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 قرِ شْ مَ لْ آ ةُ يسَ نِ كَ  رَ ائِ خَ ذَ وز وَ نُ من كُ 
  ةعَ َسجَّ وابوي الْمُ عبديشوع الُص مار ٔاانجيل 

  

ٔامه ٔابرشـيات كنيسة ٕاحدى  ،)1318-1291( هاتوابع و  برشـية نصيبنيالٔ  مطراان ُرمسوابوي الُص  )عوديشوع(عبديشوع 
 جامعٌ و  الهويتٌ  ،عاملا ومفرسا ،ملفاان وحكمي زمانهديشوع و عاكن . عها خاضعة ٕالدارة اجلاثليق البطريركي واليت اكنت مج  ،املرشق

 فهرسه(حسب  والعربيةالرساينية اللغتني بآداب ا عامل اكنو  .كنيسة املرشقوتكل اخلاصة ب عامًة  ةالقوانني الكنسـيّ يف  عاملٌ و 
َّ الشهري  ٔاان { :يعّدد كتاابته يف هناية فهرسهفيه و  ،)اآبء كنيسة املرشق فاتللُكتب املرتمجة من اليوانية اىل الرساينية، ومؤل

رشحًا للكتاب املقّدس القدمي واجلديد، وسفرًا جامعًا للتدبري العجيب، وكتاب أالشعار  :عبديشوع الصوابوي الضعيف وضعُت 
 ]1[،]ܸܗܿ ܒ݂ ܹܿ ܪܼܿ  ݂ ܐܼ ܒ݂ܵ ܪܵ ܕܐܼܿ [وضعته ابلعربّية اذلي  شهمروريد، وكتاب عّيةم ومجموعة خمترصة للقوانني اجمل  "فردوس عدن"املدعو 

، وكتااًب مدرسـّيا دلحض مجيع البدع، وكتاب نظم ينيوكتاب املرجانة يف ّحصة إالميان، وكتاب أالرسار اخلفيّة لفلسفة اليوانن 
مميرًا حتتوي عىل ّلك العلوم، وترامج وتعازي ومقاالت يف شـّىت املواضيع،  12أالحاكم والرشائع الكنسـّية، وذكل اذلي يتضّمن 

الرساةل اليت كتهبا ٔارسطوطاليس الكبري العجيب ٕاىل إالسكندر يف الفّن العجيب، ورسائل خمتلفة يف مواضيع متنّوعة، ورشح 
هنا  مقدّ ن، اليت ذكرهامن كتاابته الرساينية سوى القليل مل يصلنا وٕان  .}وحلَّ املسائل العويصة وأاللغاز والرؤوس وأالمثال

  .لعربيةاىل اللغة امه يف ترمجته لٕالجنيل ما قدّ  بعض
ُ  إالجنيلُ "ترمجته لكتاب سوف نقدم ٔاقتباسات من  ،يف هذه املقاةل لُ امل ܼܿ ܿ ܼ ܓܼܿ ܘܼܿ ܐܸ  )إالجنيلمن خمتارات (ٔاي  "َفصَّ  ܐܵ ܢ 

واذلي  ، )حسب طقوس كنيسة املرشقو الليتورجية مدار السـنة عىل قرٔا تُ ُاختريت ل واليت  وهو قراءات من أالانجيل أالربعة(
ُ ٔاانجيل عبديشوع الُص ( حتت عنواننُرش  دراسات فرنسـية لٔالب مسري . ، حتقيق ودراسة اخلوري سايم خوريعةسجّ وابوي امل

مل ننقل رشح املفردات والتباين يف اخملطوطات  ،هذا نايف مقال  !ٕانتباه[ ).2007بريوت، . 2، ج1ج. خليل مسري اليسوعي
  ].التوضيحاتٕاال بعض الكتاب دراسة حتقيق و واذلي نُرش يف 

قرٔا يف صالة مل ُجتاز لتُ ابهنا ٕاقراره هتم و رتجاملمنتقدا ممن سـبقه يف ترمجة إالجنيل،  ابسامء عبديشوعذُكران كتاب، يال يف مقدمة و
  ]:يقولوننقل مما ة، يّ سـ ليتورجية الكن ال 

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
  2ميحِ الرَّ  نِ ْمحَ الرَّ  هللاِ  مِ ْس بِ  {

 ه،مُ دَ قِ  لَ زَ االَٔ  َق رَ غْ تَ ي اسـْ اذلَّ  ِ  دُ مْ حَ الْ  .1
 3ه،مكَُ حِ  ولَ قُ عُ الْ  ِت رَ ْهبَ أَ وَ  .2
َ فَ وَ  .3  ه،مُ عَ نِ  اءَ َص إالحْ  تِ ات

                                                 
َّبُْت تركيبه ابلعربية، ٔاي نَّظمته( ܸܗܿ ܒ݂ ܹܿ ܪܼܿ  ݂ ܐܼ ܒ݂ܵ ܪܵ ܕܐܼܿ  ".املرجانة امللكيّة"لفظة فارسـّية مركّبة وتعين  شهمروريد[.  1 ٕاشارة اىل كتاب أالانجيل  )حسب ظّين (قد يكون  ،)اذلي َرت

عة، موضوع مقالنا هذا كيب قراءاته العربية املُسّجعة، معاانته الشاقة والصعبة واليت اتر مشقّة ود ومعاانة حبثه و هج تقلّ ال فكيف هيمل مار عبديشوع ذكر هذا الكتاب النفيس واليت  ؟املُسجَّ
 ُ ܐ(جنيل يسوع املسـيح إ ف ،"ة يف ّحصة إالمياناملرجان"وان اكن عنوان ٔاحد مؤلفاته   ".فردوس عدن"مقامات الرساينية الشعرية لل هكتابوخامتة يف مقدمة شري ٕالهيا ي ܵ ܼ ݂ܓ  ܿ ܼ ܿ َمِلُكنا  ܼ

  ])؟"(املرجانة امللكيّة"حسب كرازة احلّواريني إالجنيليني هو بعينه ) املَْسُجود
يف اجلزيرة العربّية اكنوا  ]العرب[ ٔاظهرت إالكتشافات ٔان املسحّينييتعّمد الاكتب هذا التّعبري يف مسـهتل املقّدمة مث يف ٔاّول الّرتمجة، ليظهر ٔان هذا إالسـتعامل نرصاين ٔاصيل؛ وقد ".  2

  ].85، ص 1، ج 1 الشارحة[ ".يسـتعملونه قبل إالسالم وينقشونه عىل ٔابواهبم ؤاعتاهبم ومجمّعاهتم
جعة، عال ال خيفي".  3 ع هبا حشو السَّ  –ٔاّضاليل : وة عىل تقفية آخرها، كقوهلما يف هذه املقّدمة من صور بيانيَّة وصناعة بديعيَّة ولزوم ما ال يلزم من فواصل متوازنة وقواف داخلّية رصَّ

ي حاول ٔان جيا... ٕاميان –أَواثن؛ عرفان  –أَابطيل؛ طغيان  ه يف بعض أالحيانولقد تأَثَّر يف ذكل خطي احلريري اذلَّ   ]85، ص 1، ج1 الشارحة[ ").راجع املقّدمات. (ريه، بل بزَّ
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 ] .مل ننقل هذه االآيت لغرض إالختصار 46-5.  [همُ سَ قِ  ودَ دُ حُ الْ  ِت زَ اوَ جَ وَ  .4
َ مَّ أَ . 47 ُ  نْ مِ  لُ قْ النَّ  نَ ا اكَ مَّ لَ ، فَ دُ عْ ا ب ُ ٕاَىل  ةٍ غَ ل   ىرَ خْ أُ  ةٍ غَ  ل
َ وَ  ادٍ سَ ٕافْ  ْريِ غَ  نْ مِ . 48   ،َىن عْ مَ لْ لِ  يلٍ دِ بْ ال ت
  ه،عِ طَ قَ مَ وَ  مِ الَكَ الْ  لِ مَ جُ لِ  يطٍلِ ال ختَْ وً . 49
  ه،عِ دِ بْ مُ  ادِ ٕايرَ  نْ عَ  لِ وْ قَ لْ لِ  يٍف ِر ال حتَْ وَ . 50
ُّ ِيف  ةِ احَ َص فَ الْ  ةَلِ اوَ حَ مُ  عَ مَ . 51 َ  ولِ قُ نْ مَ الْ  ةِ غَ  الل   ا،ْهيَ ٕال
ُ وَ . 52 ُ  ومِ زُ ل ُّ  يِب ِر غَ بِ  ةِ اطَ  إالحَ ِيف  لِ وَّ عَ مُ الْ  وِط الرشُّ   ا،ْهيَ لَ عَ  ْنيِ تَ غَ الل
ُ قَ الْ  وَ هُ . 53   د،مَ تَ عْ مُ الْ  ونُ ان
ِ  لُ ْص االَٔ وَ . 54 َ اذلَّ َ ْس مُ الْ  هِ يْ ي ٕال   د،نَ ت
  يلبِ السَّ  هِ ذِ هَ  ُت كْ لَ سَ فَ . 55
ُّ  ٕاَىل ِيت َمجَ رْ  تَ ِيف . 56   4يل،إالْجنِ  ولَ ُص فُ  ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ  الل
  ].ن سـبقه يف الرتمجة ؤامهل الرشوطبعض مميرسد لنا  75- 58 يف االآيت. [يلأوِ التَّ وَ  قِ قَّ حَ مُ الْ  ريِ ِس فْ ن التَّ مِ  اٍظ فَ ٔالْ  عَ مَ . 57
  ر،مْ االَٔ  ةَلِ الَ جَ ي وَ ورِ ُص قُ  بِ اِيف ِرتَ اعْ  عَ مَ  فَ انَ أَ وَ . 76
َ وَ . 77   ر،مْ غَ ا الْ ذَ هَ  ِض وْ خَ  نْ  عَ ِيل اؤُ ضَ ت
َّ فَ . 78 َ  ُت يْ ذَ تَ حْ  اِين ٕان َ فِ  ةَ ورَ كُ ذَ مَ الْ  طَئِ االرشَّ   ه،تُ َمجْ رْ ا تَ مي
  ه،تُ مْ دَّ ا قَ  مَ َىل عَ  ةَ يَّ يلِ إالْجنِ  ةَ سَ دَّ قَ مُ الْ  ولَ ُص فُ ة الْ يَّ بِ رَ عَ  الْ ٕاَىل  ُت جْ رَ خْ أَ وَ . 79
َ وَ . 80   ُت أْ دَ ب

ِٕ
ْ بـا َّ  اِت مَ دِّ قَ مُ الْ  اءِ شَ ن    ،انمَ الث

َ رْ االَٔ  نَ مِ  ُلكٍّ لِ . 81   ].منحوةل، ٔاي اّن ٕاحداها )؟ثالثة ليوحنا الرسول( اخملطوطة حتتوي عىل تسع مقدمات[ .اننَ اثْ  لِ سُ الرُّ  ةِ عَ ب
  ال،ؤَ  السُّ َىل عَ  ثَّ حَ  نْ  مَ ٕاَىل  عٌ اِر  ضَ انَ وأَ . 82
َ ٕالجَ اِب  دَ عَ وَ وَ . 83 ُ وَ  ةِ اب   ال،االٓمَ  وغِ لُ ب
ُ أَ . 84   ل،قْ عَ الْ  ةَ زَ يِر  غَ ّينِ مِ  دَ دِّ سَ ن ي
  ل،قْ النَّ  ةِ يقَ قِ  حَ ٕاَىل . 85
َ وَ . 86 َ الزَّ  نَ مِ  نَ هْ اذلِّ  مَ صِ عْ ي   ل،ل
  .لطَ خَ الْ  نْ عَ  رَ اطِ خَ الْ  َس رُ حيَْ وَ . 87
َ وا وَ عُ دْ أَ  هُ ٕاايَّ فَ . 88 َ  هِ يْ ٕال   ،ِيل سُّ وَ ت
َ  هِ يْ لِ عَ  وَ ِيت قَ ثِ  هِ بِ وَ . 89   ]90-85، ص 1ج[ } .يلكُِّ وَ ت

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
  
  
  

                                                 
مجة يف العربيَّة صناعة خاّصة وعلامً قامئًا بذاته، حيث منذ القرن التّاسع مدارس للّرتمجة".  4  ".مةواشـهترت دلى املرتمجني ثالثة ٔاساليب للّرتمجة، يلّمح ٕالهيا النّاقل يف هذه املقدّ ... تشّلك الرتَّ
  ].88، ص 1، ج18 الشارحة[
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    ].ةالعربياللغة ٔاسلوبه يف  وفنّ ة ليشهد القارئ جامل سجعّ مار عبديشوع مُ مها نظّ  يتالو ر املقدمة أالوىل ملىت الرسول نسطّ وهنا [
  

  الرسول أالوىل ملىتاملقدمة  {
َ االَٔ  اةِ يَ حَ الْ  اءِ مَ  اِض يَ حِ  نْ م مِ اُ هَفْ االَٔ  هُ تْ دَ رَ ا ٔاوْ مَ  َب ٔاعذَ  ٕانَّ  .1 َّ دِ ب  ةي
َّ دِ يّ السـَّ  دِ اصِ مقَ  الْ َىل عَ  ةَلِ مِ تَ شـْ مُ  الْ اِين عَ مَ الْ  ِض ايَ  رِ ِيف  امُ هَ وْ االَٔ  هِ ت بِ ضَ اتَ ا ارْ مَ  َب ذَ ٔاهْ وَ  .2  ة،ي
ْ االَٔ  نَ م مِ أالانَ  اعَ ْمسَ أَ  َق رَ ا طَ مَ  َب ذَ عْ أَ وَ  .3 َ  اءِ بَ ن  ةيَّ هِإالل
َّ دِ هْمُ الْ  اِظ فَ لْ االَٔ وَ  .4  ةي
َ مَ  بَ جعَْ أَ وَ  .5 َ  نْ مِ  اَب بَ لْ االَٔ  هَ دَ ا ب ِ ائِ دَ ب َّ دِ الرَّ  قِ رُ الطُّ  نِ عَ  ادِّ الصَّ  نيِ قِ يَ الْ  ملِْ عِ  ع  ة،ي
َّ ادِ ِهتَ جْ االِ  لِ ائِ ضَ فَ الْ  اِب سَ تِ  اكْ ا ِيف ورً تُ سـْ دُ  لَ عَ ا جَ مَ  َب وَ ْص أَ وَ  .6  ة،ي
َ ؤْ مُ الْ  هِ بِ  اءَ ا جَ مَ  .7  ق،ائِ قَ حَ الْ  وزِ نُ ىل كُ عَ  نُ مَ ت
َ ِيف  ةِ يَّ نِ ابَّ الرَّ  ةِ اسَ يَ السـِّ  ارِ ْرسَ أَ  َىل عَ  عُ لِ طَّ مُ الْ وَ  .8  ق،يِ الَ خَ الْ  ميِ وِ قْ  ت
َّ وِ بَ النَّ  لِ بُ لسـُّ لِ  اكِلُ السَّ  .9  ب،ئِ ار غَ لْ اِب  ارِ بَ  إالخْ ِيف  ةِ ي

َّ وِ وسَ مُ الْ  ةِ نَّ سـُّ لْ لِ  كُ ابِ السَّ وَ  .10 َ َرشِ  ِب الِ وَ  قَ ِيف  ةِ ي   عَ مَ  لِ ضْ فَ الْ  ةِ عَ ي
ِٕ
 بائِ جَ عَ الْ وَ  اِت زَ جِ عْ مُ ر الْ اِ هَضْ ا

ُ  رُ ذِ ابَ  .11 َ  ورِ ذُ ب َّ  ةِ يَّ ميِ اهِ رَ إالبْ  وِب لُ قُ  الْ اِيض رَ  أَ ِيف  نِ اإالمي  5بسَ الن
َ  عُ امِ جَ الْ وَ  .12 َ  اهَل َ  ْنيَ ب  .بسَ حَ الْ  ةَلِ الَ جَ وَ  ِب دَ االَٔ  هِ اسَ فَ ن
َ  يِص قاصِ االَٔ  نُ وِّ دَ مُ  .13 َ وَ  ةِ يَّ هِإالل  يل،ْزنِ التَّ  رِ اهِ وَ ب
 يل؛إالْجنِ  رِ امِ وَ أَ بِ  ةِ يَّ يلِ ئِ اِ إالرسَ  انِ هَ ذْ االَٔ  اجِ جَ وِ اعْ  مُ وِّ قَ مُ وَ  .14
 ة،يَّ سـِ دْ قُ الْ  ةِ رَ كْ فِ الْ وَ  ِهَرةِ االطَّ  ِس فْ و النَّ ذُ  .15
 ة،يَّ سـِّ حِ الْ  ِب اقِ نَ مَ الْ وَ  ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ  نِ اسِ حَ مَ لْ اِب  لُ َمكَّ مُ الْ وَ  .16
ْ أَ  حُ اتِ فَ  .17  ة،يَّ سـِ كْ ذَ اثَ رْ االُٔ  ةِ مَّ االُٔ  مَ امَ أَ  ةِ ادَ عَ السَّ  اِب وَ ب
ُ قَ  ةِ ادَ إالفَ  ِب ابَ رْ أَ  حُ انِ مَ وَ  .18  ة،يَّ وسـِ امُ النَّ  َننِ سُّ لْ لِ  الِ َمكَ لْ ا اِب قً ِر غْ تَ سـْ ل مُ مَ عَ الْ  حِ الِ صَ وَ  ادِ قَ تِ عْ االِ  ةِ ِحصَّ  ونَ ان
 ول،قُ مَ  ُلكِّ  َق وْ فَ  هَلُ وْ قَ  لٌ ائِ قَ  .19
َ  هَلُ عْ فِ  علٌ اِ فَ وَ  .20  ول،عُ فْ مَ  ُلكَّ  وُق فُ ي
 ولسُ  الرَّ ىتَّ مَ : َرشَ  عَ َين ثْ االِ  دُ حَ ، أَ ِس دُ قُ الْ  وحِ رُ  اءُ عَ وِ  .21
ُ  ٕاذْ  .22 ُ بَ ي َ وَ  ّرشِ  ]92- 91، ص 1ج[ } :ولقُ ي

  
  
  
  
 

                                                 
عن ّلك املتحّدرين من صلب ٕابراهمي؛ وأكنّه يقصد " الابراهميية النسب"وكّىن ابلقلوب . للّشعوب النّاطقة هبا من بالد فارس ٕاىل املتوّسط] الرساينّية[يقصد ٔاّن مّىت كتب ابالٓراميّة ".  5

  ]92، ص 1، ج 32 الشارحة[ "إالجنيل للعرب ٔايضاً ٔاي ٔاّن " بواهر التّزنيل"العرب؛ وذلكل ٔاردف قوهل 



4 
 

ُ الصوابوي انجيل عبديشوع كتاب أ نرش ما جاء يف وهنا ننقل البعض من التحقيق وادلراسة حول [ للخوري  سّجعةامل
  ]:واملعرفة حول فّن ومضمون ترمجة الكتاب عمن إالطال ليكون القارئ عىل مكٍ  سايم خوري

ٓ لّرد عىل اجعاز القر ا {   نا
ٓ مل  يكن الصوابوي ٔاّول نرصاين ٔاو ٔاّول مسمل كتب عىل اجعاز القر  وكتب  ،فهذا ٔابو الطيب املتنيب حاول ٔان يّدعي النّبوة ،نا

ٓ عىل ما يُذكر قر  ٓ فقد حاول ٔابو العالء املعّري ٔان جياري القر  ،وبدوره ....مجيعه ومل يصل الينا سوى جزء من سورة ان ذهب ا ن ا
ٓ و  ؤان حيذو حذوه سوراً    ". ....معجم أالدابء"ايقوت امحلويٌّ يف كتابه اذّلي يذكره " الفصول والغاايت"ايت يف كتابه ا

الكم واحض ينفي عن  ايف ابن العّسال القبطيّ ولنا يف مؤلفات الّص  ،النصارىاب كام انربى ملثل هذا العمل ٔاكرث من واحد من كتّ 
عّرب إالجنيل ؤاىت فيه بغريب اللُّغة وجودة النّضم مع تقيُّده حفظ معاين إالجنيل عىل "وجحته ٔان بعض النصارى  ،إالجعازالقرآن 
  ".معجزة طريق ما افتخر به عليه ومل يُدع ،)يف مقاطع الالكم(ّمث سلوكه  ،ٔاصلها

وابوي فربهن ابحلّجة ادلامغة بأّن ٔاّي برش ؤان  ،وريسـتطيع ٔان يأيت مبثل ما يف القرآن من اآيت وس ،ٕاذ ٔاراد ،ٕاىل ٔان جاء الصُّ
 ٕاذ ليس يف هذا الكتاب: "ال بل يربهن الصوابوي بأنه يسـتطيع ٔان يتجاوز ما يعتربه املسمل ٕاجعازًا يف القرآن ،جياريه لغة وتعبرياً 

  ".وليس فيه ما يعجزمه عن معارضته ،ي به فوق طرق البرش ٔاو خيرجه عهناما يرتق
فمل يرتمج شعّرا بل  ،ولهذا السبب اختار الصوابوي لرتمجته املسـتوى أالمثل والطريقة الفضىل اليت ستبلغه يقينًا ٕاىل ما صبا ٕاليه

ال يعمتد يف ٔاجساعه سوى عدد حمدود من القوايف ) ٔاي القرآن(ّمث ٕان هذا االٓخري . عىل شالكة القرآن ،تعّمد كتابة النّرث املسجوع
فيلزتم القافية نفسها يف  ،بل ذهب ٔابعد من القرآن. عرشة قافية ابملقابل يسـتعمل الصوابوي تسع ،ال تتجاوز االثين عرشة قافية
ٓ  ،ترمجة القراءة الواحدة لكّها وقد ٔارشان ٕاىل اآيت تتكّرر ٕاىل ما فوق . ن يف القوايف وال يلزتهما يف كثري من االآيتبيامن ينوّع القرا

  .مّرة يف ٕاجنيل مجعة الّصلبوت 256كام ٔاحملنا ٕاىل ٔاّن القافية الواحدة تتواىل يف  ،املئة مّرة
اكلثاء واجلمي واحلاء والسني  ،عراءواليت يتحاشاها حفول الش ،ويركّب الصوابوي القوايف الصعبة اليت ال نقع علهيا يف التّزنيل

  ]83-81، ص 1ج[ "...والقاف
سولية سببًا لكنيسة " مة الرَّ : ، ٔالن تمتّسك بعقيدهتا وتبّرش هبا، اكنت كذكل حافزًا لدّلفاع عهنا؛ فالهدفان]املرشق[كام اكنت الّسِ

ائه املسلمني ٔاّن اللُّغة العربيّة ليست حكرًا علهيم، حيارهبم ... العقائدي وادّلفاعيُّ متالزمان وأكّن الصوابوي اذّلي برهن لقرَّ
منتقيًا أاللفاظ والتّعابري الّيت يأنسون ٕالهيا، وخياطهبم عىل مسـتوى تفكريمه ومبثل املنطق اذّلي درجوا عىل  بسالهحم،
وقد ُخيرج الصوابوي ٔاهدافه ادلفاعّية يف حةل مسكونّية، ولنا عىل ذكل ٔامثةل يف ّلك مّرة ينقل فهيا الكم إالجنيل .... اسـتعامهل

عدد " (النبطيّ "، ونعامن االٓرايمُّ يصبح نعامن "حمراب البخور"هو ) 22، س 1يف عدد (ذحب ٕاسالميّة؛ فامل –يف تعابري عربّية 
وابوي )41، س 10 ، وذكل ٔالن لكمة نبطّي اكنت تشـمتل عىل سّاكن سوراّي حّىت ما بني الهنرين، وهكذا يرى قارئ الصُّ

، ص 1ج[ ".الّزاندقة" الّصادوقيني"املعزتةل، و" ّرسـينيالف"احلنفاء، و" أالمم"ولهذا الّسبب يسّمي . نفسه معنّيا هبذا الالكم
78-79 [  

وقد حذا يف شعره حذوا شعراء العرب من اجلناس (قوهل  وابويِّ م به دليوان عبديشوع الصُّ وجاء يف الكم القردايّح اذلي قدَّ "
  ...)" اينالعرب منه ٕاىل الرسُّ  حبَّ فذكل اكن شعره أَ . والتَّوشـيح ولزوم ما يلزم، وغري ذكل من فنون بديعهم اللّفظيِّ 

  فصاحة املفرد  ) أ 
مع، ومن ص من تنافر احلروف، ومن الغرابة ومن خمالفة القياس اللُّغويّ مىت خلُ  يكون املفرد فصيحاً  ، ومن الكراهة يف السَّ

خافةاالِ    .بتذال والسَّ
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ائط، فرتاه يزنِّ وقد حقَّ  ازلها، ويتخريَّ لّلكِ تعبٍري اللَّفظة املوافقة لغًة ومعىن ل اللكامت يف منق مرتمجنا ٔاللفاظه ومفرداته هذه الرشَّ
  ....وصياغًة وجحام وموسـيقى

  بفصاحة املركَّ   ) ب
  ..... ويف تراكيبه من بالغة من متانةٍ  وابويِّ الصُّ  ما يف لغةِ  بيانُ  وغينٌّ ". مىت اكنت مجيع لكامته فصيحة ب فصيحاً يكون املركَّ 

ّ  نَّ نه يقصد إالجعاز، واكَٔ صاهبا، ولكَّ الَٔ هوةل ، لو قصد السُّ وابويُّ فالصُّ   عامالً تو اسـ و بديع، أَ أَ  و وجه بيانٍ يت ال غرابة فهيا أَ االٓية ال
َّ نات، ويسـتعمل اجلوازات الّشِ ها ابحملسـِّ  تعابريه ويوّحشِ رفه من البالغة مباكن، ذلكل راح يوّيشِ ا، ليست يف عُ شاذَّ  ة، ة والقرآنيَّ عري

ُّ  حو، وبلكِّ ف والنَّ ف بلك شواذات الرصَّ ويترصَّ  وعىل خالف  ، قياساً وحنتاً  واشـتقاقاً  غة وما جرى عىل مفرداهتا مجعاً دقائق الل
ِّ . القياس ، ٔاو )ات ماكن الفعلعامل املشـتقَّ ، ٔاو اسـتمري، مثالً كذكر الفاعل بعد الضَّ ( يني ٔاحياانً وقد جارى يف تراكيبه الكوف
ِّ ، ٔاو لكمة حارِ )7، س 72عدد (القليب مبعىن البرئ : هل لكامت مثلٔاخرى، فادخل يف ُمجَ  يني ٔاحياانً العراقِّ  عدد (ص ب مبعىن الل
مك اكن  لْ مَّ فتأَ .... مبعىن مصباحٍ " معامةل"هل احلجاز، اكسـتعامل لكمة خرى عىل مذهب أَ أُ  ويسـتعمل لكامٍت ). 85، س 53

ُّ ف بغريرصُّ ا، ليربهن عىل طول ابعه يف التَّ دً غوصه عىل الغريب متعمِّ  ومن رضوب الفصاحة ما يسـتوقفنا .... غة وشواردهاب الل
نزل تعاىل عىل قلمه من ما أَ  كِربُ ومتوارد، ونُ  من مرتادٍف  وابويِّ ا يزخر به صدر الصُّ ممَّ  بَ عجَ  لنُ يف الكثري من أالانجيل حىتَّ 

َّ  موسـيقى وصور ومقدرةٍ  ه منفه فيحسر البيان ورصَّ  ًّ ما بينه وبني املوحشَّ  ُب و تقّرِ عر أَ ىل حدود الّشِ ه إ ة تصل بنرثِ تعبريي ا ات فن
ِّ ا، كام يف ٕاجنيل أالحد اخلامس من سابوع الّسِ ا وتوزيعً ونظمً    :17-10، س 80يني عدد حِّ ل

  

  ةمقاطع صوتيَّ  10    ايَّ لِ يس خَ فْ نَ ول لِ قُ وأَ 
َ ايَ    ةمقاطع صوتيَّ  8    ايَّ لِ ي مَ ُرسِّ  ُس فْ  ن
  ةمقاطع صوتيَّ  8    ايَّ نِ هَ  احَ ي الرَّ مِ نِ تَ اغْ 
  ةمقاطع صوتيَّ  8    ايَّ هِا شَ بَّ يِّ ي طَ ولكُِ 

  ةمقاطع صوتيَّ  8    ايَّ رِ  عَ افِ  النَّ ِيب اْرشَ 
  ةمقاطع صوتيَّ  8    ايَّ رِ ا مَ اذً ذَ تِ ي الْ ذِّ تَ والْ 

َّ وتيَّ فٕاذا نظران ٕاىل هذه التفاصيل، من حيث عدد اخملارج الصَّ  ن الوزن، اسـتطعنا أَ وٕاذا نظران من حيث . نا جندها متشاهبةة، فٕان
 ِّ ةالرَّ  عىل جمزوءِ  سامٍط هبا يف ثالثة أَ نرت   :مل وقفةل حرَّ

بَّا َشهِيَّا  ايَّ نِ هَ  احّ ي الرَّ مِ نِ ت اغْ    وُلكِي َطّيِ
ِيب النَّاِفَع ِرايَّ    اْرشَ

ي الِْتَذاًذا َمِرايَّ    والَْتّذِ
ِّ ويف مثل هذه املقاطع ما يشهد عىل حّسِ  َّ فاكَٔ . لفاظ  االٔ عىل طول ابعه يف ختريُّ  و يدلُّ يف اختيار القافية املناسـبة، أَ  ه الفّينِ ه ن

 مهنا بدو صاحبنا كناقد اجلواهر، يتخريَّ ي ويف لك هذا .  إاليقاع واملوسـيقىه، ويزهنا مبزيان ذوقه، ويقيسها عىل سملَّ رها حبّسِ يقدِّ 
ّ  و كخبريٍ احلسان، أَ  َّ بعمل امجلال يقل ِّ ويعاجل امجلةل حّىت فظة، ب الل تروق للعني  هجا بأهبـى حةلٍَّ واء، وخيّرِ من الرُّ  عىل قدرٍ ها أَ غ  يبل
 نل موَّ حد االَٔ قوهل من ترمجة االَٔ رس يف االَٔ  ةُ بك وشدَّ السـَّ  ةُ القافية ومتان واءُ مفن ال يسـتوقفه رُ  ؛تستسـيغها أالذن ةٍ نعَ ؤامجل ُص 

  ):36-23، س 95عدد (ا ليَّ ي سابوع مار إ 
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ا "... ُ خَ دَ  ولَمَّ ِّ خَ ل امل   حيارِ أَ بِ  ازَ تَ واجْ  ُص ل
 َّ َّ  نِ ى عَ ْحضَ  أَ اكَّ زَ  هُ اْمسُ  الً جُ رَ  نَّ أَ  َق فَ ات   وحازُ نَ  الرشَّ
َ  ةٍ بَ تْ رُ  ةِ سَ كَ مَ الْ  رَ بِ ا واكَ يًّ نِ غَ ن اكَ  دْ وقَ    .يحاحِ ْص وت
ُ  نواكَ  َ  نْ أَ  رُ ثِ ؤْ ي ِّ خَ مُ ٕاىل الْ  رَ ظُ نْ ي َ  ِص ل   يحا، وضِ اانَ فَ رْ عِ  هُ فَ ِر عْ وي
َ ا اكَ ومَ  َ  نَ اكَ مَ الْ  وٕانَّ . الِٔ مَ الْ  امِ حَ ِز لِ  كِلَ ذَ  نْ مِ  نُ كَّ مَ تَ ن ي   يحا،سـِ فَ  نْ كُ يَ  مْ ل
  .يحاجِ ا رَ ريً صِ قَ  هِ تِ امَ  قَ ا ِيف ذَ  هَ اكَّ زَ ن اكَ  ٕاذْ 
َ اسْ فَ  عَ اَر سَ فَ  ِّ خَ مُ الْ  َق بَ ت   يحالِ ا مَ َرضً حْ مَ  َص ل
  يحابِ ا صَ هْجً وَ  هُ نْ ا مِ رً ظِ انَ  ونَ كُ يَ لِ  ةٍ جَّ فَ  نيٍ تِ  ةٍ رَ َجشَ  َق وْ فَ  دَ عِ صَ وَ 
ّ خَ مُ لْ لِ  نَّ ناك عَ هُ  نَّ الَٔ    وحانُ جُ  ورِ بُ عُ  الْ ِيف  ُص ل
 َ ّ خَ مُ  الْ اَىف ا وَ مَّ ول   يحافِ صَ  هُ نْ مِ  ئَ طِ ن ووَ َاكَ مَ الْ  اكَ ذَ  ُص ل
 َ َ  هَلُ  الَ قَ فَ  هُ حَ مَ ل   :احيً وِ لْ ت

  يحابِ رَ  كَ رُ جَ تْ مَ  نَ اكَ ، فَ اكَّ  زَ ايَ  ولَ ُزنُ الْ  لِ جعَِّ 
َ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  بَ جُ وَ  مَ وْ يَ الْ  ٕانَّ فَ    وحالُ  صَ ِيت افَ يَ ضِ لِ  الًّ حَ مَ  كَ تُ يْ ب
َ الً زِ انَ  عَ اَر سَ فَ    .]59-54، ص 1ج[ }يحالِ مَ ى رً قِ  اهُ رَ ا، وقَ ورً ْرسُ مَ  اهُ قَّ لَ ، وت
  

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

] ُ القارئ لتعريف ملار عبديشوع النصييب من الرساينية اىل العربية  َفّصةلهنا اخرتان بعض القراءات من ترمجة كتاب أالانجيل امل
  ].ٕالختصاراو املقال  حلجم مل تُنرش تفاداي[] س املربّعة اأالرقام بني أالقو القارئ ابن اآيت  ّوهننو . الكتابوحفوى مضمون حول 

  

ِحميَ  { ْمحَِن الرَّ   ِبْسِم ِهللا الرَّ
واذلاكرين وأالعياد نبدي بعون هللا وحسن توفيقه، ونكتب كتاب فصول إالجنيل املقدس اذلي يُقرٔا يف االٓحاد (

ومواقيت أالصوام الواقعة يف دور السـنة من نسخة وترمجة أالب القديس الطاهر النفيس الفاضل الاكمل العامل 
  ]6[.)العامل مار عبديشوع مطران نصيبني وارمينية واعاملها َوَصالته تعّم اكفة املؤمنني امجعني آمني

  
بّ    ]25-1:1لوقا الرسول [ ارترمجة ٕاجنيل أالحد أالول من السـُّ

 مور اليت حنن مبعرفهتا ٔاوىلنوا ٔاقاصيص االُٔ ٔالّن االَٔ كرثين آثروا ٔان يُدوّ  .1
 وىلنذ االُٔ مُ  ،لللكمة ماً دَ سـامب ٔاّداه ٕالينا اذّلين اكنوا شاهدين وخَ حَ  .2
ّ قُ ما عّن يل لِ  .3 ُ ريص عىل حِ وحِ  ،ةٍ مّ م هبِ هتِ ريب من اكف  تىلفظ ما ي
 .اتوفيال يتِ اي ذا الّص  ،هنهعىل نسقه وكُ  ون كل اكتبا الُكًّ ٔاكٔان  .4
ُ نت هبا عىل الطريقفكُ  ،قهتايك تعمل حقيقة ٔاقاويل صدّ  .5  ]58- 6 ........ [ثىلة امل

59 . ّ   .كفىىل بيته انْ إ  ،يف اخلدمة هِ منابِ  مُ مت ٔاايّ ا ترصَّ ومل

                                                 
  ]).113،  ص 1، ج1 الشارحةانظر (، نُقلت اىل احلاشـية "ٔاانجيل عبديشوع املُسّجعة"صيل ٕاذ يف نرش كتاب الٔ هذه املقدمة يف ماكهنا ا ناضع و  ،لاقملا اذه يف[.  6
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  ،م ٕاذ مىضومن بعد تكل أالايّ . 60
  ،فىتبه زوجتُ  عُ لت ٔاليشـبَ بِ حَ . 61
  .فىٔاخْ  امتانً كِ  هورٍ نفسها مخسة شُ  ت يفؤارسّ . 62
  :ن وعىمَ ول لِ واكنت تقُ . 63
64 . َ   ،عمىمحة والنُّ ين ابلرّ ظَ حَ هذا ما صنع يب رّيب ٔااّيم ل
  ]117-113، ص 1ج[ } .رىوَ يل عاري من بني الْ زيُ لِ . 65

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
  ]13- 7:1يوحنا الرسول [ ترمجة ٕاجنيل امخليس من ٔاسـبوع منتصف الصوم {

 7،ثدَ وما فيه حَ  ،ذكل الوقتِ  ن بعدِ مِ وَ  .1
2.  ُ َ اكن امل  ث،كَ ه مَ يف اجلليل، وبِ  رتّددُ خلّص ي
3.  ّ ُ ٔالن  ]13- 4 ........ [ثنَ وذا، ذات احلَ يف هيُ  دَ ثر الّرتدُّ ؤْ ه ما اكن ي

14 . َ ُ هُقال ل ّ م امل َ  ُص خل   :ثفَ ٕاذ ن
15 . ّ   .ثغ وقيت املُحِ ه حّىت االٓن مل يبلُ ٕان
  ]30-17 ........ [ثدَ ضور واحلَ ابحلُ  دٌّ عَ مُ   حنيٍ ، ففي ُلكّ مك ٔانُمت فأّما وقتُ . 16
ّ م اكنوا يقُ مهنُ  قوماً  ٔالنّ . 31   .ثبُعِ  ن هللاِ مِ ، وَ حٌ ه صالِ ولون ٕان
َ وآخَ . 32 َ قُ رون اكنوا ي   ث،بَ قد عَ  لْ ولون ال، ب
َ وهُ . 33   .ثبِ مبا خَ  ّمةَ االُٔ  لُّ ضِ و ي
  ث،دَ حَ وَ  يخٍ ، من شـَ راً عليه ظاهِ  اكن يتلكّمُ  دٍ ن ٔاحَ وما مِ . 34
  ]282-280، ص 1ج[ } 8.ثيَ ود والعَ من الهيُ  اخلوِف  ِب بَ سَ بِ . 35

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
  ]30-19:27، 27-16:24، 42-10:34الرسول  مىت[ ذكران مار كيوركيس الشاهدترمجة ٕاجنيل  {

ُ و  .1 ّ خَ قال امل  :فاقلتالميذه والرّ  ُص ل
2.  َ َ وا ٔاّين نّ ظُ ال ت  فاق،والوِ  لحَ يف أالرض الصُّ  عَ وقِ الُٔ  يُت  ٔاان ٔات
 .قاقوالشّ  رَب الم بل احلَ السّ  عَ وقِ الُٔ  آِت مل  .3
َ فٕاّين  .4  .فاقعىل ٔابيه ذي النِّ  ُف الِ ن، خيُ مِ املؤْ  لَ جُ ل الرَّ ٔالجعَ  يُت  ٔات
َّ والكَ  ،ةرَ ها الاكفِ مِّ وأُ  ةِ نَ املؤمِ  ةِ بني اِالبنَ  دُ ؤاابعِ  .5  .راقا ابلفِ امهتَ وحَ  ةِ ن
َ  ، آلُ نِ املؤمِ  لِ جُ الرَّ  ؤاعداءُ  .6  ]19-7 [.......   9.اقسّ ه الفُ يتِ ب

                                                 
عراء، فال جند يف دواوين حفوهلم ٕاّال شذرات، ٔاو ال جندركب املرتمج قافية صعبة، ٕاذ ُجيمع اللكُّ ٔاّن الثَّاء من القوايف احلرون ".  7 ففي ديوان املتنّيب ال نقع عىل قصيدة . الًّيت يتجنَّهبا الشُّ

 الشارحة[ ".ىل نوع من إالجعاز؛ من هنا قصده إ 11\101ومل ٔاجد يف القرآن سوى جسعة واحدة يف سورة القارعة . بيتاً  28، والثانية 37أالوىل : وعند ٔايب متّام قصيداتن. واحدة هبذه القافية
  ]280، ص 1، ج 67
  العبث: ب ش ف"] اخملطوطات. [ 8

ديد" النَّغث"مبعىن إالفساد ٔاو ) ابلياء" (العيث"فٕاما ٔان تكون . قد اسـتعمل فعل عبث مّرتني –رمغ تشابه اخملطوطات  –ال ٔاظنُّه  امئ الشَّ  ").انظر الفريوزٔاابدي. (مبعىن الّرشّ ادلَّ
  ]. 282، ص 1، ج84 الشارحة[
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َّ لُمك  ولُ ٔاقُ  قَّ احلَ . 20 َ  هُ  ٕان   .ي فاقاذّل  هُ جرُ أَ  ضيعُ ال ي
َ  من شاءَ . 21 ُ فِس نَ ر بِ كفُ يَ لْ عين، فَ تبَ ٔان ي   الق،نيا الطَّ ويل ادلُّ ه وي
  .اقحَ لِ ي عىل ٔاثِر  ن من اقتفاءِ كُ ليَ ، وَ هُ ليبَ ذ صَ أخُ يَ لْ وَ . 22
ْ ها وٕاىل الهَٔاابدَ ، فقد هُ نفسَ  ييَ ٔان حيُ  بَّ حَ أ ن مَ  ٕانّ . 23   .ساقالك ان
  ]38- 25 ........ [ابق ها يف نعميٍ دُ جِ يَ من ٔاجيل، سـَ  هُ من ٔاهكل نفسَ وَ . 24
َ  ٕانسانٍ  وُلكُّ . 39 ُ  كُ رتُ ي ّ  واٍت ، ٔاو ٔاخَ ةً يوات، ٔاو ٕاخو ب   فاق،ابِالت
  ٕاشفاق، ذاَت  ماً ، ٔاو أُ ٔاو ٔاابً . 40
  وي ٕارفاق،ا ذَ ، ٔاو ٔاوالدً ةً ٔاو زوجَ . 41
  الق،التَّ  امسي، ويومَ  من ٔاجلِ  اعاً يَ ٔاو ضِ . 42
  ياق،بال اعتِ  ةً ئَ مِ  دِ عن الواحِ  لُ يقبَ فَ . 43
  .غراقابالسـتِ  أالبدِ  حياةَ  ُث ِر يَ وَ . 44
ُ  نَ كثريون مِ وَ . 45 َ تقدّ امل ُ تأخّ ون مُ صُري مني ي   ]405-402، ص 2ج[ } .مني يف اِاللتحاقتقدّ رين مُ تأخّ رين، ومن امل

 ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
  ]4-1: 20، 31-19: 16 الرسول لوقا[ اخلامس من سابوع القيظأالحد ترمجة ٕاجنيل ا {

ُ و  .1 ّ قال امل  :اجَ هَ وَ  ةَ القساوَ  مَّ ، وقد ذَ ودِ الهيَ  حزاِب الَٔ  ُص خل
 ا،جَ وّ تَ مُ  زِّ عِ ، ٔاحضى ابلْ ةٍ روَ ذو ثَ  لٌ جُ لقد اكن رَ  .2
3.  َ  ا،جبَّ دَ مُ الْ  يرَ واحلِر  رجوانَ يس االُٔ واكن يكت
َ  ةٍ ، يف ذلّ هِ مِ ٔاايَّ  يعَ و َمج هُ وَ  .4  .اجَ هتَ بْ مُ  مُ نعَ ي
َ  هُ اْمسُ  سكنيٌ مِ وَ  .5  ا،جَ وَ ؤاحْ  بادِ العِ  رَ ، اكن ٔافقَ رُ ازَ عَ ل
 .اجَ رضَّ مُ  روحِ ابلقُ  وماً ، مْلك ينِّ ذكل الغَ  ى عىل ابِب لقً واكن مُ  .6
َ   ٔان ميالَٔ متىنَّ واكن يَ  .7  ا،جَ جَّ تأَ  وًق شَ بِ  ينّ الغَ  انِ وَ ، عن خِ رٍ تناثِ مُ  تاٍت من فُ  هُ طنَ ب
8.  َ َ ُب والالِك  لْ ب ُ  هُ احَ رَ جِ  ةً عَ طِ نتَ مُ  وهُ عرُ ، اكنت ت  ]45- 9 ........   [اجَ بَّ هَ امل

ُ سُ دِّ قَ وَ  رٍ ذَ ونؤا عىل حَ كُ . 46   .اجَ لِ حتَ وا امل
َ ذْ ٕان أَ . 47   ا،جَ درِ سـتَ مُ  رهُ جُ ازْ وك، فَ ٔاخُ  بَ ن
َ  بيلِ سَ ن لِ نه، وكُ عَ  حْ فَ اْص ، فَ ٕان ٔاانَب فَ . 48   .اجَ نهتَِ مُ  مِ اكرِ امل
  ا،جَ رَ هَ وَ  يف اليومِ  ّراٍت مَ  بعَ سـَ  ٕاليكَ  وٕان ٔاساءَ . 49
َ هل رْ فِ اغْ ، فَ بٌ  اتئِ ٔاانَ  قائالً  ٕاليكَ  عُ رجِ يَ  مّراٍت  بعَ سـَ وَ . 50   ]508-505، ص 2ج[ } .اجَ هَ ل

                                                                                                                                                             
ابع، ال يفقه ٔان تكون احلرب الّيت ف..... وال يعقل ٔاّن الّصوابوّي املتبّحر يف علوم الكتاب والعقيدة، فاته إالجنيل عىل حقيقة ما فهمه االآبء اذّلين سـبقوه... ".  9 املسمل يف العرص العّبايس الرَّ

ٔاّن محمًّدا جاء حراب عىل الّرشك وسـيًفا  –مبنطق القرآن  –يفهم املسمل . بب شقاق بداعي اِالختيار اذلي يفرضه عىل إالنسانٔاىت هبا املسـيح هجادًا ضّد اذّلات، ٔاو ٔان يكون يسوع س 
يف، ؤاّن أالمر ابملعروف والّهنـي عن املنكر يُلزم املسمل ويدرك ٔاّن اجلهاد . سلّطه هللا عىل ٔاعناق الاكفرين ٔاي ٕاّن ". ؤاّمه الاكفرة ؤاههل الفّساقٔان خيالف عىل ٔابيه املنافق "يكون ابلسـّ

  . ، ويقبل برتمجة الُصوابوي يف الّشلك اذلي ٔاخرجه ٔاعاله35-34: 10املسمل يزجعه نصُّ إالجنيل كام ورد يف مّىت 
بّد ٔانّه فكّر مبا  الت، وقارن بني إالميان والنّفاق والكفر والفسق؛ وعىل من يعرتض بأّن الّصوابوّي مل يفكّر بّمك هذا عندما نقل كتابه، جنيب بأّن من ختّري هذه أاللفاظ، ؤاقام هذه املقابال

  ].81- 80، ص 1، جاملقّدمة[ ".اكن يتنّخل وينتقي من ٔالفاظ، قاصًدا دون ٔاّي ريب ٕاىل هدٍف مسكوّين ما
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  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
  ]23-1: 13الرسول  مىت[ ايليمار إ بوع امن سٔالحد الثاين ترمجة ٕاجنيل ا {

 يق،تِ العَ  وُس امُ ـى النّ ي فيه انهتَ اذّل  مانِ كل الزّ يف ذَ وَ  .1
ُ  جَ رَ خَ  .2 ّ امل ْ الرَّ  نَ مِ  ُص خل ِ ب َ ، وَ رِ حْ البَ  يِف س عىل سـَ لَ جَ ، فَ ع  يقدِ حَ  هِ بِ  الُٔ امل
 يق،ِر فَ  ُلكِّ  نْ ، مِ ثريةٌ كَ  وعٌ عليه ُمج  متعَ اكن اجْ وَ  .3
 .يققِ به حَ  نيِ فِ يف السَّ  لوُس واجلُ  ودُ عُ ّىت اكن الصُّ حَ  .4
ِ اجلَ  وُلكُّ  .5 ُ  مع َ لهُ  وَ هُ ، وَ وفاً قُ وُ  حرِ البَ  ئِ وا عىل شاطِ اكن  .يقشوِ م يف ت
َ كثرياً  م ابٔاللغازِ هُمُ لكِّ واكن يُ  .6  :حقيقالتَّ  نَ  مِ فامي يأِيت  قولُ ، وي
7.  َ َ  عَ رَ َزي لِ  عٌ زاِر  جَ رَ د خَ قَ ل  .وقحقُ امل
َ مّ لَ فَ  .8  ]45- 9 .......[يق،   لِ حلتَّ اِب  هُ رَ ذْ بِ  رَ ذَ ا ٔان ب

َ مَ  وا االٓنَ عُ امسَ فَ . 46   :يقفارِ ذي التَّ  عِ اِر الزَّ  لَ ث
َ  ةَ مَ لكَِ  عَ ن َمسِ مَ  ُلكُّ . 47 َ ، وَ وِت لكُ امل َ  مْ ل   يق،ثِ وَ  يانٍ بَ ها بِ مَ هْ فَ  ْق قَّ حَ تَ ي
48 . ِ ّ َ  اللكمةَ  ُف خطِ يَ ، فَ يرُ يأيت الّرشِ   .يقِر الغَ  هِ يف قلبِ  بذورةَ امل
َ هذا هُ . 49   .وقرسُ مَ  وَ هُ، فَ ةَلِ ابِ السَّ  رِّ مَ عىل مَ  رَ ذَ و اذّلي ب
َ مَّ فأَ . 50   وق،طرُ مَ  رٍ عىل َخص  ورُ بذُ ا امل
  يق،مِ وَ  وقٍ شَ ، بِ ةِ مَ للكَِ لِ  عُ امِ السَّ  وَ هُفَ . 51
َ  حاً رَ فَ  ٕاليهِ  ورٍ ُرس ، بِ هِ تِ ن ساعَ ها مِ لُ قبَ يَ فَ . 52   .وقسُ ي
َ وَ . 53   يق،ِر عَ  صلَ ال أَ وَ  لها فيهِ  اَت بَ ال ث
54 . َ َّ كِ ول   يق،ّرِ خِ  قتٍ وَ  ابنُ  هُ ن
َ ةِ اللكمَ  ن ٔاجلِ مِ  هادٌ اضطِ  َث دَ ا حَ وٕاذا مَ . 55   .يقالضِّ وَ  نكِ لضَّ لِ  الً عاجِ  ونُ تُ فْ ، اكن امل
56 . ُ   وق،شُ رْ و هبا مَ ، هُ واكٍ بني ٔاشْ  رَ ذِ فأّما اذّلي ب
َ هُفَ . 57   يق،ٕاذ يُفِ  ةَ مَ اللكَِ  عُ سمَ و اذّلي ي
نيا وَ َمهُّ وَ . 58   يق،يِ ضْ ابلتَّ  ةَ مَ اللكِ  قانِ نُ ، خيَْ ى الِغَىن وَ هَ  ادلُّ
59 . َ   .وقحُ مْ ا مَ هَ رُ مَ فٕاذا ث
َ  اكنَ ، وَ ةِ حَ الِ الصَّ  رِض يف االَٔ  عَ رَ ا اذّلي زَ ٔامَّ . 60   وق،رمُ امل
َ هُفَ . 61   َصِديق، اعَ مَ تِ يت اسـْ مَ لكَِ  عُ سمَ و اذّلي ي
  وق،فُ يَ فَ  حاً الِ صَ  رُ مِ ثْ يُ ، فَ هُ قَ فْ يَ فَ . 62
ِّ يُرَ وَ . 63   :يقلِ الطَّ  الحِ الفَ وَ  الحِ يف الصَّ  عُ ي
64 . َ َ ٌض مَ عْ ب َ اي َ نيَ تِّ عٌض سـِ ًة، وب َ ، وب   ]523-519، ص 2ج[ } .يقتَلِ  لِ ضْ فَ لْ اٍر اِب مَ ثِ  نْ مِ  نيَ الثِ عٌض ث

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
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  ]23؛ 12- 23:1؛ 46- 22:41مّىت الرسول [ ترمجة ٕاجنيل أالحد الرابع من قّداس البيعة {
 ال،ِزتَ اِالعْ  ٔاهلَ وَ  عنيَ مِ جتَ مُ  أالحبارُ  اكنَ  اوٕاذَ  .1
َ أَ سَ  .2 ِّ م املُخَ هُل  :الَ قَ فَ  ُص ل
َ ُمك ولُ ما قَ  .3  ال؟احلَ  ةِ يقَ قِ و ِحبَ هُ  نْ مَ  ، ابنُ يحِ سـِ  يف امل
َ َىل ، عَ دَ اوَ دَ  ا ابنُ قالوُ  .4 َ طَ  ما ت  .القوَ يه االَٔ ت فِ قَ اب
َ قَ  .5 َّ  وِت ّالهُ لْ ا نَ مِ  دَّ عَ د أَ قَ م وَ هُال ل  :آلْس الت
 ل؟اكَ  ٕاشْ َال ، بِ ابًّ رَ  وحِ لرُّ اِب  دُ اوُ دَ  اهُ عَ دَ  يَف كَ فَ  .6
7.  

ِٕ
 :القَ مَ  نْ مِ  ا هَلُ  مَ ِيف  نَّ فا

َ  نْ س عَ لِ جْ اِ : رّيبِ لِ  بُّ ال الرَّ قَ  .8 َ  ميين ِيف ي ܵ ܼܿ ܐܹ [         ،الّ حَ ٔاعىل امل   ܵ ܵ  ]يدِ يِّ سـِ لِ  بُّ الرَّ  قَالَ ٔاي،  ܝ܆ܐ 
 .اللابٕالذْ  ةً رَ ، صاغِ يكَ مَ دَ قَ  َت حتَ  كَ ٔاعداءَ  لَ  ٔاجعَ حىتَّ  .9

َ  دُ اوُ ن دَ فٕاذا اكَ  .10  الل،قْ سـتِ  ابِال ابًّ رَ  وهُ عُ دْ ي
ْ ابالٕ  هُ ابنُ  وَ هُ  يَف فكِ  .11  ال؟سَ ن
َ  ملَْ فَ  .12  ]27- 13 ........ [الدَ ا اجلِ ذَ  ِيف  هُ يبَ ٔان جيُِ  دٌ حَ أَ  رْ دِ قْ ي
ْ فأَ . 28   ال،غَ  الْ اِالْمسُ  وَ هُ ميي، وَ ظِ عَ وا بِ عَ دْ وا ٔان تُ بُّ  ال حتُِ ُمت ن
َ عَ  نَّ الَٔ . 29   ال،إالمجَ يل وَ صِ فْ لتَّ اِب  دٌ احِ و وَ  هُ ُمك ظمي
  .آل وَ ٔانُمت  ٕاخوةٌ  مكُ ، ُلكّ نُمت وأَ . 30
َ وَ . 31 َ اِب   يف أالرِض ابً  أَ وا لُمك دعُ ال ت   ال،حَ مل
َ ، وَ يُّ اوِ مَ السَّ  و ٔابوُمكُ هُ  دٌ واحِ فَ  .32   .املَآل يهِ ٕال
َ وَ . 33 ِّ دَ وا مُ عُ دْ ال ت   فامي يُقال،  ينَ ِر ب
ِّ دَ مُ  نَّ الَٔ . 34 َ هُ ، وَ دٌ  واحِ مكُ رَ ب   ]47-35 ........ [الضَ فْ االَٔ  ةِ نَّ سـُ  بُّ ، رَ سـيحُ و امل
َ اِب  نْ ٕاذَ  مَ قسَ أَ  نْ مَ فَ . 48 ً ذْ مل   ال،نَ فَ  حِ ب
َّ فَ . 49 ِ ِجبَ ، وَ هِ بِ  مَ قسَ د أَ قَ  هُ ٕان   ل،الَ تِ ال اعْ بِ  هُ وقَ ما فَ  ميع
  ال،قَ وما اسـتَ  يَلكِ لهَاِب  مَ ٔاقسَ  نْ مَ وَ . 50
  .الّ يه حَ فِ  وَ هُ  نْ مَ بِ ، وَ هِ بِ  مَ قسَ د أَ قَ فَ . 51
  ال،طَ اسـتَ فَ  امءِ لسَ اِب  مَ سَ قْ أَ  نْ مَ وَ . 52
 ]569-566، ص 2ج[ } .لالَ جَ الْ وَ  ةِ زَّ عِ الْ  ّبِ ، رَ هِ يْ لَ ي عَ وِ تَ سـْ مُ لْ اِب ، وَ هللاِ  ِش رْ عَ بِ  مَ سَ قْ أَ  دْ قَ فَ . 53

  ܀ ܀ ܀ ܀ ܀
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