآنالئايتاثيؤيمفيالسئرتافيلآتانقالمخير22

يخيقأذزكةآيابمستثغةضسييرةؤزاغةؤستغىتغاإخؤته)192(تجميغقأخذ23

تة:ؤقالالفيلخفيمفيالسئرتانيلآتانإتىاللهؤآتى24حفغاذ.تجتل

يشتر".تغفولتقغتتكفتملآأنلتفسيك"اخترز

الختل.فيخئقتةتضبئقذؤتغفوفيتغفوقي،لآتانقآذزك25

"قادايتغقوقي:لآتانؤقال26حفغاذ.تجتلفيإخؤتهلآتانقآؤق!

السثئف؟كستتاياتتايىؤسمقمتؤسترفتيييخفتةقرئستؤيضاداقغفست؟

يالطبوليؤالآغايى)292(يائقرحآزشفتككئتآخترتيي،كثمتققو27

يغتاؤهقالآنؤتتايي؟تييأ!تلآنض!تجقأخسيئثآتا28ؤائقيتالي،

ائتايىخةكفقيىآييكإتةليهنئؤذتذ،آنتديتقدزؤالآن21!قغفت

آئ!تؤالآن03يشتر.تغفوقيقغتتكلتملآآنيتفسيلثاخترزقاثلأ:

ذلكبعدئأتيلكنها،غلمانهبمعنى(ولاده،ساول*لأع*فىأ،5البحيريالقبطيفيتأتى192

25(.9)عددإخوته

المغتيين.بمعنى)موسيتيين(،دالت!!ا،ءداهلم!اليونانيةفيتأتي22
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ملماداآييذ،تئحتإتىتفصىأناشثتياقأاشئتقآقدلأنكدقثت،

القيى؟"سترفت

جمئيائتتئكتغتصبلغلكقفت"إئي:يلاتانؤقالتغقولبقآتجاقي31

شتىءغقىيتغردثققثمؤخذة،جمئدي،لكقاداإغردث32لى.قاؤكل

إخؤيتا".قذاتمتيي!ث!لآضغ!القتكتجاالذممط:تغقولبتهؤقال.جمئذة

سترقثقا.قذإثرآتةزاحيلآنتغقئمتغفوفيتكنؤتئم

ؤقئشنتيئةتث!تجمنؤخربختجذ،ققثمتثتةتثمتؤقئ!ثنلآتانقذخل33

زاحيل.تيشآآئضأقذخلتجذ.ؤتئماثخاليتتينؤتئحتتغفوقيتيتآ

الخقلليخاليفيؤقئخئقاالأضتاتمأخذتقذزاحيلؤكات!ت34

ستئدكط،تا)الآثر(،غقئلثتضعث"لآلآييقا:ؤقات!ث35غقثقا.ؤتجق!ث

فيلآتانققئشنالثستاء".غاذةغقيلأنآقاقكآفوتمأنآسئتطيعلآإئي

الآضتاتم.تجدؤتئمالتئمتكل

يلآتان:ؤقالتغفوفيؤأتجالت.لآتانقغؤتشتاتجرتغفولثقاكتاط36

تجميغقئشثتؤخئى37ؤزائي،ستغثآخئىخطئييؤتاخريى"تا

إخؤيىاتمقآقفتاضغةتييك؟آثاتتجميعجمنؤتجذتتاداآتاتي؟

الييستتةالجشئرينقذهيخلال38الاتتئن.تخنتئتتاقفتخكموا!ؤإخؤتك

كل.تثمغتمذؤيهتاشنتسئقط.لأؤجمتازكيغاجذقغذ،ؤأتالي
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الئقايىضسئروقةجمئديجمنأغؤض!كثحتإلئك.أخصرتئمقريستة93

الفثل،يضقيع)ؤآتخفذ(الئقالي،يخرأخترنكئمث04الفثل.ؤشمئروقة

تثتك.فيؤأتامتتةالجشئرونقذ؟)آلآن(لي41غثتي.ينالتؤمؤطاز

ؤقذيغتمك.سنينؤسيثانتتنكفقايليخىستتةغشترةآزتغخذثتك

إثراهيتم،آيىإتةآنتؤ!42يخرادت)392(!يائغشترةائخاضةأخريىتخم!ت

اللهتطرقذقايىغأ.ضرفتيىقذالآنتكثتقيىكانإسئخاق،ؤقثتة

ائتايىخة((.قؤئخلثتذئؤتغتتذليي

تيى،ؤاثتئونتتاتي،"اثتتاثييغقولت:ؤقاللآتانقآتجاقي43

يهنآضتعققادا.ؤيتتاييليقهؤترىآئحتتاؤكلجماشيتيي،ؤائقاشيية

ؤأشآ،آتاغفدأتفطغقلئمالآنتذلك44ؤتذن؟اثذينيأؤلآبهنآؤائتؤتم

اثظر،قغتا،آخديوتجالآ"هودا:تهؤقاذؤتيتك".تييىشتاهداقتكون

ؤتئتك".تثييشتاهافالئه

لإخؤيإ:تغفوفيؤقال46غمودأ.ؤتمختةخخرأتغفولمحثقآخذ45

هتاكؤشتربواؤأكلواتلا،ؤتجغلوقاحخازةقخضعواحخازة((."إخقعوا

الحاشية.و7العددانظر392
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ؤذغاة47اثيؤتم".ؤتئتكتئيىالئلقذا"تشئقذ:لاتانتةؤقاذ.التلغقى

ؤقال48الشئاهذ""الئلقذغاةتغفوفيؤآئاالشئقاده(()214(،"تللآتانر

ؤتنتك،تييىتضثتةائذيانغفوذؤخذاالنلقذا"فودا:يتغفوقيلآتان

تشئقا""الئلاسثمهدقييذلكائغمود((.قذاؤتشئقاالئلقذاتشثقا

غنتغضتاستتفترقلأئتاؤتئتك،تييىالله"ليقفيىقاتها:الييؤاثرؤتا94

ئوتجذلآاثطر.تتاتيغقىنستاغآخذتؤإنتتاتي،آذلفت"إن.،.
ص.بعصي

تفبرقالآؤآنإلئكالغموذؤقذاالئلقذاأعبرلآصآن52تغتا)"92(،آخذ

يقئتةتغفوفيؤخقصتئتتا".تخكئمتاخوزؤإتةإئراهيتمإتة53يلشئر.إلى

قأكلواإخؤته،ؤذغاالختل!يدييخةتغقو!بؤدتخ54.إشخاقآيييما

الختل)692(.فيؤتائواؤشترئوا

الكلمتانوهماشهادوتا()يجارلبأ؟+أ؟*6إ9الآراميةباللغةلابانفمعلىالاسمورد492

السفر.هذافىالوحيدتانالآراميتان

شاهد"الله:السبعينيةالترجمةفيالعبريالنصمن51العددولا05العددبقيةيأتىلا592

القبطيةالترجمتينفىيردلاكماشاهد(،،العمودمعالتلهوذا:ليعقوبلابانوقال،وبينكبيني

وعنهاالجزء،هذا9391عامالمنشورةالبحيريةالقبطيةالترجمة)أضافتالصعيديةاوالبحيرية

(.التاليةالطبعاتبعضاخذت

الترحمةمنوالثلائينالثانيايأصحاحمنالأولالعدديقابلهالعبريالنصمن55العدد692
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ؤالثلآثونالأفيآلآمئخاخ

731لتكوينا

ؤقضىلآتانؤزتجغؤتازكهئم،ؤتتاييماتيييماؤقئلتايهرألآتانقاتماثئم

تجي!ثققرآىقؤنإتىؤتطرطريقيما،فيتغفوفيؤقضى2قكايه)792(0إتى

"قذازأفئم:تفايغفوفيؤقال3اللة.تلآثكةؤلآقئهئضطفا)892(،الله

))حئوشأ)993(".ائقكالقدلكاسئتمقذغا!"اللهتجئش!

إتىستج!زآزفيإتىآيخييماجميسئوإتىفذاقةرسئلأ)003(يغفوفيؤآزستل4

تقو4قكذاجميسمو:يستئديتقولون"قكذاقائلا:ؤآؤضاهئم5آدوتمتقد

تقرليصتازؤقذ6.الآنإتىؤتيتثلآتانجمثذتغرئتتغفولب:غثذك

وهكذاالعبرى،النصمنالثانيالعدديقابلهالسبعينيةعنالترجمةهذهمنالأولالعدد792

الأصحاح.نهايةحتىدواليك

البحيريةوالقبطبةالسبعينيةالترجماتفيتأتىلكنها،العبريالنصفيالجملةهذهئردلا218

الصطدية.و

اليونانيةفيويأتي،معسكرين:ومعناه)محنابم(إه!غ؟إالعبريفيالاسميأتي992

.اثمعسكراوجيوشومعناها:9"+له!علمهآ"8

العبريةللكلمةكترجمةرسل(،)اوملائكةومعناها:85!ا+!ةدط5اليونانيةفيتاتي003

رسلأ.أوملانكةتعنيوالتي)ملاخيم(56د؟؟بر
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تجذلكىجميسمو،ستئدي!خيرؤأزستفمتؤإقاء.ؤغيينماؤغتمؤخمير

إتى"آتيتاقاييين:تغفوقيإتىالرسئلقرتجغ7آقاقك".يغقةغئذك

قغة".زخلجمئهؤآزتغيلقاثكقابمفؤؤقاجميعمئوآيخيك

ؤالغتتمؤاثتقرضغةالذيالمثئذبئققستتمؤازتتك.حذاتغفوفيقخالت8

اثؤاحذةائمرق!إتىجميسئوتجاغ"إنتغفولث:ؤقال9يرقتثن)103(0إتى

آيىإتة"تاتغفوفي:اؤقال.تاحية".الثايتةائعرقةتكونؤضرتقا،

جميلابكآزضيىإلىآشرغ:قيقاذائذيالرلث،إمئخاقآييؤإتةإئراهيتم

إتىضتغحتائذيخفكؤتجميغيركتجميغغقىاكييرا.إليكقالمخسين

يرقتئني.صيرتقذؤالآنزدن،الالمقذاغترتيغضائقإثيغئدك.

الائمؤتضرتيىتاتىيئلاجمئه،خائفلأتىجمي!وآيخىتدمناتخيى2

ت!قكؤآخغلإلثكستأخسينإئيقفت:قذاؤآ!آ3الآؤلآب.غتى

ائكترة((.جمنئغالآالذيائتخركرئل

يجيسئوؤآزستققاقذاتاأخضرجمضاؤأخذالفئقة،تفذفتاكاؤتات4

اتلإثين6كمسا،ؤجمشثرينتغخةجمئتىتثسا،ؤجم!ثئرينغثزاجمئتي5آيخيإ:

ؤغشترةأتاناجمشئرينييزال!،ؤغشترةتقرةآزتجينؤآؤلآذقا،مرصغةتاقة

واجيشأتعنىوالتى3و2الأعدادفيوردتالتي39"+58،لألآالكلمةنفسهي103

(.المحلة22:،فرقة:ااو)9القادمةالأعدادفيأيضأوستردمعسكرأ،
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يغييده:ؤقاليففرب؟.قطيعكلغييد؟تدإتىأؤذقغقا7حخالق،

الآؤلاؤآؤضى8ؤقطيع".قطيبمتثنقستاقةؤاخغفوافذايى"تقذئوا

تذقثأئنؤإتىآشآلقنقائلا:ؤستآلكآيخيجميسئوقاتقك"إداقائلأ:

تغقولت.يغئدك4:تقو91قذاقك؟تممييرالتى)القطغان(قذ؟ؤلضن

الآؤلؤآؤضى02ؤزاغتا".)أب(فؤؤقاجمي!و،يستئديآزستققاقذاتا

"يمثلقائلأ:اثفطغالطكذ؟ؤزاغآقاقةائفتقذجمينؤتجميغؤالئايتؤالئايى

غئذكفؤداؤتفوئون:21تجذوتةحيتقاجميسموتكففونائكيضةخذ؟

آتاتة،السئائرةيائقذاتاؤخقة"آسئتغطصقاذ:لأئةؤزاغتا".أتتغفوفي

ائقذاتاؤتقذقت22ؤخهي".تقتلآنغستىؤخقة،آئطزدلكؤتغذ

ائضخفة.فيالفيقةيفكقتاتفؤؤآفاؤخهيما،فذاتم

غشترالآخذؤآؤلآذةؤتجاليتتئهافرقيليهؤآخذالفيقيماتفكفيقاتمئئم23

تة.كانقاكلؤآتجازائؤابقيؤغترآخذفئمئئم24.تئوققغترؤغتر

زآىؤتفا26اثقخر.خئىقغةإئستانؤتضازغ.ؤخذةتغفوفيقئرك25

فيتغقولتقخذحققتتثسن)2(3(قخذ؟،حقلضمنغقثيما،تقدرلآآنه

ح-د!ولحا،5كلمةالفعلهذاومن،تخذلأوتيئسأوتخذريعنيدنأ!ه"9"7اليونانيالفعل203

.المخدرةالمادةاوالمخدري
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"لآققال:ائقخر".طتغقذلأنة"آطيقيىتة:ؤقال27تغة.ئضازغي!

ققال:فوآفااسئفك؟"فو"قاتة:ققال28كيي".تتاليتثمإنأطيفك

تكونتليغقوقيتغاقافياسثمكيذغى"لآ:تهققال92"تغقولب((0

قوممب((.)آئت(الئاسؤتغاللة،قغتشتآدتلآئكإسثرائيل)303(،إشفلث

غن4تسثأ"يقاداققاذ:ياسثمك"."آخيرفيؤقال:تغقوفيؤستأتة03

"قثطرائقكال!دلكاسئتمتغفوفيقذغا31.فتاكؤتازكةاسثمي؟"

تهؤأضئرقث32تفسيى".ونخت!ثيؤخ!ؤخهااللهتطزتلأتيالثإ)"03(،

قذاآخلقن33قخذ؟غقىتغرجؤهؤاللة(("قئطرغترعئذتاالشئفسى

قذاإتىائقخذخقغقىائذيتتئسنائذيائغضتإسثرائيلبنوتاكللآ

قتتئن.ائغضبغقىتغفوقيقخذخقلضمنلآئةاثتؤم،

ؤالثلاثوناذيثآلآصئخاخ

قغه.زخلجمئةؤآرلعئقيلآخوةجميسئوؤإداؤتطزتغفوفياؤتطفغ

ؤتجغل2اثخايىتتثن،ؤغقىزاحيلؤغقىتثئةغقىالآؤلآذتغفولثققستتم

ؤئوش!ؤزاحيلؤزاغفثمؤآؤلآذقاؤتثئةالآؤليفيؤآؤلآذفضاائخاليتتين

الله.معيجاهد:ومعناه)يسرانيل(لأ؟؟لأ9العبرىفيالاسميأتيكا.3

الله.وجه:ومعناه)فنينيل(9؟؟إ3العبريفىالاسميأتي"03
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خئىترابمتثغالأزضيىغقىؤستخذفذاقفثمقتقذتمفؤؤآئا3أيخيرا.

غقىؤؤقغؤقئقه،ؤغاتقه،يلقائه،جميسموقركضن4آيخييما.إتىاقترقي

"تا:ؤقالؤالآؤلآذالئستاغؤأثضرتطفغئئم5يهلآفضا.ؤتكيا.غنقه

غئدك((.غقىيهئماللهآئغتمائذين"الأؤلآذ:ققالفوآماجمئذ؟"قؤلآء

ؤآؤلآذقاتثئةاقترتثئتم7ؤستخاوا،ؤآؤلآذفقافخاليتتالطقافترتت6

ؤمتخذا.ؤئوسئصزاحيلافترتسثدلكؤتغذؤستخذوا،

فوآئاقاتفئقا؟"الييائمرقخذ؟كلجمئك،قؤلآءقا"ققاذ:8

"ليجميسمو:ققال9متئدي".تاآقاقك،يغقةغثاكتجذ"لكىققال:

قذكثث"إنتغفوفي:اققاذ.لك".ائذيلكليكنآيخي،تاكيير

كضنؤخقكزآثتلأتيتذئ،يناثقذاتاإقتلأتاتك،يغقةؤتجذت

لآنإتيلث،آخضرتقااليىتركايياخذاغقي.قرجميتاللةؤخةترى

قآخذ.غقثيماؤغصتشتىء".كلؤليزخضيىقذالله

"ستئديتة:ققال13ائخالي)503(".فيؤتذقحث"يترخلقال:ائئم2

الممتد،أوالمستقيمالطريقفيأي9*دها++ه،+6+اله(درا+االبحيريالقبطيفيتاتي"03

)مكانيأباستقامةأو)زمنيأ(،التواوالحالفيتعنيوالتيك!غ!عآءهـداعاليونانيةللكلمةكترجمة

حالأ.أوتوأبمعنىقى5*++ههالصعيديالقبطيفيتاتيلكنهامعنويأ(،او
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قمال!الولآذة،غقىتوشيأجمئدىالييؤائتقرؤائغتتمزخضةالآؤلآذآنتغقم

ؤآتاغئد؟،قذاتممتئديايتتقذم4.ائقاشييةكلقاتتؤاحداتؤماآخقتمالقا

خطواتؤيقذليفذاجمياليىالرخقةسيفوتةخ!بالطريتي!يآتشتذذ

قغك"آئركجمي!و:أققال5ستجير".إتىستئديإتىآحىغخئىالآؤلآب

يغقةؤتجذثآنيىتكميقذا؟"يضاداققال:قجي".اثذينائقؤيمين

ستجير.إتىطريميمافيائيؤيمديلثفيجميسئواقرتجغ6ستيدكط".ياآتاتك،

ؤضتغيئوتأ،هتاكيتفسيهؤغيئ"ائمطلات(()603(إتىتغفوصثصزخلا

))جمطلآت".ائضكالطفىلكاسئتمذغايذلك.يطلأبيضؤاشيييما

كئغانأزضيىفيالتيشتيهيتمقديتةستاليتم)703(إتىتغفوفيآتىائئم8

ائقديتة.ئؤاتجقيمافيؤخئتمالسئرتايئيما.ائتفرئنتينيينتجاغحين

آييخموزمنخيقته،هتاكتضتخثثالخقل،ينقطغةاؤاثتاغ9

إسثزائيل.إتةؤذغاقذتحافتاكؤأقاتم02تغخبما)803(0يمتةشتيهيتم

وئأئي.مظلاتاوخيامومعناها:للمكانعلمكاسم)سكوت(؟في؟+العبريالنصفيتأتي603

المعنى.بنفس77!ي5!هاليونانيفي

والقبطيةاليونانيةفىترجمتولكنهاسالمأ،بمعنى)شالم(؟هل!العبريالنصفيتأتى703

سالع.:علمكاسم

القبطيفيوتأتيقيمتها.معروتغيرس!ملةوهي)قسيطة(6بأ9+البأالحبريالنصفيتأتي803

نعجة.اوشاة:والصحيديالبحيري
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ؤالئلأثونالزابغآلأصئخاخ

341التكوين

اثتفذة،أفلتتاتلتثطريتغفوقيؤتذئقاالتىتثئةاثتةبيتةاؤخرتجت

قغقاؤاضطخغؤآخذقاالآزضيىزئيسيىائخوليىخموزاثنشتيهيئمقرأقا2

ائقتاةقغؤتكفتماثقتاة،ؤأخثتغفوقيائتةبيتةيتف!يىؤتغلق3ؤأذلقا.

الضيئةقذ؟لى"خذقائلأ:آتاةخفوزثتيهيئمؤكفتم4يكرقا.يخ!ب

تئوةؤأئااثتتة.بيتةتخ!منخفوزائنأنتغفوفيؤستيئ5زؤتجة((0

تجاغوا.خئىتغفوفيقستكتالسئفل،فيتؤاشيييماقغقكانوا

تغقوقيتنوؤأتى7.ضغهلتتكلتمتغقولتإتىشتيهيتم!بوخمورقخربخ6

شتدياحرنتهئمؤكانالرتجالنجممن)903(ستمعوا،ؤحينالسئفل،جمن

لآؤقكذاتغفوقي،ائتةضاتجغإدإسثراييل!يقتاخةضتغلآثةحذأ،

اثتتكثم.تفسييمايىإختازقذائيي"شيهيمقائلا:خمورؤكلضهثم8.تكون

يتييكم،تتايتاؤخذواتتايكئمآغطوتاؤضاهروتا.9زؤتجة،إئاقاقأغطوة

وهوداخليأ،تألمأوانذهلاوطعنأوئخسانهيعنى،"لم!هكا!تالا"6"ءااليونانيالفعل903

37(.2:)أعكلوبهم،،فيئخسواسمعوا"فلما:الأعمالسفرفيجاءالذيالفعلنفس
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غقثقاؤتاحروااسثكنوافذاتكم.ؤاسيغةالآزضنؤهوداتثتتااؤتسئكنون.

يغضة"قلأجذؤلإخؤيقا:لأييقاثتيهيمقالائئمايخيقا".ؤتقفكوا

قتمتاغطي،اثقفرحذأغقياكمروا2.نغطيتفولونققفضاآقاضكثم.

زؤتجة".اثقتاةقذهؤآغطوننلي،تقولونتايخ!ب

لآكلتةقغفقا،ؤتكففوايقكرآتاةؤخفوزشتيهيتمتغفولتبنواقآتجاقي3

ؤإئتاديتةآخؤاؤ!لييشتمغونتفضااؤقال4أختفئم،بيتةتخسنقذكان

غفقبما،ذك!يرخلأختتائغطيأنالآثرقذاتفغلآنتسئتطغ"!تيتة)031(:

جممل!اجمرتئمإنتيتكئم،ؤت!كنئشثيفكميقذاآئتااغثر5تتا.غارلآئة

تتايكئممنتتاؤتا!خذتتاتتااقئغطيكئم6يثكئم.دكركل"تخيئوايآن

نآتتاتسئقغواتئماؤإن7ؤاحد.كجئسبىؤتصيرقغكثمؤتسثكنزؤتجاب

ؤتفصى".تتايتاتا!خذتختتئوا

تتأخراؤلأ9خفوز.ثنثتيهيتمؤآتاتمخموزآتاتمالكلآئماقخسئن8

فوؤكانتغقولت.ياثتةشتغوفأكانلأنةالآئر،قذاتفغلآنالشئافي

تالبإتىاوربنةؤشتيهيئمخفوزقاتى02آيييما.تيحتننقنتجميعآكرتم

م!ايمون4الرتجا21"قؤلآء:ؤقالآقديتيهقاليتجاليتغؤتكلقاتديتيهقا

الترجماتفيتأئيهكذالكنها،الجملةبقيةدونلهما"،ادوقالوا:العبريالنصفيتأتي3"ا

والصعيدية.البحيربةوالفبطيةاليونانية
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أقاتهثم.ضؤاسيغةالأزؤهؤدايخيقا.ؤئمتاحرواالأزضيىفيقفتسثكنواتتا.

الرخا4ئشئيفتاققطيقذا22تتايتا.ؤئغطيهئمزؤتجابتتايهئمتتاتاخذ

فئمكقاجمئادكركليخئيتاؤاحدأ:شتغبأيتصيرقغتايتسثكنوا

ققطيقذاتتا؟ؤتقائففثمؤئقتتاهثمقؤاشييفئمتكونآلآ23ضختوئون.

تجميعائيهؤشتيهيتميخموزقستيئ24قغتا".قتسثكنونقفنشتايههم

غرتييما.لختميثهمدكركلؤختنتلإيتيهم.تالبينائخاليحين

يغفودتائتيآنئتؤخجين،.كائواإبالئالثائيؤيم!ىقخذت25

يأتالطائضديتةؤذخلاستئقهؤاحدكلأخذابيتةآخؤفيؤلآليقيشيفعون

جمنبيتةؤأخذاالسئيفبيخذائتهؤشيهيتمخموزؤقتلآ26دكر.كلؤقتلآ

ائقديتةؤتق!وااثخرخىغقىتغقولتتنوأتىثئم27ؤخرتجا.شيهيتمتيست

قاكل"ؤخميرهئم،ؤتقرهئمغتقهئمؤأخذوا28اختهئم.ييقاتخسسواالتى

فتخصجمئهمكلؤستموا92السئفل.فيكانتاؤكلاثقلإيتيمافيكان

كانتاؤكلائقديت!فيكانتاكلؤتهبواؤيستاغفثم،آثيغتهثمؤكل

اثئئوت.مي

خئىقكروهاتجغفتضافي"قذؤلآليي:يشتضعونتغقولبققال03

51مالتكوينمفر
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ؤآتاؤاثمرفيثين،اثكئغايئينتئنالأزضيى،سمكال!تجميعجمئذشيريراجمرت

هقاأفا31ؤتئيي".أتاقالمضخىؤئقطغوتييكقىقتختمغونائغذد.قليل

يالمختتا؟".تفغفونزايت!أتطير"لكن،:ققالآ

ائخاجمسنالثلاثونآلآصئخاخ

فتاكؤأقئمإبلتيحش!قؤفيإتىاضغذ"فيميتغفوصت:اللهقالائئم

جمي!وؤخ!جمنقرئآحينلذتراءىائذيدئهتذتحأفتاكؤاضتغ

ائغريتةالآيقة"إزقغواقغة:ائذينؤلكليتثت!تغفولثققال2آيخيك".

إتىؤتضغذؤثتفئم3تياتكئم.ؤآئدئواؤتطهرواؤستطكئم،جمنتغكئماليى

جميقيي،يؤيم!يلياسئتخاقيائذيدئهقذتحأفتاكقتضتغإيلتئمت

ييغفوفيقأغطوا4ييقا".دقئثائتيالطريتيفيؤتخافيتجىؤكان

قطقرقاأدايهثم،فيالتيؤالآفراطأثديهئمفيكاتثالتىائغريتةالآيقة

ائتؤيم)311(.قذاخئىؤأتاذقاشيهيتم،فياليياثئطقةتخ!شآتغفوفي

اليياثمذلطغقىالئهخؤفثؤكانشتيهيتم.ينإسثرائيلزخلئئم5

فيالتىئوزإتىتغقولثقأتى6إسئرائيل.تيىؤزاغت!غواققئمخؤلهئم

والتبطية.اليونانيةالترجمتينفيتأتيلكنها،العبريالنصفيالأخيرةالعبارةهذهتأتيلا311
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تغه.كانالذيالعثئغمبؤتجميعهؤإيل،تيتهىالتىكثغان،آزضيى

طقرفتاكلآعضنهإقي")312(،))تيتاثقكالطإسئتمؤذغاتذتحأفتاكؤتتى7

يىفقةمرجمغةدولبوزةؤتاتث8آيخييما.جميسموؤخيماجمنقرقيحيناللهته

"تلوطةاسثضقاتغفولبقذغاائتلوطة،تختإيلتيتآشقل)ؤذيتث(

ائحرلط(()313(.

الئهرئنتثنتاينتجاغحينلوزييأثضأيتغقولتاللهؤتراغى9

تغذئذغىلآ.تغفوفي"اسئمك:اللهتةاؤقال.،اللهؤتازكهالسثرتايئيما،

إسئرائيل".اسئمكتكونتلتغقولت،

تكوناقبمؤتجقاغاثاقمؤاكثر.إثئم3(.إلفك)"ا"أتا:اللهتةاؤقالأ

إئراهيتمأغطئ!ثاليياؤالأزضن2ضفيك.ينستيخرخونؤضفوكجمئلث.

قذ؟اغطىتغدكينؤلتسئلك،تكونلكأغطمتقا،قذلكؤإسئخاق،

الله.بيتإلهاوايلبيتإلهأيةيل(،بيت)ايل؟9+-*؟"؟العبريفيالاسمياتي312

اليونانيةفيوتأتيالبكاء،بلوطةايباكوت(،)ألون؟دأ+أ*؟أالعبريفيالاسمياتي313

النحيب.اوالحزنبلوطةأيد!"ك!ة!50+هـد!غ5!ه

اليونانيفيويقابلهاالقدير،اللهايشداي(الللنيأ؟6كأ؟:العبريالنصفيتأتي314

3:35،11:43؟28:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكأويعتوب(أواسحقفم)علىإلهي:والقبطي

ء2(.94:ا؟4
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اقآقاتم4قغة،تكفتم!ييماائذيائقكالطمىغئةاللهضجذائئم3الأزضن".

خخر،منغفودأمغمة،تكفتملمحييماائذيائقكالط!يغفودأتغفوفي

ائضكالطاشتمتغقولباؤذغا5زئتا،غقئيماؤضثستيهيباغقئهؤستكت

إيل"."تثست:قغةفتاكاللهتكفتميييماالذي

ز)315(.تجابئرجؤزاغخئضتةؤتضتإيل.تئتينتغفوفيزخلائئم6

ؤتذثلأفراتة،الذقالبأزضيىإتىكائراتا)316(ينإقترقيتفاؤخذت

ائقايقةقاتتأنيصعوتةتياؤهىأؤخذث7ليلآذتقا.ؤتغعمئرثزاحيل

تفمميقا-خروججمثذاؤكان8للث".اثنأئضاقذالأن"تشتخجي،تقا:

قذغاةآبوةؤأئاؤتججى)317(".))إئناسثقهذغتأنقا-تاتتلآ"ثقا

تيثهىاليي-أفراتةطريتيفيؤذيتثزاحيلاققاتث9يئياجمين)318(0

زاحيل"قئر"غفوذفؤؤقذاقئرقا.غقىغفودأتغفوفيؤآقاتم02لخبم.

السبعينيةفيالموضعهذافيذكروقد،العبريالنصمن21العددنفسههوالعددهذا315

والذي،العبريفيعدرمجدلنفسههوالسبعينيةفيجادربرجيكونوربما،القبطيةوالترجمة

القطيع.برج:ترجمته

لهذاالمشابهالنصفيولكن،العبريالنصفي)كابراتا(هـ"9،"*4كابراتاكلمةئأتيلا316

وقد،الأرضمنمسافةبمعتىإرص()كابراتد؟؟+-؟؟مم!العبريةالكلمةتاتي7(:48)تكالعدد

والقبطية.اليونانيةالترجمةفيعلمكاسمدخلت

ةأدا5اليونانيةفىوياتي،حزنيابنأي(أوني)بن6دأ-*أرالعبريفيالاسميأتي317

حزني.أووجعيابنأيلاتاةة7عىهلم!

اليمين.ابنأكي)بنيامين(16إولدإالعبريفىالاسميأتي318
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ائتؤيم.هذاإتى

941التكوين

دق!تزاوتثنآنالأزضيى،يفذيىستايهناإسثرائيلكانإدؤخذت22

قييحادلذقكانإسئرائيل.ؤستيئآيييما.سمرئةيفقةقغؤاضطخغ

تغفوقي،يكرزاوتثن:تثئةتئو23غشتر:اثتىتغفوقيتئوؤكانآقاقه)931(.

ئوسئ!زاحيل:ؤائتا24.ؤزئوئونؤتسئاكرؤتفوداؤلآلييؤشتفغون

تجاليتةفيئقةؤائتا26.ؤتفتاليدانزاحيل:تجايىت!يفقةؤائتا25.ؤيثتايين

الئفرئنتثنتايخيتهوياواالذينتغقوصتتنوقؤلآءؤآشيير.تجادتثئة:

يئيما.تالسئرا

ال!سئفل-مىقلإيتبماإتىضفراإتىآيييماإسئخاقإتىتغفوفيؤتجاغ27

ؤإسثخان.إئراهيئمتغرلتخثمشأكئغانآزضيفي-خثرونجمىالتى

ققاضأ92ستتة.ؤتضايينجمئةغاشتقاالىإسثخاقآثائمؤكاتث28

جمي!وؤذقتهأيامأؤضتثغانشتئخأقؤجميماإتىؤائضئمؤقات)روحه(

ائتاة.ؤتغقو!ب

.العبريالنصفىالأخيرةالعبارةهذهتأتيلا931
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ؤالئلأثونالشادلينآلآعئخاخ

منيتفسييمايستاخجميسئوآخذ2آذوئم:فؤالذيجميسئوتؤاييذاؤقذه

ئن)032(غتىيئتآؤأهوييتاقةالجثيإيلونيئحشآغذاالكئغايئين:تتات

غذاقؤتذث4تتايوت.اختآإسثضاجميليئحتؤتسثقة3ائجؤكيئجمئعون

تغوشن:افوييتاقةؤؤتذث5زغوئيل،تسثقةؤؤتذثآييقاز)321(،يييسمو

كثغان.أزضيى!يتةؤيذواائذينجميسئوتنوقؤلآء.ؤفوزخؤتغلآتم

ؤكلتئييما،322لفوميىؤتجميغؤتتايهؤتيييمايستاءةعيسموأخذتئم6

كثغان،أزضيىفياقتتاةقاؤكلافتقكةقاؤكلتؤاشيييما،ؤكلئفتقكاتيما،

كاتثأفلآكهضالأن7آيخييما،تغقوقيؤخيماينكئغانآزضيىينؤقضى

أخلينتخمقفضاأنغرتتهضاأزض!تعمثتطغؤتئمقعأ،المممكتىغقىكتيرة

أذوئم.فؤتف!ةؤجميسئوستجيز،تجتلالىجمي!وقستكن8آفلآيههضا.كترة

صبعون.بنت:العبريفيتأتى032

كماالأسماءعلىابقيناوقد،واليونانيالعبريبينالأسماءبعضكتابةفياختلاتهناك321

هذاكلفيالأسماءعلىسينطبقوهذا،العربيةاللغةمعالنطقفيلتشابههاالعبرىفيجاءت

الأصحاح.

العبيدبهايالصدالجمعفيتأتىعندماوعادةأجساد،بمعنى4"+"له!لتأاليونانيةفىتأتي322

.والاماء
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أشضاخاؤقذه.ستجير.تجتلفيأذوتم)323(آييجميسئوتؤاييذؤقذه9

جميسئو.اثرآةتسئضةائنؤزغوئيلجمي!وائرآةغذاائنآييقازجميسمو:تيي

اؤكاتسث2ؤقتاز.ؤتجغتاتمؤضفوآؤأؤتازتيضانأييقاز:تئواؤكانا

غذاتنوقؤلآءغضاليق)324(.لأييقازقؤتذثجميسموئنلأييقازسئرئةيضتاغ

قؤلآء.ؤيرةؤشتضةؤزازختخحثزغوئيل:تئواؤقؤلآء3جمي!و.افرآة

غتىيئستأفوييتاقةتيىكائوااؤقؤ!ء4جمي!و.ائرآةتسئقةتيىكائوا

ؤفوزخ.ؤتغلآتمتعوشنيجي!وؤتذثجمي!و؟افرآةجمئعونئن

تئقانأجميرجميسئويكرأييقازتئوجميعمئو:تئوا!تراغ)325(فماقؤ!ء5

ؤأييرتجغتاتمؤأميرفوزخأؤأجمير6قتازؤأجم!زضفوؤآجميراوقازؤأجمير

غذا.تئوقؤ!ءأذوتم)326(.آزضيىفيأييقازأقراغقؤ!ءغقاليق.

هوعيسوإنقالانسبقيأنه43،العددفيوكذلكادوم،شعبابي:العبارةبهذهيقصد323

.أدومنفسه

اليونانيوفي(،عماليق)إت"+-د!!؟+االعبريفيوتأتىشخص،اسمهناعماليق324

مماولول"لمر"ا+لم!.البحيريالقبطيوفي)اماليك(،71!هله!ول

اليونانيةوفي،ك!؟369العبريةفيوئأئيعشائر،رؤساءأوحكامبمعنىامراء325

ا*.?ولل!*سالرللقبطيةومنها،(حكاماو)مدثرونلأء3ةلم!7ع5

3.علحه+هء+هـعةالقبطيةللترجمةومنهاأدومية،"آ"لممالطهةأاليونانيةفيئأتي326
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شتفةؤآجميرزازخؤآجميرتخحتآييرجميسمو:ثنزغوئيلتنواؤقؤلآء7

اثرآ؟تسثقةتئوقؤلآء.آدوتمأزفيفيزعوئيلاقراءقؤلآء.جمرةؤأجميز

تغلآتمؤآييرتعوشنآييرجميسمو:افرآةأهوييتاتةتنواؤهؤلآء8جميسمو.

ؤقؤ!ء%جمي!وتئواقؤ!ء9أهوييتاتة)327(0أتراغقؤ!ءنوزخ.ؤأجمير

ل!.آدومتنوقؤلآءأقراؤهثم،

ؤصئغون4ؤشئوتالوطان:الأزضيىسئكاناثخويىىستجيرتئوقؤلآء02

فيستجيرتئواثخويىئيناقراءقؤلآء.ؤبيشتانؤإيضرؤبيشون21ؤغتى

أضآيضتاعؤكاتت.ؤقئضاتمحويىقي:لوطانائتاؤكان22.آدوتمآزضيى

ؤاوتائم.ؤشتفوؤغيتا،ؤقتاخةغفؤانشئوتال:تئو.ؤقؤلآء23ئوطان.

فيتاجمين)328(ؤتجذاثذيغتىفؤقذا.ؤغتىلأية:صثغونائتاؤقذالط24

بي!ثئون.:غتىائنؤقذا25آييإ.صثغونخميرترغىكانحيتضا،ائترئة

ؤآشثتانخفذانبيشتان)932(:تئوؤقؤلآء26.غتىيئشأجميؤأفوييتاقة

ؤغقان.ؤيوكانؤزغؤانتفقانإيضر:تنوقؤلآيم27ؤكران.ؤيتران

البحيرية.القبطيةالترحمةوكذلكعيسو،امراةعنيبنت:عبارةهناالعبريالنصيكرر327

الينابى:اللاتينيةالترجمةفىجاءتوقد،البغالومعناها:يمم()ها+9؟هالعبريفىتاتى328

العبريةالكلمةاعتبرتفقداليونانيةفىاما.الحمائم:البيروتيةالترجمةإلىومنها،الحارةاوالساخنة

1(.46:0)تكشمعونبنيامينالمقصودوربما7،"أ،جاءتلذلكعلماسم

السابق.العددفيالوارددالم!كالأهديشوننفسههواليونانيةفيديشانيأتي932
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أجمير:ائخوليئين(تراغقؤ!ء92.ؤآزانغوص!:بيشتانائتاخذالط28

إيضرؤآييربيشمونؤآيير03غتىؤآجميرسيثعونؤآم!رشموتالؤآجميرلوطان

آذوتم)033(.أزضيىفييإتازاتهئماثخوليئينأترإءقؤ!ء.يشتانبؤآجمير

ييضيكتقذقثققاأذوتمييتقكواالذيناثفلود.فئمؤقؤلآيم31

ؤقات33.ثقاتةبقلإيتييماؤاسثئمتغوز.ئنتاتعأذوتمفيققك32.إسثرائيل

قققكئوتافيؤقات34ئضرة.ينزازخثنئوتالثتكاتةقضقذتاتع

قذاذقكاتةقضقكخوشتائمؤقات35الئيضايئين.آزفيينخوشتائمقكاتة

غويحت.تديتتيماؤاشئمفوأقي،ستفلفيجمذتانكسئرائذيتذاذئن

قققكستفقةؤقالت37قسئريقة.جمنستفقةقكاتهقضقكقذادؤقات36

قققك4شاوؤتات38الئفر.غقىالييزحوبوتين4شتاوضكاته

قضقكغكئوزئنخاتانتغلؤقات93غكئوز.ئنخاتانتغلقكاتة

يئثقهيطئئيلائرآي!ؤاسئئمقاغؤ.قديتييماؤاسثئمتازاذ.ئنآزاذضكاتة

ذه!ت.ماءابنمطرد

يفذايهمفيقكايهميخم!بقتائيهئم!يجميسئوأقراءآسئقاغقذ؟04

والقبطي.اليونانيفي(دومتاتيلكنها66،للألأسعيرالعبريفيت!ني033
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ؤآجميرافوييتاتةؤآيير41تتيستؤأجميرغفؤةؤآجميرتفتاغأمير:أممهمؤ!ي

ؤأجمير43مثضازؤآييرتثقانؤأجميرقتازؤأيير42!ينونؤآجميرأثقة

ففيههئم.أزضيىفيقستايهيهئملمحيآذوتمأقراغقؤلآء.زافايمؤأجميرمخديثيل

آذوتم.أقيبوجميسموفؤقذا

ؤالئلأثونيغالمطآلأصئخاخ

كئغان.آزضيىفيآبوةتغرقيخثحثالآزضيىفيتغقولباؤستكن

ترغىكانستتة،غشترةمتئغائنكانإدئوسئ!تغقولت:تؤاييذهذ؟2

آيييما.ائرآتيفيئقةتيىؤقغيفقةتييقغ،غلامؤفؤالغتتمإخؤي!قغ

آييهثم.إسئرائيلإتىالشئريرةيتميقيهيمئوسئف331ؤأتى

ائنكانلأثه،تييهمتاثرجمنأكتريوسم!يجبتغقولبؤكان3

آكترآخئهآتاهثمآنإخؤتهزأىققضا4مقؤنآ.قميصأتهقضتغشتثخوخيإ،

ستلآبم.يأىئكففوةآنتسئتطيغواؤلأأثغضوة،تييهتجميعجمن

)فيلأ"4،كا+577منبدلأ(الجمع)فىلآ،"7"3+7الإسكندريةالنسخةفىتأتي331

ورتوهكذاابيهم".إسرانبلإلىيوسفضدشريربعتاب)ثوأتوا:الآيةترجمةفيكونالمفرد(،

البحيرية.القبطيةالترجمةفيأيضأ
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قذا"اسئضغوا:تفئمققال6إخؤتة)332(0ي!ؤآخترخفمأيوسئ!ؤخفتم5

ال!فل،ؤسيطفيخرمأتريطكئاآنتاآطن7خففحث.ائذيائخفتم

يخرضتى".ؤستخذثخرمكئميقاقآخاطتؤائتضتحت،خرقتيققاشأ

تستئدأ؟"غقئتاتتستئاأئممفكأغقئتاتضلأ"آلغلكإخؤته:تهققال8

كلآم!4.أجلؤينآخلآيطآخلمنتهبغضاآثضاؤازذادوا

قذ"فوداققال:إخؤتيما.ؤغقىآيييماغقىؤقضةأخرخفمأزآىثئم9

ستاحذةكؤكبأ.كشترؤآخذؤائققرالشئضمنكأنخر،6خفمأخفضث

قلخففمت!ائذيالخفئمقذا"تاتة)333(:ؤقاللايبوةاقاثئقرة.لى".

أقخستذةأا!زضيى؟"غقىلكيتسثخذؤإخؤئكؤأئكآتاخقا)334(تا!يي

الآثر)335(.قخمطأبوةؤآئاإخؤئة،

إسئرائيلاققال3شتيهيتم.لمحىآييهثمغتتمييرغؤاإخؤئةأؤقضى2

8(.العدد)انظرله"،بغضأأيضأ)فازدادوا:العبريالنصفييأتي332

...ابوهفانتهرهإخوتهوعلىأبيهعلىوقحئه:العبريالنصفييأتى333

هلاوإتيانا،نأتيهل:غعحكا!ةهـ8غ8"هـحلمماةكالطعللتأكيداليونانيفيالفعليتكرر"33

مجيئأ.نجيء

هذهجميعتحفظأمهادوكانت:مريمالعذراءعناليونانيةالكلماتنفسلوقاالقديسيستعمل!33

5(.2:1)لوايأمور"
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ققالإتثهثم".قأزسيقكتغالشتيهيتم؟فيترغؤنإخؤتك"ألثسن:ييوسمفت

واثغتئمإخؤئككانإنائطر"ادقحبإسثراثيل:تةاققال4"قأتذا".:تة

شتيهيتم.إتىقأتىخئرون،ؤابي)336(جمنقأزشقةؤآخيرفي".ستالمين،

"تاداقائلا:الرخلقعمتأتهالسئفل.فيتائههؤؤإدازجلاقؤتجذة5

ترغؤن".أئنآخيرنن.إخؤيىطايسب"آتاققاذ:هوآفاا6تطلحب؟"

يتذقحث:يقولونستمغتهئملأتىهتا،جمنازتخلوا"قد:الرجلتهأققال7

ذوتان.فيقؤتجذفئمإخؤيهؤزاغئوسئفثقذقحتذوثان".إتى

يتقئفوة.شتراتآقرواإتيهيم،اقترلتقئقضاتجيدجمنآئضروةاققفا8

تقئفاقفئمقالآن02.قابمائخالئمداك"فؤدالآيخييما:ؤاحدكلاققال9

قاداقترى.إئتققةشرم!ؤخش!4:ؤتفوائجتالب)337(أخدفيؤتطرخة

تضرته"!:ؤقالآثديهئممنؤآئقذةزأوتينقستيئ21آخلآمه((0تكون

فيافئخوةذمأ.ت!مكوا"لآزاوتين:لفئمؤقال22ائضؤب)338(".خئى

بمعنىءاهم!!هماهاليونانىفيوكذلك،عميقواديومعناها)جممق(ببما!بم+االعبريفيتأتى336

17(.،801،:ا4)تكعميقوادي

الكبيرةالخزاناتعلىئطلقوكانت،فارغخزاناوهوةاوخبمعناها:50"؟)"8كلمة337

فيهكانالذىالسجنعن15(04:)لكفىوردتالتيالكلمةنفسوهيالخمر،فيهايحفظالتي

يوسف.

حثىنضربهلا:اليونانيوفى،نذبحهأونقتلهلاأىنفسأ،نضربهلا:العبريفىتاتي338

نفس.لأنه:البحيريالفبطيفيوجات،نفسهنزعحتىاى،النفس
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أئلإيهثمينيئمذةلكى-يدأ"إتثيماتمذواؤلآائترية،فيالذيالجسثقذا

غئةخقغواأنفئمإخؤييما،إتىئوسئ!تجاغتضاقكان23أيييما.إتىييرذة

الجحبؤأئاا:لث.فيؤقئخوةؤأخذوة24غقييما،الذيائمقؤنقميضة

تاء.!يقالئ!منقايىغأ،قكان

زخاتةؤإداؤتطرواعموتهثمقرقعواخئزا.يتاكلواتجق!واثئم25

ؤئرا)933(ؤتفستانأأطيابأخاجمقةؤحقائفئمحفغاذ،ينئقيفونإسئقاجميلئون

تقتلآناثقائذة"تالإخؤييما:تهوداققال26يضر.إتىيقاييئزلواداهيين

صقلاأثديتاآئاالإسئقاجمييئين،يقؤلآءقتييغهتغالوا27ذته؟ؤنخمىأخاتا

الرتجا4ؤاختاز28إخؤته.تهقستيئؤتخمتا".أخوتالآثهغقئيماتكن

ئوسئفتؤتاغواالحثجمنؤآضغذوةئوسئ!قستخئوااثتخارائمذتايئون

ؤزتجغ92جمضر.إتىيئوسئفتقترئوا.الذقبينيجشئرينيلإسئقاجمييئين

زتجغئئم03تتاتة.قضرن،الحثييئوسئ!تئطرؤتئمالجثإتىزاوتين

تغذ؟"أدقثآئنإتىؤأتاقؤخودأ،لئممن"ائؤتذ:ؤقالإخؤييماإتى

وأراتنجاوصمغومعناها:79آكا77أطياب،اوبخدراولبانومعناها:""آلم!لاه933

ميعة.أوفرلأكا،أ4+كاومعناها:،بلسان
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القميصنؤتطخواائضغزينتجذياؤدتحوايوسمروقميصنقأخذوا31

"ؤتجذتاؤقائوا:أييهثمإتىؤآخضروةائمقؤنالقميمقؤآزستفوا32يالذيم

ؤقاذ:غقئيماقتعرلت33لآ؟"آئمفؤائيكأقميمنغقثيماقتغرفثقذا.

ققرق34ئوسئ!!"إفترسنؤخمث!!إثتققةلتترسؤخش!.اثيي"قميمن

كتيرة.آيامأاثييماغقىؤتاخخقؤئيماغقىجمعمئحأؤؤضغثتاتةتغقوفي

"إثيقائلا:تتغرىآنقآقيييغروة.ؤأتؤاؤتتاييماتيييماتجميعقاختقغ35

آبوة.غقييماؤتكىاثقاليتة((.إتىتائحاائييإتى4آئز

خصىيفوطيقاز)341(يضرفيئوسئصقتالمحواائمذتايمون)034(ؤآئا36

ائخرسيى)2"3(.زئي!ميىيرغؤن

6!إ!غ؟المدبانيينغبروهم،مدانإلىنسبةمدانيم()وها6!إ+ول؟إالعبريفينأني034

ناايلمديان،أخأكانمداناننعرف2(25:)تكومن28،عددفيالمذكورين)مديانيم(

تبائل.عدةمنخليطأكانواالمسافرينالرحالة

الشمس.الإلهةمنالفعطى:معناهتديممصرياسم736أبأ5نوطينار341

يطهي:يعنىالذى9،علا"لم!دم!دآعالفعلمنمشثق509،علأ"لمما،*9"اليونانيالاسم342

الذيالرئيسعلىيطلقكاناللقبهذالكن.الطهاةرئيس:الحرفيمعناهنيكون.اللحوم(والطعام

علىوليس،الملكبيتحراسةعنالمسئول،الحرسورناسةالشرطةرناسةسلطتهتحتيجصعكان

41:ا؟36:93(37:)تكفوطيفارعلىالمقدسالكتابفي(طلقوثد،الطعامبطهييقوممن

يوسينوسذكرالذي1(24:)دااريوخوعلىأ(،:04إر8؟25:مل)2نبوزرادانوعلى12(

.لم*4(.،*)2الملكيالحرسرئاسةعنمشولأكانأنه
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ؤالئلآئونالئامنآلأصئخاخ

915التكوين

إتىؤؤضلإخؤي!جمئدمنترلتهوداأنالرتال!دلكفياؤخذت

اسئمقاكثغاييزجلائتةهتاكتهوداؤتطر2.حيرةامئمهغالاجمىزجل

لمجرآاسئقهؤذغمتاثناؤؤلذتقخيقث3إليقا.ؤذخلقأخذقالث!وغ"

قؤتذثغادثئتم5.أوتاناسثضةؤذكحتاثنأؤؤتذتأئضأخيقمثثئم4

ؤتذثهئم.حينكزيت!يهىؤكاتث.ضييقةاسثقهؤذغتاثناآثضا

تهودايكرجميرؤكان7تاقاز.اسثفقايكر؟لجيرزؤتجةتفوداؤآخذ6

ائرآةإتى"اذخل:لأوتانتفوداققال8.اللهققتقةالرلث،آتاتمضيريرأ

تكونلآالئعمئلأنأوتانقغلتم9لآيخيك".تسئلأؤأقئميقاؤترؤبخأيخيذ

لآلكىالأزضيىغقىتممئكحبلأنهأيخيإ،ائرأةإلىذخلإداقكانته.

قذا،قغللأئهالرلثأقاتمشيريرأ)الأفر(اقتراغى.لآيخييما.تسثلايغطي

تثت!يأزضقة"افغديكئييما:يتاتازتفودااققالاآئضأ.قذاقأقات

آئضآهؤتفوث"يئلآقال:لآقيلةكييرأ".ائييشييقةتصيرخئىآييلث

أييقا.تئتييؤقغذثتاقازققضتكآخؤئه(لأ.



والثلاثونالئامنالأصحاحالتكوينسفرا06

ضجذتفودا،تغرىؤتفاتهودا،اثرآةشئوعؤتاتتالآ"ئائمأؤطاتت2

اقالمخيرث3.اثغالايىزاجمتهؤحيرةهؤيفتة،إتىغتضة،تجزونتنإتى

غتضه((.ييحريفتةإتىصخاجماخموك"هؤداقائيين:،كنتهتاقار

جمئذؤتجقم!ثؤتر-ئنثيئرفعؤتغطثترثيقا،ثتاقيغئقااقخقغحث4

كييرأ،ضازقذشييقةآنزآثلاعسنهايضتة،قييتيغقىالتيغئتايتمآثؤالب

قذكاتتلآئقازاييةؤخسيتقاتفودااقتطرقا5.زؤتجةتةئعطقالأؤآته

"ذجميييتقا:ؤقاذالطريتيغقىإتئقااققاذ6تغرفقا.ققئمؤخققاغطث

تغطييى"قاداققاتت:هىأئا.كنتهأنقاتغقئملأقيلهإتئل!".آذخل

)قطعجمنائقغزينتجذيأتلثازسيل"إئي:اققال7إلي؟"تذخللكى

ققاذ:فوآئاأ8ترسيقه".خئىزفنأئغطييكئست"إنققاتث:ائغتيم".

فياليىؤغضاكؤملاذئك"خاتفك:ققاتثأغطلث؟"ائذيالرفن"تا

ؤخقغسثؤضضتقاقتائئم9.جمئةقخيقمثإتثقا.ؤذخلقآغطاقايدك((.

ترثلقا.يياقيؤتي!تئرفغقاغثقا

الرفنيي!ترذائغذلأجميزاجمييماييدائقغزينائخذقيتفوداقآزستل02

كاتثاليىالرايية"أئناتضكال!:يىتجالقستأل21تجذقا.ققئم،ائقرآةين

إتىقرتجغ22زايية((0قهتاتكن"لأققالوا:الطريتي؟"غقىغئتايتمفي

زايية((.قفتاتكنتئم:يفوئونائقكالطؤآفلآحذقا."لأ:ؤقالتفودا
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قإثييتا،يسئتفرآيئلأؤليهن)الآشثياخ(،هذ؟تقا"لتكنتفودا:ققال23

تجذقا".ققثمآثتأفااثخذقي،قذاآزستفتقذ

تاتاززشأ"قذقائيين:تفوداأخترواآنأشئفرتلآتةتغذؤكان24

"أخرخوقايفودا:ققالالرتا".ينأئضأخثقىميؤقاكتتك.

"ينقاثقة:خميقاإتىآزستقثأخرتجثقتفاهيآئا25قتخرن".

ؤائقلآذةاثخايئملمن"خفق:ؤقاتحتإ"خئقىأتا،تةقذ؟ائذيالرخل،

يني،أكترثاقازتترزث"قذؤقال:تفوداقتخفققا26قذه".ؤائغضا

تغذ.تغرفقاتغذققئمائيى".يشييقةأغطقاتئملأتى

ؤكان28.تؤآتالطتطيقافيآئضأكانؤتذث،آن)ؤف!ت(ؤخذت27

غقىؤزتطثاثقايقةقأخذت،تذةؤآخربخستتقآخذفضاأنليلآذيقامى

تذة،زذحينؤليهن92أؤلأ".خربخ"قذاقائقة:يريزيأ)خيطأ(تد؟

قذغتالسمتابخ؟)3"3("،إئقطغلأخلك"يضادا:ققاتحث.آخوةخربخيفؤقحت

فدعى)فارص(3؟!قطيحةعليكفزصنت()ما؟6-د؟لأ؟فططتلماذا:العبريفيتاتي343

+آاليونانيةفيجاءلذلك،جدارفيشرخأيصنعاويفطع:يعنيالعبريوالفعلد؟مم!.فارصاسمه

فيالمعنىنفسوجاء،الحاجزأوالسياجانقطعلأجلكلماذاأيلأ+ة؟اء،ةهـغكايه،ةةلهمالا"59

الطريق(أخيك)بواسطةانفتحلأجلكهلايطبيأ،معنىهناالمقصودوربما.القبطيةالترجمة

؟لادةللو

11مالتكوينسفر
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آخوة،خربخدلكؤتغذ03))قايىصن".اسثقه

"زازخ)4"3(".اسئضةقذغت.اثقريزي)اثخثما(

والثلائونالتاسعالأصحاح

تدهغقىكانالذي

ؤالثلأثونالتاسيغآلآضخاخ

زئيسيخرغؤنخصيفوطيقازؤاثئتراةجمضر،إتىقالمثزليوسمفثاؤآئا

هتاك.إتىأثرلوةالذينالإسئضاجميلتينتل!ينيضرمميئ،زجلاثخرس،

جمئذالتثحت!يؤكانئؤفقأ)345(.زخلأقكانئوسئ!،قغالربلمؤكان2

ائمضرمميئ.ستئد؟

ئثجخهالرلبكانيضتعقاكلؤأنقغه،الرصثآنستئذةؤغردت3

ؤذقغتثييما،غقىؤأقاقةق!زضاةستئد؟،آقاتميغقةيومئ!قؤتجذ4ييذييما.

لة.كأنقاكلئوسئصتدإتى

تازكالرلثآنتة،كانقاكلؤغقىتئي!غقىآقاقهأنتغذؤخذث5

تهكانتاكلظىالرهمثتركةؤكاتتئوسئ!.يستتباثمضركماتث!ت

تكنؤتثمئوسئ!.يذئ!يتةكانتاكلقترك6الخفل.ؤفياثتثحتفي

.إشراقأوشروقومعناهإ؟+االعبرىفيالاسميأتي"34

.الهدفيصيبمنحرفيأ:5
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الصوزةخستنيوسئصؤكانتاكل.ائذيائخئرإلاتهجمفاثتيئاتغرلت

تجدأ.القئطرؤتجميل

يوس!روغقىغئتئقاأئقثستيدهاثرأةآنا!مويىقذ؟تغذؤخذت7

"إداستئد؟:لافرأةقالتلتشتأ،ققئمهوآئا8قجي"."اضطجغ:ؤقات!ت

إتىذفغةقذتةتاؤكل،تييه!يجمفاضتثئأيستتييتغرفثلآستئديكان

شتئثاغئيتخجرؤلأائتئت.قذافيجمئيأغطتمآخاؤلث!من9تذكئئ.

اللة؟"أتاتمؤاخطئئالشريرالآثرقذاأضتعقكثصاثرقيلة.لآثلثغئرك

ضغقاترفذلكىئطغقالأآتةقيؤمأ،تؤمأئوسئ!ئكفئمكاتثاؤتفا.

تغقا.يتكون

ؤلأأغقاته،لتغقلائتيتذخليوسمفتآنتؤبمدابفي"ؤخذث

قائقة:ثتاييما)6"3(يناقخذتئة2الذايخل.فياثتثتفيالذينمنآخاتكن

ج.خاليإتىؤخربخؤقرقيتذثقاميثتاتهقتركتيى"."اضطجغ

خايىج،إتىؤخربخؤقرقيتذثها!يثتاتةتركلأنةزآثتفااؤكان3

بتيابهتعلقتس!ة،*ولهدهعحده(هـس!ا!ع*ا؟!اةهـء"ولدداول53:البحيرىالقبطيفيتأتي346

منها.وعزته
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إتيتاتجاغقذ"ائظروا!قائقة:ؤكفقتفماثتئ!تفياثذينتاذثآثقاا4

قضرخثقيى،اضطججىقائلأ:إليذخليتا.يتفرآجمثرايييغئد

تركؤضرخث،ضؤتيزقغحثأتىستيئتفااؤكان5غطيم.يضؤت

خايىج".إتىؤخربخؤقرقييخاييييياتة

يمتلاقكلقئه7تئتيما.إتىستئاةتجاغخئىيخاييقايتاتهاقتركحث6

لي،ييفرأإتئتاييماحئتائذياثجئرايياثغئذإلي"ذخل:قايقةاثكلآيمقذا

ضؤييزقغثأنيستيئاققفا8تغلث)7"3(0ستأضطجغلي:ؤقال

خايىج".إتىؤخريخؤقرقييخاييىتياتةتركأنة،ؤضرخث

"قكذاقايقة:ي!كفقثةاثذىائرأييماكلآتمستئذةستيئتفااقكان9

فيؤقئخةئوس!فتالسئيذقأخذ02يجثق.غصمتأنةغئذك((ييضتغ

فيفتاكتحبوسيينالقللثسئختاغكانفيهاثذيائقكال!فيالجضن،

ءصصص.الجضني)348(

أقابميغقةؤآغطاةزخضة،غقييماؤستكحتئوسئ!،قغالرلبؤكان21

الترجمةمنالإسكندريةالنسخةفيوتأتي.العبرىالنصفيالأخيرةالجملةهذهتاتيلا7"3

محي".اضطجحيليادوقال:والصعيديةالبحيريةالقبطيةالترجمةفيوكذلكالسبحينية،

السعنمنئحصئنأجزءأكانالملكمساجينموضعحيثن*ه"له!لس!9الحصنانيبدو348

.(22عدد)ةكاس!ل!لدأش"ها7
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ئوسصصتدإتىالسئخنيخرسزئيممنقذقغ22السثخن.خرسزييسيى

تغضفونكائواتاؤكلالسئخني،فيائذينالفغتقيينؤتجميغال!خن

كللآنيذويإ،شتثئأتغرلثالسئخنخرسزئيس!تكنؤتثم23.فتاك

تضتعكانتاؤكلقغه،كانالرلثآنيستتسبيوس!تدفيكانشتيء

ييذئيما.ئثجخةالردبكان

الأزتغونآلأعئخاخ

ؤزثيصنجمضرتيلثسئقاةزئيسنآخطآآنالمئويى1قذ؟تغذؤخذت1

غقىخصئئيما،غقىيرغؤنقغصت2جمضر.تيلثستئدهماإتىاثخمافيين

خايىميىجمثذخثسىفيقؤضغهقا3ائخمافيين،ؤزئيميىالسمقاةزئيسيى

قأؤضى4ئوسئفث.إتيهافتيذاثذيائضؤجمع!يالسئخني،فيالسثخن،

الخثسيى.فيآثامأؤكاتاجمثذهضا.قأقاتميهقائوسئصالسثخنزئيمم!

خفميما،زؤتاؤاحذةتثق!فيخفمأ،جمئفضاكلخفمأ،يهلآفقاؤزآى5

فياللذال!جمضر،يضيلثكاتااللذالطاثخئافيين،ؤزئيس!السئقاةزئيمم!

خصئشقستآل7مضطرتئن.ؤزأهقاتايهراإتيهضايوس!فقذخل6السئخن.
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ؤخقثكقاتال"قاقائلأ:ستئد؟جمثذالخثسيفيقغهاللذثنييرغؤن

".الآنتهئقسئرؤليسنحفمأ"زأثتا:تهققالآهقاآئا8ائيؤتم؟"مكتئتئن

غقي((.فضاإدأتفسييرفضا؟اللهيؤاسيطة"آلي!منيوسمف!:تفقاققال

خفيى!ي"كاتخأؤقال:ئوسئفتغقىخفقةالع!مقاةزئي!منققمن9

آخرتجمثآزقرثإدؤهى.فضتالطتلأئةااثكرقةاؤفي.آقاجمى.كرقة

تلإي.مي!رغؤنكأسأؤكاتثاتاصخة.جمتبغتاميذ،سيقان

يرغؤن"يذفييىائكامنؤأغطثثالكاليى!يؤغضرتةائجتمتتآخذث

آيابم.ثلآثةهيائفضتانالئلآتةتفسييرة:"قذائوسئ!:.تةاققال2

يىئاستيكإتىؤيردكليئاشتكمرغؤنتذكرأثضأآئابمتلأثةاتغذ3

كثتحينا!وتىكرتماستيكتلإ؟فييرغؤنكالعنقئغطىيفعممقاة،

زخضةإليؤتضتغخثر،لكتصيرحيتقاجمثذكادكرفياليهن4ستاقتة.

سيرقةسئرفتقذالآني5.الحضنيقذاجمنوتخرخيىيمرغؤنؤتذكرني

ائح!ب".قذافيآثفونيلكنشئئأآفغللأؤفتا.ائجئرايئينآزضيىين

آئضأ"ؤآتا:ييوسئصققالخستنأ،قسئرآنةائخئافيينزئيمم!اؤزآى6
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خثز)6"3(.سيلآليثلأثةزأسيىغقىأخيئأصنيليتقئآخفمأ،زآثث

ين!رغؤنالقيأتأكفقاالتىالآضتالتكلينالآغقىال!لاؤفي7

زأميى".قؤقالذيالسئلينتا!كفقاالسمقاءؤطئوزائخئافي.ضثغيما

أ.آئاتلآتةهيالسئلآليالثلآثة:تفسييرة"قذا:تهؤقاليوسمفاقأتجاقي8

ؤتأكلخشتته،غقىؤئغلفكغئكزاستكيرغؤنتئزغ7يابمثلآتةاتغذ9

غثك".تخقلثالسثقاءطئوز

ؤييقةقضتغيرغؤن،جميلآبتؤتمكانأنهالئايثاثتؤيمييقخذت02

اثخئافيينزئيسيؤليئاستةالسثقاةزئيسيليئاستةؤدكرغييلإ؟.يخميعشئرلب

تدفيائكاشقآغطىليئاستتيما،إتىالسئقاةزئيسنؤزذ21.غييدهؤست!في

ؤليهن23.يوسمفتهقاقسئركقا،قغلقهائخئافيينزئيس!ؤآئا22.يرغؤن

تسيته.تليوسمصال!تمقاةزئيس!تذكرتئم

الخبزلوضعمخصصةالغابأوالقصبمنمصنوعةسلالأتعني"7"اليونانيةالكلمة934

اسمتعنيخبز"،ايسلال:وعبارة(.الكاملةالقمعحبوبمنمصنوعالخبزمن)نوعه*9؟57+آ

السص.تحملهماوليسالسص
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ؤالأربغونائذديآلآضخاخ

أنةتةتقئآخفمأ،زآىيرغؤنآنالرقالطجمنستتتثنتغديناؤخذت

خمشةالئفر،ينطقغمتتقرابستثغكآنؤهؤدا2النفر.غقىؤاقف

تقراتؤستئع3اثخضرة)035(0!يترغىقكات!تاللخيم،ؤمختازةالضثطر

ئغا4قكاتثالفخيم.ؤقزيقةالقئطرقييخةالئفرجمنؤزاغقاطقذثأخرى

ائتقراث!ئسئبغقائتققت4الئفر.شتاطئغقى)1!وتى(ائتقراتيخايب

ؤاثفختازة.الضثطراثخستتةالسئثغاثتقراتالفخيمؤائقزيقةاثقييخة

يركؤن4.ؤاسثتثقط

ئختازةؤاحدستاقفيطقذثستتايلستئغؤفؤداثايتة،خفتمئئم5

تغذقا.تتتحثبالريحؤقففوخةقزيقةأخرىستتايلؤستئع6ؤخستتة.

السئئغالسئتالليالريحؤاثقففوخةاقزيقةالسئتايلالسئئغقائتقغت7

خفما.ؤكانيرغؤن،ؤاسثتئقط.اثمضتلتةاثفختازة

ومنها،النيلبنهرالمحيط)البردى(الأخضرالنباثوتعني)احو(؟+أالعبرىفيتأتى035

العبريةوالكلمتان.السبعينيةفىإلامستعملةغيروهي،*ةاليونانيةعلىدخيلةكلمةاشتقت

الصعيديالقبطيوفياة"،البحيريالقبطيفيتأتيوهي.قديممصرياصلمنواليونانية

الحلناه.:وترجمتأ(.ا8:)ايايربسفرفيالتكوينسفرخارجالعبريةفيوردثوقدع"حء.

16(.:4.)سيسيراخابنحكمةوفي7:91()إشإشعياءسفرفيوردتفقداليونانيةفىأما
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ئقسثريتجميغؤذغاقأزمتلائرغخمت،تفستةآنالضتاحفيؤكان8

ئخيرتنتكنققئمائخفتم.يرغؤنغقئهئمؤقصنخكقائقا،ؤتجميغيضر

ييما.!رغؤن

خطيئتي.ائيؤتم"قيدذكرقائلأ:!رغؤنالسمقاةزئيسنكفمئئم9

ائخرير،زئيسيىتثمتفيالخئسيىفيؤؤضغتاغئذئ!غقىستخطايرتجؤنر.

كلزآئتاؤهؤ.آئاؤاحذة،تيقةميحفمااقرآئتااائخئافيين.ؤزئيمنآتا

يرثيسيىغئاجمئراييشتالثضغتافتاكاؤكان2خفميما.يخ!بؤاحد

قكذاتتاقسئركقااؤكان3تتا)351(0ققسئرغقثإ،ققضضتااثخرسيى،

قغفق".داكؤأفا،يىئاستيىإتىزحضأأصتيخذت

تة،ؤخقفواالجضني.ينقأخرخوةئوسئ!،ؤذغايرغؤنقأزستل4

خفمأ"زآئثيئوش!:يرغؤناتقال5.!ركؤنإتىؤتجاختؤتة،ؤآئذئوا

آخلآمأستمذتإداإئكتفوئونأنفئمغئذستمغثؤآتاتة.ضقسئرؤلثمن

تجؤالبيغطىلنالئيما"ياودط:ؤقاليرغؤنيوسمفاقأتجالت6تقسثرقا".

".حلمهبحسبواحدلكل"عثرالعبرى:النصفي351
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")352(.يرغؤنيستلآت!

غقىؤايفآنيلىتهئآحفيم"فيقائلآ:يوس!ص!رغؤناقكلم7

الصوزةخستتةالئفرينطقغحثتقرابستئعاؤكمثل8الئهر.شتافي

تقرابستئعهؤداائئم9اثخضرة.فيتركىقكاتحثالفخيم،ؤئختازة

قا.الفخيمؤقزيقةالصوزةؤقييخةزبيئابالئفرينؤزاغقاطقذتأخرى

ائتقراثائسئثغقائتقضت02جمضر.آزضيىكلفيقذ؟جمنآفتخزآشأ

قذخق!ث21ؤاثمختازة.ائخممتتةالاوتىالتقراتالسئثغؤالهزيقةالقييخة

فيكقاقييحآتئطرقاقكانئطويقا.اليذخق!ثلأنقاتتتئنؤلأبطويقا.

ستثغؤكآنخفيم!يآثضأقرآئث22يفث،ئتمؤاشتئقطثالآؤلي.

أخرىستتايلوستئغ23ؤخستتة.مفتلئةؤاحدستاقفيطقغمثستتايل

السئتايلائسئئغ)3!3(قائتقغحت24يجؤاليقا.تتتحثيالريحؤقففوخةقزيقة

يلممسرين،قففثؤائففتلئة.ائخستتةالسئثغالسئنايلؤائقففوخةاقزيقة

ئخيرفي".قنتكنؤتثم

قذاللهتفغلةقاقكلؤاحا.يخرغؤن"حفئم:يمرغؤنئومئفثققال25

قمرانمخطوطاتوتتنق".فرعونبسلامةيحيباللهلى،،اليس:الحبريالنصفي352

السبعينية.الترجمةمعله!س!ك!"4

الترحمةمعنمص!ك!"4ثمرانمخطوطاتوتتفق،العبريالنصفيسبعةالرقميأتيلا353
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ؤالسئتايلسييين.ستئعهيائخستتةالسئئعآثتقراث26يعرغؤن.أطقرة

ؤائتقراث27ؤاحا.فؤيرغؤنحفئمسييين.ستئعهيائخ!تةالسئثع

اثقزيقةالسمثعؤالسمنايل.سييينستئعهيؤزاخقاطقغ!ثاليىائهزيقةالسئئع

كفضثائذيالآفرفؤ28خوعأ.سييينستثغستتكونيالريحائقففوخة

سييينشثعتاتيفؤدا92.يعرغؤنآطقرةقذاللهتفغفةقاكل:يرغؤنييما

خوعأ،سييينستئغقذ؟تغذتا!ييئئم03جمضر.آزفيكلفي.كثيرأزخاء

ئغردثؤلآ31.الأزضنائخوغؤئتيفثيضر،آزضيىكلفياثشئتغقتثسمون

ستتكونلآعضنةقذا،تغذستيكونالذىاثخوعيستت!بالآزضيىغقىاثرخاء

خقالآئرقلأنترتثنيرغؤنغقىاثخفيمتكراليغنؤآئا32حذأ.شتديدأ

ستريعأ.ستتفغفةؤالله،اللهقتلين

جمضر.آزضيىغقىؤآقضةؤخيهيبمتصيرزجلإتىتطفغالآن33"إذأ

غلأتكلخض!نؤئتاخذواالآزفيغقىنطارأقئؤكللمحرغؤنؤليفغل34

السثيينقذ؟طغايمتجميغؤثتخضغوا35الرخاء.سييىستثعيخيجمضرآزضيى

مىآطجقةؤثئخقط!رغؤن،تدتخحتالقضخؤثئخقعائقابقة،ائخئذ؟

اليىائخوعسييىيصتثعيلأزفيضخفوطةالآطجقةقتكون36ائمذد!.
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يائخوع".الآزضنئضخىقلآيضر.آزفيفيستتكون

يرغؤنؤقال38غييد؟.تجميعؤآتاتم!رغؤنآتاتماثكلآئمقخ!ن37

قالثئم93؟"اللهزوخيخييماقذايئلإئممتانأتجذ"قلغييده:يخميع

قفمأآكثرإنستانققئممنقذا،كلآزاكاللهإنص"خيحث:يئوسئصيرغؤن

كيضةئطغشغييؤتجميغتثتي،غقىتكونآئت04جمثك.حكضةؤآكتر

لئوسئص:يرغؤنقاذئئم41جمئك".آكطتم!ي!أكونائغرشنإنإلأ.قمك

خاتقةيخرغؤنؤخقغ42جمضر((0أزفيكلغقىانيؤتمآقفتكقذ"فؤدا

فيدقسبطؤنؤؤضتغتز)354(تؤقيؤآئتستهيوسمصتدفيؤتجغقهتدهين

أقاتة)355(،ضتادؤتاذىتركتاييما،منالئايتةائضركتةييؤآزكتة43غئميما،

يرغؤن."آتاييوسم!:!رغؤنؤقال44جمضر.آزضيىكلغقىؤآقاقه

جمضر((.آزضيىكلييتذةآخاترقغلآقياويك

قديمة،مصريةبل،عبريةليستكلمةوهي)شش(نيأنهـأالعبريالنصفيالبزكلمةتأتي"35

الترحمةفيتردالتيء*6!االتبطيالاسماشتقومنه،الكتانمنمصنوعرقيقكماشاسموهو

213العبريةبالكلمةالسبىبعدماكتاباتفىالمصرية)لثيش(كلمةاستبدلتوقد.البحيريةالقبطية

جاءتبوصكلمةومن.الملكيةالمومياواتعلىملفوفأالبزعلىغئروقد16(.27:)حز)بوص(

دلأآكا!دالم.7لأهناالواردةاليونانيةالكلمة

بل،عبريةليست)أبريخا(وكلمة)ابريخا((،*بر؟6:امامه"ونادوا:العبرىالنصفيتاتي"3

الكلمةترجمثلكن(،إليكقلبك)حرفيأ:انئبهوا:بمعنىكاه(،)ك!-2فديمةمصريةكلمةالأرجحعلى

الترحمةأما.الحديئةالترجماتإلىدخلتومنهااركعوا،:إلىالفولجاثااللاتينيةالترجمةفىالعبرية

أمامه.ئنا؟ونادى:فتأتيوالقبطيةاليونانية
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ؤآغطاةقغييخ")356(."ضفتاتيوسئ!اسئتم!رغؤنؤذغا45

زؤتجة)036(.الشئضسي)935(قديتةكاهنيفوطيقاز)358(يئتأسثتات)7!3(

جمضر.قللثيركؤنأتاتمؤقفتتفاستتةتلآتينائنئوسئفؤكان46

جمضر.آزضيىكلؤاختاز!رغؤنؤخهينئوسئصقخربخ

كلقخضغ48خرمأ.آلرخاءميييستئعفيالآزضن)361(ؤآثتخمت47

الطغاتمؤتجغلجمضر،آزفيفيآلرخاءكانييقاالييسييين،السئثعطغايم

ربماتليم،مصرياسموهوبعنياح()صنناتإ؟ددالأدإ+العبريالنصفيالاسميأتيم56

قداو)الانسان(،فعاشاللهتكلم:يعنيربماأنهالمصرياتعلماءبعضويرى،العالممخلص:يعني

درههـ*همملاوبالقبطيةديا،هـ57دلا"هـله!ه*7باليونانيةجاءوقد.للحياةالطعاميعطيالذي:يعني

ممرول*"ا،.

نت.للإلمههنننمي:بعنيمصرياسماسنات7"3

فوطيفاراسمعنمخللفوهوبيرع()فوطيد؟لأ6دأبأالعبرىالنصفيالاسمياتي358

رنيسفوطيفارلاسممطابقوهوهـع،ع+،9:واحدةككلمةفيأتيالسبحينيةفياما،الحرسرئيس

.الحرس

مدينةأي(بوليس)هليو8+لاهآةكا8د!ع5اليونانيةوفي)اون(أ*أالعبريفيتأتي935

القاهرةشرقشمالالحاليوموقعها*دما.امم!"هـ3المدينةاون:البحيريالقبطيفيوتأتي.الشمس

الشسم!.محبدآثاروبها

مصر،،.أرضعلىيوسف"فخرج:ذلكبعدالعبريالنصفييأتي036

أرضكلفيالرخاءسنيسبعادوأتتالعدد:هذااولفيالبحيريالقبطيالنصيضيف361

العدد4انظرصصر"
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ؤتجضغ94يخيقا.تجغقهخؤاتئقاائذىاثقديتةس!فوليطغاتمائمذلط.في

لآنه15تخسيئوآنتقدزوالأخئىحذأ،كثيرأائتخركرئلقفحأئوسئص

كذد.تةتكنلأ

ؤتذثفضاالفذالطائحوع،سيثىستئغتا!ييآنقثلائتالطيئوس!ؤؤيذ05

اسئتميوسئفؤذغا51الشئضيى.قديتةكاهنفوطيقازيئثآسئتاثته

قاؤكلتغييكلآئستىتجغقيياللة"لآن)قائلأ(:ضتسئى)362(،ائيكر

فيآثقافيالله"لآن)قائلأ(:آفرايتم)"36(الثافياسئتمؤذكا3652(".لآيي)كا

تذليي".آزضيى

جمضر.آزضيىفيكاتثالتىالرخاءسيييستثغغترثئئم53

فيجوعقكان.يوس!فقالكقاتأييائحوعسييىستئعؤاثتذآث54

تجاغثئئم55خئز)365(0ييقاقكانجمضرآزفيتجميغؤآئاالآزضيى.كل

يخرغؤنققالائخئز.لآخل!رغؤنإتىالشئغحثؤضرخيضرآزضيىتجميع

.النسيانيسبب:ومعناه)منشى(6ولإبخبإالعبريفيتأتي362

أنويمكن،محددةغيرفهيوالفبطياليونانيفيأماأبي،بيتوكل:العبريفيتاتي363

ابي.(آلام)اواتعابوكل:تعني

مضاعنأ.مثمر:ومعناه)إفرايم(؟3؟إهالعبريفيالاسميأتي"36

فلم:البحيريةالقبطيةالتبرجمةأخذتومنهعانهالنفيحرتالإسكندريةالنسخةفيياتي"36

خبز.يكن
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ؤكان56افغفوا".تكئمقاذؤقفقائوسئ!،إتى"ادقئوا:ائمضرئينلكل

ؤكانالقفحآفراءتجميغئوسئ!ققتخالأزضيى.كلؤخيماغقىائخوغ

يومئ!إتىيضرإتىائئفذالطكلؤتجاغث57إئمضرئين)366(0يخميعتييع

الآزضيى.كلفيإشثتذاثخوغلآن)قضحأ(،يتثتاغ

ؤالآربغوناكفيآلآصثخاخ

"يقادايتيييما:قالجمضر،)قفح(!يتثعيوتجاأنهتغفوفيزآىاققفا

إتىاثزئواجمضر.فيقضحئوتجذأنهستمذثقذهؤدا2تتراخون)367(؟

يوسمصإخؤةقترل3".تموتؤلآيتختاطغامقييلتتاؤاثتاطواهتاك

ئرسيفةققثمئوسمصآخويئيامينؤآئا4جمضر.ينقفحأيتئتاغواائغشترة

آذئة)368(".ئصيتة"يئلأ:قاللآئةإخؤيإ،تغ)تغفوهمب(

57(.العدد)انظرمصرارضفيالجوعواشتد:الحبريالنصفيي!لي366

البحبريالفبطيوفيلبحض،بعضكملتظرونايأو()ننرا+؟؟"أالعبرى:.فين!ني367

تجبنون.أوترئعبونايوله!ا*6+ع+9+ولل!فى

"أ:339طبعةالتبطيالنصفيوياتيمرضن".يدركه)!ئلا:البحيريالقبطيفييأتي368

2(.44:9تك)انظر+اللاو"ا+ال!"الطريقفيمرفنيدركهلنلا
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آزفيفيكانائحوغلآن،الآتينتغيتشثئرواإشرائيلتنوقأتى5

لكلتييغكانائذيؤفؤالأزضيى،غقىزئيسأئوسئصؤكان6كئغان.

الآزضيى.غقىيوجوههثمتةؤستخاوايوسم!إخؤةقأتىالأزضيى.شتذب

شعهمؤتكفتمغئفئمغريبأتفستةقخغلغرقفئم،إخؤتةئوسئفزأيؤتفا7

كثغانأزضيى"ينققائوا:فئمآفاحثئثم؟"آثن"جمنتفثم:ؤقاليخقاء

تغرفوة.ققئمهئمؤآئاإخؤتهيوسمفؤغرلت8طغامأ".يتشئترقي

أثتنم!"تجؤاسيي!منتفنم:ؤقالفؤ،قا6زاليىالآخلآتمنوسن!قتذكر9

السئئا+أسيقا"لآ،ققالوا:هئمآئاا.حئتئمإ"ائتقدقغايتم)366(يتتأئلوا

تخنؤاحد.زخلتئوتجميعتااتخناطغامأ.يتشثئريآتثتاتخنغيياك

يترواحئئئمتل"كلأ!تفئم:اققال2تجؤاسييسن".غييذكليمن.ئستايفون

آزك!يخىأخأغشتراتتا"غييذكققائوا:فئمآئاا3الآزضيى".تغايتم

اققال4تؤخودأ".ليسنؤالآخراثتؤتم،آييتاقغالضجيرؤفؤداكثغان)037(.

ايقذا5آنتثم.تجؤاسييسنقائلأ:ي!كفمتكئمقا"قذائوسئص:لفثم

أخوكمتا!بتثمإنهتاينتخرجونلآيخرغؤنؤستلاقيماتطقرون.

وفيالب!د،فيالضعفمواطناي،عورةاوغريبمعنىإ+!6العبريالنصفىتأتي936

الأئر.بافتفاءالتجسسأي،القدمأئاربمعنى77*أتأتياليوناني

1(.1العدد)انظرواحد"رجلابناء)فحن:نلكبعدالعبريالنصفىياتى037
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ؤآنتئمأخاكئم،ؤآخصرواؤاحدأجمئكئمآزسيفواا6فتا.إتىالضجير

قؤستلاتهؤإلالآ.آثمالضذقتقولونقلكلآمكثم،تئصخختىتخخزون

آيابم.ثلآثةخئمبى!ياقؤضغفئم7إ"تخؤاسييسنإئكئميرغؤن

آخا!ثلاليؤاحيوا.قذا"افغفواالئايث:اثتؤيمميلفثمقالائئم8

آنتئمآئاالخثسيىفييئكثمؤاحاأخقفئخخرئستالمينكنتثمإنا9،الله

أخاكمؤآخصروا؟2ائغلة)371(،ينائتعتموةتاتغكثمؤخذواقائضوا

كلؤقال21قكذا.ققغلوا".تموتونؤإلاكلآمكئمقيضدقإليالآضغر

تفسييمايصيقةإزذزثتالآعضنناآيخيتا،لآخلمذيبونإئتا"خفالأيخييما:ؤاحد

((.الضيقةقذ؟غقيتاتجاغثقذالآخلته.تسثقغققثماشتغطقتاتضا

ؤتثمائغلاتمتطيفوا!قايلأ:أكلفكثم"آلملفثم:ؤقالزاوتثنقأتجالت22

ئوس!أنتغقفواققثمفثمأئا23يطق!ث".ذئةقفؤدالي؟تسئقغوا

غثهثميوسسفقتخؤل24ؤستطهثم.نركاناثمترحتملآنتسئقع)372(؟

".بيوتكملمجاعةقمحأادوخذوا:العبريفيتأتيا!3

نه"،عاليونانيفيالمعنىبننستاتيكما،سامع:بمعنى)شمع(ننأدلاالبريفيتأتي372

21مايكوينيفر
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آتاتفم.ؤقئذةشتضغونجمئفئمؤآخذؤكفضفئم)373(إلئهئمزتجغئئم.ؤتكى

إتىؤاحدكليضةوبلردقفحأآؤجميئفثمئفلأآنيوسمفثأترئئم025

غقىأالقضخقخقفوا26خكذا.تفئمقضازللطريتي.زادأئغطؤاؤآنيهيسييما

..غييقألئغطىجمذتةأخذفئمقتخققفا27.فتاكينؤضضواخميرفي

غقىؤكاتثالضييماضرةزآىمييما،إزتاخواائذيائقؤفيييلخمير؟،

جمذلي".فيميؤخااثعضة،لي"زذثلإخؤتيما:ققال28جمذييما.قيم

اللهضتغةائذىخذا"قاقائيين:تيتفثمييضاؤاضطرئواففوئفئمقتخئرث

بتا؟".

قايكلؤآختروةكئغانآزضيىإتىآييهئمتغفوقيإتىقخاءوا92

فيؤؤضغتايخقاءالآزضيىستثذالرجلقغتا03"تكلتم:قائلينتهثمخذت

تسئتاتخنشمتايفون.تخنتة:قففتا31الآزضن.تتخع!منكآنتاخئس!

آثاقؤخودأ،لئ!منائؤاحذآييتا.تئوآخأغشتراثتاتخن32تجؤاسيي!من.

ستئدالرخلتتاققال33كئغان.آزفيمىأييتاقغائيؤتمقفؤالآضغر

ؤقاتيى،قفتاؤاحدأآخأإئركوا.ئستايفون؟تكثمآغردثيقذاالآزضيى:

آخاكمإليؤأخصروا34ؤافضوا.خذوةلتئيكئمائغليماينإثتعتموة

قلتكماطايبقىواحدأإنلهم:ادوقال:الجملةهذههناالبحيريةالقبطيةالترجمةتضيف373

".جواسيسولستممسالمونانكمتظهرونبهذالأنهمعكمالأصغراخاكموأحضروالكعهـ،
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لكثمقآرذفستايمون،أنكثمتلتجؤاسييممن،لسمتثم؟تكئمقأغردتالآضغر

عذاتفثمئقرغونكائواتيتقاؤخذت35الآزضيى".فيؤتئجرونآخاكثم

ؤآبوفئم،هثممضيهثم،ضرزؤزأؤاجمذييما.فيؤاحدكليضةيهيس!إدا

قخافوا.

غئرئوسئفالآؤلآذ!"أغذمتموننابوفئم:تغفوفيتهئمققال36

!"غقىكذاكلضاز!تا!خذوتةؤيثياجمينقؤخو؟،غئرؤشتفعونقؤخوب،

ستفضة.إلثكييماأحغتثمإنالاتتينائتي"افئلقائ!:أتاةزأوتئنؤكفتم37

أخاةلآنقغكثم،اثيىتئزذ"لآققاذ:فؤأئا38إلثك".آز؟ةؤآتاييدي

فيآذئةآضاتثةآنخذتقإنتمى)374(.ائذيؤخذةؤفؤقاتقذ

اثقاليتة((.إتىيخرلطشتئتييئثزئونييقاتذقئونالييالطريتي

ؤالآربغونالئاينقآلأصثخاخ

اثقضح،آكلينائتقؤاتفاؤخذث2الآزضيى.غقىائخوعاؤاشثتذ

الزوجةهذهمنليبقيالذيوحدهادوهو:البحيريةالقبطيةالترجمةفيتأتي"37

(،.غ*+3او"ازوجتي"من:3391طبعةوفيا*+"،غ9ااول
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قييلأتتااشئتروائايتة"ادهبوا:تهئمقالآتافئمآنجمضر،ينخضفوةائذي

بشتقاذةغقيتاآشئقذقذالرخل"إنقائلأ:تفوداقكلقة3الطغايم)375(".ين

كثتقإن4قغكئم.الآضغرآخوكثمتكنلأإنؤخهيترؤالنقايلأ:

أخاتاترسيللآكئتإنآئا5طغامأ.لكؤتشئترك!4تئزتغتاأخاتاترسيل

تكنتئمإنؤخهيترؤالنقائلأ:كلقتاالرخللآن.تذقتققنقغتا

."تغكثمالأضغرآخوكئم

تكثمآنالرخلآخترتئمإديشراييقغفئثم"يقاداإسئراثيل:ققال6

قايلأ:غشييريتاؤغنغئاستايلااسثتفسترقذالرجل"إنققالوا:7آخأ؟"

قل.الئستاؤليقذايخ!حبقأخترتاةآخ؟لكثمقلتغذ؟خيث!بوكئمقل

آخاكئم؟".آخصرواتتا4يقوأنةتغقئمكئا

ؤتذق!بتفوئمؤستؤلتتجياثغلآتم"آزسيلأيييما:لإسئرائيلتفوداؤقال8

تدكمامنآضقئة.آتا9تثتتا)376(0ؤكلؤآئتتخنتموتؤلآتختاكي

الآيايم.كلإلئكئذيبأآجمرفذاتكؤأومفةإتثلثييماآحئلأإن.تطلئة

قرتئني".الآنزتجغتاقذتكئاتتؤانلأتؤالآنتا.

".نموتلا)طكي:عبارة3391طبعةالبحيريةالقبطيةالئرجمةتضيف375

كلمةلأ!عكاكاه+كأاليونانيةوالكلمةالصغار،أولادنا:تعني)طبنو(رأ3ىالعبريةالكلمة376

ء(.46:ثك)انظرالحيةالكانناتباقيمعالبيتمتاعأيضأ-وقد،البيتأهلكلتشملعامة
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ينخذواقذا:قافغفواقكذاكان"إناوبوهثم:إسئرائيللهئماققالا

ؤالغستل،اثتقستالطينقذاتا،يلرجلؤأئزئواآؤجمتيكئمفيالآزفييقالي

ؤائمضة.آتابيكئمفيئضاغقةيفئةاؤخذوا2ؤتؤزأ.ؤفسمتقأؤئراؤطيبأ

أخاكئمأؤخذوا3ستفوأ.كانتغفةتغكئم.ز؟وقاجمذايكثمفياثقرذوذة

قئرسيلالرخل،آتاتميغضةئغطكئماؤإلهي)377(4.الرخلإتىإثزئواؤفوئوا

ئيهفث)378(".ققدئيهفث،قكضاأتاؤآفاؤيثياجمين.الأؤلأخاكئم

آتابيهثمفيضضاغقةاثمضةؤآخذواائقذاياقذ؟4الرتجااقآخذ5

زآهماققفا6يوممفت.آقاتمؤؤقفوامضرإتىؤترلواؤقامواؤيثياجمين

"أذيخلتئتيما:غقىيلذيقاذائيماجمنآلذكطأخاةيئتاجمين)ؤزآى(يوسمف

تيىتآكفونالرتجاللآن)طغامأ(،ؤقئغدتائخؤادتخاثتث!تإتىالرتجاذ

إتىالرتجالؤآذخل،ئوسئفقالكقاالرخلاققغل7الظفر".غثذخئزأ

يوسئفت)937(.تثست

اليونانيفيويقابلهاالقدير،اللهايشداي()ايلن!66"؟:العبريالنصفيئأتي377

43:،2813:3511:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكأو(يعقوباواسحقفم)علىإلهي:والقبطي

،1494:.)25

ايضأ.الآنثكلتفقدسبقفيمافكلثفكما:بمعنى378

البحيرية.القبطيةالترجمةفيالعددهذامنالئانيالنصفيأتيلا937
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"يستت!بقائوا:ئوسئصتيتإتىأذيخفواأنفم4الرتجازآىأققضا8

وتفجتمكذبأيتئهقتاأذيخفتاقذتخنجمذايتافيآؤ!زذثاليىاثمضيما

تثحتكقىالذيالرخلإتىاقتقةموا9ؤخميرتا".غييدأؤتا!خذتاغقثتا

قذإئناالستئا،ايقا"تسئألكقائيين:02ائتثتتا!بفيؤكلموةيوسمص

إزتختاالذيائقؤفيإتىآتثتاتفاؤكان21طغاما.يتشئترقيآؤلأترئتا

قذيائؤزلطيضتتاجمذييما.!ىؤاحدكليضةؤإداجمذاتتاقتختا؟تتا!ييما،

!طغامأ.يتشثترقيتغتاأخرىيخضةؤأخضرتا22يتا.آتابفيآ!نزذذتاقا

جمذايتا".ميائعضةأئقىتنتغقئم

آبائكثمؤإتةإتفكئمتخافوا.لآلكئم)038(."خاشتاتفئم:ققال23

آخربخئئمتقئوتة".قأخذقايضتكئمآئاجمذايكئم.فيكئوزأآغطاكئم

غييقأؤآغطىآزخقفئميتغسيفواقاء24)381(ؤآخضرشتضغون.إلئهئم

لآئهئمالظفر.جمئذيوسئفتجيغآنإتىاثقذاتاؤقئاوا25لخميرهثم.

تتغذؤا.آنئرجمغونفتاكلأنفثممتمغوا

ائتئحتإتىأتابيهثمفيالتىائقذاتاتةؤقذئوا،اثتئمتئوسئف!قذخل26

ءدلأعفئاليونانيفيوتاتيلكم،سلامأيلخم()شالوم؟ير!ف!؟أ!العبريفيتأتي038

وكد22(.ا:6مت91،ا:اايا)انظرلكمحاشاترجمتها:ولكنلكم(الرحمة)حرفيأ:!،تمان

حاشاكم.أيضأ:وترجمتها،دماعولغ*6+ده(*القبطيةالترجمةإلىدخلت

".يوسفبيتإلىالرجاذالرجلادوادخل:العبريالنصفييأتي381
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ؤقالخالكم؟""كئ!:قممتأتفئم27.الأزضيىغقىيؤخوههمتةؤستخذوا

فثمآئا28تغذ؟"فؤآخىغئة؟ففئثمائذيالشئثخثوبوكئم"أيخثرلفئم:

جمنالرخلداك"ضتازك:ققالتغذ".خيئفؤيخئر.تم!بوتا"غئذكققائوا:

ته.ؤستخاواؤخرواالئإ")382(،

أخوكم"أخذا:ؤقالافيماجمنأخاةيثتايينقرأىغثتثيمائوسمصقرقغ92

اثيي".تاترخمذ"اللهقال:ثئملى؟"ستئخصروتهففئثمائذيالآضغر

تئيهىأنؤالتضمنأيخييما،إتىخئحتأخشتاغةلآنئوسئص،ؤاضطرلت03

.هناكوتكىالمخدعفدخل

تهققذموا32خثزأ"."قذموا:ؤقالؤتخلذؤخربخؤخقهغستلثتم31

لآائمضرتينلآنؤخذفئم،ضغةجمييناؤيفمضرئينؤخذهئمؤلفئمؤخذة

ائمضرئين)383(.جمئذليخسىلآثةاثجثرايئين،تغخثزأتا!كفواآنتفدرون

خذاتتيما.يخستب!ؤالضجيرآئذجمئييمايخ!باثيكرأتاتة:قخقسئوا33

إتئهثم.جمثد؟ينآئصتةؤزقغ34أيخيه.تخؤؤاحدكل4الرتجاقائذقشن

والتبطيةاليونانيةالترجمةفىتردلكنها،العبريالنصفيالأخيرةالجملةهذهتأتىلا382

البحيرية.

34(.:46يكانظر"الأغنامرعاةادكل:البحيريةالقبطيةالترجمةتضيف383
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لفئم.جمفاآضغال!خضستةاثخميعآثصتةينآكتريئياجم!نتصيمثقراذ

قغة.ؤستيهرواؤشترئوا

ؤالآربغونالزايغآلآمثخاخ

طغامأالرتجاليجمذال"ائلأواقائلا:تثتيماغقىالذيئوس!آترائئم

جمذييما.قيمفيؤاحدكليضةؤضغواحضقة،تسئتطيغونتاخم!ت

يخ!!قكانقفجيما".ثضنيقغالضييرجمذليفيائمضةكأسييؤضغوا2

فئم4الرتجاؤائضرلتالصئخآضاغئئم3قال.كقائوشفت،كلآيم

يوس!فقالتجيدا،تفضواؤتئمائقديتيمامنخرجواؤتضا4ؤخميرهئم.

يقادالفئم:قفلآذزكتفئمؤقتىالرتجاليؤزاغاسثغ"فيمتثييما:غقىيفذي

هؤقذاآلئسناثمضة،كاسييسترفتئميقادا5خثر؟غنجمؤضأشترأخازيتثم

قافيالشئرآكقفئيمتقذتقاؤلأ.ييما4تتقاغؤهؤلمحييما؟ستيلإىتشثرفيالذي

ضتعتثم".

"لقاذاتة:تقائواهئمأئا7ائكلآيم.قذاخ!تلفئمؤتالقؤتجذفم6

الأفياقذاجمتليفغلواآنيغييدكخاشتاائكلآيم؟قذاجمتلالسئئايتكلم

كئغان،آزضيجمنإلثكزذذتاخاجمذايتافيؤتجذتاقاالتىاثمضةكانإن8
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جمئذةالكاسنئوتجاائذى9دقبأ؟آؤيخضةستئدكتيتينتسئرتقكي!

"قالآن:اققال.يستئدتا".غييدأتصيرآئضأؤتخنتموث،غييدكين

تكونققذاالكاصنجمئذةئوتجذالذيالرخل.تكونقكذاتفولونكقا

جمذتةؤاحدكلؤآثرلوااقآسئرغوااأثرتاغ".قتكوئونآنتثمؤآئاغثدأ،لي

خئىائكييرينمثتدئأاققئشن2جمذتة.ؤاحدكلؤقتخواالآزضيىغقى

ؤخفليياتفئماقمرفوا3.يئتايينجمذليفيالكاشقؤتجذالضجير.إتىآتى

ائقديتة.إتىؤزتجغواحضالي؟غقىجمذتهؤاحل!كل

غقىآقاقهؤؤقعواهتاكتغدؤهؤيوسم!إتىؤإخؤتهتهودااقذخل4

نأتغقمواآتثمقغفتئم؟الذيالمغلقذا"تا:يوسمفتهثماققال5الآزضيى.

ؤآستئدمم!؟ئجيسث"يضاداتفودا:أققال6تقاؤلأ؟"4تتقاغجمثلىزخلأ

غييدتخنقا.غييدكظفتمؤتجذققذاللهآئاتتترز؟يقاداأؤتتكلئميضادا

"خاشتائوسمف!:اققال7جمثذة".الكالروحذتؤائذيتخنيستيدتا،

لىتكونهؤجمئذةالكاس!ؤجذتالذيالرخلالأثر!قذاآفغلآنلي

آييكنم".إتىيستلآبمقاضغذواآثتنمؤآفاغندأ،

غئاكيتتكلئمستئدي.تاإليك"آتؤمئلؤقاذ:تهوداإتث!تقذتماثئم8
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آئتاستئدي،9.يخرغؤنتغذلآئلثغثدك"غقىتغضمثؤلآآقاضك،كيقة

شتئخآلبتتايستئدي:قففتا02أخ؟آؤآ!بتكئمقلقائلأ:غييذكستآثت

ايبوة.قأخئةآئإ،ؤخذةفؤؤتقىآخوةقاتضجير،شتيخوخ!ائنؤتة

لآيستئدي:قففتا22ييما)384(0قست!غتيىإلىي!إثزئوايغييدك:قففست21

قففتآشآأئا23)تمربوة(0تفوتآتاةتركقإن.آتاةتتركآنائغلآئمتفدز

ؤخهي.تئظرونتعودوالنقغكئمالآضغرآخوكمتثزللأإن:يغييدك

ققال25سمدك!.يكلآيمآخترتاةآ2نتاآييتاغثدكإتىضجذتاتفاقكان24

لآققفتا:تخنآفا26.الطغايمجمنقييلأتتااشئترواأئضاإفضواالمبوتا:تتا

تقدزلآلآئتاقعمتتثزل،قغتاالأضغرأخوتاترلإداؤإئضا.تئزلآنتفدز

المبوتا:غثذكتتاققال27قغتا.لي!منالآضغرؤآخوتاالرخلؤخةتئظرآن

جمثدي،جمنائؤاحذقخزبخ28اتتئن،ليؤتذثاثرآتيآنتغقفونآنتثم

قذاآخذئثمقمادا92.الآنإتىآئظرةؤلأيؤخشبى.قريستةضازإئقاؤففتثم:

إتىيخرلطضتثتيىئثزلونالطريتييخىأذئةؤآضاتثةؤخهىأتايمينآثضا

تغتا،لئسنؤائغلآئمأييتا،غثدكإتىذخفثإنإذأ،قالآن،03ائقاليتيما.

آ2نةقغتالئسناثغلآتمآنزآىقتىتكون31خذا،يتفسيىئتغلقةؤتفسئة

به،فسأعتني:اليونانىوفي،عليهعينيفأجعللإ؟611إ9با9؟6إ؟لأ:العبريفىئأتى"38

به.فسأعتنيغاعهال!هـ،5ا!ول:البحيريللقبطيومنها
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غئذكلآن32ائقاليتإ،إتىيألبمآبيتاغثدكشتثتةغيياك4قئئزتفوث

آجميرأتاتك)385(ؤأويفةإليكي!آحئلئمإداقائ!:آييجمثذاثغ!تمضمن

ائغلآيمغنيجمؤضأغئذكييفكمتإذأقالآن33الأثايم.كلآييإتىئذيبأ

آييإتىآضغذكثفتلأتي34إخؤييما.تغائغلآمؤثتضغديستئدي،كئدأ

!".آييتصيباليىالشمروزآئطريئلاتغتا؟لث!منؤاثغلآئم

ؤالآزتغونائخامدمنآلآصثخاخ

تلجمئذة،ائؤاقمينتجميعتذىتفستهتضيطأنيوسمف!تسثتطغاققئم

حينئوسئ!جمثذ؟خرآخديقفثققئمغثى!"ائخميغ"آخرجواقال:

ائمضرئينتجميغقستيئباثمكاء.ضؤتةقأطقق2لإخؤيإ.نفستةغردت

ئوسئفث."آتالإخؤيإ:ئوسئ!ؤقال3.يرغؤنتي!تفيقسثفوعأؤضاز

إزتغذوا.لأئفئم،ئجيئوةآنإخؤئةتسئئطغققثمتغذ؟"آييآخى

ئوسمف!"آتا:ققالقاقتزبوا.إلي((،"إفتربوالإخؤتإ:ئوسئ!ققال4

والقبطيةاليونانيةالترجمةفيتردلكنها،العبريالنصفى،امامكواوقفه:عبارةتأتىلا385

9(.:34)كانظر،لبحيرية
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الآئرتكيمتتراغىؤلآتخرنوالآؤالآن5جمضر.إتىبعتموةالذيآخوكم

فذاتكئم.اللهآزستقيىخياةالاسثتثقاء(لآثاهتا،إتىيعتفونيأنكثمقاسييأ

سييين،خضم!آثضأؤتاقالآزفي.غقىيفخوعتاييةستتةهيقذ؟لآن6

تكثملئثقىفذاتكئماللهأزستقييققذ7خضاد.ؤلآخرث!يقايكونلآ

آزشفئمونيتاإذأ،الآن،8لكئم.غطيقةتقئةؤئيغولالآزضيى،غقىتقثة

تيتيما،لكلؤستئدأيمرغؤن،كألبتجغقيىقذؤفؤاللة.تلفتا،إتىآثتئم

تة:ؤفوئواآييإتىؤاضغذواإذأآشرغوا9يمشر.آزضيىكلغقىؤزئيسأ

إذاائزذجمضر.آزضيىلكلستئدااللهتجغقييقذيوسصف!:ابنك4تقوقكذا

قريبأؤتكونائغريئة)386(،تجاستانآزضيىفيأقتسثكن..تتؤانؤلآإلي،

اؤآغولكالذ.تاؤكلؤتقركؤغتمكتييكؤتئوؤبنوكآثحتجمئي

ؤتئوك)387(أئتتفتىلآلكيخوعأ،سييينخف!منآئضأتكونلأنة،فتاك

هؤقيىآنتثتايينآيخيؤغئتاترىغئوئكئماؤفؤدا2.آثؤالكؤتجميغ

زآثتنم،قاؤيكلجمضرفيقخدييكلآيىأقأخيروا3نكففكنم.انذي

اليونانثةالترجمةفىتردلكنها،العبريالنصفيول5"آلم"9"العربية":كلمةتأتيلا386

شرقتقعوالئى27(:47ئك)انظرمصربارضجاسانمقاطعةبهاوالمقصود،البحيريةوالقبطية

العربية:باسمالمقدسالكتابفىالمعروفةالعربيةالصحراءعلىالشرقمنوتطلالنيلللتا

مرورأبصحراءسيناء.25(4:ا؟7ا:!غلولع"آ،"9

وبنوكانت:البحيريةالقبطيةالئرجمةفيوتأتيوبيلد،أنت:العبريالنصفيتأتى387

وبيتك.



والأربعونالخامسالأصحاح

فتا".إتىآيىؤآئزئواؤآسئرغوا

981التكوين

غقىيئياجمينؤتكىغقئيما.ؤتكىأيخييمايئتايينغئتيغقىؤقغائئم4

إخوتهتكلتمفىلكؤتغذغقيهئم.ؤتكىإخؤتيماتجميغاؤقئل38805جمنميما

معه.

ققرخيوسئ!".إخؤة"تجاغؤييل:يرغؤنتيتإتىائختراؤخيئ6

قذا.افغلوالإخؤيك:"قلييوسح!:!رغؤناققال7ؤخذامه.!رغؤن

أتاكثماؤخذوا8كئغان.آزفيإتىؤائطلفواذؤائكثم)938(خففوا

ؤتا!كلواجمضرخيراتتجميعينقالمغطتكئمإلي.ؤتغالواؤمفتقكايكم

آزضيىينلفئمتأخذواآنيقذا،قأؤجميآثتأئاا9الآزضيى.ذستتم)093(

ؤلآ02ؤتغائوا.أتاكثمؤاخمفواؤنستائكثملآؤلآدكثمغخلآتيضر

تكثم".تكونجمضرخثرابتجميغلآنآئيغيكثمصغقىتشثمفواصبعئويكئم

البحيرية.القبطيةالترجمةفيالأخيرةالجملةهذهتأتيلا388

هنابهاوالمقصود،مركباتاودوابمنالنقلوسائلتعني95+مآعالررنانيةالكلمة938

عجلاتكلمةغيروهي،مركباتاوعجلاتيعقوبلبنيأنيذكرلملأنه،والجمالالحمير

.91العددفيالواردة"ع"لم!!ه

بمعنىعلالم!8ة5الررنانيفيوتأتىدسم،بمحنى)هيب(؟؟د:العبريالنصفيتأئي093

12(.:4عب:)مخاخالأرضفيما(ثمنأي6العظامنخاع



والأربعونالخامسالأصحاحالتكوينسفر091

قايخم!بغخلآتئوسئف!ؤآغطافثمقكذا.إسثرائيلتئوققغل21

ائخميغؤتتخ22للطريتي.زادأؤآغطافثم!رغؤن)361(،اثضيلثين!يل

ؤخضسالذقبينجمئ!تلآتققتخةيثتاجمينؤآئاآثثيالب،ينخلتثن

ينخاجمقةخميرؤغشترةقذ؟،جمتل)قذاتا(لآيييماؤآزستل23.متقئرةخقل

الطريتي.لأخللآيييماخئزأ)293(خاجمقةيغاليؤغشترجمضر،خئرابتجميع

الطريتي".فيتتغاضبوا"لآتهثم:ؤقالققضؤا.إخؤتهأزستلثئم24

آييهثم،يغقولتإتىكئغانأزضيىإتىؤتجاءواجمضرينقضجاوا25

أزضيىكلغقىمتستفطؤفؤخي،إئتكيوسئص"إن:قائيينؤآخئروة26

كلآيميكلكلفوةئئم27ئضذففئم.لألآثهتغفولتغفلقائذقلجمضرإ"

ئوشصآزستققاالتىائغخلآتآثضرؤتضايإ،كفقفثمائذمم!ئوسئ!

غقي"غطيمإمثرائيل:ققال28.آييهثمتغقوقيروحإثتغشتث)393(،يتخمقة

آموت".آنقثلؤآزاةآدقثتغا.خىائييئوسئفكانإنقذا،

مصر".ملكفرعون)!ن:البحيريةالقبطيةالترجمةفىتأتي311

اليونانيالنصويجملهاوطعامأ"!وخبزأحنطةحاملةاتن"عشر:العبريالنصفيتأتي293

للطريق.زادأأيخبزأ"،)حاملة:البحيريوالتبطى

6(.ا:ئي)2انظر،اضطرمتاونارأاشتعلت:يعنيدا+دلأغ"داكأ9س!غاليونانيالفعل393



والأربعونالسادسايأصحاح

ؤالآربغونالشادشآلآضخاخ

191التكوين

دييخةؤدتخالقستيميئرإتىؤآتىتة،قاؤكلفؤإمثراثيلاقازتخل

"تغفولثقائلأ:الفئلرؤتااليإسئرائيلاللهقكفتم2إمثخان.آيي!لإتيما

نآتخ!لآ.آبائكإتةفؤ"أتا:ققال3الآئر؟"."قا:ققالتغقولث".

إتىشغك4أثزؤآنا4.فتاكغطيضةائةأخغفكلأتيمضر،إتىتثزل

غثتثك".غقىتذئ!ئوسمفث.ؤتضغآيخيرأ.آضيذكؤآتاجمضر،

ؤقتاغفئم)493(آتافئمإسثراييلتئوؤخملالقستيم،يئرينتغقوفيققاتم5

ؤخمفوا6يخفلإ.ئوسئفى)693(آزستققاالتياثغخلآتفيؤي!اغفئم)593(

إتىؤتجاءواكثغان،أزضيىمىافتنواالذيئقتتاهيمؤكلئفتقكايهثم

تيييماؤتتاثؤتتائةضغةتيييماؤبنوبنوة7قغه.تسئل!ؤكلتغفوفيجمضر.

جمضر.إتىيهئمتجاغتسئل!ؤكل

438:تك)انظرالبيتمتاعاو،البيتاهلإماتعنيلأداعع!ه+"اليونانيةالكلمة493

.(الحاشيةو

.3391طبعةالقبطيةالترجمةفي)ثونساءهم":كلمةتأتيلا593

.فرعونالعبرى:فيئاتي693
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ؤتنوة.تغفوصثجمضر؟إتىتجاغواائذينإسئراثيلتييأسثضاغؤقذ؟8

ؤكريي.ؤخضرونؤقلو3خئوزاوتئن:ؤبنو9زأوتئن.تغفولتيكر

اثن4ؤضتاوؤضوخرؤتايهينؤأوقاؤتايينتموئيلضتضغون:اؤتنو.

جميرتفوداأؤتئو2.ؤترايىيؤققاثتجرشئون:لآليياؤبنوا.اثكئغايئة

كئغان.أزضيىفيقماتاؤاوتانجميرؤ!اؤقازصنزازخ.ؤثييقةؤاوتان

ؤيولبؤقؤةتولآعتسئاكر:اؤتنو3.ؤخامولخضرونقازمم!ائتاؤكان

تئئةتئو"اقؤلآءؤياخفئيل.ؤإيفونستازذ:زبوئوناؤتئو4.ؤشيضرون

تجمتفائتييما.ديتةتغالسئرتايئةالئفرينتئنقا!يييغقوقيؤتذئهئمالذين

ؤثلأثون.ثلآث،ؤتتابتيينالنفوميى،

ؤآزوبيؤجميريؤأصبونؤشوفيؤخخيجمفيونتجاذ:ؤتنو16

اختفئم.هيؤستازخؤتريغةؤيشئومم!ؤيشئؤةيضتةآشيير:اؤبنو7.ؤآزئيلى

يقئتةلآتانآغطاقاالتىفيثقةبنواخؤلآء8ؤتفيهيئيل.خايرتريغةؤائتا

تفسأ.غشترةسيثيتغفوقيقؤلآءقؤتذثاثتتيما

ئوسئ!بنوؤكان02ؤتئتايين.ئوسئفتغفولت:ائرآةزاحيلإئتاا9

قديتيماكاهنفوطيقازيئتأسئتاتتهؤتذئهقااللذالأيضر،أزضيىفي

سئرتتةتةؤتذئفثمائذينقتسئىتئوؤكانؤآفرايئم.تتسئىالشئضميى:

شموتاتخ:تتسئىآيخيأفرايتمؤتنوتجفغاذ.ؤتذؤقايهيرقايهير.:السئرتايئة
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ؤأشئييل.ؤتاكرتاتع:يئتايينؤتنو21جميران)793(0:ثحوتاتغؤتنووتاخن.

حيراؤؤتذؤخفيئم.ؤضفيئمؤزوشنؤإيجيؤتغقانحيراتاتغ:تئوؤكان

الثفوميىتجميغيتغفوقي.ؤتذثفئمائذينزاحيلتنوقؤلآء22آزذ)893(0

غشترة.تقاني

ؤيضرؤخوييتاخضئيلتفتالى:ؤتئو24خوشييئم.ذانؤتئو23

قؤلآءقؤتذثاثتييما.يراحيللآتانآغطاقااليييفقةتنوقؤلآء25ؤشيليم.

ستئع.الآثفسيىتجميع.يتغقولت

ضفييما،منائخاليتجيما،تغفوقيقغيضرإتىأتثاليىالآئفسيىتجميغ26

يوس!ؤتنو27.ؤسئولنسيثالآئفسيتجميعتغقولت،تيييستاغغذاقا

تثتئفوميىتجميغأئفسن)993(ةيسثغجمضرأزضيىمىتهضازواائذين

فيوردتلكنها،وأفرايممنسىنسلأسماءايأصحاحهذافيالعبريالنصفييأتيلا793

النصالعددسفرفيجاعتكمابنطقهاالأسماءأوردناوفد92-36(،26:)عدانالرالعدد،سفر

.العبري

لبنيامين.كأبناءالعبريالنصفي21()عددالعشرةالأسماءهذهكلترد893

مصرفيلهولدااللذانيوسف)،وابنا:ولديهغيريوسفذريةمنالعبريالنص!يذكرلا993

واولادهم.نسلهفينكراليونانيالنصأما".نفسان

ايكر".!ء13صة
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.004خضؤستئعونجمضرإتىتجاءثالتىتغفبرلت

تديتةفييئقايقةئوسئصإتىأتاقةتفودا)تغفوفي(قأزستل2

ؤضجذقركتاييمائومئفثقشذ92زغضمييسن)204(0آزفيلمحيهيرو)104(

غئقيماغقىؤقغتهطهرؤتفاه!زو،قديتةجمثذآيي!إسثرائيللاسئيقتالي

زأشألاتىالآن"آئوث:يئوسئصإسثرائيلققال03كتيرأ.ئكاءؤتكى

تغا".خيلأنكؤخقذ

تة:4ؤأفو!رغؤنؤأخير"أضغذلإخؤتإ)3."(:ئوسئ!قالثئم31

ؤآئا32إلي،تجاغواكئغانآزضيىفيكائوااثذينآييؤتثثإخؤيى

يضاشييتهئمتجاءواؤقذاثقاشيية،يرئونكانواقإئهئمرغاة،قهئمالرتجال

غقفكثم؟فؤقاتكثم:ؤقاللمحرغؤنذغاكثمقإدا33تفئم.تاؤكلؤتقرهئم

انهيوكد

القبطيةا

ة+لا،8

البحبربة

11).

مما14(7:)أعالشماساستفانوسلسانعلىالأعمالسفرفيجاءمامعالرقمهذايتفق

العبرية.التوراةمنوليسالسبعينيةمنيقتبسكان

الئرجمةوفي،الملينةاسمتحديددونجاسانأي)جوشن(بخب!االعبريالنصفييأئي

دل!دئ!9+7اليونانيةفيويقابلها1(،1:ا)خرالمدينةفيئوملمهساهـع+لإأ!"8لبحيرية

(.القادمالعدد)وكذلكص!ول113035"ههيرومدينةأي

والقبطيةاليونانيةالترجمةوفى،جاساناى)جوشن(أإنهـأالعبريالنصفيالاسميأتي

:ا)خرإسرانيلبنوبناهمااللتانالمخازنمدينتاهماورعمسيسوفيئوم،رعمسيستأتي

".ابيهادولبيت:العبريالنصيضيف
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صتاتامئذاثضاشيتة،ئرئونيىتجالغيياكتفولون:34

اثغريئة)404(تجاستانأزضيىفيتعمئكئوالكيأثضأ،ؤآباؤتا

يفمضرئين".يىخس!غتم

115التكوين

نحنا!ن،إلى

زاجمىكل!ن.

ؤالأربغونالشايغآلآضخاخ

ؤتقرخثمؤقاشيتئفثمؤإخؤتي"أييقائلأ:يرغؤنؤآخئرئوس!صاقأتى

تجاستان".آزضيى!يهئمؤهؤداكئغان.أزضيىجمنتجاءوالهئمقاؤكل

لمحرغؤنققال3.يرغؤنآقاتمؤأؤققفئمليتجاليخضستةإخؤت!منؤأخذ2

زغاة"غييذك:يمرغؤنتقائوافئمآئاغقنكثم؟"هؤ"قائوسم!:لإخؤة

فييتتغرلت"حئتايمرغؤن:ؤقالوا4أئضأ)504(".7باؤتاؤتخنغتم،

أزضيىييإضئتذائخوغلآنترغى،غييدكيقاضيتةلئسنإدالآزضيى،

تجاستان".أزضيىفيغييذكتخنستتسئكنقالإن.كئغان

أنةغيضتؤإن.تجاستانآزضيىفي"يتسئكئوايئوسئ!:!رغؤنققال5

1(.450:)تكالعددعلىالحاشيةانظر404

نقلأوذلك34(46:تك)انظر"الآنإلىصبانا)!نذ:البحيريةالئبطبةالئرجمةتضيفه."

الإسكندرية.النسخةعن
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يغقوصبقأتىقاثيييى".غقىرؤستاغقاخغفهئمقابرونليتجالتيتهثميوتجا

يزغؤنقكفمجمضر.ضيأيرغؤنؤستيئئوسئص،إتىمضرإتىؤتئوة

جمضر.أزضنفؤذا6إلئك.تجاغواؤإخؤئك"؟بوكقائلأ)604(:يوسئ!

ؤإخؤتك".أتاكأشيهنالآزضيىآفضلفي.اتلثفآ

تغقولبؤتازك.يرغؤنآتاتمؤآؤققهأتاةتغقولتيوسمف!آذخلثئم7

ققال9ختاتذ؟"ابايمسييىهي"كثميتغفوقي:يرغؤنققال8يرغؤن.

دلمله.ستتةؤتلآنونجمئةتغرثتقاالتيخياييمييى"آتانميمرغؤن:يغفولت

يخي7بائيختاةسييىأيايمإلىتثفئيؤلأختايي،سييىآيائمكاتتأؤزبئة

تائإ.جمنخربخلمحرغؤنتغقولبتازكاؤتفا.ييقا".تغرىبوااليىالآشلايم

فيجمضرأزضيى!يمفكاؤأغطاهئمؤإخؤتهأتاةيوشفاقأسئكنا

ئوسئفاؤكان2.يرغؤنآتركضازغضمييسنأزضيىفيالآزضيىأفضل

تجستلإ.ذيلكلقفحأأيييما،تياؤكلؤإخؤيهلآيييمااثقضختيهيل

قأخذتتأحذأ.إشئتذاثخوغلآنالآزضيى،كلفيقضحتكناؤلأ3

اثعضةكلئوسئ!اقخقغ4.اثحوعأخلجمنكثغانؤآزضنجمضرآزضن

ؤكاناشئتروا،اثذييائقضحكئغانأزضيىؤييجمضرأزضيىفياثقؤجوذة

.العبريالنصعنغائبة"،وبنوهيعقوب"فأتىمنابتداغ،الأخيرةالفقرةهذه604
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يرغؤن.تئت!إتىائمضيماكليوس!فؤأذخلقضحا)7."(،تهثمتيهيل

تجميئيقأتى.كثغانأزضيىؤجمنجمضرأزضيىمنائمضةكلاؤتقذب5

لآنفذاتك؟تموثقيقاداخثزأ"آغطتاقائيين:ئوسئ!إتىاثمضرتين

قالمغطتكثمتؤالثييكثم"قائوائوسئص:تفثماققال6تقذث".قذيضتتا

اقخاغوا7تقذث".قذالمضةكاتتإنقؤاشييكثم،غنجمؤضأخئزأ

ؤائتقرؤالغتيمالخئلفقايلخئزأئوسئصقأغطافئمئوسئص،إتىيائضاشيية

تؤاشييهئم.تجميعفقايلالممئتةيفذيائخثزققاتفثمؤالخمير.

"يئلأتة:ؤقائواالئايتةالسئتةنرإتثيماقامم!لواالسئتة،يفكأؤقضت8

ؤائمفتقكات،ائمضةتقذبقذإد)أشنه(ستئدتا،)آقايم(يننفخى

إذاا9ؤأزضتا.تجستاتاإلأستئدتاأقاتمتتاتئقؤتئمستئلإتا،جمئذوائضاشيتة

اثخثزفقايلؤآزضتاتخنإفتضاالأزضن،ؤتففرأقاقك،تموتلآكي

تموتؤلآؤتختايترزغيذارأؤأغط.يمرغؤنغييدأؤآرضتاتخنقتصير

قفرأ".الآزضنتصيرؤلآ

ائمضرتينآنلآخليمرغؤن،ائمضرئينآزضيكلئوسئ!قاقتتى02

.العبريالحصفيالأخيرةالعبارةهذهتأتيلا704
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الآزض!قضازبغقيهئم.اشثتذاثخوغلآنيمرغؤن،آزضقئمتاغوا

إتىجمضرحاوبآقاجمىجمنكغييد)804(تهالشئغصتؤاسثتغتذ21.يمرغؤن

لآئقايوس!،تشثترقاتثمققذ؟ققط،اثكقتةآزضيىغذا22آقاجميقا.

آغطافئماليىائهتةيأكفونقكائواإئغامأ.يفكقتةيرغؤنأغطاقاكهتبما

آزضفثم.تييغوالأيذيلث.يرغؤن

ؤآزضكئمائيؤتماشئتريتكئمقد"إئى:ائمضرئينيخميعئوسئ!ققال23

خضادقا)904(عئذويكون24الآرض!.ؤاززعوابذارالكمخذوا.لفرعون

يلأزفييذارأتكئمتكونالآخراغؤالآزتغةيعرغؤنخفسأئغطونآنكثم

تجاتثتتا"آثقذتتا.ققالوا:35ييويكثم)041(".فيقنؤيخميعتكئمؤطغاما

يمرغؤن".غييدأقتكونستثدتاآتاتميغقة

يمرغؤنائتؤيم:قذاإتىجمضرأزضيىغقىقرضايوممفقخغققا26

يمرغؤن.تصرتثمققطائكقتةآزضيىغذاالخضمن.

!يقاؤؤزئواتجاستانآزضيى!ىجمضرأزضيىفيإسئرائيلؤستكن27

ستتة.غشترةستثغجمضرآزضيىفيتغفوفيؤغاشن28حذأ.ؤكثرواؤتموا

".المدنإلىفنقلهمالشعبادوأما:العبريالنصفىتأتي804

حصادها".عندادويكونعبارةالبحيريةالقبطيةالترجمةعنيغيب904

".لأولادكموطعامأ":العبريالنصيضبفا".
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آيامؤقرتث92سمه.ؤأزتجينؤستئعأجمئةختاييماسينوتغقولتآيامقكاتث

ؤتجذتقذكئحت"إنته:ؤقاليوس!صائتهقذغا،تموتأنإسئرائيل

لآأنؤأقاتة،إخستانأقيىؤاضتغقخذيتخمشآتذكقضغآقاضلثيغقة

ؤتذلمحنيىجمضرجمنقتخمليىإلائي.قغأضطجعتل03جمضر.!يتذيئي

"اخل!ققال:31قؤيلث".يخ!ش!آفغل"آتاققال:قفتريهثم".في

غضاة)111(.زاسيىغقىإسئرائيلقستخذ.تةقخق!لى".

ؤالأربغونالئامنآلأمئخاخ

مغذلب)12"(".أتاك"إنيوسمف:أخيرآنا!موليقذ؟تغذاؤخذت

قائيين:تغقوقيقآختروا2تغقوقي.إتىؤتجاغؤآفرايتمقتعمئىائتئيماقأخذ

المترجملكن.سرير:بمعنى)مطاه(يمبأ+الفشئل()أيالماسوريالعبرىالنصفيتأتي411

لأنفقط،الحروتتشكيلفيهناوالاختلافعصا،بمعنى)ماطيه(!مبإ+ثرأهاالسبعينيةإلى

الترجمةفيأيضأجاءتوقد.السبعينيةالترجمةزمنفىتشكيلعليهايكنلمالعبريةالحروف

21(.ا:ا)عبالعبرانيينإلىالرسالةفيهكذاووردتعصا.اي+دلاهـ!أالبحيريةالقبطبة

بمعنى7!8*هسأغاليونانيفيوتأتي،مريضبمعنى)خلي(+؟6:العبريالنصفيتأتي412

بمعنىمدماهـ"ع+!أالبحيريالقبطيفىوتأتي15(ا:2عبا؟68:)لومعذبأومنزعج

.مضطرب
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السنرير.غقىؤتجقسنإسنرائيلقتشتذذإلنك".قابئمنوسنصاثنك"فؤدا

كئغانآزضيىفيئوزفيلىطقر"إلهى)413(:يئوسئصتغفوفيؤقال3

أتبمتجقاغاتؤآخغفكؤاكئركأثميكأتاقالي:ؤقاذ4ؤتازكيى.

ائتاكقا!ن5آتدئأ.ضفكأتغدكينؤلتسئيك)414(الآزضنقذ؟ؤأغطيلث

آفرايئملي.فقاجمضرإتىإليكآتئثقئققاجمضرفيلذائقؤئوذال!

دلكتغذتياائذيالئسثلؤآئا6.ليتكوتالطؤشتضغونكرآوتئنؤقتسئى

حئتاحينؤآتا7تصييهئم.!ييستفونإخؤتهثماشيمغقىلذ.تكونون

إفتراييجمئذكثغانأزضيىفيأفكزاحيلقاتسثالسئرتايئةالتفرينيتينجمن

فذقنتقا.آفراتةإتىائذخالبآزفيإتىكاثراتا)416(فيالخثل)"41(طريتيجمن

اليونانىفيويقابلهاالفدير،اللهأيشداي()ايلن!+6؟؟العبركط:النصفيتأتي413

3:35،11:43؟28:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكاو(يعقوباواسحقفم)علىإلهي:والقبطي

25(.94:ا؟4

ولنسلك،لك:والقبطياليونانيفيأما،الأرضهذهنسلكواعطي:العبريالنصفىتاتيا"4

12(.35:)تكانظر

مركباثلسبقساحةاوالمركباثأوالخيلطريقيعنيله!59ةة++504اليونانىالاسم415

والصعيديةثاهدهه!ءه++حا+البحيريةالقبطيةالترجمةفيالاسمدخلوقد.الخيل

.+ل!ا++5!+5لمههء

الكلمةتأتيولكن،العبريالنصفيعلمكاسم)كابراتا("هـ"9،"*كابراتاكلمةتأتيلا416

الترجمةفيعلمكاسمدخلتوفد،الأرضمنمسافةبمعنىإرص()كابراتبر؟؟+-؟؟مم!العبرية

16(.35:تك)انظروالصعيديةالبحيريةوالقبطيةاليونانية
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لخبم".!أؤهي،الخيلطريتي!يفتاك
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أققاللك؟".قذالط"قلقال:يوسمصاثتيإسثرائيلزآىؤتضا8

تغفوفي:ققالقهتا".اللهآغطايياللذال!اثتاقي"فضالآييه:ئوسئ!

ينتفقتاقذقكاتتاإسئرائيلغيتاؤآئا01لأتاليكهقا".إلي"قذضفقا

ؤاختضتفقا.ققئقفضاإتييماققربفقائثصر،آنتفدزتكنؤتئمالشئئخوخة

اللهؤهؤدا،ؤخقكآزى()آنأخرئملأ"فؤدا:ييوسئفتإسئرائيلاؤقالا

ؤستخذازكتتئإ،تثنينئوسئفأخرتجفقااثئم2أئضأ".تسئقكآزافيقذ

الآزضيى)417(.غقىبؤخقيهقاتة

ؤتتسئىإسئرائيلتستاليغنيتميييماآفرايتمالاثتثني،إثتئيمائومم!اؤآخذ3

اثئفئىتذةإسثرائيلاقضآ4إتثيما.ؤقرىنجفقاإشرائيل،تمينغنيتستايى؟)418(

ائيسئرى)ؤتذة(الآضغر)941(،هؤقذاؤكانآفرايتم،زأسيىغقىؤؤضغقا

الترجمةفيأما.الأرضعلىوجههامامسجدالذيهويوسفانالعبريالنصفيت!ني17"

.الأرضعلىبوجهيهماليعقوبسجدايوسفابنيأنفيأئيوالصعيديةالبحيريةوالتبطيةاليونانية

وبيساره.بيمينهكلمتا:والصعيديالبحبريالقبطيةالترجمةفييأتيلاا"8

القبطيةالترجمةفيتأتيلكنها،البحيريةالقبطيةالترجمةفيالأخيرةالعبارةهذهتأتيلاا"9

ية.الصعيد
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أخ!نالذي"الله:ؤقالاؤتازكهضا5تذئيما.ؤتذل)02"(.متسئىزاسيىغقى

قذاإتىخذاتييمثذغاليىالذياللهؤإشخاق،إثراهيمأتؤاقيآقاقه

ائغلآقئن.قذئنقفئتايىكالشئرولي،كلجمنخفضيىآئذي3ائقلآ16ائتؤيم،

غطيضةكترةؤئتكثرا.ؤإسئخاقإئراهيتمآتؤفيؤاسئئماسثيمغقثهضاؤئئذغ

الآزضيى".غقى

ضذبئأفرايتمزاسيىغقىائئضتىتذةؤضغأتاةآنئوسئفثزأىاققضا7

زأسيىإتىأفرايتمزاسيىغنيتئقققاآيي!ييديوسم!قأفستكالأفر،غليه

اثيكر.فؤقذالأنآيى،ياخكذا"لئ!منلأيييما:ئوسئصاؤقال8قتعمئى.

زاسييما".غقىتميتذضغ

شتغبأستتكونأثضأقذاآغقئم!اثيى،تا"آغقئم:قالتلتشتا،اققثم9

ؤتسثلهمئه،آغطتمستتكونالأضغرأخاةؤليهنستترتمع،آثضاؤهؤ

"يكضاقائلأ:ائيؤيمدلك!يؤتازكفقا02الاقيم".جمنكترةستتكون

قخغلؤكقتسئى".كآفرايتماللهلتخغفك:ؤتفوئونإسئرائيلئتازذ)21"(

ضتعمئى.غقىفتقذمأآفرايتم

فيوجاءت.متقاطعئينجعلهمااي،يديهصفببمعنى)صقل(لبأير؟العبريفيالفعليأتي042

متخالفتين.اومتقاطعتينجعلهمابمعنىخ!كأس!7اليونانية

اليونانيةالترجماثفيأما،إسرائيليبايىك:للمعلومالمبنىفيالعبريالنصفيالفعليأتي421

إسرانيل.)شعب(يباركونأي،إسرائيليبارك:للمجهولالمبنىفيفيأتىوالقبطية
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قغكئمستيكونؤاللهآئوث،آتا"قايئوسئ!:إسثرائيلؤقال21

تصيبأشتيهيتم)422(لكؤقئثقذؤآتا722بائكثم.آزضيىإتىؤتردكثم

ؤقؤسيي".يستثصيالآمويىئينتدينآخذتةإخؤيكقؤقئخئارأ

ؤالأربغوناذسيغآلأضخاخ

فيغقئكثمتايييقالأخيركثم"اختمعواؤقال:تيييماتغقولباؤذغا

إشرائيلإتىؤاضغواتغقوقيتييتاؤاسئقعوااختمعوا2الآئايم.آؤايخر

آييكثم.

،لكرى-ءآ؟ءهصآ3
ل!؟روبين

آؤلآبكما،ؤآؤذفؤيى

يتفسييما.إغخائةؤضذب،إخيقائةضغحب

تغل،ؤلثمكائقاءقذزلت4

فيئرجم!وئد،شكيممدلنهكاسماو،ذراعبمعنى)لمييم(نبأيرهالعبريالنصفيئألي22"

فيثاعتلكنها(.دايك)فانالبيررتيةالعربيةللترحمةومنهاجزء،اوسهمإلىالترجماتبعض

يوسف!،دفنواحيث32()24:يشوعسفراليهااشاروفدشكم،والتبطية:اليونانيةالترحمات

5(.:4)يويوحناالقديسإنجيلابيهااشاركما،لبنيهالمدينةوصارت
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آسك.تضخعغقىضجذت.لآثذ!

ضجذت.حخثالمراشنذئسئتحيتيذ

آخؤال!.ؤلآلييءشتفغون

يتخريهقا.الظفتمآكضلا

قشوقييهقا،فيتذخللآتفسييتئحت6

يضخضجهقا.تثئتلآؤآخشتائي)123(

أتاسأ،قتلآستخطهقافيلآئفضا

ثؤرأ.غرقتاثئفؤتهضاؤفي

ئتغخرلت،قإئةغضبفقاتفغون7

فتضلحب.ق!ئةؤستخطفقا

تغقوقي،فيأقسثففقا

إسثرائيل.فيؤأقرففقا

إخوتذ،يضذخإئاكتهودا8

آغذائلث،ققاأغقىتدباقي

آبيذ.لذا-ئئوتسئخا.-

والأربعونالثاسعالأصحاح

الاحساساثمركزعنكئعبيركبد(،)جمع:اكبادبمعنى"+"+أأالسبعينيةفيتاتي33"

المعنى.نفسلتعطي(كلية)جمعكلى+دماولكاالبحيريالقبطيفيوتأئي.والخوفوالغضب
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أستلإ،شيثلتفودا9

ائيي.تاضجذتغضنين

ئقيفة)24"(؟قنؤكشيئل،كأمتل!ؤتاتمتجثا

502التكوين

تفودا،جمنزئيس4تروالآ.

صفييما،ينمذئرؤلآ

تة)125(،ؤجمغقاتا!جمطخئى

تيم.الا4إثتطازؤفؤ

خخشتة،لائكرتةءالطأاا

::ر

أتاييما.اثنالخخ!ثقؤياثخفتيما

يىذاغة،يائخضرتغسيل

تؤتة.ائيتبؤيذيم

ائخفر،ينئئتهختالطاغيتاة2

الفتن.ينآكترتئضاغؤآسئتائة

كمت".ثم،ونمتاضطجعت"انا(ه3:)مزانظر24"

27(21:)حزانظرله،الذيئعني:ربماوالتي)شيلوه(676نلاالعبرىالنصفيتأئي425

)الأمور(:بمعنىء+عله!آع!ه+""7فتأتيالسبعينيةفيأما".الحكملهالذييأتيادحتى

له.المحفوظةاوالموضوعة



التكوينسفر2

تسئكن،ائتخرستاحلجمئذازبوئون3

السمفني،قرق!جمئذؤلهؤ

ضيذون.خئىؤتئتد

ائخئر،إثثتقىاتسماكر4

الآثصتة.زستطفيمسثتريحأ

خستتة،ائراخةأناقرآى5

ذسمضة،الأزضنؤآن

لثتغب،كيقاقآختى

ليعا.تراجلاززؤضا

ضتغئة،تل!!اذان6

إسئرائيل.يخيآئضأؤاخدكسيئط

الطريتي،غقىخئةذانأقفيكن7

السمييل،كقىتجايسأ

ائقزسيى،غقدتتنذغ

ائززاء.إتىائقاليمنقي!ثفط

والأربعونالتاسعالاصحاح
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أئتطر)26،(.ائرلثايخلآصيى8

غراة،تغروةاتجاذ9

فؤخرهم.تغزواؤهؤ

ذسيم،خئرةأشيير02

يرؤستاغ.تذةئغطيؤفؤ

تفخوز،حذغتفتالي21

ائخضاب.ميخثرائغطي

تابم،إثنئوسئص22

تخ!ود،أتاإئن

إتي.إزتجغالآضغر،إئيئ

إتثيما،يئسييئواتتأضرونكائواغقثيما23

السئقايم.أزتالبتخعاكانؤغقثيما

أقؤاسئفئم،يشيذةقتكسئرث24

الررخلاص)!نتظر:البحيريةالقبطيةالترجمةفييأتي426

702التكوين



التكوينسفر802

آثديهثم.ستؤاجمدأزيطةؤائخفث

تغفوقي.غزيزييد

إسئرائيل.شتذدالذىهتاكين

إلهى)427(،اللهؤآغاتك.آييلثإت!جمن"2

قؤن،ينالسئقاءيترك!ؤتازكلث

شتيء،كلائخاجمقةالآزفيؤتركة

ؤالريم،الثذتينتركيمايستتحب

ؤأئك.آييكتركة26

الراسيخة،ائختاليتركابغقىقاق!تتقذ

الذفرئإ.الاكايمتركاتؤغقى

يوسئص،زأسيىغقىتكونؤهي

قاذفئم.الذينإخؤي!قاتةهؤتنؤغقى

خطالت.ذئبيثيايين27

تغذ،تا!كلالضتاحفي

وايأربعونالتاسعالأصحاح

اليونانيفيويقابلهاالقدير،اللهايشداي()اللنيأ؟6؟؟:العبريالنصفيتلألي427

28،3:35،11:43:)تكانظر(اللهفم)علىإلهكأو(يعقوبمواسحقفم)عثىإلهيوالثبطي:

،14:94.)25
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طغامأ".ئؤزعاثضستاءؤجمئذ
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آبوهثمييماكلقهئمتاؤقذاغشتر)28"(.الاثتاتغفوقيبنوقولآءتجميغ28

تازكفثم.تركتيمايخ!بؤاحدكل.ؤتازكفئم

ائقغازةفي7بائيتغاذ!نونيقؤيي.إتىآثضم"أتاتهئم:ؤقال92

تفراآقاتمالييآئفرذؤتجة)92"(ائقغازةفي03.الجئيجمفرونخفلفياليي

ئفكالجثيعفرونينإئراهيئماثئتراقاالييائقغازةكثغان،آزضييي

ؤيىفقةإسئخانذفنوافتاكائرآتة.ؤستازةإئراهيتمذقئوافتاك31قثر.

كانائذي!ي!الييؤاثقغازةالخقلضفأ32تثئة.ذقئثؤفتاك.ائرقيلة

صث".تيىين

ؤزخلالسئريرغقىيىخقئيماقذتيييماتؤجميهينيغقولبقرغؤتفا33

قؤييما.إتىؤائضئم

عاثمر".الاشاإسمرانيلاسباط"هم:العبريالنصفيتاني28"

تحوىمغارة)ربماالدثائيةأوالمزلوجةومحناها)مكفيلة(!ير!؟6العبريفيتأتي92"

ول+اء**،5القبطيةللغةومنها،المزلوجةايضأرمعناها85+،ةنأ7إلىترحمثوتد(،حجرتين

9(.23:)تك:انظر
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ائخفشونآلآصئخاخ

الخمسونالأصحاح

غييذةيوس!فؤآقر2.ؤقئقهغقثهؤتكىآيي!ؤخ!غقىيوسمفاقؤقغ

تةؤأكقفوا3إسئرائيل.ائفخئطونقخئطآتاة.يخئطواآنالمخئطين

جمضرغقييماؤتاختأائئخييط.؟ياتمتخسيئونقكذالآتفئمتؤمأ،أزتجين

قائلأ:!رغؤنقاذةئوسئصكفتمالئؤحآئائمضأقاؤتغذ4تؤمأ.ستئجين

يرغؤنتستايعفيغئيقتكففواآتاتكثميغضةؤتجذثقذكئت"إن

أزفيفيلتفسييخقرثائذياثقئرفيقائلأ:اسئتخققييأيي5:قائلين

يرغؤن:ققال6ؤأزحغ".أييلآذلمحنآضغذقالآنتذمئيى.فتاككئغان

اسثتخققذ".كقاآتاكؤاذين"اضغذ

تثييماؤثميوغيرغؤنغييل!تجميعقغةؤضيذأتاةيتذ!نيوسئفقضيذ7

أيييما.تثتؤكلؤإخؤئهيوسئصتئحتؤكل8جمضرآزضيىشئئوخؤتجميع

آئضاضغهؤضجذ9تجاستان.آزضيىفيؤالتقرؤالغتتمآقاليتهمؤتركوا

أطاذ،تئذيىإتىأقاتيلوا.حذأ.كتيرأالخي!ثنقكانؤفرستان.قركتات

ؤضتغحذأ.ؤشتديداغطيماتؤحأغقيهؤتاحوا)043(،زدنالالمغثرفيالذي

واصدورهميقرعونكانواانهميعني(للمتوسطالمبني)فيرل!++ةعكماليونانيالفعل043

الفدماء.المصريينكعادة،يلطمون
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تثذيىفياثضتاخةكئغانآزضيىس!كاناقرأىاأ2يابم.ستثغةتتاخةلآبييما

))تتاخةاسثفهدقييذلكيفمضرئين".غطيقةقتاخة"قذ؟ققائوا:آطاذ

ؤذقنوةقكذاتنوةتهاؤقغل2زدنص.الالمغئرفيالذيجمضر)431("،

آئمرذؤتجة،اثقغازةفيؤذقئوةكئغانأزضيىإتىتئوةأقخققة3)32"(،فتاك

قضرا.أقاتمائجثيجمفرونينقئرئفذإئراهيئماثئتراقاالييائقغازة

!صصلمصصصائئم4 يذفنتغهضجاواؤالذينؤإخؤتههؤجمضرإلىيوس!فرجع

"لغلقائوا:قات،قذأتافئمأنئوش!إخؤةزآىاؤتفا5آيييما)433(0

التىالشئرويىتجميعغنئخازاةؤئخافييتاالإستاخةتتاتذكرئوسمفت

تؤي!قثلإمئتخقفتا"أقيبوكقائيين:يوس!إتىاقخاءوا6يإ".ضتغتاقا

قإئفئمؤخطيئتفئم،إستاغتقثملفئمإغمريئوسئ!:تفوئوناقكذا7قائلأ:

ئوسئفقتكىآييك".إتيماغييدإستاغةغناضقخقالآنشترأ.يكضتعوا

اتقال9غيياك((0تخن"قاؤتائوا:إتثيمااؤتجاغوا8.تغهتبهنمواحين

فيهكذاتركتوقدمصر،مناحةومعناهامصرابم()آبل!لأ؟9!؟ير؟العبرىفيتأتي431

)البيروتبة(.دايكفانترجمة

السبعينيةفيتأتيأيضأوهكذا"،أوصاهمكماهكذابنوهلهادوفعلالعبزي:فيتاتي432

البحيرية.التبطيةالترجمةاخذتوعنها،الاسكندريةالنسخة

.أباهدفنواأنبعد:البحيريالقبطيفيوتاتي،أباهدفنأنبعد:العبريالنصيضيف433
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آئاضترأ،جمذيقضتمالئمآنتثم02لئه.آتالأتىتخافوا."لآئومئص:لفثم

كت!ر.شغب!يتقتاتائتؤتم،كقاتصيزلكي-خيرأ،تخويينققضذالله

ؤطئتقغرافئمؤيئوتكثم".آغوئكثمآتاتخافوا."لآلفئمؤقال21

قفتفثم)434(".

ؤغاشنأيييما.تئتؤكلؤإخؤتههؤجمضر!ييوس!فؤمتكن22

الجيلإتىأؤلآدألآفرايتمئوسئ!ؤزأى23سييين.ؤغشترجمئةئوسمفث

ؤكلم24ئوسئ!.زكتتىغقىؤيذواتتسئىئنتايهيرؤأؤلآذالثايحث.

إفتقادأ،ستيفتقذكئماللهؤلكنأئوث،"آتاصقائلأ:إخؤتةيوسئ!

إثراهيتملابملائتااللهخقفتاليىالآزضيىإتىالآزضيىقذ؟ينؤيضجذكثم

"فيقائلأ:إشراثيلتيىئوسئصؤاسثتخقص25ؤيغفوقي".ؤإسئخان

فما".جمنضغكثمجمطايىقتخمفون،اللهي!ستتفتمذكثمائذيالافيقاد

فيتائوبفيؤؤضعوةقخئطوةسييينؤغشترجمئةؤتةيوسمصقاتثئم26

جمصر.

فلبهم.إلىوتكفم:البحيريوالقبطياليونانيالنصفيتأتى"43
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الكاتب:لنفسكتب

العربية.الترجمةمعاليونافيالنص،الباسيليالقداس

مخطوطإتحسبالباسيليللقداساليونانيالنصالكتابيحوى

منلمخطوطالقديمةالعربيةللترجماتمقارنةمععشر،الرابعالقرن

مقار.أنباالقديصىديرمنونحطوطعشرالرابعالقرن

.عربيونافي،التكوينسفر،المقدسللكآبالسبعينيةالترجمة

الرابعالقرن)منالفاتيكانيللمخطوطاليونانيالنصيحوممط

اليونانيالنصبينومقارنات،النصلهذاعربيةترجةمعالميلادكط(

القبطة.والترجماتالعبرمم!والنص

فقط(.)عربالتكوينسفر،المقدسللكتابالسبعينيةالترجمة

المخطوطحسباليونانيللنصالعربيةالترجمةويحوي

اليونانيالنصبينومقارناتالميلادكط(،الرابعالقرن)منالفاتيكافي

القبطية.والترجماتالعبركماوالنص
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الحديدللعدالنصيالنقدعل!بد!اسةمتوايدإهتحام

توسعثاحمدتهإل!-ذلكم!يحكنناا!اللهفسالى3-؟فسعى

الباحمث!قساحمداد!أتص!يتيس!ما؟اضحي!!؟قعويبهالبحثية

علىوصقالأتأبحاثمن!أل!خوه؟ثتاباقناإفتاجناصة؟ظ

الط!ب!ه.

لهـ!هخالصأالعحلهذايحعلا!الكوي!العل!الله!نسألى

.الويا+؟للش!و!كوضا!د؟!ي!الككل

.!-يهي.!دمم!

-!يم!ىبو!--

!بما-----"-!!!لحص--!ى

+!3-خى!
ثب+!!ر-=-!.


