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Abstract 
Today we are accustomed to thinking of the Bible as a single entity, i.e. as ‘the Bible’, a well-
defined corpus containing a set number of books. In late antiquity and in the Middle Ages, 
however, the situation was much more fluid. This fluidity showed itself not only in the fact 
that parts of the Bible would often circulate independently, but also in that Bible texts were 
often known in vernacular languages both in direct translations, but also in interlinear glosses 
and poetic paraphrases. It is in this context that the Unified Gospel is to be seen. Unifications 
of the gospel texts are often called Diatessaron (through the four), and, although this name 
has not been used for the Persian text presented in this book, it can still be seen as belonging 
to the Diatessaron tradition. 

The Unified Gospel presented here was compiled in Persian by a certain Armenian who 
calls himself Yahyā Ibn Ayvaz-e Tabrīzī-ye Armanī. The actual time of the compilation can-
not be determined from the existing manuscripts. The main manuscript for this edition is kept 
in the National Library and Archives of Iran. It was finalized on 9 Rajab 1111 A.H. (corre-
sponding to 31 Dec. 1699) by a scribe named Khusraw, son of Bahrām. Other manuscripts, 
which are introduced in detail in the Persian introduction, have also been taken into account in 
this edition. In addition to the actual Gospel texts, there are numerous exegetical comments by 
the compiler, which are of great value for a deeper understanding of how the text was inter-
preted in former times. The language also shows certain archaic features, both in the 
vocabulary and the syntax, which indicate that the original work most likely dates to pre-
Safavid times. 

It is not entirely clear for whom this Unified Gospel in Persian was produced. The compiler 
finds that the people of his time had turned away from God and instead sought worldly affairs, 
spending their time reading stories and poems full of deceit and darkness instead of reading 
the Gospel. The Gospel was not available to them in Persian, a language of which they had 
better knowledge than the languages into which the Gospels had already been translated. This 
was the reason why the compiler/translator undertook the work which resulted in the present 
manuscript, which is particularly valuable due to the large number of comments to the Bible 
text added by the compiler. 

 
Keywords: Persian Gospel, Unified Gospel, Diatessaron, Gospel harmony, exegesis 
 
© The authors 2018 
 
ISSN 1100-326X 
ISBN 978-91-513-0361-1 
 
Printed in Sweden by  



 

Contents 

 
Introduction to the Persian Harmony of the Gospels ............................... vii 

Introduction: The Gospels as Diatessaron1 ......................................... vii 
The Persian Harmony ......................................................................... viii 
The place of the Persian Diatessaron in relation to the rest of the 
Diatessaron tradition ............................................................................ ix 

Ordering of the pericopes ................................................................ ix 
Underlying text ................................................................................ ix 

The Language of the Persian Diatessaron ............................................. x 
Differences between the MSS .......................................................... x 
Word order ....................................................................................... xi 
Errors in translation ........................................................................ xii 

Purpose and intended audience .......................................................... xiv 
The translator....................................................................................... xv 
References ........................................................................................... xv 
Notes ................................................................................................. xvii 

 
 
 
  



 

  



vii 
 

Introduction to the Persian Harmony of the 
Gospels 

Introduction: The Gospels as Diatessaron1 
Today we are accustomed to thinking of the Bible as a single entity, i.e. as ‘the 
Bible’, a well-defined corpus containing a set number of books. In late antiq-
uity and in the Middle Ages, however, the situation was much more fluid. This 
fluidity showed itself not only in the fact that parts of the Bible would often 
circulate independently, but also in that Bible texts were often known in ver-
nacular languages both in direct translations, but also in interlinear glosses and 
poetic paraphrases (Liere 2014: 190). It is in this context that the phenomenon 
of the Diatessaron, that is, the gospel harmony, is to be seen. 

The first known attempt at harmonising the gospel accounts and providing 
a single narrative of the birth, life, death and resurrection of Jesus of Nazareth 
was that of Tatian, known as the ‘Diatessaron’, compiled c. 150–160 CE (Liv-
ingstone 2013 ad loc.). Tatian was a Syrian who while in Rome converted to 
Christianity and became a disciple of Justin Martyr (McCarthy 1993: 3). Re-
membered in the West more for his encratite, and thus heretical, beliefs, he 
was nonetheless responsible for the τὸ διὰ τεσσάρων εὐαγγέλιον (tò dià 
tessárōn euangélion, lit. ‘the gospel through four’), the Diatessaron (Craw-
ford 2013: 363). This version of the gospels was to become hugely influential 
in the Eastern Church, being the subject of commentaries from both Aphrahat 
and Ephrem.2 However, already in late antiquity the tide turned against its use, 
and consequently many copies were destroyed. The result is that to our 
knowledge no copies of Tatian’s harmony have survived, and much about it 
remains unknown, including even the language in which it was originally writ-
ten (McCarthy 1993: 4). There are, however, numerous extant gospel harmo-
nies from late antiquity and the Middle Ages, most of which are held to bear 
some relationship to Tatian’s work. 

The only direct witness is a fragment in Greek from Dura (Kraeling 1935). 
Otherwise two groups may be identified: Eastern and Western (Metzger 
1950: 261). Two of the most important witnesses in the Eastern group may be 
said to be Ephraem’s commentary on Tatian’s Diatessaron (C4th), and an Ar-
abic Diatessaron (henceforth A-D). Of Ephraem’s commentary we have the 
greater part of the Syriac text, as well as two MSS of an Armenian translation. 
The Arabic Diatessaron was translated from Syriac and has been preserved in 
seven MSS dating from C13th to C19th (Joosse 1999: 80–86). Its language has 
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been influenced by the Syriac of the Vorlage, as well as the Middle Arabic 
dialect of the composer(s) (ibid. pp. 99–101, 106). It was probably translated 
by Ibn aṭ-Ṭaiyib (ibid. pp. 116–117), and the text of the underlying Vorlage 
had likely been revised according to the Peshitta (ibid. p. 127). The most im-
portant witness in the Western group may be said to be Codex Fuldensis, writ-
ten between 541 and 546 CE (ibid. p. 73).3 

The Persian Harmony (henceforth P-H) is regarded as an Eastern witness 
(Metzger 1950: 268). However, unlike many of its peers, both western and 
eastern, this harmony is strikingly different in the arrangement of its perico-
pes. Its correct placing in the Diatessaric tradition is concomitantly more idi-
osyncratic (ibid. pp. 267–268). Before discussing this directly, I will first give 
an overview of the P-H itself. 

The Persian Harmony 
The P-H comes down to us attested in three manuscripts. One of these, known 
as Laurentian manuscript XVII (Metzger 1950: 266), and labelled  ١ف  (f 1) in 
the apparatus of the present edition, is held in the Biblioteca Mediceo-Lauren-
ziana in Florence, was copied in 1547 CE by a certain Ibrahim ben Shamās 
who was a Jacobite priest (Higgins 1984: 195, Metzger 1950: 266). This man-
uscript was published by Messina along with a fulsome introduction and Ital-
ian translation (Messina 1951). Another manuscript, also held in the same li-
brary in Florence, and known by its catalogue number 399, here denoted  ٢ف  
(f 2), is a copy of the Laurentian MS, and therefore of little value for the textual 
criticism of the P-H (Messina 1951: lxxxv). 

It has until now been generally believed that the Laurentian MS was the only 
witness to the text of the Persian Diatessaron (Thomas 2015: 74, Joosse 
2002: 13). However, there in fact exists another witness, brought to light in the 
present edition, in the form of a manuscript belonging to the National Library 
of Iran ( ی ملی ایرانکتابخانھ , ketābxāneye melliye Irān) catalogue number 816789, 
copied by a certain Khusraw Valad Bahrām (خسرو ولد بھرام), and finalized on 9 
Rajab 1111 A.H. (= 31 Dec. 1699). Since this MS forms the basis of the present 
edition, it is known here as ی اصلنسخھ  (nosxeye asl), ‘Base manuscript’. 

Also of relevance to the text of the Persian Diatessaron is the translation of 
the four separate gospels held in the Bodleian library in Oxford, Pococke 241. 
This is the translation printed in Walton’s London Polyglot (Walton 1657; see 
Thomas 2015: 90–94). It has many readings similar to those found in P-H (see 
Persian introduction, p. 10), as well as having a copy of the same introduction 
as is found in nosxeye asl and f 1 (see Persian introduction; Messina 
1951: lxxxvi). This MS is referred to in the present edition as ب (b). 
Messina attributes translation of an original Syriac harmony to C13th CE (Hig-
gins 1984: 196; Messina 1951: xx–xxi) and gives his name Ivànnìs Izz al-Din, 
‘John, glory of the religion’. This was a common name at the time, rendering 
the task of identifying exactly who he may have been rather difficult (Thomas 
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2015: 79–80). We will return to the question of the identity of the original 
compiler-translator once we have discussed the nature of the work. 

The place of the Persian Diatessaron in relation to the 
rest of the Diatessaron tradition 
The question of how and where to place the P-H within the Diatessaric tradi-
tion comes down to two main issues, namely the sequence of the pericopes 
and the text (cf. McFall 1994: 88). These will be taken and addressed in turn. 

Ordering of the pericopes 
The P-H uses a different ordering of the pericopes from Tatian (Higgins 
1952: 83; Metzger 1950: 280; Joosse 2002: 14–15). Notably different is the 
fact that the P-H starts with Mark 1:1, whereas on the basis of the testimony 
of Dionysius bar Ṣalībī (Joosse 2002: 14), Tatian starts with John 1:1. Not 
only this, but the ordering of the P-H is very different from that seen in the A-
D and Codex Fuldensis, which are generally taken to be close to Tatian’s ar-
rangement, although for the most part using a different text (see below). 

Underlying text 
The text of both the A-D and Codex Fuldensis are ‘vulgarized’ (Schmid 
2003: 178), that is to say that while the arrangement of the pericopes kept 
close to that of Tatian, the text had been edited to conform to the Syriac Pe-
shitta and Latin Vulgate respectively. There is evidence that the P-H is also 
based on a vulgarized Syriac text (Higgins 1952: 85). Of course, this does not 
mean that the P-H and A-D do not for this reason preserve Tatianic readings, 
since the Peshitta seems in some cases to preserve older Tatianic readings 
(Higgins 1952: 85; 1984: 195), even against the Old Syriac (Joosse 
1999: 121). In addition, both the P-H and the A-D may preserve older Tatianic 
readings against Peshitta (Higgins 1984: 195). 

As an example of possible Tatianic readings preserved in the P-H as 
against the Peshitta, we can consider the rendering of John 15:1 (Joosse 
2002: 18). Here it is possible to detect possible Encratite leanings, as might be 
expected of Tatian, given that the Encratites were not in favour of the drinking 
of wine:4 

1. John 15:1, P-H 4:31 
a) (Persian) 

mnm drxt myvhy rˀsty منم درخت میوهی راستی 
‘I am the tree of the fruit of truth’ 
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b) (Syriac, Peshitta) 
ˀnˀ ˀnˀ gptˀ dšrrˀ ܪ ܿ ܿܕ

ܼ ܿ ܂   ܐ ̱ܐ
‘I am the true vine’ 

c) (Greek) 
egṓ eimi hē ámpelos hē alēthinḕ Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ 
ἀληθινὴ 
‘I am the true vine’ 

Here the P-H does not render ‘true vine’ directly, but gives rather ‘tree of the 
fruit of truth.’5 

In short, it may be said that the principle value of the P-H for Diatessaric 
research is in the Tatianic readings that it may preserve, rather than in the 
ordering of its pericopes.6 

The Language of the Persian Diatessaron 

Differences between the MSS 
As previously mentioned, the two Florentine MSS, f 1 and f 2, are very similar 
to one another, the latter being a copy of the former. The same may not be said 
of the MS taken as the basis of the present edition, nosxeye asl. Between f 1 
and f 2, on the one hand, and nosxeye asl on the other, there are some con-
sistent differences of spelling and phrasing, a fact which suggests that in the 
case of at least one set of MSS an editing process has taken place. A full list 
of the most frequent differences is given in the Persian introduction to this 
edition. We focus here on some of those which are most immediately striking. 

In terms of spelling f 1 and f 2 demonstrate a difference of treatment of 
voiced stops with respect to the modern language, while nosxeye asl tends to 
fall more in line with modern spelling. Thus for the word for ‘sinners’ the 
former have کنھکاران (knhkˀrˀn) while the latter has گناه کاران (gnˀh kˀrˀn). By 
contrast, there is, in the case of at least some words, a tendency to avoid plene 
spellings in nosxeye asl, vis-à-vis f 1 and f 2, e.g. سیم (sym) for سیوم (sywm) and 
 .(dykr) دیکر for (dgr) دگر

In terms of morphosyntax, an interesting case is that of prepositions gov-
erning personal pronouns. These tend in f 1 and f 2 to be univerbated and 
joined to the pronoun by means of د  (d), as in بدیشان (bdyšˀn, ‘to them’). By 
contrast, nosxeye asl has بھ ایشان (bh ˀyšˀn). A similarly notable difference is 
the use of the adpositions را (rˀ) and بھ (bh) / بر (br): postposed را (rˀ) is pre-
ferred in f 1 and f 2, while nosxeye asl prefers preposed بھ (bh) / بر (br). 

Finally, several words and phrases are substituted one for another be-
tween the two sets of MSS. A selection of these are given in the table below. 
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It is noteworthy that at least one of these involves the substitution of an Ar-
abic word for a Persian one, namely  for (jmˁ šdn / krdn) جمع شدن / کردن 
 .(grd šdn / krdn) گرد شدن / کردن
 

Examples of substitutions of words and phrases between MSS 
١ف  نسخھ اصل ٢ف  ,  Gloss Example 
nosxeye asl f 1, f 2   
 on account of’ John 1:29‘ از برای or برای از جھت or از بھر
ˀz bhr or ˀz jht brˀy or ˀz brˀy διὰ+ACC (dià),  (mṭl) P-H 1:18 
 be in wonder’ Luke 1:21‘ در عجب ماندن در تعجب ماندن
dr tˁjb mˀndn dr ˁjb mˀndn θαυμάζω (ethaúmazon), P-H 1:2 
  (tmyh) ܬ  

کردن orجمع شدن  کردن orگرد شدن  ‘gather’ John 11:47 
jmˁ šdn or krdn grd šdn or krdn συνάγω συνέδριον P-H 3:35 
  (sunágō sunédrion),  
  √  (√knš)  

Word order 
The P-H is notable for its departure from standard Persian SOV word order. 
The following is a case in point from John 1:7:7 

2. John 1:7, P-H 1:1 
a) .آمد از برای گواھی تا گواھی بدھد بھر نور کھ بر دست او ھمھ خلق ایمان بیاورند 

ˀmd ˀz brˀy gwˀhy tˀ gwˀhy bdhd bhr nwr kh br dst ˀw hmh 
xlq ˀymˀn byˀwrnd. 
‘He came for testimony to give testimony concerning the 
light, so that through him all creation would believe.’ 

b) ܗ܂ ܼ ܿ   ܼ ܗܪ ܿܕ ܼ ܕܼ    ܂ ܕܿ  ܿܕܼܘܼܬ  ܗ ܐܼܬ 
hnˀ ˀtˀ lshdwtˀ. dnshd ˁl nwhrˀ dklnš nhymn bˀydh. 
‘This man came for testimony, to bear witness concerning 
the light, so that all men might believe through him.’ 

c) οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, 
ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. 
hoûtos êlthen eis marturían hina marturḗsēi perì toû phōtós, 
hina pántes pisteúsōsin di’ autoû. 
‘This man came for testimony, in order to bear witness con-
cerning the light, so that all might believe through him.’ 
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In the three clauses of this verse we see that in the first two, the Persian text 
places the verbs آمد (ˀmd) and گواھی بدھد (gwˀhy bdhd) first in their clauses, and 
in this the Persian follows the Peshitta and the Greek. It does seem, therefore, 
that the Persian text is dependent upon its Vorlage for word order in many cases. 
However, the final verb in this verse, ایمان بیاورند (ˀymˀn byˀwrnd), is in final po-
sition in the Persian text, while in both the Syriac and the Greek it is the penul-
timate constituent. Such a distribution shows that, insofar as the translator-com-
piler may be said to have been translating a text which followed the Peshitta at 
this point, he felt able to deviate from its syntax where it suited him. 

The close relationship of the syntax of the P-H and its Syriac Vorlage is 
often viewed in negative terms, as Thomas (2015: 81):8 
The rendering in the Persian harmony is a literal translation from Syriac. It fol-
lows the word order of the Syriac sentences, resulting in a wooden, unnatural 
Persian style […] The result is that the translation is subservient to the Syriac 
with a consequent loss of Persian style and syntax. 

It is certainly true that the word order is in many places unnatural in Persian 
terms. Two points should, however, be noted. First that in the third of the 
clauses quoted from John 1:7, the Persian places the verb last, unlike either 
the Peshitta or the Greek text. It therefore seems that the translator felt able to 
vary word order if he needed to. Secondly, it is often too quickly assumed that 
following the word order of the Vorlage should without question be regarded 
as a negative quality. However, this is not the only way to view the situation. 
As Joosse (1999: 101) has noted in connection with the A-D: 
When a translation slavishly follows the original text, the ‘Vorlage’, this is not 
necessarily due to the author’s ignorance, but it may well point to an honour-
able principle of translation. 

Given the high esteem in which the translator clearly held the Syriac lan-
guage, the expertise in Persian which he demonstrates in the introduction, as 
well as the likely fact that the community for whom he was writing had at least 
a historic association, if not deep familiarity, with Syriac, it seems likely that 
his close following of the word order of the Syriac text he was likely translat-
ing was a deliberate move. Furthermore, it seems likely that this move was 
taken to keep the Syriac flavour of the original in the translation. 

Errors in translation 
Despite the translator’s obvious esteem for the Syriac language, it has been 
noted (Messina 1943: 48–52) that there are several apparent errors of transla-
tion. These have in turn been taken to indicate that the translator was not a 
native speaker of Syriac (ibid. p. 50, Thomas 2015: 81). Consider the follow-
ing example from John 1:14: 
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3. John 1:14, P-H 1:1 
a)  .و عظمت او را دیدیم مانند عظمت یگانھ کھ از خدا باشد تا بھ کمال برساند خیرات [و] راستی را 

w ˁzmt ˀw rˀ dydym mˀnnd ˁzmt ygˀnh kh ˀz xdˀ bˀšd tˀ bh kmˀl 
brsˀnd xyrˀt [w] rˀsty rˀ. 
‘And we saw his glory as the glory of the one and only that 
is from God, so that he would bring to completion grace and 
truth.’ 

b)  ܼܬ ܼ ܿ ܃ ܕܿ   ܼ ܼ ܿܕ ܐ ܼ ܿܕ ܼ ܐ ܼ ܂  ܼ ܼ ܘ 
܀ ܿ

ܼ  ܘ
wḥzyn šwbḥh. šwbḥˀ ˀyk dyḥydyˀ dmn ˀbˀ: dmlˀ ṭybwtˀ 
wqwštˀ. 
‘And we saw his glory, glory as of the one and only who is 
from the Father, who is full of grace and truth.’ 

c) καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς 
παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 
kaì etheasámetha tēn dóxan autoû, dóxan hōs monogenoûs 
parà patrós, plḗrēs kháritos kaì alētheías. 
‘And we saw his glory, glory as of the one and only from 
the Father, full of grace and truth.’ (trans. LEB) 

From this we see that the Persian translator has taken the Syriac  (mlˀ) not 
as a G passive participle  ܶ  (mleˀ) introduced by  ܿܕ (d), ‘full’, but as an active 
form. Messina takes this active form to be the D imperfect,  ܰ ܶ  (nmalleˀ). 
There is, however, another possibility, that the translator takes  (mlˀ) as 
the active participle  ܶ ܳ  (māleˀ). Interestingly, he translates another active 
participle at John 1:9 also with a Persian subjunctive: 

4. John 1:9, P-H 1:1 
a) .نور حق آمد [تا] روشنایی بیفروزد بر ھر کسی کھ در عالم بیاید 

nwr hq ˀmd [tˀ] rwšnˀyy byfrwzd br hr ksy kh dr ˁˀlm byˀyd. 
‘The true light came in order to bring light for everyone who 
comes into the world.’ 

b) ܂ ܼ ܿܕܐܼܬ  ܪ  ܃ ܕܿ  ܪ ܗܪ ܿܕ ܼ  ܿ ܘ̱ܗܝ ̱ܗܘ  ܼ  ܐ
ˀytwhy hwˀ gyr nwhrˀ dšrrˀ dmnhr lklnš dˀtˀ lˁlmˀ. 
‘For he was the true light that brings light for everyone who 
is coming into the world.’ 

c) Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, 
ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
ên tò phôs tò alēthinón, hò phōtízei pánta ánthrōpon, 
erkhómenon eis tòn kósmon. 
‘He was the true light, which lightens every person coming 
into the world.’ 
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This suggests, perhaps, that the translator believes that the participle in Syriac can 
have a conjunctive function.9 This is of course not surprising, since such a con-
junctive function is clearly attested for the participle (Nöldeke 1904: 213–214). 

There are, however, translations that certainly look odd. A case in point comes 
at Luke 2:7 (Messina 1943: 50–51, Thomas 2015: 81), where the translator-com-
piler has taken Syriac ܼ ܿ  :as ‘cradle’ rather than ‘place’, its usual sense (dwktˀ) ܿܕܼܘ

5. Luke 2:7, P-H 1:5 
a) .انداختش در معلف آُخر زیرا گھواره نداشتند جایی کھ فرود آمده بودند 

ˀndˀxtš dr mˁlf ˀxur zyrˀ ghwˀrh ndˀštnd jˀyy kh frwd ˀmdh 
bwdnd. 
‘She put him in a stable manger, because they did not have a 
cradle in the place to which they had come.’ 

b)  ܿܕ ܿ ܂ ܐ ܼ ܿ ܘܼܢ ܿܕܼܘ ܿ ̱ܗܘ  ܂  ܿܕ ܘܪ ܿ ܗ  ܼ ܘܐܪ
 ̱ܗܘܘ܀
wˀrmyth bˀwryˀ. mṭl dlyt hwˀ lhwn dwktˀ ˀykˀ dšryn hww. 
‘And she laid him in a manger, because they did not have 
space for them where they were staying.’ 

c) καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν 
τῷ καταλύματι. 
kaì anéklinen autòn en phátnēi, dióti ouk ên autoîs tópos en 
tôi katalúmati. 
‘And she laid him in a manger, because there was not space 
for them in the living quarters.’ 

Purpose and intended audience 
As the translator-compiler himself explains in chapter 10 of his introduction, 
the P-H was originally composed for a group of Christians whose ancestors 
most probably had been Syriac-speaking, but who were now more familiar 
with Persian than any dialect of Aramaic.  

 بھ زبان پارسی خبیرتر اند از زبان خود
bh zbˀn pˀrsy xbyrtr ˀnd ˀz zbˀn xwd 
They are better at Persian than their own language’. 

 
Out of concern for the spiritual welfare of these Christians, he therefore composed 
the P-H. The community for whom the P-H was originally composed were likely 
either Jacobite or members of the Assyrian Church of the East (Thomas 2015: 76–
77). In this connection the translator-compiler mentions the deportation of Nesto-
rians and Armenians from Tabriz to Eastern areas including Khorasan, Mazanda-
ran, and Herat (ibid. p. 76). As such they would have been Syriac (or at least Ar-
amaic) speaking and used to using Syriac in their liturgy and reading of Scripture, 
but were now surrounded by Persian speakers (ibid. pp. 76–77). 
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The decision to provide a harmony for them, rather than separate gospels, 
was taken deliberately, in order to facilitate understanding of the chronology of 
the events in the life of Jesus, as well as to locate particular elements of content. 

بھ نسق آوردم بی تکریرعلی التوالی از اّول تا آخر   
ˀz awwal tˀ ˀxr ˁly ˀltwˀly bh nsq ˀwrdm by tkryr 
‘I laid out [the life of Jesus] continuously from beginning to the end in or-
der without repetition’ 

 
The translator-compiler’s assertion that he had arranged the material himself 
is supported by the fact that, as noted above, the order of the pericopes is sub-
stantially different from that seen in the A-D, generally taken to be closely 
based on Tatian’s arrangement. 

The translator 
Now that we have surveyed the nature of the P-H and its MSS, we are in a 
position to evaluate the question of the translator’s identity. Messina held that 
the translator was not a native speaker of Syriac, on the grounds of the errors 
made (Messina 1943: 50). He was, however, of the view that he was a native 
speaker of Persian. Against this Thomas (2015: 83) holds that, owing to the 
unnatural Persian style of the translation, he was likely not a native speaker of 
Persian. Instead he espouses Gulbenkian’s suggestion (Gulbenkian 1981: 58) 
that the translator was an Armenian from Tabriz, a certain Ohvanes. However, 
we have seen that the apparently unnatural Persian style need not imply a lack 
of skill in Persian, but may instead simply indicate a high estimation of the text 
in its Syriac form. Accordingly, it seems unnecessary to conclude, on this basis 
at least, that the translator was not a native speaker of Persian. 
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Notes 

1. The present author’s contribution was completed as part of ongoing 
research under the CREWS project (Contexts of and Relations be-
tween Early Writing Systems), funded by the European Research 
Council under the Horizon 2020 research and innovation programme 
(grant agreement No 677758). I am grateful for the assistance and en-
couragement of the editors as well as Johan Lundberg, Thomas Jügel, 
Philippa Steele, Ida Glaser and Martin Whittingham. Any errors re-
main, of course, my own responsibility.  

2. For Tatian’s possible purpose in bringing together the four gospels into 
a single narrative, and for the disadvantages to using the terms ‘Diates-
saron’ and ‘harmony’ in reference to the work, see Crawford (2013).  

3. For an overview of the witnesses to the Diatessaron tradition, espe-
cially in the West, see Schmid (2013).  

4. The Greek text used is Nestle-Aland (2012) (= NA28). The Peshitta 
text is the same as that provided by the Comprehensive Aramaic Lex-
icon (CAL) (http://cal.huc.edu/), accessed between October 2017 and 
February 2018. CAL gives the text of the British Foreign Bible Soci-
ety edition. The Persian text is that of the present edition.  

5. It is interesting to note that f 1 and f 2, on the strength of Messina’s 
text, do not include the copula, while nosxeye asl does.  

6. Thus Higgins (1984: 195) states, ‘Next to Ephraem’s Commentary 
these two harmonies are the most important and extensive Eastern wit-
nesses to the Diatessaron, and of all the harmonies the most valuable 
for the task of recovering its text, the Persian being at many points su-
perior to the Arabic.’ Similarly Metzger (1950: 280) comments, ‘Its 
[i.e. he P-H’s] value for the textual criticism of the Gospels lies in the 
presence of many undoubted Tatianic readings which are embedded 
within its text. These Tatianisms show a remarkable affinity to similar 
readings preserved in other Eastern and Western witnesses of the Dia-
tessaron. As soon, therefore, as the text of the entire Persian Harmony 
has been made available, its evidence ought to be included in any rea-
sonably complete critical apparatus of the Gospels.’ Finally Joosse 
(2002: 15) states, ‘Metzger is of course right in his judgment of the Per-
sian Harmony. It has in fact little to do with the Diatessaron tradition, 
but it is a veritable Fundgrube for Tatianic materials.’  

7. f 1 / f 2 includes این (ˀyn) before آمد (ˀmd).  
8. Thomas cites Messina (1943: 54) with similar sentiments.  
9. There is, of course, the alternative possibility to consider, namely that 

the translator was translating a different Syriac text.  
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شان ي زمین سخن ای؛ بهر حواریون گفت در مزامیر که: در تمامی زمین آواز ایشان پیدا شد و در روي همهتفسیر
و  4: در زمان پذیرفته، از تو بشنودم3گوید]اسرائیل [این چنین می 2که: خدا، [خداي] 1افراشته شد. و گفت در اشعیاء پیغمبر

، 7بگویی: به درآیید 6و ترا بهر خلق عهد کنم تا زمین [و] بیابان را وارث شوي و به اسیران 5ترا یاري بدهمدر روز خالص 
؛ و چریدن ایشان در هر جایی باشد و گرسنه نشوند و تشنه نباشند و 8به ایشان که در تاریکی اند، پیدا شوید /343/برگ[و] 

و ایشان را پیش  14، ایشان را تیمار کند13مهربانی [ایشان] 12و لیک 11[و سرما] 10و نه آفتاب 9زهرها ایشان را گزند نکند
، پیش 18است 17راه شود و هر چه که درشت [و دشوار] 16، پیش ایشان [هموار و]15هاي [بلند]هاي آب بیاورد و کوهچشمه

هاي فراوان از ایشان پیدا آسان گردد و در آن روزگار همه چیز هموار گردد و هموار باشد [و شگفت 19[ایشان، نرم و]
 اعلم. 21. اهللا20شود در تمامیت عالم از اول تا آخر]

به دست کمترین خلق خدا خسرو  1111 يبه شهر رجب المرجب سنهسع تمامت الکتاب انجیل نوشته شد در تا
 .دشتحریر از جهت یادگاري  22ولد بهرام

                                        
گوید: خداوند چنین می« :8-11: 49اشاره است به کتاب اشعیا، . 1

جات تو را اعانت در زمان رضامندي تو را اجابت نمودم و در روز ن
کردم. و تو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زمین را معمور 

هاي خراب شده را به ایشان تقسیم نمایی. و به اسیران سازي و نصیب
بگویی: بیرون روید و به آنانی که در ظلمتند خویشتن را ظاهر سازید. 

ي هاي ایشان بر همهها خواهند چرید و مرتعو ایشان در راه
صحراهاي کوهی خواهد بود. گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت 
و آفتاب به ایشان ضرر نخواهد رسانید زیرا آنکه بر ایشان ترحم دارد 

هاي آب ایشان را رهبري ایشان را هدایت خواهد کرد و نزد چشمه
ها خواهم ساخت و هاي خود را طریقخواهد نمود. و تمامی کوه

 ».هد شدهاي من بلند خواراه

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 1111. بر اساس ف 3

 ».بشنود: «1. در اصل و ف 4

 ».بدهد: «1. در ف 5

 ».ببسیاران: «1؛ در ف »بیشترآن«. در اصل: 6

 ».بدرآرید«. در اصل: 7

 ».شوند«. در اصل: 8

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نکنند«. در اصل: 9

 ».ازیشان«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».اال: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».ببیش ارد: «1. در ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».باشد: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».آله«. در اصل: 21

ي کاتب را نقل کردیم تا خواننده با این متن . عین ترقیمه22
 آشناتر شود.
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هاي آسمان؛ نیست کسی که بتواند خود را از او بپوشاند. و و بازگشتن او در راه 2[آسمان] 1آمدن [او] از کنارهاي
 6هاي عالم گردخداوند خداي من، به آن فرمان که سپارش کردي؛ گروه 5که: برخیز، اي 4هفتم 3گفت هم در مزامیر

ت در عزراي پیغمبر که: از داوري کند. و گف 7تو گرد بشوند. و از براي این خدا به بلندي باز گردد تا خدا خلق را
بر دست راست؛ آن که بر  10، از بهر زندگانی جاوید شد9؛ آن که از بهر تباه بود8زمین تا باال بر آسمان او را بر برد

تر زودتر و پیش 14، جایی که از اول آنجا بود؛ آري [زیرا]13بنشیند 12شود [و] باالتر از فرشتگان کروبی 11بلندي یافته
 ، بود.16هست 15ر]تاز هر چه [پیش

اکنون [آن] که عزراي  21آسمان، [اما] 20مسیح در 19رفتن 18[باال] 17*صد چندان بتوان گواهی آوردن از بهر*
 آسمان باال رفت. 22خواستند تباه کنند، تا ابد زنده شد [و] بهغایت آشکار گفت که: آن که او را میپیغمبر فرمود، به

اورشلیم بازگشتند و عظیم خرّم و شادمان شدند؛ [و] در  24از بهر او سجود کردند [و] به 23شاگردان ]52: 24ل [
-دادند و می[و] بیرون آمدند، در هر جاي مژده و بشارت می ]20: 16س [کردند. هر وقتی تعظیم [و] ستایش خدا می

 . 26کردند. آمینها که میشگفتها و کرد به آیتداد و سخن ایشان درست می[و] خدا ایشان را یاري می 25گفتند

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کنار«. در اصل: 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».مزمور: «1. در ف 3

تصحیح شد؛ اشاره  2و ف  1 ؛ بر اساس ف»امهفده«. در اصل: 4
اي خداوند در غضب خود برخیز، به : «6-8: 7است به مزمور 

سبب قهر دشمنانم بلند شو و براي من بیدار شو! اي که داوري 
ها گرداگرد تو بیایند. فوق ایشان اي! و مجمع امتامر فرمودهرا 

 ».ها را داوري خواهند نمودبه مقام اعلی رجوع فرما. خداوند امت

 ».برخیزانم«. در اصل: 5

 . + ما6

 . + در7

 ».برد«. در اصل: 8

 . + و9

 . + و10

 ».یافته: «1. در ف 11

 ».کروبین: «1. در ف 12

 . + و13

 وده شد.افز 1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 . + و16

و کواهیها بسیارست از نبوت بیغمبران : «1. میان دو * در ف 17
 ».که خدا بر زبان ایشان فرمود جهت

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 . + و19

 ».به: «1. در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».بر: «1. در ف 22

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 23

 ».در: «2و ف  1. در ف 24

 . + که25

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »آیت«. در اصل: 26
 تمام شد انجیل«رسد با این جمله: به پایان می 2ي ف اینجا نسخه

 ».مقدس مطهر
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و کردار من آشکارا کنید در تمامی گیتی، بهر ایشان که  1بروید [و] تمامی خلق را مژده [و] بشارت بدهید ]15: 16[س، 
آب [و]  7شسته به ]16: 16س [و جان پاك؛  6نام پدر و پسر ، به5کنید 4آب شستن عماده 3[و] به ]19: 28[م،  2ایمان آورند

با شما در هر وقت تا انتهاي  9هر چه به شما فرمودم، به ایشان بگویید زیرا که منم ]20: 28[م، . 8اندوده به روغن زندگانی
به ایشان که ایمان بیاورند  هاها و آیت، از بهر او گناه باشد. و شگفت10و هر که ایمان نیاورد ]16: 16س [حقیقت؛ عالم به
هاي نو سخن گویند، و مارها بگیرند و اگر زهر ، بنمایید. و ایشان به نام من دیوان به در کنند [و] به زبان11و بکنند

 .12نکند و دست، ایشان بر رنجوران بنهند [و] خوش شوند /341/برگمرگ بخورند، ایشان را گزند 

 

 مسیح در آسمان: باال رفتن 13[فصل] پنجاه [و] نه
. و چون که ایشان را 15و دست بر ایشان نهاد و ایشان را برکت داد 14بردبه درو ایشان را تا بیت عنیا  ]50: 24ل [
ها به که این سخن 18]چون[ ما، خداوند ،عیسی ]19: 16س [آسمان باال رفت.  17، او از ایشان جدا شد [و] به16برکت نهاد

 .19بر دست راست خدا نشستایشان گفت، به آسمان باال رفت، 

در آفتاب  25که: [همچون] 24امهژده 23در مزامیر 22گفت 21باال رفتن مسیح در آسمان 20؛ از بهر [این]تفسیر
خود به در آید؛ به در  27و همچو داماد که از فدر 26و همچون پهلوان که بخرامد /342/برگبارگاه خود استوار کرد 

                                        
 . + س1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اوردند«. در اصل: 2

 ».با: «2و ف  1. در ف 3

 ».عماد«. در اصل: 4

 ».کنند«. در اصل: 5

 . + جان6

 ».با: «2و ف  1. در ف 7

 . + باشد8

 . + که9

 . + و10

 . + و11

 ».شود«. در اصل: 12

 ».شصت«. در اصل: 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »برد«. در اصل: 14

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 15

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 16

 ».با: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + جاي صورت کشی19

 افزوده شد. 1 . بر اساس ف20

 . + و21

 ».گفتند که«. در اصل: 22

 ».مزمور: «1. در ف 23

اي براي آفتاب در آنها خیمه: «5-6 :19اشاره است به مزمور . 24
آید و مثل ي خود بیرون میقرار دارد؛ و او مثل داماد از حجله

ي از کرانه کند. خروجشپهلوان از دویدن در میدان شادي می
ي دیگر؛ و هیچ چیز از آسمان است و مدارش تا به کرانه

 ».حرارتش مستور نیست
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».بجیرآمد«. در اصل: 26

ا ه: خسرك، در ك: حجله؛ با توجه به دیگر نسخه1. در ف 27
باید به معناي گردك و حجله و خیمه باشد که به جهت » فدر«

 عروس بیارایند.
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جایی که نخواهی. این را  3ببندد و ترا ببرد [در] 2، دو دست خود باال برداري و دیگر کسی میانت1و چون پیر شوي
: که گفت او به گفت، اینها چون و بدهد؛ خدا ستایش خواهد مرگ کدامین به که بداند تا که گفت شمعون بهعیسی 

 .من پی در بیا

عیسی  5داشت، [در پی]دوست می /034/برگ را اودید آن شاگرد که عیسی  4شمعون التفات [کرد و] ]20: 21[ي، 
که اي  10[و گفت] 9بود کرده تکیهي] عیسی بر [سینه 8او گستاخ بود و [به هنگام شام خوردن] 7؛ [آن که]6آمدمی

که: خداوند ما، این کیست؟  13، به عیسی [گفت]12؟ و چون صفا آن را دید11خداوند، ترا در دست که خواهد داد
در پی من بیا. و این سخن در میان برادران فاش  15بماند تا بیایم، تو کیستی؟ [تو] 14گفت: اگر بخواهم بگویم که این
 اگر بخواهم این بماند تا بیایم، تو کیستی؟ 16]االّ[ نمیرد که بود نگفتهشد که آن تلمیذ نمیرد؛ و عیسی 

که گواهی او راست است. و هست  17دانیماین [آن] شاگرد است که به این همه گواهی داد و می ]24: 21[ي، 
-بودي، خلق نمی 21دریا مداد 20بنویسیم، [اگر] 19یکی یکی را همه اگر و کردبسیار که عیسی  18دیگر معجزها [بس]

 ها بنویسند. توانستند که در کتاب

میعاد کرده بود که او را ببینند؛ و چون  24، آنجا [که] عیسی23در جلیل [رفتند] 22و [یازده شاگرد او] ]16: 28م [
 و سمانآ در که سلطنتی هر که شد نزدیک چون: که گفت ایشان بهاو را دیدند، از براي او سجود کردند. و عیسی 

فرستم. من شما را می 27، این چنین26و آن چنان که پدر من مرا فرستاد ]21: 20[ي، دهم؛ به شما می ،25شد داده من به زمین

                                        
 ».شدي«. در اصل: 1

 ».میانست«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + و6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».می کرد«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».بدهد: «2و ف  1. در ف 11

 . + که12

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 13

 . + جا14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».میدانم«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف 1 . بر اساس ف18

 ».یک یک: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »تا بام داد«. در اصل: 21

 اساس ب افزوده شد.. بر 22

 . بر اساس ب افزوده شد.23

 ».عیسی آنجا«. در اصل: 24

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شود«. در اصل: 25

 . + و26

 ».همجنین: «2و ف  1. در ف 27
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صفا رفت [و]  5که این ساعت گرفتید. و [شمعون] 4هاگفت که: بیاورید [از] این ماهی 3]بدیشان. عیسی [2و [نان] 1پخته
از  8یک تار 7ی بود که [با این همه گرانی]بزرگ، یکصد [و] پنجاه [و] سه ماه 6هايآن دام بر زمین کشید، پر از ماهی

 بیاي: که گفت ایشان بهآن دام دریده نشد. و عیسی 
که: تو کیستی زیرا که شناخته بودند  11[از وي] 10توانستند پرسید. کسی از شاگردان نمی9کنید محقق] و[ ید

 13ستُد نان و ماهی [و] به ایشان داد. این سیم باري است که [عیسی] 12]و شد ایشان نزدکه [او] خداوند است. عیسی [
 ، چون از میان مردگان برخاست.14خود را به شاگردان نمود

 

 که مسیح به شمعون صفا گفت 15[فصل] پنجاه [و] هشت: سپارش
، از 18نَّاصفا گفت که: اي شمعون پسر یوح 17]شمعون[ به، عیسی 16و چون از خوردنی خالص شدند ]15: 21[ي، 

دارم. و عیسی دانی که من ترا دوست میگفت که: آري، اي خداوند، تو می 19داري؟ صفاآنان تو مرا بیشتر دوست می
داري؟ او گفت: آري، اي ، مرا دوست می20یونَا پسر شمعون: که گفت بار دواُم باز و. بچران من برّگان: که گفت

اري؟ ددارم. گفت: گوسفندان مرا بچران. و سیم بار گفت که: مرا دوست میدانی که من ترا دوست میخداوند، تو می
گفت که: اي خداوند، به همه چیزي  21؛ و صفا»داري؟مرا دوست می«بر شمعون سخت آمد که سه بار پرسید که: 

: تفگ] و[ بچران؛ مرا گوسفندان میش: که گفتدارم. عیسی دانی که من ترا دوست میمی 23هستی و [تو] 22واقف
، خواستیرفتی هر کجا که میبستی و می، چون جوان بودي، خود به خود میان خود را می24بگویم تو به راست راست

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پختند«. در اصل: 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».ماهی: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».ماهی«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».تا: «2و ف  1. در ف 8

خود  چاشنی«یعنی میل کنید و بخورید؛ در ب: » محقق کنید. «9
 ».وریدرا بخ

 ».نمی توانست ببرسد: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + و14

ارش«. در اصل: 15  ».س

 ».جون خوردند: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 تصحیح شد. 2و ف  1اساس ف ؛ بر »یوحنا و«. در اصل: 18

 ».او: «2و ف  1. در ف 19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »یوحنا«. در اصل: 20

 ».شمعون«. در اصل: 21

 ».خبیر: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».می کویم: «2و ف 1. در ف 24
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 3نمودن مسیح خود را به شاگردان خود 2بار 1[فصل] پنجاه [و] هفت: [سیوم]

که  4و بعد از این، بار دگر خود را به شاگردان خود نمود بر دریاي طبریه، [همچنین خود را نمود] ]1: 21[ي، 
و پسران  9ي جلیل بود]و ناتاناییل [آن که از قاطنه 8: شمعون [صفا و] توما [که نامش توام بود]7جمع بودند 6یک 5همه

؛ و ایشان همه 13ماهی بگیریم 12صفا به ایشان گفت که: برویم تا 11و دو دیگر از شاگردان. و [شمعون] 10زبدي [هر دو]
 17[شد] 16. و در آن شب چیزي نگرفتند. صباح15[و] در کشتی نشستند 14آییم با تو. به در آمدندگفتند که: ما نیز می

به ایشان گفت که: اي جوانان، چیزي  19او و. استدانستند که عیسی کنار دریا و شاگردان نمی 18در برخاستعیسی 
. و ایشان دام انداختند 20خوردنی دارید؟ ایشان گفتند که: نه. او گفت که: دام در دست راست کشتی باندازید و بیابید

 22صفا به داشت،می دوست را او. و آن شاگرد که عیسی 21و نتوانستند *از بسیاري ماهی که در دام آمده بود، کشیدن*
و خود را در  24پیرهن خود را [و] در میان محکم بست 23گفت که: این خداوند ما است. و چون صفا شنید، [ستد]

، از زمین *مقدار دو صد گام دور 27دیگر که در کشتی بودند 26شاگردان وآب انداخت و آمد پیش عیسی.  25[میان]
 33کرده بر او ماهی 32که آتش /339/برگ 31[دیدند] 30ماهی را کشیدند. چون بر زمین آمدند 29، و [آن دام]28بودند*

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 1

 ».باز«. در اصل: 2

سیوم بار که خویشتن را : «2و ف  1. میان دو * در ف 3
 ».بشاکردان خود نمود

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 5

 ».بیکی: «2و ف  1. در ف 6

 . + و7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2 و ف 1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».و: «2و ف  1. در ف 12

 ».همه بگویم«. در اصل: 13

 ».بدرامد: «2و ف  1. در ف 14

 ».بکشتی برنشست: «2و ف  1. در ف 15

 ».صبا«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».بر: «2و ف  1. در ف 18

 ».عیسی: «2و ف  1. در ف 19

ید«. در اصل: 20  ».بیا

دام را که بکشند از بسیاري : «2و ف  1. میان دو * در ف 21
 ».ماهی که در دام دربیجید

 ».شمعون: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».زد بسته: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».تلمیذان: «2ف و  1. در ف 26

 . + و27

بسیار دور نبود اال نزد دو صد : «2و ف  1. میان دو * در ف 28
 ».کام

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 . + که30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 ».اش: «2و ف  1. در ف 32

 ».ماهیها: «2و ف  1. در ف 33
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 دارم[فصل] پنجاه [و] پنج: گفتن توما [که] هرگز باور نمی

که: 3آنجا نبود. و شاگردان گفتند [بدو 2بود، او با ایشان 1و توما از دوازده، یکی که اول نامش تاوما ]24: 20[ي، 
و انگشت من  4ها که در دست او *است، در دست من نخورد*ما خداوند را دیدیم. او به ایشان گفت: اگر اثر میخ

 همچنین گفت. ، ایمان نیاورم؛ توما5[اگر] که در زیر بغل او ننهم
 

 [فصل] پنجاه [و] شش: نمودن خویشتن را به توما

و درها را بسته  /338/برگو بعد از هشت روز شاگردان در اندرون خانه بودند و توما نیز با ایشان بود  ]26: 20[ي، 
: 7که فتگ توما به] و. [شما بر سالم: که گفت ایشان به] و[ میان در ایستاد] و[ آمد اندر ایشان پیش. و عیسی 6بودند

دست خود را دراز کن [و] زیر بغل من بنه و بی ایمان مباش و االّ  9و دو دست مرا ببین و [دو] 8انگشت خود را بیاور
 آوردي؛ ایمان دیدي، که ساعت این: گفتداد [و] گفت که: خداوند من و خداي من. عیسی  10مؤمن. توما پاسخ

 . 11ورندآ ایمان] و[ ندیدند مرا که ایشان خُنُک

. و این که نوشته شد تا ایمان 13ب نوشته نشدکتا این در که کردعیسی  12هاو بسیار معجزها و آیت ]30: 20[ي، 
 .14شود جاوید زندگانی را شما بیاورید، ایمان چون و خدا پسر مسیح، استبیاورند که عیسی 

 
 
 
 

 

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »توم«. در اصل: 1

 ».بایشان«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».سویمو انرا بدست من ب: «2و ف  1. میان دو * در ف 4

 ».بنهم: «2و ف  1. در ف 5

 ».درها بسته بود: «2و ف  1. در ف 6

 . + اگر7

 ».بیاورد«. در اصل: 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».جواب: «2و ف  1. در ف 10

 ».اوردند«. در اصل: 11

 ».ایات: «2و ف  1. در ف 12

 ».نیست: «2و ف  1. در ف 13

 ».باشد: «2و ف  1. در ف 14
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دشمنان خود را و ایشان را [باز پس انداخت و عار ابدي بدیشان  1و همچون پهلوان که از مستی خود به هوش آید و زد
: خدا در روز شنبه برکت 3تتا ابد رسوا کرد و انداخت. دیگر گفت در توری 2شان را]داد و این است که برخاست و ای
کنارهاي آسمان و زمین  6بینی آن که آفرید: نمی5آسود؛ و گفت در اشعیاء پیغمبر4کرد و [از] کردار خود تمامی در

 االّ نیاساید] و[ ،»آسود خود کردار تمامی از«: که] گفت[ ت. چون در توری7و تمامی دنیا خسته نشود و درمانده نگردد
دریابیم و خدا دروغ نگوید هرگز و  8بایدو معنی این را می» رگز خسته نشوده«: که گفت اشعیا و شود خسته که آن

، 10[و] روز شنبه نگاه دارند 9خدا آسود: که تسخن خود باطل نکند، اما هر دو راست است؛ [آن] که گفت در توری
آن چنان  13این شنبه که مسیح در گور بود و همه کردار خود تمام [کرد و روز شنبه آسود] 12ود برهمه نبوت ب 11[آن]

همه عظمت و سپارش که  15خود تمام کرد [و] در روز شنبه آسود. [آن] ]کردار[ آدینه روز: تدر توری 14[که] فرمود
. 17آسود و روز یکشنبه برخاست و عالم را تازه کرد 16خدا فرمود بهر شنبه، همه از بهر این شنبه تنها بود که مسیح در او

، 21توان آوردنهاي پیغمبران میاز کتاب 20مسیح و تمامی کردار او 19از بهر برخیزیدن 18هاو بسیار این چنین گواهی
 است.  23که فهم دارد، تمام 22اما این از بهر آن

 
 

 

                                        
 ».زود«. در اصل: 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

و در روز هفتم، خدا : «2-3: 2. اشاره است به کتاب پیدایش، 3
ي کار خود که ساخته بود، فارغ شد. و در روز هفتم از از همه
روز  ي کار خود که ساخته بود، آرامی گرفت. پس خداهمه

هفتم را مبارك خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن 
 ».ي کار خود که خدا آفرید و ساختآرام گرفت، از همه

 . + او4

اي آیا ندانسته و نشنیده: «28: 40. اشاره است به کتاب اشعیا، 5
ي اقصاي زمین درمانده و خسته که خداي سرمدي یهوه آفریننده

 ».تفحص نتوان کرد؟شود و فهم او را نمی

 . + در6

 . + و7

 افزوده شد. 1؛ بر اساس ف »می«. در اصل: 8

 . + را در9

 . + و10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».در«. در اصل: 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 . + و14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».گور«. در اصل: 16

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کند«. در اصل: 17

 ».کواهی: «1ف  . در18

 ».برخاستن: «1. در ف 19

 ».و«. در اصل: 20

 ».توان اورد: «1. در ف 21

 ».هر: «1. در ف 22

 ».کفاف: «1. در ف 23
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از بهر داوود و تخم او تا ابد. این دلیل  4خالص به مسیح خود 3کرد کار2همچو کرکس تازه کند؛ و [نیز گفت]: 1ترا
ي تو تباه شود و این نه داوود بهر گزیده 6مردگان [و] برخیزیدن او زیرا که گفت نگذاري بر افتادن مسیح میان 5کند

انی جو«گوید. و گفت که: معلوم است که داوود مرد [و] تن او تباه شد، اما این از بهر مسیح می 7خود گفت، چرا که
سالی  9زید و در هر [صد]تر می[و] افزون زید از دو هزارها میزیرا کرکس بسیار سال» همچو کرکس تازه کند 8[تو]

شود و و تازه می 11آوردماند و آنگه از نو پر میمی 10ي گوشت [بی پر]ي پارهاندازد و مانند بجهتمامی پر خود را می
 زبان داوود این مثل بر مسیح آورد یعنی بمیرد و باز تازه شود. 12این در همه عالم معروف است. و از بهر این خدا در

؛ و گفت در مزامیر 14گفت که: بازوي من مرا برخیزانید و کسی نبود با من؛ خود به خود برخیزیدم 13و در اشعیاء پیغمبر
؛ این از بهر مسیح گفت و بهر برخیزیدن او زیرا که 15که: شب هنگام گریستنی [و] نوحه بپوشانید و در بامداد شادمانی

[و] خرم  17کردند و بامداد که برخاست [و] او را دیدند، شادنوحه میگریستن [و]  16شب هنگام یاران او، [همگینان]
ابد األبد بماند [و  20هاي او روزگارها [تا]و سال 19که: در روزگار ملک روزها بیفزایی 18شدند. و باز در مزامیر گفت

األبد و اگر نه کدام گوید که ملک او است تا ابد پیش خدا رحمت [و] راستی او؛ [و] این بهر مسیح می 21تا ابد]
 25شد همچون کسی که از خواب برخیزد /337/برگبیدار  24: خدا23بماند تا ابد به جز از مسیح. گفت در مزامیر 22مملکت

                                        
 ».تو: «1. در ف 1

پادشاه که نجات عظیمی به : «50: 18اشاره است به مزمور . 2
خود داده و به مسیح رحمت نموده است. یعنی به داوود و ذریت 

 ».او تا ابداآلباد

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کردار«. در اصل: 3

 . + را4

 . + و5

 ».نگهداري«. در اصل: 6

 ».زیرا: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 10

 ».برمی اید او را: «1. در ف 11

 ».بر: «1. در ف 12

اي و نگریستم و اعانت کننده: «5: 63. اشاره است به اشعیا، 13
نبود و تعجب نمودم زیرا دستگیري نبود. لهذا بازوي من مرا 

 ».نجات داد و حدت خشم من مرا دستگیري نمود

 ».برخاستم: «1؛ در ف »برخیزید«. در اصل: 14

 . + از15

 افزوده شد. 1بر اساس ف  .16

 ».شادمان: «1. در ف 17

بر عمر پادشاه روزها خواهی : «6-7: 61. اشاره است به مزمور 18
ها باقی خواهد ماند. به حضور خدا هاي او تا نسلافزود و سال

خواهد نشست تا ابداآلباد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را 
 ».محافظت کنند

 ».بیفزا«. در اصل: 19

 افزوده شد. 1بر اساس ف . 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».ملک: «1. در ف 22

آنگاه خداوند مثل کسی : «65-6: 78. اشاره است به مزمور 23
روشد، خکه خوابیده بود، بیدار شد، مثل جباري که از شراب می

 ».و دشمنان خود را به عقب زد و ایشان را عار ابدي گردانید

 ده است.خط کشی» گفت«کاتب روي  . + که گفت؛ البته خود24

 ».برخیزید«. در اصل: 25
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بود که مسیح زحمت بکشد و از میان مردگان برخیزد بعد از سه روز. [و] به جهت توبت به نام وي مژده گفته شود و 
 3در [شهر] 2. و شما1ها در عالم؛ و شما گواهی دهندگان اینها باشید؛ و من بفرستم بر شما مملکت پدربهر آمرزیدن گناه

 شما را بپوشانم.  5نیروي آسمانی 4]اورشلیم باشید تا آنگه [که

گفت که: سالم بر شما، آن چنان که پدرم مرا فرستاد، من شما را بفرستم.  6]بدیشانو دیگر بار عیسی [ ]21: 20ي [
و هر کس که شما او  8هان را بیامرزیدتا گناه 7و چون اینها گفت، در دهن ایشان دمید [و] گفت: روح پاکم بپذیرید

 آمرزیده شود و اگر ببندید، بسته شود. را بیامرزید، 

ایستادند و در گفت که: آفتاب [و] ماه در حد خود به 11در حبقوق پیغمبر 10مسیح 9از بهر برخیزیدن تفسیرو 
خلق  16زمین واگشاده شود؛ به خشم [تو] 15؛ حمیت14در روشنایی برق سالح تو بر شوند 13شوند و نیز 12نور تو روان

شکار کردي، اي خدا، تا قوم خود را خالصی دهی و مسیح ترا پاینده داري و برهانی؛ شوند؛ و خالص را آ 17سست
که: بهر این دل من شادناك شد و زبان من  18نهادي. و گفت در مزامیر /336/برگدر سرهاي بزرگان ما اساس باطل 

ي تو نگذاري] که گزیده، [و 20بهر آن که جان من در دوزخ نگذاري 19رازناك شد و تن من نیز در امید پیوسته شود
گفت که: جوانی  22در مزامیر 21هاي زندگانی به من نمودي و مرا از شادمانی روي تو پر کنی. و هم بازتباه شود و راه

                                        
 . + ل1

 . + را2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».آسمان«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».پذیرید«. در اصل: 7

 ».بیامرزند«. در اصل: 8

 ».برخاستن: «1. در ف 9

 . + گفت و10

آفتاب و ماه در : «11-3: 3. اشاره است به کتاب حبقوق، 11
هاي خود ایستادند از نور تیرهایت و از پرتو نیزة براق تو برج

ال ها را پایمبرفتند. با غضب در جهان خرامیدي، و با خشم امت
خویش و خالصی مسیح خود بیرون  نمودي. براي نجات قوم

آمدي. سر را از خاندان شریران زدي و اساس آن را تا به ابد 
 ».گردن عریان نمودي، ساله

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نوران«. در اصل: 12

 . + تو13

 ».شد: «1. در اصل و ف 14

 ».همت«. در اصل: 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».شست«. در اصل: 17

-از این رو دلم شادي می: «9-12: 16 زمورت به م. اشاره اس18

؛ جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد آیدکند و جاللم به وجد می
شد. زیرا جانم را در عالم اموات ترك نخواهی کرد، و قدوس 
خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. طریق حیات را به من 

دست خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به 
 ».ها باد تا ابداآلباد!راست تو لذت

 . + و19

 ».نگاه داري«. در اصل: 20

 ».دیکر: «1. در ف 21

که جان تو را به چیزهاي نیکو : «5: 103. اشاره است به مزمور 22
 ».کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شودسیر می
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 1کرد؟ و همان ساعت آنجا بودندها از بهر ما میگفت و تفسیر کتابما گران شده بود که چون در راه به ما سخن می
حقیقت گفتند که: بهیکدگر را می ،3در اورشلیم. دیدند آن یازده [و کسانی که با ایشان جمع شده بودند] 2و بازگشتند

 .6آن هر دو آنچه در راه دیدند، نمودند 5نمود؛ و [باز] 4[و] محقق، خداوند ما برخاست و خود را به صفا

، همه، شاگردان از بیم 8هاشب هنگام آن روز یکشنبه شد و درها [و] دریچه ]19: 20ي [، 7گفتندو چون اینها می
، مترسید. و 9منم [من] ]36: 24ل [ شما، بر سالم: که گفت ایشان به] و[ ایستاد میان در آمدیهودیان بسته بودند و عیسی 

و چرا  ترسیدشان گفت که: چرا میای بهبینند. و عیسی و پنداشتند که خیال [و] جان می 10ایشان از وهم فرو ماندند
، 14[و] بدانید که جان 13که منم من؛ پسویید مرا 12و دو پاي من ببینید 11ها در دل شما افتاد؟ دو دست [من]اندیشه

و دو پاي خود را به  15گوشت [و] استخوان ندارد آن چنان که دیدید از آن من. و چون اینها گفت، دو دست [خود]
و نکوهش  ]14: 16س [. 17و عجب ماندند /335/برگآوردند ایمان نمی 16ایشان نمود و *از شادمانی خود تا این غایت*

به ایشان  ]41: 24ل [. 18ایمان ایشان [را] و سختی دل ایشان که او را دیدند که برخاست [و ایمان نیاوردند] کرد کماسی
گفت که: دارید اینجا چیزي خوردنی؟ و ایشان قدري ماهی بریان کرده و قدري انگبین به او دادند و او بستد [و] در 

 برابر ایشان خورد. 

ناچار است  20شما گفتم، در وقتی که پیش شما بودم که 19ها که بااست سخن به ایشان گفت که: این ]44: 24[ل، 
از بهر من  24پیغمبران [و] در مزامیر 23]در[ وآنچه که نوشته شد در ناموس موسی  22تمام شود 21[و] واجب که [این]

ه همچنین واجب شد کها را دریابند [و] به ایشان گفت که: این چنین نوشته گفت. آنگه فهم ایشان گشاده شد تا کتاب

                                        
 ».نشستند: «2و ف  1. در ف 1
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بشوید : «2و ف  1؛ در ف »بسرید پرمحید«. در اصل: 13
 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»بیرمحید

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».بسیار شادمان شدند تا نهایت: «2و ف  1. در ف 16

 ».می ماندند: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18
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 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22
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 . + گفت24
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روید؟ و یکی از ایشان که نامش قیلوفا بود، پاسخ داد و غمناك می 1گویید با یکدیگرها که شما میچیست این سخن
نجا چه شد؟ و او به ایشان گفت که: چه شد؟ در این روزها آ 3دانینمی 2گفت که: تویی تنها از اورشلیم، بیگانه [که]

پیش همه  6[پیش خدا و] 5کردارها در و سخن در بود نیرومند و بود پیغمبر مردي ناصري: عیسی 4و ایشان گفتند که
ت اند. و ما پنداشتیم که او اسعالم. بزرگان و امامان [و] نویسندگان، او را در داوري افکندند تا بمیرد و او را آویخته

تر رفته شده است. و االّ زنان از ما پیش 9که اینها 8اسرائیل را خالص دهد؛ اکنون سیم روز است [از آن] 7آن که][
، آمدند [و] به ما گفتند که: فرشتگان آنجا دیدیم و از بهر 12؛ و چون تن او را ندیدند11[و] در گور [نگریستند] 10بودند

 رون رفتند [و] دیدند که این چنین بود که زنان گفتند، اما او را ندیدند. وي گفتند که زنده شد. و کسان از ما در گور د

در ایمان، پیغمبران از  /334/برگ 14[و] گران دالن 13فهمان کم اي: که گفت ایشان باو آنگه عیسی  ]25: 24[ل، 
 از واز موسی  16تا در عظمت خود در رود؟ و آغاز گفتن کرد 15بهر او چه گفتند؟ نه واجب بود که این همه بر تافت

[تا در  20دیه شدند 19، تا آن که نزدیک18کردتفسیر می 17هاکتاب همه از ایشان براي] و[ خود نفس بهر پیغمبران همه
به او گفتند  22داد آن چنان کسی که در راه دور خواهد رفتن. [او را گرفتند و]و او ایشان را مژده می 21ده اندر روند]

؛ و [چون] با 24که شب هنگام رسید و او نیز با ایشان در دیه رفت [تا با ایشان باشد] 23که: امروز در پیش ما باش [زیرا]
، آنگه چشم ایشان گشاده شد و [در وقت 28و پاره کرد [و] به ایشان داد 27نان و برکت نهاد 26، ستد25ایشان نشست

گفتند که: نه دل ما در درون . و ایشان با یکدیگرمی31شد [از ایشان] 30دم ناپدید او را شناختند، اما همان 29همان دم]
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 3جماعت پاسبانان را خبر نباشد؟ و اکنون نشود و 2را از سر گور که مهر او تغییر 1چون بتوان برداشتن سنگ بس عظیم
دهد؛ و مسیح زنده در پیغمبران گواهی می /333/برگ 7که از بهر برخیزیدن 6[است خداي] 5دو صد جاي 4[در صد و]

: برخیزم و 11*گفت خدا که 10از مرگ رهانیدي و هم در مزمور یازدهم 9که: جان مرا 8گفت در مزامیر پنجاه [و] پنج
: ما شادناك شویم به خالص تو؛ باز 13که* 12و خود را به آن آشکار کنم؛ و هم گفت در مزامیر نهمرستگاري بسازم 

 16که: من در خواب [رفتم و] 15گفت که: برخیز اي خدا تا آدمی بار دگر تکبر نکند و هم در مزمور سیم 14در مزامیر
 خفتم، باز زود بیدار شدم و برخاستم. 

 

 کرد 19را از بهر شاگردان آشکار 18خود 17[فصل] پنجاه [و] چهار: که
 24عمآوس بود و قدر شش غَلوت 23دیه که [نامش] 22رفتند بهمی 21شاگردان 20و در آن روز [دو از] ]13: 24ل [
 نزد. و آمد عیسی 29که شده بود 28گفتند از بهر این چیزهامی 27[سخن] 26از اورشلیم. ایشان یکی با یکی 25راه دور بود

که:  31؛ و چشم ایشان گرفته بود که او را نشناسند، و از ایشان پرسید [و گفت]30رفتمی همراه به ایشان با و ایشان
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 ».تفسیر«. در اصل: 2

 ».بعدازین: «1. در ف 3
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زیراکه جانم را از موت «: 13: 56. اشاره است به مزمور 8
 ».ايرهانیده

 ».من: «1. در ف 9

گوید: به سبب خداوند می: «5: 12. اشاره است به مزمور 10
ی خیزم و او را در نجاتي فقیران، اآلن برمیغارت مسکینان و ناله
 ».کشد، برپا خواهم داشتکه براي آن آه می

 ».که خدا«. در اصل: 11

در تو شادي و وجد : «2: 9مور . احتماالً اشاره است به مز12
 ».خواهم نمود

 نیست. 1. میان دو * در ف 13

برخیز اي خداوند تا انسان : «19: 9. اشاره است به مزمور 14
 ».غالب نیاید

و اما من خسبیده، به خواب رفتم : «5: 3. اشاره است به مزمور 15
 ».دهدو بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می

 وده شد.افز 1. بر اساس ف 16

 ».جون: «2و ف  1در ف . 17

 ».خویشتن: «2و ف  1. در ف 18

 ».اشکارا: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 21

 ».در: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 همین کتاب. 34، فصل 3. براي دیدن معنی غلوت، رك: باب 24
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، جان من از هاویه به در آوردي یعنی از گور مرا برهان و ایشان که در چاه افتادند. این است که 2[خداوند] 1اي
 به سبب انکاري، در چاه افتادند. 4و اینها 3برخیزید

ت خدا آن گور را نو کنده بودند بر سنگ از حکم 6[زیرا] 5و هم چیزي دیگر هست که یهودیان را دروغ کند
بیت المقَدس تمامی به یکبار سنگ است و چون در سنگ نقب کنند البته  10در شهر [و زمین] 9اي وباغچه 8و 7خارا

و  11که پیدا شود؛ [و اگر ببندند و اگر برآرند هیچ چاره نیست که اثر نقب به عمارت یا به حیلت مخفی و ناپیدا شود]
، و اما آنچه در سنگ باشد، ممکن نیست 13نقب در خاك باشد، شاید که به خاك آگنده شود [و ناپیدا شود]آن  12اگر

هم یهودیان و هم رومیان و هم  15. و بعد از این در اندرون گور رفتند و احتیاط کردند و [دیدند]14که مخفی باشد
کردند [و] به خلق می 17بودي، آن نقب را پیداو غیرهم، هیچ اثر نقب ندیدند؛ و اگر سخن ایشان راست  16یونانیان

شد و خود خجل و و سخن یهودیان درست می 20همه رسوا شوند 19مسیح 18نمودند *آشکارا تا مدعیان برخاستنمی
که گفت که: دروغ را دوست  23بر زبان پیغمبران 22تا راست شود سخن خداوند 21شدند؛ و لیک این شد که*خوار نمی

 26هیچ اثر نقب نیست در 25گور تا ابد هست و در [او] 24نهادند و زبان ایشان راست نگوید. اکنون داشتند و بر من بهتان
و  31نشده بود 30و مهر متغیر 29مهر کرده بودند و سنگ برگردیده بود 28که باالي سنگ را 27این زمان. نیز معنی است

                                        
 ».اي«. در اصل: 1

 افزوده شد. در قیاس با ك. 2

 ».برخاست: «1. در ف 3

 ».ایشانرا: «1 . در ف4

 ».یهودیان دروغند: «1. + و؛ در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».خاره: «1. در ف 7

 آمده است.» به«در معنی » و. «8

 آمده است.» بر«در معنی » و. «9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».زیرا: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».بماند: «1ف  . در14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».فرنکان: «1. در ف 16

 ».بدید: «1. در ف 17

 ».برخیزیدن: «1. در ف 18

 ».هیچ«. در اصل: 19

 ».می شدند: «1. در ف 20

شدند و لیک و خود خجل خوار نمی«. میان دو * در اصل: 21
اس ؛ بر اس»این شد که تا برخاستن هیچ مدعیان همه رسوا شدند

 تصحیح شد. 1ف 

 ».خدا: «1. در ف 22

زیرا که «آمده است:  2: 109. شبیه به این مضمون در مزمور 23
اند، و به زبان دروغ دهان شرارت و دهان فریب را بر من گشوده

 ».اندبر من سخن گفته

 ».اینک: «1. در ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».و«. در اصل: 26

 ».ایست«. در اصل: 27

 ».ز باالا: «1. در ف 28

 ».کردید: «1. در ف 29

 ».متیر«. در اصل: 30

 ».نشد: «1. در ف 31
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از دور که در برابر تو آویخته باشد و در زنده شدن تو ایمان نیاورند، و  3روز، جان خود ببینی 2در شب و [در] 1بترسی
 باور نکنند.  6آویخته ببینند [و] در شب [و] در روز برخیزد [و] به زندگانی [او] 5که او را [برابر] 4اینک آشکارا شد

 9و [قومی از] ]11: 28م [؛ 8*و خبر کردن که مسیح برخاست 7به [نزد] کوهونان*رفتن پاسبانان 
با مهتران  12دبزرگان امامان خبر کردند به آنچه که شد. فراهم شدن 11شهر درآمدند [و] به 10پاسبانان [و] سرهنگان به

که شاگردان او  16دادند و گفتند [و] آموختند که: بگویید 15به پاسبانان رشوه 14هاي بسیار از حد بیروندرم 13[خود] و
این خبر به ملک برسد، ما عذر  /332/برگدزدیدند [و] بردند و ما خفته بودیم، زیرا که اگر  18[و او را] 17آمدند در شب

در یهودیان  23. این خبر فاش شد22گفتند 21، آن چنان کردند که [به] ایشان20ایستدند 19شما را بخواهیم. و چون رشوه
 . 25غایت 24تا [این]

از بهر من  28ها درگذشت و [زمین]که سر من در شکاف کوه 27[پیغمبر] 26این [که] گفت در یونان تفسیر
گفت که:  31مسیح خود را رهانید؛ و دیگر در مزامیر 30که: اکنون دانستم که [خدا] 29گشاده شد؛ [و] گفت در مزامیر

                                        
 ».بترس«. در اصل: 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».بینی«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کفت«. در اصل: 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1اس ف . بر اس6

 ».کوهان«. در اصل: 7

رفتن باسبانان و بکوهونان خبر : «2و ف  1. میان دو * در ف 8
 ».کردند که برخاست

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».در: «2و ف  1. در ف 10

 ».با: «2و ف  1. در ف 11

 . + و12

 . + از13

 ».نه کم: «2و ف  1. در ف 14

 ».رشوت: «2و ف  1. در ف 15

 ».بگوید«اصل:  . در16

 ».بشب: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».رشوت: «2و ف  1. در ف 19

 ».شدند: «2و ف  1. در ف 20

 . + که21

 ».فرموده بودند: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 25

ها فرود رفتم کوه به بنیان: «6: 2. اشاره است به کتاب یونس، 26
و زمین به بندهاي خود تا به ابد مرا درگرفت، اما تو اي یهوه 

 ».خدایم حیات مرا از حفره برآوردي

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

ام که خداوند مسیح اآلن دانسته: «6: 20. اشاره است به مزمور 29
را اجابت خواهد نمود،  رهاند. از فلک قدس خود اوخود را می

 ».به قوت نجات بخش دست راست خویش.

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30

اي خداوند جانم را از حفره : «3: 30. اشاره است به مزمور 31
 ».برآوردي. مرا زنده ساختی تا به هاویه فرو نروم
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نیست، و  4مقبول 3او و گواهی زنان [راست و] 2بهر برخیزیدن 1گویند که زنان گواهی دادندو جهودان می
شود و ایشان آن صورت را شود، در زنان مصور میاین است که: اول که تن آدمی در عالم مصور می 5جواب [ایشان]

دعوي  /331/برگبینند. اگر زن شود و تمامی خلق می[و] بعد از آن ظاهر می 8[و] بگویند 7یابنداز مردان می 6تر][پیش
. و برخیزیدن مسیح چنین بود زیرا 10، دعوي آن زن دروغ باشد9کند که آبستن است [و] بعد از نه ماه بچه زایده نشود

این بار همچون  13شد پیش مردم. و [این چنین] 12و از او پیدا شد و آشکار 11که اول [که] دانست آمدن او، مریم بود
 15باردار شد و باز زایده شد؛ و مادرش [و] دیگر زنان او [را] چون قابله، زمین به مسیح 14که مریم به مسیح باردار شد

، [این 17بینند، روي او زودتر زنان می16شودآید و ظاهر میدیدند. و آن چنان که در اول بار [که] آدمی در وجود می
نشود؛ و بعد از آن به  20لروي او زنان دیدند تا عادت که از اول شده است، تبدی 19در این دوام بار، [اول] 18چنین]

جهت  22[و] نان خورد و دست بر تن او نهادند 21شاگردان خبر کردند [و] آمدند [و] دیدند [و] با ایشان سخن گفت
 است. 24[و] گواهی دادند و گواهی دو یا سه مقبول 23احتیاط

و همه گواهی دادند و که او را دیدند  26چون خود را نمود بر دریاي طبریه، بیش از پانصد مرد [بودند] 25و او
بود، اما گفت دست یهودیان می 28، حقّ به27گفت که تنها زنان دیدند [او را و مردان او را ندیدند]اگر در انجیل می

به هر نوعی  30گویند که دیدیم][و] سه نوبت دیدند؛ [باز که خودشان دیدند و می 29که اول زنان دیدند و آخر مردان
: که ت، گفت در توری31آوردندشود [و] به جهت آن که به زندگی او ایمان نمیه میسخن یهودیان باطل و بیهود

                                        
 . + بر1

 ».برخاستن: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».قبول«. در اصل: 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».می بینند: «1. در ف 7

 ».می کویند: «1. در ف 8

 ».نزاید: «1. + و؛ در ف 9

 ».شود: «1. در ف 10

 ».دانست: «1. در ف 11

 ».اشکارا: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 . + و14

 ».قافله«. در اصل: 15

 . + و16

 ».می بیندو«. در اصل: 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».تبدویل«. در اصل: 20

 ».کفتند: «1. در ف 21

 . + و22

 ».احتیاج«. در اصل: 23

 ».قبول«. در اصل: 24

 ».این: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 1بر اساس ف . 27

 ».در: «1. در ف 28

 ».انکه مردم: «1. در ف 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30

 ».نیاوردند: «1. + و؛ در ف 31
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گشت [و] به وي گفت [به] عبرانی:  3پس 2مریم. مریم: گفت او به. عیسی 1تانم][در] کجا نهادي [تا بروم و او را بس
؛ اکنون پیش برادرانم برو [و] به 7من میا که هنوز پیش پدر باال نرفتم 6پیش: که گفتمعلم. عیسی  5یعنی که 4رابونی

 8آمد مریم مجدالنی و روم پیش پدر من و پدر شما و پیش خداي من و خداي شما. و آنگهایشان بگو که باال می
 و این چنین گفت. 9شاگردان را مژده داد که: خداوند [را] دیدم

[و]  12[و] مرقس گفت که: صباح 11: شب هنگام [و] لوقا [و] یوحنَّا گفتند: تاریکان10؛ این که متی گفتتفسیر
 ت به کسی نگفتند، آن متّیچنین بود که شب هنگام دو زن آمدند [و] دیدند و از ترس و هیب 13برآمدن آفتاب: [این]

آمدند سه زن،  14نوشت [شب هنگام] زیرا که از زبان ایشان او زودتر شنید [و] آن چنان نوشت. دوم بار نیمه شب [بود]
[جهت آن که  17که خیال است 16اول بار [که] دیدند، پنداشتند 15دیدند [و] بازگشتند [و] به شاگردان گفتند؛ چرا که

او در گمان باشد، چون دوم بار ببیند، محقق کند؛ آنگه به گفتن دلیري کند، چون محقق آن هر چه آدمی ببیند، از 
 20دیدند [و ایشان را] محقّق شد، آنگه [رفتند و] 19بهر آن نگفتند. چون دواُم بار [حقیقت] 18که به گفتن دلیري کند و]

 22سیم بار رفتند، صباح 21و چون [با شاگردان] شاگردان را خبر کردند؛ به آن سبب لوقا [و] یوحنَّا تاریکان نوشتند.
[و] هر خبري بر  26سه درست است 25. و این [هر]24آن مرقس نوشت: [صباح و بر آمدن آفتاب] 23[برآمده بود، جهت]

 شود. یا چهار درست می 27زبان سه [مرد]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + او2

 ».بار: «2و ف  1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »رابوبانی«. در اصل: 4

 ».که ترجمان: «2و ف  1. در ف 5

 ».نزد: «2ف  و 1. در ف 6

 . + و7

 ».به«. در اصل: 8

 ».دید: «2و ف  1. در ف 9

 . + و10

 ».تارکان«. در اصل: 11

 ».صبا«. در اصل: 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».زیرا: «1. + از؛ در ف 15

 ».می بنداشتند: «1. در ف 16

 ».می بینند: «1. در ف 17

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».صبا رفتند«. در اصل: 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».بقول خود درستند: «1. در ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27
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شمعون [و] آن شاگرد دیگر  ]3: 20[ 5ي؛ 4گفتند [و به دیگران] 3[یازده] 2به 1و آنان [همگینان] ]9: 24ل [از او باور نکردند. 
تر از شمعون دوید بر سر گور [و از شمعون پیش 9تریوحنَّا پیش 8؛ و [آن تلمیذ یعنی]7رفتند 6یعنی یوحنَّا هر دو [به هم]

ها جدا شده [و اندر گور نرفت؛ شمعون در پی او رسید ، دید که کفن11؛ و از بیرون گور نگاه کرد10در گور درآمد]
، جدا 14الّ پیچیده]که بر سر او پیچیده بود، [نبود با کفن ا 13و آن دولبند 12ها جدا نهاده]و در گور در رفت و دید کفن

که هست  17دانستندرفت، دید [و] ایمان آورد. و نمی 16، یوحنَّا در اندرون15نهاده بود در یک کنار؛ و [آنگه آن تلمیذ]
 ، یوحنَّا باز به جاي خود رفت. 19و [این تلمیذ] 18در کتاب که: از میان مردگان خواهد برخاست

شیده، [یکی ي سفید پوگریست و در گور نگه کرد. دید دو فرشتهمیو مریم ایستاده بود پیش گور،  ]11: 20[ي، 
؟ 22کنییم گریه چرا زن، اي: که گفتند او به. بودند نشسته بود،که عیسی  21یکی پیش پاي، در آنجا 20پیش سر گور و]

 26گفت [و] باز گردید 25به کجا نهادند. و این [را] 24دانم که [او را]و نمی /330/برگ 23انداو گفت که: خداوند مرا برده
گریی؟ و ، چرا می28به او گفت که: [اي] عورت 27]عیسی[ است؛ عیسی که دانستنمی و ایستادهو آنگه دید عیسی 

باشی، به من بگو او را  32برده 31اگر [تو] 30خواهی؟ او پنداشت که مگر باغبان است [و] گفت: خداوند مرامی 29که را

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + همدیکر2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 4

 ».گفتندي می«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».دویدند: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».زوتر: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».بنکرید: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

ند نویسهاي فرانسوي مید: دستار و عمامه، لغت نامه. دول بن13
 يخوذ از کلمهأکه توربان متداول در فرانسه به معنی عمامه م

ان، ي سرعمامه؛ سر پایدولبند فارسی است به معنی بند و رشته
مندیل، سرپوش، همچنین کاله کمربند و شال کمر. 

ه در کدولبنددارآغا، از صاحب منصبان دربار سالطین عثمانی 
 برد (دهخدا).ي اگردان سلطان را میمواقع رسمی عمامه

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».اندر: «2و ف  1. در ف 16

 ».میدانست نه«. در اصل: 17

 ».برخیزد: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».انجایکه: «2و ف  1. در ف 21

 ».جرا می کریی: «2و ف  1. در ف 22

 ».ستدند: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».بازکشت: «2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».عورت: «2و ف  1. در ف 28

 ».کیرا: «2ف  و 1. در ف 29

 ».ایخداوند: «2و ف  1. در ف 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 ».ستده: «2و ف  1. در ف 32
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 3[و] مریم، مادر یعقوب و دیگر زنان که با وي آمده بودند [پیش] 2و [یوحان] ]10: 24[ل، جدالنی مریم م 1تاریکی آمدند]
 6گفتندبا خود می 5آمدند [پیش گور وقت برآمدن آفتاب و] 4چون [شنبه گذشت، صباح یکشنبه] ]1: 16[س، گور و 

دیدند که آن سنگ برگردیده  /932/برگ، 7که: چون بتوانیم که سنگ را از [در] گور بگردانیم؛ و چون نیک نگاه کردند
در حیرت ماندند  11و ندیدند؛ رارفتند و تن عیسی  10اندرون ]3: 24ل [بود آن سنگ.  9و سخت بزرگ 8بود [از سر گور]

؛ 14پوشش ایشان، بر باالي سر ایشان ایستاده بودند 13تابیدرق میو در حال دیدند که دو مرد [که] همچو ب 12[در این]
؛ و فرشتگان به زنان گفتند که: چرا زنده در میان مردگان 16به زیر [بر] زمین کردند 15عظیم ترسیدند و روي [خود]

اندر جلیل شما گفت، چون  18؟ او این جا نیست [و] برخاست *و شما او را به یاد آورید [و] هر چه که به*17جوییدمی
که: فرزند آدمی استوار شد تا در دست مردم گنهکار سپارده شود و آویخته شود و سیم روز برخیزد.  19بود، [و گفت]

 . آوردند یاد به راهاي عیسی سخن 20و [ایشان]

و  22ردک سالم ایشان به] و[ افتاد ایشان برابر دربگویند؛ ناگاه عیسی  21شتابیدند به رفتن که به شاگردان ]8: 28م [
پیش او و پایش بوسیدند؛ و او به ایشان گفت که: باك نیست بر شما، بروید [و] به  23ایشان هر دو در سجود آمدند

رفت، مژده داد به ایشان  25و مریم [مجدالنی] ]10: 16س [و مرا در آنجا ببینند.  24برادران من بگویید که بروند در جلیل
 28شنیدند که زنده شد، [او را دیدند و] 27گریستند. و چون ایشانبودند و میزیرا عظیم اندوهناك  26[که با وي بودند]

                                        
 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 5

 ».می اندیشیدنددر نفس خود : «2و ف  1. در ف 6

 ».نکریستند: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».عظیم: «2و ف  1. در ف 9

 ».اندر: «2و ف  1. در ف 10

 ».جون: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».می تابند و«. در اصل: 13

 ».ایستاده: «2و ف  1. + و؛ در ف 14

 افزوده شد. 2ف  و 1. بر اساس ف 15

 ».زیر فرواوردند: «2و ف  1. در ف 16

 ».می خواهید: «2و ف  1. در ف 17

 ».بیاد اورید هر جه با: «2و ف  1. میان دو * در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».بیش شاکردان تا: «2و ف  1. در ف 21

 ».کفت: «2و ف  1. در ف 22

 ».کردند: «2و ف  1در ف . 23

 ».بجلیل: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».این«. در اصل: 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28
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 مسیح از گور 1[فصل] پنجاه [و] سه: برخاستن
تا گور  5، مریم مجدالنی و مریم دیگر آمدند4یکشنبه باشد 3شد که فرداش 2و چون شب هنگام [شنبه] ]1: 28[م، 

سنگ را  8آمده بود و [آن] 7بر ایشان افتاد؛ و زمین لرزید زیرا که فرشته از آسمان فرود 6را زیارت کنند و سهم سخت
[و] روي او  12ي او سفید همچو برف؛ و جامه11نشسته بود 10و بر آن سنگ [که بر گور بود] 9از گور برگردانیده

. آن فرشته به زنان 18خفتند 17هوش][بی 16گور از او ترسیدند [و] مانند مردگان 15؛ و پاسبانان14[مانند برق] 13تابیدمی
 21برخاسته شد [زنده] 20اکنون نیست، جا این خواهید؟می کردند، بردار که را، عیسی 19گفت که: [باك نیست بر شما]

که خداوند ما نهاده بود؛ [و] بروید [و] به شاگردان بگویید و مژده بدهید  23بنگرید آنجا 22آن چنان که فرمود. بیایید
و او را در آنجا ببینید؛ اینک شما را خبر کردم.  26در جلیل برود 25ترشما پیش 24که از میان مردگان برخاست، و [او از]

آمدند از بس  28یخته، [به در]از گور گر 27چون شنیدند] ]8: 16[س، و ایشان، هر دو [پیش گور دویدند به ترس عظیم. 
در  ]1: 24[ل، نگفتند زیرا که بسیار ترسیده بودند.  32و به کسی چیزي 31عظیم بر ایشان افتاده بود 30سهم [و هیبت] 29که

و در صباح روز یکشنبه  ]1: 20[ي، آمدند [پیش گور و او را گشاده دیدند  35یکشنبه [تاریکان] 34روز 33سحر صباح

                                        
 ».برخیزیدن: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».صباحش: «2و ف  1. در ف 3

 . + آمد4

 ».امد: «2و ف  1. در ف 5

 ».عظیم: «2و ف  1. در ف 6

 ».فرو: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».برکردانید: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».نشست: «2و ف  1. در ف 11

 ».برق«. در اصل: 12

 ؛»دیدار او مثال برق«؛ در ب: »رونق او می تابید««. در اصل: 13
 ».او می ستابیدرونق : «2و ف  1در ف 

 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 14

 ».پاسبان«. در اصل: 15

 ».همجون مرده: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . + و18

 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 19

 ».اینک: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 21

 ».میباید«. در اصل: 22

 ».انجایکه: «2ف  و 1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».بیش: «2و ف  1. در ف 25

 ».بروید«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2، ف 1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».افتاد: «2و ف  1. در ف 31

 ».خبر«. در اصل: 32

 ».صبا«. در اصل: 33

 ».روزي«. در اصل: 34

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 35
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 نگه دارند 1[فصل] پنجاه [و] دو: رفتن یهودیان پیش فیالطس تا گور را نیکو به احتیاط
شد، بزرگان امامان و دانشمندان جمع شدند در پیش  3روز شنبه [از پس آدینه] 2و چون [دومین] ]62: 27[م، 

واهیم خگفتند که: اي خداوند، آن طاغی گفته بود که بعد از سه روز از گور برخیزد؛ و اکنون ما می 4فیالطس [و به او]
د که از میان ناو سپارش نیک بکنی تا نبادا که شاگردان او بیایند و او را بدزدند [و] به خلق بگوی 5که از بهر نگاه داشتن

بود. فیالطس به ایشان  8، بیشتر از آن که اول7افتدآشوب و ضاللت در خلق به 6مردگان برخاست؛ و دیگر بار [از نو]
ان دانند. ایشو خدمتکاران که او را نگاه دارند و پاسبانی کنند، *آن چنان که ایشان می 9گفت: شما را مردمان هست

، نهادند *و حکم کردند و مردمان 12باالي گور [بود] 11سروران بر [سنگ که] 10مهرهايرفتند [و] گور را مهر کردند و 
 15بر اوگماشته کردند تا او را نگاه دارند* /832/برگو سرهنگان  14[و] پاسبانان 13خود*

مردمان «خود گفت، اما از خدا بود که فیالطس فرمود که:  16؛ این سخن که فیالطس گفت، نه او [از]تفسیر 
که نگاه دارند،  17زیرا که فیالطس رومی بود؛ با خود اندیشید که اگر من مردمان خود را بگذارم» را نگاه دارند شما او
یکی شدند [و] به ایشان دادند؛ و از بهر این گفت  19او برخیزد و یهودیان بگویند که: رومیان با شاگردان [او] 18[ناگاه]

شود و یهودیان به یکبار  23حقیقت درست و آشکاربه 22تا کردار خدا» ، او را نگاه دارند21[دارید] 20شما مردمان«که: 
 خجل و رسوا شوند.

 

 

                                        
 ».احتیاج«اصل: . در 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».نکهداشتنی: «2و ف  1. در ف 5

خوانده » ازتر«افزوده شد؛ مسینا این را  2و ف  1. بر اساس ف 6
 که بی معنی است.

 . + و7

 ».او«. در اصل: 8

 ».هستند« :2و ف  1. در ف 9

 ».بمهرهاء: «1. در ف 10

 افزوده شد. 2. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2. بر اساس ف 12

 نیست. 2. میان دو * در ف 13

 ».پاسبان«. در اصل: 14

بروند و نکهدارند انجنانک می : «2و ف 1. میان دو * در ف 15
 ».دانید

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».بنهم: «1. در ف 17

 زوده شد.اف 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».مردمان شما«. در اصل: 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».مسیح: «1. در ف 22

 ».اشکارا: «1. در ف 23
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[م، ، آنگه به یوسف 4که مرده است 3چون معلوم کرد 2کی مرد آن مرد. ساالر را خواند و [پرسید کی مرد؟] 1[که از]

 .6را بستاند 5برود، تن او ]45: 15[س، فرمان داد که  ]58: 27

[و] کتان [خرید  ]46: 15[س،  8و آمد یوسف [و ستد تن عیسی] ]38: 19[ي، ؛ مسیح را در گور 7دفن کردن
] و[ حنوط آورد خود با] وآمد در شب پیش عیسی [می 9و نیقودیموس نیز آمد، آن که از اول پنهانی ]39: 19[ي، آورد. 
هاي کتان پیچیدند به کفن 13راو تن عیسی  ]40: 19[ي، ؛ 12آورد 11[و او را فرود] ]46: 15[س،صد رطل.  10مقدار ها،طیب

گور نو  14رسم یهودان است. و در آنجا که او را بردار کردند، باغچه بود و در میان باغچه ها آن چنان کهو به طیب
[که هرگز کسی در  ]53: 23[ل، که یوسف از بهر خود تراشیده بود نو،  ]60: 27[م، از سنگ تراشیده، 16] 46: 15[15سبود، 

: 27م [. 20گور هم نزدیک [بود] 19[بود و] 18نزدیکشنبه  17که چرا نهادند آنجا راو عیسی  ]42: 19ي [آن گور نرفته بود]؛ 

آن  21و [روز آدینه بود و شنبه در رسید؛ نزد او شدند] ]54: 23ل [سنگ بزرگ را گردانیدند [و] بر در گور نهادند؛  ]60
 23جا آنکه تن عیسی  22گوري ]55: 23ل [مریم مجدالنی و مریم دیگر،  ]61: 27م [زنان که از جلیل با وي آمده بودند؛ 

موجب [حکم، روز شنبه را  26[و] بر 25داشتند 24هاي خوش ساختهنهاده بودند، دیدند، [و] بازگشتند و طیب [و] بوي
 27آرام گرفتند]

 
 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».دانست: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 ».یشوع: «2؛ در ف »عیسی: «1. در ف 5

 ».بسپارد«. در اصل: 6

 ».اکندن: «2و ف  1ف  . در7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».ببنهانی: «1. در ف 9

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + س12

 ».ستد تن عیسی و: «2و ف  1. در ف 13

 ».ان جایکه: «2و ف  1. در ف 14

 ».م«. در اصل: 15

 . + و16

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 17

 ».درامده: «2و ف  1 . در ف18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».کور را: «2و ف  1. در ف 22

 ».درو: «2و ف  1. در ف 23

 ».معد داشته: «2و ف  1. در ف 24

 ».شد«. در اصل: 25

 . + این26

 افزوده شد. در قیاس با ك. 27



 عبرّا/ باب الباب ال 428

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گفت کتاب که  3حقیقت گفت تا ایمان بیاورند؛ و اینها شد تا تمام شودداند که بهمی 2[است و او] 1گواهی او راست
 نبوت: بنگرید به آن که طعنه زد.  6؛ و آن کتاب دیگر که گفت5وي شکسته نشود 4خدا: یک استخوان از

فرماید که: این است که خدا می 8از پهلوي مسیح آمد، گفت در حزقیال پیغمبر 7از بهر این آب [که] تفسیر
 12يي بزه[و] پاك گردانم و از همه 11گناه مطهر 10افشانم و شما را از [تمامیت]ي افراشته بر شما بهگزیده 9که من آب

شما، و شما را دل نو بدهم و دل نو را در درون شما بنهم؛ [و دل سنگین و سخت از درون شما به در کنم و جان من 
ک؛ ش؛ و گفت در پیغمبر که: آب زندگانی از او روانه شود، و این است آب زندگانی بعینه [و] بی13در درون شما بنهم]

، آن 16بخورد، زنده بماند 15ي حیوان در زمین هست [که] هر که از اوچشمه 14این که در گوش خلق افتاد که [آب] و
 17ياحکایت دروغ است و بیهوده است؛ اما اصل حکایت این است که از بهر مسیح گفته شد که بر زمین بیاید چشمه

از او روانه شد و مدام روانه کرد و هر که از او [خورد  و آب زندگانی از او روانه شود؛ و آمد چشمه [و] آب زندگانی
 بخورد، نمیرد. 18و]

 20از شهري نامش] ]51: 23[ل، شنبه باشد، آمد یوسف [رامی  19و چون شب هنگام آدینه که فرداش ]42: 15س [
و مردي  ]50: 23ل [خدا بود؛ و لقب او را بولیطا بود و او نیز در امید ملکوت  ]43: 15[س، که توانگر بود  ]57: 27[م، رامه، 

 یهودیان از بود*او مرید عیسی  ]38: 19ي [ایشان موافقت نکرد؛  22مراد ایشان و کهنکاج 21نیک [و] پاك بود و هرگز بر
 /732/برگخواست. و فیالطس درماند  25]او از[ رارفت پیش فیالطس و تن عیسی  24دلیري کرد و ]43: 15س [؛ 23*پنهانی

                                        
 ».اوست«. در اصل: 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

 ».در: «2و ف  1ف . در 4

: 34)، مزامیر (12: 9)، اعداد (46: 12. اشاره است به خروج (5
20.( 

 ).7: 1) و کتاب مکاشفه (10: 12. اشاره است به کتاب زکریا (6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

و آب پاك بر شما : «25-6: 36. اشاره است به کتاب حزقیال، 8
ي نجاسات و را از همهخواهم پاشید و طاهر خواهید شد. و شما 

هاي شما طاهر خواهم ساخت. و دل تازه به شما ي بتاز همه
خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد. و دل سنگی 

 ».را از جسد شما دور کرده، دل گوشتین به شما خواهم داد

 ».ابی: «1. در ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 1ف ؛ بر اساس »معطر«. در اصل: 11

 ».کناهها: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».ان: «1. در ف 15

 . + و16

 ».جشمه: «1. در اصل و ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».بیشتر از: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».با: «2و ف  1. در ف 21

 ».تدبیر: «2و ف  1. در ف 22

 نیست. 2و ف  1. میان دو * در ف 23

 ».در«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25
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مخور. او خورد [و]  4این درخت [تنها میوه] 3ي]از [میوه 2ها، میوه بخور اماي درختخدا به آدم سپارد که از همه 1[و]
روي آب آمد و  7وقت طوفان در 6؛ آن درخت خشک شد [و] از بهشت به در انداخته شد و [به]5از بهشت به در افتاد
، 12او تمام شد 11مرگ آدم بود و مرگ به 10درخت، سبب 9از بهر این راز تا آن چنان که [این] 8در بیت المقَدس ماند

 زندگانی آدم بود و باز در بهشت رفت به فرمان [خدا]. 13ي زندگانی که مسیح است، برگرفت، سبب] میوهآنگه [که

 

 او 15مسیح از صلیب و دفن کردن 14[فصل] پنجاه [و یک]: فرود آوردن 
 18ها بر دار بماند چرا کهالش 17، یهودیان گفتند که: واجب نباشد که [امشب]16و چون آدینه [بود] ]31: 19[ي، 
او را به زیر  22هاي ایشان بشکنند و]از فیالطس [تا ساق 21. خواستند20و روز عظیم است [روزان شنبه] 19شنبه درآمد

، 23بودند آویختههاي دزدان که با عیسی و ایشان را؛ و آنگه سرهنگان و عوانان آمدند و اول ساق /632/برگآورند 
یکی از سرهنگان  26و ساق او را نشکستند؛ اما 25سلیم شده بود، دیدند که زودتر ت24آمدندشکستند، و چون پیش عیسی 

آمد؛ و آن که دید، گواهی داد و  30از پهلوي او آب [و] خون [به در] 29؛ و همان دم28زد 27زوبیندر پهلوي عیسی 

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».اال: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».بدرامد: «1. + و؛ در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».بر: «1. در ف 7

 . + و8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».بسبب«. در اصل: 10

 ».بر: «1. در ف 11

 . + و12

 ».بسبب«. در اصل: 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »امدن«. در اصل: 14

 ».اکندن: «2و ف  1. در ف 15

 ».شد: «2افزوده شد؛ در ف  1اساس ب و ف . بر 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 18

 ».درامده بود: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + که21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بود«. در اصل: 23

 ».رسیدند: «2ف  و 1. در ف 24

 ».مرده بود: «2و ف  1. در ف 25

 ».اال: «2و ف  1. در ف 26

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خنجر«. در اصل: 27

 ».زدند«. در اصل: 28

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30
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 3پیغمبر 2آخر مسیح را فروختند. در اشعیاء 1اسرائیل از اول دغل بودند که یوسف را فروختند و درتا معلوم شود که بنی
آن که  /532/برگو االّ از بهر را برگردانم و تباه کنم 4اسرائیل [ایشان را]گفت که: نه از بهر سیوم گناه و چهارم گناه بنی

 6مردي پاك به سی [و] مسکین را به کفش بهایی و این است که او را فروختند و ایشان تباه شدند و این سی 5فروختند
بر  9شد یک طوق از نقرهو هر ملکی که می 8است که بر چوب صلیب پوشانیده بودند 7گین]نقره آن [سی طوق نقره

کرد، آوردند آن چوب را تا در ي خدا را عمارت میاز بهر آن که سلیمان پیغمبر چون خانه؛ 10پوشانیدآن چوب می
شد؛ و یک زن آمد که بر او بنشیند، دراز می 12شد و در جاي تنگ]؛ در جاي فراخ نهادند، [کوتاه می11عمارت نهند

در گردن  16گینطوق نقره هست؛ یک 15که در این چوب رازي 14؛ آنگه سلیمان دانست13آن چوب از زیر او دور شد
 19در کنار کنشت نهاد [و] گفت که: آن چوب در اینجا مدام باشد و هیچکس او را [از اینجا] 18کرد و [و او را] 17او

نهاد؛ نشست، یک طوق نقره بر آن چوب میهر ملکی که می 22دارد. و بعد از آن 21رمز 20نبرد چرا که عظیم [راز و]
به یهودا دادند [و] آن چوب را بر دوش مسیح نهادند تا او  25را برکندند و 24و آن 23تا آمدن مسیح سی طوق شده بود

 29را به آن چوب به میخ دوختند. این چوب آن درختی است که در بهشت بوده 28و او 27آن چوب بر دار کنند 26را به

                                        
 ».از«. در اصل: 1

 . این مضمون را نه در کتاب اشعیا بلکه در کتاب عاموس یافتیم.2

گوید: خداوند چنین می: «6: 2. اشاره است به کتاب عاموس، 3
به سبب سه و چهار تقصیر اسرائیل، عقوبتش را نخواهم 
برگردانید زیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین 

 ».فروختند

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 . + و5

 ».معنی«. در اصل: 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».پوشانید: «1. در ف 8

 ».نقره کین: «1. در ف 9

 ».می پوشانیدند: «1و؛ در ف . + 10

 . + و11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 . + و13

 ».کفت: «1. در ف 14

 ».درازي«. در اصل: 15

 ».نقره«. در اصل: 16

 ».بران جوب: «1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».سر: «1. در ف 21

 ».اینجنینو : «1. در ف 22

 ».شد: «1. در ف 23

 ها) را برکندند.. یعنی آنها (نقره24

 ».برکنده برشود«. در اصل: 25

 ».بر: «1. در ف 26

 ».بیاویزند: «1. در ف 27

 ».مسیح: «1. در ف 28

 ».بود: «1. در ف 29
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گر معروف است [و] آن را زمین کوزه 3آن نقره که به 2کردند و زمین خریدند و 1است. آنگه در میان ایشان کهنکاج
[که گفت]  7پیغمبر 6ي خون شد؛ تا تمام شود سخن ارمیاءدیه 5آن [زمین] 4گورستان غریبان ساختند. و از بهر این، [نام]

اسرائیل با من شرط کرده بودند؛ [و] آن را دادم در بهاي زمین که بنینبوت: ستدم سی نقره بهاي خون پاك آن چنان 
 گر آن چنان که خدا به من فرمود.کوزه

آبستن شد و گناه  9[گفت]: این به ظلم گرم شد و به درد 8از بهر این که یهودا کرد؛ و در مزامیر هفتم تفسیر
و درد او بر سر او باز گردد و  12افتادکه کرد، به 11ه؛ و چاه نغل کند و بر وي گذشت و در آن چا10بر سر خود زایید
نقره: و مزد من سی از نقره  15بهر [انداختن] 14افتد. و گفت در زکریاء پیغمبراو به 13ي او [و] بااليجور او بر خانه

هد. دي من بنه که بر نیکویی من که بر من ایشان تکرّم کردم، گواهی کشیدند؛ و خدا به من گفت: آن را در خزینه
چوب دیگر از آن من،  19دسته 18ي خدا، در خزینه؛ و آندر درون خانه 17ستدم آن سی نقره و انداختمش 16آنگه

که میان یهودا [و] میان اسرائیل [بود]، باطل کنم. و یوسف نیز که سبب زندگانی  20[براي] عار شکستم تا آن ارجمندي
به سی نقره فروختند و باز او به مدد ایشان رسید و این [است] ، از حسودي او را 22تر بودخوب 21برادران بود و از همه

                                        
 ».اندیشه: «2و ف  1. در ف 1

 آمده است.» به«در معنی » و«؛ »بدان: «2و ف  1. در ف 2

 ».در«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2 و ف 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . چنین مضمونی را نه در ارمیا بلکه در زکریا یافتیم.6

و خداوند مرا گفت: آن : «13: 11. اشاره است به کتاب زکریا، 7
را نزد کوزه گر بینداز، این قیمت گران را که مرا به آن قیمت 

د ي خداونر خانهي نقره را گرفته، آن را دکردند. پس سی پاره
 ».نزد کوزه گر انداختم

اینک به بطالت آبستن شده، : «14-6: 7. اشاره است به مزمور 8
اي کند و و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است. حفره

آن را گود نمود، و در چاهی که ساخت خود بیفتاد. ظلم او بر 
 .»سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرود خواهد آمد

 ».مجدرد و«. در اصل: 9

ید«. در اصل: 10  ».زاید: «1؛ در ف »زا

 ».چا«. در اصل: 11

 ».نیوفتد: «1؛ در ف »به افتد«. در اصل: 12

 ».بالیا«. در اصل: 13

و به ایشان گفتم: : «12-3: 11. اشاره است به کتاب زکریا، 14
اگر در نظر شما پسند آید مزد مرا بدهید و االّ ندهید. و خداوند 

ا گفت: آن را نزد کوزه گر بینداز، این قیمت گران را که مرا مر
ي نقره را گرفته، آن را در به آن قیمت کردند. پس سی پاره

ي خداوند نزد کوزه گر انداختم. و عصاي دیگر خود حبال خانه
کسته ش ،را شکستم تا برادري را که میان یهودا و اسرائیل بود

 ».باشم

 .افزوده شد 1. بر اساس ف 15

 ».که«. در اصل: 16

 ».انداختم اش«. در اصل: 17

 ».در«. در اصل: 18

 ».دست«. در اصل: 19

 ».ازجمند: «1. در ف 20

 ».همکینان: «1. در ف 21

 . + و22
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است که این پسر که: راست  3و گفت ]39: 15[س، ، سخت ترسیدند 2ها دیدنددیدند که زمین لرزید و شگفت 1آن چون
 خدا هست.

، بازگشتند 7آنچه که شد، دیدند 6گرد شده بودند، [چون] 5خلق که در آن موضع واقعه 4ي [آن]و همه ]48: 23ل [
 دور ایستاده بودند. 9]از[ داشت، آشناییکشیدند؛ و هر که با عیسی می 8و خود را بر زانوگان واپس

 .10ز دور ایستاده بودند]گوید که ا؛ این از براي شاگردان میتفسیر[

، 14[و مریم] 13مریم مجدالنی 12یکی [از ایشان] ]56: 27[م، ، 11و آن زنان که با وي آمده بودند [از جلیل] ]49: 23[ل، 
کردند و او را خدمت می 16و ایشان وقتی که در جلیل بود، با وي بودند ]41: 15س [فرزندان زبدي؛  15مادر یعقوب و مادر
 دیدند.، از دور می18اورشلیم آمده بودند 17که با وي تاو بسیار زنان دیگر 

 

 20را خبه کردن 19[فصل] پنجاه: پشیمانی یهودا و خویش

و چون یهودا [آن] زحمت که به مسیح رسید، دید، پشیمان شد؛ پیش سروران و امامان رفت و آن نقره  ]3: 27م [
. به 22و گفت که: خطا کردم که به شما خون پاك سپاردم /432/برگداده بودند، بر ایشان بازگردانید؛  21که به او رشوه

انداخت و رفت [و] خویشتن را خبه  25ایشان 24نقره را در هیکل و 23دانی. [آن]او گفتند که: ما را گناه نیست، تو می
ن بهاي خو 28[که] 27ي قربان بگذاریمنقره ستدند و گفتند که: واجب نباشد که این را در خانه 26کرد؛ و ایشان [آن]

                                        
 ».چنان«. در اصل: 1

 . + و2

 ».گفتند«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».ان موقع: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + و7

 ».بزانوها باز بس: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 شد.افزوده  2و ف 1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».محدالن«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 ».می بودند: «2و ف  1. در ف 16

 ».در«. در اصل: 17

 . + و18

 ».خویشتن: «2و ف  1. در ف 19

 ».کرده: «2و ف  1. در ف 20

 ».رشوت: «2و ف  1. در ف 21

 ».سباردم: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 23

 ».بر: «2و ف  1. در ف 24

 ».ایشان و هیکل«. در اصل: 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 . + و27

 . بر اساس ب افزوده شد.28
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و گفت: اي  ]46: 23[ل، آواز بلند نعره زد  3بهعیسی  ]50: 27[م، نهم ساعت  ]34: 15[ 2س. 1ه ایلیا بیاید، او را برهاند [یا نه]؟ک
 سپارم.پدر، در دست تو جان می

شود؛ و گفت در اشعیاء پیغمبر که  5گفتند که: آواز خدا از اورشلیم شنوده 4این است آن که پیغمبران تفسیر
چنین گفت که: [اینک] رسوایی [و] بال بر ایشان بریزم به تمامی روزگار ایشان؛ اما [آن] آوازي که در صهیون خدا این 
اسرائیل بیشتر از این و آشکارتر از این دشمنان خود؛ [بهر] بنی8 /332/برگ 7، آواز خدا بود که به او هالك کند6شنیدند

اسرائیل خدا است؛ و دشمنان او بنی 11از بهر این آواز که از 10این گواهی دادند 9دیگر چه باشد که تمامیت پیغمبران و
دلیري کردید؟  13که: اي فرزندان خوار [و] بدبخت، بر که 12اند [و] به آن آواز هالك شدند؛ و گفت در اشعیاء پیغمبر

 . 16ید و تخم دروغ نژادهست 15دهن خود گشادید؟ و زبان خود را دراز کردید؟ زیرا که شما فرزندان بغی 14بر که
 

 مردگان 17[فصل] چهل [و] نه: لرزیدن زمین و برخیزیدن
 و جان سپارد. ]30: 19[ 18ي

ها شکافت و گورها و سنگ 19ي روي در کنشت به دو نیمه دریده شد و زمین لرزیدو بعد از این پرده ]51: 27[م، 
و *از بیت  24قیامت مسیح برخاستند 23بودند، زنده شدند و بعد از 22پاکان که خفته 21شدند و بسیاران [از] 20گشاده

 ودند،ب موکّلو بسیاران خلق ایشان را دیدند. اما ساالر سرهنگان با یاران خود که بر عیسی  25المقَدس بیرون آمدند*
                                        

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».ل«. در اصل: 2

 ».با: «2و ف  1. در ف 3

 و خداوند از صهیون نعره: «16: 3. اشاره است به کتاب یوئیل، 4
 ».کندزند و آواز خود را از اورشلیم بلند میمی

 ».شنونده«. در اصل: 5

 . + نه6

 ».کنند«. در اصل: 7

 . + و8

 آمده است.» بر«و » به«در معنی » و. «9

 . + که10

 ».اواز: «1. در ف 11

و اما شما اي پسران : «3-4: 57. اشاره است به کتاب اشعیا، 12
ر نجا نزدیک آیید! بر که تمسخساحره و اوالد فاسق و زانیه به ای

-کنید و زبان را دراز میکنید و بر که دهان خود را باز میمی

 ».نمایید؟ آیا شما اوالد عصیان و ذریت کذب نیستید؟

 ».بلکه«. در اصل: 13

 ».بلکه«. در اصل: 14

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »هیچ«. در اصل: 15

 ».نجات«. در اصل: 16

 ».برخاستن«: 2و ف  1. در ف 17

 ».م«. در اصل: 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »درید«. در اصل: 19

 ».گشاد«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».خفته اند و«. در اصل: 22

 . + آن از قیامت23

 ».برخواست«. در اصل: 24

 ».در بیت المقدس درامدند: «2و ف  1. میان دو * در ف 25
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ماه،  4در چهارده 3بود و هرگز 2ام ماه قمريچهارده 1ماه به یک لحظه گرفتار شدند زیرا که [روز]که آفتاب [و] 
، کسوف نشود، و اصحاب نجوم این را بدانند 7قمر زیر آفتاب نباشد* 6نشود زیرا که *تا 5خسوف و کسوف به یکجا

نهم ساعت روشنایی شد [و]  12[در] 11در یک ساعت [و] بعد از آن 10[به هم] 9این خسوف [و] کسوف شدند 8و یکجا
سه روز [و] سه شب شد  13دو روز [و] یک شب، در یک روز شد و شب شنبه [و] روز شنبه، این دو روز و دو شب، و

که پیغمبران فرمودند که: نه روز باشد و نه شب؛ و آن که  16[شد] 15عقول خلق است. و همچون 14و این از مخرقات
زمین این است که زمین لرزید و دود برآمد و گورها گشاده شد و  19ها درفتکه: شگ 18پیغمبر 17گفت در یوئیل

 . 20بسیاران از مردگان برخیزیدند

؟ یعنی: خداي من، خداي من، نظر 22سبکتنی 21لما ایلی، ایلی،: گفت و زد بانگو بعد از آن عیسی  ]46: 27م [
 کن، مرا چرا فروگذاشتی؟

 که: ایلی، ایلی، چرا از خالص دور شدي؟ 23؛ از بهر این که گفت در مزامیرتفسیر 

رهاند. خواند که بیاید او را بگفتند که: ایلیاس پیغمبر را میو چون حاضران شنیدند، به هم دیگر می ]47: 27[م، 
تا ببینیم  24آنگه از ایشان یکی پیاله پر کرد از سرکه [و] بر سر نی نهاد تا بخورد. و دیگران گفتند که: او را بگذاریم

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».قمر«. در اصل: 2

 ».هر که«. در اصل: 3

 ».جهاردهم: «1. در ف 4

 ».یکی«. در اصل: 5

 ».یا«. در اصل: 6

 ».با افتاب زیرب قمرنباشد: «1. میان دو * در ف 7

 ».یکی: «1ف  . در اصل و8

 . + و9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».بار: «1. در ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 آمده است.» به«در معنی » و«؛ »به: «1. در ف 13

 ».فخرو قات«. در اصل: 14

 ».همجنین: «1. در ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».بیوبد: «1؛ در ف »بیویل«. در اصل: 17

تمامی «آمده است:  1-2: 2مضمون در یوئیل، شبیه به این . 18
آید و نزدیک است. ساکنان زمین بلرزند زیرا روز خداوند می

روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ مثل فجر منبسط 
 ».ها!بر کوه

 ».از: «1. در ف 19

 ».برخاستند: «1. در ف 20

 ».ایما«. در اصل: 21

 ».سکتنی«. در اصل: 22

اي خداي من، اي خداي من، : «1: 22به مزمور . اشاره است 23
اي و از نجات من و سخنان فریادم دور چرا مرا ترك کرده

 ».هستی؟

 ».بکذار: «2و ف  1. در ف 24
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تاریک شوند و ستارگان روشنایی خود ننمایند و خدا از صهیون  2گفت که: اسرائیل! اینک آفتاب [و] ماهتاب 1پیغمبر
که  7پیغمبر 6زمین [و] آسمان [و] بلرزد؛ و گفت در یوئیل 5شود و آغاز کند 4اورشلیم شنوده 3بانگ بزند و آواز [او از]

شدند و اختران خوابانیده شدند و ناپیدا؛ و آواز خدا از اورشلیم به نعره بیاید  8گفت: آفتاب و ماه گرفتار [و] مکسوف
ود که: آفتاب نیمروز ناپیدا در آن روز، خدا فرم 11که: بشود 10؛ و گفت در عاموس پیغمبر9و آسمان [و] زمین ترسد

باز گردد و ستایش شما، همه، نوحه گردد و  13شما، در تعزیت 12شود و زمین تاریک شود [و] روشنایی روز؛ عیدهاي
عید بود و نیمروز،  15که پیغمبر فرمود، شد، که: آن روز [روز] 14میان خود ببندید و بر سر خود بزنید. و این [چنین]

؛ عید جهودان بود و بر ایشان 16در ترس [و] زاري بودند و آن روز به دو نوع منقسم شد آفتاب سیاه شد و خلق همه
شد تا ابد  18، عید [و] شادمانی عظیم17نوحه [و] زاري شد تا ابد األبد؛ [و] همه از بهر ترسایان که به او ایمان آوردند

 22ها در زمینعجب 21[و] درشت 20مان باالها از آسها و شگفتپیغمبر که: آغاز کنم آیت 19األبد؛ باز گفت در یوئیل
آن روز که تمامی پیغمبران  23از زیر، خون [و] آتش و بوي دود؛ آفتاب تاریک شود [و] ماه همچون خون؛ این است

ها که از آسمان باال گفت، این است و آیت 25تر نباشدزیرا از این روز عظیم» روز خدا«او گفتند:  24از بهر /322/برگ

                                        
ها، جماعت: «14-6: 3. اشاره است به کتاب یوئیل نبی، 1

ها در وادي قضا! زیرا روز خداوند در وادي قضا جماعت
 شوند و ستارگان تابش خودنزدیک است. آفتاب و ماه سیاه می

زند و آواز خود را دارند. و خداوند از صهیون نعره میرا بازمی
 ».شودکند و آسمان و زمین متزلزل میاز اورشلیم بلند می

 ».ماه: «1. در ف 2

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 3

 ».شنونده«. در اصل: 4

 . + و5

 ».یویل«. در اصل: 6

-آفتاب و ماه سیاه می: «10-11: 2. اشاره است به کتاب یوئیل، 7

دارند. و خداوند آواز شوند و ستارگان نور خویش را باز می
 ».کندخود را پیش لشکر خویش بلند می

؛ مکسوف: نعت مفعولی از کسف، تیرگی »منسوف«. در اصل: 8
 ه، تیره و تارشده، مظلم.گرفت

 ».بترسد: «1. در ف 9

گوید: و خداوند یهوه می: «8-10: 8اشاره است به عاموس، . 10
که در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمین را 
در روز روشن تاریک خواهم نمود. و عیدهاي شما را به ماتم و 

خت. و بر هر ي سرودهاي شما را به مرثیه مبدل خواهم ساهمه
کمر پالس و بر هر سرگري برخواهم آورد و آن را مثل ماتم 

 ».پسر یگانه و آخرش را مانند روز تلخی خواهم گردانید
 . + و11

 ».عید«. در اصل: 12

 ».بتعزیه: «1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 . + و16

 . + و17

 ».معظم: «1. در ف 18

 ».یویل: «. در اصل19

 ».بالها«. در اصل: 20

 . + و21

 . + و22

 . + و23

 . + وي24

 ».نشد: «1. در ف 25
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است [که] خدا او را خالص دهد؛ و گفت در مزمور بیست [و]  2خدا متوکّل 1گفتند برو جهت آن که می
گفتند جبانیدند و میرا می 4ود]گفتند و سر [خکه: هر که مرا ببیند، بر سخن من تسخّر زند و به لب سخن می 3یکم

 .5خواهد]که: توکل کرد بر خدا که او را برهاند [زیرا او را می

 . 7تا نهم ساعت؛ [و] آفتاب سیاه شد 6و بود نزدیک ششم ساعت که تاریکی شد بر زمین همه ]44: 23[ل، 

بانگ  11که: آواز [من و] 10ام گفتهفده 9نهم ساعت که آفتاب سیاه گشت؛ و گفت در مزامیر 8؛ [بهر]تفسیر
ها درجنبید [و] لرزید و تاریکی و اساس کوه /321/برگشد  12من در گوش او در رود و زمین لرزید [و] ترسید و لرزناك

، خداي من [و] 15گفت که: بیاید [خدا] 14سایه. و در زکریاء پیغمبر 13[را] از بهر خود پرده ساخت [و] گرداگرد [او]
آن روز بهر  18؛ یک [روز باشد و]17سرماي خُنُک [و جلید] 16در آن روز روشنایی نباشد ولیکفرشتگان او، همه با او؛ 

که بیاید  22پیغمبر 21شود. و گفت در میخاء 20معروف باشد؛ و نه روز [و] نه شب؛ [و] روشنایی شب هنگام [پیدا] 19خدا
 23خدا و تمامت پاکان او با او در آن روز؛ نه روز باشد و نه شب؛ روشنایی شب هنگام پیدا شود و دیگر بار میخاء

                                        
 ».با«. در اصل: 1

 ».موکل«. در اصل: 2

هر که مرا ببیند، به من استهزا : «7-8: 22اشاره است به مزمور . 3
ند جنبانکنند و سرهاي خود را میهاي خود را باز میکند. لبمی

گویند: بر خداوند توکل کن پس او را خالصی بدهد. او و می
 ».داردرا برهاند چون که به وي رغبت می

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ده شد.افزو 1. بر اساس ف 5

 ».همۀ زمین: «2و ف  1. در ف 6

 ».کشت: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».مزمور: «1. در ف 9

او آواز مرا از هیکل خود : «6-7: 18. اشاره است به مزمور 10
ي من به حضورش به گوش وي رسید. زمین شنید و استغاثه

؛ »لزل گردیدها بلرزید و متزمنزلزل و مرتعش شده، اساس کوه
اي ي خود و خیمهتاریکی را پرده: «11: 18و در ادامه مزمور 

 .»ها و ابرهاي متراکم راگرداگرد خویش بساخت. تاریکی آب

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ترسناك«. در اصل: 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

یهوه خداي من : «5-7: 14. اشاره است به کتاب زکریا، 14
خواهد آمد و جمیع مقدسان همراه تو خواهند آمد. و در آن 
روز نو آفتاب نخواهد بود و کواکب درخشنده، گرفته خواهند 
شد. و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود. نَه روز و نَه 

 ».شب، اما در وقت شام روشنایی خواهد بود

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 .»اال: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».خداوند: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 . چنین مضمونی را نه در میکا بلکه در زکریا یافتیم.21

یهوه خداي من : «5-7: 14. اشاره است به کتاب زکریا، 22
خواهد آمد و جمیع مقدسان همراه تو خواهند آمد. و در آن 
روز نو آفتاب نخواهد بود و کواکب درخشنده، گرفته خواهند 
شد. و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود. نَه روز و نَه 

 ».شب، اما در وقت شام روشنایی خواهد بود

 . چنین مضمونی را نه در میکا بلکه در یوئیل یافتیم.23
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ي کنشت و خراب کننده 3که: اي 2گفتندجنباندیدند [و] می، سر را می1گذشتندو آن کسان که می ]39: 27م [
بیا. و سروران [و]  6، اگر تویی پسر خدا و از درخت چلیپا فروذ5را برهان 4ي به سه روز، جان خویشعمارت او کننده

تواند که خود را زنده کند و اگر او که: دیگران را زنده کرد و اکنون نمی /032/برگگفتند می 7امامان و پیران نیز چنین
است بر  8زیرا که متوکّل ]43: 27[م، تا ببینیم [و] به او ایمان آوریم  ]32: 15[س، است ملک اسرائیل، از درخت فروذ آید 

 11رفتندبه نزدیک او می 10و سرهنگان [نیز] ]36: 23ل [دهد و زنده کند و او گفت که منم پسر خدا.  9خدا که او را خالص
و هم چنین  ]44: 27[م، گفتند که: اگر تویی ملک یهودیان، خود را زنده کن و برهان آوردند و میو سرکه پیش او می

 ، گفتند. 12آن دو دزد که [با وي به دار آویخته شدند]

 

 آویخته بودند 13[فصل] چهل [و] هشت: سخن آن دو دزد که با مسیح
، بر وي زشتی 14بودند آویختهو آن دو دزد که با او آویخته بودند، یکی که بر دست چپ عیسی  ]39: 23[ل، 

که: اگر تویی مسیح، خود را برهان و ما را نیز برهان؛ و آن یار دیگر که بر دست راست بود، او با یار  15کرد و گفت
، سزاي بدکرداري ما، به ما کردند و عدل 16ترسی تو در داوري؟ ما به موجبخود تندید [و] گفت که: از خدا نمی

، و 18]بیایی چون[ تو ملکوت در مرا آور یاد به خداوند، اي: که گفت. و آنگه به عیسی 17این هیچ بدي نکرده است
 گویم که: امروز با من در بهشت خواهی بودن.می 19تو به راست: که گفتعیسی 

بود و آن که بر دست چپ بود نامش  20نام این دو دزد؛ آن که بر دست راست بود، نامش دماخس تفسیر
 کیسطوس.

                                        
 ».می کداشتند: «2و ف  1؛ در ف »کردند وچنین می«. در اصل: 1

 ».کفتند: «2و ف  1ف . در 2

 ».این«. در اصل: 3

 ».خویشتن: «2و ف  1. در ف 4

 . + و5

 ».بزیر: «2و ف  1. در ف 6

 ».همجنین: «2و ف  1. در ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »موکل«. در اصل: 8

 ».اخالص«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».می شدند: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. و در قیاس با ك اساس ب . بر12

 ».وي: «2و ف  1. در ف 13

 . + و14

 ».می کفت: «2و ف  1. در ف 15

 ».بر بموجب: «2و ف  1. در ف 16

 ».نکرد: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».شما«. در اصل: 19

 ».دماخش«. در اصل: 20
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 اندختندو قرعه می 1کردندرا که بخش می ي او[فصل] چهل و هفت: جامه
به چهار بخش کردند؛ و یکی بخش  4او را [ستدند و] 3، پوشش2آویختند راو سرهنگان چون عیسی  ]23: 19[ي، 

گفتند که: پاره می 7. با همدگر6مان نداشتي او بود و االّ آن جبه که یکپاره بافته بود و دوختجبه 5[براي سرهنگان]
ي او را به و جامه ]35: 27م [؟ 11افتد [و که را باشد][تا] از بهر هر که به 10براندازیم 9[بر او] 8قرعه به سه حصه کنیم یا

ي من گفت که: پوشش من بخش کردند و بر جامه 12و تمام شد آنچه که در کتاب ]24: 19ي [قرعه بخش کردند. 
[و] پیش صلیب  ]25: 19ي [؛ 14و پیش او نشستند تا او را نگه دارند] ]36: 27[م، نهادند و این را عوانان کردند. [ 13قرعت

 ایستاده بودند مادر او و خواهر مادر او، [و] مریم قیلوفا [و] مریم مجدالنی.  15[او]

که: در کرامت تو برخاست ملکه یعنی زن  17مریم بر دست راست او؛ گفت در مزامیر 16از بهر برخاستن تفسیر
 نی بر دست راست تو.ملک؛ در کرامت تو یع

، به مادر 18اندایستاده داشت،می دوست را او که شاگرد آن و مریم دید و بنگرید چونو عیسی  ]26: 19[ي، 
شاگرد،  23تو. از آن ساعت، [آن] 22، این مادر21، این پسر تو. [و] به [آن] شاگرد گفت که: ها20، ها19گفت که: [زن]

پر از  24اغرس بود آنجا. امتشنه: که گفت و شد تمام چیزي هر: که دانستمریم را پیش خود برد. و بعد از این عیسی 
، 28*است سرکه که دیدبر دهن او. چون عیسی * 27سر نی نهادند 26پر کردند [و] به 25اي ابرسرکه و ایشان پاره

 که: تمام شد. 29[گفت]
                                        

 ».کردند: «2و ف  1. در ف 1

 . + و2

 »بوششها«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».نادوخته: «2و ف  1. در ف 6

 ».یکدکر: «2و ف  1. در ف 7

 ».نوبت: «2و ف  1ف  . در8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

رخت مرا در میان خود تقسیم : «18: 22. اشاره است به مزمور 12
 ».کردند و بر لباس من قرعه انداختند

 ».قرعه: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2ف  و 1. بر اساس ف 15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خواستن«. در اصل: 16

ملکه به دست راستت در طالي : «9: 45. اشاره است به مزمور 17
 ».اوفیر ایستاده است

 ».ایستاده: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».هان: «2و ف  1. در ف 20

 ».هان: «2و ف  1. در ف 21

 ».شاگرد«اصل: . در 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».امانی: «2و ف  1. در ف 24

 ».آنرا«. در اصل: 25

 ».بر: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27

 ».سرکه ستد: «2و ف  1. میان دو * در ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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. میان درو عیسی  ]18: 19ي [شد.  3که گفت: با گنهکاران سپارده 2کتاب پیغمبران 1تا تمام شود ]28: 15س [و گفت 
که: اي پدر، گناه ایشان عفو کن و بر  4گفتعیسی  ]34: 23ل [و چون سیم ساعت شد، او را بر دار آویختند.  ]25: 15س [

 کنند.دانند که چه میایشان مگیر زیرا که نمی

و این  ]19: 19[ي، . نهاد[و] بر سر عیسی  ]37: 27[ 6مي مرگ بهانه ]26: 15س [بر لوح  5فیالطس نوشت ]19: 19ي [
صري، ملک یهودیان. و بسیاران از یهودیان نا ]19: 19[ي، این است عیسی  ]37: 27[م، که:  7چنین نوشته بود [بر آن لوح]

 11]رومی و[ یونانی خطّ به را آن و کردند دار بر راکه عیسی  10که نزدیک شهر بود آنجا 9لوح را خواندند چرا 8[آن]
و عبري نوشته بودند. و بزرگان [و] امامان به فیالطس گفتند که: منویس، که این نیست ملک یهودیان؛ و فیالطس 

 . 12گفت که: آنچه نوشتم، [نوشتم]

، 17به خط رومی نوشت 16؛ و آن [که]15، جهت گواهی بود14نهاد، بر سر عیسی 13این که بر لوح نوشته تفسیر
، قیافا بود، تا 20؛ آن که به عبري نوشت19، هیردوس بود [و هر دو ملکان بودند]18فیالطس بود؛ آن که یونانی نوشت

، بیهوده گرد شدند؟ و ملکان 22که: چرا دلیري کردند؟ و چرا خلق [و] عوام 21تمام شود آنچه که گفت در مزامیر دوام
انداخت  /319/برگوقت خدا [و] سروران بر خدا و بر مسیح گرد شدند زیرا که ملکان از خدا بخشایش دارند. و در آن 

در دل فیالطس که این را نوشت تا معین [و] محقّق شود که او است آن ملک که گفت در مزامیر که: خدا تا ابد [بر] 
 عدل [و] راستی کند. 25او است که [داد و] 24گفت که: بنشیند بر تخت داوود [ملک؛ و] 23ملک بنشیند و در اشعیا

                                        
 . + و1

به جهت این که جان : «12: 53. اشاره است به کتاب اشعیا، 2
ت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان خود را به مرگ ریخ

 .»بسیاري را برخود گرفت و براي خطاکاران شفاعت نمود

 ».شمارده: «2و ف  1. در ف 3

 ».می کفت: «2و ف  1. در ف 4

 ».نبشت: «2و ف  1. در ف 5

 ».ي«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».زیرا: «2 و ف 1. در ف 9

 ».انجایکه: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».نبشتند: «1. در ف 13

 ».نهادند: «1. + و؛ در ف 14

 ».داد«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 . + و18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 . + و20

اند ها شورش نمودهچرا امت: «1-2: 2است به مزمور  . اشاره21
یزند و خکنند؟ پادشاهان زمین برمیو طوائف در باطل تفکر می
اند، به ضد خداوند و به ضد مسیح سروران با هم مشورت نموده

 ».او

 ».اعوام: «1. در ف 22

ترقّی سلطنت و سالمتی او را بر کرسی : «7: 9. کتاب اشعیا، 23
 ».مملکت وي انتها نخواهد بودداوود و بر 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25
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راه  5[و] زودتر به این معنی 4صلیب برداشت 3است که دو دست خود بر 2و ندانستید، و این آن 1برداشتم، نیافتید
که مار  6رمودف موسی به خدا آنگه و اسرائیلبنی بر کرد مسلط را ماران که وقتیگاري نمود خدا بر دست موسی رست

ي صلیب بسته بود و و هر که به آن عصا که به شیوه9همچون صلیب [بست بر عصا] 8و بر عصا بیاویزد 7مسین بسازد
بر چوب [و]  12مسیح آویخته [شد] /831/برگرهید و این چنین شد ، از زخم مار هالك می11کردنگه می 10مار مسین

ب ي صلیهمچو مار تا هر که به او به راستی نگاه کند، از مرگ و از دوزخ برهد و این است شیوه 13دو دستش [گشاد]
 .14[همیشه]

کشتی؛  17ر]زیرا که در طوفان با نوح بود [د 16[و] گوغگوتا آن است که گور آدم [بود بعینه] 15جلجله تفسیر
 21ملکیصادق خود به خود آمد او آنجا [و در] 20بر گردون بستند و رها کردند تا 19[را] 18چون طوفان ساکن شد، او

خدا شده بود که او را بر سر آدم [بر] صلیب آویختند تا دانسته شود که  23و این از حکمت 22*آنجا دفن گردید*
 .24خون پاك خود تن او به یادگار او خالص ما دهد* خالص آدم و فرزندان او به کشتن مسیح بود *تا [با]

                                        
 ».ندریافتید: «1. در ف 1

 ».این: «1. در ف 2

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »از«. در اصل: 3

 . + و4

 . + که5

و خداوند به موسی : «8-9: 21د، . اشاره است به کتاب اعدا6
-هاي بردار، و هر گزیده شدگفت: مار آتشینی بساز و آن را نیزه

اي که بر آن نظر کند، خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی 
اي بلند کرد، و چنین شد که اگر مار کسی را ساخته، بر سر نیزه

 ».دشگزیده بود، به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنجین، زنده می

 ».بساز: «1. در ف 7

 ».بیاویز: «1. در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».مار رویین: «1. + را؛ در ف 10

 . + و11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 . مقصود جلجتا است.15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 17

 ».آن: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».با: «1. در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».انجایکه اکنده شد: «1. میان دو * در ف 22

 ».حکومت«. در اصل: 23

 نیست. 1. میان دو * در ف 24
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: 15[س، آنجا آوردند  /731/برگبکشند و ایشان را  2د که [گناه کرده بودند تا]دو دز 1آوردند [بر وي] ]32: 23[ل، 

دست راست و  7، یکی بر6[و آن دو دزد] ]27: 15[س،  5بر دار کردند 4و او را 3[در یک جایگه که نامش جلجه بود] ]22
 .9چپ [او] 8یکی بر دست

که: با گنهکاران شمارده شدم؛ و گفت در حبقوق پیغمبر که: در  10از بهر این دو دزد؛ گفت در مزامیر تفسیر
 »دانسته شوي«گوید که: ها نزدیک شود، آشکار شوي؛ و این را بهر خدا میشوي و چون سال 11میان دو جانور دانسته

 آنگه شناختند، و چون که بر صلیب رفت و برخاست،نمی 13، او را به تحقیق12زیرا که زودتر از آن که بر صلیب شد
. 14شناختند [و] شناخته شد که خدا است؛ این است که در سلیمان پیغمبر گفت که: رسواترین مرگ بر وي روا شود

آنچه که  16ي رومیان و راز خدا تمام شدشیوه 15ي جهودان نبود بلاین است که او را آویختند همچون علم. این شیوه
که دو دست خویش را دراز کشد از براي سزاواري و هر  17*مردي شما میان در خدا برخیزاند: *که گفت تدر توری

 . 19و هر که نشنود از او، لعنت پذیرد 18که از او بشنود، برکت پذیرد

دو دست و دو پاي مرا : «22گفت که 21، در مزامیر20ها که در دو دست [و] در دو پاي او کوفتندو از بهر میخ
را سوراخ نکرد ولیکن  23و هیچ کس دست [و] پاي داوود» سوراخ کردند و تمامی تن و اندام من دردناك کردند

 25از بهر خود گفت؛ و در سلیمان پیغمبر گفت که: زیرا شما را خواندم و نشنیدید و دو دست من 24[این] سخن، خدا

                                        
 ».با وي: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».که: «. در اصل4

 ».کنند«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».از جانب: «2و ف  1. در ف 7

 ».دیکر در جانب: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

از فروروندگان به : «4: 88. احتماالً اشاره است به مزمور 10
 ».امهاویه شمرده شده

 ».نشسته«. در اصل: 11

 ».رفت: «1 . در ف12

 ».حقیقت: «1. در ف 13

 ».شد«. در اصل: 14

 ».بنزدیک«. در اصل: 15

 . + و16

 ».برخیزانم مردي خدا: «1. میان دو * در ف 17

 ».ببدیرد: «1. در ف 18

 ».بلعنت شود: «1. در ف 19

 ».کوفت«. در اصل: 20

جماعت اشرار مرا احاطه : «16-7: 22اشاره است به مزمور . 21
هاي خود اند. همه استخوانهاي مرا سفتهها و پايکرده، دست

 ».نگرندشمارم. ایشان به من چشم دوخته میرا می
 . + در22

 ».او«. در اصل: 23

 . + که24

 ».خود: «1. در ف 25
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 را بر صلیب آویختند 1[فصل] چهل [و] شش: آن وقت که مسیح
ایشان سرکه [و] صبر تلخ به هم آمیختند [و] به او دادند تا  ]34: 27[م، و او از ایشان آب خواست و  ]28: 19[ 2ي
 [و] نخورد. 4؛ چشید3بخورد

 که: [در] تشنگی من سرکه و تلخی به من دادند.6 /631/برگ 5؛ از بهر این گفت در مزامیرتفسیر

 سوي را خود رويکردند؛ و عیسی نوحه [و] زاري می 9]زنان[ و بسیار خلقعیسی  8از پس 7و بودند ]27: 23[ل، 
و بر فرزندان شما.  12بر نفس خود بگریید 11و لیکن 10مگریید من بر اورشلیم، دختران اي: که گفت] و[ گردانید ایشان

ها [و] خُنُک پستان 15خُنُک ایشان را که هرگز فرزند نزاییدند 14خواهد آمدن که بگویید 13*اکنون روزگاري بر شما*
: ما را 21فرازها [گویید] 20؛ و به سر19افتید: بر ما به18[و گویید] 17آغاز گفتن کنید 16هاآنگه به کوه که شیر نداده باشند.

 ؟26کرد 25خواهند 24، به چوب خشک چو23کنند. و چون به شاخ تازه چنین می22بپوشانید

 قیصر شد، گفت.  27؛ این از بهر خرابی که بر دست طیطوستفسیر

                                        
 ».وقتی که او: «1. در ف 1

یوحنا آمده است؛ انجیل ؛ این عبارت تنها در »م«. در اصل: 2
 یقیناً نادرست است.» م«بنابراین 

 . + م3

 ».چشیده«. در اصل: 4

مرا براي خوراك زردآب : «21: 69است به مزمور  . اشاره5
 ».دادند و چون تشته بودم مرا سرکه نوشانیدند

 . + جاي صورت کشی است.6

 ».بود: «2و ف  1. در ف 7

 ».بی: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».مکرید: «2و ف  1. در ف 10

 ».اال: «2و ف  1. در ف 11

ی«. در اصل: 12  ».بکرید: «2و ف  1؛ در ف »دبگر

 نیست. 2و ف  1. میان دو * در ف 13

ید و«. در اصل: 14  ».بگر

 ».نزادند: «2و ف  1. در ف 15

 ».کوها«. در اصل: 16

 ».کنند: «2و ف  1. در اصل، ف 17

 . بر اساس ب افزوده شد.18

 ».افتندبه«. در اصل: 19

 ».بر«. در اصل: 20

 . بر اساس ب افزوده شد.21

 ».بپوشانند« . در اصل:22

 ».می کنید: «2و ف  1. در ف 23

 ».جه: «2و ف  1. در ف 24

 ».خواهید: «2و ف  1؛ در ف »خواهد«. در اصل: 25

 ».کردن: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27
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به چشم خود  3و هر روز 2و در *نشستن ایشان و برخیزیدن ایشان، دهن ایشان بر من گشاده باشد* 1کهنکاج کردند
ها [و] رها ي من و میراث من همچو شیر در بیشهخانه 5بده؛ افکندم 4نگریدند؛ و همچو کردار ایشان، ایشان را سزامی

نگ زدند و سوي من دویدند و همچون ددان بیابان خواستند و امامان همچون کفتارها بر من باآنان که مرا نمی 6کردم
 . 8تا مرا غرق کنند 7بر من گرد شدند و فراهم آمدند

ي او بهر ایشان داده گوید که مژدهیهودیان می 10، از بهر9»خاندان من و میراث من رها کردم«این که گفت 
، اکنون در این فصل اشعیاء پیغمبر ذکر 12یکیتمامی، یکی به  11شد و از او دور شدند [و] او را نشناختند و آنچه [شد]

 گفت. 13کرد؛ و سلیمان پیغمبر هم تمامی احوال را روشن

زدن، و از شرمساري  16و روي خود بهر چپله 15که: پشت خود از بهر زدن دادم 14و باز گفت در اشعیاء پیغمبر
اند، [اما این بر این احوال نوشته پیغمبران 22[نبوت] 21در 20و صد چند این 19. [این]18روي خود پس نگردانیدم 17خیو

 ایشان که مسیح اوست حقیقتبهقدر آوردیم تا خوانندگان به یهودیان از اینجا گواهی بیارد و بنماید بدیشان که عیسی 
 .23]او نیست گویندمی

 
 

 
                                        

 ».می کردند: «1. در ف 1

نشست و خاست ایشان دهن خود بر من : «1. میان دو * در ف 2
 ».برداشتند

 ».هروز«. در اصل: 3

 ».جزا: «1. در ف 4

 . + و5

 . + و6

 ».شدند: «1. در ف 7

ي خود را ترك من خانه: «7-8: 12اشاره است به کتاب ارمیا، . 8
ي خود را به میراث خویش را دور انداختم و محبوبهکرده، 

دست دشمنانش تسلیم نمودم و میراث من مثل شیر جنگل براي 
من گردید و به ضّد من آوازخود را بلند کرد و از این جهت از 

 ».او نفرت کردم
 . + و9

 ».جهت: «1. در ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».یک بیک: «1. در ف 12

 ».معین«: 1. در ف 13

پشت خود را به زنندگان : «6: 50. اشاره است به کتاب اشعیا، 14
و رخسار خود را به موکنان دادم و روي خود را از رسوایی و 

 ».آب دهان پنهان نکردم

 ».داد: «1. در ف 15

 . چپله: سیلی، طپانچه، ضربت (دهخدا).16

 . + در17

 ».نکردانید: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».صد جندان براء این احوالها: «1. در ف 20

 ».بر«. در اصل: 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23
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ما دور شود آن  4هايو االّ هر چه کمتر [و] از راه 3و ما را نشمرد 2ما 1هايي او مخالف است با شیوهنیستند و شیوه
که  11از آزادان [و] فخر آورد 10بر دیگران 9و [در] خشم شود 8دوري کند [دوري کند] 7که از ددان 6[کسی] 5چنان

آنچه در وقت مردن او بشود و اگر براستی پسر خدا باشد، او خود خود را برهاند  12خدا پدر او است و آزموده شود و
به آن دانسته شود  15تا تواضع او 14یابد و او را به نکوهیدن [و] عذاب امتحان کنند 13ز دست دشمنان خود خالصیو ا

مرگ  /531/برگ 20تریناو [و] رسواترین [و] شنیع 19او و شکیب 18بردباري 17براي 16و بهر حکم خود جویندگی کنند
ن به این سبب گمراه شدند و پلیدکاري ایشان، ایشان را ایشا 21بر وي روا کنند تا از سخن وي بر وي بهانه بنهند و اما

ها که عیب جان 23[و] خوب 22نابینا کرد و رازهاي خدا را فهم نکردند و ندانستند و امید نداشتند؛ و آخرت گزیدگان
شود می 29از بهر کشتن زایده 28عیب [که]ي بیبرّه 27که: من همچو 26. و گفت در ارمیاء پیغمبر25، پند شنیدند24ندارند
 32و گفتند: بیایید تا درخت او را از زمین بر کنیم و از زمین زندگانی [او را] 31[و] بر من کهنکاج کردند 30داندو نمی

 35هر روز 34نشود. اي خدا، براستی آواز ایشان شنیدم و آنچه بر من [در] 33هالك کنیم و نام او دیگر به یاد آورده

                                        
 ».شیوه ها و«. در اصل: 1

زیرا «آمده است:  8: 55. شبیه این مضمون در کتاب اشعیا، 2
اي شما هگوید که افکار من افکار شما نیست و طریقخداوند می
 ».طریق من نی

 ».نشمارد: «1. در ف 3

 ».راهاي«. در اصل: 4

 ».همجون: «1. در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».دو آن«. در اصل: 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 . + و9

 . + و10

 ».نه اورد«. در اصل: 11

 آمده است.» بر«و » به«در معنی » و. «12

 ».خالص: «1. در ف 13

 ».کند«. در اصل: 14

 ».آن«. در اصل: 15

 . + و16

 ».جهت: «1. در ف 17

 ».بزه داري«. در اصل: 18

 ».صبوري: «1. در ف 19

 ».شنیع« :1. در اصل و ف 20

 ».او«. در اصل: 21

 ».اخرت را کزیدکان: «1. در ف 22

 ».خواب: «1. در اصل و ف 23

 . + و24

 ».نیندیشیدند: «1. در ف 25

ي دست و من مثل بره: «19: 11اشاره است به کتاب ارمیا، . 26
د من دانستم که تدبیرات به ضآموز که به مذبح برند بودم و نمی

اش ضایع سازیم و آن را از میوهگفتند: درخت را با نموده، می
 ».زمین زندگان قطع نماییم تا اسمش دیگر مذکور نشود

 ».همجون: «1. در ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 ».رانده: «1. در ف 29

 ».دادندنمی«. در اصل: 30

 ».اندیشیدند: «1. در ف 31

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 32

 ».یاد کرده: «1. در ف 33

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 34

 ».هروز«. در اصل: 35
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[و] به تواضع خود رانده شد که بتواند خبر دهد آنچه کشید  /431/برگبهر قضا  2گشاد، این چنین دهن خود را نمی1شود
را در آگندن خود سزا دهد و  5آمد و منافق 4پیش مرگ 3زیرا زندگانی خود از روي زمین برداشت از بهر گناه خلق

شد نمی 9یافت [و پیدا] 8او هیچ مکر و فریب 7نکرد و در دهن 6توانگر را به مرگ خود سزا دهد زیرا که هیچ بزهکاري
روزگار  13بر جان او بر نهاد تا خلق را شفا دهد و 12گناهان 11 [کرد و] 10و خدا خواست که او را خوار کند و دردناك

را آشکار  16و نور خویشتن 15[؟] شود و کیست که جان خود صفت [گوشتمندي] داد 14ا ملحهدراز شود و ارادت خد
بنده شود و گناهان ایشان را  19؛ بهر جماعت [همچون]18؛ او از فهم، پاکان را سیر کند و ایشان را راست دارد17کرد
آن که جان خود را به مرگ  23عوض 22بیشتر به او دادي و غارت بر عزیزان بخش کند 21بردارد و بهر این هر چه 20[او]

. و 24هاي ما برتافت و بهر ما اینها یافت [و کفاره عوض ما کشید]داد و با بزهکاران شمارده شد و او است که گناه
 27زیرا در دل ما سیر نیست [و] به خالف کردار ما بکند و مر ما را 26کند [پاك] 25گفت در سلیمان پیغمبر که: کمتر

و نام  30ما بر ما پیدا کند و اقرار کند که خدا با وي است سرکشی 29ت رسوایی دهد و بزهرا بر سن 28عیب دهد و ما
بهر مراد ما [و] نخواهد او که ما او را ببینیم زیرا قوم او مانند دیگران  31ي ما بشودخود پسر خدا بنهد و رسواکننده

                                        
 ».بود: «1. + و؛ در ف 1

 . + و2

 . + و3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خلق«. در اصل: 4

 ».منافقی«. در اصل: 5

 ».کاري ناشایسته: «1. در ف 6

 ».سخن: «1. در ف 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »فریفته«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».درد«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».اینها: «1. در ف 12

 . + در13

 ».نلحه«یا » فلحه: «1در ف . 14

 ».دارد«. در اصل: 15

 ».خود«: 1. در ف 16

 . + و17

 ».آورد«. د راصل: 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 . + که21

 . + و22

 ».بدل: «1. در ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».کمین: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 ».مرا«. در اصل: 27

 ».مرا«. در اصل: 28

 ».کناه: «1. در ف 29

 ».به اویست«. در اصل: 30

 . + و31
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-و نمی 3شودمی 2عیب [که] براي کشتن زایدهي بیکه: من همچو برّه 1؛ بهر این گفت در ارمیاء پیغمبرتفسیر

 7دریابد و عظیم ستوده [شود]من می 6که: اینک جان 5که بر من به بد کهنکاج کردند؛ و گفت در اشعیاء پیغمبر 4دانستم
بسیار از  11تو دیگرگون است و از همه خلق زیباتر و [این چنین خلق] 10زیرا دیدار 9شوند 8این چنین پیش تو مبهوت

شوند و ملکان، دهن ایشان بهر وي بسته شود و براي وي خموش شوند زیرا که دیدند و  13مانده 12استقبال در تعجب
ایمان آورد و دریافت بازوي خدا بهر آن که آشکارا کرد  16وآواز ا 15آنچه که نشنیده بودند و هر که به 14دریافتند

او را گنگ و بی سخن  18دیدیم[و] می 17گفت و همچو شاخ که بر زمین تشنهي زایده برابر او سخن نمیهمچو بچه
دیم ها خبیر و روي ما از وي بازگردانیو او مردي دردناك [و] در رنج 19و لیکن حقیر و فرومانده در میان پسران ادوم

ما شکیب کرد. ما  20هاي ما برگرفت و بر دردهايو او را رسوا دیدیم و او را به چیزي نگرفتیم و او است آن که گناه
هاي ما گناه 25بهر 24پذیردزدن و کشتن می 23[و] کوشش کننده؛ او 22و جهد 21پنداشتیم که شتابنده است [و گذرنده]

درست شویم و ما  27هاي او ما همهر وي است [و] به زخم ریشبهر بزه ما. ادب و سالمتی ما ب 26[و] فروتن بشود
او داد و  30هاي ما را بهشدیم و هر مردي در راهی سرگردان رفت و خدا گناه 29همچون گوسفندان [گمراه] 28[جمله]

 ي خود خموشکشتن کشیده شد و مانند برّه که پیش کشنده 31اي بهرگشود و همچو برّهاو براي تواضع خود دهن نمی

                                        
ي دست و من مثل بره: «19: 11. اشاره است به کتاب ارمیا، 1

د دانستم که تدبیرات به ضآموز که به مذبح برند، بودم و نمی
 ».اندمن نموده

 ».رانده: «1. در ف 2

 ».مشود«. در اصل: 3

 ».نمیدانست: «1. در اصل و ف 4

؛ البته فقرات را به صورت 53. اشاره است به کتاب اشعیا، 5
 درهم ریخته و جابجا آورده است.

 ».جوان: «1. در ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».میوه است«. در اصل: 8

 ».شود«. در اصل: 9

 ».دیده«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».عجب: «1. در ف 12

 . + بودند و13

 . + به14

 ».با: «1. در ف 15

 ».ما: «1. در ف 16

 ».نشسته«. در اصل: 17

 ».دیدیم: «1؛ در ف »دیدم ومی«. در اصل: 18

 ».آدم«. در اصل: 19

 ».درهاي«. در اصل: 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».جهت«. در اصل: 22

 را. + 23

 ».می پذیرند«. در اصل: 24

 ».و بر: «1. در ف 25

 . + و26

 ».همکینان: «1. در ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 ».با«. در اصل: 30

 ».جهت: «1. در ف 31
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و در آن وقت فرنگان [و] یونانیان ملکان بودند و بعضی از ایشان  3پوشیدنمی 2ملک، کسی دیگر سرخ 1[و] به جز از
است زیرا که آن وقت از پیش ایشان به درآمد. و از بهر این گفت پیغمبر:  6برادر یعقوب 5اند که عیسو 4از فرزندان ادوم

تسخّر  /231/برگاین که  ي او سرخ؟ زیرا هیردوس و فیالطس هر دو ادومی بودند. وآید و جامهمی 7کیست که از ادوم
خر نشسته  10که به 9تا ابد؛ زیرا که بار اول 8حقیقت ملک شد بر همه خلقي ملکان او را پوشانیدند، بهکردند و جامه

است زیرا  13ترراست 12به راستی [و] این دوام بار که به تسخّر گرفتند، این از اول بار 11بود، او را به ملکی قبول کردند
 17[تخت] ملک نشست تا ابد األبد. 16و 15به اتمام رسانیدند؛ و سیم بار که برخاست [آن است که] 14ي [ملکان]هکه قاعد

 

 [فصل] چهل [و] پنج: بردن مسیح را از بهر آویختن

رفتند [در راه] دیدند می /331/برگو چون  ]32: 27م [دادند صلیب بر دوش او  18]و بردند[ راو عیسی  ]16: 19ي [
[م، سکندروس [و] روفس آمده بود؛  20از دیه پدر ]21: 15[س، نامش شمعون قوریانی یعنی دیهکانی [و]  19یکی مردکه 

در جایی که نامش  ]33: 27[م، و [او را] آوردند  ]22: 15[س، صلیب آویختن برگیرد  21او را بیگار گرفتند که چوب ]32: 27
 به ارمنی گوغگوتا گویند. 22عبري گاغولتا و]و به  ]17: 19[ي، ي سر [جلجه خوانند یعنی کلّه

                                        
 ».غیر: «1. در ف 1

 ».قرمزي: «1. در ف 2

 ».نمی پوشند«. در اصل: 3

 ».آدم«. در اصل: 4

 ».عیسی«. در اصل: 5

. عیسو (در عبري به معنی مودار) پسر بزرگ اسحاق و ربکا و 6
زادگی خود را به آش سرخ برادر یعقوب است. او نخست

وم (در عبري به معنی سرخ) معروف فروخت و از آنجا به اد
که  مند بود. هنگامیگردید. او به شکار اسب و غزال بسیار عالقه

براي شکار رفت تا برگشته غذایی براي پدرش بپزد تا پدرش 
اسحاق او را برکت دهد، یعقوب آمده و به فریب از اسحاق 

کردند و برکت گرفت. فرزندان عیسو در کوه سعیر زندگی می
کردند. عیسو دو همسر حتی و کنعانی به خ بر تن میجامه سر

هاي عاداه و باسماس گرفت. باسماس براي عیسو چهار پسر نام
هاي نحاس، زارح، شماه و مزاه زایید و عاداه براي عیسو به نام

 ).1377هاي الیفز و تامان آورد (هاکس، دو پسر به نام

 ».د وم«. در اصل: 7

 ».خالیق: «1. در ف 8

 ».ازین بیشتر: «1ف  . در9

 ».نه«. در اصل: 10

 ».کرد: «1. در ف 11

 ».اولین: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1؛ بر اساس ف »تر«. در اصل: 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 آمده است.» بر«و » به«در معنی » و. «16

 سر دارد ر. + جاي صورت کشی عیسی تاج خار خاشاك 17

 ».دادند«افزوده شد.در اصل:  2و ف  1بر اساس ف . 18

 ».شخصی: «2و ف  1. در ف 19

 ».بسر«. در اصل: 20

 ».چون«. در اصل: 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22
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گفتند: سالم بر تو اي ملک یهودیان، و بر و می ]29: 27[م، کردند و سجود می ]19: 15س [زانو پیش او در آمدند  1به ]29
 زدند.ه نی میسر او ب

[و] رسوایی پیدا  6دشمنی 5: اکنون4؛ گفت در میخاء پیغمبر3زدندبر سر می 2[بهر] آن که او را [به نی] تفسیر 
زدند؛ و چوپان  10بر سر [او] 9اسرائیل [را به نی]و چوپان بنی 8برابر آن قوم که بر تو حسودي کردند و دغلی کردند 7شد
 .11انداختندزدند و در سر و در روي او خیو میاست که او را به نی می اسرائیل [و] تمام عالم مسیحبنی

راهی که: مرا دشمن شدند [و] با من بی 13در روي او؛ گفت در ایوب پیغمبر 12بهر آن که خیو زدند* تفسیر*
 .14کردند و مرا حرمت نداشتند و در روي من خیو زدند

ي سرخ جامه 17ها بسیار کردند، آنگه [آن]زشتی 16و [بر وي] 15و بعد از آن که بر وي تسخّر کردند ]31: 27[م، *
 .19که او را بردار کنند* 18ي اولین او بر او پوشانیدند و بردند]که او را پوشانیده بودند، [از او برکندند و باز جامه

آن که  که: کیست 22؛ و گفت در اشعیاء پیغمبر21که مسیح را به تسخّر پوشانیدند 20ي سرخاز بهر جامه تفسیر 
؟ زیرا رسم 25به درآید 24همچون کسی که از معصره 23ي تو سرخ استي او سرخ؟ چرا جامهآید و جامهاز ادوم می

 27پوشانیدندسرخ می 26يملکان یونانیان و فرنگان و یهودیان چنین بود که چون ملک را بر تخت بنشانند، او را جامه

                                        
 ».در: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 + و .3

اي دختر افواج، اآلن : «1: 5. احتماالً اشاره است به کتاب میکا، 4
د. با انها جمع خواهی شد! ایشان به ضّد ما سنگرها بستهدر فوج

 ».عصا بر رخسار داور اسرائیل خواهند زد

 ».اینک: «1. در ف 5

 ».دشمن«. در اصل: 6

 . + و7

 ».کفتند: «1. در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».می افکندند: «1. در ف 11

 ».تفسیر خیو انداختن: «1. میان دو * در ف 12

مرا مکروه داشته، از : «10: 30. اشاره است به کتاب ایوب، 13
 ».دایستنشوند و از آب دهان بر رویم انداختن باز نمیمن دور می

 ».انداختند: «1. در ف 14

 ».زدند: «1. در ف 15

 افزوده شد. 1بر اساس ف . 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 نیست. 2. میان دو * در ف 19

 ».قرمزي: «1. در ف 20

 ».بوشانیده بودند: «1. در ف 21

ادوم  این کیست که از: «1-2: 63. اشاره است به کتاب اشعیا، 22
ل خود به لباس جلیآید؟ یعنی این که با لباس سرخ از بصرَه می

خرامد؟ من که به ملبس است و در کثرت قوت خویش می
 باشم. چرا لباسکنم و براي نجات، زورآور میعدالت تکلّم می

ي تو مثل کسی که چرخشت را پایمال تو سرخ است و جامه
 ».کند؟

 . + و23

 . معصره یعنی چرخشت.24

 . + و25

 ».قرمزي: «1. در ف 26

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »پوشانندمی «. در اصل: 27
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بدهند آن چنان که خدا به من فرمود [و] این چنین بر ایشان  3گرکوزه 2او را بفروشند و در بهاي زمین 1اسرائیلبنی
. 5زیرا خون پاك در داوري [انداختند] ناك فرو بیاید تا ابد [و] بر فرزندان ایشانداوري تباه 4بفرمایم که: [بر ایشان]
بر  7که: پسران سیر شدند و افزونی بهر فرزندان خود رها کردند؛ این است که خون [ناحق] 6امگفت در مزامیر شانزده

فرمود که: تا گناه ایشان تمام شود، آنگه راستی در دنیا  8خود گرفتند و از گناه سیر شدند. و همچون که دانیال پیغمبر
 که بهر فرزندان، ایشان گذاشتند تا ابد. 9شود؛ این است آن افزایش پیدا

 

 [فصل] چهل [و] چهار: سپاردن مسیح را در دست جهودان 

 .14که او را بردار کنند /311/برگ 13و در دست ایشان سپارد 12زدند 11داد 10هاسوط به راعیسی  ]26: 27م [

 که: گنهکاران مرا بر پشت زدند. 15از بهر آن که او را زدند؛ گفت در مزامیر تفسیر

و خلق آنجا  ]27: 27م [در جاي داورستان 18 ]16: 15س [چهارسو بردند  17بر 16و سرهنگان او را [ستدند و] ]27: 27[م، 
و] خار و خاشاك  21و از بهر او از [تَلو ]17: 15س [ي سرخ پوشانیدند؛ او را جامه 20ي او را کندند و]شدند. [جامه 19جمع

: 27م [آغاز کردند؛  ]18: 15[س، تسخّر بر وي  24[و به] 23ي تاج بر سر او نهادندبه شیوه 22[و] آن [تلو] ]29: 27م [تاج بافتند، 

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »اسرائیل«. در اصل: 1

 . + و2

 ».وگور«. در اصل: 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

از آدمیان، اي خداوند، به دست خویش، از «: 14: 17. مزمور 6
اهل جهان که نصیب ایشان در زندگانی است که شکم ایشان را 

اي و از اوالد سیر شده، زیادي مال خود به ذخایر خود پر ساخته
 ».کنندرا براي اطفال خویش ترك می

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

ي قوم تو و براي هفتاد هفته برا: «24: 9. اشاره است به دانیال 8
باشد تا تقصیرهاي آنها تمام شود و شهر مقدست مقرر می

گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و 
عدالت جاودانی آورده شود و رؤیا و نبوت مختوم گردد و قدس 

 ».االقداس مسح شود

 ».افزینس: «1. در ف 9

 ».سوط: «2و ف  1. در ف 10

 ».ادندد«. در اصل: 11

 ».زدن: «2و ف  1. در ف 12

 ».سپاردن«. در اصل: 13

 ».بیاویزند: «2و ف  1. در ف 14

شیار کنندگان بر پشت من : «3: 129. اشاره است به مزمور 15
 ».شیار کردند، و شیارهاي خود را دراز نمودند

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».در: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 ».کرد« :2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

. تلو به فتح اول بر وزن زلو، مطلق خار را گویند و به ضم اول 21
 پایین تیرباشد (برهان قاطع).

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 . + س23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24
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که ملک شما است. و بود روزي که  /031/برگ[که] فیالطس گفت  2حقیقت دانسته بودفیالطس به ؛1تفسیر
از بهر او  6که بر خر نشست [و] درآمد و *همه امامان و خلق* 5؛ در آن روز4او را به ملکی گزیده بودند 3[یهودیان]

-، او را در دست دادند؛ اما [به7کند*ترس به کسی نمیکند و سر فرو آورده بودند و *چون دیدند که ملکی نمی

تا پیغمبري پیغمبران بر ایشان درست شود که: ملک خود را به کشتن  10بود و ملک هست و لیکن 9او ملک 8حقیقت]
دزد و حرامی [و] بد فعل بودند  14ایشان همه 13به سبب آن که 12که حرامی و دزد بود، [آزاد کردند] 11دادند و براباز

زیرا که [اگر] آدمی است و اگر جانور [از حیوانات آبی و  15خواستند*و *چیزي که مانند خودشان است، آن را می
 .17جنس خود را بخواهدهم 16خشکی، البته]

 19به فشحور در ارمیاء پیغمبر فرمود، آنگه ارمیا» ما 18خون او بر *گردن ما و فرزندان*«و آن که گفتند که: 
 24ترکه از شما پس 23و با پدران شما و با فرزندان شما، آنان 22کنیدمی 21روزگار با راستی برابري 20گفت که: شما در

اند زیرا بها کنند آن که  30از شما، بیشتر در لعنت 29کنند 28فراوان 27کاري، ایشان که بزه26بدي کنند 25بیایند و [بیشتر]
، آنگه 32آن سی نقره بها 31ها را سترده کند و بستانندها را شفا کند و گناهنجبها ندارد و دردناك کنند آن که ر

                                        
 . + که1

 . + فیالفس2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».بود: «2و ف  1؛ در ف »بودیدو«. در اصل: 4

 ».روزي: «1. در ف 5

 ».جمله: «1. میان دو * در ف 6

از ترس که دیدند کسی را نمی کششد : «1. میان دو * در ف 7
 ».ملکی نمی کندو 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 . + او9

 ».اما: «1. در ف 10

 ».برابا: «1. در ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».زیرا: «1. در ف 13

 ».همکینان: «1. در ف 14

 ».هم جنس خود را خواستند: «1. میان دو * در ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».خواهد: «1. در ف 17

 ».ما و بسران: «1* در ف  . میان دو18

 ».نشخور«. در اصل: 19

 ».با: «1. در ف 20

 ».برابراي«. در اصل: 21

 ».میکند«. در اصل: 22

 ».آن«. در اصل: 23

 ».بیشتر«. در اصل: 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».کندو«. در اصل: 26

 ».وبال: «1. در ف 27

 آمده است.» ترفراوان«درمعنی » فراوان. «28

 . + و29

 ».بلعنت: «1در ف . 30

 ».بستاند«. در اصل: 31

به سی پاره نقره اشاره شده است:  12: 11. در کتاب زکریا، 32
و به ایشان گفتم: اگر در نظر شما پسند آید، مزد مرا بدهید واآل «

 گر بینداز، این قیمتندهید. و خداوند مرا گفت: آن را نزد کوزه
ي نقره را پارهگران را که مرا به آن قیمت کردند. پس سی 

ی، در مت». گر انداختمي خداوند نزد کوزهگرفته، آن را در خانه
 سی پاره نقره در بهاي عیسی آمده است. 3: 27
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و فیالطس سیم بار به ایشان گفت که: *در این مرد هیچ بدي ندیدیم که  1[چه بدي کرد این مرد؟] ]22: 23ل [
 5زدندمی 4آواز بلند 3ید [و] بگذارید. و ایشان همه به درد دلو اکنون او را آزاد کن 2به آن بهانه مرگ بر وي روا کنیم*

چون فیالطس دید که سخن  ]24: 27م [شدند. بزرگان [و] امامان درشت می 8و [آواز] 7که بر دار کند 6خواستند][و می
گفت به خلق  در برابر ایشان [و] 13را شست 12و هر دو دست خود 11، *داد آب آوردند*10کندبه ایشان فایده نمی 9[او]

و گفتند که: خون او *در گردن ما و فرزندان  14که: من بیزارم از خون این پاك؛ شما دانید. و ایشان بانگ برداشتند
-حرامی 19؛ [و] براباز آن که [براي]18مراد ایشان است 17فیالطس فرمود که: آن چنان که 16و آنگه ]24: 23ل [. 15ما*

 ، او را بهر ایشان آزاد کرد.22در زندان انداخته بودند 21[و کشتن] 20گري

و  26که: برداشته شود [برداشته شود] 25. ایشان گفتند24ملک شما 23[و] به یهودیان گفت که: [اینک] ]14: 19ي [
کنید؟ و بزرگان امامان گفتند که: نداریم گفت که: ملک خود را بر دار می 27او را بر دار کن. و فیالطس [بدیشان]

 . قیصر 28ملک به غیر از

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1 . بر اساس ف1

ندیدم ببروي بهانه که مرك : «2و ف  1. میان دو * در ف 2
 ».بروي واجب کند

 . + و3

 ».عظیم: «2و ف  1. در ف 4

 ».میکفتند«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».کن«. در اصل: 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».نمیدارد: «2و ف  1. + و؛ در ف 10

ستد : «2و ف  1؛ در ف »داد اب آوردن«. میان دو* در اصل: 11
 ».اب

 ».خویشتن: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 ».زدند: «2و ف  1. در ف 14

 ».بر ما و بر بسران ما: «2و ف  1. میان دو * در ف 15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اکنون«. در اصل: 16

 ».همجون: «2و ف  1ف . در 17

 ».باشد: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».حرامیتی: «2و ف  1. + کرده بود و؛ در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + است24

 ».بانک می زدند: «2و ف  1. در ف 25

 وده شد.افز 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».بجز: «2و ف  1. در ف 28
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لک یهودیان بکنم؟ ایشان بانگ خواهید که با مفیالطس گفت که: اکنون چه می ]12: 15س [. 1دار کن و االّ براباز
[فیالطس بدیشان گفت چه بدي با شما کرد؟ ایشان بیشتر  ]14: 15[س، بر دار کن، بر دار کن.  ]21: 23[ل، که:  2زدندمی

-شمایید که او را گرفتید و شمایید که او را می 4فیالطس به ایشان گفت که 3برآویز، برآویز] ]6: 19[ي، بانگ زدند: 

یابم. و یهودیان گفتند که: ما ناموس داریم و در ناموس ما مرگ بر وي واجب است و من در او هیچ بهانه نمی 5آویزید
 که او خود را فرزند خدا ساخت.

در اندرون سراي رفت [و] به عیسی  6و چون فیالطس این سخن بشنید، بسیار ترسید و [دیگر بار] ]8: 19[ي، 
که ترا  درمقا که دانینمی گویی؟نمی سخن من با چرا: که گفت فیالطس. دندا جواب عیسی کجایی؟ از: که گفت

اگر از بلندي به تو  8حرف حکم نداري 7[یک] /309/برگ من بر: که گفتآزاد کنم و قادرم که ترا بر دار کنم؟ عیسی 
فیالطس  10خواستاست گناه آن که مرا در دست تو سپارد از گناه تو. به این سبب می 9شد. از بهر این بزرگداده نمی

 15کنی، [نیستی]و بر دار نمی 14کنیرا آزاد می 13که: اگر تو او 12کردنداو را آزاد کند. یهودیان فریاد می 11[که]
 . 17خود را ملک سازد، او دشمن قیصر است [و برابر] 16دوست قیصر؛ [هر که]

 19که نامش رصیف 18]جایی[ نشست کرسی بر] و[ کرد در به راچون فیالطس این را شنید، عیسی  ]13 :19[ي، 
بود [و] به سوري کوقلتا [و] به ارمنی گوغگوتا بود. روز آدینه بود  22نامش کففتا 21؛ که به عبري20هاستسلیمان سنگ

فرستاد و گفت که: از خون این پاك پرهیز دار ، زن او پیش او 24بر تخت نشست 23و چون باسقاق ]19: 27[م، از فصح. 
 .27در خواب دیدم بسیار زحمت 26مرو زیرا من شب 25ي او [در]و در بزه

                                        
 ».برابرباز«. در اصل: 1

 ».زدند: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + ل4

 ».یزید می«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 7

 . + و8

 آمده است.» تربزرگ«به معنی » بزرگ. «9

 . + که10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».بانک می زدند: «2و ف  1. در ف 12

 ».این: «2و ف  1. در ف 13

 ».کنی: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 د.افزوده ش 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 رو است.. رصیف به معنی پیاده19

 . + و20

 ».بیغمبري که«. در اصل: 21

 ».کن قتا«. در اصل: 22

 ».به اسقاق«. در اصل: 23

 . + و24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».امشب: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27
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 5فرستادم، او 4از شما. او را پیش هیردوس [نیز] 3که از بهر وي شنیدم 2از آن چیزها 1بر این مرد هیچ علت و بهانه نیافتم
 . او را ادب دهیم [و] بگذاریم.8روا کند 7که کشتن [بر وي] 6نیز بر وي علّت ندید

س ، 11وي آزاد کند 10کشتنی از بهر [ایشان] 9د هر سال در عید یک [گناهکار]و ایشان را عادت بو ]15: 27[م، 

: 23[ل، که با حرامیان گرفته بودند [آنان که کشش کردند  13. یک مرد بود نامش براباز12[آن که او را بخواهند] ]6: 15[

خواست که مسیح را آزاد کند و فیالطس می ]20: 23ل [در زندان انداخته؛  15و [او] 14در اسطیس در میان شهر بود] ]19
و فیالطس گفت که: رسم دارید  ]39: 18ي [. 18گفتند که: بر دار کن، [بر دار کن]و می 17زدندمی 16[و] ایشان [بانگ]

که  22خواستند][و می 21زدندو همه خلق بانگ می ]8: 15س [آزاد کنم.  20هر عید یکی از بهر شما [در فصح] 19که [در]
شما آزاد کنم؟  26که ملک یهودیان را جهت 25خواهید]و فیالطس گفت: [می24. 23کرد][چنین کند که هر سال می

سپاردند. [اما بزرگان و امامان به  29امامان و نویسندگان از حسودي او را 28که [بزرگان و] 27دانستزیرا فیالطس می
همه  ]40: 18[ي، تا او را براي ایشان آزاد کند.  ]11: 15[س، را بخواهند  33سپاردند [که براباز 32عوام 31به ]20: 27[م،  30توکید]

زدند که: [او را] بر گفت: که [را] آزاد کنم؟ بیشتر بانگ می. و هر چند که او می35]34بانگ زدند نه این را االّ براباز

                                        
 . + و1

 ».از هر جه: «2و ف  1. در ف 2

 ».می کویند: «2و ف  1. + و؛ در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».و«. در اصل: 5

 ».نیافت: «2و ف  1. در ف 6
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 ».کنند«. در اصل: 11
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 ».برابا: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».زدند: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».زدند: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + او نه االّ براباز24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».از براء: «2و ف  1. در ف 26

 ».دانست: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 . + به کید29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».نه«. در اصل: 31

 ».اعوام: «2و ف  1اصل، ف  . در32

 ».برابا: «2و ف  1. در ف 33

 ».براباس: «2و ف  1. در ف 34
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خواستند و بدي که آنان که جان من می 3سی [و] هفت 2؛ گفت در مزمور1داداز بهر این که پاسخ نمی تفسیر
، و اما من همچون کر 7گفتند[و] دغلی همه روز درس می 6، بر من بیهوده گفتند [و] به غش5جستندمن می 4بهر [جان]
نباشد  8و همچو الل که دهن خود را نگشاید و ماندم مانند مردي که نشنود و در دهن وي پاسخ [و توبیخ] که نشنود

نمایند و بسیار شدند اند و بر من شوخی میکه: زیرا دشمنان من زنده 9زیرا که بر تو توکّل کردم؛ و باز گفت در مزمور
ي بی زبان نبوت: که دیدیم او را همچو برّه 11شعیاء پیغمبرظلم و دشواري دشمن دارند؛ و گفت در ا 10آنان که مرا به

 و هیچ در دهن او پاسخ نبود. 13در زمین تشنه 12و همچون درختی
 

 [فصل] چهل [و] سه: بردن مسیح را دواُم بار پیش فیالطس 

در پیش ایشان دشمنی  15ترفیالطس و هیردوس زیرا پیش 14و در آن روز دوستی افتاده بود در پیش ]12: 23[ل، 
آوردید  18که: شما این مرد را پیش من /308/برگ[و] امامان خواند [و] گفت  17عوام 16بود. و فیالطس بزرگان [و مهتران]

در برابر شما [و] بسیار تفحص کردم و  20کند و اکنون من این مرد را عقوبت دادممضایقه می 19به آن بهانه که شما را

                                        
 . + و1

 ».مزامیر«. در اصل: 2

ه قصد جانم دارند آنانی ک: «12-5: 38. اشاره است به مزمور 3
ویند و تمام گگسترند و بداندیشانم سخنان فتنه انگیز میدام می

 شنوم؛ و مانندکنند. و اما من مثل کر نمیروز حیله تفکر می
ه ام کگُنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده

شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که خداوند، نمی
 این قسمت، در کتاب». کشمداوند انتظار تو را میزیرا که اي خ

 به بعد آمده است. 13: 37مقدس ارتدوکس، در مزمور 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 . + و5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »به نقش«. در اصل: 6

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »میخواندند«. در اصل: 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

اما دشمنانم زنده و : «19-20: 38مزمور  . اشاره است به9
ارند، و نمایند بسیزورآورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می

رسانند. بر من عداوت آنانی که به عوض نیکی به من بدي می
 ».کنمورزند زیرا نیکویی را پیروي میمی

 ».در«. در اصل: 10

تواضع نموده، او مظلوم شد، اما : «7: 53. اشاره است به اشعیا، 11
 برند و ماننداي که براي ذبح میدهان خود را نگشود مثل برّه
اش بی زبان است همچنان دهان گوسفندي که نزد پشم برنده

 ».خود را نگشود

 ».درخت: «1. در ف 12

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نشسته«. در اصل: 13

 ».میان: «2و ف  1. در ف 14

 ».بیش: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1اس ف . بر اس16

؛ اعوام جمع عام به معنی سال »اعوام: «2و ف  1. در اصل، ف 17
 است و در اینجا مناسب نیست.

 ».ما: «2و ف  1. در ف 18

 ».با شما: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20
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جواب نداد [که] فیالطس  4]هرگز؟ عیسی [3دهندچیز [که] بر تو گواهی می 2چند 1دهینمی پاسخ چرا: که گفت] و[
 ماند از او.  5در تعجب
 

 پیش هیردوس /307/برگ [فصل] چهل [و] دو: بردن مسیح را 

 8است؟ و [چون دانست که از] 7شنید، پرسید که: این مرد از جلیل 6و چون فیالطس نام جلیل ]6: 23[ل، 
در آن روزها  11و لیکن فرستاد هیردوس پیش را، عیسی 10زیردست هیردوس بود 9آن والیت [است که]

 15خواست [هیردوس]می 14که آن جهت شد خرّم دید، را. و چون هیردوس عیسی 13در اورشلیم بود 12هیردوس
. پنداشت *هیردوس که 18که بسیار معجزها از بهر وي شنیده بود 17را ببیند [از دیر روزگار جهت آن] 16که او

 تندبرخاس و. نداد جواب را او سخن یکهاي بسیار از او پرسید؛ عیسی ببیند و سخن 19آمد مگر از او معجزها*
[است  23آن شیوه 22جز به. و هیردوس چون دید که عیسی 21کردندقصد او می 20]عظیم[ و نویسندگان و امامان

تسخّر گرفته بودند و او را جامه و پیرهن سرخ  26ننهاد؛ و جماعت او را [به] 25پنداشت، او را محل 24که]
 دند و هیردوس نیز او را در پیش فیالطس فرستاد. پوشانی

                                        
 ».نمیدهند«. در اصل: 1

 ».نجندی: «2و ف  1. در ف 2

 . + و3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 5

 ».باطیل«. در اصل: 6

 ».جلیلی: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».است: «2و ف  1. + و؛ در ف 10

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 11

 ».همه«. در اصل: 12

 ».بودند«اصل: . در 13

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».عیسی: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».می شنید: «2و ف  1. در ف 18

؛ »که آمد مگر هیردوس از او معجزها«. میان دو * در اصل: 19
 ».که امد بهر انک اینها از وي: «2و ف  1در ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».می کوشیدند: «2و ف  1. در ف 21

 ».غیر: «2و ف  1. در ف 22

 ».بشیوه«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».مهل«. در اصل: 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26
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 1[فصل] چهل [و یک]: بردن مسیح را پیش فیالطس 

جمع شدند و کهنکاج کردند که او را  4هاپیران [و] سروران جماعت، امامان و 3[شد] 2و چون صباح ]1: 27م [
 ]66: 22ل [، در بزمگاه، 5و او را از سراي قیافا به محفل عظیم بردند ]28: 18ي [بکشند. آنگه آن دو دست او را بستند، 

زودتر از خوردن  8د نشوندتا پلی 7[و ایشان به بزمگاه در نرفتند] ]28: 18ي [که جمعیت ایشان همیشه آنجا بود.  6جایی
 . 11فیالطس باسقاق 10در [سراي] 9و ]2: 27م [فصح، 

فیالطس پیش ایشان به در آمد [و] گفت: بر این مرد چه بهانه دارید؟ به او جواب دادند [و] گفتند  ]29: 18[ 12ي
گفتند. ها میو از بهر وي بسیار بیهوده ]2: 23[ل، دادیم. ، او را در دست تو نمی13بودکرده میکه: اگر کردارهاي بد نمی

را به قیصر مدهید و از بهر خود  15ي [سر]گفت که جزیهکرد و به ما میاین را یافتیم خلق را گمراه می 14و [نمودند]
آن چنان  18فیالطس گفت که: شما او را ببرید و حکومت او را بکنید ]31: 18ي [، مسیح ملک. و 17که: منم 16گویدمی

راست شود آنچه که  20شما هست. یهودیان گفتند که: ما را واجب نیست که کسی را بکشیم؛ که 19[ناموس]که در 
 .مردن خواهد مرگ کدام] به: [که گفتعیسی 

[فیالطس از وي پرسید و گفت: تویی ملک یهودیان؟ جوابش داد: تو گفتی. فیالطس به بزرگان  ]3: 23[ل، 
که: ملّت ما را به  21گفتند]زدند و میین مرد چیزي بهانه نیافتم. ایشان بانگ میکه: من بر ا امامان گفت و به جماعت

 پرسید راو دیگر بار فیالطس عیسی  ]4: 15س [آغاز کرد تا اینجا.  23، در تمامی یهودا از جلیل22تعلیم خود آشفته کرد

                                        
؛ در تمام این باب همه جا فیالطس را »فیالفس«. در اصل: 1
 نوشته است و همه جا آن را تصحیح کردیم. » فیالفس«

 ».صبا«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».جماعت: «2و ف  1. در ف 4

 . + و5

 ».در جایکه: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. و در قیاس با ك ب. بر اساس 7

 ».نشود و«. در اصل: 8

 آمده است.» بر«در معنی » و. «9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».به اسحاق«. در اصل: 11

 ».ل: «2و ف  1. در اصل، ف 12

 ».نکرده بود: «2و ف  1. در ف 13

 . بر اساس ب افزوده شد.14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».می کفت: «2و ف  1. در ف 16

 ».اوست: «2و ف  1. در ف 17

 ».بدارید: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».تا: «2و ف  1. در ف 20

 . بر اساس ب افزوده شد.21

 . + و22

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »جلیل از یهودا«. در اصل: 23
 شد.
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به در آمد [و] بیرون رفت  2آنگه از آن جایگه گریان ]75: 26م [بانگ کند، تو سه بار مرا منکر شوي.  1]بار[ دو خروس
 زار زار گریست.  3مناكو غ

ي خلق بشکند زیرا که این *تا اندیشه 4بر منکري شمعون؛ [بهر این شمعون صفا مسیح را منکر شد] تفسیر
، به 8چون دعوي کرد که: همه اگر منکر شوند ترا، من منکر نشوم و با تو بمیرم 7و لیک 6بی فرمان خدا نبود* 5مهم

ي خلق باطل است پیش خدا [که] هر چه که آدمی به آن همت بندد [و اندیشه 9ي]این سبب معلوم شد که [همه
 12نفس خود اعتماد کند [و] فخر [و عجب] 11که البته این چنین یا آن چنان خواهم کردن [و] بر قوت [خود و] 10بگوید]

ي او عمل کند چرا که خدا او را در گناه اندازد [و] به خالف *اندیشه 13گناهم؛ البتهآورد که من چیزي هستم یا بی
گناه بماند ولیکن ضعف گوشتمندي پیش آمد [و] بر وي سهم شمعون اندیشیده بود که با مسیح بمیرد و بی 14که*

گناه نماند آن چنان که داوود پیغمبر شد و در گناه افتاد تا محقّق شود که هیچ کسی بی 15افتاد و لرز بر او [و] انکار
در گناه  /306/برگشوند؛ آنگه خدا داوود را  17کاران عالم از روي زمین ناپیداکه: گنه 16گفت در اول [در] مزمور

تواند استوار بماند؟ زیرا که رحمت از بنگري، که می 21ها را، اگر گناه20: [اي] خدا19گفت که 18انداخت و بعد از آن
شد و  23کرد و سرور همهآورد و بعد از آن توبه  22تو است. و شمعون در گناه افتاد جهت آن که دعوي کرد و عجب

کرد و خویشتن را داد نگونسار آویختن [و] تا ابد األبد زنده شد. *و این است اعتقاد درست هاي دیگران سترده میگناه
 . 25*24که تدبیر [او] بر تدبیر [آدمی] بخندد

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».کرینده: «2و ف  1. در ف 2

 ».تلخناك: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».انکاري: «1. در ف 5

 1. میان دو * در اصل، پیش از تفسیر بود؛ بر اساس متن و ف 6
 اینجا انتقال یافت. به

 ».لیکن: «1. در ف 7

 ».بمیر«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».ناچارست: «1. در ف 13

 ».اندیشیدن بیش می اورد زیرا: «1. میان دو * در ف 14

 ».منکر: «1در ف ؛ »این کار«. در اصل: 15

گناهکاران از زمین نابود : «35: 104. اشاره است به مزمور 16
 ».گردند

 و ك تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بیدا«. در اصل: 17

 . + که18

اي یاه، اگر گناهان را به : «3-4: 130. اشاره است به مزمور 19
نظر آوري، کیست اي خداوند که به حضور تو بایستد؟ لیکن 

 ».ت تا از تو بترسندمغفرت نزد توس

 ».خدا که«. در اصل: 20

 ».در کناهها: «1. در ف 21

 ».تعجب«. در اصل: 22

 ».همکینان: «1. در ف 23

شریر بر مرد عادل شورا : «12-3: 37. اشاره است به مزمور 24
افشرد. خداوند بر او خواهد هاي خود را بر او میکند و دندانمی

 ».یدآبیند که او روز میخندید، زیرا می

 نیست. 1. میان دو * در ف 25
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، سوگند خوردم که در آسایش من اندر نیایند. و این است که پیغمبر 1ناك کردند و در وقتی که [در] خشم شدمو تلخ
 تا حکم خدا بر ایشان به موجب کردار ایشان روا شود. 4[و] دل را بهر وي سخت کردند 3او شنیدند 2گفت: آواز
 

 شمعون صفا 5کردن [فصل] چهل: انکار 
، آمد یک دختري که در ]67: 14[س، کنار آتش نشسته بود  ]56: 22[ل،  6و چون شمعون [زیر پرده] ]66: 14[س، 

بنگرید، صفا را دید که  10و چون [سوي او] 9داشت، پیش شمعون]امامان بود، [آن که در را نگه می 8سرور 7يخانه
] و[ شد انکار او و بودي؟ ناصريبا عیسی  11او گفت که: تو آن نیستی کهشد؛ به سوي او آمد و به پیش آتش گرم می

[و] بیرون دهلیز رفت و خروس بانگ زد. دیگر بار آن دختر  ]68: 14[س، گویی دانم که چه مینمی ]70: 26[م، : گفت
ي از ایشان است.  ]69: 14[س، نیز  ]58: 22[ل، بودند، گفت که: این مرد  13که حاضر /305/برگ 12پیش او رفت [و] به آنها

گوش او را انداخته  15برادر آن غالم که شمعون [او را به شمشیر زده بود و] 14و یکی از بندگان بزرگ [امامان] ]26: 18[
 ]70: 14س [منکر شد و  18و دیگر بار صفا 17به شمشیر، گفت که: *تو آن نیستی که ترا در باغچه با وي دیدم؟* 16بود

 20ستیحقیقت تو از ایشان ه، باز آنها که ایستاده بودند، از صفا پرسیدند [و] گفتند: به19ذشتبعد از آن که اندکی گ
بر خود که این  23و لعنت 22و آغاز کرد و سوگند خورد ]71: 14[س، ماند. او می 21[و] سخن [تو به] ]73: 26[م، از جلیل 

 کرد التفاتو عیسی  ]61: 22ل [خروس بانگ زد.  24شناسم؛ و همان دم [دوم بار]گویید، من او را نمیمرد که شما می
 که آن از زودتر: که او به بود گفتهو شمعون به یاد آورد آن سخن که عیسی  ]72: 14س [بنگرید.  25صفا سوي] و[

                                        
 . + و1

 ».ازآن«. در اصل: 2

 ».شنید«. در اصل: 3

 ».کرد«. در اصل: 4

 ».انکاري: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».از ان: «2و ف  1ف . در 7

 ».بزرك: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».نه تو: «2و ف  1. در ف 11

 ».بدیشان: «2و ف  1. در ف 12

 ».ایستاده: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».برید: «2و ف  1در ف  .16

 ».نه من ترا با او دیدم در باغجه: «2و ف  1. میان دو * در ف 17

 ».شمعون: «2و ف  1. در ف 18

 ».بعد از ان اندکی دیکر: «2و ف  1. + و؛ در ف 19

 . + و20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».اغاز سوکند خوردن کرد: «2و ف  1. در ف 22

 ».تهالعن: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».شمعون: «2و ف  1. در ف 25
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، پیغمبري کن [و] بگو به ما که ترا که زده است؟ 3اي مسیح ]68: 26[م، گفتند که: و می 2را پوشانیدند 1و روي او ]65: 14
 زدند. سرهنگان و او را بر چانه با مشت می 5کوفتنددرمی /304/برگ 4و در پهلوهاي [او، او را] ]65: 14س [

بر من گواهان  7که: برخیزیدند 6این که گفت از بهر گواهان دروغ؛ و گفت در مزامیر سی [و] چهار تفسیر
: همچو کسی 10نیکی با من بدي کردند. و باز گفت در مزمور 9پرسیدند و در عوض 8دانستم، [مرا]ظلم؛ بر آنچه نمی

بر من  12هاشدند و به سوط 11بر من جمعناك شود و نوحه کند، این چنین خوار شدم و بر من بانگ زدند و که دژم
دانستم، پاره پاره ماندند و پشیمان نشدند و مرا آزمایش کردند و بر من تسخّر زدند و مرا خوار فراهم شدند [و] نمی

که: در شب کردار ایشان [که] خود به خود نور  14. و گفت در ایوب پیغمبر13هاي خود بر من ساییدندکردند و دندان
دانند گرمی مرگ حقیقت] میبه وقت صباح فرو گیرد به هم زیرا که [به 15زیرا گرمی مرگ [ایشان را] را نشناختند

 18که: اگر امروز آواز 17. و گفت در مزامیر16[را] و لعنت بر روي ایشان [است] و بخش ایشان در زمین ملعون باشد
من کردند، چهل سال مرا آزمایش کردند وي سخت مدارید، همچون که پدران شما با  21، دل شما بهر20بشنوید 19[او]

                                        
 ».خود: «2و ف  1. در اصل، ف 1

 ».می بوشانیدند: «2و ف  1. + س؛ در ف 2

 . + م3

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 4

 ».میکوفتند«. در اصل: 5

اند. چیزهایی را شاهدان کینه ورز برخاسته: «11-2: 35. مزمور 6
پرسند. به عوض نیکویی بدي به من دانستم از من میکه نمی

در کتاب مقدس ». اندکنند. جان مرا بی کس گردانیدهمی
 آمده است. 35ارتدوکس این بخش در مزمور 

 ».برخاستند: «1ر ف . د7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».برابر: «1. در ف 9

چون کسی که براي : «14-6: 35. اشاره است به مزمور 10
شدم. ولی چون افتادم، شادي مادرش ماتم گیرد، از حزن خم می

کنان جمع شدند. آن فرومایگان بر من جمع شدند، و کسانی که 
اي نشدند. مثل فاجرانی که برنشناخته بودم مرا دریدند و ساکت 

 .»افشردندهاي خود را بر من میکنند، دنداننان مسخرگی می

 ».فراهم: «1. در ف 11

 . سوط به معنی تازیانه و شالق.12

یدند«. در اصل: 13  ».سا

-در تاریکی به خانه: «16 -8: 24اشاره است به کتاب ایوب، . 14

 کنند و روشناییزنند و در روز، خویشتن را پنهان میها نقب می
ست، ي موت ادانند، زیرا صبح براي جمیع ایشان مثل سایهرا نمی

ها دانند. آنها بر روي آبي موت را میهاي سایهچون که ترس
 ».سبک اند و نصیب ایشان بر زمین ملعون است

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».باشند«. در اصل: 16

-ز کاش آواز او را میامرو: «7-11: 95اشاره است به مزمور . 17

شنیدید! دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مانند یوم مسا در 
صحرا. چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال 
مرا دیدند. چهل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه 
دل هستند که طُرق مرا نشناختند. پس در غضب خود قسم 

 ».ی من داخل نخواهند شدخوردم، که به آرام
 ».ازآن«. در اصل: 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».بشنوند«. در اصل: 20

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 21
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و بهانه  2بکشند را او تا جستندمی بهانهکه آنجا بودند، همه بر عیسی  1و بزرگان امامان [و هر] ]55: 14س [شود. چه می
. و یک 4شددادند و گواهی ایشان درست نمیمی ]56: 14س [ 3به زور ]60: 26م [یافتند. و بسیاران گواهی بر وي نمی

 ]61: 26[م، این کنشت را  ]58: 14[س، توانم که من می ]61: 26[م، مد و گفت که: من از این مرد شنیدم که گفت: آ 5مردي
درست  8که [بر وي] 7توانستبی دست آدمی. این نیز نمی ]58: 14س [روز دیگر آبادان کنم  6خراب کنم و بعد از سه

 هادهی؟ و این گواهی*نمی جواب چرا: که گفت] وبرخاست و پرسید از عیسی [ 11امامان [در میان] 10. و بزرگ9کند
امامان [و] گفت:  13سرور پرسید او از بار دیگر و. نداد جواب و شد خموشعیسی  12دهند، راست است؟*که بر تو می

یا نه؟  ]63: 26م [مبارك  ]61: 14س [دهمت که تویی مسیح پسر خداي زنده [و] به حقّ خداي زنده، سوگند می ]63: 26م [
 15جواب نخواهید دادن 14او گفت که: اگر به شما بگویم، ایمان نخواهید آوردن و اگر از شما بپرسم، [مرا] ]67: 22ل [

 18از ]69: 22[ل، نشسته بر دست راست  17منم مسیح [و] خواهید دیدن [پسر آدمی] 16[منم] ]62: 14[س، و یا مرا رهانیدن. 
و همه به یکبار به او گفتند که: اکنون پسر خدا تویی.  ]70: 22ل [آید برابر آسمان. [و] می ]64: 26[م، خداي سهمناك 

ي خود را درید [و] گفت به آواز و آنگه بزرگ امامان جامه ]63: 14س [من.  19منم گفتید شما: که گفت ایشان بهعیسی 
و دیگر این که  ]65: 26[م،  22شنویداو افتري می 21از زبان 20اکنون ]71: 22[ل، بلند که: مرا گواهان چه حاجت است؟ 

 ]67: 26[م، ، مرگ بر وي روا کردند و 25؟ و آن کسان، همه24گوییدگفت که: چه می ]64: 14س [او.  23شنیدید [کفر]
[س،  28زدند]کردند و بر سر او می[و قومی آغاز می ]67: 26م [. 27خیو زدند ]65: 14[س، بر روي او  26[کسان آغاز کردند]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».بمیرانند: «2و ف  1. در ف 2

 . زور یعنی دروغ، ناراستی، فریب (دهخدا).3

 . + م4

 ».شخصی«: 2و ف  1. در ف 5

 ».سی: «2و ف  1. در ف 6

 ».نمی توانستند: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».کردن: «2و ف  1. در ف 9

 ».بزرکترین«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

این کواهی که بر تو می دهند : «2و ف  1. میان دو * در ف 12
 ».نمی دهی

 ».بزرك: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + مرا15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».ان«. در اصل: 18

 ».من: «2و ف  1. در ف 19

 ».اینک: «2و ف  1. در ف 20

 ».زفان: «2و ف  1. در ف 21

 ».می شنوم: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».می بینید: «2و ف  1؛ در ف »می گوید«. در اصل: 24

 ».جمله: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».می زدند: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28
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 گواهی گفتم، بد اگر: گفتعیسی  دهی به بزرگ امامان؟می 2گفت که: این چنین جواب 1]بدو[ و زدبر دهن عیسی 
 بر دهن.  4زنیبده و اگر نیک گفتم، مرا چرا می 3]هابدي بر[

به دشمنان من که بسیار شدند [و] به خواري [و]  6که: بنگرید 5؛ از بهر این گفت در مزامیر بیست و چهارتفسیر
ر خلق نور ساختم تا خالص [من] شوي تا گفت که: اینک ترا به 7جور [و] کین مرا خوار کردند؛ و در اشعیاء پیغمبر

کند و  9خداوند خدا که ترا رستگاري داد و قدوس اسرائیل پاك، آنگه خود را زبون 8گویدآخر زمین. این چنین می
 11که: این چنین با من بدي کردند و عزّت 10خوار شده از خلق و از بندگان و سروران امامان. [و] گفت در هوشع پیغمبر

ها بر جان خود ها [و] دشواريو سختی 13و قوم من گناه خود خوردند و بالها 12[و] ذلت گردانیدند مرا به خواري
 که: مرا بر چانه [و] دهن زدند. 15؛ و گفت در ایوب پیغمبر14نهادند

 

 ي قیافا[فصل] سی [و] نه: بردن مسیح را در خانه 

ي امامان [و] و همه ]53: 14س [بسته در پیش قیافا بزرگ امامان فرستاد.  16دست راو آنگه حنان عیسی  ]24: 18[ي، 
در سراي بزرگ  /330/برگ 19رفتجمع شدند؛ و شمعون از دور در پی او می 18آنجا 17بزرگان و نویسندگان و پیران

که  22که تا ببیند 21[با دروانان] ]58: 26م [شد کاران و در برابر آتش گرم میکه آنجا نشسته بودند با خدمت 20[امامان]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».همجنین باسخ: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».زدي: «2و ف  1. در ف 4

بر دشمنانم نظر کن زیرا که : «19: 25. اشاره است به مزمور 5
 ».ورزندي تلخ به من کینه میبسیارند و به کینه

 ».بنکر: «1. در ف 6

ها خواهم تو را نور امت: «6-7: 49اشاره است به اشعیا، . 7
گردانید و تا اقصاي زمین نجات من خواهی بود. خداوند که 

باشد، به او که نزد مردم محقر و نزد ولی و قدوس اسرائیل می
گوید: پادشاهان چنین میاکمان است، ي حها مکروه و بندهامت

دیده برپا خواهند شد و سروران سجده خواهند نمود، به سبب 
 .»خداوند که امین است و قدوس اسرائیل که تو را برگزیده است

 . + که8

 ».زبان«. در اصل: 9

گناه قوم مرا خوراك خود : «8: 4. اشاره است به هوشع، 10
 ».ان مشغول نمودندساختند و دل خویش را به عصیان ایش

 ».عزلت«. در اصل: 11

 ».کردانیده اند: «1. در ف 12

 ».بالیا: «1. در ف 13

 ».نهاده اند: «1. در ف 14

اند، دهان خود را بر من گشوده: «10: 16. اشاره است به ایوب، 15
 ».اندبر رخسار من به استحقار زده

 ».در«. در اصل: 16

 ».بیرون«. در اصل: 17

 ».بیش او«: 2و ف  1. در ف 18

 ».می امد: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».بینندبه«. در اصل: 22
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پیچیده بود؛ دست بر وي نهادند تا او را بگیرند. و او میزر را در دست  1میزر به را خود برهنه، بود،جوان از پس عیسی 
 .4رفتمی عاریه به پنهانیکه گریخت مرقس بود که از پس عیسی  3و برهنه گریخت. *آن 2ایشان گذاشت

 . 5، آن که گریخت مرقس بود*تفسیر

 

 حنان 7يدر خانه 6[فصل] سی [و] هشت: بردن مسیح را [گرفته]
، [و] هر چه زودتر او را 8بستند و گرفتند راو آنگه سرهنگان [و] پیادگان [و] عوانان یهودیان عیسی  ]12: 18ي [

در پیش حنان آوردند زیرا که پدر زن قیافا بود، آن که آن سال سرور امامان بود. آن قیافا که با خلق گفته بود که 
و یکی دیگر از شاگردان در پی عیسی  9ق بمیرد. و چون پیش حنان بردند، صفاي خلواجب باشد که یکی عوض همه

 و بود ایستاده در بیرون از شمعون و آمد اندر سراي در. با عیسی 11با سرور امامان آشنا بود 10شاگرد آن و آمدندمی
[و] شمعون را نیز  /302/برگ 13گفت 12آمد [و] با دربان در به سراي از او شناخت،می امامان بزرگ را او که شاگرد آن

 هک آن منم: که گفتاز بهر شاگردان او [و] از بهر تعلیم او. و عیسی  16پرسیدامامان از عیسی  15. و سرور14اندرون برد
ها [و] در کنشت، آنجا در میان جماعت 19دادموقتی پند و تعلیم می 18گفتم و در هرخلق می 17به حقیقت هايسخن

 22، بپرس [آنچه]21پرسی؟ از ایشان [که شنیدند]شدند و چیزي پنهان نگفتم. چرا مرا میمی 20ي یهودیان جمعکه همه
که گفتم. چون این را گفت، یکی از سرهنگان که ایستاده بودند،  24همه ایشان دانند آنچه 23که به ایشان گفتم! اکنون

                                        
؛ میزر به معنی دستار، عمامه، شال یا ».بمن زر«. در اصل: 1

بندند؛ در عربی مئزر به معنی ازار و دستاري است که برسرمی
 اي است که به کمر ببندند (دهخدا).پارچه

 ».رها کرد: «2و ف  1. در ف 2

 . + چنان3

 آمده است.» رفتنپنهانی «به معنی » به عاریه رفتن. «4

 نیست. 1. میان دو * در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».بخانه: «2و ف  1. در ف 7

 ».بسته از«. در اصل: 8

؛ صفا یا کیفاس لقب شمعون یا نام »شمعون: «2و ف  1. در ف 9
 او پیش از مسیح بوده است.

 ».شاگردان«. در اصل: 10

 ».را می شناخت او: «1؛ در ف »بودند«. در اصل: 11

 ».بدروان: «2و ف  1. در ف 12

 ».گفت کهمی«. در اصل: 13

 ».برده«. در اصل: 14

 ».بزرك: «2و ف  1. در ف 15

 . + که16

 ».با: «2و ف  1. در ف 17

 ».بهر: «2و ف  1. در ف 18

 . + و19

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. و در قیاس با ك . بر اساس ب21

 افزوده شد. و در قیاس با ك . بر اساس ب22

 ».اینک: «2و ف  1. در ف 23

 ».هرجه: «2و ف  1. در ف 24
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شد. و گفت ي خود نشسته باگرفتند مرا همچو شیر که از بهر شکار استوار شده باشد و همچو شیر بچه که در بیشه
 که: برخاستند بر من امامان و غالمان همچون شیر.  1در ارمیاء پیغمبر

ن شمعون صفا شمشیر در میا ]10: 18ي [؛ 3، غالم سرور امامان را[به شمشیر]2انداختن شمعون گوش [ملک]
را  10از جانب راست و آن [بنده] 9او را انداخت 8بزرگ امامان و گوش 7از نیام [و] زد بر غالم 6برکشید 5بود، [او را] 4[بسته]

به شمشیر آمدند، به شمشیر بروند  13که 12اینها ]52: 26[م،  11]کن[ نیام در را شمشیر: که گفت صفا بهنام، ملک بود. و عیسی 
فرشتگان بیایند پیش من؟ و لیکن چون  16دوازده [تومان از] 15بخواهم این زمان 14پنداري که قادر نیستم که از پدرمو یا می
ل خورم آن پیاله که پدر به من داد. می ]11: 18ي [واجب است که این چنین بشود.  17تمام شود [که گفتند] /301/برگها کتاب

 خود نهاد [و] درست شد. 20و گوش او را برداشت و بر جاي 19بریده رفت[و] نزدیک آن گوش 18ها گفتو این ]51: 22[

: 22ل، [ روند؟ دزدان بر که چنان آن هاچوب و شمشیرها به من بر آمدید: گفت خلق بهو آنگه عیسی  ]55: 26م [

نشسته بودم و تعلیم  ]55: 26[م، در هیکل کنشت  22پیش شما بودم و در میان شما بودم و [هر روز] 21و نه من [همیشه] ]53
و االّ این  ]53: 22ل [هاي پیغمبران درست شود، این چنین شد که تا کتاب 23دادم [و] مرا نگرفتید؟ و لیک از بهر [آن]می

 27یک 26و لیک ]51: 14س [و گریختند،  25و آنگه شاگردان او را گذاشتند ]56: 26م [شما و سلطنت تاریکی.  24است وقت

                                        
: 5. این آیه یافت نشد، اما شبیه به این مضمون در مراثی ارمیا، 1
 تکنند و کسی نیسغالمان بر ما حکمرانی می«آمده است؛  8

 ».که از دست ایشان رهایی دهد

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».بدر کشید: «2و ف  1. در ف 6

 ».خدمتکار: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».کوش راست: «2و ف  1در ف . + و؛ 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 12

 ».که اینها«. در اصل: 13

 ».بدر: «2و ف  1. در ف 14

 ».اینساعت: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».کفت تا این حد: «2و ف  1. در ف 18

 ».شد: «2و ف  1. در ف 19

 ».در جایکه: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 24

 ».رها کردند: «2و ف  1. در ف 25

 ».اال«: 2و ف  1. در ف 26

 ».یکی: «2و ف  1. در ف 27
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طلبید، ایشان [را] بگذارید که بروند، تا تمام شود به شما گفتم که منم؟ اگر مرا می 1]نه[ آخر: که گفت ایشان به عیسی
 2[و] در پیش ]47: 22[ل، یهودا آمد  ]49: 26م [آن سخن که گفته شد که: یکی از ایشان که به من سپاردي، گم نکردم. 

، 5بود هآنچ تو بر: که گفتاو را بوسه کرد [و] گفت: سالم بر تو، اي بزرگوار من. عیسی  4و ]49: 26[م،  3]شدعیسی [
و آن قوم  ]50: 26م [سپاري. دهی و پسر آدمی را میسالم می 7اي یهودا، به بوسه ]48: 22[ 6ل /300/برگکردي و آمدي 

 دیدند، شد، چه هر بودند،چون ایشان که با عیسی  ]49: 22ل [گرفتند.  8]را او[ و نهادندیش آمدند [و] دست بر عیسی پ
  بزنیم؟ شمشیر به را ایشان خداوند، اي: که گفتند

از قوت تا قوت،  11: بکردند10، گفت در مزامیر9آمدند هاروشنایی و هامشعل] به؛ بهر این که بر عیسی [تفسیر
خدایگان در صهیون آشکارا شود. گرداگرد او آتش افروخته [و] پیش او باد شوباینده. این است که او را  12خدا و

رفتند. و گفت باز در بودند و همچون باد شوباینده پس [و] پیش او می 13پیچیدهها میها و مشعلدر میان چراغ
، دل من از ایشان نترسد. و باز گفت در 16گروه در پس [و] پیش باشند، گروه 15که: اگر لشکر [بر من] 14مزامیر
و  19گفتنداند و دهن ایشان به تکبر سخن میآمده 18که: دشمنان بر جان من پیچیده شدند و بر من به [هم] 17مزامیر

زمین بردارند.  هاي خود را بر من نهادند تا مرا ازگرد من به احتیاط شدند و چشم 21در بردند و گرد بر 20مرا [به 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + دست4

 ».بدو: «2و ف  1. در ف 5

 ».ي«. در اصل: 6

وستھ«ل: . در اص7  ».پ

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + و9

از صیهون که کمال «به بعد:  2: 50. اشاره است به مزمور 10
 آید و سکوتزیبایی است، خدا تجلی نموده است. خداي ما می

بلعد و طوفان شدید نخواهد نمود. آتش پیش روي او می
خواند و زمین را، گرداگرد وي خواهد بود. آسمان را از باال می

 ».تا قوم خود را داوري کند

 . + و11

 ».خداء: «1. در ف 12

 ».بیجیده: «1. در ف 13

ري بر من فرود آید، کاگر لش: «3: 27. اشاره است به مزمور 14
 ».دلم نخواهد ترسید

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».بیستند: «1. در ف 16

شریرانی که مرا از روي : «9-12: 17اشاره است به مزمور . 17
کنند. دل سازند، از دشمنان جانم که مرا احاطه میخراب می

ویند. گاند. به زبان خویش سخنان تکبرآمیز میفربه خود را بسته
اند اند، و چشمان خود را دوختههاي ما را احاطه کردهاآلن قدم

تا ما را به زمین بیندازند. مثل او مثل شیري است که در دریدن 
ي خود در کمین باشد، و مثَل شیر ژیان که در بیشهحریص 

 ».است
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».کفتند: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».در: «1. در ف 21
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و  5مرا رستگاري [داد] 4[من] 3نبود که یاري دهد و بازوي 2نبود و خود به خود نگه کردم؛ هیچ کس 1دیگر [با من]
من [و] خون ایشان را بر زمین ریختم و رحمت خدا مرا به یاد آورد و خدا  7و ایشان را خوابانیدم به خشم 6خالص کرد

خدا زنده بود و هر چه بود، بی ارادت او نبود [از  9کند که [از]هر چه که با من کرد. این همه دلیل می 8را شکر کنم به
 . 10آنچه بود]

 

 مسیح را در دست یهودیان[فصل] سی [و] هفت: سپاردن یهودا 

از معتزالن و امامان [و]  14هاجماعت 13با خود برد 12[خیانت کرد و] 11و آنگه یهودا اسخریوطی ]3: 18ي [
 ]47: 26م [ها و سالح ها [و] مشعلبا چراغ 18سرهنگان [و آنجا آمدند] 17نویسندگان و [برد با خود] 16[امامان] 15بزرگان

ها بسیار و در دست درآمد و با وي جماعت ،یکی از دوازده ،ودا سخریوطیگفت یهو [در میان آن که سخن می
. و یهودا خیانت کرد در 24 ها][و] پیران و امامان [جماعت 23[پیش] بزرگان |22چوب از 21[و دسته] 20شمشیرها 19ایشان]

 چونو عیسی  ]4: 18ي [کنم، او است؛ او را بگیرید.  27بوس 26گفت که: هر که را 25میان آن جماعت [و نشان داد و]
؟ ایشان به او گفتند که: 31جوییدمی 30و گفت که: که را 29بر وي آمدند، او پیش ایشان به در آمد 28همه این که دید

 گشتند واپس منم، :که گفت عیسی چون. بود ایستاده گرخیانت یهودا. منم: که گفت ایشان به عیسی. را ناصريعیسی 
 و. را اصرينخواهید؟ ایشان گفتند که: عیسی ه را میک شما: که پرسید ایشان از عیسی بار دیگر و. افتادند زمین بر] و[

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».کسی: «1. در ف 2

 ».باز«. در اصل: 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 د برخواستم و باز مرا رستگاري داد. + بقوت خو6

 ».چشم«. در اصل: 7

 ».براء: «1. در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 . + را11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 . + و13

 ».جماعتی: «2و ف  1. در ف 14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».شمشیر«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + از 22

 ».بزرگواران: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 . + دست26

 ».بوسه«: 2و ف  1. در ف 27

 ».انان: «2و ف  1. در ف 28

 ».رفت: «2و ف  1. در ف 29

 ».کیرا: «2و ف  1. در ف 30

 ».میخواهید: «2و ف  1. در ف 31
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؛ راست است که جان نمرد االّ 2اندگویند که ایلیا و اخنوخ نمرده، او نمیرد و بعضی می1را بر قانون درست نگه دارد
تن ایشان تحلل یافت و جان ایشان درست ماند به آن صفت و به آن شیوه که در تن گوشتمندي بود و در صورت 

اند و تمامی  4و از دیدار خلق پوشیده و محجوب 3وحانی ماندند؛ و مانند فرشتگان از بهر هر که خواهند ظاهر شوندر
گویند که که بعضی می 7، آن نه از ترس طبیعت بود چنان6لرزیدترسید [و] می. این که مسیح می5پاکان نیز این چنین

 9تن قدیم 8این سبب ترس بر وي افتاد و نه چنین است بلکه [آن] حقیقت گوشتمندي بود و ازترسید بهاما آن که می
بود [و] روحانی به صفت جسمانی و گوشتمندي بود و سخن او [و] جمیع حرکات او به خوردن [و] آشامیدن و ترسیدن 

آدم بود همچو کسی که به عوض کسی دیگر به آن لفظ [و] به آن حال سخن بگوید، و یعنی حال آن  10محاکات
ترس مقصودش آن بود که  14، *پس از [این]13[بود] 12که وصف او چنین بود و چون عاقبت برخاستن 11بنمایدکس 

ابلیس پوشانید و آنگه قیامت کرد که صفت  16خود را به ضعیفی بر [خلق و] 15صفت آدمی به اتمام رسانید و مرگ*
پیغمبران گفت  /299/برگهمه بر زبان صفت آدمی؛ به این سبب محقق باشد که خدا است زیرا این  18نه 17خدایی است

مرا خالص کرد [و] به قوت خود برخاستم و کسی  21گفت که: بازوي [من] 20. از آن که در اشعیاء پیغمبر19زودتر

                                        
 ».اردتیمار بد: «1. در ف 1

و : «11: 2. در باب ایلیا اشاره است به کتاب دوم پادشاهان، 2
آتشین و  يکردند، اینک ارابهرفتند و گفتگو میچون ایشان می

اسبان آتشین ایشان را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردباد به 
؛ و در باب اخنوخ اشاره است به کتاب »آسمان صعود نمود

رفت و نایاب شد، زیرا خ با خدا راه میو خنو: «24: 5پیدایش، 
 ».خدا او را برگرفت

 ».شوید: «1. در ف 3

 ».مهجوب«. در اصل: 4

 ».بدین شیوه: «1. در ف 5

 ».ترسید و لرزید: «1. در ف 6

 ».همجون: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 . + است و9

 ».محاکمات و«. در اصل: 10

 ».ننماند: «1. در ف 11

 ».برخیزیدن: «1؛ در ف »برخواست«اصل: . در 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

و مقصود بدین ترس اتمام رسانیدن : «1. میان دو * در ف 15
 ».صفت ادمی تا مرك و

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».خداهی ایست«. در اصل: 17

 ».که«. در اصل: 18

 ».بیشتر: «1. در ف 19

و نگریستم و اعانت : «7تا  5: 63اشاره است به کتاب اشعیا، . 20
اي نبود و تعجب نمودم زیرا دستگیري نبود. لهذا بازوي کننده

ها من مرا نجات داد و حدت خشم من مرا دستگیري نمود؛ و قوم
را به غضب خود پایمال نموده، ایشان را از حدت خشم خویش 

هاي ریختم. احسانمست ساختم و خون ایشان را بر زمین 
خداوند و تسبیحات خداوند را ذکر خواهم نمود برحسب هر 

 ».آنچه خداوند براي ما عمل نموده است

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21
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خواص 1هااستخن و  رفت  درون] 2در  ] در  من  م  دا ن در 3ا یم  اسا ی ب ترس  ز  ا رزید  ل دوه  4من  ن ا روز 
 . 5من

هاي من اندرون رفت و مرگ بر من اندام 8تو بر من گذشت و ترسیدن در میان 7هاي: سخن6گفت در مزامیر
همه [و دو  13. [این]12از اندوه دل من 11و خوار شدم و گرینده شدم 10زبون 9روا شد؛ و باز در مزامیر گفت که: بسیار

، نوشته آمد 16بهر این گریستن و ترس، *زودتر از آن که اینها بشودپیغمبران گفته است از  15بسیار در 14صد چندان]
یا از عاجزي بود که  20از ضعیفی 19که [این] /298/برگ 18در درون خود نپندارند 17و گفته شد. و بعضی کسان [دیگر]

 23لیکن [باز]از عجز نبود و » ، این پیاله اگر بخواهی بگذرد از من22اي پدر]«[. و آن که گفت که: 21گفت*اینها می
، صفت حال آدم و جمیع آدمیان بود و ترس مرگ 24این ضعف که نمود، از بهر آن نمود که صورت او [و] معنی [او]
آدمیان بنماید و محال است که  25خواست که صفتبر همه آدمیان و جانوران روا است. به این گریستن [و] ترس می

گویند که اگر آدمی خود که می 30و منجمان و غیرهم 29مانراي فاسد حکی 28به مانند 27بگذرد 26مرگ از گوشتمند
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 ».حواس: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 و ك تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »از«. در اصل: 4

 . + س5

. این آیه پیدا نشد، اما شبیه به این مضمون در چند موضع در 6
دل من در اندرونم : «4-5: 55جمله: مزمور مزامیر آمده است؛ از 

هاي موت بر من افتاده است. ترس و کند، و ترسپیچ و تاب می
؛ »لرز به من در آمده است. وحشتی هولناك مرا در گرفته است

هاي تو را متحمل شده، متحیر ترس: «15-6: 88و نیز مزمور 
هاي تو ام. حدت خشم تو بر من گذشته است و خوفگردیده

 ».ر مرا هالك ساختهب

 ».ستمهاء: «1. در ف 7

 . + میان8

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بیکبار«. در اصل: 9
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 . + و11

من بی حس و بی نهایت کوفته : «8: 38. اشاره است به مزمور 12
 ».زنمام و از فغان دل خود نعره میشده

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 زوده شد.اف 1. بر اساس ف 14

 ».بر«. در اصل: 15

 . + و16
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 ».ضعف: «1؛ در ف »ضعیف«. در اصل: 20

کفت تا جو این بشود و نوشته اید : «1. میان دو * در ف 21
 ضعف که نمود یاکسان دیکر در درون خود نبدارند که این از 

 ».از عجز

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».ضعف: «1. در ف 25

 ».کوشتمندي: «1. در ف 26

 . + و27

 ».همجون: «1. + به؛ در ف 28

 ».حکما: «1. در ف 29
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، 2، به هر چیزي توانایی1ز او بگذرد و گفت: اي پدر [اي پدر]مگر آن ساعت ا ]35: 14س [و در نماز خود گفت 
 /297/برگآنگه آمد پیش شاگردان  ]40: 26م [ارادت تو.  3خواهم و االّاین پیاله را از من بگردان و ارادت خود نمی

کنید تا  ؟ آگاه شوید و نماز4توانید با من یک ساعت بیدار باشیدخود و ایشان را خفته دید. به صفا گفت: نمی
است. و دیگر بار رفت [و] نماز کرد و گفت: اي  7است ولیکن تن ناتوان 6؛ جان استوار [و مایل]5افتیددر بال نه

و چون باز گردید،  ]40: 14س [، او را بخورم تا ارادت تو بشود. 8پدر، نشاید که این پیاله از من بگذرد، بلی
و *ایشان  ]44: 26[ 10مو ندانستند که با وي چه گویند.  9از خواب ایشان را خفته دید زیرا چشم ایشان پر شده بود

فرشته  13بدو ]43: 22[ل، ، گفت. 12نماز کرد [و] آن چنان که اول بار [گفت] 11را گذاشت رفت و بار سیم باز*
ي ، اشک او شد همچون قطره15ترس [و] اندوه نماز کرد 14داد. و چون [به]از آسمان نموده شد و یاري می

خفته دید.  17و ایشان را [از غصه] 16[و] بر زمین افتاد. و از نماز برخاست [و] آمد پیش شاگردان [خود]خون 
 20رسید که پسر آدمی گرفتار شود در دست [قوم] 19: این ساعت بیاسایید و بخسبید که هنگام18گفت ]45: 26[م، 

 دهد. ه مرا در دست میگنهکاران. برخیزید تا از اینجا به جاي دگر برویم که اینک رسید آن ک

ماز تفسیر ن که  میمی 21آن  و  حبقوقکرد  ان  زب ر  ب گفت  خدا  د؛  ر 22ترسی یغمب که: 23پ گفت   ،
آن ز  آوا ز  ا و  شد  آشفته  من  درون  و  داختی  ن ا ر  خوا من  24مرا  درون  در  و]  ] یم  ب پر  من  لب  دو 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + و2

 ».بل: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 . + و5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».ضعیف: «2و ف  1. در ف 7

 ».اال: «2و ف  1. در ف 8

 ».بغنودن: «2و ف  1. در ف 9

 ».س«. در اصل: 10

ر ان قرار رها کرد و ایشانرا ب: «2و ف  1. میان دو * در ف 11
 ».سیوم بار دیکر بار

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».پدر«. در اصل: 13

  افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . + م18

 ».هکام«. در اصل: 19

 ».قومی«: 2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 20

 ».تمام: «1. در ف 21

 ».حیقوق«. در اصل: 22

چون شنیدم احشایم بلرزیدند : «16: 3. اشاره است به حبقوق، 23
م داخل هایهایم بجنبید، و پوسیدگی به استخوانو از آواز آن لب

شده، در جاي خود لرزیدم که در روز تنگی استراحت یابم که 
، بر ایشان حمله هنگامی که آن که قوم را ذلیل خواهد ساخت

 ».آورد

 ».نماز: «1؛ در ف »نماز و«. در اصل: 24
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. 2مرا فرستادي. نام تو به ایشان آموزونیدم و بیاموزونم 1ن دانستند که [تو]ترا نشناختند و من ترا شناختم و ایشا
 که به من دادي در ایشان باشد و من در ایشان باشم.  3آن [دوستی]

 

 [فصل] سی [و] شش: نماز کردن مسیح [و] تضرّع او

 5در همراه 4و بیرون آمد آن چنان که عادت او بود [و] رفت در کوه زیتون و شاگردان [او] ]39: 22ل [
افتید. و او از ایشان جدا شد ها نهتا در سختی 8گفت که: نماز کنید 7آن جایگه رسید، به ایشان 6او. چون [در]

این  ]39: 26[م، بخواهی  ، [و] زانو زد و نماز کرد [و] گفت که: اي پدر، اگر12سنگ پرتاو 11یک 10قدر 9و
 16بیرون آمد و آمد در سوي سیلگاه 15[خود] 14و از آن جایگه با حواریون ]1: 18ي [از من بگذرد.  13شربت

با شاگردان  19گاهیکه اول باغچه بود و عیسی  18جایی ]1: 18ي [[بود]،  17که نامش گتسمانی ]32: 14س [قدرون 
ها عیسی با دانست [زیرا بسی وقتمی  20گر آن جایگه را]رفت آنجا. و یهودا اسخریوطی [خیانتخود می

مسیح به شاگردان گفت که: اینجا بنشینید تا نماز کنم. و با خود  ]32: 14[س، . 21نشست]شاگردان خود آنجا می
جان من گرم  ]38: 26م [[و] اندوه؛ [و] به ایشان گفت که:  22برد صفا و یعقوب و یوحنَّا را و آغاز کرد به انقباض

و با  ]38: 26م [اندکی و مرا منتظر شوید  24اینجا 23بنشینید ]34: 14س [شد و ترس بر من تا غایت مرگ غالب شد؛ 
سجود کرد  28بر روي [خود و] ]39: 26[م، و بر زمین افتاد  27نزدیک شد 26و اندکی 25بیدار باشید ]34: 14[س، من 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

سپاردم و می «؛ در ب: »اموختم و بیاموزانم: «2و ف  1. در ف 2
 ».سپارم

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3
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 ».شاکردان: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

. سیلگاه به معنی مسیل و وادي و آبکند رود؛ در برخی 16
 تر است.ها دره آمده، اما سیلگاه دقیقترجمه

؛ »کسمانی: «2و ف  1ب، ف ؛ در »کسمائی و«. در اصل: 17
 مقصود باغ جتسیمانی است.

 ».جایکه: «2و ف  1. در ف 18

 ».کاه کاه: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».بآن فیاص«. در اصل: 22

 ».به نشیند«. در اصل: 23

 . + و24

 . + س25

 . + ماند26

 . + م27
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؛ 3آنان را نگاه داري، و [از عالم نشدند آن چنان که من از عالم نشدم] 2از شر 1[تا]ایشان را از عالم به در آري االّ 
 . 8تو حقّ است 7[که سخن] 6پاك بدار 5]، براستی [تو ایشان را4[پدر]

 

 [فصل] سی و پنج: سپارش فرستادن شاگردان

فرستم. و بر دهن ایشان من ، من نیز ایشان را پیش عالم می10مرا پیش عالم فرستادي 9آن چنان [که] ]18: 17[ي، 
 حقیقت مقَدس شوند.خود را مقَدس دارم تا ایشان نیز به

به سخن آنان.  12خواهم االّ بر روي هر کسی که به من ایمان بیاوردایشان تنها می 11و نه بر روي ]20: 17[ي، 
عالم ایمان  17تا 16، ایشان نیز با من یکی شوند*15و من با تو 14یکی بشوند *و این چنین اي پدر که تو با منی 13همه

از عظمت که به من دادي، به ایشان دادم تا یکی شوند آن چنان که ما یکی  18آورند که تو مرا فرستادي. و [من]
مرا فرستادي و من دوست  21همدیگر یاري دهند تا خلق بدانند که [تو] 20[به] 19هستیم. من به ایشان و تو به من تا

که به ایشان خواهم داشتم ایشان را، آن چنان که تو مرا دوست داشتی. اي پدر، آنچه که به من دادي، من می
کنندگان [نگه 22خواهم آنجا که من باشم، ایشان نیز با من باشند تا]تا من و ایشان یکی باشیم. [و می /296/برگبدهم 

عادل، ایشان  26آفریدن عالم مرا دوست داشتی. پدر عالم [و] 25[از] 24زیرا زودتر 23ستایش که به من دادي، باشند]
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 ».ایشان تا«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».بداري«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

ی«. در اصل: 8  ».حق

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . + و10
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 . + و15

. میان دو * در اصل در ابتداي فصل سی و پنج این باب بود 16
 به اینجا منتقل شد. 2و ف  1و بر اساس ف 

 ».با«. در اصل: 17
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پیش  2[اي پدر] 1ستوده داشتم در زمین و آن کردارها که به من فرمودي، تمام کردم. و این ساعت مرا ستوده داري
 از آن که گیتی شد. 4که از قدیم پیش تو داشتم، زودتر 3یدخود، به آن تمج

که از عالم به من دادي، از آن تو اند و ایشان را به من دادي [و] سخن  6آنان 5نام ترا به این قوم دادم ]6: 17[ي، 
، من به ایشان 8ها که به من دادي، از پیش تو است. سخن7ترا نگاه داشتند. *و این دم دانستند که هر چیزي به من دادي

که از پیش تو ظاهر شدم و باور داشتند که تو مرا  10حقیقت دانستند*آن را [و] به 9دادم و ایشان آن را قبول کردند
خواهم نه بهر عالم االّ بهر آنان که تو به من دادي و از آن تو اند. هر چه که به من دادي فرستادي. و من از بهر آنان می

آنچه از آن تو است، از آن من است [و] به ایشان ستوده شوم. از این  /295/برگ 11تو است [و] و از آن من است، از آن
نگاه دار به نامت  14، آنان را13آیم. اي پدر [پاك]و من پیش تو می 12مانندباشم و آنان در عالم میساعت در عالم نمی

ایشان را به نام  17، [من]16ایشان در عالم بودم ، این چنین که ما یکی هستیم. و چون با15که به من دادي تا یکی بشوند
 21هالك 20چنان که یکی از ایشان گم نشد به جز از فرزند 19؛ [ایشان که به من دادي، نگه داشتم]18داشتمتو نگاه می

 . 22تا کتاب تمام شود

و، من خن تگویم تا شادمانی در ایشان به کمال برسد. و سآیم و اینها را در عالم میو این ساعت پیش تو می
م که خواهبه ایشان دادم و عالم ایشان را دشمن شوند زیرا که از عالم نیستند، آن چنان که من از عالم نیستم. و نمی

                                        
 . + و این1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».سچیدنمی «. در اصل: 3

 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 4

 . + و5

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»آن: «2و ف  1. در اصل، ف 6

 ».دادند و«. در اصل: 7

 . + و8

 . + و9

 میان دو * نیست. 2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».می ماندند«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + پاك14

 . + و15

 ».بودیم و«در اصل:  .16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . + و18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 . + که20

-؛ در نسخه»ابن الهالك«؛ در ع: »فرزند تباهی«+ شود؛ در ب: . 21

  ي هیل (چ دوم):
“the son of perdition”  

و آن دوست خالص من که بر : «9: 41. اشاره است به مزمور 22
 ي خود را برخورد، پاشنهداشتم که نان مرا نیز میاعتماد میاو 

ي جمیع شما سخن : درباره18: 13؛ و نیز یوحنَّا، »من بلند کرد
تاب شناسم، لیکن تا کام میگویم؛ من آنانی را که برگزیدهنمی

ي خود را بر من بلند خورد، پاشنهتمام شود آنکه با من نان می
 ».کرده است
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دانیم می 3گویی. و اما [این ساعت]ها نمیگویی [و] به مثلمی 2ت آشکارااین ساع 1پدر. و شاگردان گفتند که: [اینک]
 هبدانی و محتاج نیستی که کسی از تو بپرسد. به این ایمان آوردیم که از پیش پدر آمدي. و عیسی چیزي می 4که همه
هر یکی در والیت  7ده شویدپراکن 6که ساعتی بیاید [و] اینک رسید که شما [همگینان] 5داریدمی باور: که گفت ایشان

. اینها را با شما گفتم که شما را بشود فیروزي از من [و] 8خود و مرا تنها بگذارید و االّ تنها نمانم که پدر با من است
 که منم که عالم را ظفر یافتم. /294/برگدریابید  10دشواري ولیکن 9در عالم

: آن که گفت که: 12و اندك وقت مرا ببینید و بروم پیش پدر 11این که گفت اندك وقت مرا نبینید تفسیر
پراکنده بودند.  15[و] ایشان 14، از بهر آن سه روز است که بر صلیب رفت و [او را] دفن کردند13اندك وقت مرا نبینید

نمود [و] سه بار دیگر به ایشان  18از گور [و خود را] 17، از بهر آن که برخیزید16و آن که گفت: اندك وقت مرا ببینید
 آنگه در آسمان رفت. 

 

 بهر شاگردان کرد 19[فصل] سی [و] چهار: دعایی که او از
 را دخو پسر رسید؛ ساعت پدر،: که گفت] و[ آسمان سوي برداشت دست و گفت اینهاو عیسی  ]1: 17[ي، 

، زندگانی 22گوشتمندي که به او دادي 21بر [هر] 20دادي او به سلطنت که چنان آن و. دارد ستوده ترا پسر که کن ستوده
. من ترا 23]ي یشوع [مسیحجاوید به او دهد. این است زندگانی جاوید که بدانند: تویی تنها خدا بحقیقت و فرستاننده

                                        
 شد. افزوده 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».هویدا: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».هر: «2و ف  1. در ف 4

 ».دارید: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + و7

 . + که8

 . + و9

 ».اال: «2و ف  1. در ف 10

 ».بیند نه«. در اصل: 11

 ».بدرم: «1. در ف 12

 »به بینید«. در اصل: 13

 ».اکنده شد: «1در ف  .14

 . + را15

 . + و16

 ».برخاستن: «1؛ در ف »برخیزیدن«. در اصل: 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 از. + 19

 . + و20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23



 383پیوند / انجیل هم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

گویم به شما می 3گفتم که اندك وقت مرا ببینید و اندك وقت مرا نبینید؟ و راست [راست] 2که [به شما] 1از این ماندید
روز  5و خلق بخندند؛ و اندوهناك شوید و االّ اندوه شما عاقبت شادمانی بشود. و زن [آبستن او را] 4که: شما بگریید

[که در جهان پسر  7آید و چون پسر بزاید، آن دردها *همه از خاطر برود و شادمانی کند*سخت دشوار می 6زایندن
که  10را ببینم، دل شما شاد شود و شادمانی [شما]و بار دیگر که شما  9نماید. و شما را نیز این ساعت سخت می8زایید]

به شما بگویم  14پرسیدن و راست [راست] 13. و در آن روز از من چیزي نخواهید12استاند 11از شما کسی او را نتواند
، بخواهید 18، به شما بدهد. و تا این ساعت از من چیزي نخواستید17[به نام من] 16به نام من بطلبید 15که: هر چه از پدرم

 ] بستانید و شادمانی شما به کمال برسد.[و

و االّ روشن [و] هویدا [و]  20ها نگویممثل 19و این به مثل با شما گفتم و بیاید ساعتی که با شما [به] ]25: 16[ي، 
از پدر هر  24من بخواهم 23و [نگویم به شما که] 22خواهید]ب، [در آن روز که به نام من 21آشکارا با شما بگویم [از پدر]

جهت آن که شما مرا دوست داشتید و باور داشتید که  25داردچه که از من بخواهید زیرا که پدر شما را دوست می
[و] بروم در پیش  28عالم را بگذارم 27پدر به در آمدم [و] در عالم آمدم و اکنون 26من از پدر پیدا شدم. و از [پیش]

                                        
 براي«؛ در ب: »براء این میخواهید با هدیکر: «2و ف  1. در ف 1

 ».این با همدیکر می جویید

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 3

ید«. در اصل: 4  ».بگر

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

یدن«. در اصل: 6  ».را روز زا

 ».بیاد نیاورد از بهر شادي: «2و ف  1. میان دو * در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».دشوار می اید: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + آن را11

 ».ستد: «2و ف  1؛ در ف »ایستاد«اصل: . در 12

 ».خواهید«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».بدر: «2و ف  1. در ف 15

 . + بشود16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . + و18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».مثل بکویم: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

در آن روز «؛ این قسمت در ب: »نخواهم: «2و ف  1. در ف 24
که بنام من بخواهید و نمی کویم که براي شما من از پدر 

فی ذلک الیوم الذي تسألون باسمی و ال اقول «؛ در ع: »بخواهم
ي هیل (چ دوم) در نسخه ؛»لکم انی التمس من االب بسببکم

 آمده است:

“In that day ye shall ask in my name: and I say not 

unto you that I will pray the Father for you”.  
 . + و25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».دیکر بار: «2و ف  1. در ف 27

 ».رها کنم: «2و ف  1. در ف 28



 عبرّا/ باب الباب ال 382

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

روي؟ [از من] نپرسید که: کجا می 3و از شما کسی 2خودي روم پیش فرستانندهمن این ساعت می 1و ]5: 16[ي، 
 6شاید و]گویم که [راست شما را میمن به شما می 5[و] آمد اندوه و دل شما را پر کرد. و لیک 4االّ من به شما گفتم

بفرستم.  11]من بروم، [آن را پیش شما 10نیاید. و [چون] 9نروم فارقلیط پیش [شما] 8بروم و اگر [من] 7برازد که [من]می
، بر گناه [و] بر راستی [و] بر داوري؛ بهر گناه که به 15[و] نکوهش بدهد 14، خلق را بر گناه توبیخ13بیاید 12[و چون آن]

، [از براي حکومت زیرا سروران 16روم و دیگر بار مرا نبینیدمن ایمان نیاوردند، و از بهر راستی که در پیش پدرم می
 .17این خلق در شنوانده است]

و چون روح حقّ بیاید، او است  19االّ که نتوانید یاد گیرید 18و [دیگر] بسیار دارم [به شما گفتنی] ]12: 16 [ي،
هرچه بشنود آن را بگوید و هر چه  20ي شما و *از هر راستی بگوید االّ از اختیار خود نگوید و لیکن که*تیمارکننده

. و اندك وقت مرا 21از من بستاند و به شما دهد و بنماید] که خواهد شدن به شما گوید. و او مرا ستایش دهد [زیرا
گفت که:  24با هم گفتند که: چیست این که [به ما] 23و اندك وقت مرا نبینید [و] بروم پیش پدر. و شاگردان 22ببینید

 25؟]ویدگگفتند: چیست این اندك که میروم پیش پدر. [و میاندك وقت مرا ببینید و اندك وقت مرا نبینید که می
که چه خواهند پرسیدن. [بدیشان] گفت که  28دانست /293/برگ را ایشان سخن. و عیسی 27گوید][چه می26دانیمو نمی

                                        
 . + گفتم1

 ».من: «2و ف  1. در ف 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کس«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میکویم«. در اصل: 4

 ».اال: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 12

 . + و13

 ».تو«. در اصل: 14

 . + و15

 ».نه بینند«. در اصل: 16

اما بر داوري از «افزوده شد؛ در ك:  2و ف  1. بر اساس ف 17
و علی «؛ در ع: »آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است

ي هیل (چ ؛ در نسخه»الحکم بأن ارکون هذا العالم هو مداین
 دوم) آمده است: 

“because the prince of this world is judged”. 
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».بستانید: «2و ف  1. در ف 19

شما را در هر راستی نکوید از : «2و ف  1. میان دو * در ف 20
 ».اختیار خود اال

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».به بیند«. در اصل: 22

 . + مرا23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».نمیدانم«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».دریافت: «2و ف  1. در ف 28
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، ایشان را این 3گفتم[و] به ایشان سخن نمی 2آمده بودمدانند. و اگر من نمیمرا نمی 1يجهت نام من زیرا که فرستاننده
 . هاي خود دگر هیچ بهانه ندارندبود؛ و اکنون چون دیدند و شنیدند، بر گناهگناه نمی

 

 کندمی 4[فصل] سی [و] سه: گفتن او که: هر که شما را بکشد، پندارد که از بهر خدا قربان
کردم و گفت که: هر که مرا دشمن دارد، پدرم را دشمن دارد. و من اگر کردارها در نظر ایشان نمی ]23: 15[ي، 

بود. اکنون مرا دیدند و از من شنیدند و ، ایشان را گناه نمی6چنان کردار کسی دیگر نکرد /292/برگ 5[که] هرگز آن
که: به بهانه، مرا دشمن  8آن کلمه که در ناموس ایشان نوشته شد 7تا تمام شود ]25: 15[ي، مرا و پدر را دشمن شدند *

 .9داشتند*

[که از پیش  12حقیقت 11پیش پدر است؛ [روح] 10و آن وقت که فارقلیط پیش شما بفرستم که در ]26: 15[ي، 
 ، او از بهر من گواهی دهد. و شما نیز گواهی دهید که از اول با من بودید. 13ر آید]پدر به د

به در  16هاي [ایشان]تا پریشان نشوید. و شما را از میان جماعت 15گویمرا به شما می 14و من اینها ]1: 16[ي، 
 20بکنند [زیرا] 19باشد. و اینها همه 18هکه هر که شما را بکشد، پندارد که از بهر خدا قربان ساخت 17اندازند و بیاید زمانی

که [من به شما  23گفتم، چون بشود، به یاد آرید 22و اینها که [به شما] ]4: 16[ي، و نه مرا.  21که نه پدرم را شناختند
 با شما بودم. 25[و از قدیم اینها با شما نگفتم براي آن که] 24گفتم]

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرستادن«. در اصل: 1

 ».نیامده بودم: «2و ف  1. در ف 2

 . + و3

 + کرده و .4

 . + و آن5

 . + و6

 . + و7

تا آنانی که بی سبب دشمن من : «19: 35اشاره است به مزمور . 8
-اند، بر من فخر نکنند، و آنانی که بر من بی سبب بغض می

آنانی که بی سبب از : «4: 69؛ و نیزمزمور »نمایند، چشمک نزنند
ناحق من هاي سرم زیاده اند و دشمنان من نفرت دارند، از موي

که قصد هالکت من دارند، زورآورند. پس آنچه نگرفته بودم، 
 ».رد کردم

و  1تر بود؛ بر اساس ف میان دو * در اصل چند خط پایین. 9
 به اینجا انتقال یافت. 2ف 

 ».از: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 تصحیح شد 2و ف  1؛ بر اساس ف »حقیقتی«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».اینرا: «2و ف  1. در ف 14

 ».کفتم: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».وقتی: «2و ف  1. در ف 17

 ».کرده: «2و ف  1. در ف 18

 ».اینرا: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».نشناختند«. در اصل: 21

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس22

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »دارید«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد.و در قیاس با ك . بر اساس ب 25
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و اگر سپارش من نگاه دارید، در دوستی من  2[در دوستی من.] 1داشت، من نیز شما را دوست داشتم. ثابت بشوید]
و این را با شما گفتم  شوم.و در دوستی او ثابت می /291/برگنگاه داشتم  4، آن چنان که من فرمان پدر را3ثابت بشوید

 شود و شادمانی شما تمام شود. 5تا شادمانی در میان شما پیدا

 

 [فصل] سی [و] دو: گفتن از براي محبت

و گفت که: این است فرمان من تا همدگر را دوست دارید آن چنان که من شما را دوست داشتم.  ]12: 15[ي، 
. و شما دوستان من اید، اگر بکنید هر چه که به 7یاران خود کند 6و از این بیشتر دوستی نباشد که کسی خود را فداي

 10چه کند؛ و اکنون شما دوست 9شما را بندگان نخوانم زیرا بنده نداند که خداوند [خود] 8شما سپاردم. از این ساعت
به شما دادم که  ، به شما دادم. و شما مرا نگزیدید االّ من شما را گزیدم [و]11امخواندم و هر چه که از پدر شنیده

هاي شما بماند تا هر چه از پدرم به نام من بخواهید، به شما داده شود. و این را به شما ها بیاورید و میوهومیوه 12بروید
 سپارم که یکدگر را دوست دارید.می

-می . و اگر از خلق15دارندشما مرا دوست نمی 14، [پیش از]13دارندو اگر خلق شما را دوست نمی ]18: 15[ي، 

از خلق نیستید. من شما را از عالم گزیدم، به این سبب عالم شما را  16دارد امابودید، خلق از آن خود را دوست می
، 18اندمرا رانده 17تر از خداوند خود و [اگر]دوست ندارد. به یاد دارید سخنی که با شما گفتم که نیست شاگرد بزرگ

اینها همه بر شما کنند  21. و لیکن20شما را نیز به گوش گیرند 19تند، سخنشما را نیز برانند؛ و اگرسخن مرا نگاه داش
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 2مانند من است. نه این چنین است 1گوید وو گفتن او که: با من نصیب ندارد، یعنی دعوي کند که از خدا می
نباشد و [برابر من مدام  6و هر چه دنیایی باشد، آن را بقایی 5دنیایی است 4او از دنیا آمده است و سخن او [همه] 3[الّا]

مانند من نباشد و کار او همه بر خالف کار من [و] به خالف فرمان من باشد، از بهر این گفت  7اهد بود و]و جاوید نخو
 که با او بگروند. 8که با من بخش ندارد یعنی نه او و نه ایشان

 

 [فصل] سی [و] یک: گفتن او که منم آن درخت خوش طعم

 گفت که برخیزید که برویم از این جا. ]31: 14[ي، 

ي راستی و باغبانش پدر است. [هر شاخی که در من بنا شده و میوه ندهد، او را منم درخت میوه ]1: 15[ي، 
، او را پاك بدارد و بسیار میوه بیاورد. و شما از اول پاکان اید، جهت این سخن که 10آن که بسیار میوه دهد 9بردارد و]

میوه نتواند  12نباشد، از خود 11*درخت که شاخ در او پیوسته*با شما گفتم. در من استوار شوید و من در شما و همچو 
شما به من استوار نشوید. منم درخت [و] شما  15و این چنین اگر 14که در اصل درخت ثابت و استوار نشود 13داد [اگر]

د چیزي از خو 17ها بیاورد و چون من نباشم، [شما]، بسیار میوه16هاي او؛ آن که در من استوار شد [و] من در اوشاخ
؛ ببرند [و] 21خشک شده باشد 20آن شاخ [که] 19. و آن که در من ثابت نشود، به در انداخته شود مانند18نتوانید کردن

، 24هاي من در شما ثابت شود و هر چه بخواهید و بطلبید، سخن23. و اگر در من ثابت شوید22در آتش افکنند و بسوزانند
ها بیاورید و شاگردان من بشوید. [آن چنان که پدرم مرادوست ه بسیار میوهممجد [و] ستوده شود ک 25بیابید. و پدر بدین
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شنوید از من این سخن که می 2[سخن من نیز نگه ندارد؛ و]دارد، بسازم؛ و آن که مرا دوست نمی 1انجمن [پیش وي]
 ي من.نیست االّ از پدر است، فرستاننده

هستم. و آنگه [که] بروم، روح فارقلیط، روح  7[شما] 6پیش 5را به شما گفتم [چون] 4اینها 3و [من] ]25: 14[ي، 
هر چه که به شما  10ي [و] او شما را به یاد آورداز هر چیز 9، او شما را بیاموزد8پاك است که پدرم به نام من بفرستد

 14. دل شما پریشان13دهند، سالمتی خود را به شما بدهم، نه آن چنان که خلق می12. [سالمتی پیش شما گذارم]11گفتم
شدید داشتید، شاد میآیم پیش شما. اگر مرا دوست میروم و می. و شنیدید که من با شما گفتم که می15نشود و نترسد

[که]  18تر است. اکنون به شما گفتم زودتر از آن که بشود تا آنگهبه پیش پدر زیرا پدر از من بزرگ 17رفتن [من] 16به
سرور این عالم [و] با من چیزي  19بشود، باور دارید، که دیگر بعد از این ساعت با شما نخواهم گفتن بسیار [و بیاید]

و آن چنان که پدر به من سپارد، من این  20دارمکه پدر را دوست مینیابد و با من نصیب ندارد و االّ تا خلق بدانند 
 کنم.چنین می

عالم [و] با من نصیب ندارد یعنی که این عالم، ظاللت [و] تاریکی و  22که بیاید سرور این 21؛ گفتن اوتفسیر
من تعلیم زندگانی [و]  23دارند و تعلیم [من] به خالف [مراد] ایشان است بهر آن کهجهل [و] شهوات دوست می

کنم و شنوندگان این کم اند، و اما ناچار است دنیایی می 26نمایم و رفض امورمی 25و نیکی جاوید /290/برگ 24آخرت
بنماید [و] از بهر  27بیاید کسی که تعلیم دنیایی ایشان را [دهد] و درهاي تمتع [و] تناول شهوات بگشاید و [به قوم خود]

 بشوند و او را به سروري قبول کنند.چنین چیزها مطیع او 
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 فرستم از بهر شما روح فارقلیط[فصل] بیست [و] نه: گفتن او که می

، سپارش من نگاه دارید. و من از 2داریدمرا دوست می 1]اگر: [که گفت خود شاگردان بهو عیسی  ]15: 14[ي، 
پدر بخواهم و دیگر جان فارقلیط از بهر شما بفرستم [که] تا ابد با شما باشد، و روح حقیقت آن که خلق او را نپذیرند 

 د [و] در شما هست.ندیدند و نشناختند؛ شما آن را بدانید و در پیش شما بایست 3زیرا که [او را]

است یعنی جان خالص کننده و رستگاري دهنده و غمگسار؛ آن جان  5سریانی 4؛ روح فارقلیط به زبانتفسیر
آتشین و  11هايهمچون زبان 10صهیون فروآورد 9يدر دروازه 8[بر شاگردان] 7آسمان 6است که بعد از رفتن او بر

 روانه کرد. 15و [ایشان را] 14و نیرومندي داد 13آموزونید 12هاي [خلق]ایشان را تمامی زبان

 

 [فصل] سی: گفتن او که رها نکنم تنها شما را یتیمان

اندك وقت دیگر  ]19: 14[ي، نگذارم.  17یتیمان تنها [و] بی پدر [رها نکنم و فرو] 16و گفت که: شما را ]18: 14[ي، 
بدانید که من  /289/برگشما نیز زنده شوید. و در آن روز ام و و من زنده 18پیش شما بیایم و خلق مرا نبینند ]18: 14[ي، 

نگاه دارد، او  19در پدرم و پدر در من است و شما در من هستید و من در شما هستم. و هر که سپارش مرا [دارد و]
، راست که مرا دوست دارد و از پدرم دوست داشته شود و من او را دوست دارم و خود را به وي نمایم. و یهوداي دیگ

 جوابخلق؟ عیسی [ 22نمایی [و] نه [به]خود را به ما می 21اسخریوطی، به او گفت که: [خداوند چون است] 20نه [آن]
، پدرم او را دوست دارد و پیش وي بیایم و 24گفت به او: هر که مرا دوست دارد [و] سخن مرا نگاه دارد 23]و داد
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در زمین و سرش در آسمان؛ و فرشتگان بسیار  3استانیده 2باندیدم نرده /288/برگ: 1یعقوب که اسرائیل است، گفت
 6ي پدرم منزلاین است که مسیح فرمود که در خانه 5بانآن نرده 4آیند؛ معنیروند و چیزي به زیر میچیزي به باال می

، این چنین جایگه مردم هر یکی بر قدر کردار 10بلندتر است 9یکی از یکی 8بانپاي نرده 7بسیار است و همچون که
کرده باشند، ناگه به اندك خطا  16بلندي پیدا 15و بسیار کسان که جاي 14یابند 13جاي 12[بلندتر] 11خود، یکی از یکی

 .18، که گفت: بعضی به باال روند و بعضی به زیر آیند17افتندبه

 

 20، کردار همچو من بکند [و از آن بیشتر]19[فصل] بیست [و] هشت: هر که سخن من بشنود

، مانند کردار من بکند و از آن 22گویم که: هر که به من ایمان بیاوردبه شما می 21و راست [راست] ]12: 14ي [
روم؛ و هر چه به نام من بخواهید، به شما کردار بکند زیرا که من پیش پدر می 24کنم]بیشتر [که من می 23[کردارها]

 .25بدهم تا ستوده شوید [به پسر و هر چه به نام من بخواهید، من بدهم و روا کنم]
  

                                        
و خوابی دید که ناگاه : «12: 28. اشاره است به کتاب پیدایش، 1
ینک رسد، و ادبانی بر زمین برپا شده که سرش به آسمان مینر
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راستی کند و خود را از همه ممنوعات نگه دارد و خلق روزگار، همه از وي خشنود باشند [و] به  1معشیت [خود]
، به مراد 6مضرتی برساند 5را بی آن که به کسی [دیگر] 4دنیاییبخورد و بیاشامد و بپوشد و کار  3حالل [خود] 2کسب

 13صدقه کند، [از] 12روزه و [هم] 11نماز و [هم] 10در ملکوت و اگر در معشیت، [هم] 9نیز جایگاه دارد 8، او7خود بکند
جهت  16، در روي زمین [معروف کند و]15حالل [خود] 14آن بلندتر جاي یابد و اگر از ملک [و] میراث و کسب

 19یا آب آوردن در جاي [بی آب جهت] 18[و خانقاه و بیمارستان] 17حاجت مردم چیزي بسازد مانند پل [و] کاروانسرا
و بخورد و بیاشامد [و در بخشش خلق و  22[و خیرات بیندیشد در راحت خلق]کردار بکند  21، از این گونه20تشنگان

این همه آن است که آدمی خود را خود نگاه دارد و  . و اصل26دارد 25نیز بلند جایگه 24، او23فروماندگان کوشد]
و همه خلق چون جان خود دوست بدارد، و  29، نه جانور *و نه انسی و نه وحشی*28از وي به هیچ وجه نرنجد 27کسی

یک جانور  34شب و روز، چون 33در عبادت بیاویزد 32، اگر خود را [به موي خود]31در وي نباشد 30هااگر این خصلت
، هیچ چیزي نیابد. به این معنی نمود خدا به 37نطلبد و از او حاللی نخواهد 36کند تا عذر خود را از او زاري 35از [وي]
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بروم،  2جا که من باشم، شما نیز باشید. و هر کجا که [من]آن 1بروم و معد کنم؛ [آنگه بیایم و شما را ببرم پیش خود تا]
یافتن [تا  6روي و چون بتوانیم راه [را]که کجا می 5دانیم، ما نمی4. توما گفت که: اي خداوند3بدانید و راه بیابید

. و اگر مرا ؛ کسی نتواند بیاید پیش پدر من و االّ با من8*راه و راستی و زندگانی* منم: که گفت؟ عیسی 7بدانیم]
. و فیلفوس گفت: اي خداوند، از اول 9دانستید، و بعد از این ساعت بشناسید [آن که دیدید]دانستید، پدرم نیز میمی

؟ به فیلفوس گفت که: 12، مرا نشناختید11بودید من با همه این: که گفت. و عیسی 10پدر را به ما بنما [و بس است ما را]
و  14داري که من در پدرمبنما؟ و باور نمی 13گویی تو که پدر را [به ما]باشد و چون میهر که مرا دید، پدرم را دیده 

؛ و آن پدر که در من است، او است که این کردارها 17گویمگویم، از خود نمیمی 16در من است و هر چه [من] 15پدرم
 ر کردارها ایمان بیاورید.کند. باور دارید که من در پدر هستم و پدر در من است؛ واجب است که از بهرا می

پدرم  يها بسیار است یعنی که خانهي پدرم راه بسیار است و منزل؛ آن که گفت که در خانهتفسیر /287/برگ
همچو فرشتگان  20نورانی بپوشند 19یابند و اشباح 18عالم روحانی است؛ چون جان پاکان از اجسام طبیعت خالصی

ه امید هر کسی از ملکوت به یکبار بریده نشود و در نفس خود بگوید که [بدانجا روند]. مقصود این سخن آن است ک
 23خالص است، همه نتوانم کرد 22بگوید هر چه موجب راه 21از اول رضاي خدا نکردم و در آخر چه توانم کردن؟ یا

ود مستحق به ما نمود که هر یکی بر قدر کردار خ 26مسیح 25*و نه چنین است و لیک* 24و خود را از خدا دور اندازد
، در 29و معشیت روزگار خواهد 28ي خدا؛ و اگر کسی نتواند به یکبار تجرید [و] برهنه شدنجایگه در خانه 27باشند
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: همیشه چوب 3که فرمود تدر توری 2، شمشیر بر ایشان مسلط کرد و ایشان را پراکنده کرد تا ابد، آن چنان که1فرمود
 4مملکت در دست یهودا باشد تا آنگه [که] خداوند مملکت بیاید و این است که مسیح آمد و مملکت را از ایشان استد

؛ و آن زخم که 6دانند و نیروي ایشان سوزانید و بسوزوندو در آتش اند و نمی 5و ایشان را خراب کرد تا ابد األبد
در زمین ریخت تا تمام شود معنی ظاهر که در زبان  9که از گوش [آن مرد] 8ن]زد و آن یک قطره [خو 7شمعون

خود نهاد و گوش آن مرد درست  12. آنگه او گرفت گوش [و] باز به جاي11و خون ریخت 10پیغمبران گفته شد [که]
بی عیب. و درست و  14بریزم و باز خود را زنده کنم /286/برگبی عیب، یعنی که این چنین خون خود بر زمین  13شد

شود و شمشیر من کلمه است که هیچ کند و رخنه [و] شکسته کند و شکسته می 16است و همیشه 15شمشیر خلق از آهن
 19دانستند معنی سخن مسیح که به ایشان گفت 18شد، آنگه حواریون [را معلوم شد و] 17شود. و بعد از این که اینهانمی

و تجرید شدند و تن  22و ایشان هر چه که داشتند، فرو گذاشتند 21*20که: *هر چه دارید، بفروشید و شمشیر بخرید
 .23ي یزدانی را خریدند. [این است تفسیر این باب که ذکر رفت به تمامیت]خود نیز در مرگ انداختند و شمشیر کلمه

 

 ها بسیار استي پدرم منزلکه: در خانه 24[فصل] بیست [و] هفت: آن که گفت
ي پدرم به خدا [و] به من ایمان آورید که در خانه 25و گفت که: دل شما پریشان نشود و ایمان آورید ]1: 14[ي، 

کنم. چون بروم، از بهر شما  27روم که والیت بهر شما آمادهگفتم به شما که مینمی 26ها بسیار است و اگر [نه]منزل
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عصا از یهوا دور : «10: 49. اشاره است به کتاب پیدایش، 3
نخواهد شد و نه فرمان فرمایی از میان پاهاي وي تا شیلو بیابد و 
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 2و هرگز مملکت [خود] 1*هیچکس در دنیا از اول تا آخر نتوانست که تمام عالم را به شمشیر [و] لشکر محقر بگیرد
د و هیچ قبیله در عالم فرزندان او نرو 6و از [دست] 5باز از دست او بیرون نرود 4به شمشیر نگاه دارند که 3نتوانستند که*

و این چنین  12شکندو ایشان را می /285/برگ 11فرستد، قومی دیگر می10خدا [بعد از آن] 9و لیک 8شودنمی 7ترجري
 14. هر مملکتی که به شمشیر [بر]آمد، آن باطل است [و] از خدا نیست و نه به آن است که چیزي [بر زمین]13است تا ابد

مسلط؛ اما آن مملکت که از  17کندبه فرمان خدا و از بهر خشم، قومی بر قومی می 16، آري15شودبی فرمان خدا می
همچون که مملکت مسیح، که حواریون  18خدا باشد، به عدل [و] راستی استوار شود و آن مملکت را هیچ فرجام نباشد

به  21غرب گردیدند و همهتا م 20، هشتاد [و] چهار مرد در تمامی عالم، از مشرق19پاي برهنه [و] به یک تاي پیرهن
را گرفتند و بهر خود هموار ساختند و آن [مملکت]، خدا  23، ممالک [عالم]22ي خداستشمشیر روح القدس که کلمه

در زمین، در آسمان  26[و] فرمود که: آنچه در زمین ببندید، در آسمان بسته باشد و آنچه بگشایید 25کرد 24استوار
دهن  27[و] برنده است. و این سخن آن است که گفت در پیغمبران [که: به] لُهبگشاده باشد؛ و این کلمه تا ابد تیز 

خدا که  30[و سخن] پندارند و لیک به کلمهو نه به آتش همچون که یهودیان می 29، دشمنان خود را بسوزانم28خود
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هاي ي لبشریران را به نفحه: «4: 11. اشاره است به اشعیا، 29
عیسی : «8: 2؛ و نیز دوم تسالونیکیان، »خود خواهد کشت

شبیه به ». خداوند او را به نَفَس دهان خود هالك خواهد کرد
به سخنان دهان «نیز آمده است:  5: 6این مضمون در هوشع، 

 ».خود ایشان را کشتم
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. ظاهر سخن چنین 2این چنین گفت در پیغمبران که شمشیر بکشد و [دشمنان خود بکشد] 1کرسی تا ابد. بسیار جایگاه
را آشکارا  3خواست که هر دو [وصف، هم ظاهر و هم باطن]هست و او می /284/برگاست و باطن سخن چیزي دیگر 

از بهر شمشیر  5فت و لیک؛ [نه] از بهر شمشیر آهنین گ4کند؛ و ظاهر این است که فرمود که هر که شمشیر ندارد، بخرد
ایشان  9چیزي دیگر [بار] 8گفت که ایشان هر چه دارند بفروشند؛ یعنی [هیچ] 7[بدیشان داد و آن که] 6کلمه فرمود که

، یعنی به درویشان بدهید و [باز 12که بفروشید 11. و گفتن [او]10را در دنیا اختیار نماند و نه طمع جامه [و] نه طمع غیره
در دست شما داده  17آن شمشیر خدا 16، آنگه15همه برهنه شده باشید 14جرید شوید و چون از [این]ت 13پس اندازید و]

به  18گوید و گفتند که: دو شمشیر داریم. گفت که: بس است کهشود؛ و ایشان پنداشتند که از بهر شمشیر آهنین می
، 21ه چون خلق آمدند که مسیح را بگیرندمعنی ظاهر بهر آن بود ک 20بعد از آن [باطن؛ و] 19آن شمشیر معنی ظاهر نمایید

که ما اینها را به شمشیر بزنیم و شمعون شمشیر کشید [و]  24بده 23گفتند که: اي خداوند، دستوري 22شاگردان [مسیح]
* سرور امامان را برید؛ و آنگه مسیح بر شمعون بانگ زد و گفت که: شمشیر را در نیام  25زد گوش *ملک نام، غالمِ

ه شمشیر بیاید، به شمشیر برود؛ و مقصود مسیح در این باب، این سخن بود که تا به ایشان بنماید که کن زیرا هر که ب
شمشیر قدرت [و] حکم الهی که سخن  28شمشیر آهن بود االّ 27، نه [آن]26شمشیر برنده که بر زبان پیغمبران فرمود

، او [به] شمشیر مملکت گرفت و 31زیرا هر ملک که در دنیا پیدا شد 30و از برق 29تر شدایشان از شمشیر برنده

                                        
 ».بدانجایکه: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».بخورد«. در اصل: 4

 ».بل: «1. در ف 5

 . + هر که شمشیر ندارد شمشیر بخورد او نه از بهر شمشیر آهنین6

 افزوده شد. 1 . بر اساس ف7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 . + گرفتن10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».بفروشد: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».باشد«. در اصل: 15

 . + از16

 ».خدایی: «1. در ف 17

 ».تا: «1. در ف 18

 ».بنمایند: «1؛ در ف »نماید و«. در اصل: 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 . + و21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

تصحیح شد؛ دستوري  1؛ بر اساس ف »دستور«. در اصل: 23
 یعنی اجازه و مجوز.

 ».می دهی: «1. در ف 24

 ».نام غالم ملک«. میان دو * در اصل: 25

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بود«. در اصل: 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 ».بل: «1. در ف 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »است«. در اصل: 29

 . + و30

 . + و31
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 3و هر چیزي بر من تمام شد. و ایشان [بدو] 2ده شودواجب است که تمام شود که: با گنهکاران سپار 1آنچه] نوشته شد
 که: اي خداوند، این جا هست دو شمشیر. او به ایشان گفت که: بس است. 4گفتند

: دست برداشتم 8تگفت در توری 7؛ بهر این که [خدا]6بخرد 5[شمششیر]؛ که گفت هر که شمشیر ندارد، تفسیر
و بر  9شیر من تیز کنم همچون برق و دست من به داوري مسلط گرددام تا ابد دهن شمبر آسمان [و] گفتم که زنده

من از خون سیر کنم و شمشیر من  11خواهند، من ایشان را در سپارم و تیربریزم و ایشان که مرا نمی 10دشمنان سزا [من]
که:  13یرهاي دشمنان من. [و] گفت در مزام، از خون کشتگان و غارت کردگان و از سر تاج12از گوشت سیر بخورد

ببند و حکم بکن و ملک استوار [و] راست کن بهر عدل و راستی، راه را  14اي نیرومند، شمشیر خود را در میان [خود]
ار، در دل دشمنان ملک [و] کرده است، اي جب 17تو تیز 16نیک 15هموار کن؛ دست راست تو ترا عجب بنماید و تیر

                                        
بنابراین او را در میان « :12: 53است به کتاب اشعیا،  . اشاره1

بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم 
خواهد نمود، به جهت این که جان خود را به مرگ ریخت و از 
خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاري را برخود گرفت و 

 ».براي خطاکاران شفاعت نمود

 .»شوم: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».می کفتند: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».بخورد«. در اصل: 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

زیرا که دست خود را به : «40-2: 32. اشاره است به تثنیه، 8
گویم که من تا ابداالباد زنده هستم. افرازم، و میآسمان برمی

شمشیر براق خود را تیز کنم و قصاص را به دست خود اگر 
گیرم، آنگاه از دشمنان خود انتقام خواهم کشید و به خصامان 
خود مکافات خواهم رسانید. تیرهاي خود را از خون مست 
خواهم ساخت و شمشیر من گوشت را خواهد خورد، از خون 

 ».کشتگان و اسیران، با رؤساي سروران دشمن

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دکر«. در اصل: 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نیز«. در اصل: 11

 . + و12

اي «به بعد:  3: 45؛ اشاره است به مزمور »مزمور: «1. در ف 13
جبار شمشیر خود را بر ران خود ببند، یعنی جالل و کبریایی 

 به جهت خویش را؛ و به کبریایی خود سوار شده، غالب شو و
حلم و عدالت؛ و دست راستت چیزهاي ترسناك را به تو خواهد 

منان افتند و به دل دشها زیر تو میآموخت. به تیرهاي تیز تو امت
رود. اي خدا، تخت تو تا ابداآلباد است؛ عصاي پادشاه فرو می

: 44در کتاب ارتدکس مزمور ». راستی عصاي سلطنت تو است
 به بعد آمده است: 3

Thou art fairer in beauty than the children of 

men; grace is poured upon thy lips; therefore 

God hath blessed thee for ever. Gird thy 

sword upon thy thigh, O mighty one, in thy 

comeliness and in thy beauty. And bend thy 

bow, and prosper, and reign, because of truth 

and meekness and righteousness; and thy 

right hand shall guide thee wondrously. Thine 

arrows are sharp, O mighty one   the people  

shall fall under thee 

–

 sharp in the heart of the 

king’s enemies. Thy throne, O God, is for 

ever and ever. 
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».نیز: «1. در اصل و ف 15

 ».نیل«. در اصل: 16

 ».نیز«. در اصل: 17

 –    
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 3خدا 2بودند به هر چیزي به قوت روح، اما حواریون توانگران 1[توانگران؛ توانگران نه توانگران مال اند] تفسیر
خود را با  6و کسی از ایشان توانگرتر نباشد یعنی [او] 5شودایشان ستده نمی 4و عقل و کفایت. آن توانگري که هیچ از

 غایت دور افتاد. کرد و لیک بهایشان یکی می

ترا منکر شوند من ترا  8مهشمعون صفا به او گفت که: اي خداوند، اگر ه ]29: 14[س، ؛ شمعون 7منکر شدن 
به او [گفت] که: تو این  9[عیسی] ]38: 13[ي، و اینک استوار شدم که با تو در زندان باشم و بمیرم.  ]33: 22ل [منکر نشوم. 

زودتر از آن  13گویم که [تو در این روز و شب]به تو می 12و راست [راست] 11کنیمی 10ساعت جان خود بهر من فدا
، من ترا منکر نشوم 14شمعون گفت که: اگر مرگ برسد ]35: 26م [وید، تو سه بار مرا منکر شوي. [که] خروس بانگ بگ

گویم که: اي صفا، تو زود[تر] و او گفت که: راست به شما می ]30: 14س [گفتند. می /283/برگو همه شاگردان چنین 
گفت و بسیار می ]31: 14س [. 15شناسیکه مرا نمی ]34: 22ل [از آن که خروس دو بار بانگ زند، تو سه بار مرا منکر شوي 

 گفتند.و دیگران نیز این چنین می ]35: 26[م، کنم که با تو بمیرم و ترا منکر نشوم، اي خداوند.  16شمعون که: جهد

، 18و بی کفش فرستادم 17خزینه بی و توشه بی و کیسه بی را شما چون: که گفت ایشان بهو عیسی  ]35: 22ل [
. و گفت: از این ساعت هر که کیسه دارد، بستاند [و 20نشد 19را چیزي کم [شد؟ بدو گفتند: هیچ چیز کم]هرگز شما 
گویم [که . و این نیز به شما می22ي خود را بفروشد و شمشیر بخرددان، و هر که شمشیر ندارد، جامهتوشه 21این چنین]

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 . + بهر چیزي2

 ».حد«. در اصل: 3

 . + و4

 ».نشود: «1. در ف 5

 افزوده شد؛ مقصود یهودا است. 1. بر اساس ف 6

 ».منکري: «2و ف  1. در ف 7

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 8

 ».یشوع: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 9

 ».فداي«. در اصل: 10

 . + ي11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + که14

 . + ل15

 ».جهت«. در اصل: 16

 ».هزینه: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».نشود«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».بخورد«. در اصل: 22
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 [فصل] بیست [و] شش: آگاه کردن شاگردان که پراکنده شوند 

همچون غافالن و 2 ،1بشوباند را شما که کرد آغاز دیو اینک شمعون،: که گفت شمعون بهو عیسی  ]31: 22ل [
 و بعد از مدتی باز گرد و برادرانت را فراهم آور. 3خواهم از تو که ایمان تو گم نشودمن می

گفت: هر جا که [من]  4]و داد جوابشمعون صفا گفت که: خداوند، کجا خواهی رفتن؟ عیسی [ ]36: 13ي [
من بیایی. شمعون صفا گفت: خداوند،  6، اما بعد [از]5بروم، تو آنجا نتوانی آمدن و لیک این ساعت نیایی [در پی]

در این شب  ]31: 26[م، ن گفت که: شما همه ایشا بهو عیسی  ]27: 14س [و جان فداي [تو] کنم؟  7*چرا نیایم در پی تو*
زده شد و گوسفندان او پراکنده شدند. و االّ چون برخیزم  9که چوپان 8منکر شوید زیرا که نوشته شد ]27: 14[س، مرا 

 شما بشوم تا جلیل.  فرا پیش

زبان وي  11که: دهن وي پر از لعنت [و] تلخی و غش [و] زیر 10؛ بهر خیانت یهودا؛ گفت در نهم مزامیرتفسیر
 گناه را بکشد.؛ در نهان با توانگران بنشیند و پنهانی بی12درد [و] خستگی

                                        
» بشوراند: «1، در ف »بغربیل بزند«، در ب: »بشویاند«. در اصل: 1

اند: «2معنی است، در ف و مسینا همین را برگزیده که بی ، »بشو
؛ در قاموس کردي به عربی سپیریز آمده »غربال کند«در ك: 

وپاندي: ه، شوباندن: شبههم؛ ششوپاندن: تشبیه، شوباند: شب«است: 
باد «)؛ در همین کتاب، تعبیر 435: 2013(دوسکی، » مشتبه

)؛ 37/ 4به معنی باد شدید و برهم زننده آمده است (» شوباینده
 ».به گمراهی افکند«یا » گمراه کند«در اینجا یعنی 

 . + و2

اند و گذاشتهرا نمی» گ«در رسم الخط قدیم سرکش روي . 3
) این واژه به صورت 2، ف 1نسخه (اصل، ب، ف  در هر چهار

ي خهدر نسنوشته شده و مسینا نیز همان را برگزیده است. » کم«
و چاپ  223انگلیسی دیاتسارون تصحیح هیل (چاپ اول ص 

 ) چنین آمده است:183دوم ص 
 “but I make supplication for thee that thou 
lose not thy faith” 

؛ به »و انا التمس بسببک اال تخسر ایمانک« و در ع آمده است:
  را برگزیدیم.» گم«این دالیل، ضبط 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

جرا نتوانم اینساعت در بی تو : «2و ف  1. میان دو * در ف 7
 ».امدن

گوید: اي یهوه صبایوت می: «7: 13 . اشاره است به زکریا،8
شمشیر به ضد شبان من و به ضد آن مردي که همدوش من است 
برخیز! شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست 

 ».خود را بر کوچکان خواهم برگردانید

 ».چوپانان«. در اصل: 9

دهان «به بعد آمده است:  7: 10. در کتاب مقدس در مزمور 10
و از لعنت و مکر و ظلم شر است؛ زیرا زبانش مشّقت و گناه ا

-هاي مخفی بینشیند؛ در جايهاي دهات میاست؛ در کمین

کشد؛ چشمانش براي مسکینان مراقب است؛ در جاي گناه را می
تن کند؛ به جهت گرفي خود کمین میمخفی مثل شیر در بیشه

-تار میگرف کند؛ فقیر را به دام خود کشیده،مسکین کمین می

 :آمده 29و  28: 9؛ اما در انجیل ارتدوکس مزمور »سازد

“His mouth is full of cursing, and bitterness, 
and deceit; under his tongue are labour and 
travail. He sitteth in ambush with the rich in 
secret places, that he may kill the innocent”. 

 ».زیرا«ل: . در اص11

 . + و12
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، شمعون صفا 1بود انداخته عیسی بر را خویشتن و داشتمی دوست را اوگوید؛ و یکی از شاگردان، آن که عیسی می
 ؟ را این گویدمی که بهر از و کیست؟: که بپرسداز عیسی  3رمز اشارت کرد که 2ه]به او [ب

 گر[فصل] بیست و پنج: آگاه کردن حواریون را که یهودا است خیانت

کیست؟ عیسی  5پرسید [و] گفت: اي خداوند، [آن] 4]و انداخت[خود را بر عیسی و آن شاگرد  ]25: 13[ي، 
 7[و] به یهودا [پسر شمعون] 6آغارید شراب به را نان عیسی و. دهم او به] و[ کنم تر شراب در نان که آن: گفت

زودتر  11]چه هر[ کردن، خواهی چه هر: گفت او بهابلیس در او رفت و عیسی  10[آن] 9پس 8اسخریوطی داد. و [از]
در پیش یهودا  13صندوق خزینه گوید. و قومی پنداشتند از بهر آن کهاو چه می 12دانستند که [به]و آن نشستگان نمی

به درویشان بدهد. و او همان ساعت نان را ستد [و]  16بیار که* 15گفته باشد *[خریطه] 14بود، پنداشتند که مگر [بدو]
 به در رفت و شب بود.

خدا او را  17]و شود ستوده بدو خدا[ و شود ستوده آدمی پسر ساعت این: گفتچون یهودا به در رفت، عیسی 
. 21و مرا بخواهید 20با شما باشم 19فرزندان، اندکی وقت [دیگر] 18به تن خود ستوده کند و آنگه او را ستایش دهد. [اي]

گویم. اکنون سپارش آمدن؛ باز به شما می 22آن چنان که با یهودیان گفتم، هر کجا که [من] بروم، شما نتوانید [آنجا]
من هستید [اگر  /282/برگ 25شاگردان 24هر کسی بداند که [شما] 23وست دارید تانو به شما دادم که شما یکدگر را د

 .26یکدیگر را دوست دارید دیگر]

  

                                        
 . + و1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».تا: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

؛ آغاریدن: خیساندن، تر نهادن، نم کردن، »آغازید«. در اصل: 6
 آغشتن (دهخدا).

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 .»بی: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».هزینه: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»خوان جه«. در اصل: 15

 ».بجز انجه ما را درمی باید تا: «2و ف  1. میان دو * در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . بر اساس ب افزوده شد.18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 19

 ».هستم: «2و ف  1. در ف 20

ید«. در اصل: 21  ».بخوا

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».بدین: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 تصحیح شد. 2و ف  1 ؛ بر اساس ف»شاگرد«. در اصل: 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26
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بهر شما چه  2دانید]ي خود پوشید و نشست [و] به ایشان گفت که: [می، جامه1و چون پاي ایشان را شست
داوند شما و بزرگ شما گویید، هستم. چون من که خو راست می 3گوییدکردم؟ و شما مرا معلّم [و] خداوند خود می

رسم [و] شیوه به شما دادم  4تر است که پاي یکدیگر را بشویید. و [این]هستم، پاي شما را شستم، چند بر شما واجب
 شما کردم، شما بکنید. 6من [خدمت] 5و [چنان که]

فرستم و به من فرمود، من شما را می 8با من بودید. [و] من آن چنان که پدر 7شمایید که در دشواري [من] ]28: 22ل [
 [و] دوازده سبط اسرائیل را داوري بستانید. 10هاملکوت من بخورید و بیاشامید و بنشینید بر تخت 9دهم، تا بر خوانمملکت می

 

 تر از خداوند خود[فصل] بیست [و] چهار: گفتن او که: نیست بنده بزرگ 
ر از تتر از خداوند خود [و] نه رسول بزرگبه شما بگویم که نیست بنده بزرگ 11و راست [راست] ]16: 13ي [

شناسم آنها گویم و میشما می 13، اگر بکنید. نه از بهر [جمیع]12آن که او را فرستاد. و اگر این را بدانید، نیکان باشید
من باالتر  17خود از 16يرد، پاشنهبا من نان خو /281/برگ: آن که 15کتاب تمام شود و گفت 14را که گزیدم االّ [تا]

[راست به  19گویم که تا ایمان بیاورید که منم. راستشود به شما می. و از این ساعت زودتر ازآن که می18برداشت
 .21هر که رسوالن من قبول کند، مرا قبول کرده باشد 20گویم]شما می

راست به شما  23و گواهی داد و گفت که: [راست] 22*نفس خود حمیت کرد* در و گفت را اینو عیسی 
دانستند که از بهر که کردند زیرا نمیمی 24گویم که یکی از شما مرا در دست بدهد. و شاگردان به یکدیگر نگاهمی

                                        
 . + بوسید و1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».دخواندی: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».خدا: «2و ف  1. در ف 8

 ».خون«. در اصل: 9

 ».هايتخته«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + و12

 ده شد.افزو در قیاس با ك. 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

-و آن دوست خالص من که بر او اعتماد می: «9: 41. مزمور 15

 .»ي خود را بر من بلند کردخورد، پاشنهداشتم که نان مرا نیز می

» سلهب«؛ این که این کلمه به »پسنۀ: «1؛ در ف »پسند«. در اصل: 16
 به معنی پاشنه و عقب (دهخدا) نیز شبیه است.

 ».بر: «2و ف  1در ف . 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »داشت«. در اصل: 18

 . + و19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».باشند«. در اصل: 21

 ».در خود کرم شد: «2و ف  1. میان دو * در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».نکه: «2و ف  1. در ف 24
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مسیح [به  4[و میثاق که] 3؛ این است عهد2ت]به منزلت [خون مسیح اس 1خمیر تمام است و فطیر مرده است؛ [و شراب]
و این چنین  7نشانه کرده بودند، مرگ *آنجا اندر نیامد* 6و آن چنان که بر هر در که از خون بره [بر او] 5ما فرمود]
 .، ابلیس در آن تن نرود11، [و آن مرد او را به امانت بستاند]10خون [و] تن مسیح بر آن لب نشانه کند 9[چون] 8هر دهنی

 

 [فصل] بیست [و] سه: شستن پاي حواریون را 

را به مندیل بست؛ و آب در طشت  13ود]ي خود فرو نهاد و میان [خبرخاست و جامه 12و از خوردن ]4: 13ي [
بسته بود، پاي ایشان  14میان /280/برگشست [و] به آن مندیل که در ریخت و آغاز شستن پاي شاگردان خود کرد و می

که تو پاي مرا  15کرد. و چون پیش شمعون صفا رسید، شمعون به او گفت: اي خداوند، نگذارمپاك میمالید و را می
و بعد از این بیشتر خواهی  17دانی [این زمان]کنم، تو آن را نمیگفت: آنچه من می 16]و داد جواب[ او بهبشویی. عیسی 

شویی *دو پاي مرا می ن گفت که: اي خداوند،بخش من نداري. شمعو 19دانستن و اگر پاي ترا نشویم، از 18[این را]
بشویم زیرا همه  22شستن نیست غیر از پاي تو که [تنها] 21احتیاج: که گفت. عیسی 20لیک دست و سرم نیز بشوي*

آن که او را در  26کیست دانستمیعیسی  25؛ زیرا24و شما شستنی پاك دارید االّ نه همه 23شسته است [تن تو پاك]
 پاك نیستید. 28[شما] 27يدست خواهد دادن؛ از جهت آن این را گفت که همه

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »عید«. در اصل: 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1س ف . بر اسا6

 ».در ان خانه نرفت: «1. میان دو * در ف 7

 ».دهینی«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 . + و10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».خوردنی«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».میانش: «2. در ف و ف 14

 ».هرکز نخواهم رها کرد: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

؛ یعنی ترا از من نصیبی نیست یا با من »با: «2و ف  1. در ف 19
 نسبتی نداري.

نه دو پاء من تنها بشوي اال : «2و ف  1. میان دو * در ف 20
 ».دستم نیز و سرم

 ».محتاج«: 2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».نه همکینان: «2و ف  1. در ف 24

 . + همه25

 ».که«. در اصل: 26

 ».جملۀ: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28
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رهانید؛ و مانند آن به ما نمود تا همیشه  3، خود را همچو برّه کشته کرد و تمامی بندگان2مسیح، دهم بار 1همچنین
شود؛ همان است می، تن آدمی زنده 6نان [و] نبید و روغن، عوض تن نمود که از این سه 5بکنیم و نشان رستن 4همچنان

دهد شادمانی می 9دارد و نبیداستوار می /279/برگکه: نان، دل آدمی را  8در مزامیر گفت 7که تن او شد. و آن چنان که
از گندم [و] نبید و روغن  12که: شادمانی انداختی در دل من 11. و باز گفت در مزامیر10و روغن رونق روي آدمی افزاید

نان و  13ران، مدح [و] ستوده کردن و گفتن ایشان بهر مسیح بود که [تن] خود را [مانند][و] این هر سه، جمیع پیغمب
که: آدمی نان فرشتگان خورد و نان فرشتگان تن مسیح است که به او زنده  15و شراب کرد؛ و گفت در مزامیر 14روغن

د را پالود بهر ما و خون [و] خو 16است آسمان و زمین، که پیش آدمیان آمد و خود را قربان کرد، [و] همچون معصره
ي بود و نشانه 20، فطیر خوران19فصح نخواهید خوردن زیرا که [فصح] 18که: از این ساعت 17آب به در آورد و گفت

 ناموس و توریت تمامی بود این و رسانید اتمام به تاسرائیل از مصر؛ مسیح آن را خورد و ناموس [و] توریرستن بنی
و  24ي فطیر خوردن[و] خلق را رستگاري داد و باطل کرد آن شیوه 23رستن 22خود را قربان کرد در عید 21که یهودیان

و تن مسیح تمام است و  27مانند تن مسیح است 26زیرا [خورد و آشامید و به ما نمود که نان] 25قربان [و] خمیر کردن

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »همجون«. در اصل: 1

 ».شب دهم بار دهم: «1. در ف 2

 ».مومنا: «1. در ف 3

 ».جنین: «1. در ف 4

 ».خالصی: «1؛ در ف »رستنی«. در اصل: 5

 ».هر سه: «1. در ف 6

 ».همجونک«: 1. در ف 7

کند، و شراب را که دل انسان را شادمان می: «15: 104. مزمور 8
سازد؛ و دل انسان را به نان ي او را به روغن شاداب میو چهره
 ».گرداندقوي می

 ».به پند«. در اصل: 9

 ».می افزاید: «1. در ف 10

اي، شادمانی در دل من پدید آورده: «7: 4. احتماالً مزمور 11
 ».ي ایشان افزون گردیدقتی که غلّه و شیرهبیشتر از و

 . + و12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».روغند«. در اصل: 14

مردمان، نان زورآوران را خوردند : «25: 78. احتماالً مزمور 15
 ».اي براي ایشان فرستاد تا سیر شوندو آذوقه

ي روغنگر، کوبین، آنچه در وي . معصره و معصر: تخته16
د تا آب وي برآید، ظرفی است که در آن انگور و انگور فشارن

 جز آن فشرده شود، چرخشت، جمع آن معاصر (دهخدا).

 ».کفتن او: «1. در ف 17

 ».بی: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خواران«. در اصل: 20

 ».که خورد و: «1. در ف 21

 . + و22

 ».رستنی: «1. در اصل و ف 23

 ».خوردنی«. در اصل: 24

 ».کرد«. در اصل: 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شد«. در اصل: 27
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 ایشان به. عیسی 2[کیست در میان ایشان مهتر؟] ]24: 22[ل،  1چنین خواهد کردن؟ و آشفتگی افتاد در میان ایشان که:*
کرداران خوانده مسلط [اند و] نیک 3ایشان]که ملکان خلق، خداوندان [و] بزرگان ایشان اند و [بر کار  /278/برگ گفت

و  ]26: 22[ل، ترین بشود مانند کوچک ]26: 20[م، تر باشد، بزرگ 4شوند. شما نیستید چنین االّ هر که بخواهد از شما که
آن که نشسته است در میان، مانند آن که ایستاده باشد  6سروري خواهد، خدمتکار همه باشد. نیست 5هر که [بزرگی و]

 و بندگی کند.

اسرائیل را از مصر به در خواست که بنیمینمودار آن است که وقتی که موسی  7؛ این فصح که خوردتفسیر
شد می 11زد، آفتی پدیدخود بر زمین می 10چوبدستکه موسی  9هر بار 8کرد، از فرمان خداآورد و فرعون رها نمی

و غیره، و باز فرعون رها  14*[و] تگرگ [و] خون [و] صرصر 13سگ رنج 12ملخ و کیک [و] شفش و مگس*همچون 
کرد  20: یکی، آب [را] نبید19نمود [و] ایمان نیاوردند 18به ایشان معجزها 17مسیح نیز نُه شیوه 16. و این چنین15کردنمی

ن را شفا داد؛ پنجم، شالن و مبتالیا 23را پاك کرد؛ چهارم، رنجوران 22را پاك کرد؛ سیم، فیسان 21و دوام، مجذوم
درست کرد؛ و ششم، نابینایان را بینایی داد؛ و هفتم، دیوانگان را عاقل کرد و هشتم، کر و گنگ و الل را نطق داد و 

 اسرائیلبنی] و[ مصریان بر افتاد مرگ زد، زمین بر عصاشنوندگی داد؛ و نهم، مردگان را زنده کرد؛ و دهم، چون موسی 
 1، همچنین25رهیدندي صلیب، از مرگ میمالیدند به شیوهبر چهار سوي درمی و خون او 24کشتندمی برّه که آن سبب به

                                        
و آشفتگی افتاد در میان ایشان که کیست «در اصل:  . میان دو *1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن که چنین خواهد کردن

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».که از شما«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».اینست«. در اصل: 6

 . + و7

 . + و8

 ».هرکاه: «1. در ف 9

 ».بعصاء: «1. در ف 10

 ».بیدا: «1. در ف 11

 . + و12

ي هااي مگس که از مگس. مگس سگ یا سگ مگس گونه13
تر است و مگسی است موذي و سمج و معمولی کمی بزرگ

هاي قوي و خون سگ و چسبنده و داراي پاهاي دراز و چنگال
 مکد (دهخدا).اسب و حیوانات دیگر را می

وك و ملخ و سبش و مکس سک و : «1ف  . میان دو * در14
 ».تکرك و صرصر و حون

 ».می کرد: «1. در ف 15

 ».همجنین: «1. در ف 16

 ».بشیوه«. در اصل: 17

 ».معجز: «1. در ف 18

 . + و19

 ».شراب: «1؛ در ف »به بند«. در اصل: 20

 ».مجذم: «1؛ در ف »مجدوم«. در اصل: 21

 ».بیسان: «1. در ف 22

 ».همچون تب و غیره بیماران را: «1. در ف 23

 ».کشتن برّه: «1. در ف 24

 .12. اشاره است به کتاب خروج، باب 25
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من باشم. و آنگه او به ایشان گفت  1و *یک به یکی گفت که: نبادا که* ]19: 14[س، و ایشان را دشوار آمد  ]22: 26[م، دادن. 
اکنون، 6 5نوشته است 4[بر وي] که 3، آن است. و پسر آدمی برود آن جا2که: یکی از دوازده که با من دست در کاسه دارد

 شد.نمی 9بهر آن مرد که زایده 8واي بر آن مرد که پسر آدمی بر دست وي سپارده شود و آن بهتر بود 7[لیکن]

به ایشان داد  10]و کرد[ پاره] و[ شکست و کرد برکت و نانخوردند، ستد عیسی و چون چیزي می ]22: 14[س، 
. و *بعد از 12و این را همیشه یادگار من بسازید 11که بهر شما داده شود ]19: 22ل [و گفت: بستانید که این است تن من 

را ستد و پر از شراب انگور کرد و گفت که: این است کاس  14، شبانگاه بود، کاس پیاله13آن که چیزي خوردند*
و  ]21: 22[ل، شود. و بهر بسیاران ریخته می ]24: 14س [که بهر شما  ]20: 22[ل، من  خون ]24: 14[س، نو،  16[و] پیمان 15میثاق

[است] و پسر آدمی برود بازِ آن جایگه [که] آمد.  19خوان من 18خواهد که مرا در دست دهد، برمی 17اکنون [آن که]
ابلیس در  ]2: 13[21ي. گفتی تو: گفت او بهکه: مگر من آنم، اي خداوند؟ عیسی  20یهودا اسخریوطی گفت ]25: 26م [

 چه هر پدر که دانستمی عیسی زیرا بدهد؛ دست در راکه عیسی  22انداخت در دل یهودا *اسخریوطی پسر شمعون*
واي  26[اکنون] ]22: 22[ل، : که گفت، باز در خدا اندر رود؛ و عیسی 25از خدا به در آمد 24در دست او داد؛ و چون 23را
آن که  30. و آغاز تفحص کردند *در میان ایشان که: کیست [از ایشان]29دست او سپارده شود 28آن کس که بر 27بر

                                        
 ».میکفتند مبادابیکدیکر : «2و ف  1. میان دو * در ف 1

 ».نهد: «2و ف  1. در ف 2

 ».چنان«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».شد: «2و ف  1. در ف 5

 . + که6

 . بر اساس ب افزوده شد.7

 ».بهتر بودي: «2و ف  1. در ف 8

 ».زاینده: «2و ف  1. در ب، ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».میشود: «2و ف  1. در ف 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »باشد«. در اصل: 12

 ».اینجنین بعد از آن که خورند: «2و ف  1. میان دو * در ف 13

 ».کاسه و بیاله«. در اصل: 14

 ».مشتاق«. در اصل: 15

 ».پیمانه«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».بهر«. در اصل: 18

 ».من خون«. در اصل: 19

 س. + 20

 ».ل«. در اصل: 21

 »بسر شمعون سخریوطی: «2و ف  1. میان دو * در ف 22

 ».هر جیزي: «2و ف  1. در ف 23

 ».انک: «2و ف  1. + داد؛ در ف 24

 . + و25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».براء: «2و ف  1. در ف 27

 ».در«. در اصل: 28

 . + ل29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30
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 2پنجشنبه که نان خورد با شاگردان [خود] 1[فصل] بیست [و] دو: روز 

از روزگار فصح، شاگردان پیش *او  3و در اول روز ]17: 26م [رسید روز فطیر که فصح کشتن بود  ]7: 22ل [
: 26م [ گفت ایشان بهو عیسی  ]10: 22ل [خواهی که فصح از بهر تو راست کنیم. [و] به او گفتند که در کجا می 4آمدند*

مردي سقّا و یک مشکی بر دوش  7یک 6ید، برابر شما پیدا شودرو 5و چون اندر شهر در ]10: 22ل [بروید در شهر  ]18
به هر کجا که اندر روید، *به خداوند  ]11: 22[ل، ؛ 9[هر کجا که آن سقّا برود] ]14: 14[س، پر از آب و در پی او بروید  8او

با شاگردان خود؟  13که در او فصح بخوریم 12آن جایگاه 11که: خداوند ما گفت که: کدام است 10آن خانه بگویید*
و گسترده؛ در آن جا فصح را راست بدارید  ]12: 32[ل، راست کرده  ]15: 14[س، بزرگ بنماید  14ياینک شما را آن خانه

 داشتند. 16، دیدند و فصح را آنجا معد15و رفتند. *آن چنان که او گفته بود*

به ایشان  19نشست. [و] 18حواریون [و] ]41: 22[ل،  دوازده با، آمد عیسی 17و چون شب هنگام شد ]17: 14[س، 
گویم افتم. اکنون به شما میبه 22هااز آن که در سختی 21پیش 20گفت که: مرا آرزو بود که این فصح را با شما بخورم

 خدا تمام شود. 25که ملکوت 24خوردن تا آنگه 23که: از این ساعت فصح نخواهید

از این جهان به در رود به پیش پدر خود و ایشان که در این  که رسید وقت کهو دانست عیسی  ]1: 13ي [ /277/برگ
نشستند،  27و چون در خوردن ]18: 14[س، ابد األبد ایشان را دوست دارد.  26جهان اند، دوست داشت تا این ساعت و [تا]

که یکی از شما که با من نان بخورد، او است که مرا به دست خواهد  29به شما بگویم 28]راست[ راست: که بگفتعیسی 
                                        

 ».براء: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

: یشوع) کرد 2عیسی (در ف : «2و ف  1. میان دو * در ف 4
 ».شدند

 ».در شهر اندر: «2و ف  1. در ف 5

 ».بیوفتد: «2و ف  1. در ف 6

 : ندارد.2و ف  1ف  .7

 ».بر دوش او مشکی: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

؛ »به خداوند بگوید که خداوند آن خانه«. میان دو * در اصل: 10
 تصحیح شد. 2و ف  1بر اساس ف 

 ».کدامیست: «2و ف  1. در ف 11

 ».جایکه: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 ».کوشکی«؛ در ب: »ةدرواز: «2و ف  1. در ف 14

 »جنانک بدیشان گفت: «2و ف  1. میان دو * در ف 15

 ».راست: «2و ف  1. در ف 16

 ».رسید: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 . + و20

 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 21

 ».دشواریها: «2و ف  1؛ در ف »سختی«. در اصل: 22

 ».نخواهند: «2و ف  1؛ در ف »نخواهم«. در ب: 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 24

 ».ملک«. در اصل: 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».خوردنی«. در اصل: 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».میکویم: «2و ف  1. در ف 29



 عبرّا/ باب الباب ال 360

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خلق [و] سروران اعوام [و] بیهوده پیش گرفتند  3از بهر این گفت که: چرا کردند دلیري 2دوام 1در مزمور تفسیر
. و او بگشاید بندهاي ایشان و امر 8مسیح [او] 7بر خدا و [بر] 6گرد شدند 5ملکان زمین و سروران همه 4و برخیزیدند

بر ایشان تسخّر زند. و این دلیل  9[خدا]ایشان از گردن ما فرو نهد و آن که در آسمان نشسته است، بر ایشان بخندد و 
گوشتمندي که برابر خلق ایستاده  10کند بر سه صفت خدا: آن خدا که بر وي گرد شدند، آن جان مسیح است و آن

هرگز کسی او را  12قدیم و ازلی است و 11مسیح. و آن که در آسمان نشسته است، آن ذات /276/برگبود، او است 
هم  15: یکی صفت در آسمان و یکی صفت در زمین و یکی [صفت]14است 13صفت یکینتواند دیدن و این هر سه 
 در آسمان و هم در زمین.

-بنی 20گرد شدن 19بهر 18بر خدا و مسیح او 17گفت که چرا ملکان و سروران خلق کهنکاج [کردند] 16این که

 اسرائیل و مشورت ایشان با ملک رومیان بهر کشتن مسیح گفت.بنی

دوازده حواریون بود. و رفت پیش  21در رفت در یهودا اسخریوطی که یکی از [شمار] و آنگه ابلیس ]3: 22ل [
گفت که: چه  ]15: 26[ 23متا او را در دست ایشان بسپارد.  ]10: 14[س، امامان و نویسندگان [و] مهتران کنشت  22سروران

[م، شاد شدند و بر خود قبول کردند که به وي رشوت دهند.  ]5: 22[ل، دهید به من که او را در دست شما بسپارم. [می

 در راجست چگونه عیسی و بهانه می ]6: 22[ل، کرد [و] سی از نقره بدو رسانند. و از آن وقت آغاز حیلت می ]15: 26
 .24]پنهان خلق از بسپارد ایشان دست

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »مزامیر«. در اصل: 1

اند و طوائف در ها شورش نموده: چرا امت1-4: 2. مزمور 2
با هم  خیزند و سرورانکنند؟ پادشاهان زمین برمیباطل تفکر می
اند، به ضد خداوند و به ضد مسیح او که بندهاي مشورت نموده

ر یشان را از خود بیندازیم. او که بایشان را بگسلیم و زنجیرهاي ا
 ند.کخندد. خداوند بر ایشان استهزا میها نشسته است، میآسمان

 . + و3

 ».برخاستند: «1. در ف 4

 ».همکینان: «1. در ف 5

 . + و6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».از«. در اصل: 10

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »است«ل: . در اص11

 ».که: «1. در ف 12

 ».یک: «1. در ف 13

 . + و14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».اینک که«. در اصل: 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».و«. در اصل: 18

 . + کشتن19

 ».شدند«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

افزوده و تصحیح  1ف  ؛ بر اساس»سرور: «2. در اصل و ف 22
 شد.

 ».ل«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24
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 رفتن او در اورشلیم و بیرون آمدن او 1[فصل] بیست [و] یک: در /275/برگ
و همه خلق پیش او رفت در کوه زیتون. شب می 3و [در] 2داد در هیکل [کنشت]و در روز تعلیم می ]37: 21ل [

 در کنشت تا سخن او بشنوند. 4آمدندمی

خواستند که او . و بزرگان امامان و نویسندگان می5و نزدیک شد عید فطیر که *او را فصح خوانند* ]1: 22[ل، 
 ]13: 18ل [سخن تمام کرد، به شاگردان خود گفت که  7]اینو چون [عیسی  ]1: 26م [. 6ترسیدندرا بکشند و از خلق می

هر  9و تمام شود ]31: 18ل [شود. دانید که عید فصح بعد از دو روز میو هم می ]2: 26[م،  8رویماینک در اورشلیم باال می
و بر وي تسخّر کنند و [بر  ]34: 10[س، شود  12بهر پسر آدمی نوشته شد که در دست خلق سپارده 11پیغمبران 10چه که در

 ]33: 18ل [آویختن داده شود  16به ]19: 20م [. 15و او را چوب زنند و دشنام دهند و شکنجه کنند 14خیو اندازند 13روي او]
این سخن از ایشان پوشیده بود [و  20[الّا] 19یافتنددرنمی 18[اینها] 17و او را بکُشند و سیم روز برخیزد، اما ایشان یکی از

 .21دانستند]شد، نمیاین که با ایشان گفته می

: 11[ي، شدند در سراي قیافا، سرور امامان  23ها جمعجماعت 22و آنگه امامان و نویسندگان با سروران ]3: 26[م، 

تا در خلق فتنه [و]  24و آنگه گفتند که این را در عید نتوانیم کرد ]5: 26[م،  کردندمی کهنکاج[و] بر کشتن عیسی  ]53
 افتد. آشوب نه

                                        
 ».اندر: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + و4

 ».که فصح خوانده شود: «2و ف  1. میان دو * در ف 5

 ».ترسیدند«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».می روم«. در اصل: 8

 ».شد«. در اصل: 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »از«. در اصل: 10

 . + و11

 ».سپاده«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».زنند«. در اصل: 14

 ».ددهن: «2و ف  1. در ف 15

 ».با: «2و ف  1. در ف 16

 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »یکی از ایشان«. در اصل: 17
 تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».ندریافتند: «2و ف  1. + و؛ در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 23

 ».کردن: «2و ف  1. در ف 24
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 ي خردل: گفتن او مثل دانه1[فصل] نانزده
 3گفتیدبه این کوه می ]20: 17[م، ي خردل [و] چون دانه 2باشد ایمان شما در اگر: گفت ایشان بهو عیسی  ]6: 17[ل، 

 کرد.و چنان می 7شنیدمی 6، البته که سخن شما5افتو در دریا به ]6: 17[ل،  4که از جاي خود برخیز

 

 [فصل] بیست: مثل آن بنده که رضاي خداوند خود بکند

ند و چون براند یا گوسفندان بچرا 9[اَیمد] 8اي دارد که جفتو گفت مثل که: کیست از شما که بنده ]7: 17ل [
 14بگوید که از بهر من آش بپز و خوردنی بساز 13؟ نه االّ [زوتر]12و بنشین [و] بیاسا 11که بیا 10از بیرون بیاید به او بگوید

. 19و بیاشامم. و بعد از آن تو بنشین و بخور و بیاسا 18که سیر بخورم 17تا آنگه 16و مرا خدمت بکن 15و میان خود ببند
خواهم این چنین االّ شما چون بکنید هر چه آن بنده که به موجب فرمان خداوند خود بکند. نمی 21نیکی یابد 20آنگه

 و هر چه بر ما واجب بود که بکنیم، کردیم. 24بندگان [بیگاریم] 23، بگویید22که به شما فرمودم

گفت که: ملکوت که: ملکوت خدا کی خواهد شدن و آمدن؟ او به ایشان  25و معتزالن پرسیدند از او ]20: 17[ل، 
 ؛ و نتوان گفتن که اینجا یا آنجا است. اینک ملکوت خدا در درون شما هست.26خدا را وقت معلوم نباشد

 

 

                                        
در حاشیه و با  1ها در ف ي فصل؛ شماره»نوزدهم: «1. در ف 1

 قلمی متفاوت و احتماالً با شنگرف نوشته شده است.

 ».باشند و«. در اصل: 2

 ».می گفتند: «. در اصل3

 ».برکنده شود: «2و ف  1. در ف 4

 ».به افتد«. در اصل: 5

 ».از شما: «2و ف  1. در ف 6

 ».شنید«. در اصل: 7

 زنند (دهخدا، ذیل جفت ران). گاوانی که زمین را شخم می8

 ».جفت اهن«افزوده شد؛ در ب:  2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».نگوید«. در اصل: 10

 ».دربک: «2و ف  1. در ف 11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».بسازد«. در اصل: 14

 ».به بندد«. در اصل: 15

 ».بکند«. در اصل: 16

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 17

 ».کردم: «2و ف  1. در ف 18

 ».بیاشام«؛ در ب: »بیاشا: «2. در ف 19

 ».نهو : «2و ف  1؛ در ف »ونکه«. در اصل: 20

 . + و21

 . + و22

 ».بگوید«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».عیسی: «2و ف  1. در ف 25

 ».وقت معلوم ندارد: «2و ف  1. در ف 26
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بی نهایت؛  3آنجا در آخرت نیکی بدهد 2و [آنگه] 1کند]دهد اینجا [و ایشان را از گناه پاك میآن کسان را سزاي می
آخرت  10باشد، [و] به 9ستده 8خود [در] این جا 7بهر 6و [براي آخرت چیزي نکند] 5یابد 4که در این جا تنعم[و] آن 

دوزخی باشد و هر که در این جهان توانگر باشد [و] از بهر آخرت خود چیزي بسازد و خیرات [و] نیکی کند، هم در 
آدمی آفرید [تا همیشه توانگر باشد؛ نه از براي  11بهر این جهان و هم در آخرت توانگر باشد زیرا خدا نعمت این جهان

کشد. ، درویشی و تنگی و شکنجه و رنج [و] دوزخ، خود به خود می13، اما آدمی به کردار خود12درویشی او را آفرید]
 .16بیدار شوند 15مثل را گفت که [خلق] 14مسیح از بهر این [این]

، آن مرگ است که بعد از مرگ فایده نیست و آن پنج ي عظیم که گفت در میان ما و شما هستو آن هوته
جدا همچون زنادقه و ربانیون و  /274/برگبرادر از براي پنج مذهب اسرائیلیان گفت که هستند در جهودي از همدیگر 

 .17همسامریان و عزایان [؟] و غیر

است که از میان مردگان ، آن مسیح 19، از او نشنوند18آن که گفت که اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود
 شنوند تا اکنون. و از او نشنیدند و نمی 20برخیزید

 

 [فصل] هژده: آگاه کردن که خیر یا شر خواهد شدن

. ودبش او دست بر که کس آن بر واي االّ و شدن خواهد هابدي: که خود شاگردان بهوگفت عیسی  ]1: 17[ل، 
 کوچکان برنجاند.  24از آن که یکی از [این] 23و در دریا اندازند 22که خرآسیا در گردنش بنهند 21بودي بهتر را او و

 تر بکن. و حواریون گفتند: اي خداوند، ایمان ما افزون ]5: 17[ل، 
                                        

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 . + و3

 ».تعنم«. در اصل: 4

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کرده است«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».بخش«: 1. در ف 7

 ».جهان: «1. در ف 8

 ».ستیده«. در اصل: 9

 ».در: «1. در ف 10

 ».بر«. در اصل: 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 . + از13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».باشند: «1. در ف 16

 ».غیره هم«. در اصل: 17

 . + که18

 ».بشنوند و«. در اصل: 19

 ».خیزید«: 1. در ف 20

 ».بود: «2و ف  1. در ف 21

 ».بنهد«. در اصل: 22

 ».فکنده می شد: «2و ف  1. + و؛ در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24
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] واز موسی [ 4. و ابراهیم به آن مرد گفت که: [چون]3توبه کنند* 2از مردگان کسی پیش ایشان *بروند آنگه 1[اگر]
. 9باور کنند* 8، ایشان [او را]7و برود [و] خبر کند 6کسی که از مردگان *برخیزد 5اگر] نه[ و شنوند،نمی پیغمبران
باطل است و نفاق است [و]  13که براستی آدمی پیش خدا 12بدانند 11که: همه 10وب پیغمبراین که؛ گفت در ای تفسیر

 15وي بسیار بشوند و از بهر کشتن /273/برگفرزندان نیرومندان [و] گرفتار بر ایشان بیاید و چون فرزندان  14پیش خداوند
گان ایشان کسی رحمت نکند و بمیرد و بر بیوه 18و موجود 17و برهنه چون بشوند، کسی بر ایشان صدقه نکند 16باشند

 19نقره همچون گل گرد کردند و زر ایشان همچون خاك زمین بشود و پاکان ایشان را به میراث بستانند و مال ایشان و
چشم خود  21همچون کرم که پشم را بخورد و همچون عنکبوت؛ توانگر بخسبد و دیگر [بار] 20فرزندان ایشان بشوند

همچون درختان کوه لبنان  24شده [و] بلند 23که: دیدم که توانگر بزرگ 22یافت نشود. و گفت در مزامیر را نگشاید و
 26گفت که: توانگر و جاهل هر دو بمیرند و مال و نعمت 25و دیگر بار گذشتم [و] دیدم که نیست شده. هم در مزامیر

باشد تا ابد. معنی این، آن است  28ایشان 27تگاهایشان بهر بیگانگان بگذارند [و] در دوزخ فرو روند و گور ایشان نشس
خدا  31وبال است؛ و درویشی و رنج [و] مشقّت در این جهان نیک است، [زیرا] 30این جهان [و توانگري] 29که غنیمت

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».گه«. در اصل: 2

برود به : «2؛ در ف »نرود توبه نه کنند: «1. میان دو * در ف 3
 ».رود توبه بکنند«؛ در ب: »کنند

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».از«. در اصل: 5

 صحیح شد.ت 2و ف  1بر اساس ف » برخیزند«. در اصل: 6

 ».بروندخبرکنند که«. در اصل: 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».بخیزد او را باور بدارند: «2و ف  1. میان دو * در ف 9

 به بعد 13: 27. ایوب، 10

 ».همکینان: «1. در ف 11

 ».بدانید: «1. در ف 12

 . + و13

 . + و14

 ».کشتی«. در اصل: 15

 ».باشد«. در اصل: 16

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شودن«. در اصل: 17

 . + نمیرد و18

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »به«. در اصل: 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بشود و«. در اصل: 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل : «35 -6: 37. مزمور 22
کشید؛ اما گذشت و درخت بومی سبز خود را به هر سو می

 ».اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد

 ».بزر«. در اصل: 23

 . + و24

ند و میربینید که حکیمان میبه جلو: زیرا می 10: 39. مزمور 25
گردند و دولت خود را براي جاهالن و ابلهان با هم هالك می

 کنند.دیگران ترك می

 ».غنیمت: «1. در ف 26

 ».نشیستکاه: «1. در ف 27

 ست. + ا28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »عظمت«. در اصل: 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31
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-آمدند و ریشسگان می 5، او شکم خود را سیر کند و4افتدآن توانگر به 3نان که از خوان 2هايکه از پاره 1نازیدمی

و آن توانگر نیز مرد  7لیسیدند. و آن مسکین مرد و فرشتگان او را پیش ابراهیم بردند [در بهشت]آن مسکین می 6هاي
خورد و چشم خود برداشت از دور، دید ابراهیم [و] *غازر در پیش شکنجه می 9*به دوزخ رفت و* 8[و آگنده شد و]

بر من رحمت کن و غازر را پیش من  12[اي پدرم، ابراهیم،]گفت که:  11. و آن توانگر [بانگ زد با آواز بلند و]10هم*
سوزم. و ابراهیم به او گفت که: اي می 14و زبانم را تر کند که در این سوك 13بفرست تا آب بر انگشت خود بردارد
ین ا 17یافتی و غازر شکنجه [و] سزاي خود یافت. و [او] 16خود از زندگانی خود 15فرزند، به یاد آور که نصیب [و] بهر

 23شما [شده] 22در میان [ما و میان] 21عظیم نَغَل 20اي. و بعد از این همه، هوتَه19در آسایش است و تو در عذابی 18ساعت
، پیش ما نتواند بگذرد. و باز آن توانگر 24است و هر که پیش ما باشد، پیش شما نتواند بگذرد و هر که پیش شما است

خواهم که خبر کنی، که پنج و می 27ي من بفرستی[او] را در خانه 26]خواهم از تو کهخداوند، [می 25گفت که: [اي]
. و 30من اینجا در عذابم و *نبادا که ایشان نیز در اینجا بیایند* 29و [ایشان را خبر کنی که] 28برادر دارم. [بفرستی]

 33پدرم، ابراهیم، لیکن 32. و آن مرد گفت که: نه، [اي]31بشنوند ایشان از پیغمبران،] وابراهیم گفت که: دارند موسی [

                                        
. نازیدن: التماس کردن، تمنی کردن، خواهش کردن، خواستن 1

 (دهخدا).

 ».پارهاي«. در اصل: 2

 ».خوانجه: «2و ف  1. در ف 3

 تا . +4

 ».اال: «2و ف  1. در ف 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »لیهاي«. در اصل6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».جون در دوزخ: «2و ف  1. میان دو * در ف 9

 ».ان مسکین در اغوش ابرهیم: «2و ف  1. میان دو * در ف 10

 فزوده شد.ا 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».بستاند: «2و ف  1. در ف 13

 . سوك به معنی گوشه، زاویه و کنج است (دهخدا).14

 ».بهره: «2و ف  1. در ف 15

 ».در زندکی تو: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».زمان: «2و ف  1. در ف 18

 ».عذاب: «2و ف  1. در ف 19

هوته: زمین نشیب، راه سرازیر به سوي آب (دهخدا)؛ در  .20
 اینجا ورطه و هاویه.

با این «؛ نَغَل یعنی ژرف. این جمله در ب: »نفل«. در اصل: 21
 ».اي در میان ما و شما شده استهمه نغول هاویه

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 . بر اساس ب افزوده شد.23

 ».باشد: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».بفرست: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 ».مبادا اینجا بیاید: «2و ف  1. میان دو * در ف 30

 ».بشنوید: «2و ف  1. در ف 31

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 32

 ».اال: «2و ف  1. در ف 33
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 3مگر یکی را دوست دارد و یکی را دشمن و [یا] 2، [الّا]1و نتواند بنده دو خداوند را خدمت کند ]13: 16[ل، 
. و معتزالن چون این همه 6که خدمت خداوند [و] مقتنا بکند 5و نتواند 4کی را حرمت بدارد و یکی را خوار [کند]ی

 هک شمایید: [که گفت ایشان بهداشتند. و عیسی را دوست می 8زدند زیرا که مقتنا را و دنیا، بر وي تسخّر می7بشنیدند
 11داند؛ و *هر چه پیش خلقچه] در دل شما هست، خدا بهتر میدارید و [آنمی 10خود را برابر خلق [راست] 9]خود

 .14، خوار [و] ناچیز است*13است، پیش خدا 12[عزیز]

 

 استملکوت از پس یوحنَّا که یحیی  16ي: گشادن در دروازه15[فصل] شانزده: گفتن 
ملکوت خداوند بیاید، گشاده  20[که] 19آنگه تا روز آن از و بودآمدن یحیی  18تا 17و ناموس [و] پیغمبران ]16: 16ل [
 ناموس نگذرد. 23. ممکن است که آسمان و زمین بگذرد و یک سخن از آیات22مستعد اند که در او روند 21شد و همه

 
 25*ي او [بود]درویش مبتال بر در خانه 24مثل آن توانگر که غازر*[فصل] هفده: 

پوشید [و] به ناز و تکبر خرامیدن می 26فاخر /272/ برگي و گفت که: بود یکی مرد توانگر و جامه ]19: 16[ل، 
ریشناك و دردناك [و]  28ي آن توانگر افتاده بود؛ و بود یکی مرد مسکین نامش غازر [که] بر در خانه27کردمی

                                        
 . + و1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».نتوانند: «2و ف  1. در ف 5

 ».بکنند: «2و ف  1. در ف 6

 ».شنیدند: «2و ف  1 . در ف7

 ».مقتناء دنیاوي: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».خدا: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».خلق: «2و ف  1. در ف 13

هر چه پیش ادمیان بلندست، پیش خدا «. میان دو * در ب: 14
 ».تنژندس

 . + و15

 . + و16

افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »پیغمبر«. در اصل: 17
 شد.

 ».ا«. در اصل: 18

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 21

 ».ند«. در اصل: 22

 ».آیت«. در اصل: 23

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»زرعا«. در اصل: 24

مثل توانکر و عازر درویش : «2و ف  1. میان دو * در ف 25
 ».مبتلی

 ».قرمزي: «2و ف  1. در ف 26

 ».کردیدمی«. در اصل: 27

 . + و28
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مرا  4بکنم که دوستان [من] 3افتادم، کاري 2از کدخدایی [خانه به در] 1[و] عاجز شوم. و دانستم که چه کنم، [چون]
گفت که: خداوند من  7داران خداوند خود [و] به آن مردیکی مرد از قرض 6قبول کنند. و [خواند] 5ي خود][در خانه

ي بستان و قباله 11ي خودکه: صد پیمانه روغن. به او گفت که: قباله /271/برگ؟ او گفت 10دارد که بدهی 9تو چه 8پیش
گفت که: صد جریب  14؟ او13دیگر گفت که: *پیش تو چه دارد خداوند من* 12یمانه. به یکیدیگر بنویس به پنجاه پ

 18به آن منافق [که] 17به هشتاد جریب بنویس. خدا پسندیده شد 16بستان [و] به نو 15ي [خود]گندم. به او گفت که: قباله
گویم که نیکی کنید . من به شما میي خوداز فرزندان نور در این دوده 20کرد؛ و فرزندان این عالم داناترند 19حکمت

اندك  23گیرد تا ابد. هر که [بر] 22گاه خود پناهگناه که چون به فرجام رسد، شما را در سایه 21بهر شما از این مقتناي
 26، در بسیار نیز خیانت کند. و چون بر مقتناي25، بر بسیار نیز معتمد شود و هر که در اندك خیانت کرد24معتمد شد
اعتماد کند؟ [و چون بدان چه از آن شما نیست، امانتدار  30شما [که] 29عدل [بر] 28، بر مقتناي27دار نیستیدگناه امانت

  31نشدید، در آن چه که از آن شما است، کیست که به شما بدهد؟]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».جارة: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».بدو: «2و ف  1. در ف 7

 ».بر: «2و ف  1. در ف 8

 ».جند: «2و ف  1. در ف 9

 ».بکزاري: «2و ف  1در ف  .10

 ».خانه«. در اصل: 11

 ».بدان: «2و ف  1. در ف 12

بر تو جه واجبست از ان خداوند : «2و ف  1. میان دو * در ف 13
 ».من

 ».ان مرد: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».دیکر: «2و ف  1. در ف 16

 ح شد.تصحی 2و ف  1؛ بر اساس ف »باشد«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»رحمت: «2و ف  1. در اصل، ف 19

 . + و20

 ».متقنا«. در اصل: 21

 ».تباه: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 . + و25

 ».مغتاه«. در اصل: 26

 ».نیستند و: «2و ف  1. در اصل، ف 27

 ».يمغتا«. در اصل: 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 . بر اساس ب افزوده شد.31
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افتاد،  4افتد. و آن اندیشه که کرد، از روح پاك بود و پدر که برابرشو در دست او نمی 3شودسیر نمی 2[نیز] 1از او
و هم  6وي بپوشانید، ایمان است. و خانه هم کلیسا [است] 5مسیح است و گاوان که کُشت، پاکان اند و جامه که به

نی اي آوردن است. و این معبهشت است؛ و انگشتري، عهد [و] سپارش انجیل است؛ و کفش، طاعت [و] بندگی به ج
بیاورند و در ملکوت مقبول بشوند؛ و این برادر که  8آدم است که توبه کنند [و] به مسیح [ایمان] 7از بهر جمیع فرزندان

. آن که گم بود [و] 11، جنس فرشتگان است10: مرا چرا ندادي [و] به او گفت که: هر چه دارم، از آن تو است9[گفت]
یکی  14، در ملکوت [با فرشتگان]13ان است که چون طاعت خدا بی غش [و] از جان و دل کنند، جنس آدمی12یافته شد

 شوند و گم نشوند.

 

 و مسامحت او با قرض داران [خداوند] خود 15گر[فصل] پانزده: مثل نایب خیانت 
نایب داشت که سرور  17مرد توانگر بود که یکی 16و در پیش شاگردان خود مثل گفت که: یکی ]1: 16ل [

، او را خواند [و] 22؛ و خداوند [او]21دهدگفتند که: این مرد مال ترا به زیان می 20[بدو] 19*18ي *او بود و کسانیخانه
-بده که بسیار تلف کرده 24ي من [به من باز]شنوم؟ بیا حساب کدخدایی خانهتو می 23به او گفت: این چیست که بهر

 28. و آن نایب در خود [اندیشه کرد و]27ي من باشی*برازي که کدخداي خانهنمیاین *ساعت  26؛ و [بعد از]25اي
، درمانده 30و دیگر کاري با همالی نتوانم کردن و در عاقبت، خود 29گفت: چه کنم که خداوندم نیابت خانه از من استد

                                        
 ».ان: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».نمی شوند: «1. در ف 3

 ».برابر: «1. در ف 4

 ».با: «1. در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف ». در اصل: فرزند7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 . + و10

 ».اند: «1. در ف 11

 . + و12

 . + و13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».خیانت کننده: «2و ف  1. در ف 15

 ».یک: «2و ف  1. در ف 16

 ».یک: «2و ف  1. در ف 17

 ».جماعتی: «2و ف  1. در ف 18

 ».کسانی او بود و«. میان دو * در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».می برد: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».بر: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».کردي: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».کدخدایی خانۀ مرا نشایی: «2و ف  1. میان دو * در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».بار کرفت: «2و ف  1؛ در ف »ایستد«. در اصل: 29

 ».خداوند«. در اصل: 30
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کنم [و] از اولْ ترا بندگی می 4گفت که: چند سال است که [من] 3به پدر [خود] 2در آمد و او را خواند. و او 1شنید [و به]
خود بخور و خوش  6سخن ترا خالف نکردم و از اول یک بزغاله به من ندادي که این را بستان [و] با یاران 5روز، [هرگز]

، همان ساعت که رسید بهر او گاوان فربه 7باش. از بهر این فرزند که مالت را خورد و در فحش [و] فجور پراکنده کرد
واجب است که  10] هر چه دارم، از آن تو است. اکنون بر توبا من بودي [و 9هر وقت 8کشتی. و پدر به او گفت: تو [به]

 . 15[و] گم بود، یافته شد 14زیرا که برادرت مرده بود، زنده شد 13خرّم باشیم 12خوش [بشویم و] 11[به هم]

، چون توبه 17آن است که هر کسی [که] به جاهلی و نادانی بدي کرده باشد 16؛ مقصود در این [مثل]تفسیر
او را قبول  21يخود بکند، خدا توبه 20گردد و طاعت خداي [و خداوند] 19در راه راست 18ل [باز]کند [و] به پاکی د

 کند.

، جبرئیل است، 25و پسر بزرگ 24، آدم [است]23رود: پدر، خدا است و پسر کوچکآدم می 22و دیگر معنی به
پراکنده  26] مال خود [آنجا]سرور فرشتگان. و نصیب آدم که از پدر خواست، تمتّع است؛ و آن دیه که در او رفت [و

، ابلیس است؛ و 28کرد*چرانی میو خدمت [کرد و او را] *خوك 27کرد، این دنیا است. آن که رفت [پیش او]
است که آدمی  30، شهوات دنیاوي29شدنمی /270/برگخوکان، اصحاب گناه و پلیدي اند؛ و علف خوکان که از او سیر 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».بسر: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »یار«. در اصل: 6

 . + و7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».وقتی: «2و ف  1. در ف 9

 ».ترا: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شویم«. در اصل: 13

 ».شده«. در اصل: 14

 ».شده«. در اصل: 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 . + و17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».راستی: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».توبت: «1. در ف 21

 ».با: «1در ف  .22

 ».کوجکین: «1. در ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».بزرکین: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 ».خوکان بدو سبارد: «1. میان دو * در ف 28

 . + و29

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دنیاي«. در اصل: 30
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بروم پیش پدرم [و] بگویم که: اي پدر،  5میرم. [برخیزم]گرسنگی می 4ا بهاینج 3و من در 2خورند*من *نان می 1[پدر]
-خوانده شوم. و مرا یکی همچون خدمت 10که پسر [تو] 9شایمنمی 8پیش تو، [اکنون] 7امگناه کرده 6من [در آسمان]

؛ 12او رحمت کرد قبول کن. و برخاست [و] در پیش پدر آمد. هنوز دور بود که پدر او را دید [و] بر 11کاران [تو]
در آسمان  14امپسر خود افتاد و او را بوسه کرد. و پسر گفت که: اي پدر، گناه کرده 13بیرون آمد [و] دوید و بر [آن]

 16خود گفت که: [به در آورید یک دست] 15پیش تو [و] الیق نیستم که فرزند تو خوانده شوم. و آنگه پدرش به بندگان
 /269/برگانگشتري در انگشت او نهاد و کفش در پاي او کرد و خلعت [او] را و  17ي زیبا او را بپوشانیدجامه 16دست]

و پدر گفت که: بخوریم و خوش [شویم  20*19*فرمود جهت او گاوان فربه کرده کشتند 18پوشانید و [او را آورد و]
 مرده بود و زنده شد و گُم بود [و] یافته شد و آغاز خرّمی کرد. 22شاد باشیم که این پسر [من] 21و]

، شنید آواز طرب 27ي پدر [رسید]خانه 26، چون آمد نزدیک25در دیه بود 24آن پسر [بزرگین] 23و [اما] ]25: 15[ل، 
آمد و پدر  31و از او پرسید که: این چیست؟ و آن مرد گفت که: برادر [تو] 30[را] خواند 29. یک مرد28و سرود خواندن

ي پدر رود. پدر خواست که در خانهآمد و خشم کرد [و] نمی 32تو گاوان فربه کرده کشت. و چون اینها شنید، سختش

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1ساس ف . بر ا1

 ».نان ازیشان زیادت میشود: «2و ف  1. میان دو * در ف 2

 ».از«. در اصل: 3

 ».از: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».کردم: «2و ف  1. + و؛ در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».نمی برازم: «2ف و  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».کردم: «2و ف  1. + تا؛ در ف 14

 ».بزندگانی«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 شد.افزوده  2و ف  1؛ بر اساس ف »بپوشانند«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».کشت«. در اصل: 19

 ».کاوان فربه کشت: «2و ف  1. میان دو * در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 . + و25

 ».نزد«: 2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».کفتن: «2و ف  1. در ف 28

 ».شخصی: «2و ف  1. در ف 29

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »گفت«. در اصل: 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 ».او را دشخوار: «2و ف  1. در ف 32
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چنین خرّمی و شادي بشود در آسمان از گویم که: این به شما می /268/برگرا یافتم. و من  2درم گم کرده 1من [این]
 . 4هاي خود][که] توبه کند [از گناه 3بهر یکی گنهکاري

 
 7خواسته، رفت 6از پدر [خود] 5[فصل] چارده: مثل آن پسر که بخش [خود]

با  10پسر کوچک 9]آن[ و داشت؛ پسر دو] که[ مردي یک بود: که گفت مثل ایشان بهعیسی 8و [باز] ]11: 15ل [
رسد؛ و او بخش کرد هر چه که داشت بر ي تو به من مینصیبی به من که از خانه 11پدر گفت که: اي پدر، بده [هر]

 17[آورد و] به سفر رفت 16بود، همه را جمع 15که بخش او 14آنچه 13پسر کوچک 12ایشان. و بعد از اندك روزگار [آن]
[و] به لذّت داد تا آن که [هر چه  19پراکنده و خرج کرد به لهو [و] تفرّج 18در والیت دور. هر چه که داشت، [آنجا]

و او بینوا شد. و رفت در پی یکی  22افتاد در آن شهر 21هیچ نماند؛ و ناگاه گرسنگی سخت 20داشت، به فرجام رسید و]
ن بچراند. و [در آرزوي را فرستاد در دیه خود تا خوکا 24آن شهر که او در آنجا ساکن بود. و آن مرد او 23از فرزندان

[و] تلو که علف خوکان است و کسی  27خره نوب 26از خورش خوکان شکم خود سیر کند و از [آن] 25آن بود که]
ي که بر در خانه 30چند مزدور است 29، خود به خود گفت که: اکنون28داد. و چون به نفس خود به هوش آمدبه او نمی

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».شده: «2و ف  1. در ف 2

 ».کنهکاران: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».خواست و رفت: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».کوجکین: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 فزوده شد.ا 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».کوجکین: «2و ف  1. در ف 13

 ».هر جه: «2و ف  1. در ف 14

 ».خود: «2و ف  1. در ف 15

 ».فراهم: «2و ف  1. در ف 16

 . + و17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».تفرّح: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».دشوار: «2و ف  1. در ف 21

 ».والیت«: 2و ف  1. در ف 22

 . + در23

 ».آن«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

. خرنوب و خره نوب: غالف لوبیا؛ درختی است برّي 27
 خاردار، ثمر آن مانند سیب لیکن بدمزه باشد (دهخدا).

 . + و28

 ».اینساعت: «2و ف  1. در ف 29

 ».باشد: «2و ف  1. در ف 30
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، 3پسر آدمی آمد تا راه به گمراهان بنماید و هر که در هالك باشند 2که: [اما] ]11: 18م [ایشان این مثل گفت  1بهعیسی 
 7، اگر یکی از آن صد گم6مرد است از شما که او را صد گوسفند باشد 5کدامین ]4: 15ل [؟ 4زنده کند، و چه گویید

او را پیدا کند؟ و چون  13بجوید تا آنگه [که] 12[رود و] 11آن یکی 10در بیابان بگذارد و [در پی] 9نود و نُه را 8[شود، نَه]
 16ي خود بیاورد و دوستان و همسایگان را خبر کندخانه 15بر دوش خود برگیرد، و در 14او را بیابد، شاد شود و [او را]

گویم که این چنین آن گوسفند گم شده را یافتم. و من به شما می 20[که] 19شاد شوید 18که [با من] 17[و بگوید]
 . 24گنهکار [که] توبه کند [بیشتر از نود و نه که توبت را نپذیرند] 23به جهت یک در آسمان 22بشود 21شادمانی عظیم

 
 درم 26از ده 25[فصل] سیزده: مثل زن و یک درم که گُم کرده بود

آن ده درم گم کند  29زن است که ده درم دارد و یک درم از 28کدام 27مثل آورد [و] گفت که: [یا] ]8: 15[ل، 
 35تا آنگه [که] 34نماند 33از کار [خود] 32ي خود بجوید [و آن یک درم را بخواهد و]خانه 31چراغ بیفروزد و 30و [نَه]
بگوید که: با من شاد شوید که  38[و بدیشان] 37بیابد. و چون یافت، دوستان [و] همسایگان خود [را] خبر کند 36او [را]

                                        
 ».با: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».بودند: «2و ف  1. در ف 3

 ».گویند«. در اصل: 4

 ».کدام«: 2و ف  1. در ف 5

 . + و6

 . + یکی7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».راه«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + را11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».بر«. در اصل: 15

 ».بخواند: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شوند«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».عظیم: «2و ف  1. در ف 21

 . + و22

 ».یک جهت«. در اصل: 23

بیشتر ار نود و نه «افزوده شد؛ در ب:  2و ف  1. بر اساس ف 24
 ».بت ایشان دربایست نیستکه تو

 ».کُم شد: «2و ف  1. در ف 25

 ».دو«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».کدامین: «2و ف  1. در ف 28

 ».یکی: «2و ف  1. در ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».در«. در اصل: 31

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 32

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 33

 ».بماند«. در اصل: 34

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 35

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 36

 ».بخواند: «2و ف  1. در ف 37

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 38



 347پیوند / انجیل هم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

؛ و معنی این اگر کسی بخواهد که 4باشد 3مانند بیست هزار سوار 2هت این شهوات؛ و ج1سوي شهوات بیشتر باشد
ایستادگی  8که بتواند در برابر شهوات 7اول با خود اندیشه کند6، 5راه خدا بورزد [و] *جان خود خالص کند*

اگر نتواند، آن  و 12همچون زاهدان بپوشد و در راه خدا در آید 11[یا نه؟ اگر بتواند رنگ و پوشش] 10بکند 9کردن
از آن که دعوي کند  15، بهتر است14کند* /267/برگخود بماند. *و [با] هر دو ملک تسلّی  13بهتر است که در حال

خورند ، می19ببینند 18که گوشت [و شراب] 17مانند سیاه پوشان 16[و] به در آید و نتواند [و] باز در فسق [و] فجور افتد
که در میان خلق  21گویند که ما زاهدان ایم؛ و نه آن بهتر بوديد و آنگه میکنننیست، می 20و هر چه الیق [ایشان]

باشند؛ چه حاصل که چون  26زاهدان به فعل [و] کار شیطان 25آن که در میان [قوم] 24[و نه] 23بودندمی 22به کار دنیا
 از هر دو جهان به در آمده باشند.

 
 [فصل] دوازده: مثل صد گوسفند

 28هاي او بشنوند؛ و نویسندگان و معتزالنتا سخن 27رفتندمیکاران پیش عیسی و سود خواران و گناه ]1: 15ل [
. و 34نشیندآشامد [و] میخورد [و] میو با ایشان می 33پذیردرا می 32کارانگناه 31: [این]30گفتند کهو می 29تندیدندمی

                                        
 ».است: «1. در ف 1

 . + این2

 . + مرد3

 ».شد«. در اصل: 4

 ».خالص جان خود بخواهد: «1. میان دو * در ف 5

 . + و6

 ».بخود بیندیشد: «1در ف  .7

 ».شهوت: «1. در ف 8

 ».کران«. در اصل: 9

 . + و10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».کمر بندد: «1. در ف 12

 ».بحال: «1. در ف 13

 ».و هر دو ملک را مشغول کند: «1. میان دو * در ف 14

 . + و15

 ».کردد: «1. در ف 16

 ».بی از ان: «1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 . + و19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 تصحیح شد 1؛ بر اساس ف »است«. در اصل: 21

 ».دنیاوي: «1. در ف 22

 . + و23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».شیطانی: «1. در ف 26

 ».نزد او می شدند: «2و ف  1. در ف 27

 ».معتزله: «2و ف  1. در ف 28

 ».تندیدند« . در اصل:29

 . + ي30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 ».بزه کاران: «2و ف  1. در ف 32

 ».می نوازد: «2و ف  1. در ف 33

 ».نشیند نی«. در اصل: 34
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 1*جنگ کند بسیار لشکر*[فصل] یازده: مثل آن ملک که به اندك لشکر بخواهد که با ملک 

هزار مرد  5به ده 4که [او] 3اندیشدبخواهد که بر ملک دیگر برود و جنگ کند و اول به 2یا ملکی ]31: 14[ل، 
؛ و اگر نه، چندان که خصم 7دارد رفتن و جواب دادن و خوش برود* 6بتواند *برابر بیست هزار مرد که ملک [دیگر]

[و] سالمتی کند.  10کند و سازگاري 9و تعزّل 8دیگر چو بداند که طاقت وي ندارد]دور است، پیغام بفرستد [بدان ملک 
شاگرد من بشود. و نمک  15که [او] 14برازدهر چه که دارد، او را نمی 13از شما تا نگذارد 12هر کس 11و [این چنین]

 20شودخته میآن اندا 19؟ الیق نباشد و لیکن18کنند 17و بد گردد، به چه چیز نیک 16خوش است، اگر نمک خراب
 ؛ و هر که دو گوش شنونده دارد، بشنود. 21دان]بیرون [به سرگین

کامل باشد  23؛ خداوند ده هزار سوار *جان روحانی است که*22ملک که بر ملک دیگر خواهد رفت تفسیر
است و این شرح دراز باشد، اما ملک  26سوار 25ده حواس؛ پنج ظاهر و پنج باطن و هر یک حواس مانند [هزار] 24و

 28، فکر او [و] حواس [او] و هنر او است. آن ملک که بیست هزار سوار دارد، روح شهوانی27جان است و لشکر او
خلق به  31تر و بیشتر *است، که میل هر*غالب 30و شیطانی و گوشتمندي زیرا که شهوات در عالم [طبیعت] 29است

                                        
شکر او بیشتر جنک کند که ل: «2و ف  1. میان دو * در ف 1

 ».باشد

 ».ملک«. در اصل: 2

 ».بیشتر نیندیشد: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».دو«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

با ملکی دیکر که ببیست هزار : «2و ف  1. میان دو * در ف 7
 ».کند: ایستادي) 2مرد برابر او بیاید و ایستادکی (در ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . تعزّل: به یکسو شدن و کناره گزیدن (دهخدا).9

 ».سارکاري«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».کسی: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 ».نبرازد: «2و ف  1؛ در ف »می برازد«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».تباه: «2و ف  1. در ف 16

 ».نیک: «2و ف  1. در ف 17

 ».کند«. در اصل: 18

 ».اال: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + ملک که بر ملکی خواهد رفت22

؛ بر »جانی است که روحانی باشد و«. میان دو * در اصل: 23
 تصحیح شد. 1اساس ف 

 آمده است.» به«در معنی » و. «24

 افزوده شد. 1بر اساس ف . 25

 . + سواري26

 . + و27

 ».شهواتی«. در اصل: 28

 ».ایست«. در اصل: 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30

 ».باشد زیرا رغبت همه: «1. میان دو * در ف 31
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 6که اگر دارد *آن مقدار چیزي* 5بکند 4آن را [شمار] 3اخراجات، حساب 2باشد از][آنچه عمارت را دربایست  1اول
، واجب 11تمام کند 10که عمارت 9بنیاد عمارت بنهد؛ و اگر ندارد چیزي 8[آن عمارت را تمام کند، اساس] 7که بتواند

که فالن کس این بنیاد نهاد [و]  16بگویند 15و [به همدیگر] 14نگذرند 13عمارت بنهد تا دیگران 12نیست که بنیاد
 و نیمه کار مانده است.  17نتوانست *که به اتمام برساند*

کسی  22مانند 21آید]نفس خود [در کاري که از دست او برنمی 20گفت از بهر کسی که بنهد 19؛ این18تفسیر
کند بر خود و نتواند و همچون کسی که چیزي قبول  23ي زاهدي [و] پارسایی بپوشد و نتواند که پاك بداردکه شیوه

 /266/برگغایت و او را به 28بیرون آید 27ي آن [کار]نتواند از عهده 26خود را در کاري اندازد که 25و [یا] 24که بگزارد
 .30در چشم خلق و *در کار خویشتن عاجز و حیران بماند* 29کماسی باشد

 

  

                                        
 ».زوتر: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »حساب اخراجات«. در اصل: 3
 شد.

 تصحیح شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».کند: «2و ف  1. در ف 5

 ».خرج: «2و ف  1. میان دو * در ف 6

 . + ساخت7

 تصحیح شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + رساس9

 ».عمارت که«. در اصل: 10

 ».باتمام رساند: «2و ف  1. در ف 11

 ».اساس: «2و ف  1. در ف 12

 . + مردم13

 ».بگذرند«. در اصل: 14

 تصحیح شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».نگویند«. در اصل: 16

 ».باتمام رسانیدن: «2و ف  1. میان دو * در ف 17

 . + بهر18

 . + که19

 ».نبنهد«. در اصل: 20

 شد. افزوده 1. بر اساس ف 21

 ».همجون: «1. در ف 22

 ».بپایان بردن بباکی: «1. در ف 23

 ».کرارد: «1. در ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».و: «1. در ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 ».برامدن: «1. در ف 28

 . + و29

 ».بشیمانی در کار خود: «1. میان دو * در ف 30
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[و] بگذارند که هالك شود. به این سخن جواب  1افتد و او را به در نیارنددر روز شنبه در چاه به گاو او یا فرزند او
 . 2نتوانستند دادن

 

 و دوستان خود بخواند 4صدقه بکند 3[فصل] نهم: مثل آن که نان
ترا در عروسی  جستند. اگر کسی[و مثل گفت بدیشان که آنجا بودند و از یکدیگر نشستگاه بلندتر می ]7: 14ل [

تر خوانده شود. و بیاید آن کس که ترا ، نبادا کسی دیگر از تو بزرگ6باالتر نبشین 5بخواند، چون بروي، بر نشستگان
خوانده باشد، به تو بگوید این جایگه بدین مرد بده، آنگه تو شرمسار بمانی، چون برخیزي و جاي دیگر بگیري. االّ 

بنشین تا چون بیاید آن که ترا خوانده باشد، بگوید: اي دوست، باالتر بنشین و ي همگینان چون خوانده شوي، شیوه
ترا حرمت باشد پیش هر که با تو نشسته باشند. زیرا هر که نفس خود را بلند کند، خوار شود و هر که نفس خود را 

 ان خود و همسایگان توانگرانخوار دارد، بلند شود. و چون مهمانی صدقه بکنی، مخوان دوستان خود را و برادران و یار
خود تا ایشان نیز با تو چنین کنند، ترا بخوانند و این مکافات آن باشد. االّ چون نان صدقه کنی، بخوان مسکینان و 
غریبان و رنجوران و نابینایان و افتادگان؛ آنان که چیزي ندارند که ترا مکافات کنند. االّ خُنُک ترا چون چنین کنی، 

 ود در مقام پاکان.مکافات تو بش

 : خُنُک آن که در ملکوت خدا نان بخورد.8و بدو گفت 7ها بگفت، یکی از جماعت نشستگان شنیدچون این سخن
 

 9فصل دهم: مثل آن که بنیاد عمارت نهد و تمام نکند]

 12پی من بیاید، اگر 11، باز گردید [و] به ایشان گفت که: هر که از10] و چون خلق بسیار با وي بودند25: 14[ل، 
. 15که شاگرد من بشود* 14از پدر و مادر و *برادر و خواهر و زن بلکه فرزندان بلکه جان خود او نیز، نشاید 13نگذرد

در پی من، نتواند که شاگرد من بشود. و هر که از شما بخواهد که عمارت کند،  16و هر که صلیب خود نستاند و بیاید

                                        
 ».نیاورد: «2و ف  1ف  . در1

 ».داد: «2و ف  1. در ف 2

 . + و3

 ».بدهد: «2و ف  1. در ف 4

 ».نشستکا: «1. در ف 5

 به کار رفته است.» ننشین«. به جاي 6

 ».شنیدند: «2. در ف 7

 ».کفتند: «1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».رفتند: «2و ف  1. در ف 10

 ».در: «2و ف  1. در ف 11

 ».و: «2و ف  1. در ف 12

 ».نکدارد: «2و ف  1؛ در ف »گذرد«. در اصل: 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نتواند«. در اصل: 14

خواهران و زن و فرزندان و : «2و ف  1. میان دو * در ف 15
 ».جان خود نیز شاکردي مرا نشاید

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نیاید«. در اصل: 16
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 : نماز کردن معتزلی و تمغاچی سود خورفصل هفتم*

 اند که نیکان اند و بر هر کسی] و دیگر بگوید این مثل را براي آنان که بر نفس خود اعتماد کرده9: 18[ل، 
. و آن معتزلی برخاست خود به خود [و 3اندرون رفتند یکی معتزلی و یکی سودخور 2. و دو مرد در کنشت1خرامند*می

[و] زنیه  8فریبنده و نه فحش 7کنم که نیستم رباینده و [نه]می 6اعتراف 5نماز کرد که: [اي] خداوند، بر تو 4این چنین]
کنم. اما آن ده یکی به در می 10دارم و از هر چه دارم، [از]روز دوشنبه روزه می 9کننده و نه مانند این سود خور؛ و لیکن

سجود کرد [و]  14و لیک بر هر دو زانو 13[بردارد] 12خود سوي آسمانتوانست که چشم و نمی 11سود خور برخاسته بود
بود و  18گویم که این بیشتر از آن معتزلی رحمت یافته. به شما می17رحمت کن 16، بر گناهکاري ام15گفت: خداوندامی

 ند شود. ، خوار شود و هر که نفس خود خوار دارد، بل20ي خود باز رفت. هر که نفس خود بلند کنددر خانه 19یابنده

 

 را 21[فصل]هشتم: مهمانی کردن معتزلی و خوش کردن مستسقی
در روز شنبه [و] ایشان  23معتزله اندر رفت تا نان بخورد 22سروران /265/برگي یکی از و چون در خانه ]1: 14ل [

آماسیده از آب زرد. *او را پیش عیسی  25یک مرد مستسقی [یعنی] 24داشتند. و بود در میان خانهاو را نگاه می
به نویسندگان [و] معتزله گفت که: واجب باشد بر ما که در روز شنبه کسی را خوش کنیم؟ ایشان  27؛ و او26*آوردند

خموش شدند و آن مرد را پیش خود خواند [و] او را خوش کرد و فرستاد. [و] به ایشان گفت که: کیست از شما که 
                                        

و دیگر این مثل بر نفس : «2و ف  1. میان دو * در اصل، ف 1
 بهر هر کسی میخرامند هفتم خود اعتماد کرده اند که نیکان اند

؛ بر اساس ب »نماز کردن معتزلی و تمغاچی و سود خوري
 تصحیح شد.

 . + در2

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »سود«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».بتو: «2و ف  1. در ف 5

 ».اعتراض«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».بخش«صل: . در ا8

 ».اال: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».نو«. در اصل: 11

 . + نگاه12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».بر زانوها: «2و ف  1. در ف 14

 ».خداوند: «2. در اصل و ف 15

 ».کنهکار: «2و ف  1. در ف 16

 ».بکن: «2و ف  1. در ف 17

 . + باشد و18

 ».با بنده« . در اصل:19

 ».دارد: «2و ف  1. در ف 20

 ».مسقسقی«. در اصل: 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »سرور«. در اصل: 22

 . + و23

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».بیش عیسی می امد: «2و ف  1. میان دو * در ف 26

 ».یشوع: «2؛ در ف »عیسی: «1. در ف 27
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شک در درون خود االّ به گمان و بیدر دل شما باشد؛ و راست به شما بگویم که: هر که بی 1گفت که: ایمان [خدا]
چند نماز  6گویم که هرشنود. بهر این میمی 5، فرمان [او]4و در دریا بیفت 3از اینجا 2امانت به این کوه بگوید که برخیز

 .8د. اهللا أعلم الصوابکند و هر چه بخواهید بشو 7بکنید [و] بخواهید ایمان بیشتر تقدیم

 

 [فصل] ششم: مثل قاضی ظالم

؛ و گفت که: در یک 11و کاهل نباشند 10: در هر وقتی نماز کنند9و باز مثل آورد [و] به ایشان گفت که ]1: 18ل [
[بی  13شهر یکی زن بیوه /264/برگ. و بود در آن 12ترسید و از آدمیان شرم نداشتشهر بود یک قاضی که از خدا نمی

کرد دیر بستانی. و او التفات نمی 16[من] 15خواهم از تو که حقّ [و] پاداش من از دشمنبه او گفت: می 14شوهر و]
 21، باري بهر20ترسم و از خلق شرم ندارمخدا نمی 19اندیشید و گفت: چون از 18در نفس [خود] 17وقت. و بعد از این

 24]بشنوید: گفت[ ،ید و مرا زحمت ندهد. و خداوند ما، عیسیکارش تا در هر وقتی نیا 23این زن بگزارم 22آمد و رفت
در شب [و] روز.  27نازندمی 26که او را 25چه گفت آن قاضی ظالم. نه خدا بیشتر پاداش بستاند بهر گزیدگان [او]

 ، امانت بر زمین یابد.29. اکنون پسر آدمی بیاید28گویم به شما که زودتر پاداش ایشان را بستاندمی

 

 
                                        

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».برو: «2و ف  1. در ف 2

 ».جایکاه: «2و ف  1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بیفتد و«. در اصل: 4

 .افزوده شد 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».در«. در اصل: 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »تقویم«. در اصل: 7

 + جاي صورت کشی است.. 8

 ».تا: «2و ف  1. در ف 9

 ».کنید: «2و ف  1. در ف 10

 ».نباشید: «2و ف  1. در ف 11

 ».نمی داشت: «2و ف  1. در ف 12

 ».بیوه زن: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».خصم: «2و ف  1در ف  .15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».ان: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».این«. در اصل: 19

 ».نمی دارم: «2و ف  1. در ف 20

 آمده است.» بهم«؛ در م هم به اشتباه »بهم: «1. در ف 21

 ».شد: «2و ف  1. در ف 22

؛ بر اساس »بکذارم: «2و ف  1ف  ؛ در»بگذارم و«. در اصل: 23
 ب تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».بدو: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27

 ».بستانید«. در اصل: 28

 . + و29
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؛ دور شوید از من، اي بندگان شهوت، 3از کجایید 2شناسم [که]بگوید که: من شما را نمی 1تعلیم دادیم و او [به شما]
ابراهیم و اسحق [و] یعقوب و تمامی پیغمبران در ملکوت خدا  8. چون ببینید7سایدن 6هاگریستن و دندان 5بشود 4آنجا

یعنی کنار راست و از شمال یعنی کنار چپ  9و شما بیرون انداخته شوید. و بیایند از مشرق و از مغرب [و از جنوب]
 ن، اولیان بشوند.. اولیان، آخریان شوند و آخریا11در ملکوت [خدا] 10[و] بنشینند

 

 خواهد که ترا بکشدکه هیردوس می 12[فصل] چهارم: گفتن یهودیان
از اینجا زیرا که هیردوس ترا  14روز یکی از معتزالن آمد [و] به او گفت که: به در رو 13] و در آن31: 13[ل، 

کنم و بسیاران که اینک دیوان به در می 16گفت که: بروید [و] بگویید به آن روباه 15]بدیشانخواهد کشتن. و عیسی [
کنم و امروز [و] فردا و سیم روز تمام کنم. و اکنون بر من واجب است که امروز [و] فردا از رنجوران را خوش می

 .20شوند 19بیرون از اورشلیم هالك 18نشاید که پیغمبران 17تیمار کنم و سیم روز بروم که

 

 23که خشک شد او بر درخت انجیر 22: گذشتن21[فصل] پنجم

به یاد  28. صفا27از بیخ 26، دیدند آن درخت انجیر خشک شده بود25شد* 24و *دیگر روز که صباح ]20: 11س [
داد [و]  29پاسخ /263/برگآورد [و] گفت که: اي خداوند، اینک آن درخت که لعنت کردي، خشک شد. و عیسی 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».از کجا باشید: «2و ف  1. در ف 3

 ».چو«. در اصل: 4

 ».سود«. در اصل: 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »دندان«. در اصل: 6

 . + و7

 ».به بیند«. در اصل: 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 12

 ».همان: «2و ف  1. در ف 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »برید«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس15

 ».روبا«. در اصل: 16

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 17

 ».بیغمبر: «2و ف  1. در ف 18

 ».هالك«. در اصل: 19

 ».شود: «2و ف  1. در ف 20

 از. + 21

 ».کریستن: «2و ف  1. در ف 22

 ».کرده بود: «2و ف  1. در ف 23

 ».صبا«. در اصل: 24

 .»صباح که کدشتنددیکرم روز : «2و ف  1. میان دو * در ف 25

 . + و26

 ».پنج«. در اصل: 27

 ».شمعون: «2و ف  1. در ف 28

 ».جواب: «2و ف  1. در ف 29
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آب ندادید که بخورم و [رنجور  3و [مرا] 2زیرا گرسنه بودم و مرا نخورانیدید [و تشنه] 1اوشد و از بهر ابلیس و یاران 
یا تشنه [و]  6. و ایشان بگویند که ما ترا کی دیدیم گرسنه [و نخورانیدیم]5در زندان [و] مرا *غمخواري نکردید* 4و]

بگوید  9؟ و آنگه ملک [بدیشان]8تیمار نکردیم 7سیر نکردیم [و] برهنه [و] نپوشانیدیم یا رنجور [و] در زندان [و] [تو را]
و نه با من کرده  12این برادران و کوچکان نکردید* 11*هر کس هر چه یکی نیکی با 10که: [راست به شما بگویم]

 سرمدي بروند البته. 14و [نیکان در زندگانی جاوید و] 13افتندبمانند و به باشید. و آنگه ایشان در عذاب جاوید

 
 16که زنده بشوند 15[فصل] سیم: گفتن او که کم اند آنان

 مرد آن به] و[ ایشان بهآنان که زنده شوند؟ و عیسی  17و از وي یکی پرسید [و] گفت که: کدام اند ]23: 13ل [
که بسیاران بخواهند که اندر روند و  /262/برگ  19در دري تنگ اندر روي. به شما بگویم 18]که کن جهد: [که گفت
 23و بگویید 22از بیرون ایستاده، تا در را بزنید 21. از آن ساعت که خداوند خانه برخیزد و در را ببندد و بشوید20نتوانند

، از 26شناسمکه من شما را نمی 25گویم]میبگوید [به شما  24که: اي خداوند، در را بگشا بهر ما و او [جواب دهد و]
 30ها: پیش تو ایستاده بودیم و خوردیم و آشامیدیم، اي خداوند، در کوچه29بگویند 28؟ جواب [بدهند و]27کجایید

                                        
 . + و1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».نبرسیدید: «2و ف  1. میان دو * در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».نداشتیم: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».از«. در اصل: 11

انجنانک با یکی ازین برادران : «2و ف  1. میان دو * در ف 12
 ».کوجکان من نکردید نیکی

 ».بروند: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».آن: «2و ف  1. در اصل، ف 15
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 ».بگوید«. در اصل: 23
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 . + و26
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 و [فصل] دوام: که چون مسیح بر تخت عظمت بنشیند

با خود [و] بر تخت عظمت خود بنشیند، و  5[او] 4[و] تمام فرشتگان 3بیاید 2پسر آدم 1و چون [مسیح] ]31: 25[م، 
از بزغالگان جدا 9 /261/برگ 8که برّگان 7جدا کند و همچون [چوپان] 6همه خلق پیش خود گرد کند و همه از همدیگر

است اند: رکند؛ و برّگان بر دست راست بنهد و بزغالگان بر دست چپ. و آنگه ملک بگوید به ایشان که بر دست 
 14آماده کرده شد 13در ملکوت که از بهر شما 12کسان که پدر من ایشان را برکت کرد و درآیید 11اي 10پیش من بیایید

 19و برهنه بودم، مرا پوشانیدید 18و مرا سیر کردید 17از آن که خلق آفریده شدند؛ زیرا گرسنه بودم 16، زود15و آراسته
زندان بودم، مرا غمگساري  22و رنجور بودم، مرا تیمار کردید و در 21اشتیدنگاه د 20ي [خود]و غریب بودم، مرا در خانه

[و] سیر کردیم  25یا گشنه 24تشنه [و آب خورانیدیم] 23کردید. و آنگه پاکان بگویند که: اي خداوند، تو را کی دیدیم
آمدیم؟  30پیش [تو] 29ن و]یا رنجور [و در زندا 28پوشانیدیم یا غریب [و ترا نگه داشتیم] 27برهنه [بودي و تو را] 26و کی

. 35، با من کرده باشید34کوچکان بکنید 33این برادران 32[یکی از] 31و او بگوید که: راست به شما بگویم که: هر چه با
چپ اند، دور شوید از من، اي ملعونان در آتش جاوید که از بهر شما ساخته  36و آنگه بگوید به آن کسان که بر دست
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 ».یکدیکر: «2و ف  1. در ف 6

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 7
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زدن [و] شکنجه و از  5و نترسند از کشتن و [از] 4بنمایند 3و جهد و جد 2کنند 1بگردند و سخن مسیح بر ایشان عرض
[این  9که فرموده بود 8و راه راست بیاورند و مکسب 7قدرت خود بکوشند و خلق را در دین مسیح 6غایتمرگ [و] به

، آن است که خدا [بدو 14یک تومان در زمین دفن کرد 13آن که [رفت و]بیایند. و  12در اصالح 11خلق 10است که]
 19و آشامیدن و [خواب] 18[و] بخیلی و سست دلی [و] خوردن 17داده باشد، [و او به] جهت شح 16مرتبه 15منصب و]

حاصل نشود  21که آن از دست او برود و دگر [آن احوال] 20قناعت کند و بترسد که نبادا *که از او حرکتی بشود*
 23بدارد و از او هرگز فایده نشود و او آن است که خود را به زندگی در زمین [آگنده] 22[و] خود را همیشه زبون

که عقل و  26یکی 25. و آن که فرمود [هر] که هر چه دارد، داده شود [و آن که ندارد، از او ستده شود، یعنی]24کند
فهم [و] هنر [و] از او  27[و] کرامت [و] آن که ندارد عقل [و نه]فهم و راستی و دلیري دارد، داده شود و عظمت 

 .33شوداز وي ستده شود [و] به آن که هنر نماید، داده می 32از دنیا 31بخش وي 30، عزت [از او و]29پیدا نشود 28خیرات
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داد، حواریون اند [و] آنان که بر  2هاو بندگان که به ایشان تومان /260/برگ؛ خداوند مال، مسیح است 1]تفسیر[
[و]  7و ابونایان 6و اسقوفان 5و کتالیقوسان 4و جاثلیقان 3ایشان مثل باطریرکاناند و [بر] جاي تخت حواریون نشسته

هاي او نفس است و عقل [و] منسوب اند؛ و تومان 10خلق [اند] که به امانت 9و کشیشان و سروران 8مارحاسیایان
 15جاهل [و] دانا 14و در میان خالیق 13آن است که جان خود را فداي خداوند خود بکنند 12و هنر. بازرگانی 11معرفت

                                        
 . + فصل1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »تومان«. در اصل: 2

 اي یونانی به معناي شیوخ و آباء؛پاتریارش واژهپاتریارك یا . 3
-ها میو نامی است که در تورات به نخستین رؤساي خانواده

دادند (دهخدا)؛ لقب پاتریارك در عهد عتیق به پیشوایانی 
همچون ابراهیم، اسحاق و یعقوب و دوازده فرزند وي اطالق 

ه اطالق دشد. به طور کلی، این لفظ در عهد عتیق به پدر خانوامی
شد که در میان خانواده و نسل خود داراي اقتدار و ریاست می

د، شي او اطالق میزادهبود. پس از وي این لقب، غالباً به نخست
اما بعد از ویرانی معبد و اسارت یهودیان، این شیوه ریاست از 
بین رفت. در جهان مسیحیت تا قرن چهارم این لقب به اسقفان 

 شد. پس از مجمع نیقیه، تصمیم گرفته شدمی بارز کلیسا اطالق
) یک رئیس Dioceseي کلیسایی (که براي هر مجموعه

انتخاب شود که بر این شخص عنوان پاتریارك اطالق شد. 
-برخی از این افراد چند مجموعه کلیسایی زیر نظر آنها اداره می

شد. به عنوان مثال کلیساهاي مصر و لیبی زیر نظر اسقف 
 شدند. بتدریج با گسترش کلیساها اختالفاتاداره میاسکندریه 

موجب جدایی کلیساهاي شرق و غرب شد. در نهایت در 
) تصمیم به تأسیس پنج 451شوراي کالسدون (سال 

نشین روم، قسطنطنیه، اسکندریه، اورشلیم و انطاکیه پاتریارك
د؛ شگرفته شد که تنها به اسقفان این شهرها این لقب اعطا می

ها، یننشاطالعات بیشتر در باب پاتریارك و پاتریاركبراي 
 ).1384)، ویر (1379)، توفیقی (1393رك: کاظمی (

 ».جاي تل نفقان«. در اصل: 4

 . به ارمنی کاتوریکوس؛ از مقامات کلیسایی. 5

 ».اسقفان: «1. در ف 6

به » ابیون«ي عبري از ریشه Ebionites. ابونایان یا ابیونیان (7
اي از یهودیان گنوسی بودند که در فلسطین ر)، فرقهمعناي فقی

د ي میالدي به آیین مسیحی درآمدنزیستند و در نخستین سدهمی
و تا قرن چهارم در آسیاي صغیر و مصر نیز بودند. ابیونیان معتقد 
بودند تولد عیسی از مریم باکره درست نیست و عیسی مسیح 

 شده بود و او داده ظهور يپیامبري بود که در عهد عتیق وعده
او به دلیل اطاعت از شریعت یهود به رسالت برگزیده شد. 

ز دانستند و اهاي چهارگانه را مردود میبنابراین، روایات انجیل
خود انجیلی داشتند و به همین دلیل مرتد شناخته شدند. آزار 

خوار بودند و در زندگی طریق داشتند، گیاهجانوران را روا نمی
 گرفتند.د و ریاضت پیش میفقر و زه

» نمار فال«ي سریانی و معنی آن سید است، گویند کلمه مار. 8
و بیشتر در مورد قدیسین به کار برند و گاهی » سید فالن«یعنی 

» مرت«نث آن ؤها و بطارکه استعمال کنند. مهم در مورد اسقف
متکلم وحده است یعنی » ي»+«مار«است و ماري عبارت از 

به » مار پطرس«؛ در اول اسامی قدیسان آورند مانند »منسرور «
ي سریانی به معنی سید و مولی مانند مار ؛ کلمه»سن پیر«جاي 

و مقدس (دهخدا). سرجیس، مار یوحنا و غیره؛ به معنی ولی 

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »سرور«. در اصل: 9

 ».امانب«. در اصل: 10

 ».معرفه: «1. در ف 11

 ».ازرکانب«. در اصل: 12
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 ».خلق: «1. + و؛ در ف 14

 ».نادان: «1. در ف 15
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، 2، بدروي و جایی که نریختی1و گفت: اي خداوند، من دانستم که تو مردي سخت دل هستی و جایی که نکاشتی
ال تو حاضر است، و اینک م 6در زیر زمین دفن کردم 5یک تومان [مال تو] 4؛ از تو ترسیدم [و] رفتم این3گرد آوري

سخت  ]22: 19[ل، ي زشت [و] کاهل، چون دانستی که که: اي بنده 9گفت 8[جواب داد و] 7بستان. و آن خداوند به او
، واجب بود 12امنریخته بوده ]26: 25[م، چیزي که  ]22: 19[ل،  11و [گرد کنم] 10ام، بدرومنکاشته ]26: 25[م، دلم و آنچه که 

 ]24: 19[ل،  16آوردسود می 15دادم که [بدو]به کسی دیگر می 14انداختی تا [مال]من می 13[خوان]که از اول مال من بر 
؛ زیرا آن که 18تومان دارد* 17*تا یک تومان را بستانند [و] بدهند به آن که ده ]28: 25[م، و آنگه بندگان خود را فرمود 

را ببرید [و] به در  22ي کاهل [او]بنده 21د. و آنستده شو 20، آنچه دارد، [از او]19دارد، داده شود و آن که ندارد
 است.  26ها ساییدنگریستن و دندان 25، آنجا که24در تاریکی [بیرونی] 23اندازید
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 الرّابع الباب باب
 

 1پنجاه [و] نه [فصل]
 

 2ي کاهل*ها و بازرگان و بندهفصل اول: مثل *تومان

را خواست که سفر کند. بندگان خود مردي [است که] می 3مثل آورد [و] گفت: [مثل آن روز مثل] ]14: 25م [
یکی یک تومان  8پنج تومان داد و [به] /259/برگ 7دو تومان و یکی [را] 6. یکی [را]5[داد] 4خواند و مال خود به ایشان

و پنج تومان دیگر سود کرد [و]  10تجارت رفت* 9[بازرگانی و]داد. و آن که پنج تومان استده بود، *به آن زر به 
، و اما آن که یک تومان استده بود، رفت و *زمین 11این چنین آورد*آورد. و آن *که دو تومان استده بود، او نیز 

فرمود که آن بندگان  ]15: 19[ل، آمد،  14آن خداوند 13؛ چون بعد از روزگار بسیار12کند و در زمین دفن کرد آن زر را*
[و] پنج تومان دیگر بر او نهاد  19آن که پنج تومان داشت 18. و [آمد]17بدهند 16حساب [باز] 15و [بدو] ]19: 25[م، بیایند 

به من، اینک پنج تومان دگر سود کردم. خداوند به او  21آورد و گفت: اي خداوند، پنج تومان دادي 20[و با خود]
، بر بسیار نیز امین شوي و در آسایش خداوند خود 23امین شدي 22ي نیک [و] امانت دار، چون بر کمگفت: اي بنده

 28آن که یک تومان داشت، *همان آورد* 27. و [همچنین]26تومان داشت، نیز این چنین آن که دو 25. و [باز]24درآیی

                                        
، داراي پنجاه و هشت فصل دانسته 2و ف  1. این باب در ف 1

 شده است.

مثل که بتومانها داد او و بازرگان و بندة «* در اصل: . میان دو 2
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کاهل

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + و4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 9

 .»بدان بازرکانی و تجارت کرد: «2و ف  1. میان دو * در ف 10

 ».نیز که دو تومان ستده بود: «2و ف  1. میان دو * در ف 11

در زمین جاه کاوید و ان یک : «2و ف  1. میان دو * در ف 12
 ».اکند کھتومان مال در انجا

 ».دراز: «2و ف  1. در ف 13

 ند. + خداو14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».دهند: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».ستده بود: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».دادیم: «1. در ف 21

 ».اندك: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

 ».ر ايد: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».همجنین: «2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».امد: «2و ف  1. میان دو * در ف 28
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و در خانه بر تخت نشستند. و چون جاهالن  3، با داماد اندرون در رفتند2داشتند /258/برگکه چراغ افروخته  1آنان
 9؛ در را زدند [و] گفتند: اي خداوند، بهر8*7و در را محکم بسته 6اند*اندرون در رفته 5، دیدند که همه [خلق]4آمدند

 شناسم هرگز.به شما که شما را نمی 11گویم. و آن خداوند جواب داد [و] گفت که: یقین می10ما در را بگشاي

. 14دانید در کدام ساعت خداوند پیش شما بیایدکه نمی 13و غافل مباشید و مشوید [زیرا] 12بیدار باشید ]42: 24[م، 
 اندیشیده باشید. شما نه 16[که] 15در آن ساعت

نگرند و خود را اگرچه احوال عالم می 18که در *خواص بیرونی و ظاهري* 17جاهل آنان [اند] ؛ آن پنجتفسیر
، چون در ایشان صدقه [و] رحمت و شفقت نباشد، همان است که پی روشنایی 19در عبادت [و] زاهدي [و] پاکی بنهند

اند که هم ظاهر و  22ن بودند، آنانباشند. و آنان که حکیما 21را به زیان داده 20رفته باشند و تمامی کردارهاي [خود]
 24کنند 23هم باطن خویشتن را پاك بدارند و در راه راست بروند و تمامی روشنایی [و] روغن ایشان این است که کار

[و] مسکینان [و] درویشان و افتادگان را بنوازند و غم آرایش دنیا نخورند و اگر از زهد [و] عبادت  25[و] صدقه بدهند
دل ایشان صدقه و رحمت [و] شفقت و راستی باشد بر خلق، همان است که روشنایی ابدي یافته  26در] فارغ باشند، [و

این مثل که: بر هر  29[در] 28آید و مقصود این استبه کار نمی 27باشند زیرا عبادت بی کردارهاي نیک [هیچ است و]
 شفقت [و] رحمت کنند تا فایده یابند. 30کسی

                                        
 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بودند«. در اصل: 2

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »رفتند«. در اصل: 3

 . + و4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».رفته اند«. در اصل: 6

 . + و7

درون در رفته بودند و در محکم : «2و ف  1. میان دو * در ف 8
 ».در بسته

 ».جهت: «2و ف  1. در ف 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بگشایید«. در اصل: 10

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »گویم«. در اصل: 11

 ».شوید: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + و14

 ».وقت: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».بیرون و ظاهر: «1. میان دو * در ف 18

 . + و19

 ده شد.افزو 1. بر اساس ف 20

 ».برده: «1. در ف 21

 ».ایشان: «1. در ف 22

 ».کسب: «1. در ف 23

 . + به24

 . + به25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 . + و28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 ».کس: «1. در ف 30
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باشد، او را معزول کند [و]  5اندیشدهکه او نه 4در روزي 3خداوند او برسد 2برنجاند، و بعد از آن [چون] ، بزند و1باشد]
 سایدن است. 6هاآنجا که گریستن است و دندان ]51: 24[م، دور اندازد و روزي او را به گنهکاران بسپارد. 

 

 دختر دوشیزه 7[فصل] شصت: مثل ده
استقبال  10هاي خود ستدند [و] به[که] چراغ 9دختر دوشیزه 8مانند است به [ده] و دیگر ملکوت آسمان ]1: 25م [

بردند.  11هاي خود را تهی و بی روغنداماد خود رفتند. و از ایشان پنج دانا بود و پنج نادان و جاهل. و آن جاهالن چراغ
، چشم ایشان از خواب گران 16دیر شد 15داماد 14؛ و چون [آمدن]13هاي خوددر کوزه 12و [دانایان با خود روغن بردند]

، 21: داماد آمد20گفتندآواز شنیدند که قومی می 19شب شد، ناگاه [در شب]نیم 18[و] به هم خفتند. و چون 17گشت
هاي خود [ستدند و] آراسته کردند [و افروخته . و آنگه آن دوشیزگان برخاستند و چراغ22برخیزید [و] برابر او روید

هاي جاهالن خُفته بود. و آن پنج جاهل به آن پنج دانا گفتند ي آن خردمندان افروخته بود و چراغها؛ و چراغ23داشتند]
که این  27حکیمان [و] گفتند 26هاي ما خفته است. پاسخ دادندچراغ 25شما، به ما بدهید زیرا 24که: از روغن [چراغ]

رسید؛  31. و چون رفتند، [داماد]30ان [و بخرید]و شما را بس نیست؛ بروید پیش برزفروش 29که داریم ما، [ما را] 28روغن

                                        
 ».بدو سترده باشد: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».بیاید: «2و ف  1. + و؛ در ف 3

 ».روز: «2و ف  1. در ف 4

 ».نداشته: «2؛ در ف »ندانسته: «1. در ف 5

 ».دندان: «2و ف  1 . در ف6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + و9

 ».با: «2و ف  1. در ف 10

 ».روغند«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».با روغندانها: «2و ف  1. + کرده؛ در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 و. + 15

 ».کشید: «2و ف  1. در ف 16

 ».شد: «2و ف  1. در ف 17

 ».جو: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».می کویند: «2و ف  1. در ف 20

 . + گفتند21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »رویم«. در اصل: 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».که: «2و ف  1. در ف 25

 . + که26

 ».اند گفته«. در اصل: 27

 ».روغند«. در اصل: 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31
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توانم نوشت هست، اما جهت تطویل *نمی 4ترنغول 3چه کار کنیم و اینجا معانی [دیگر] 2روز است و دیگر از بهر 1فالن
 .6نُک ایشان که این قدر فهم کنند و یاد گیرند*افزاید و خُ 5به سبب آن که فهم هر کس به او نرسد و ماللت

 

 معتمد داشت 9خانه [و فرزندان خود] 8، او را بر7پنجاه [و] نه: مثل آن بنده که خداوند [او]
[و] دانا و  14امین 13بسی 12اي بود]کدخدا [و] او را [بنده 11بود 10گویم که مرديو من به شما می ]45: 24م [

دست  17به 16[تمامیت] /257/برگآن خانه  15خود [و] بر فرزندان خود گماشته کرد و کار اهتمامي خداوند او را بر خانه
در هنگام خود به ایشان بدهد. و خُنُک آن بنده  19آن چیز [را] 18او سپارد که آنچه ایشان را احتیاج باشد، [آن بنده]

که بر همه کار خود [او  22راست بگویم [به شما]کرده باشد و  21که خداوند او بیاید و او را ببیند که بر مراد او 20[را]
 27دور و دراز کشد 26بنده در نفس خود بیندیشد که خداوندگار در غیبت 25و اگر آن ]45: 12[ل، . 24گماشته کند 23را]

خداوند [بدو سپرده  31کاران و کسان خانه [که]و خدمت 30افتدبه 29[و لهو و طرب] 28و در خوردنی و آشامیدنی

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کدام«. در اصل: 1

 ».جهت: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».نُغلتر: «1. در ف 4

 ».مالمت«ل: . در اص5

 .»برین قدر اختصار کردیم تا مفهوم شود: «1. میان دو * در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »در«. در اصل: 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».شخصی: «2و ف  1. در ف 10

 ».بودند«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».سخت: «2و ف  1. در ف 13

 ».ایمن«. در اصل: 14

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اتمام«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».در: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».خود: «2 و ف 1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».کرداند: «2و ف  1. در ف 24

 ».این: «2و ف  1. در ف 25

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »غربت«. در اصل: 26

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کشید«. در اصل: 27

 ».خوردن و اشامیدن: «1. در ف 28

 افزوده شد. 1اساس ف . بر 29

 ».مشغول شود: «1. در ف 30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31
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زمان ظلم  3: زمان تنگی و دشواري [هست و]2؛ و گواهی این در سلیمان پیغمبر هست که گفت1باشد /256/برگمدت 
و هر چیزي زمانی دارد. از آدم تا ابراهیم زمان شیطانی مطلق  6[هست] 5خوشی 4هست و زمان عدل هست [و زمان]

و از مسیح تا این ساعت تا دنیا پاك شود،  8بود و *اندکی از روحانی نیز بود* 7بود و از ابراهیم تا مسیح زمان شیطانی
افروزد عدل، و به 12بیاید 11[فرود] 10انی است و از آنجا که باز مسیح بر زمیننیمه شیطانی است [و] نیمه روح 9[زمانی]

باشد، ناچار که  14، آن را زمان روحانی پاك گویند زیرا هر چه که بنیادش از شیطان و از دروغ13[و] راستی پیدا شود
شیطانی شدند  17بود و آنانکردار شیطانی دل ایشان گرفته  16اسرائیل که؛ همچون بنی15زمان او را آخر و فرجام باشد

پذیرند و روزگار ایشان تمام شد و روزگار راستی و ایمنی [و] روحانی [را] هرگز و دیگر بار آبادانی نمی 18[تا ابد]
 فرجام نباشد. 

نیز پسر به جز پدر تنها و  21فرشتگان [و نه] 20نداند و [نه] 19[و] به این معنی مسیح فرمود، اما روز قیامت کس
و نگویند که قیامت  25نبرند 24هانیکی 23زمین معمور و [امید] 22ت که تا خلق امید خود از زندگانی [و از]این را گف

                                        
 ».هست: «1. در ف 1

براي هر چیز زمانی : «1-8: 3ه کتاب جامعه، . اشاره است ب2
است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی براي والدت 
و وقتی براي موت. وقتی براي غرس نمودن و وقتی براي کندن 
مغروس. وقتی براي قتل و وقتی براي شفا. وقتی براي منهدم 

ي اساختن و وقتی براي بنا نمودن. وقتی براي گریه و وقتی بر
خنده. وقتی براي ماتم و وقتی براي رقص. وقتی براي پراکنده 

راي ها. وقتی بها و وقتی براي جمع ساختن سنگساختن سنگ
در آغوش کشیدن و وقتی براي اجتناب از در آغوش کشیدن. 
وقتی براي کسب و وقتی براي خسارت. وقتی براي نگاه داشتن 

ن و وقتی براي و وقتی براي دور انداختن. وقتی براي درید
دوختن. وقتی براي سکوت و وقتی براي گفتن. وقتی براي 
 .»محبت و وقتی براي نفرت. وقتی براي جنگ و وقتی براي صلح

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».خویش«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».شیطان«. در اصل: 7

 ».اندك روحانی« :1. میان دو * در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».بزمین: «1. در ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».اید: «1. در ف 12

 . + و13

 ».دروغی: «1. در ف 14

 . + و15

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »که بنی اسرائیل«. در اصل: 16

 ».از ان: «1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».کسی: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 ».نیکها: «1. در ف 24

 ».نبرد: «1. در ف 25
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 5شد و در دهمپیدا می 4هاي سهمناك؛ و از این احوال3شد 2ویران [گشت و خراب] 1پاره شهر [بیشتر به یکبار]که سی 
مدت هشت ماه [و] گرانی افتاد در خلق و  8از اول *تشرین االول تا آخر ایار* 7شد 6سال از هرقل، نیم آفتاب آشکار

آشکارا و  12[نو] 11هايپیدا شد در زمین و بدعت 10ناشایسته هايو احوال 9هاگرسنگی عظیم، [و] از آن وقت عالیم
 توان گفتن؛ هر که بخواند، دریابد. تمام [و] به آخر رسید و بیشتر از این شرح نمی 14هست و شد 13اینک

برق باشد که در مشرق  17من همچو 16سیوم شرح، بهر آمدن مسیح روز قیامت گفت که آمدن 15و [دیگر]
، آنگه 20از این که دروغی و بیهودگی تمام شود 19تراو را ببینند؛ البته این خواهد بود پس شود و در مغرب 18درخشیده

تا ابد االبد [و] ما را به این امید  22ایمنی پیدا شود 21بیاید [و] دنیا را پاك بدارد و در روزگار خرّمی [و سالمتی و]
گوید که به آن می 25گفت آخر زمان، [این نه]گفت که: هر که تا آخر صبر کند، زنده شود؛ و این که  24که 23دادمی

را زمان [و]  30هر چه 29و لیک 28و دیگر *نه خلق و نه دنیا در روزگار بماند* 27فرجام یابد 26روزگار عالم به یکبار

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شدند«. در اصل: 3

 ».ستمناك: «1. در ف 4

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »همه«. در اصل: 5

 ».کرفتار: «1. در ف 6

 . + و7

 ؛ بر اساس ف»تفسیرین ازاول تا آخر بار«. میان دو * در اصل: 8
 تصحیح شد. 1

 ».عالم ها«. در اصل: 9

 ».نایشته«. در اصل: 10

 ».بدعتها«. در اصل: 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 . + که13

 . + و14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».آمدنی«. در اصل: 16

 ».همجون: «1. در ف 17

ده: «1. در ف 18  ».درخس

 رسد.درست به نظر می» ترپیش. «19

 ».فرجام کیرد: «1. + و؛ در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 . + و22

 ».امیدوار کرد: «1. در ف 23

 ».و: «1. در ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».بکلی: «1. در ف 26

 ».شود: «1. در ف 27

 ».خلق و دنیا و روزکار نماند: «1. میان دو * در ف 28

 ».اال: «1. در ف 29

 ».جیزي: «1. در ف 30
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از شصت و دو هفته مسیح کشته شود و مسیح دیگر بار  3فرمود: و بعد 2ل پیغمبر. و این است که دانیا1شود*نشد و نمی
فرجام یابد و بعد از  6آید و آخرت آنو شهر اورشلیم خراب گردد بر دست آن ملک که می 5ایشان پیدا نشود 4براي

بگذرد، باطل شود قربان  8]و چون بعد از این یک هفته و نیم [هفته 7این ظاهر شود آن وعده که خلق به او امیدوار اند
مسیح [و]  12تا ابد االبد. این همه آمد و تمام شد و خون 11بر پیچد 10[ایشان را] 9اسرائیل و پاکی ایشان [و] خرابیبنی

موعود شده بودند، این است [که] دین  15اند؛ و میعاد که خلق 14پیغمبران ستده شد، [و] تا ابد االبد زیر خون 13جمعی
، همه بیهوده است 17پیدا شد و استوار تا ابد االبد. و هر که تفسیر این فصل به غیر از این کند /255/برگبراستی  16مسیح

ایشان قیامت بود تا ابد  20از بهر خرابی اورشلیم و یهودیان که بهر 19از بهر قیامت بزرگ نگفت لیکن 18[دیگر این]
 االبد. 

 22ز بعد از این به مدت پانصد سال [و] چیزي، باز ازنیز گفت [و] آشکارا کرد که با 21دواُم [آن] تفسیردیگر، 
 27آتش 26عمود 25مدت هفت ماه [و این] 24؛ یک بار [عمود آتشین پیدا شد]23شدهاي سهمناك پدید میآسمان نشان

آمد و زمین لرز شد در روم چنان آسمان [و] تا زمین می 31شد بهپیدا می 30؛ هر شب29جنوب [بود] 28از جانب [ناحیت]
                                        

 ».بعد از ان دیکر ابادان بدیر نشد: «1. میان دو * در ف 1

و بعد از آن شصت و : «26-7: 9. اشاره است به کتاب دانیال، 2
ید و از آن او نخواهد بود، دو هفته، مسیح منقطع خواهد گرد

آید شهر و قدس را خراب خواهد بلکه قوم آن رئیس که می
ساخت و آخر او در آن سیالب خواهد بود و تا آخر جنگ 

ها معین است. و او با اشخاص بسیار در یک هفته عهد را خرابی
استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را 

اي ي رجاسات خراب کنندهکنگرهموقوف خواهد کرد و بر 
خواهد آمد و الی النّهایت آنچه مقّدر است بر خراب کننده 

 ».ریخته خواهد شد

 ».بستر: «1. در ف 3

 و ك تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »از برابر«. در اصل: 4

 و ك تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شود«. در اصل: 5

 ».او: «1. در ف 6

 ».شدند: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1اس ف . بر اس8

 ».خراب«. در اصل: 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شوند«. در اصل: 11

 ».چون«. در اصل: 12

ت: «1. در ف 13  ».تمام

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خوف«. در اصل: 14

 . + را15

 . + که16

 . + و این17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».اال: «1. در ف 19

 ».بر: «1در ف  .20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».در: «1. در ف 22

 . + و23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».عامود: «1؛ در ف »عمو«. در اصل: 26

 ».اتشین: «1. در ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 ».ست: «1. در ف 30

 .»از: «1. در ف 31
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. و چون آمدند، اسفندیانوس در راه مرد و طیطوس و 1کلّی برکَنَند]مملکت یهودیان به اورشلیم را خراب کنند [و
از زیر بر بام رود و نه  5توانست که از بام به زیر آید و [نه]نمی 4از دریا چنان که مرد 3و لشکر [ناگاه] 2قیصر آمدند

و *آن که در  6بیرون بود، کشته شدند* ي خود بستاند، آن چنان که مسیح فرمود؛ و *هر چه دربازگردد که جامه
پنجاه گز [و] چندان که  11بلندي 10و 9کشیدند 8، در حصار گرفتار شدند سه سال؛ فرنگان از بیرون بارو7شهر بودند*

-گردید، و چندان [که] فرنگان تیر می، تیر بر خودشان باز می13انداختندمی /254/برگتیر  12اسرائیل [بر فرنگان]بنی

که هرگز  17حد و نهایت [چنان]کشیدند بی 16عظیم 15کشت. و گرسنگی [و قحط]افتاد و میبر یهودیان می ،14انداختند
مفصل در کتاب تواریخ پیش یهودیان [و] در پیش  19و این احوال همه 18از ابتداي عالم تا آخر این چنین نبوده [باشد]

و اورشلیم به شمشیر گشاده  22وزگار کوتاه کردر 21هست. و بعد از سه سال، به جهت پاکان، خدا [آن] 20شرحما به
 25، همچنان که24ي خدا خراب کردندو خانه 23شد و تمامی مردم کشته شدند و غارتیده و اسیر [و] پراکنده [گشتند]

پسر قسطنطین  27آن چنان که مسیح فرمود [و] دیگر بار آبادان نشد؛ و در زمان الیانوس 26در او سنگ بر سنگ نماند
که کلنگ بر  30داد که بروند [و] او را عمارت کنند، چندان 29به سیصد سال به یهودیان دستوري 28قیصر [بعد از این]

و *از آنگاه عمارت [و] آبادانی دیگر پذیرفته  32سوزانیدجهید و روي ایشان را میمی 31زدند، آتش [به در]زمین می

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».طیطوس قیصر امد: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».کس: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».شتانجه بیرون کُشته شد کُ: «1. میان دو * در ف 6

 ».انجه درون شهر بود: «1. میان دو * در ف 7

 ».ازو: «1؛ در ف »بار«. در اصل: 8

 ».ساختند: «1. در ف 9

 آمده است.» به«در معنی » و. «10

 ».بلیدي: «1. در ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 . + و13

 ».انداختند«. در اصل: 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».بسیار: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1بر اساس ف  .17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 . + در19

 ».مشروح: «1. در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شد«. در اصل: 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 . + و24

 ».جنانک: «1. + بر؛ در ف 25

 . + و26

 ».لولیانوس: «1. در ف 27

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دستور«. در اصل: 29

 ».هر جند: «1. در ف 30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31

 ».می سوخت: «1. در ف 32
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و آن  4شماریم؛ سه بار گفتندرا می 3آواز شنیدند که: ما اورشلیم 2چنان که آسمان پوشیده شد؛ و [از آن] 1جوشندمی
که گفت: اینجا قومی  5سوار پیشین مسیح بود و باقی، لشکر انبوه فرشتگان و پاکان او بودند و گواهی این در انجیل

 /253/برگفرزند  7گفت در این فصل که ببینند 6که ببینند پسر آدمی برابر آسمان آید. و بازهستند ایستاده، نمیرند تا آن 
تا این همه  10به قوت عظیم [و] فرشتگان بس بسیار. باز گفت که این قوم نگذرند 9آیدمی 8آدمی در برابر آسمان

فرمود که: دیدم  13دانیال پیغمبرخود تمام کرد. این است که  12. این است که مسیح برابر آمد و کردارهاي11بشود
پسر آدمی در برابر آسمان برنشسته و نزدیک کهن روزگار شد و هر چیزي در دست او سپارد، و این  14[همچون]

نشسته بودند؛  17، خلق عظیم16روز بود که مسیح را برابر دیدند. و بعد از این هم در روز عید مظلّه 15پیغمبري بهر آن
که: مرگ از آسمان و  20بود، در میان خلق نعره زد [و] *گفت به فریاد* 19نامش ایشوع یک مرد [که] 18ناگاه دیدند

هر که در او هست.  24اورشلیم و [بر] 23[بر] 22فرو بیاید 21مرگ از مشرق و مرگ و بال از مغرب، از چهار کنار جهان
بلند  29زد و]او بانگ [می 28زدند]زدند و [هر چند بیشتر میاو را مشت و لگد می 27، همه26شنیدند 25چون خلق اینها

گفت: واي بر اورشلیم، واي بر اورشلیم. این بود در تمامی چهل سال از مسیح تا باال رفتن او؛ خدا اندك در دل می
فرنگان عاصی شدند و خدا انداخت در دل طیطوس و قیصر [و] اسفندیانوس که بیایند [و]  30یهودیان انداخت که [بر]

                                        
 . + و1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».اورسلیم«. در اصل: 3

 ».این اواز امد: «1. در ف 4

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »در انجیل این«. در اصل: 5

 . + که6

 ».ببینید: «1 . در ف7

 . + و8

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »می«. در اصل: 9

 ».نکدرد: «1؛ در ف »نگذارند«. در اصل: 10

 ».نشود: «1. در ف 11

 ».کردار: «1. در ف 12

و در رؤیاي شب : «13-4: 7. اشاره است به کتاب دانیال، 13
نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمد و نزد 

دیم االیام رسید و او را به حضور وي آوردند؛ و سلطنت و ق
ها ها و زبانها و امتجالل و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم

او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است 
 ».و ملکوت او زایل نخواهد شد

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».این: «1. در ف 15

 ».لیمظ«. در اصل: 16

 ».بسیار: «1. در ف 17

 ».می بینند: «1. در ف 18

 ».ایشو: «1. در ف 19

 ».فریاد می کرد و می کفت: «1. میان دو * در ف 20

 ».عالم: «1. در ف 21

 ».اید: «1. + و از؛ در ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».اینرا: «1. در ف 25

 . + و26

 ».همکینان«: 1. در ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30
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سیاه  3شد و *گاه ماه سرخ و [باري]در ماه [و] ستارگان پیدا می 2هانشانه 1افتاد در اورشلیم. و [این چنین] /252گ/بر
تیرهاي آتشین [از آسمان فرو ریخته  5مانند* 4ریخت تا زمین و شهبشد و ستارگان دم دار از آسمان فرو میمی
 10[و] آشوب عظیم در دریا [و] لشکرها 9بر ایشان و غرش 8شدیم 7؛ و زمستان، عظیم [و] سخت سرد [و دشوار]6شد]می

در شهر روشنایی عظیم پیدا شد  13شبدیدند که نیم 12یک شب در عید فطیر [بود] 11که آمد از دریا به در؛ [دیگر]
باز  19سه ساعت؛ [آنگه] 18قُرب [دو] 17*16*هر یکی پی کار خود رفتند 15و [خلق] 14چنان که پنداشتند که روز است

[و] در شب  20ي *شهر از مس بود و از آهن بود جانب مشرق*تاریک شد و آن روشنایی مسیح بود؛ و دیگر، دروازه
 23لیدها و]بینند که [کو کلیدها پیش حاکمان شهر بود و پاسبانان خفته بودند. ناگاه می 22بسته بودند 21هاي آهنبه قفل
[بود و تمامیت  27. و دیگر، در وقت عید مظلّه26شدد به خود گشاده میو دروازه خو 25افتادهمی 24ها [خود به خود]قفل

غایت پیرایه [و] سالح تمام یک سوار به 29گذردبینند که در برابر میدر اورشلیم بودند و شب هنگام ناگاه می 28خلق]
و زمین، بر هوا  آسمان 33بی پایان باالي اورشلیم در [میان] 32او لشکر انبوه* 31و *از پس 30گذردپوشیده؛ پیش می

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نشانه«. در اصل: 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »هر شب«. در اصل: 4

یاري ماه را سرخ و یاري سیاه و ستارکان : «1. میان دو * در ف 5
 ».زمین و شُهب و تیرهاء اتشین ادمدار از اسمان 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».می امد: «1. در ف 8

 ».غریش: «1. در ف 9

 ».لشکرکاه: «1. در ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 1اساس ف . بر 12

 ».نیمه شب: «1. در ف 13

 ».شد: «1. در ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 . + و16

 ».در دکان خود نشستند: «1. میان دو * در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

از سوي مسرق مس و اهنین بود صرف : «1. میان دو * در ف 20
 ».در

 ».اهنین«: 1. در ف 21

 ».بود: «1. در ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».افتاده اند: «1. در ف 25

 ».شد: «1. در ف 26

 ».مظلی جمعی«. در اصل: 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »می گردد و«. در اصل: 29

 شد. تصحیح 1؛ بر اساس ف »می گردد«. در اصل: 30

 ».در بی: «1. در ف 31

تصحیح  1؛ بر اساس ف »لشکر بی پایان از پس او«. در اصل: 32
 شد.

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 33
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و  1و در میان شما روشنایی بدهد و شما با او التفات نکنید و بیاید پیش قوم خود و او را نشناسند و ایشان را بخواند
 5و بر مملکت ایشان فرجام و زوال بیاید و 4، او را عذاب بدهند3ند و کسان خاندان [او]انکار شو 2*ایشان او را*

فرزندان  9که: اي خدا، به یاد آور 8خود گفتار او نشنوند. و گفت در مزامیر داوود پیغمبر 7در میان [ایشان و] 6[بگردد]
اساس [و] بنیاد برکنید [و] ویران کنید؛ و این همه [و] صد  12[کن تا بن و] 11گفتند که این را خرابکه می 10ادومی

 اند، اما این چنین آشکارا که مسیح فرمود، هیچ پیغمبر نگفت. و ازچندان از بهر خرابی اورشلیم پیغمبران نبوت کرده
که خون خدا ریخته شد، از شما ستده شود؛ این است تمامی او  14گفت که: خون تمام پیغمبران [که بر زمین] 13اول

. چون مسیح این 17که خون او *در گردن ما و فرزندان ما* 16گفتند [به] فیالطوس 15نیز ریختند و بر گردن گرفتند و
 21هاياز کشتن مسیح و رفتن او به آسمان، هر سال نشانه 20تاریک شود پس 19که [آفتاب] 18ها داد، [گفت]نشان
 24که *طیطوس و قیصر [از فرزندان ادوم] 23دت چهل سال تا آنگهشد تا ماسرائیل پیدا میبنی 22ناك در [میان]سهم

بسیار است، اما *از آنها بعضی به یاد  27ها. آن نشانه26خراب کردند* 25آمدند و ایشان را کشتند [و] به یکبار
]28آوردیم*  30نمود و قحط گرانمدت یک سال آفتاب تاریک شد چنان که اندکی روشنایی می 29؛ و لیکن [اوالً

                                        
 ».دعوت کند: «1. در ف 1

 ».بدو: «1. میان دو * در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».دهند: «1. در ف 4

 شد. تصحیح 1؛ بر اساس ف »که«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

اي خداوند، روز اورشلیم را : «7: 137. اشاره است به مزمور 8
براي بنی ادوم به یاد آور که گفتند: منهدم سازید، تا بنیادش 

 ».منهدم سازید!

 ».بیاداز: «1. در ف 9

 ».ادوم: «1. در ف 10

 . + باترا11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».اوال: «1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».که: «1. در ف 15

 ».ببیالطس: «1. در ف 16

 ».بر ما و بر فرزندان ما: «1. میان دو * در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».بستر: «1. در ف 20
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 افزوده شد. 1بر اساس ف  .22
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 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».بکلی: «1. در ف 25

طیطوس قیصر از فرزندان ادوم امد و : «1. میان دو * در ف 26
 ».ایشانرا کشت و بکلی خراب کرد

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نشانه«. در اصل: 27

 ».ازو اندکی بیاد اوریم« :1. میان دو * در ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 ».قحط و کرانی: «1. در ف 30
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ها را [که] داد دلیل بر سه مسیح این نشان 3از یکدیگر؛ حواریون پرسیدند که: *آن وقت کی باشد؟* 2شود 1برکنده
ي خدا که داشتند و ویرانی یهودیان تا ابد االبد. اورشلیم [و] خانه 4کند: اول درآمدن او در برابر [و خرابی]روزگار می

؛ و سیم بر روز 8او پیدا شود 7جماعت او [و] اتباع 6ها [که از]احوالاو [و]  5هايو دواُم دلیل کند برآمدن دجال و نشانه
: اي اورشلیم، اي اورشلیم، اي 11روزگار؛ اما اولین این است که مسیح گفت 10عالم و اصالح 9قیامت و انقضا و فساد

که  13همچون ماکیان، چند بار خواستم که فرزندانت فراهم آورم 12ي رسوالني پیغمبران، اي سنگسار کنندهکشنده
و  18ي شما بر شما ویران کنمخانه 17؛ از اکنون16[و توبه نکردید] 15را زیر بال خود گیرد و نخواستید 14بچگان [خود]

 22ورزياسرائیل شر و کینهپنداشتند [و] بنی 21گفت: آن چنان که قومی دروغ 20پیغمبر نبوت [کرد و] 19بر این، [هوشع]
: آن روز که 25در عوبدیا پیغمبر 24به بدي کردار ایشان؛ گفت 23هاي ایشان خراب کنمو دغلی برابر من کردند و خانه

گفت:  /251/برگخدا خلق را بدو وعده داد، اینک آمد و نزدیک شد تا آنچه خدا گفت، بکند؛ و در دانیال پیغمبر 
 ي شما نابینا شود ودهکه دی 28شما شکنجه خواهید کشیدن و تباه شوید تا آنگه 27خلق، اینک از بهر بدکرداري 26اي

 32نور از پیش خدا ببینید 31و 30شود و گرد بر دل شما گسترده شود و پوشانیده گردد 29شنیدنی گوش شما بسته [و کر]

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کنده«. در اصل: 1

 . + و2

 ».این حالت کی خواهد بود: «1. میان دو * در ف 3

 فزوده شد.ا 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد 1؛ بر اساس ف »نشانه«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».ابتداع او که«. در اصل: 7

 ».میشود: «1. در ف 8

 ».انقضاء فسادي: «1. در ف 9

 ».االّ«. در اصل: 10

 .37: 23. اشاره است به متی، 11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »پیغمبران«. در اصل: 12

 ».ماکی«: 1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».نخواستند«. در اصل: 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».بعد این: «1. در ف 17

 ».شود: «1. در ف 18
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 ».کینه وري: «1. در ف 22

 . + و23

 . + و24

زیرا که روز خداوند بر : «15عوبدیا، . اشاره است به کتاب 25
ها نزدیک است؛ و چنان که عمل نمودي همچنان به جمیع امت

 ».تو عمل کرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت

را نوشته، اما خود آن را خط » خدا«ي . کاتب در اینجا واژه26
 زده است.

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کردار«. در اصل: 27

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »آن«ل: . در اص28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 . + و30
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، 4خفته باشند 3در آن شب، دو بر یک تخت 2گویمکند. به شما می 1بخواهد که جان خود زنده کند، اول جان خود تباه
 ، یکی ربوده شود و یکی بماند. 5زار باشندو دو کس در کشت] 40: 24[م، یکی ربوده شود و یکی بماند؛ 

دانید در کدام ساعت فرمان خدا بر شما و غافل مباشید زیرا که نمی ]42: 24م [، 6بنگرید و بیدار باشید ]33: 13س [
که در  ]39: 12[ل، دانست و اگر خداوند خانه می ]43: 24م [دانید که آن زمان کی خواهد بود. و نمی ]33: 13س [فرو آید، 
بیدار بر  8و چون مرد ]34: 13س [. 7داشتي خود را نگاه میبود و خانهآید، آگاه میدزد می ]43: 24[م، قت کدام و
که بیدار باشند و پاسبانی کنند تا کسی بی فرمان در خانه  12کند، بفرماید بندگان خود را 11احتیاط 10[خود] 9يخانه

کی خواهد  18دانید که خداوند [خانه]زیرا نمی 17یدار باشیدب 16، شما نیز این چنین15باشند 14و در احتیاط 13درنیاید
 24[ناگاه] /250/برگکه  23؛ که نبادا22هنگام صبح21وقت بانگ خروس یا [به] 20نیمه شب یا [به] 19آمدن، به شب یا [در]

و هر چه از آن  ]37: 13س [زیرا پسر آدمی بیاید پیش شما در وقتی که نشناسید؛  ]44: 24م [؛ 25بیاید و *شما خفته باشید*
 گویم، بیدار باشید. شما است، به شما می

: این همه کی خواهد بود و نشان آمدن تو چیست؟ زیرا اول 27که حواریون از مسیح پرسیدند 26؛ آنتفسیر
سنگ بر سنگ االّ  32آنجا 31عمارت کرده بود [و] مسیح گفت: نماند 30که او را زوربابیل 29ي خدابر خانه 28بودند

                                        
 ».ترك: «2و ف  1. در ف 1

 ».بکویم: «2 و ف 1. در ف 2

 ».تخته«. در اصل: 3

 . + و4

 ».: نباشد2و ف  1. در ف 5

 ».شوید: «2و ف  1. در ف 6

 ».ناکاه داشتی: «2و ف  1. در ف 7

 ».مردي: «2و ف  1. در ف 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خانه بر«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10
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 ».درنیایند: «2و ف  1. در ف 13

 ».باحتیاط: «2و ف  1؛ در ف »احتیاج«. در اصل: 14

 ».باشد: «2و ف  1؛ در ف »باشید و«. در اصل: 15

 ».همجنین: «2و ف  1. در ف 16

 ».شوید: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».صباح: «2و ف  1. در ف 22

 ».مبادا: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».شما را خفته بیند: «2و ف  1. میان دو * در ف 25

 ».این: «1. در ف 26

 . + و27

 ».بود: «1. در ف 28

 . + بود29

تصحیح شد؛ منظور  1بر اساس ف » ازروبیل«. در اصل: 30
 ) به آن اشاره شده است.2: 3است که در کتاب عزرا (» زربابل«

 ».نماز«. در اصل: 31

 ».اینجا: «1. در ف 32
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 6رسید؛ همچنین شما چون 5دانید که تابستان، می4ها سبز شودو برگ 3او طراوت گیرد 2هايشاخ ]32: 24[م،  1ببینید ]29
تا این همه  910، بدانید که اینها رسید و از در نزدیک شد. و راست به شما بگویم که این قوم نگذرد8ببینید 7این همه

 نشود؛ و آسمان و زمین بگذرد و یکی از سخنان من نگذرد.

، کسی از آدمیان آن را نداند و نه فرشتگان آسمان و لیکن 12آن ساعت که در او قیامت باشد 11[اما] ]36: 42[م، 
بشود آمدن پسر  15آن چنان ]37: 24[م، ، 14عهد نوح بود /249/برگآن چنان که در  ]26: 17[ل، داند. ، آن را می13پدر، تنها

تا آن روز که نوح در  17کردند]آشامیدند [و عروسی و نکاح میو می 16خوردندتر از طوفان میآدمی، زیرا خلق پیش
و آن چنان که در روزگار لوط  ]28: 17ل [غرق کرد؛  20همه [را] 19؛ [و] ندانستند تا آن که طوفان [آمد و]18کشتی رفت

وزگار که کردند؛ و در آن رکاشتند [و] آبادانی میفروختند و میمی 21خریدند و]آشامیدند و [میخوردند و میمی
از آسمان [و] همه را تباه کرد، و آن چنان  23به در آمد، خدا بر ایشان آتش [و] کبریت فرو بارانید 22لوط [از سدوم]
 26به زیر آمدن 25ي او *در خانه، نتواند*آشکارا شدن پسر آدمی؛ در آن روز هر که بر بام باشد و جامه 24بشود روزگار

؛ هر که 30زن لوط 29. به یاد [آورید]28زار باشد، نتواند باز گردیدندر کشته ي خود را بستاند؛ و هر کهجامه 27[تا]

                                        
 تصحیح شد. 2؛ بر اساس ب و ف »به بینند: «1. در اصل و ف 1

 ».شاطها«. در اصل: 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کرد«. در اصل: 3

 . + و4

 ».تایسنان«. در اصل: 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »چون شما«در اصل: . 6

 ».همه این«. در اصل: 7

 . + و8

 ؛ در م هم به اشتباه چنین است.»بکذرد: «1. در ف 9

 ».نگذارد«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».شود: «2و ف  1. در ف 12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شما«. در اصل: 13

 . + و14

 ».جنین: «2و ف  1در ف  .15

 ».میخورند«. در اصل: 16

 . بر اساس ب افزوده شد.17

 ».نشست: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .19

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».فروبارید«: 2و ف  1. + و و؛ در ف 23

 ».روز: «2و ف  1. در ف 24

 2و ف  1؛ بر اساس ف »نتواند در خانه«. میان دو * در اصل: 25
 تصحیح شد.

 . + و26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».باز نتواند کردید: «2و ف  1. در ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 . + که30
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اگر کسی بگوید به شما که:  ]23: 24[م، آن روزگار.  3کوتاه شد ]20: 13[س، پاکان  2از جهت 1ماند و لیکآدمی زنده نمی
هاي [و] آیت 5مسیحان دروغ و پیغمبران دروغ به زور 4یا آنجا است، باور مدارید. برخیزند /248/برگمسیح اینجا است 

. اینک شما را خبر کردم آنچه که خواهد شدن، 8، اگر بتوانند7بسیار بسازند تا گزیدگان را در ضاللت اندازند 6فریفتن
خانه  ربگویند که مسیح در ویرانی است، بیرون مروید؛ و اگر بگویند د 10از آن که اینها بشود. و اگر به شما 9زودتر

 است، هیچ باور مدارید.

 

 [فصل] پنجاه [و] هشت: نشان آمدن مسیح دوام بار 

و او را در  ]27: 24[م، مشرق  13[شود] در 12درخشیده ]24: 17[ل، مسیح مانند برق باشد که  11زیرا آمدن ]27: 24[م، 
، آفتاب 15هامردار باشد، کرکسان آنجا گرد شوند. آنگه بعد از این دشواري 14مغرب ببینند؛ و در آن جایگه [که]

. و آنگه نشان فرزند 18[و] سپاهیان آسمان بلخشند 17بیوفتند 16افتد و ستارگان از آسمان*تاریک شود و *ماه از نور به
د فرزند آدمی برابر آسمان ها [و] ببیننها [و] قبیلتتمام دودمان 19آدمی در آسمان ظاهر شود و در آن وقت بگریند

 24گرد کند 23[و] گزیدگان خود [را] 22نیرو [و] ستایش عظیم؛ [و] فرشتگان خود بفرستد به قوت عظیم 21[به] 20آیدمی
: 21[ل، ي او. آن را بدانید به قیاس مثل آن درخت انجیر زیرا چون از چهار عناصر و از چهار کنارهاي آسمان تا کرانه

                                        
 ».لیکن: «2و ف  1. در ف 1

 ».براي: «2و ف  1. در ف 2

 . + و3

 ».خیزند: «2و ف  1؛ در ف »برخیزیدن«. در اصل: 4

 خدا).. زور: دروغ و کذب، فریب و ناراستی (ده5

 . + و6

 . + و7

 ».بتوانید«. در اصل: 8

 ».بیش: «2و ف  1. در ف 9

 تصحیح شد. 2و ف 1؛ بر اساس ف »در تو«. در اصل: 10

 ».آسمان«. در اصل: 11

؛ بر اساس »درخشد: «2و ف  1؛ در ف »درخت اند«. در اصل: 12
و شرح سوم همین فصل) افزوده و تصحیح  113خود متن (ص

 شد.

 ».از«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + در15

 ؛ بر اساس ب»افتدستارگان آسمان به«. میان دو * در اصل: 16
 افزوده و تصحیح شد.

 ».بیوفنند«. در اصل: 17

: 2؛ در ف »برخشند: «1؛ در ف »برخشنده«. در اصل: 18
 ».بلرزند«؛ در ب: »برخشتند«

 ».نکریند: «2؛ در ف »بگویند«. در اصل: 19

 و . +20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».عظیم قوت: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24
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و شما نیستید گویندگان االّ روح  3میندیشید که چه خواهید گفتن ]11: 13س [ 2در دل، شما بنهید 1هاي ایشان، زودتردر محفل
شما و پدران شما  6[دشمنان] 5؛ و همگینان4ه شما دهن حکمت که نتوانند برابر او ایستادمن بدهم ب ]15: 21ل [القدس گوید؛ 

و برادران شما و فرزندان شما و دوستان شما، شما را در دست بدهند و از شما بکُشند؛ و از هر کسی خوار و ناپسند باشید 
 جان شما نگاه دارید. 10طبه احتیا 9شما کم نشود؛ [شما] 8موي از سرهاي 7بهر نام من؛ و یک تاي

 
 12*پلید 11عالمت و نشان*هفت:  [فصل] پنجاه [و] 

، در جاي مقَدس 15پیغمبر گفت 14نشان پلید آن که در ویرانی، همچون که در دانیال 13چون ببینید ]15: 24م [
بگریزند؛ و آن که بر بام ، دریابد؛ آنگه ایشان که در زمین یهودا اند، در جلیل 17بخواند 16استانیده شود و باشد آن که

. واي 19زار باشد، نتواند که پس نگه کندي خود تا چیزي بستاند؛ و آن که در کشتهدر خانه 18باشد، نتواند به زیر آید
شما در زمستان نباشد و نه در روز شنبه؛ زیرا  21در آن روزگار؛ نماز کنید تا گریختنی 20بر زنان آبستن و شیردهندگان

شد، نمی 24که هرگز آن چنان نبوده باشد از ابتداي عالم تا آخر او [و] اگر آن روزگار کوتاه 23است 22سخت دشواري

                                        
 ».زوتر«: 1. در ف 1

 ».بنهد ل و«. در اصل: 2

 . + م3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »به نشینند«. در اصل: 4

 ».همه«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».یکتا: «1. در ف 7

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »سر«. در اصل: 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».احتیاج«. در اصل: 10

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نشانها«. در اصل: 11

 ».عالمت نشان پلید: «2و ف  1. میان دو * در ف 12

 ».بینندبه «. در اصل: 13

 ».دنبال«. در اصل: 14

و او با اشخاص بسیار در یک : «27: 9. اشاره است به دانیال، 15
و  قربانیهفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته 

ي رجاسات خراب هدیه را موقوف خواهد کرد و بر کنگره

اي خواهد آمد و الی النّهایت آنچه مقّدر است بر خراب کننده
و افواج از جانب : «31: 11کننده ریخته خواهد شد؛ نیز دانیال، 

او برخاسته، مقَدس حصین را نجس خواهند نمود و قربانی 
رجاست ویرانی را برپا خواهند سوختنی دایمی را موقوف کرده، 

و از هنگام موقوف شدن قربانی : «11: 12؛ و نیز دانیال، »داشت
دایمی و نصب نمودن رجاست ویرانی، هزار و دویست و نود 

 ».روز خواهد بود

 ».اینک: «1. در ف 16

 . + و17

 ».نتواند امدن: «2و ف  1. + و؛ در ف 18

 ».بازبکریستن: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20

 ».گریز: «2و ف  1در ف  .21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »دشوار«. در اصل: 22

 ».باشد: «2و ف  1. در ف 23

 ».کوتا«. در اصل: 24
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و *خلق، همه به شما  1و این همه آغاز کار است؛ و آنگاه شما، همه را در عذاب سخت بکشند [و بکُشند] ]8: 24م [
 6و برادر، برادر [خود] ]12: 13س [؛ 5را در دست مرگ بدهد 4از شما همدیگر 3از جهت نام من؛ و آنگه [یکی] 2دشمن بشوند*

بکُشند و شکنجه کنند؛ و  9؛ [و ایشان را]8، *بر پدران خود برخیزند*7را در دست مرگ بدهد؛ و پدر، فرزند را و فرزندان
 ، او زنده شود.15صبر کند [و] بشکیبد 14به آخر 13از بهر نام من؛ هر که [تا] 12ي خلق][از همه 11بشوید 10خوار [و] زار

 

خلق را جهت دنیایی  17پیغمبران دروغ [و] دغل که 16و] شش: برخیزیدن[فصل] پنجاه [
 18بربایند

گناه  20خلق را در فسادي اندازند؛ و از براي [بسیاري] 19برخیزند بسیاران از پیغمبران دروغ و [بسی از] ]11: 24م [
من  /247/برگهاي خواهد سپارش 22زودتر ]10: 13[س، ، عهد [و] پیمان گم شود و از دل خلق به در رود. 21و شهوت
 از بهر گواهی ایشان؛ آنگه فرجام بشود.  26خلق این مژده را بشنوند 25[و همه] ]14: 24[م، همه عالم و  24پیش 23گفته شود

و زحمت بدهند و شما را در دست  28، دست بر دست شما بنهند27تر از آن که این همه بر شما بیایدو پیش ]12: 21[ل، 
 31و [چون شما را درکشند] ]11: 12[ل، و شحنگان در کشند  30و شما را پیش ملکان 29اندازندها بهبسپارند و در زندانها جماعت

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».ا دشمن دارندهمه خلق شما ر: «2و ف  1. میان دو * در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».یکدیکر: «2و ف  1. در ف 4

 ».بدهند«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرزند«. در اصل: 7

 ».پدر را در دست بدهد: «2و ف  1. میان دو * در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».دشمن و مکروه: «2و ف  1. در ف 10

 ».باشند«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».اخرت: «2و ف  1. در ف 14

 . + و15

 ».برخاستن: «2و ف  1. در ف 16

 ».عقل: «2و ف  1. در ف 17

 ».بفریبانند: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + و21

 ».زوتر: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

 . + م و24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 . + و26

 . + و27

 ».بنهد«. در اصل: 28

 ».اندازند: «2و ف  1. در ف 29

 ».ملوکان: «2و ف  1. در ف 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31
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؛ و بسیاران خواهند آمدن 2که شما را فریبانند 1ایشان: بنگرید که نبادا به گفت و کرد آغازعیسی  ]5: 13[س، 
ایشان مروید  4رسید؛ از پس /246/برگ[و] هنگام  ]8: 21ل [منم مسیح  ]5: 24[م، به نام من [و] بگویند که منم،  3پیش شما

[و] خبرهاي مختلف و سهمناك، مترسید  7ها؛ و چون بشنوید جنگ6و در ضاللت اندازند 5و بسیاران بفریبانند ]6: 13س [
برخیزند قومی بر قومی  ]8: 13[س، وقت آن نیست؛ و در آخرت  9هنوز 8و البته که این همه خواهد شدن و لیکن ]9: 21[ل، 

گرسنگی [و] مرگ بشود و زمین لرز و آشوب  13اي [جاي و]در ج 12و ستم بزرگ بشود ]21: 24[ 11م 10و ملکی بر ملکی
 18دشوار 17هايبس عظیم باشد؛ و درشتی 16هايدر آسمان و زمستان 15سهمناك پیدا بشود 14هايو نشانه ]11: 21[ل، 
این  23[برند] 22کنند [و] به غارت 21و ایشان را تاختن 20افتنددر زمین [و] خشم بر این خلق؛ در دست جنگ به 19بشود

چنین در هر جاي؛ [و] اورشلیم از اعوام خوابانیده شود تا روزگار عام بگذرد؛ و در آفتاب [و] درماه [و] در ستارگان، 
از سهم آواز دریا و شکوهی که  26ها بلرزد[؟] و دست 25و گرانی [عالم] 24ها بشود و در زمین تنگیها و نشانعالمت

آن چیزي که بر زمین خواهد آمدن و قوات فرشتگان از آسمان در  از ترس 28سهم او جان خلق به در آید 27[از]
 . 29لخشند

                                        
 ».مبادا: «2و ف  1. در ف 1

 ».کسی شما را بفریبد: «2و ف  1. در ف 2

 : + س2و ف  1. در اصل، ف 3

 ».بی: «2و ف  1. در ف 4

 ».بریبانند: «1. + م؛ در ف 5

 : + س2و ف  1ف . در اصل، 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جنگ«. در اصل: 7

 ».اال: «2و ف  1. در ف 8

 ».این: «2و ف  1. در ف 9

 ».ملک بر ملک: «2و ف  1. در ف 10

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»ل: «2و ف  1. در اصل، ف 11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نشانه«. در اصل: 14

 . + و15

 ».زمین«. در اصل: 16

 ».درشتهاء: «2و ف  1. در ف 17

 ».دشخوار: «2و ف  1. در ف 18

 . + و19

 ».افتدبه «. در اصل: 20

ں: «1. در ف 21  ».تاحیں: «2؛ در ف »تاح

 . + و22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نیکی«. در اصل: 24

بوده » غالب شود«افزوده شد؛ شاید  2و ف  1بر اساس ف . 25
 باشد.

 . + و26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 . + و28

؛ لخشیدن یعنی لغزیدن، لیزیدن »در لخشند: «2و ف  1. در ف 29
 (دهخدا) و لرزیدن، متزلزل شدن. 
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طاقت خود، کردار نیک بکند یا صدقه و یا عمارت یا یاري دادن  1باید که آدمی همیشه بر قدر؛ میتفسیر
کم است زیرا که  5که [این] 4[و] نگوید 3، دریغ ندارد2اي را و غیره و اگر به یک سخن نیک، هر چه که بتواندافتاده

 خدا بسیار است. 6هر چه که در چشم خلق کم است، در نزد
 

 خواهد ویران شدن 9کنشت [که] 8[از براي عمارت] 7[فصل] پنجاه [و] چهار: گفتن او 
به او گفت: اي معلّم،  11] یکی [از] شاگردان [او]1: 13 س،[ درآمد، به کنشت ازو چون عیسی  ]1: 24[ 10م

بینی، خوب و بزرگ که می 12عمارت این: که گفت مرد آن بههاي خوب؟ عیسی بینی این عمارت و این سنگمی
 برکنده شود. 16[لخشانده و] 15از همدیگر 14وقتی که اینجا سنگ بر سنگ نمانده، [همه] 13و االّ آید ]2: 24[م، 

 
اورشلیم و یهودیان و بیرون  17[فصل] پنجاه [و] پنج: پیغمبري مسیح بر حوادث [و خرابی] 

 18آمدن پیغمبران دروغ و فریبنده

، صفا [و] یعقوب [و] یوحنَّا و اندراوس 20کوه زیتون نشسته بود در برابر کنشت 19درو چون عیسی  ]3: 13[س، 
 22*چیزها، بگو، کی بشود؟ و چون* ]4: 13[س، [و] گفتند که: بگو به ما که این  ]3: 24[م، پرسیدند  21در خلوت از او

 آخر عالم چگونه باشد؟ و نشان آمدن تو در  ]3: 24[م، او چیست؟  23نزدیک شود؟ [و] عالمت

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »قدرت«. در اصل: 1

 ».تواند« :1. در ف 2

 ».بدارد«. در اصل: 3

 ».بگوید«. در اصل: 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».بیش: «1. در ف 6

 . + که7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ؛ بر اساس ب و م تصحیح شد.»س: «1. در اصل و ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».عمارتهاء: «2ف و  1. در ف 12

 ».ابد«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »هم«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».فریبند«. در اصل: 18

 ».بر: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20

 ».وي: «2و ف  1. در ف 21

؛ »کی بشود و چون این چیزها: «2و ف  1میان دو * در ف . 22
 تصحیح شد. 2و ف  1بر اساس ف 

 ».نشان: «2و ف  1. در ف 23
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از حکمت خدا  2کوشند و [این]اندرونی نمی 1کنند [و] به تطهیراند و میکه بر تطهیر ظاهر تن خود اعتماد کرده
، ملعون است و پر زهر است [و] هر جانوري 4کرد که هر جانوري که در دنیا است [و] ظاهرش پاك است 3ينمونه

هیچ نکند؛  7پاك است تا خلق بر بیرون آدمی و زیبایی جامه اعتماد [و تکیه] 6، اندرونش5که چرکین است ظاهرش
 ند و اندرون ایشان پاك بوده است.اي فاخر و زیبا پوشیدهنکنند که پیغمبران نیز جامه 8نه که [هیچ]

 
 کنشت انداخت 11ي]ریسمان در [خزینه 10گروهه 9[فصل] پنجاه [و] سه: آن زن که دو

[و]  15و نذور ]1: 21[ل، آمدند خلق می 14که [چون] 13دید، می12بود نشسته خزینه برابرو چون عیسی  ]41: 12س [
-بسیار می 18آمدند و [چیز]کس از توانگران می 17اندازند؛ و بسیاردر خزینه می ]41: 12[س،  /245/برگخود  16هايهدیه

شاگردان خود  21ریسمان انداخت. عیسی 20ههمسکین درویش [و] دو گرو 19يانداختند. و دید که آمد یک زن بیوه
[هر چه دیگران انداختند،  24زن درویش بیشتر ازکه: راست بگویم به شما که این بیوه 23گفت [بدیشان] 22[را خواند و]

 27کماسی، از هر چه از مقتناي 26و این [از] ]4: 21[ل، انداخت در خزینه زیرا ایشان از بسیاري که داشتند، انداختند  25او]
 انداخت. 28دخو

                                        
 ».طهارت: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».نشانه: «1. در ف 3

 + و .4

 ».بیرونش جرکست: «1. + و؛ در ف 5

 ».درونش: «1. در ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 . به قیاس افزوده شد.8

 ».ده«. در اصل: 9

 ».گروه«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + و12

 ».می نکرید: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نذر«. در اصل: 15

 ».هدیتهاء: «2و ف  1. در ف 16

 ».بسی: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».بیوه زن: «2و ف  1. در ف 19

 ».گروه«. در اصل: 20

 . + به21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + همه24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

سب به معنی ک» اقتنا«؛ مقتنا: ذخیره، سرمایه از »مقنا«. در اصل: 27
کردن، فراهم آوردن، گرفتن چیزي و نگاه داشتن آن را براي 

 خوردن؛ ذخیره کردن (دهخدا).

 . + داشت28
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 4خواهد، اما همه خلق از درون همدگرچیزي نمی 3کسی از ظاهر [کسی] 2؛ و لیک1کنداگر هر دو باشد، تفاوت نمی
و سگ  /244/برگر [و] گرگ خواهند و اینک ببین مار و کژدم و جمیع جانوران ملعون *مانند پلنگ و شیرا [پاك] می

، از ظاهر، بیرون ایشان منقش [و] پاك 5و خرس [و] روباه و غیره از جانوران درنده [و] زهرناك و ملعون [و] گزنده
گریزند و از ایشان و نجاست ننشیند و همه خلق از ایشان می 8بر ایشان چرك [و خوي] 7و [هرگز] 6[و] نرم باشد*

 12و غیره 11ایشان پر از زهر قاتل است و گاو [و] گوسفند 10بیرون ایشان پاك است و اندرون 9دارند ولیکپرهیز می
و خلق  13از جانوران پاك، بیرون ایشان همیشه *از سرگین [و] چرك [و] خون [و] شپش [و] کرم و گل ناپاك است*

و را به غیر از سرگین، آدمی غذا ا 15دارند و همه چیزدوست می 14رمند، بلکه [ایشان را]هرگز از این جانوران نمی
، هم گوشت و 18پاك باشد 17درون ایشان پاك است و هر چه از ایشان بیاید، [همه] 16خورند زیرا کهکنند [و] میمی

. این همه به سبب پاکی 20و روغن و غیره؛ [و هرگز از ایشان چیزي انداخته نشود] 19هم شیر [و هم پوست و پشم]
باشد مانند مار و *کژدم [و] جانوران درنده [و] . آن که بیرون او پاك می22پاك باشد] است [پس بیرون نیز 21اندرون
کند و نمی 28نگاه 27[نیز] 26، کسی در بیرون ایشان25ایشان پلید است 24به سبب آن که اندرون 23ي زهرناك*گزنده

اند کسانی  31؛ این چنین30ند*آید *به سبب آن که پر از دغل [و] کین اند [و] شومی اچیزي به کار نمی 29هرگز از او

                                        
 ».نکند: «1. در ف 1

 ».اال: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».همدیکر: «1. در ف 4

 . + و5

باکتر و کرنده و درنده از ظاهر ایشان : «1. میان دو * در ف 6
 ».نباشد و نرمتر و ملون و نقشین

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».زیرا: «1. در ف 9

 ».درون: «1. در ف 10

 ».کوسفندان: «1. در ف 11

 ».ان جنس: «1. در ف 12

جرك و سرکین و سبش و خوي و : «1. میان دو * در ف 13
 ».کرم و بشه و کل و غیره باشد

 افزوده شد. 1اس ف . بر اس14

 ».چیزي«. در اصل: 15

 ».جهت انک: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 . + و18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».اندرونی: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. به قیاس و بر اساس ف 22

 ».جانوران کشنده: «1. میان دو * در ف 23

 ».درون«: 1. در ف 24

 . + و25

 ».او: «1. در ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 ».نکه: «1. در ف 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »او را«. در اصل: 29

 ».جو درونش دغلست و پر زهر: «1. میان دو * در ف 30

 ».همجنین: «1. در ف 31
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باید که می 2، [این] محال است ولیک1باشد، بیرونش سیاه است [و] نخورد و یا آش بپزند و بیرون دیگ بشویند*
، پاك و لطیف است و بخورند [و 5و آنگه هر آش که در آن پخته شود 4درون دیگ بشویند و پاك [کنند] 3[اول]

دیگ است نه بیرون [و] ظاهرش که خلق خدا از همدیگر راستی و دل پاکی و درون  7و مقصود درون 6قبول افتد]
واهند وچون بیرون خود را پاك و خپاکی ظاهر تن خود می 8خواهند و اصحاب فسق [و] فجور و بدکارانپاکی می
یا به  13یا به موجب نجاست [و تبرّز] 12شود یا به موجب فساديمی 11پلید 10، همان دم باز [آن مطهر]9کنندمطهر می

آب [از  16؛ و هرگز ممکن نباشد که آدمی خود را به15شود*[و] *انواع چیزها که از آدمی حاصل می 14موجب ربخ
[پاك  20*یک ساعت یا دو ساعت یا زیادتر* 19[الّا از درون و یا به شستن تن] 18نگاه داردپاك  17درون و بیرون دایم]

و  24غسل باشد و چه فایده است در پاکی که هر روز 23[به تجدید] 22البته که باز احتیاج 21بماند الّا باز چرکین شود و]
ون خود با خداي [خود و با خلق، خواهد ولیکن طهارت آن است که درطهارت می 25هر ساعت پلید شود و باز تجدید

شود در پیش خدا [و] در پیش خلق. هاي پلید که آدمی همیشه از او پلید میاز اندیشه 27مطهر باشد 26راست دارد تا]
؛ بیرون را 30، [آن پاکی را حاجت تجدید نیست روز به روز و زود پلید نشود]29*28*هر که اندرون را پاك بدارد
خواهند نه بیرونی و روز [و] ساعت به ساعت نیست؛ و خدا [و] خلق پاکی اندرون میحاجت تجدید شستن روز به 

                                        
سیاهست نخورم یا ممکن اندرن دیک : «1. میان دو * در ف 1

 ».باشد که اش در دیک نبزند و بیرون دیک سیاه نشود

 ».اال: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».بزند: «1. در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».در آن«. در اصل: 7

 . + و8

 . + و9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».پلیدي«. در اصل: 11

 ».فساد: «1. در ف 12

به صحرا بیرون شدن افزوده شد؛ تبرّز یعنی  1. بر اساس ف 13
 براي قضاي حاجت (دهخدا). 

. ربخ و رباخ و ربوخ یعنی بیهوش شدن زن هنگام آرمیدن با 14
 مرد (دهخدا).

 ».غیره: «1. میان دو * در ف 15

 ».با: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».بماند: «1ر ف . + و؛ د18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».یک روز یا یک شب یا بیش و کم: «1. میان دو * در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».حاجت: «1. در ف 22

 افزوده شد. 1. به قیاس و بر اساس ف 23

 ».هروز«. در اصل: 24

 ».بجدید«. در اصل: 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بدارد و«. در اصل: 27

 . + و28

 ».جون درون خود باك ندارد: «1. میان دو * در ف 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30
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 4باید، می3ویندخلق را اعالم کرد که این چنین قوم و امامان که فتوي بج 2نکوهیدن 1زمان [و] به این سبب [در این]
که در فصل عراق [؟] گفت خدا که: دیگر بار  7خدا فرمود بر زبان اشعیاء پیغمبر 6. و [بدین]5که از ایشان پرهیز دارند

 9حکمت حکیمان ایشان را [و] بپوشانم 8خواهم که این قوم را دور اندازم [و] به زودي ایشان را برگردانم و گُم کنم
واي بر ایشان  12کنند [و آن از خدا نباشد؛ اما]می 11آن که به سپارش [و] تعلیم خلق [کار] ایشان را، سبب 10فقه فقیهان

[بیفزایند  16ها و چیزها از دل خود*، خیال15و واي بر ایشان که *به بی قولی 14شوندخلق مشغول می 13که به تصنیف
، [و] به تصنیف 19رهم فرمان خدا گذاشتندو آن از خدا نباشد و این بهر آن گفت که یهودیان و غی 18آورندبه درمی 17و]

شوند که تن خود را از بیرون جمله تباه می 21کنند و ایشان [نیز]مشغول و مغرور شدند و خلق را گمراه می 20[خود]
کنند و بر خود فخر ، عجب می23که نشویند 22نهند که پاك شدیم و [بر] کسان دیگرشویند و بر خدا منّت میمی
اند بسیار ساخته 25اند و تصانیفخود را [و] بهر اینها حدود [و] رسوم نهاده 24انددارند که پاك کردهپنآورند و میمی

اندام خود  /243/برگ 28و چه فایده است که 27آورند و این از غایت ضاللت استمی 26و در نفس خود عجب [و تکبر]
همه باشد  30[و] تکبر و شومی؛ و این [احوال] ، پر کین [و] خشم و حسودي29را از بیرون پاك بدارند و از درون خود

کند به سیاهی که در بیرون دیگ است [و] بگوید که این آش که *در این دیگ است و پخته  31ممکن که کسی نگاه

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نکوهید و«. در اصل: 2

 ».بجویید«. در اصل: 3

 ».بیایند: «1. در ف 4

 ».دارید: «1. در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

بنابراین اینک من بار : «14: 29کتاب اشعیا، . اشاره است به 7
دیگر با این قوم عمل عجیب و غریب به جا خواهم آورد و 
حکمت حکمیان ایشان باطل و فهم فهیمان ایشان مستور خواهد 

 ».شد

 . + و8

 . + و9

 ».فقیها«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».تصنف«. در اصل: 13

 ».شوند: «1. در ف 14

 . بی قولی یعنی بدعهدي، بدقولی، خلف عهد (دهخدا).15

 ».بغایت جویند و از دل خود جیزي: «1. میان دو * در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».بدر ارند: «1. در ف 18

 ».انداختند: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».دیکران« :1. در ف 22

 ».نمی شویند: «1. در ف 23

 ».کرده باشند: «1. + و؛ در ف 24

 ».کتابها: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 ».ضلسلٮ: «1. در ف 27

 ».اکر: «1. در ف 28

 ».و اندرون او: «1. در ف 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30

 ».نکه: «1. در ف 31
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که حاضر بودند و لیکن  3تنها از بهر ایشان بود*، *نه 2امامان را نکوهیدن کرد 1این نکوهیدن که مسیح تفسیر
 6که هستند 5در هر ملّت 4تر از ایشان به این شیوه بیایند و خلق را این چنین تعلیم بدهنداز بهر ایشان و آنان که نیز پس

س *این چنین ک 9درگذرد 8حد و ناموس [راست] 7و هر کشیش یا هر بزرگی یا هر امامی که از بهر مصلحت خود از
اند و آن آمده 12کردند و در پی ایشان کسان دیگر 11. و اما آن امامان که بودند، ایشان بنیاد اصطالحی10ملعون باشد*

کردند و در دروغی و در کُشتن و در سوگند دروغ و در فسق و فجور و در  14ساختند و افساد 13را از بهر خود مذهب
دهند و کرداران به حیلت بر خدا [و] بر خود امی فتوي میها تمو در این احوال 16گريو در مکر و حیلت 15خون
آن بهتر بودي که هر چه  18شوند؛ و [نه][و] بر خدا عاصی می 17پوشانند به جهت شهوات دنیاییبندند و میبرمی
 22پشیمان /242/برگو در کار خود  21کنیمشدند که گناه کردیم و میخود مقرّ می 20و بر گناه 19کردندخواستند میمی
و بر خدا به دروغی احالت بکنند  26گناه سازند]فتوي به درآوردند [و خود را بی 25به آن [گناه] 24از آن چه 23شدندمی

شکنند و چون و سوگند خود را می 28آورنداندازند تا به آن حد که در سوگند فتوي میمی 27و خلق را در بال [و گناه]
خدا را به تسخّر گرفته باشد و صد هزار فتوي به کار نیاید و کردار آدمی سوگند خورد و باز شکست، همان است که 

در آن  31است؛ و مسیح این را دانست که این چنین قوم خواهد پیدا شدن 30وبال [و] گناه [ریا] 29آن چنان کسان همه

                                        
 . + و1

 ».نکوهید: «1؛ در ف »کردند و«. در اصل: 2

 ».نه از جهت ایشان تنهاست: «1. میان دو * در ف 3

 . + و4

 ».ملتی: «1. در ف 5

 ».باشد« :1. در ف 6

 ».در«. در اصل: 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 . + و9

 ».او ملعونست: «1. میان دو * در ف 10

 ».اصالحی«. در اصل: 11

 . + که12

 ».فرهت«. در اصل: 13

 ».اخشار«. در اصل: 14

 ».خوردن: «1. در ف 15

 ».حیله کري: «1. در ف 16

 ».دنیاوي: «1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »می خواهند می کنند«در اصل: . 19

 ».بکناه: «1. در ف 20

 ».میکنم«. در اصل: 21

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دلیر و روان«. در اصل: 22

 . + و23

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »که«. در اصل: 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 ده شد.افزو 1. بر اساس ف 27

 ».اورند«. در اصل: 28

 ».جمله: «1. در ف 29

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 30

 . + و31
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استوار  3و شما بر کردار پدران خود ]48: 11[ل، . 2که پیغمبران را کشتند 1دهید که فرزندان آن کسان ایدخود گواهی می
فرستم من پیش ، در کجا خواهید گریختن از عقوبت دوزخ. از بهر این می4فاعیاي ماران فرزندان ا ]33: 23[م، هستید. 

؛ بعضی را بکشید و بعضی را بر دار کنید و بعضی 6و کاتبان 5و پیغمبران [و حکیمان] ]34: 23[م، رسوالن  ]49: 11[ل، شما 
 10و ]50: 11[ل، رانید از شهر به شهر می رنجانید وو می 9کنیدمی /241/برگمالمت  8[شما] 7هايها [و] محفلرا در انجمن

 ]51: 11[ل، صدیق تا خون زکریا  13زمین ریخته شد، از خون هابیل 12هر پاکی که در ]35: 23[م، خون  11از شما ستده شود
این قبیلت  ]51: 11[ل، و راست بگویم به شما که  ]36: 23[م، . 15و هیکل کشتند* 14که *او را در کنشت، [در میان مذبح]

 در غرامت افتد. ]51: 11[ل، به این همه  ]36: 23[م، 

ي پیغمبران [و] رسوالن که پیش کننده 16ي پیغمبران و سنگساراي اورشلیم، اي اورشلیم، اي کشنده ]37: 23[م، 
خود را زیر بال  21که فرزندان 20ماکیان 19همچو 18، چند بار خواستم که فرزندان تو فراهم آورم17وي فرستاده شدند

 27گویم. و راست می26شما ویران 25هاي شما برخانه 24شود 23رها 22رد کند، و آن را نخواستید. از این ساعتخود گ
 آید. که خجسته باشد آن که به نام خدا می 29این ساعت نخواهید مرا دیدن تا آن وقت که بگویند 28به شما که از [بعد]

                                        
 ».هستید: «2و ف  1. در ف 1

 ».کشته اند: «2و ف  1. در ف 2

 ».شما: «2و ف  1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرزند افعی«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».نویسندکان: «2و ف  1؛ در ف »کسان«صل: . در ا6

 ».محافلهاء: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کنید«. در اصل: 9

 ».تا: «2و ف  1. در ف 10

 . + و11

 ».بر: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

او را کشتند او را در میان هیکل : «2و ف  1دو * در ف . میان 15
 ».و مذبح

 . + پیغمبران16

 . + و17

 . + و ما18

 ».همجون: «2و ف  1. در ف 19

؛ ماکی به معنی ماکیان آمده است »ماکی: «2و ف  1. در ف 20
 (دهخدا).

 ».بجکان: «2و ف  1. در ف 21

 ».پی: «2و ف  1. در ف 22

 ».کداشته: «2و ف  1. در ف 23

 . + و24

 ».براء: «2و ف  1. در ف 25

 . + کنم26

 ».بکویم: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».بکویید: «2و ف  1. در ف 29
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 تستانید [و] وصایاي توریو زیره می 4و شبیت 3از پودینه 2، که از ده یکی1ها]واي بر شما اي امامان [جماعت 
 9که نابینایان [را] 8پندارد 7آن کس [که] 6بایستی که این را بکنید و آن را فرونگذارید. و [اي]و می 5اندازیدمی واپس
 برید. رانید و شتران قطار قطار فرو می، شما پشه می10کشدمی

و  ]39: 11[ل، شویید منافقان، که بیرون کاسه و پیاله می 12نویسندگان 11هاي امامان و]واي بر شما اي [جماعت
نابینایان، اول اندرون کاسه بشویید و  16؛ اي [امامان]15[است] 14هاو پلیدي 13و نجاست ]25: 23[م، درون شما پر خُبث 

 ، بیرون او پاك چون شود؟ 18پاك نباشد 17آنگه بیرونش؛ تا درون [او]

که از بیرون سفید [و] آراسته  20هستید 19واي بر شما اي جماعت امامان و نویسندگان، که به گورستان خمانا
؛ شما نیز آن چنان ظاهر 24و دغل است 23هاي مردهر از استخوانو از درون پ 22پندارندلطیف می 21است و خلق بیرونش

 . 28نماید و در درون، شما پر دغل [و] گناه اید*بیرون *نیکان می 27خلق؛ [چنان که از] 26از بهر [روي] 25شوییدخود می

 کنید وآرایش می 31گورستان پیغمبران و پاکان [عمارت و] 30امامان، که 29واي بر شما اي [نویسندگان و]
 شدیم. اینک شما بر نفسبودیم، با ایشان در خون پیغمبران انباز نمیما در روزگار پدران ما می 32گویید که [اگر]می

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».یک: «2و ف  1. در ف 2

 دهخدا).. پودینه: نعناع (3

 . شبیت: شوید (دهخدا).4

 ».فرو می کدارید: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 7

 ».می بندارد: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + و12

 ».آنجاست« . در اصل:13

 ».پلیدهاي و«. در اصل14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . + و18

 ».مانند: «2و ف  1. در ف 19

 ».یدستید«. در اصل: 20

 ».بیرون او: «2و ف  1. در ف 21

 ».می بینند: «2و ف  1. در ف 22

 ».استخوان مردکان: «2و ف  1. در ف 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نجاست«. در اصل: 24

 ».میشوید و«. در اصل: 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

نیکانید و درون شما پر دغل و : «2و ف  1. میان دو * در ف 28
 ».کناه

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 ».زیرا: «2و ف  1ر ف . د30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 32
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خورید به سبب درازي زنان میبیوه 2هايمنافقان، زیرا خانه 1واي بر شما اي گروه امامان و نویسندگان ]14: 23[م، 
جماعت امامان و  5واي بر شما [اي] ]13: 23[م، . 4دشوار است 3[عظیم]ي شما نماز شما؛ از بهر آن عقوبت [و] شکنجه

گذارید روید و کسی دیگر نمینمی 9شما اندر 8خلق؛ [و] 7بهر 6بندیدهاي ملکوت آسمان مینویسندگان، که دروازه
 که اندر رود. 

زمین [و] دریا تا یک مرد در دین  11جویید، زیرا می10واي بر شما اي جماعت امامان [و نویسندگان] ]15: 23[م، 
 ، او را دوزخی کنید.13و چون از شما بشنود 12درآورید

]واي بر شما که می ]16: 23[م،   15آن [که به] 14گویید که هر که به کنشت سوگند بخورد، آن سوگند نیست [االّ
کوران،  18اي جاهالن . و17، آن سخت عظیم است*16زر که در باالي تخت کنشت است، *[اگر] به آن سوگند بخورند

کند؟ [و که در کنشت است یا کنشت که زر را مقَدس می /240/برگ؟ زر 20تر است از این [هر دو]عظیم 19کدام
گویید که آن که به کنشت سوگند بخورد، چیزي نیست االّ آن که به قربان که باالي او است، سوگند بخورد، آن می

به  23و هر که 22دارد؟]تر است؟ قربان یا مذبح که قربان را پاك میبزرگ . [اي جاهل کوران، کدامین21مقبول باشد]
کنشت سوگند بخورد، [به هر چه در کنشت است، زیر و باال، سوگند خورده باشد؛ و آن که به هیکل سوگند بخورد، 

 26عرش خدا]که در او هست، به همه سوگند خورده باشد. [و آن که با آسمان سوگند بخورد، به  25و هر چه 24بدان]
 . 27گاه او است، [سوگند خورده باشد] و بدان که باالي او است نشسته]که نشست

                                        
 . + و1

 ».خانۀ: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».شود: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + و6

 ».برابر: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».اند و«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».میجوید«. در اصل: 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »درآید«. در اصل: 12

 ».بشنوند«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + و16

سوکند بخورد وبال و کنهکار : «2و ف  1. میان دو * در ف 17
 ».باشد

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جاهل«. در اصل: 18

 ».کدامین: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . بر اساس ب افزوده شد.22

 ».انک: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».بدانجه: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27
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 کوهونان [و] سوگند خوردن به زر که بر مذبح است 1[فصل] پنجاه [و] دو: واي به
. آنچه 5اند خلیفهدر مقام موسی  4: نویسندگان3ي خلق [که]به همه 2و آنگه به شاگردان خود گفت و ]1: 23[م، 

بندند و بارهاي گران می /239/برگکنند؛ گویند و خود نمیمی 6بکنید *ولیک کردار ایشان مکنید زیرا* بر شما بگویند،
نفاق است زیرا که  9؛ و کردار ایشان همه [ریا و]8پرهیزندنهند و ایشان به سر انگشت آن را نمیگردن خلق می 7و [بر]

ها بنشینند انجمن 11يکه در روي سینه 10ند، و دوست دارندکنکنند و سر آستین فراخ میبندهاي طیلسان خود دراز می
 14خورند روزيایشان که می ]40: 12س [. 13در بازارها بر ایشان سالم بدهند و ایشان را خداوندان بخوانند 12و خلق
و شما مگذارید که شما را عظیم  ]8: 23م [سزا یابند.  17، ایشان دشوار16کشیدن نماز خود 15زنان، به موجب درازبیوه

 23در زمین [پدر] 22برادران اید. از بهر شما 21در آسمان، [و] شما همگی 20است 19یکی 18بخوانند زیرا که عظیم [شما]
مسیح  25ي شما]است. [و از بهر شما سرور تدبیر کننده مخوانید که تدبیر کننده 24مخوانید که پدر شما در آسمان یکی

 28ي شما باشد [و] آن که خویشتن را مسکین [و] متواضعتر باشد، بندهشما عظیم 27در 26هد [که]است تنها. آن که خوا
 ، او بزرگ شود. 29بدارد

                                        
 ».بر: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »که«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + و4

 . + و5

 ؛ بر اساس»و کردار ایشان مکنید ولیک«. میان دو * در اصل: 6
 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».نمی برنجند: «2؛ در ف »نمی بربیجند: «1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».میخواهند: «2و ف  1. در ف 10

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »روزشنبه«. در اصل: 11

 . + را12

 . + و13

 ».روزه«. در اصل: 14

 ».دازي«در اصل:  .15

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »کشیدن نماز خود«. در اصل: 16
 شد.

 ».دشخوار: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».یک: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 21

 آمده است.» خود«در معنی » شما. «22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».یک: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 تصحیح شد.2و ف  1؛ بر اساس ف »از«. در اصل: 27

 ».متواصیع«. در اصل: 28

 ».دارد: «2و ف  1. + و؛ در ف 29
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مسیح  3که بر 2را به یک روز خوانده شود؛ *این 1براي شما ظاهر شود و تمامی روزگار که مسیح بر زمین بود، آن
 .7خدا* 6مسیح است 5دهد یعنی [که]می 4اند با او، این گواهیاند و برابري کردهایستاده

 

 که پسر داوود است مسیح 9از براي 8[فصل] پنجاه [و] یک: که گفت 
شما  ]42: 22[م، گفت که:  11[و بدیشان] ]41: 20[ل،  پرسید ایشان از، عیسی 10و چون امامان گرد شدند ]41: 22[م، 

و او به ایشان گفت:  ]43: 22[م، پسر داوود است  ]41: 20[ل، گویید؟ پسر کیست؟ ایشان گفتند که: می 12در حقّ مسیح چه
بر دست راست  17من گفت 16: خدا با خداي15که گفت در کتاب مزامیر ]42: 20[ل، نام مسیح خدا نهاد  14داوود 13چون

گوید که ، چون می18و چون داوود نام مسیح خدا نهاد ]45: 22[م، من بنشین تا دشمنانت را به زیر پاي تو خوابانیده کنم. 
از وي سخن  20کسی دیگر از ایشان که [دیگر] 19توانستندو نمی ]34: 12[س، پسر او است؟ کسی جواب ندادند 

 .22و چیزي بپرسند* 21*بگویند

  

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »او«. در اصل: 1

 . + است2

 ».براي«. در اصل: 3

 + را که. 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 . + و6

اینست مسیح که استاده اند و با او برابري : «1. میان دو * در ف 7
 ».کرده اند این کواهی می دهد که مسیحست خدا

 ».جون بکوید: «2و ف  1. در ف 8

 ».برا«. در اصل: 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».چو«. در اصل: 12

 نام. + 13

 . + خدا و14

یهوه به خداوند من گفت: به : «1: 110. اشاره است به مزمور 15
 .»دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاي انداز تو سازم

 ».بخداء: «2و ف  1. در ف 16

 . + و17

 . + و18

 ».نمی یابست: «2؛ در ف »نمی یارست: «1. + و؛ در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ح شد.ي افعال جمله تصحی؛ به قیاس با بقیه»بگوید« . در اصل:21

 ».برسند: «2و ف  1. میان دو * در ف 22
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تر و دیگر وصیت از این بزرگ ]31: 12س [ پیغمبران هايکتاب و ت؛ به این دو وصیت تمام شود توری1خود دوست بدار
به  5است و نیست کسی [دیگر] 4حقیقت که یکیگفتی به 3گفت که: اي معلّم، [خوش] 2نیست. و آن نویسنده [بدو]

باید قوت دوست می 12ي][و از همه 11ي فکراز همه 10جان و 9ي]ي دل [و از همههمه 8و او را [از] 7خدا 6جز [از]
-ها و از همه محرقاتتر است از همه قربانهمچون جان خود؛ و این پیش 14باید داشتو یار خود را دوست می 13داشت

گفت که: نیستی دور از ملکوت  17دهد، به او [جواب داد و]را دید که به حکمت جواب می 16او] چون. و عیسی [15ها
 خدا. 

این  20عظیم دارد لیکن 19معنی 18]این[ تو؛ خداي خدا، از بشنو اسرائیل،] اي: [تآن که گفت در توری تفسیر
، خداي 23خدا گفت: بشنو از خدا 22اسرائیل، بشنو از من و لیک /238/برگکه گفت: اي  21بایستیخدا گفت، [پس] می

خدا،  25گوید که: [منم]خدا [و] با شما سخن بگوید، از او بشنوید؛ و اینجا می 24اهر شودتو، یعنی وقتی در میان شما ظ
سخت مدارید  31، دل شما از بهر [او]30بشنوید 29آواز [او] 28در مزامیر گفت که: امروز [اگر] 27؛ که26خداي [شما]

در آن روز که از  32کردن خواهید برابري خدا با همیشه: که گفت تاند؛ و باز در توریهمچون که پدران شما کرده

                                        
 : + م2و ف  1. + س؛ در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».یک: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».او: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».او«. در اصل: 10

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فکرت«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».داشتن: «2و ف  1. در ف 13

 ».دار: «2و ف  1. در ف 14

. محرقات: جمع محرقه، سوزانیده شده، سوخته شده 15
آن را بسوزانند؛ اشاره است به رسم سوزاندن (دهخدا)؛ آنچه 

 قربانی در شریعت یهود.

 ».ان: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 . + و19

 ».زیرا: «1. در ف 20

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بایستی«. در اصل: 21

 ».اال: «1. در ف 22

 . + و23

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ومیشود «. در اصل: 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 ».و: «1. در ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 . + و30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31

 . + و32
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و از  ]31: 22[م،  3االّ مانند فرشتگان آسمان باشند 2و نه زنان مردان خود را به شوهري [بستانند] 1خود را نستانند
خدا از آتش به او گفت که:  6که چون /237/برگنخواندید  5در کتاب موسی ]26: 12[س، مردگان  4بهر خیزانیدن

 9یعقوب [و] نگفت که خداي مردگان، لیکن 8، خداي ابراهیم، خداي اسحاق، خداي7منم، منم [خدا] ]32: 22[م، 
و چون خلق اینها شنیدند،  ]33: 22[م، گمراه شدید.  12شما را [به]یکبار هم چنین ]27: 12[س، ؛ 11زندگان 10خداي

 از وي در تعجب ماندند.

نّت یکی از ایشان که در س 15، در پیش او آمد14خموش کرد 13و چون امامان دیدند که زنادقه [را] ]34: 22[م، 
 .کند سوال او از که بود عالم تتوری

 

 تر است[فصل] پنجاه: پرسیدن معتزالن از او که کدام وصیت عظیم

 بهو عیسی  ]37: 22[م، تر است ها مقدموصیت 17که کدام وصیت است که از [همه] 16و از او پرسید ]28: 12س [
است؛ دوست  21یکی 20خدا، خداي [تو] 19اسرائیل، بشنو ازها، اي تر از همه وصیتپیش ]29: 12[س، که:  18گفت مرد آن

از  24و این نیز بیفزایم 23ي قوتتي فکرت و از همهي جانت و از همهي دلت و از همهخداي تو، از همه 22بدار [خدا]
جان همچون  29؛ دوام مانند این [اول] است که: یار خود28ترینپیش 27وصایا 26ياز همه 25این است ]38: 22[م، بهر تو 

                                        
 ».نشناسند: «2و ف  1. در ف 1

 شد. افزوده 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».بشوند: «2و ف  1. در ف 3

 ».برخاستن: «2و ف  1. در ف 4

وگفت: من هستم خداي پدرت، : «6: 3. اشاره است به خروج، 5
 ».خداي ابراهیم، و خداي اسحاق، و خداي یعقوب

 ».جویک: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 . + و8

 ».اال: «2و ف  1. در ف 9

 . + م10

 ».زندگانی«اصل:  . در11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »چنان«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + و14

 ».امدند و: «2و ف  1. در ف 15

 ».برسیدند: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

اي اسرائیل بشنو، یهوه، خداي : «4-6: 6. اشاره است به تثنیه، 18
هوه واحد است. پس یهوه خداي خود را به تمامی جان و ما، ی

 ».تمامی قوت خود محبت نما

 . + م19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».یک: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد 2و ف  1. بر اساس ف 22

 : + م2و ف  1. + س؛ در ف 23

 . + و24

 . + و25

 ».بهر«. در اصل: 26

 ».ماصایا«. در اصل: 27

 : + س2و ف  1در ف  . + م س؛28

 ».تو: «2و ف  1. در ف 29
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یک زن ستده  1[فصل] چهل [و] نه: پرسیدن معتزالن از بهر آن هفت برادر که [هر هفت]
 بودند

گویند که نیست قیامت که می 4ایشان* آمدند. پیش عیسی 3زنادقه 2و دیگر بار [پرسیدند] ]23: 22[م، 
 6نوشت ما بهرگفتند که: اي معلّم، موسی او را بپرسیدند و می ]19: 12[س، . 5شوند*مردگان [و آن را] منکر می

[که جهت  10*9، *برادر آن مرده زن وي را بستاند8بمیرد و زن بماند و از او فرزند نباشد 7که اگر برادر کسی
و مرد [و] تخم نگذاشت؛ و  14ستد 13[زن] 12ترتخم برخیزاند. و بود هفت برادر و برادر بزرگ 11برادر خود]

این  21نیز [و چهارم] 20؛ و سیم [برادر]19نشد [و بمرد] 18، از او چیزي17خواست 16ن را]دواُم [نیز آن ز 15[برادر]
نگذاشتند، و آن  24مردند [و] تخم 23و همه ]31: 20[ل، زن را ستدند  22تا هفت برادر آن [یک] ]26: 22[م، چنین 

[زیرا هر هفت برادر او را به زنی ستده  26برادر باشد 25زن نیز بمرد. در روز قیامت آن زن در بخش کدام
[و]  29دانید و نه قوت خداخیال گمراه شدید؟ و کتاب را نمی 28]این[ بهر نه: گفتعیسی  ]24: 12[س، ؟ 27بودند]

زنان  30چون از میان مردگان برخیزند، مردمان ]25: 12س [روز قیامت  ]30: 22[م، نه دریافتند آنچه در او هست؛ 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».صدوقیان«. در ك: 3

 ».ان قوم: «2و ف  1. در ف 4

که ان قوم که منکر قیامتند م : «2و ف  1. میان دو * در ف 5
 ».مردکانرا قیامت نیست

اگر برادران با هم ساکن باشند و : «5: 25. اشاره است به تثنیه، 6
یکی از آنها بی اوالد بمیرد، پس زن آن متوفی، خارج به شخص 
بی گناه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او درآمده او را براي 

 .»دخود به زنی بگیرد، و حقّ برادرشوهري را با او به جا آور

 ».کس«. در اصل: 7

 . + و آن8

 ».بستانندو«. در اصل: 9

برادر دیکر زن برادر خود : «2و ف  1. میان دو * در ف 10
 ».بستاند

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 2؛ بر اساس ف »بزرکین: «1؛ در ف »بزرگ«. در اصل: 12
 افزوده و تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».ستده: «. در اصل14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».ستد: «2و ف  1. در ف 17

 ».فرزند: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».جمله: «2و ف  1در ف . 23

 ».فرزند: «2و ف  1. در ف 24

 ».کدامین: «2و ف  1. در ف 25

 ».خواهد بود: «2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 . + م29

 ».مردم: «2و ف  1. در ف 30
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می 1همدگر ندیشندکهنکاج  که 2ا گفتند  خود  میان  در  ما] 3و  از  را [ زی شوند  وارث  را  تر عظیم 4پاك 
بود امامان  حسودي  جهت  کردند،  آنچه  و  نمی 5است.  او  کردار  چون  کردنکه  نستند  میان 6توا در   ،

می 7خلق فرمودند 8شدندخوار  پیغمبران  که  ] 9همچون  [خدا سخن  این  و]  زبان  10[ بر  خود  بهر  گفت 
 پیغمبران.

، تا او را به 12یح بگوید که واجب نیست که جزیه به قیصر بدهیدبود که مس 11و مقصود ایشان و جهودان آن
پادشاهان واجب است بر همه خلق که بدهند  14او که بدهید حقّ قیصر به قیصر یعنی [حقّ] 13این بهانه بگیرند و گفتن
خود  و حقّ 18کنندایشان می 17داشتنگه 16پادشاهان، پاسبان خلق اند و [چون] خدمتکاران 15و فرض است بهر آن که

، چیزي پنهان *داشته باشد، او گناه 21و جزیه و غیره /236/برگپادشاهان و از تمغا و  20و هر که از حقّ [مال] 19ستانندمی
حقّ  23و حقّ خدا، راستی و درستی است و معاملت نیک [و] کردارهاي نیک که با هر کسی کنند؛ زیرا 22کرده است*

کردار نیک مانند گدایی است که  24خدا نه آن است که تنها نماز و روزه به جاي آورند و لیک نماز و روزه [تنها بی]
ي بی صدقه و راستی و کردارهاي نیک که و سیر نشود؛ این چنین است نماز و روزه 25کندهمه روز خود گدایی می

 ه کس نرساند.از او به خلق عالم منفعت و سود پیدا شود و آزار ب

 

 

                                        
 ».هم: «1. در ف 1

 ».می کردند: «1. در ف 2

 ».تا: «1. در ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».کردند امامان: «1. در ف 5

 . + و6

 ».جمع: «1. در ف 7

 . + و8

 . + و9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».این: «1. در ف 11

 ».بدهند« :1. در ف 12

 ».جواب: «1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».زیرا: «1. در ف 15

 ».خدمتکار: «1. در ف 16

 ».نکهداشتن: «1نگه داشتی؛ در ف «. در اصل: 17

 ».می کند: «1. در ف 18

 ».می ستاند: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 . + و21

 ».باشدکند خیانت کرده : «1. میان دو * در ف 22

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »لیکن«. در اصل: 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».کند: «1. در ف 25
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می دست 1کنند*ظلم  حاکمو  و  بطلبد  سرور  و  داشتند  استوار  بدي  و  شومی  بهر  از  ایشان  بهر  2هاي  ]
و] بطلبد  را  مرد  جان  و  بگوید  سخن  برگهاي، خیرات 3سالمت  /235/ [ [را نداختند  4خود  ا پست 

سوز کرم  که  نروند 6خون 5همچون  راستی  و  ت 7بخورد  [و]  روز  وقت 8اریکیدر  اینک  واي  واي   .
گریستن اکنون  آمد،  از] 9داوري  ] چرا  و  نمی 10شود.  باور  خود  نمیدوستان  چرا  [و  هراسید؟ دارید 

نمی باور  خود  دوستان  چرا  گفت:  خلق11دارید]که  همه  [و]  ما  بر  را  زی گفت  حواریون  بهر  از   ،12 
می سالمتی  و  بودند  آن]13خواستنددوست  چون [ یعنی  مس 14؛  از  دیدندمعجزها  که 15یح  افتند  دری نه   ،

ند توا کند 16ب گم  را  پیغمبر 17شما  ارمیاء  در  گفت  و  نکردید؟  پرهیز  او  خشم  از  چرا  بهر  18و  از  که: 
من] کنیم  19[ باه  ت را  او  و  برکنیم  زمین  روي  از  وي  درخت  ا  ت که  ایید  ی ب که:  گفتند  و  کردند  کهنکاج 
نام] 20از و  زندگانی [ ش 21زمین  خدا  اي  نشود؛  گفته  دیگر  چهاو  هر  و  یشان  ا آواز  من  22نیدم  بر 

می روزکهنکاج  هر  و  دهن] 23کردند  می 24[ من  وقت 25گشادندبر  هر  نشستن 26به  برخیزیدن 27در   28و 
می خود  چشم  به  و]  که29نگریدمایشان [ یشان  ا جان  بر  واي  که:  پیغمبر  اشعیاء  در  گفت  و  به  30؛ 

                                        
هر کس یکدیکر را بزور و ظلم می : «1. میان دو * در ف 1

 ».کنند

 ».حاکم بطلبد و«. در اصل: 2
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».کرم سوس: «1. در ف 5

 ».جون: «1. در ف 6

 . + و7

 ».روز تاریک: «1. در ف 8

 ».گریستنی«. در اصل: 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».عالم: «1. در ف 12

 . + و13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 . + و15

 ».بتوانند«. در اصل: 16

 ».نیست کردن: «1. در ف 17

ي دست و من مثل بره: «19: 11اره است به کتاب ارمیا، . اش18
د دانستم که تدبیرات به ّ ضآموز که به مذبح برند بودم و نمی

اش ضایع سازیم و آن را درخت را با میوه«گفتند: من نموده، می
؛ نیز »از زمین زندگان قطع نماییم تا اسمش دیگر مذکور نشود

 به بعد. 18: 18ر.ك: کتاب ارمیا، 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».و در«. در اصل: 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 1؛ بر اساس ف »کس«. در اصل: 22

 ».هروز«. در اصل: 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 . + و25

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »همه روز«. در اصل: 26

 ».نشست: «1؛ در ف »از شستنی«. در اصل: 27

 ».خاست« :1. در ف 28

 ».می نکریدند: «1. در ف 29

 ».زیرا: «1. در ف 30
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و روي [و]  2گذرانیکس نمی 1دانیم که تو، راستی و غلط بهر هیچحقیقت میاي معلّم، به ]14: 12[س، پرسیدند [و] گفتند: 
ي سر به قیصر بدهیم یا ندهیم؟ او ؛ واجب است که جزیه5آموزونیمی 4حقیقت راه [خدا]به 3بینی [االّ]دل کسی را نمی

یک دینار گفت  ]15: 12[س، ، اي منافقان، 8آزماییدمرا می 7و گفت که: [چرا] ]18: 22[م،  6حیله و مکر ایشان را دانسته بود
 10گفت که: [این] ]16: 12[س، و ایشان آوردند یک دینار پیش او و چون بر وي نگه کرد،  ]19: 22[م، پیش من  9که بیاورید

ر. و او گفت: بدهید حقّ قیصر را به قیصر و ؟ ایشان گفتند: از آن قیص11صورت [و] این سکه و این خط از آن کیست
 ماندند و رفتند.  14و در تعجب ]22: 22م [خدا.  13آنچه واجب است بر شما، بدهید به 12حقّ خدا

این تفسیر بهر  گفت] 15از  پیغمبر 16[ میخاء  [که] 17در  من  جان  بر  واي  زمین  18که:  از  ترس 
مرد یک  و  شد  همه 19دور  و  نیست  خون 20راست  حکم بر  زور و ها  یکدگر  بر  کسی  و *هر  کنند 

                                        
 ».هر: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نمی کذاري«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».می اموزانی: «2و ف  1. در ف 5

 ».دریافت: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 : + م2و ف  1 . در اصل، ف8

 ».بیارید: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شما«. در اصل: 12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 13

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 14

 . + که15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

واي بر من زیرا که مثل : «1-5: 7. اشاره است به کتاب میکاه، 17
ام که نه ها و مانند چیدن انگورهایی شدهجمع کردن میوه

اي براي خوراك دارد و نه نوبر انجیري که جان من آن خوشه
خواهد. مرد متُقّی از جهان نابود شده، و راست کردار از را می

میان آدمیان معدوم گردیده است. جیمع ایشان براي خود کمین 
شان هاي اینمایند. دستو یکدیگر را به دام صید می گذارندمی

کند و داور رشوه براي شرارت چاالك است؛ رئیس طلب می
 نماید؛ پسخواهد و مرد بزرگ به هواي نفس خود تکّلم میمی

اشد و ببافند. نیکوترین ایشان مثل خار میایشان آن را به هم می
 انانت و روزراست کردار ایشان از خاربست بدتر. روز پاسب

عقوبت تو رسیده است، اآلن اضطراب ایشان خواهد بود. بر یار 
خود اعتماد مدار و بر دوست خالص خویش توکل منما و در 

این قسمت از متن، به ». دهان خود را از همآغوش خود نگاه دار
 تر است: کتاب مقدس ارتدوکس نزدیک

Woe is me! for I am become as one gathering 
straw in harvest, and as grapegleanings in the 
vintage, when there is no cluster for me to eat 
the firstripe fruit: alas, my soul! For the godly is 
perished out of the earth; and there is none 
among men that ordereth his way aright: they 
all quarrel even unto blood: they grievously 
afflict every one his neighbour: they make 
ready their hands for mischief; the prince asketh 
a reward, and the judge speaketh flattering 
words; it is their souls’ desire: therefore will I 
take away their substance as a devouring moth, 
and as one that goeth by rule in a day of 
visitation. Woe, woe, thy times of vengeance 
are come; now shall be their lamentations. Trust 
thou not in friends, and put not your confidence 
in guides: beware of thy wife, so as not to 
commit any thing unto her 
(http://orthodoxengland.org.uk/pdf/ot/micah.p
df). 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».مردي: «1. در ف 19

 ».همکینان: «1. در ف 20
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آن را صنعت [و حرفت  4بود لیک 3که آن امامی نه از بهر خدا 2؛ بهر آن1آن عمل [و] رعیت از دست ایشان به در رود
 . 6خود ساخته بودند 5از براي]

[که] دیدن چشم و  10ظاهر *بسته 9پنج حواس 8که خود را بر 7، آنان [اند]»پنج نرّه گاو دارم«آن که گفت  
 13زیرا که خود را بر پنج حواس 12زبان [و] سودن دست [و] تن است* 11شنیدن گوش و بوییدن بینی و ذوق [و] چشایی

کار  16[برایشان] 15پنج جفت گاو و آدمی 14پنج لذت دنیایی که مانند اند به /234/برگظاهر بسته بودند به طلب آن 
 که اعتقاد در قیامت ندارند. 20حکما و اصحاب نجوم و غیرهم 19همچو 18همیشه 17ندک

خواهند اندازند و راستی نمیزنان حقّ را باز پس می 22[با] 21آنان اند که بهر فسق» زن ستدم«و آن که [گفت]: 
 کسانی که معروف اند به این شغل و کردارها. 24مانند 23بهر شهوات
 

 جزیه 26یهودیان بر مسیح بهر 25اعتراض[فصل] چهل [و]هشت:  

را با کسان هیردوس  28وي کهنکاج کردند تا او را بگیرند؛ و شاگردان خود 27و آنگه امامان رفتند از بهر ]15: 22[م، 
ز او [و] ا ]21: 20[ل،  30بگیرند [و] به آن بهانه او را در اندازند؛ و ایشان [آمدند] 29تا بر وي دق ]13: 12[س، پیش او فرستادند 

                                        
 . + و1

 ».زیرا: «1. در ف 2

 ».آن«. در اصل: 3

 ».اال: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».بود جهت حرفت«. در اصل: 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».بهر«. در اصل: 8

 ».خواص«. در اصل: 9

 . + ست10

 . + و11

و  که دید چشمست و شنیدن کوش: «1. میان دو * در ف 12
 ».بویدن مینی و جشایی زبان و سودن دستست و تن

 ».خواص«. در اصل: 13

 ».ماندند و«. در اصل: 14

 . + که15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».کنند«. در اصل: 17

 . + خسته و18

 ».همجون: «1. در ف 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »غیره«. در اصل: 20

 ».فسوق: «1. در ف 21

 س افزوده شد.؛ به قیا»و: «1. در ف 22

 . + و23

 ».همجون: «1. در ف 24

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »اعراض جستن«. در اصل: 25
 شد.

 ».سبب: «2و ف  1. در ف 26

 ».بر: «2و ف  1. در ف 27

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 28

؛ دق یعنی ریزه وشکسته از هر چیز، چیز دقیق »در: «2. در ف 29
 و ریزه (دهخدا).

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 30
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 4هابر کنار راه 3خود پیش نهاد؛ و بندگان خود را فرستاد [تا] 2هايها ساخته کرد و خوانچهدر طاس 1و پخت و [نبید]
بگویم که پیش  9. به ایشان همه8، پیش من بیاید7جاهل باشد 6بانگ بزنند به آواز بلند [و] بگویند: هر [که] 5ها[و] کوچه

اندازید تا زنده شوید. و من بیاشامید و جاهلی از شما فرو  10و از نان من بخورید و از شراب /233/برگبیایید پیش من 
؛ لیکن فرمان من 13ام [و] نه دریافتیدو نشنیدید و دو دست خود را برداشته 12: زیرا که شما را خواندم11سلیمان از باز

شما  15و مالمت از من قبول نکردید؛ و از براي این من نیز بر شکستن 14*به تسخّر گرفتید و کهنکاج من نشنیدید*
، از شما نشنوم؛ و مرا بجویید، بهر شومی 16ها بر شما بیاید، و مرا بخوانیدبال و مصیبت خندم و شاد شوم؛ و چونب

و او نیز ایشان را در دور انداخت و بیگانگان نیز  17شما، مرا نیابید. و چون مسیح آمد [و] ایشان را خواند، قبول نکردند
که طوایف  20و غیرهم 19انیان و قبطیان و ارمنیان، همچون سریانیان و فرنگان [و] رومیان و یون18به جاي ایشان خواند

 22ي]هاي ساخته و شراب، مسیح است که خود را بهر [همهاند که در مهمانی و عروسی درآمدند. و خوان 21ترسا
ند که تا خواستاسرائیل اند که سخن مسیح نمی، کوهونان بنی»ملک خریدم«قربان کرد. و آن که گفت که:  23عالم

، 27سخن مسیح بشنوند 26زیرا در خود پنداشتند که [اگر] 25چون ملک بدارند* 24دست *خویشتنرعیت همیشه زیر 

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».خوانهاء: «1خوان چه؛ در ف «. در اصل: 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».کنارها«. در اصل: 4

 ».کوچها«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».بود: «1. در ف 7

 ».بیایند: «1. در ف 8

 ».همکینان: «1. در ف 9

 ».نبید: «1. در ف 10

زیرا که چون خواندم، شما ابا : «28تا  24: 1. امثال سلیمان، 11
هاي خود را برافراشتم و کسی اعتنا نکرد. بلکه ستنمودید و د

تمامی نصیحت مرا ترك نمودید و توبیخ مرا نخواستید. پس من 
نیز در حین مصیبت شما خواهم خندید و چون ترس بر شما 
مستولی شود، استهزا خواهم نمود. چون خوف مثل باد تند بر 

ی نشما عارض شود، و مصیبت مثل گردباد به شما در رسد، حی
که تنگی و ضیق برشما آید. آنگاه مرا خواهند خواند لیکن 
اجابت نخواهم کرد، و صبحگاهان مرا جستجو خواهند نمود، 

 ».اما مرا نخواهند یافت

 ».: نخوانده ام1. در ف 12

 ».ندریافتند«. در اصل: 13

 .»سبک داشتید و تدبیر من نشنیدید: «1. میان دو * در ف 14

 ».شکفتکی: «1. در ف 15

 ».نخوانید و«. در اصل: 16

 ».نکردید: «1. در ف 17

 + و  .18

 ».ارامینیان«. در اصل: 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »غیره«. در اصل: 20

 ».ترسایی: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 ».دین داران: «1. در ف 23

 . + که24

 ».ایشان ملک بماند: «1. میان دو * در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 . + و27
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 5اندازید 4بیرون [به در] 3[و او را] 2پاي او را ببندید دست [و] 1مرد جواب نداد. ملک به بندگان خود فرمود که: [هر دو]
 و گزیدنی کم اند.  8بسیاران اند 7ساییدن است زیرا خواندنی 6هادر تاریکی؛ آنجا [که] گریستن و دندان

[و]  13جامه 12زیرا 11پوشیدنی تن گفت 10که الیق عروسی باشد، این نه بهر 9که ندید بر او پوشیدنی تفسیر
راستی و امانت و  17جان 16[و] بیهوده است و لیکن از بهر پوشیدنی جان فرمود و پوشیدنی 15هرزه 14آرایش آن همه

مجلس ملکان و  18پاکی و ادب و لطف [و] هنر و علم [و] عمل [است]. این است پیرایه [و] پوشیدنی جان که [الیق]
 ندارد، الیق دوزخ است.  19یعنی آن که اینهااي که همیشه زیبا است [و] بالیا نشود، پاکان و غیرهم [است]؛ پوشیدنی

، آن معجزها 20بهر مهمانی؛ خداوند، مسیح است که در میان ایشان بود و خوردنی [و] آشامیدنی تفسیردیگر 
پیغمبران به ایشان گفته بودند، و ایشان  21اسراییل اند که زودتربود که کرد؛ و کسان که خوانده شدند و نیامدند، بنی

 24، همچون که سلیمان23، مخالف شدند و نشنیدند تا سخن پیغمبران بر ایشان راست شود22چون خواندرا زدند؛ و 
ها کشت گاو [و] گوسفند 29[در او] 28خود ساخت و در او هفت ستون برخیزانید و 27اي [بهر]، خانه26: حکمت25گفت

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بستند«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »انداختند«. + و؛ در اصل: 5

افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »دندان«. در اصل: 6
 شد.

 ».خواند«. در اصل: 7

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بسیار«. در اصل: 8

آمده » بوشش« 2و ف  1؛ همه جا در ف »بوششی: «1. در ف 9
 ».پوشیدنی«است و در اصل: 

 ».جهت: «1. در ف 10

 . + و11

 ».از«. در اصل: 12

 . + غیره13

 ».جمله: «1. در ف 14

 ».روزه«. در اصل: 15

 ».پوشیدن«. در اصل: 16

 . + و17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».این عملها: «1. در ف 19

 ».خورش و اشامیدن: «1. در ف 20

 افزوده شد. 1؛ بر اساس ف »زوتر: «1؛ در ف »زود«. در اصل: 21

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خون«. در اصل: 22

 . + و23

خود را بنا کرده، و  يحکمت، خانه: «1-6: 9. امثال سلیمان، 24
هاي خویش را تراشیده است. ذبایح خود را ذبح هفت ستون

ي خود را نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره
نیزآراسته است. کنیزان خود را فرستاده، ندا کرده است، بر 

هاي بلند شهر: هرکه جاهل باشد به اینجا بیاید، و هرکه پشت
وید. بیایید از غذاي من بخورید، و گناقص العقل است، او را می
ام بنوشید. جهالت را ترك کرده، از شرابی که ممزوج ساخته

 ».زنده مانید، و به طریق فهم سلوك نمایید

 . + و25

 . + بر26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 . + در.28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29
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گفت.  4خداوند [خود] 3سبب نتوانم آمدن. و آن بنده آمد و اینها را به [آن] 2و از این 1یکی دیگر گفت که: زن ایستدم
و دیگر بار بندگان را فرستاد [و] گفت که: بروید،  ]4: 22[م، کسی [را] نیاوردند.  6که 5خداوند عظیم خشمناك شد

 11هاي فراخو شراب در طاس 10کشتیم 9راست کردیم و نره گاوان [فربه] 8بگویید که [آش] 7ایشان را [که خواندم]
کردیم براي شما که بیایید [و] در عروسی ما شاد شوید. و آن بندگان  13مهیا 12آماده داشتیم و هر چیزي [را راست و]

رفت و یکی در دیه خود  15[خود] 14ند و اینها را گفتند همه و ایشان آن سخن را حقیر کردند؛ و یکی در بازرگانیرفت
خشمناك شد  17را شنید، عظیم 16رفت و قومی روي سوي بندگان ملک کردند و ایشان را کشتند. و چون ملک اینها

را سوزانید. و آنگه به بندگان خود گفت: مهمانی  فرستاد [و] آن کشندگان را کشت و شهر ایشان 18و لشکر [خود را]
[و] در میان بازارها  ]21: 14ل [ 20ها، ارزانی نبودند. اکنون بروید در کنار راه19ما حاضر است و آن کسان که ما خواندیم

ران و لنگان فراهم آورید و [از] مسکینان [و]غریبان [و] رنجو 21ي دیوارها و باروها[و] بیرون شهر و نشستگان زیر سایه
ي ما را پر کنند. اکنون تا بیایند و خانه ]23: 14ل [بدان،  24هر که ببینید، بخوانید، از نیکان [و از] 23[و] ]9: 22م [ 22و نابینایان
رفتند [و] خواندند و چون خانه از  ]10: 22م [. 25گویم یکی از ایشان که خوانده شدند، آن مهمانی را نچشیدبه شما می
اي که الیق که بر وي نیست جامه 28بنگرد؛ دید آنجا یک مرد /232/برگبر خلق  27پر شد، ملک آمد تا 26خوانندگان

که الیق عروسی باشد؟ آن  30و نیست بر تو پوششی 29عروسی باشد، به او گفت: اي مرد، به چه معنی به اینجا درآمدي

                                        
 ».ستدم: «2و ف  1. در ف 1

 ».بدین: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 شد. افزوده 2و ف  1. بر اساس ف 4

 : + م2و ف  1. در اصل، ف 5

 ».و: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».کستیم: «2و ف  1. در ف 10

 ».مزاج کرده: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».معد«: 2و ف  1. در ف 13

 ».بازرگان«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».این: «2و ف  1. در ف 16

 ».بغایت: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خواستیم«. در اصل: 19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کنارها«. در اصل: 20

 ».بازارها: «2ف و  1. در ف 21

 ».نه بینایان: «2. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

د و«. در اصل: 25  ».نجش

 . خوانندگان در معنی خواندگان و دعوت شدگان آمده است.26

 ».و«. در اصل: 27

 ».شخص: «2و ف  1. در ف 28

 ».امدي: «2و ف  1. در ف 29

 ».پوشش: «2ف  و 1. در ف 30
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، [و] عجب آن باشد که در فهم »همان است که از پیش خدا بود [و] عجب است: «1و این که گفت در مزامیر
 او همه عجب است. 2و عقل آدمیان نگنجد و کردار مسیح [و] آمدن

، یعنی هر که بر مسیح سخن بیهوده بگوید، جور بر »خرد شودافتد، هر که به این سنگ به« 4که [گفت] 3و آن 
ح ، یعنی هر که از آن مسی»افتد، خرد شودهر که این سنگ بر او به«تنان خود بنهد و خرد شود؛ و آن که گفت که 

 نشنود و بر او عاصی شود، مسیح او را خرد کند.  5باشد و فرمان او

، دریافتند که از بهر ایشان گفت. و ایشان 6ها شنیدنداین سخن و مثل و چون عظیمان ائمه و معلّمان ]45، 21م [
 دانستند.او را همچون پیغمبر می 7خواستند که او را بگیرند و باز از عام ترسیدند زیرا کهمی

 

 [فصل] چهل [و] هفت: مثل مهمانی و عروسی

و از بهر پسر خود  8ملکی مرد به است مانند آسمان ملکوت: گفت] و[ کرد بلند آوازو آنگه عیسی  ]1: 22[م، 
: 22[م،  12شب [خوردن] 11. و در [وقت]10[و بسیاران خواند] 9مهمانی بزرگ شبانگاه یراق کرد ]16: 14[ل، عروسی کرد. 

بهر شما آراسته و آماده شد، به  15که [و] بخوانند که: همه چیز 14تا بگویند به هر ]17: 14[ل، فرستاد  13بندگان خود را ]3
گفت که: ملک  /231/برگخوانده شد،  19آن که اول18. 17. *و هر یکی آغاز بهانه کردند تا نروند*16سی بیاییدعرو

خواهم از تو که مرا بگذاري؛ و یکی دیگر گفت که: پنج ببینم و می 21تا [او را] 20خواهم که بروم*ام و می*خریده
؛ و 23خواهم از تو که مرا بگذاري [تا در گاو خود باشم]روم تا ایشان را بسپارم و میگاوان خریدم، مینرّه 22[جفت]

                                        
 ».مزمور: «1. در ف 1

 ».آمدنی: «1. در اصل و ف 2

 ».این« :1. در ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».مسیح: «1. در ف 5

 . + و6

 ».که زیرا«. در اصل: 7

 ».مردي ملک: «1. در ف 8

. یراق کردن: تجهیز کردن، مسلح کردن، به سالح مجهز 9
 ساختن (دهخدا) و در اینجا ترتیب دادن و آماده کردن.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 . + خواند13

 ».بهر«. در اصل: 14

 ».جیزي: «2و ف  1. در ف 15

 ».بیاید: «2و ف  1. در ف 16

بعضی بهانه جستند و اغاز عذر : «2و ف  1. میان دو * در ف 17
 ».: کردید) که نیایند2خواستن کردند (در ف 

 . + و18

 ».نخست: «2و ف  1. در ف 19

 ».خریدم و برفتن می شتابم: «2و ف  1میان دو * در ف  .20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23
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، بهر این است که 2نشوند، خدا این چنین فرمود. این مثل که مسیح گفت 1و یهودیان خراب شدند [و] تا ابد آبادان
 ه شود. ذکر رفت تا کار خدا دانست

 

 [فصل] چهل [و] شش: گفتن او از براي سنگ خوار انداخته

شایسته، کندند  7نیست 6گفتند 5آن سنگ که [بنّایان] 4مزامیر 3به ایشان گفت که نخواندید در کتاب ]42: 21[م، 
این بود و در چشم ما  14گوشه؛ و از پیش [خدا] 13سرور 12، شد11انداختند 10به در 9و او را از عمارت 8و خوار کردند

نیک  يگویم که ملکوت آسمان از شما برکنده شود [و] به کسان دیگر داده شود که میوهعجب است. از بهر این می
 شود. 20، خرد19افتد، و هر که این سنگ بر وي به18، [خرد شود]17افتدبه این سنگ به 16. و هر که15بدهند

نصر گفت: بت در جواب بخت 21در کتاب دانیال پیغمبر /230/برگاین که مسیح از بهر سنگ گفت؛  تفسیر
سنگی عظیم از سنگستان اصلی بی دست آدمی بریده شد و  24: دیدي23گویداز زر و نقره و غیره و آنگه می 22دیدي

و گوشتمند شد و آن بت را خرد کرد و کردار خود را نمود و باز باال رفت به عظمت [و] با آن  25از کوه به زیر آمد
 مسیح است.  27شد و حکم کرد تا ابد االبد؛ آن [سنگ] 26لی باز یکیسنگ اص

                                        
 ».معمور: «1. در ف 1

 ».فرمود: «1. در ف 2

سنگی را که معماران رد : «22-3: 118. اشاره است به مزمور 3
کردند، همان سر زاویه [سنگ اصلی عمارت] شده است. این از 

 ».ما عجیب استجانب خداوند شده و در نظر 

 . + و4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 ».گفتن«. در اصل: 6

 . + و7

 ».کندند و کردند«. در اصل: 8

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »جماعت«. در اصل: 9

 ».فرو: «2و ف  1. در ف 10

 . + و11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اوست«. در اصل: 12

 ».سردار: «1. در ف 13

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 14

 ».بدهد«. در اصل: 15

 ».هرگز«. در اصل: 16

؛ بر اساس ف »بیوفتد: «2و ف  1؛ در ف »افتدنه «. در اصل: 17
 تصحیح شد. 2و ف  1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».افتد: «2و ف  1. در ف 19

؛ همه جا چنین بود و همه را به صورت »خورد«. در اصل: 20
 نوشتیم.» خرد«

 به بعد. 31: 2اره است به کتاب دانیال، . اش21

 ».دیدم: «1؛ در ف »دید«. در اصل: 22

 ».کفت: «1. در ف 23

 ».دیدم: «1. در اصل و ف 24

 ».کردید: «1. در ف 25

 ».بارکُلی: «1؛ در ف »بارکی«. در اصل: 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27
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ن ااسرائیل اند و بارو، ناموس است و برج، کنشت است و معصره، قربکه: رز، اورشلیم است و درختان، بنی 1کرد
 واست و انگور، امانت؛ چون همه تمام کرد، امانت خواست، نیافت؛ بندگان که زدند و تهی وا گردانیدند، موسی 

 5و [بعضی] 4سنگسار کردند 3و آنان پیغمبران اند که از ایشان نشیندند و آنان که [ایشان را بعضی] 2موایلش و هارون
[ایشان  /229/برگارمیا و زکریا و غیره از پیغمبران که به این شیوه ، همچون اشعیا و 9کشیدند 8اره 7و [بعضی] 6کشتند

کشتند؛ و پسر خداوند رز، مسیح است؛ آمد پیش ایشان که تا میوه بستاند، او را بیرون بردند و کشتند؛ و ایشان  10را]
را به یکبار خراب کرد و ، رز بهر ایشان بماند، اما او زنده شد و ایشان 13او را بکشند 12پنداشتند که [چون] 11[چنین]

که  15از قبایل بیگانگان، [و رز از ایشان] 14ها نشانیدناموس ایشان را تبدیل کرد و درختان ایشان را برید و شاخ
معصره کرد  21و خود را [چون] 20میوه دهند 19ترسایی داد تا بدو 18[و] به جماعت پیشوایان 17، استاد16کوهونان اند

معروف  23غایتي نو که این ساعت بهخراب کرد و خانه 22ا اولین [که آن را]ي خدو برج، کنشت است و خانه
ایشان  27پیغمبران گفتند بهر خرابی و آبادانی [و خرابی از جهت] 26آنچه که25 24است، برخیزانید، تا به اتمام برسد

 29آنان 28]اسرائیلر بنیي خدا یکجا و آبادانی بهاند از [بنی]اسرائیل [خراب شدند با خانهکه بر ضاللت خود مانده
، آبادان شدند [و] تا ابد خراب نشوند؛ 33اسرائیل]که اساس آن بنیاد اند [از بنی 32حواریون 31، [و]30که ایمان آوردند

                                        
 به بعد آمده است. 1: 5. این تمثیل در اشعیا، 1

 ».شماویل«. در اصل: 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».کرده اند: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».کشته: «1. در ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ؛ منشار به معنی اره است (دهخدا).»منشار: «1. در ف 8

 ».کشیده: «1. در ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 . + و13

 ».نشاند: «1. در ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».نود«. در اصل: 16

 ».ستد: «1. در ف 17

 ».کشیشان: «1ر ف ؛ د»پیشوایی و«. در اصل: 18

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ابد«. در اصل: 19

 ».بدهند: «1. در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 . به قیاس افزوده شد.22

 ».بقیامت: «1. در ف 23

 ».تا تمام شود: «1. در ف 24

 . + و25

 . + در26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 ».ان«. در اصل: 29

 ».اورد«. در اصل: 30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31

 . + اند32

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 33
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و  ]41: 21[م،  2و رز را به دیگران بدهد که تیمار کنند ]16: 20[ل، تباه کند  1[و هر چه بدتر] ]41: 21[م، آن رزبانان را بکشد 
 به او برسانند.  3ي او را در هنگام [خود]میوه

ي در گوشه 7بهر دوست من رز بود 6که گفت:] 5عیاء پیغمبر؛ [خدا فرمود بر زبان اش4آن که رز نشانید تفسیر
، [و] بر گرداگرد او 11اي کند و در او برجی بساختمیانش معصره 10و [در] 9ها نشانیدو در [او] درخت 8چریکین
فرزندان یهودا،  15خار داد؛ اکنون اي مردمان اسرائیل، و اي 14، تلو و13کشید و خواستم که انگور دهد 12حصار
. [اینک] درختانش را 20خار داد 19، تلو و18رز من داوري کنید که از او انگور خواستم 17و در میان [من و] 16بیایید

و عوض درختان، تلو و خار در او برویانم  22آورم [و] ویران کنم و برجش را خراب بسازم 21ببرم و دیوارش را فروذ
رز، بیت المقَدس  25این] تفسیربادانی نپذیرد. و [من آ 24و خشم ببارانم و دیگر بار رز 23و عوض باران، سنگ [زیزي]

، اشعیاء پیغمبر تفسیر 27در این فصل 26ها، جوانان یهودا اند؛ و این چنین [باز]اسرائیل اند و شاخاست و درختان، بنی

                                        
 شد.افزوده  1. بر اساس ف 1

 ».کند«. در اصل: 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».نشاند: «1. در ف 4

محبوب من تاکستانی در تلّی : «1-6: 5. اشاره است به اشعیا، 5
ها پاك کرده و مو بسیار بارور داشت، و آن را کنده از سنگ

بهترین در آن غرس نمود و برجی در میانش بنا کرد و چرخشی 
د بود تا انگور بیاورد؛ اما انگور بمنتظر مینیز در آن َ کند. پس 

آورد. پس اآلن اي ساکنان اورشلیم و مردان یهودا، در میان من 
و تاکستان من حکم کنید. براي تاکستان من دیگر چه توان کرد 
که در آن نکردم؟ پس چون منتظر بودم که انگور بیاورد، چرا 

ایم که من به نمانگور بد آورد؟ لهذا اآلن شما را اعالم می
دارم و چراگاه تاکستان خود چه خواهم کرد. حصارش را بر می

سازم و پایمال خواهد گردید. خواهد شد؛ و دیوارش را منهدم می
کنم که نه پازش و نه کنده خواهد شد و خار و آن را خراب می

فرمایم که بر آن و خس درآن خواهد رویید، و ابرها را امر می
 ».باران نباراند

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 . + و7

. چریکین از قرار معلوم به معنی روستا و روستاي کوچک 8
 آمده است.

 ».نشانده: «1. در ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».ساخت: «1. در ف 11

 ».بازو: «1. در ف 12

 . + و13

 ».تلور«. در اصل: 14

 ».سوي«. در اصل: 15

 ».بیاید: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 . + و18

 ».تلور«. در اصل: 19

 . + و20

 ».فروز«. در اصل: 21

 ».فرو کردانم: «1. در ف 22

؛ زیزي در اینجا به »زیري: «1. به قیاس افزوده شد؛ در ف 23
و زازیۀ به معنی زمین ̍ها زیزي معنی درشت است؛ در فرهنگ

 درشت است (دهخدا)

 تصحیح شد. 1؛ بر اسااس ف »از«. در اصل: 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 . + در27
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 باغ رز عمارت کرد و باغبانان پسر خداوند رز کشتند 1[فصل] چهل [و] پنج: مثل آن مرد که 
یک مرد کدخدا بود؛ باغ رز ساخت و در  4[و] گفت که: [بشنوید] 3دیگر آورد 2و بعد از این مثل ]33: 21[م، 

 10و خانه برجی 9کند 8معصره 7کشید و در میان او 6و گرداگرد آن را دیوار [و بازو] 5ها بسیار نشانیدآنجا درخت
تیمار کنند و نگاه دارند؛ و او رفت در  13[او را] 12سپارد که 11عمارت کرد و [چون] تمام شد، آن را به مردم رزکار

د. [تا] از آنجا بهر او میوه بیاورنمیوه رسید، بندگان خود را پیش باغبانان فرستاد  15خود. چون هنگام [دخل] 14يخانه
و بندگان دیگر پیش ایشان  ]36: 21[م، را زدند و ایشان را تهی باز گردانیدند.  17[آن بندگان] ]3: 12[س، و آن رزبانان 16

 ]4: 12[س، و زخمناك برهنه باز فرستادند.  ]12: 20[ل، اره کشیدند  18فرستاد و ایشان را نیز زدند [و] سنگسار کردند و [با]
یکی پسر عزیز داشت،  22کشتند. آخر 21ایشان را نیز زدند و [بعضی را] 20، [چیزي از]19و دیگر بار بسیار بندگان فرستاد

 24از پسر من شرم بدارند [و] میوه بدهند. و [آن] ]6: 12[س، مگر  ]13: 20[ل، را پیش ایشان فرستاد [و] گفت که:  23او
تا  26بیایید ]7: 12[س، رسد، می 25ي پدر این است و میراث به اینشیدند که خلیفهدر نفس خود اندی ]14: 20[ل، رزبانان 

و او را از رز بیرون بردند [و] کشتند. مرا خبر  ]15: 20[ 29لملک بماند؛  28را بکشیم و باغ رز از بهر ما 27این /228/برگ
 ]16: 20[ل، گفتند که  31همه [بدو] ]41: 21[م، ؟ 30به ایشان چه کند ]15: 20[ل، چون خداوند رز بیاید،  ]40: 21[م، دهید که 

                                        
 . + در1

 ».مثلی: «2و ف  1. در ف 2

 ».زد: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».نشاند: «2و ف  1. در ف 5

هر » بازو«افزوده شد؛ یکی از معانی  2و ف  1. بر اساس ف 6
؛ از قرار یک از دو چوب کنار درگاه و طرفین در است (دهخدا)

 معلوم این معنی در اینجا مراد بوده است. 

 ».میانش: «2و ف  1. در ف 7

جاي شیره کشیدن از انگور و جز آن؛ چرخشت . معصره: 8
 (دهخدا).

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 9

 ».برج: «2و ف  1. در ف 10

 ».رزبانان: «2و ف  1. در ف 11

 ».تا: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».بخانۀ: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 : + س2و ف  1. در اصل، ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + و19

 افزوده شد. 2و ف  1. به قیاس و بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».عاقبت« :2و ف  1. در ف 22

 ».ان: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».بدو: «2و ف  1. در ف 25

 ».بیاید: «2و ف  1. در ف 26

 ».او: «2و ف  1. در ف 27

 . + و28

 تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »م: «2و ف  1. در اصل، ف 29

 . + و30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31
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آمد در پیش شما در راه راست [و] به او ایمان نیاوردید؛ [و سودخواران  1ویندهششما، در ملکوت اندر روند؛ و یحیی 
 نه پشیمان شدید. 3به او [و شما نه ایمان آوردید و] 2اند]اند و بدو ایمان آوردهکنندگان سخن او شنیدهو زنیه

اند که بیرون از شریعت  روم [و] رفت، آناناسرائیل اند. و آن برادر که گفت: نمیبنی 4؛ این دو برادرتفسیر
کردند و چون کردار مسیح را دیدند، بر کردار خود پشیمان شدند و ایمان آوردند. می 5بودند و کار خود را آشکارا

و آن که گفت: [اي] پدر، بروم [و] نرفت، آنان اند که در شریعت [و] ناموس، یهودیان گرویده بودند [و] به آن مغرور 
 و بیکار مانده. 7هت منکر شده اندو از آن ج 6شده [بودند]

که آدمی در کار خود منافقت نکند؛ با کسی بگوید که بدهم  8[به] معنی دگر نیز دارد، بهر آن تفسیرو این، 
بکنم [و]  11باشد زیرا بگوید، [آري] 10غایت ملعون و منافقبه 9و ندهد و بگوید که بکنم و نکند. و این چنین [کس]

ي اهل عراق و این شیوه 14نگریستن باطل و بیهوده زحمت دهد 13خود را در [انتظار و] /227/برگ 12ينکند و نگارنده
دهند *به آن که آدمی را فریب می 17سبب خدا ایشان را نفرین کرد بهر 16. از این15است [که] به این شیوه معروف اند

دهم و گسل کند که نمی 19و یا]. آن بهتر است که به راستی از اول [جواب دهد تا بدهم و بدهد 18دروغی باطل*
. به این معنی در اول کتاب 21*به جهت راستی خود را از راه منافقی به درآورده باشد* 20 کنم [و ندهد و نکند و]نمی

نرود و در مجلس منافقان  25کافران 24: خُنُک آن که در راه23گفت 22مزامیر داوود پیغمبر، خدا منافقان را نفرین کرد که
 . 26شیند و از ایشان دور بگریزدو دروغگویان نن

                                        
 ».شوینده: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2بر اساس ف . 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »در«. در اصل: 4

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »آشکار«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».شدند: «1. در ف 7

 ».بدان: «1. در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».منافقی«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 . نگارنده به معنی نگرنده آمده است.12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».بدهد: «1. در ف 14

 ».مغروفند: «1. در ف 15

 ».بدین: «1. در ف 16

 ».با: «1. در ف 17

 ».و بدروغی و باطل: «1. میان دو * در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. به قیاس و بر اساس ف 20

جون براستی خود رایده باشد از راه : «1. میان دو * در ف 21
 ».منافقان بدر امده باشد

 ».و: «1. در ف 22

خوشا به حال کسی که به : «1: 1. اشاره است به مزمور 23
مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد، و در مجلس 

 ».استهزا کنان ننشیند

 ».براه: «1. در ف 24

 ».منافقان: «1در ف . 25

 ».بگریزند«. در اصل: 26
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که یحیی  3یوحنَّا یعنی شستنی 2که معمودیت ]25: 21[م، مرا دهید خبر  ]3: 20[ل، و گفت:  1دهمنیز جواب شما را می
[و] گفتند: اگر  5بود؟ از آسمان یا از خود بهر خلق پیدا کرد؟ و ایشان در دل خود اندیشه کردند، از کجا 4کردمی

که: *از آسمان نیست،  8به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم /226/برگ: چرا 7که از آسمان است، به ما بگوید 6بگوییم
و گفتند که:  11دانستندپیغمبر می 10همچو رایی زیرا یح 9به ما بگوید، خلق چرا قبول کردند؟ و از خلق ترسیدند*

 14گویم به چه قدرت این چیزهابه شما می 13نه [من] 12]و: [گفت ایشان بهاز کجاست؛ و عیسی  ]7: 20[ل، دانیم نمی
 کنم.می

 [فصل] چهل [و] چهار: آن که دو پسر خود را در باغ رز فرستاد از بهر کار 

، 18گفت: اي پسر [من] 17[و بدو] 16این گفت که: شخصی را دو پسر بود؛ یکی را خواند 15[آنگه] ]28: 21[م، 
؛ عاقبت 22پشیمان شد جهت آن که از پدر نشنید 21کنم، آخر[و] آنجا کار بکن. او گفت که: نمی 20رو 19امروز در رز

کار بکن. او گفت:  25]گفت: برو در رز [و آنجا 24[اشارت کرد و بدو] 23رفت [و] کار کرد. و آنگه به آن پسر دگر
است که مراد پدر خود کرد؟ و ایشان  28. [سپس] گفت که: از این دو پسر، کدام27پدر، بروم، [و] نرفت 26آري، [اي]

کنندگان، زودتر از که سودخواران و زنیه 30گویمگفت که: راست به شما می 29]بدیشانگفتند که: اولین. و عیسی [

                                        
 ».بدهم: «2و ف  1. در ف 1

 . معمودیت یعنی شستن و تعمید دادن.2

افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »شستن«اصل: . در 3
 شد.

 ».می شست: «2و ف  1. در ف 4

 ».اندیشیدند: «2و ف  1. در ف 5

 ».بگویم: «2و ف  1. در اصل، ف 6

 . + خلق7

 ».بگویم«. در اصل: 8

 .»از خود بیدا کرد از خلق بترسیم: «2و ف  1. میان دو * در ف 9

 ».همجون: «2و ف  1. در ف 10

 ».می شناختند: «2و ف  1در ف . 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خبرها«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».بخواند: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

تر و ریزتر، ، با قلمی کمرنگ»رز«. کاتب همه جا بعد از 19
گذاشته، اما بر اساس عنوان » ها«و یا شاید » ع«عالمتی شبیه به 

 را برگزیدیم.» رز«، 2و ف  1همین فصل و نیز ف 

 ».برو: «2و ف  1. در ف 20

 ».انکه: «2و ف  1. در ف 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شنید و«. در اصل: 22

 ».دیکر: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 . + و27

 ».کدامین: «2و ف  1. در ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 ».بکویم: «2و ف  1. در ف 30
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آن  3ست، در ایشان نبود؛ بهر این بربرگ در درخت، اما ایمان که میوه ا 2و پیغمبري بود با ایشان همچو 1کهنوت
و از ایشان  6اسرائیل ملعون باشندبنی 5کرد و فرمود که خشک شود و شد همان ساعت؛ یعنی این چنین 4درخت نفرین
فرمود: خشک  8که در مالکی پیغمبر 7ي نیک نیاید و همیشه همچون درخت خشک باشند؛ آن چناندیگر بار میوه

آورد که گفت:  10افریم دردناك شد و دیگر بار تازه نشود. مسیح بهر این مثل [دیگر] درخت اسرائیل و بیخ 9[شد]
را در باغش درخت انجیر بود و سه روزگار آمد و از او میوه خواست، نیافت؛ فرمود که آن درخت را بکنند  11کسی

 .14آید در تفسیر مثل عروسیبنشانند و این معنی تفسیرش می 13، چیزي نیک12و در جاي [او]

 

 کنیکه این را به کدام سلطنت می 15[فصل] چهل [و] سه: پرسیدن امامان و معتزالن [از او]
جماعت  19امامان [و] بزرگان و پیران *و [او] 18، نزد او رفتند17درآمد 16کنشت درو چون عیسی  ]23: 21[م، 

سلطنت؟  22و که داد به تو [این] کنی؟قدرت این معجزها می 21داد؛ و ایشان به او گفتند که: به کدامینتعلیم می 20را*
، من 26دهید، اگر شما جواب من می25پرسم: من نیز از شما یک مسأله می24جواب داد [و] گفت 23]بدیشانو عیسی [

                                        
تصحیح شد؛  1؛ بر اساس ف »میوه کهن اند«. در اصل: 1
اي است سریانی به معنی کاهنی و کهانت و کلمه» کهنوت«

 ي کاهن.وظیفه

 ».همجون: «1. در ف 2

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »به«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »تفسیر«. در اصل: 4

 ».همجنین: «1. در ف 5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »باشد«. در اصل: 6

 ».همجون: «1. در ف 7

زیرا اینک آن «1: 4. احتماالً اشاره است به کتاب مالکی، 8
باشد، خواهد آمد و جمیع متکبران مشتعل میروزي که مثل تنور 

: آن گویدو جمیع بدکاران کاه خواهند بود و یهوه صبایوت می
آید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه روز که می

 ».اي براي ایشان باقی خواهد گذاشتشاخه

 . به قیاس افزوده شد.9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 .»یکی: «1. در ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».دیکر: «1. در ف 13

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »عروس«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».کنش«. در اصل: 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »درآمد و«. در اصل: 17

 ».شدند: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».جماعت و او: «2و ف  1میان دو * در ف  .20

 ».کدام: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».می کفت: «2و ف  1. در ف 24

 . + و25

 ».دادیت: «2و ف  1. در ف 26
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 ]17: 21[م، عنیا رفت  خود [و] در بیت 2[شاگرد] 1[چون] شب هنگام شد، از شهر به در آمد با دوازده ]11: 11س [
 و آنجا خفت.

 

 [فصل] چهل [و] دو: که درخت انجیر را لعنت کرد

در راه خود درخت  ]18: 21م [در شهر بیاید، گرسنه شد؛  3و دوم روز که از بیت عنیا به درآمد که ]12: 11[س، 
آمد پیش درخت  ]13: 11س [و روي سوي آن درخت کرد،  ]19: 21م [از دور، برگ کرده بود.  ]13: 11س [ 4انجیر را دید

زمان انجیر. به آن درخت گفت: از این  5مگر از وي میوه بخورد و چون آمد، ندید در درخت به جز برگ [و] نبود
 و همان ساعت آن درخت انجیر خشک شده گشت.  ]19: 21م [کسی از تو بر نخورد؛  6ساعت [تا ابد]

رود زیرا مانند بر یهودیان می 9که معنی آن [درخت] 8لعنت کرد [زیرا] 7انجیر را؛ از بهر آن درخت تفسیر
که نبود روزگار میوه یعنی در آن روزگار که مسیح بر  10درخت انجیر بودند که به دیدار خوب است؛ و گفتن [این]

ه [و] نیافت [یعنی در ایشان خواست، در او میو 11زمین بود، یهودیان بی میوه بودند یعنی بی خیر و بی ایمان [و] گفت
شود تا برسد؛ و چون دید  14چون بر کُنَد، میوه نیز با برگ به یک جا پیدا 13و درخت انجیر 12ایمان خواست و نیافت]

 17بنماید /225/برگخواست تا به خلق می 16دانست، لیکن، پنداشت که در او میوه هست، نه به آن بود که نمی15[او برگ]
 20درخت بر سر بوته خشک شده و برگش 19اشعیاء پیغمبر فرمود که: بشوید چون 18چنان که [در]اسرائیل آن مثل بنی

ي اسرائیل شیوه. و چون مسیح دید که بنی21هاش بریده و در او میوه هرگز نباشد و دیگر بار سبز نباشدریخته و شاخ

                                        
 ».بدوانزده: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».تا: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نمانده بود«. در اصل: 5

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 6

؛ اما خودش آن را خط »گفت«. کاتب در اینجا نوشته بوده: 7
 زده بود.

 افزوده شد.1. بر اساس ف 8

 افزوده شد.1. بر اساس ف 9

 ».او: «1. به قیاس افزوده شد؛ در ف 10

 . + و11

 افزوده شد.1. بر اساس ف 12

 . + را13

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بدر«. در اصل: 14

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 15

 ».اال: «1. در ف 16

 . + و17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».همجون: «1. در ف 19

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »برك«. در اصل: 20

 ».نشود: «1. در ف 21
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آوردند، تا به کمال برسد ، ایمان نمی2کردمی ایشان برابر در ،این معجزها، عیسی 1و چندان که [از] ]37: 12[ي، 
من [و] بازوي  5به شنیدنی 4فرمود، نبوت: [اي] خداوند، ایشان [کیستند که ایمان آورند] 3پیغمبراین سخن که در اشعیاء 

، نبوت: چشم ایشان 7زیرا دیگر بار در اشعیا گفت 6خدا از بهر آن [کس] آشکارا شد؟ بهر این نتوانند ایمان بیاورند
و ایشان را شفا دهم. این را  9دل فهم نکنند و گرد شوندو در  8نابینا شد و دل ایشان تاریک شد [تا] به چشم خود نبینند

به او ایمان آوردند االّ از [بیم]  10اشعیا گفت، چون عظمت او دید [و] بهر وي سخن گفت. و از بزرگان، بسیاران
شتر از بی 12خواستند، زیرا ستایش از آدمیان می11اندازندشدند تا [از] جماعت ایشان را در بیرون نهمعتزالن مقرّ نمی

 ستایش خدا.

، نه به من تنها ایمان آورده باشد االّ به آن که 13آورد ایمان من به که آن: گفت و زد بانگعیسی  ]44: 12[ي، 
به من  /224/برگبهر خلق، نور آمدم تا هر که  14ي مرا دیده باشد. [من]مرا فرستاده باشد؛ و هر که مرا ببیند، فرستاننده

و نیامدم که خلق  17نیاورم 16نماند؛ و هر کس سخن من بشنود و نگهدارد، من او را در دین، در تاریکی 15ایمان آورد
زنده کنم. و هر که مرا ظلم کند و سخن مرا نشنود، هست آن که او را دیانت بکند،  18را داوري کنم االّ تا خلق [را]

االّ آن پدر که  22ت خود نگفتماراد 21در روز پسین، که من [از] 20این سخن که گفتم من، او را دیانت بکند 19و
هاي او زندگانی اند تا ابد؛ [این را که دانم که سپارش، او مرا سپارد که چه بگویم؛ و می23ي من استفرستاننده

 گویم.، آن چنان که پدرم فرمود، می24گویم]می

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + و2

کیست که خبر ما را تصدیق : «1: 53. اشاره است به اشعیا، 3
 .»ت که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟نموده و کیس

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 4

 بی».بشیند«. در اصل: 5

 ».نیاورند«. در اصل: 6

-دل این قوم را فربه ساز و گوش: «10: 6. اشاره است به اشعیا، 7

هاي ایشان را سنگین نما و چشمان ایشان را ببند، مبادا با چشمان 
هاي خود بشنوند و با دل خود بفهمند و گوش خود ببینند و با

 ».بازگشت نموده، شفا یابند

 ».نبیند: «2و ف  1. در ف 8

 ».شدند: «1. در ف 9

 ».بسیار: «2و ف  1. در ف 10

 ».بیندازند: «2و ف  1؛ در ف »اندازدنه«. در اصل: 11

 . + و12

 ».ارد: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».بیاورد: «2و ف  1ف  . در15

 . دین و دیانت به معنی داوري آمده است.16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بیاورم«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ؛ اما خود آن را»در روز پسین«. کاتب در اینجا نوشته بوده: 19
 خط زده است

 . + و20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »به گفتم«اصل:  . در22

 . + و23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24
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: کرسی او همچون آسمان باشد، مسیح 2شاد کردي. این همه درست شد. آن که گفت 1کنی و دشمنان او [را]نمی
است که در زمین ملک نشست و در آسمان همیشه حکم او روان است و مملکت او جاوید، و مملکت داوود که 

 5ناك تا ابد االبد. اینک یهودیان تا این ساعت مسیح را ایشو مالخ /322/برگ[و] قهر  4، نفرین کرده3گوشتمندي است
 .7تا معلوم شود که او را به ملکی قبول کردند و باز منکر شدند 6]ملکخوانند یعنی که عیسی [می

 
 8*با شما است فصل چهل و یک: بهر روشنایی؛ گفتن او که اندك وقت روشنایی*

گویی که خواهد ، چون می10که مسیح تا ابد بماند 9گفتند که: ما شنیدیم از ناموسها به او و جماعت ]34: 12[ي، 
اندك وقت روشنایی با شما است؛ و [نیز] او گفت: بجنبید  13؟ [بدیشان گفت: بشنوید،]12شود 11پسر آدمی بر دار

بجنبد، نداند به کجا رود. و هر که در تاریکی  15دارید تا تاریکی شما را نخواباند 14چندان [که] نور روشنایی [با شما]
 .رفت پنهان ایشان از و گفت را این. عیسی 16چندان که نور دارید، به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

خداوند در هیکل قدس خود : «4: 11. اشاره است به مزمور 2
: 19: 103و نیز مزمور » است و بر کرسی خداوند در آسمان

ها استوار نموده، و سلطنت او خود را بر آسمانخداوند تخت «
 ».بر همه مسلط است

 . + و3

 ، اما بعد آن را خط زده است.»تا ابد ال«. کاتب در اینجا نوشته: 4

؛ چنان که بعدتر »یشو مالخ: «1؛ در ف »ایشو مالح«. در اصل: 5
ي ي عبرنوشته مالخ به معنی ملک و پادشاه است. البته واژه

ب آید. این کلمه لقنیز در نظر می» مسح شده«ه معناي ب» ماشیح«
اسرائیل بود. بر اساس یک سنّت پیامبران در حضور پادشاهان بنی

مالیدند و بدین شیوه، جمع اندکی روغن بر سر پادشاهان می
، »ماشیح«آمد. معادل یونانی ها پدید مینوعی قداست براي آن

ح ي مسیه جاي واژهکریستوس، به همین معنا است. یهودیان ب
ه برند تا انکار خود را نسبت برا به کار می» ماشیح«همان تعبیر 

 عیسی مسیح نشان دهند.

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 . + و7

کفتن او که اندك وقت باشماست فصل «. میان دو * در اصل: 8
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »یچهل یک بهر روشنا

ارد متعددي به این مطلب اشاره شده . در عهد قدیم در مو9
خداوند قسم خورده است و : «4: 110است، از جمله: مزمور 

پشیمان نخواهد شد که تو کاهن هستی تا ابداآلباد، به رتبه 
ترقّی سلطنت و سالمتی او را بر : «7: 9؛ نیز در اشعیا، »ملکیصدق

کرسی داوود و بر مملکت وي انتها نخواهد بود تا آن را به 
نصاف و عدالت از اآلن تا ابد االباد ثابت و استوار نماید. غیرت ا

: 37همچنین در حزقیال، ». یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد
ي خود یعقوب دادم و پدران ایشان و در زمینی که به بنده: «25

بودند، ساکن خواهند شد و ایشان تا به ابد در در آن ساکن می
بنده من داوود تا ابداالباد رئیس  آن سکونت خواهند نمود و

و سلطنت و جالل و : «14: 7؛ نیز در دانیال، »ایشان خواهد بود
ها او را ها و زبانها و امتملکوت به او داده شد تا جمیع قوم

خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و 
 ».ملکوت او زایل نخواهد شد

 . + و10

 ».داشتهبر: «2و ف  1. در ف 11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

؛ در ب: »نخویاند: «2و ف  1؛ در ف »بخواباند«. در اصل: 15
 ».نیندازد«

 . + و16
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داد و می 4اسرائیل را بکشد و چون دیدند که در اورشلیم درآمد و ایشان را نکوهشبنی 3دشمنان 2و [باقی] 1رومیان
شما ملک نشاندید از بهر خود زیرا  6، ایشان پشیمان شدند و ترسیدند از رومیان که *مبادا که بگویند*5ملکی نکرد
ي ملکی از خود دور کنند؛ بهر را در دست سپاردند تا بهانه 8زیردست رومیان بودند و [از] این جهت، او 7که آن زمان
: از سهم ترسیدند جایی که سهم نبود؛ چون جایی که ترس نبود، ترسیدند و ملک خود را در 10گفت 9این در مزامیر
و از ایشان مملکت رمیده شد و برداشته تا  مملکت از خود به در انداختند 12، آن است که خود به خود11دست دادند

و چیزي کفشگر سیه  15[و] بدبخت ماندند و چیزي دباغ 14، زبون13ابد؛ [و] ملکان ایشان که از تخم گوشتمندي اند
زنان [را] بگویند و خورده فروشان و  17پاره دوز و رنگرز و چیزي بر درها بگردند و دروغ و رك 16دوز و [چیزي]

گفت براي  22آنچه در مزامیر 21و مسکین تا درست شود 20، اسیر19ها][و از ارباب حرفت 18انکهنه خران و چرچی
 25بر زمین خوار انداختی و رسوایی بر او ریختی و حرمت او شکستی و باروي 24که: چرا اي خدا، کرسی [او] 23داوود

 27ی [و] تا ابد او را آباداندهکردي و یاري شمشیر او کند کردي [و] دیگر بار او را فیروزي نمی 26پناه او خراب

                                        
 ».رمیان: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دشمن«. در اصل: 3

 ».نکوهیدن: «1در ف . 4

 . + و5

 ».نکویند: «1. میان دو * در ف 6

 ».وقت: «1. در ف 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »این«. در اصل: 8

آیا : «5: 53اشاره است به مزمور ». مزمور: «1. در ف 9
خورند و خدا را گناهکاران بی معرفت هستند که قوم مرا می

ود. یی که هیچ ترس نبخوانند؟ آنگاه سخت ترسان شدند، جانمی
ي تو را از هم پاشید. آنها هاي محاصره کنندهزیرا خدا استخوان
 ».اي زیرا خدا ایشان را رد نموده استرا خجل ساخته

 . + و10

 . در دست دادن یعنی تسلیم کردن.11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خود از خود به«. در اصل: 12

 . + و13

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »زبان«. در اصل: 14

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »باغ«. در اصل: 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 . رك یعنی راست و صریح و بی پرده (دهخدا).17

 ور (دهخدا).. چرچی: پیله18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »درسیر«. در اصل: 20

 . + و21

 ».مزمور: «1. در ف 22

لیکن اآلن تو ما را دور «به بعد:  9: 44مزمور . اشاره است به 23
و ما  آیی.اي و با لشکرهاي ما بیرون نمیانداخته و رسوا ساخته

اي و خصمان ما براي خویشتن را از پیش دشمن روگردان ساخته
-کنند. ما را مثل گوسفندان براي خوراك تسلیم کردهتاراج می

 ».اي

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »باز« . در اصل:25

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »جرات«. در اصل: 26

 ».ابادانی نمی کنی: «1. + نمیدهی و؛ در ف 27
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پیغمبران فرمود که:  1کنی؟ و او بهر تمامی سخنتا وقت رسید؛ حواریون به او گفتند که: چرا تو خود را آشکارا نمی
مرکوبات [بخواهد]، نبود، اما او  که اسب یا استر یا پیل یا غیره از 4او را قدرت *آن 3، نه [بدان است که]2خر بیارید

ي تکبر بشکند و بر خر نشست که از همه مرکوبات خوارتر و شیوه 6[و] فروتنی پیدا کند* 5ي تواضعخواست شیوهمی
شود پیش وي و شکسته می 10[نفس او] 9، شوخی [و] تجبر8خر بنشیند 7است و کم شر و کم خوردن و چون آدمی به

 17خواهد ومی 16طلبد [و] جنگمی 15و شکار 14گیرد[و] تهور می 13نفس او تعظّم12، 11شیند**چون بر اسب و غیره بن
حقیر است، بر خر نشست؛ [و او چون بر خر  20. به این سبب که [خر]19و این همه شیطانی است 18دلیري [و] ظلم افزاید

و ملکی کند. و  23[و] در شهر در آیدبسیار بودند و او را از بهر ملکی گفتند تا بر نشیند  22، با او پس خلق21برنشست]
به نام خدا  25خلق از شادمانی به یک آواز بانگ زدند که: مبارك است این ملک [که] 24چون بر خر نشست، [همه]

ي خود را در پیش پاي خر [در آید و آواز در اورشلیم رسید و همه عالم از شادمانی به استقبال او رفتند و جامهمی
او  /222/برگ، تمام خلق 27خرّمیانداختند [و] به عظمت بهبریدند و میها از درخت میند و شاخکردگسترده می 26راه]

بر تخت داوود بنشیند و  29که تا [ابد] 28را به ملکی قبول کردند و گفتند که: این است ملک مسیح که خواهد آمدن
 32همچون ملکان زمین و شمشیر بکشد بر 31ملکی قبول کردند، پنداشتند که او ملکی خواهد کرد 30چون او را به

                                        
 تصحیح شد؛ تمامی 1؛ بر اساس ف »سخن تمامی«. در اصل: 1

 در اینجا یعنی تمام و کامل کردن و تحقّق بخشیدن.

 ».بیاورند: «1. در ف 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».آنست«. در اصل: 4

 ».تواصیع«. در اصل: 5

اسب نبود یا اشتر یا پیل یا غیره از : «1. میان دو * در ف 6
 ».مرکوبات نبود اما شیوه تواضع پیدا کرد

 ».بر: «1. در ف 7

 . + از8

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نجر«. در اصل: 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».بر نشستن اسب و غیره: «1. میان دو * در ف 11

 . + و12

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »تعظیم«. در اصل: 13

 ».می کرد: «1. در ف 14

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »آشکارا«. در اصل: 15

 . + و16

 تصحیح شد. 1ف ؛ بر اساس »که«. در اصل: 17

 ».می افزاید: «1. در ف 18

 ».ایست«. در اصل: 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».خلق بس: «1. در ف 22

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »که«. در اصل: 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خرمی«. در اصل: 27

 ».امد: «1. در ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 30

 . + و31

 ».و: «1. در ف 32
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در دست یهودا باشد که: همیشه چوب مملکت  2گفت ت؛ و در توری1؛ آن که مسیح بر خر [بر] نشستتفسیر
 6يمی، حلیه 5؛ چشم او سرخ همچو4نگرندکه خداوند مملکت بیاید، آن که خلق در امید او هستند و او را می 3تا آنگه

ي خود بر خر بنهد؛ و جامه 10و او 9خود در درخت انگور بندد 8همچون شیر. خر 7او همچون انگور و دندان او سفید
هر که از تخم 11 /221/برگو است خداوند مملکت و همیشه تا آن وقت که مسیح آمد، این را از بهر مسیح فرمود که ا

: 15شد 14مملکت به دو قسم [منقسم] 13[لیکن] 12گفتند [و] تا اکنونداوود بود و از اصل یهودا، یهودیان او را ملک می
ي خود داوود، بنده 18فرمود: خدا بهر 17بهر آفرین، آن چنان که در مزامیر 16یک مملکت بهر نفرین و یک مملکت

بنشانم تا ابد [و] کرسی تو همچو روزگار آسمان باشد و دشمن به  20بر شکم تو بر تخت [تو] 19سوگند خورد که [از]
، 23کردن؛ و این از بهر مسیح فرمود که مسیح از درخت داوود پیدا شد و چون معجزها نمود 22تواندنمی 21آنجا نگه

او را به ملکی بنشانند و ننشست  24خواستند کهه خواهد آمدن و بسیار بارها میهمه عالم دانستند که او است مسیح ک

                                        
 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نشست«اصل: . در 1

عصا از یهوا دور نخواهد : «10-5: 49. اشاره است به پیدایش، 2
شد و نه فرمان فرمایی از میان پاهاي وي تا شیلو بیابد. و مر او را 

ها خواهد بود. کره خود را به تاك و کره االغ اطاعت امت
شراب، و رخت خویش ي خود را به خویش را به مو بسته. جامه

شوید. چشمانش به شراب سرخ و دندانش را به عصیر انگور می
به شیر سفید است. زبولن، بر کنار دریا ساکن شود، و نزد بندر 

ها. و حدود او تا به صیدون خواهد رسید. یساکار حمار کشتی
ها خوابیده. چون محل آرامیدن را دید قوي است درمیان آغول
زمین را دلگشا یافت، پس گردن خویش  که پسندیده است، و

 ».ي خراج گردیدرا براي بار خم کرد، و بنده

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 3

 . + و4

 ».همجون: «1. در ف 5

 ».جامۀ: «1؛ در ف »حلبه. «6

 ».سبید: «1. در ف 7

 . + و8

 ».ببندد: «1؛ در ف »بشد«. در اصل: 9

 ».دو«. در اصل: 10

 . + و11

 ».اینساعت: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 . + و15

 ».نیمه: «1. در ف 16

ي خود عهد با برگزیده: «3-6: 89. اشاره است به مزمور 17
را  ام که ذریت توي خویش داوود قسم خوردهام. براي بندهبسته

ل تو را نسالً بعد از نس پایدار خواهم ساخت تا ابداآلباد و تخت
ها کارهاي عجیب تو را اي بنا خواهم نمود، ساله. و آسمان

خداوند، تمجید خواهند کرد و امانت تو را در جماعت مقَدسان. 
ها که با خداوند برابري تواند کرد؟ و از زیرا کیست در آسمان

 ».فرزندان زورآوران که را با خداوند تشبیه توان نمود؟

 ».خدایراء: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

؛ بر اساس »بدانحانکه: «1؛ در ف »به آنچنان که«. در اصل: 21
 تصحیح شد. 1ف 

 ».تواننمی«. در اصل: 22

 ».معجزات می نمود: «1. در ف 23

 ».تا: «1. در ف 24
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 نمیرد، بر نیاورد 1ي گندم تا[فصل] سی [و] نه: گفتن او که دانه 
نمیرد، تنها بماند؛ و اگر  4ي گندم در زمین [نیفتد و]، اگر دانه3گویمبه شما می 2و راست [راست] ]24: 12[ي، 

دشمن دارد،  5و هر که جان خود [را] /220/برگرا دوست دارد، بمیراندش بمیرد، بسیار دانه بدهد. هر که جان خود 
باشم، او آنجا باشد و خدمت کند؛  8پی من [و] هر کجا [که من] 7، بیاید در6نگاه داردش. و اگر کسی بندگی من کند

گویم؟ اي پدر، مرا . اکنون جان من در آشفتگی افتاد [و] چه 9و هر که مرا خدمت بکند، پدرم او را خدمت بدارد
 و االّ من بهر این ساعت آمدم. اي پدر، نام خود را ستایش ده. 11این ساعت نگاه دار 10[از]

 
 [فصل] چهل: آواز که ازآسمان آمد و او را شنیدند 

 این است 13شنیدند و دوم بر کوه تابور و سیم 12ي یوردناناین سیم آواز است و اولین بر رودخانه

که: ستایش دادمت [و] دیگر بار از من ستوده شوي. و آن کسانی که  16شنیدند 15آسمان [آواز] 14بر ]28: 12[ي، 
گوید. و که: فرشته با او سخن می 19گفتندمی 18که: رعد است و بعضی 17گفتندایستاده بودند، شنیدند وبعضی می

این عالم از این ساعت است که سرور  . داوري21االّ از بهر شما 20ت: نه از بهر من این آواز شد اکنونگف ایشان بهعیسی 
 23، هر کسی بخوانم پیش خود. این را گفت که22سرور این عالم بیرون انداخته شود. و من چون برداشته شوم از زمین

 أعلم.  25خواهد مردن. اهللا 24بنماید که به کدامین [مرگ]

                                        
 ».اکر: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».بکویم: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس5

 . + و6

 ».از: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».نواخت کند: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».نکهدار: «2و ف  1. در ف 11

 ».اوردن: «2و ف  1. در ف 12

 ».سیوم: «2و ف  1. در ف 13

 ».از: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1س ف . بر اسا15

 ».شنیده شد: «2و ف  1. در ف 16

 ».کفتند: «2و ف  1. در ف 17

 ».دیکران: «2و ف  1. در ف 18

 ».کفتند: «2و ف  1. در ف 19

 ».اینساعت: «2و ف  1. در ف 20

 . + این.21

 . + و22

 ».تا: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».اله«. در اصل: 25
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-ها میو نویسندگان و جماعت 3بزرگان و امامان [و پیران]. اما 2زیرا ندانستی روزگار تیمار خود داشتن 1نگذارند

 زیرا همه عالم نگران سخن وي بودند. 5توانستند *که بر وي ظفر یابند*او را هالك کنند و نمی 4خواستند که

نبوت: مترس اي دختر صهیون، اینک  7است 6که نوشته ]14: 12[ي، دانستند و شاگردان او این را نمی ]16: 12ي [
 شد، ممجدي خرگور؛ االّ چون عیسی کره 11بر خر ماده و [بر] 10، بر نشسته9متواضع 8آیدملک تو پیش تو اندرمی

 13نوشته شد. و آن خلق که با او بودند، گواهی دادند که غازار را بانگ زد 12او بهر از این که داشتند یاد شاگردانش
آید، این را رفتند، [چون شنیدند که می 15برخیزانید؛ و بهر این، خلق بسیار برابر او [پیش] 14ن مردگان]از گور [و از میا

که سخن شما پیش ایشان هیچ است؟  19بینیدگفتند که: *این خلق را میمی 18معتزالن یکی با یکی 17. و لیکن16کردند]
 24که 23که در اورشلیم رفته بودند 22کسانی 21بودندکه اینک خلق همه در پی او رفتند. و  20ارزد؟*[و] به چیزي نمی

، [آن که از شهر صیداي جلیل بود. او را پرسیدند: خداوند، 27آمدند 26فیلفوس 25در عید سجود کنند و ایشان پیش
 30و او 29گفتندبه عیسی  28اوس گفت و اندراوس و فیلفوس]اندر به و آمد فیلفوس. ببینیم راخواهیم که عیسی می

 .32آدمی 31جواب داد [و] گفت که: آمد هنگام ستایش فرزند

                                        
 ».و سنک بر سنک در تو رها نکنند: «2و ف  1. + و؛ در ف 1

 ».داشتن خود: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».تا: «2و ف  1. در ف 4

 ».بروي ظفر یافتن: «2و ف  1. میان دو * در ف 5

 ».نبشته: «2و ف  1. در ف 6

اي دختر صهیون بسیار : «9: 9. اشاره است به کتاب زکریا، 7
وجد بنما و اي دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو 

باشد و بر آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم مینزد تو می
 ».ي االغ سوار استاالغ و بر کُره بچه

 . + و8

 ».متواصیع«. در اصل: 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».آن«. در اصل: 12

 . + و13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».اما: «2و ف  1. در ف 17

 ».با یکدیکر: «2و ف  1. در ف 18

 ».بیندمی«ل: . در اص19

می بینید سخن شما بجیزي نمی : «2و ف  1. میان دو * در ف 20
 ».کیرند

 ».بود: «2و ف  1. در ف 21

 ».از جماعت: «2و ف  1. در ف 22

 ».رفتند: «2و ف  1. در ف 23

 ».تا: «2و ف  1. در ف 24

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 25

 ».فیلیفوس: «2و ف  1. در ف 26

 ».شدند: «2و ف  1؛ در ف »آمد«. در اصل: 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».گفت«. در اصل: 29

 ».عیسی: «2و ف  1. در ف 30

 ».بسر: «2و ف  1. در ف 31

 ».آدم: «1. در ف 32
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. 5کردبر هیکل تن خود اشارت می 4؟ و [او]3خیزانیشد و تو در سه روز برمی 2شش سال این خانه تمام 1چهل [سال و]
[و] همه ایمان آوردند [بدان  9این سخن که گفته بود 8به یاد آوردند 7، شاگردان او6و چون از میان مردگان برخاست

 در کنشت. 13کنند 12که معیشت 11[و] نگذاشت از ایشان کسی [را] ]16: 11س [. 10]بود گفتهکتاب و بدان سخن که عیسی 

فیسان و شالن و ایشان را شفا داد. و چون معتزالن [و] نویسندگان این چنین  14آنگه پیش او آمدند ]14: 21م [ 
-: تسبیح و ستایش از بهر پسر داوود، گفتند که: نمی16گفتند*دادند و می[که] کودکان *آواز می 15ند و شنیدنددید

، نبوت که: 18: آري نخواندید در کتاب مزامیر داوودگفت] و[ داد جوابگویند؟ و عیسی آنچه که ایشان می 17شنوي
گویم اگر آنان خموش [و] به ایشان گفت که: به شما می ]40: 19ل [. 20ستایش ساختم 19از زبان کودکان [و بچگان]

 ها همه گویا شوند و بانگ بزنند. اهللا اعلم شوند، البته که سنگ

 
 [فصل: سی و هشت]: گریستن او بر اورشلیم21 /218/برگ

تو  22ایشان را که بهر /219/برگو چون بر در شهر آمد، بر شهر گریست؛ و گفت که: تا کی نشناسی  ]41: 19ل [
که دشمنانت بر تو  26روزگاري 25[بر تو] 24تو رحمت پوشیده شد؛ و بیاید 23رحمت آوردند و اینک امروز از دیدار

بر تو مضایقه کنند؛ و ترا خراب کنند و فرزندان تو بر درون تو و ترا سنگ بر سنگ  28هر جاي 27مسلّط شوند و [از]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».عمارت: «2و ف  1. در ف 2

 ».می برخیزانی: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2ف  و 1. بر اساس ف 4

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 5

 ».برخیزانید: «2و ف  1. در ف 6

 . + را7

 ».داشتند: «2و ف  1. در ف 8

 ».کفت: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».معشت«. در اصل: 12

 ».کند: «2و ف  1. در ف 13

 ».ردنداو: «2و ف  1. در ف 14

 . + و15

 ».بآواز بلند می کفتند: «2و ف  1. میان دو * در ف 16

 ».نمی شنوید: «2و ف  1. در ف 17

از زبان کودکان و شیرخوارگان : «2: 8. اشاره است به مزمور 18
به سبب خصمانت قوت را بنا نهادي تا دشمن و انتقام گیرنده را 

 ».ساکت گردانی

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».ساختیم«. در اصل: 20

. + جاي صورت کشی و مجلص سبزه و عیسی سوار است 21
در خرو و کره در دنبال است و معترالن غیره در همراه دارد 

 بیست سی نفر.

 ».براء: «2و ف  1؛ در ف »بر«. در اصل: 22

 ».روي: «2و ف  1. در ف 23

 ».نیاید«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».روزکاري: «2و ف  1 . در ف26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »چه«. در اصل: 28
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 ]10: 11[ 2سملک اسرائیل؛  ]13: 12[ي، به نام خداي، 1آید]این ملک که [می ]38: 19[ل، داوود، مبارك است 
 .6کردند*در بلندي [و] ستایش می 5آید از آن پدر ما، داوود، *الحمد هللاکه می 4این مملکت 3خجسته [است]

آید؟ که پیش ما می 7آن کیست: گفتند] و[ زدند بانگ شهر تمام رفت، المقَدس بیت درو چون عیسی  ]10: 21[م، 
ي خدا اندر رفت. در خانه /217/برگاست. آنگه عیسی  10جلیلی ناصري پیغمبرعیسی  9گفتند که: [این] 8هاو جماعت

: 21[م، تازیانه از رسن  14رگان و کبوتران. [و] ساختب 13نرگاوان و 12فروشندگان11 ]14: 2ي [و هر چیزي دید  ]11: 11س [

هاي صرافان و کبوتر ها و تختگاوان و برّههر که آنجا بودند [از فروشندگان و خریداران نره 15[و] به در کرد ]12
-بهر [همه ]17: 11س [ي نماز خوانده شود ي من، خانه، خانه18شد نبوت 17به ایشان گفت: نوشته 16فروشان برگردانید و]

: 24نوشته است در پیغمبران 23که 22به یاد آوردند شاگردانش ]17: 2[ي، دزدان ساختید؛  21يو شما او را مغاره 20خلق 19ي]
 مرا خورد.  25ي [تو]رشک خانه

 و داد جوابکنی؟ عیسی [چنین می 26و یهودیان به او گفتند که: کدام شگفت ما را نمودي که [این] ]18: 2[ي، 
گفتند که: در  29او را برخیزانم؛ و یهودیان [بدو] 28ن خانه را خراب کنید و من بعد از سه روز [من]که: ای 27]گفت

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».م«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ملک«. در اصل: 4

 ». الحمدواهللا«. در اصل: 5

؛ در »الحمد در بلندي و ستایش: «2و ف  1. میان دو * در ف 6
 ».الحمد در بلندي«ب: 

 ».این: «2و ف  1. در ف 7

 ».جماعت: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».جلیل«. در اصل: 10

 . + و11

 . + از12

 . + از13

 . + و14

 . + و15

 افزوده شد. 2ف  و 1. بر اساس ف 16

 ».نبشته: «2و ف  1. در ف 17

ي عبادت براي ي من به خانهزیرا خانه: «7: 56. کتاب اشعیا، 18
آیا این : «11: 7؛ و نیز ارمیا، »ها مسمی خواهد شدتمامی قوم

ي دزدان اي که به اسم من مسمی است در نظر شما مغارهخانه
 ».شده است؟

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 . + ي20

. مغاره هم به معنی غار و سوراخ و هم به معنی جاي غارت 21
 کردن (دهخدا).

افزوده و  2و ف  1؛ بر اساس ف »شاگردان«. در اصل: 22
 تصحیح شد.

 . + او23

ي تو مرا زیرا غیرت خانه: «9: 69. اشاره است به مزمور 24
 ».خورده است و مالمت کنندگان تو بر من طاري گردیده

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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: 11[س، گشادند، و چون می ]33: 19[ل، کوچه  1و ایشان رفتند [و] دیدند که خر بسته بیرون، در ]4: 11[س، 

-می 5کنید که [این خر را]برید و چه میکه: کجا می 4ایستاده بودند، گفتند 3که [آنجا] 2کسانی [از ایشان] ]4

خر را آوردند  7ایشان ]7: 21[م، . کردند رها و بود؛ سپارده؟ و شاگردان به ایشان گفتند چنان که عیسی 6گشایید
تا تمام  ]4: 21م [ 12شستبر وي برن 11بر خر نهاد [و]* 10جامه او* ودر پیش عیسی  ]7: 11[س،  9ي [او نیز]کرّه 8با

، اینک ملک تو پیش تو اندر 14نبوت: به دختر صهیون بگویید 13شود آنچه گفته شد بر زبان زکریاء پیغمبر
 ي خرگور. نشسته بر خر ماده و [بر] کرّه 16[متواضع، بر] 15آیدمی

شدند شادناك می 20همه 19ها، آنجا آغاز کردند جماعت18آمد 17و چون از کوه زیتون به زیر ]37: 19ل [
کندند و ي خود *میو بسیاران جامه ]8: 11[ 22س. 21کردند[و] بر هر قوتی که دیدند، ذکر [و] تسبیح خدا می

-بریدند و در راه میدرختان می 26هاي زیتون ازشاخ 25و بعضی ]8: 21[م،  24گستریدندمی 23پیش پاي خر*

گفتند: حمد از بهر پسر آواز بلند [و] می 27زدند بهیرفتند، بانگ مانداختند. و خلق که از پس [و] پیش می

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »در بیرون«. در اصل: 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».برسیدند: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».می کشاید: «2و ف  1. در ف 6

 . + م.7

 ».و: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . + ایشان10

جامۀ ایشان بر خر نهادند و : «2و ف  1. میان دو * در ف 11
 ».عیسی

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نشست«. در اصل: 12

اي دختر صهیون بسیار : «9: 9 . اشاره است به کتاب زکریا،13
وجد بنما و اي دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو 

باشد و بر آید. او عادل و صاحب نجات و حلیم مینزد تو می
 ».ي االغ سوار استي بچهاالغ و بر کُره

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بگوید«. در اصل: 14

افزوده و تصحیح  2و ف  1اس ف ؛ بر اس»آیدمی«. در اصل: 15
 شد.

 . بر اساس ب افزوده شد.16

 ».سر شیوه: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 . + و19

 ».جماعت همکینان: «2و ف  1. در ف 20

 ».کردند: «2و ف  1. در ف 21

 ».م«. در اصل: 22

؛ بر اساس »کندند وپیش پاي خر می«. میان دو * در اصل: 23
 تصحیح شد. 2و ف  1ف 

: 1؛ در ف »می کستریدند: «1؛ در ف »کستردند«ل: . در اص24
 ».میکستردیدند«

 ».دیکران: «2و ف  1. در ف 25

 ».در«. در اصل: 26

 ».با: «2و ف  1. در ف 27
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در انجیل که کتاب زندگانی است،  1آن که گفت که تا ابد کردار این زن آشکارا شود، این است که نام [او]
شوند [و جان به آن اندوده می 5، خلق از بهر پاکی [تن و]4که [او کرد] 3[و] به آن شیوه روغن میران 2شودخوانده می
 .7درست است] 6عماده ترسایی بدان

  
 در طلب خر فرستاد 8[فصل] سی و هفت: که

نامش بیت فاجی و بیت عنیا  10پیش بیت المقَدس، کنار دیهی ]1: 11[س، شد  9نزدیک ]29: 19[ل، چون  ]1: 21[م، 
م، [از شاگردان، [و] به ایشان گفت که: بروید در آن دیه که برابر شماست.  12دو کس 11در کنار کوه زیتون، فرستاد

از آدمیان بر وي نه نشسته  15که هرگز [کسی] ]2: 11س [با او  14ي [او]و کره 13بینیدماده می /216/برگاکنون خر  ]2: 21
 20، شما بگویید19شما چیزي بگوید 18[و] بیارید پیش من و اگر کسی به 17آنجا بسته؛ هر دو را بگشایید ]2: 21م [ 16باشد

 و با شما بفرستد پیش من. ]3: 11س [ 23شودخموش می 22را درخواست کرد؛ و او 21که: خداوند ما ایشان

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».شود: «1. در ف 2

 ».میرون: «1. در ف 3

 . به قیاس افزوده شد.4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

ي بسیاري از مسیحیان، سبب آمرزش عقیده. غسل تعمید، به 6
گناه اصلی یعنی نافرمانی آدم است که در بدو تولد به انسان 
منتقل شده است. لذا در کنار مادري که در حال وضع حمل 

-دهند و از کشیش دعوت به عمل میاست، تشت آبی قرار می

آید که وقتی بچه به دنیا آمد، او را غسل تعمید دهد. هنگامی 
دهند، او چیزي را از این عمل به خاطر چه را غسل تعمید میکه ب
آورد اگر چه با انجام غسل تعمید فیض را دریافت کرده نمی

است. لذا هنگامی که بچه به سن سیزده تا شانزده سالگی رسید، 
ن کند. در حقیقت آئیکشیش بچه را با روغن مقَدس تأیید می

، انجام غسل تعمید آمده است تأیید، براي تأیید فیض اولیه که با
-شود. در کلیساي ارتدکس به این روغن مقَدس، مرُون میمی

-ي گیاهی به دست میي حدود چهل مادهگویند که از عصاره

ها استفاده از روغن مرون را قبول ندارند. آید. کاتولیک
ت. هاي مقَدس نبوده اسها برآنند که تأیید جزو آئینپروتستان
هایی که در کتاب مقَدس آمده ها به استناد روغن مالیککاتولی

ه ها بر آن هستند کدانند. پروتستاناست، این عمل را عبادت می

ده شها در کتاب مقَدس به عنوان تأیید انجام نمیاین روغن مالی
 است.

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».جون: «1. در ف 8

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 9

 ».دیه«اصل: . در 10

 ».فرستادند«. در اصل: 11

 ».مرد: «2و ف  1. در ف 12

 ».ببینید: «2و ف  1؛ در ف »بیندمی«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + و16

 ».بکشاید: «2و ف  1. در ف 17

 ».با: «2و ف  1. در ف 18

 . + و19

 ».بکوید: «2و ف  1. در ف 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »او«. در اصل: 21

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 22

 ».شوند: «2و ف  1. در ف 23
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: 3شد 2تن من نمود زیرا مسیح سه بار به روغن اندود /215/برگ[که] این زن نمونش آگندن  1و گفتن مسیح
[و] نبوت  8ملکی 7پیدا شد؛ و این دوام بار که 6در مصر از آن روغنِ [او نیز] 5[و] روغن بلسان 4یکبار [پس] از زایندن

، نیقودیموس مسیح را 11را از صلیب به زیر آوردند 10آگنده شود و سه[ام] بار چو او 9بر وي تمام ریخته شود و در او
که تا دانسته شود که تن او  15معطّر کرد و آگنده 14[روغن او را] 13روغن اندود کرد [و] به این شیوه* 12هايبه *طیب

 17در شربت 16ي زمین افراشته شد؛ بهر این گفت سلیمان بن داوودي عالم معطّر کرد و بوي خوش او در همهمهه
هاي خوش از آن تو؛ روغن هاي دهن وي زیرا دوستی تو بهتر از نبید است؛ به بوياز بوسه 18شیرین: ما را بوسه داد

این بهر مریم، مادر مسیح گفت که اول او است که  دارند؛نامت، بهر این دختران ترا دوست می 20[همچون] 19میران
پیغمبران پاك  23ها و عوضکه ریخت هم نامش مریم بود بهر آمرزیدن گناه 22[دوام] 21مسیح را به روغن اندود؛ و آن

 28باشند زیرا هر چه پلید 27پاك به هم 26و [با] 25از دست مریم پلید ریخته شد تا پلید مطهر گردد 24و مریم [پاك؛ و]
 که پاك شود. 29شد، با پاك یکی نشود تا آنگهبا

                                        
 . + و1

 ».اندوده: «1. در ف 2

 . + و3

 ».برایدن: «1. در ف 4

؛ بلسان: درختی است کوچک مانند درخت »بلیسان«. در اصل: 5
حنا و در عین الشمس، از توابع مصر، روید و روغنش منافع بسیار 

آمد، دارد؛ مایع روغنی معطري که از این درخت به دست می
) آمده که 25 :37در عطر وخوشبویی مشهور بود. در پیدایش (

ردند بي اسماعیلیان که یوسف را خریدند، بلسان به مصر میقافله
 (دهخدا).

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».تا: «1. در ف 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ملک«. در اصل: 8

 ».دوبار«. در اصل: 9

 ».خوو«. در اصل: 10

 . + و11

 ».طبیب هاي«. در اصل: 12

 ».طیبها و بدین شیوهب: «1. میان دو * در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».اکند: «1. در ف 15

-او مرا به بوسه: «2: 1هاي سلیمان، . اشاره است به غزل غزل16

هاي دهان خود ببوسد زیرا که محبت تو از شراب نیکوتر است. 
-عطرهاي تو بوي خوش دارد و اسم تو مثل عطر ریخته شده می

 ».دارندتو را دوست میباشد. بنابراین دوشیزگان، 

 ».سیرت: «1. در ف 17

 . + و18

 ».میرون: «1. در ف 19

 افزوده شد. در قیاس با ك. 20

 ».این: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »عوض گناهاي«. در اصل: 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کرد«. در اصل: 25

 افزوده شد. 1بر اساس ف . 26

 ».با هم: «1. در ف 27

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »پلیدي«. در اصل: 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ان«. در اصل: 29
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از دست حوا  3بود 2کند بهر آن که اول ریختن خالف [و] گناه بر آدم و بر فرزندان [او] 1انداخت در دل این زن که این چنین
توبت [و] خشنودي از دست زن  5، باز ریختن روغن4ت که خالص رسید[و] بر همه عالم به آن سبب ریخته شد؛ و این ساع

 کند.قبول می 8[را] 7تا دانسته شود که خداي تعالی توبت گناهکاران 6گنهکار [بود]

؛ زیرا »تو 13همبازان 12بیشتر از همه: «11گفت 10دیگر ریختن روغن همه بر مسیح آن چنان [بود] که در مزامیر 9و راز
افتاد و و قدري از آن روغن بر آن مرد می 17کردمی 16بودند؛ [هر] قرن فوران 15پیغمبران اند و ملکان که زودتر 14همبازان

کرد و  22، خود به خود فوران21آن زن آن روز بر سر مسیح گرفت 20؛ چون19ماندکرد و باقی میمی 18از آن، او را اندوده
و  بري از مسیح بود و تمام شد بر وي؛ مملکت [و] پادشاهی از او بودتمام ریخته شد تا دانسته شود که فیض نبوت [و] پیغم

ملک تا ابد؛ *و همیشه خدا ملک بود و ملک  26فرمود که: خدا بنشیند 25آن چنان که در مزامیر 24نشست 23او تا ابد در ملک
، به 29ه به او ایمان آوردشد و هر ک 28، اما گفتن این معنی ظاهر شود و دانسته که در میان خلق این روغن [قانون]27هست*

 روح القدس.  31تا پیدا شود بر وي [رونق] 30آن روغن اندوده کنند

                                        
 ».جنان: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 . + و3

 . + و4

 . + و5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».کنهکاران: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».رازي: «1. در ف 9

عدالت را دوست و شرارت را : «7: 45. اشاره است به مزمور 10
دشمن داشتی، بنابراین، خدا، خداي تو تو را به روغن شادمانی 

 ».بیشتر از رفقایت مسح کرده است

 . + و11

 ».همکینان: «1. در ف 12

 ».انباران: «1. در ف 13

 ».انباران: «1. در ف 14

 ».بیشتر: «1. در ف 15

 ».قوران«. در اصل: 16

 ».می کردند: «1. در ف 17

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »زنده«. در اصل: 18

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ماند«. در اصل: 19

 ».جو: «1. در ف 20

 . + و21

 ».قوران«. در اصل: 22

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »مملکت: «1. در ف 23

 . + و24

: 7: 9. این مضمون در چند مزمور آمده است از جمله مزمور 25
لیکن خداوند نشسته است تا ابداآلباد، و تخت خویش را براي «

خداوند بر طوفان جلوس : «10: 29؛ نیز: »داوري برپا داشته است
خدا : «8: 47و نیز » پادشاه تا ابداآلبادنمود. خداوند نشسته است 

 .»کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته استها سلطنت میبر امت

 . + و26

ملک هست و باشد و همیشه خدا «. میان دو * در اصل: 27
 ».ملکست

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 ».اوردند: «1. در ف 29

 ».کند«. در اصل: 30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31
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ي من در عالم آشکارا ، چون این بشارت و مژده2گویمراست به شما می 1]راست: [که گفتو عیسی  ]9: 14س [
 باشد. 4، این نیز که این زن کرد، تا ابد او را یادگاري3شود

نیز ببینند  6غازار را 5ولی ببینند را او که آمدند آنجاست؛و جماعت بسیار از یهودیان شنیدند که عیسی  ]9: 12ي [
مده آخواستند که غازار را نیز بکشند *که بسیار کس بهر این [. و بزرگان و امامان می7که از میان مردگان برخاست

 به عیسی.  9ایمان آورده بودند* 8و]

که: عدل را دوست داشتی و ظلم را دشمن داشتی، بهر  11، [نبوت]10؛ از بهر این گفت در مزامیر چهل [و] چهارمتفسیر
هاي تو خوش ، پوشش16[و] سلیخه 15و میعه 14تو. مرّ 13اندود بیشتر از همه انبازان 12این خدا، خداي تو، تو را به روغن شادمانی

روغن، آن روغن [؟]. و این  19از پیش ایشان که ترا شادناك کردند 18از هیکل [و] اوتار 17گونههاي عاجکند؛ همچون سراي
[و] هیچ کس  /214/برگدر دست مردم افتاد  21؛ در غارت بیت المقَدس آن [را]20اندودند[است] که پیغمبران و ملکان به آن می

زن پلید. رفت و آن را خرید [و] آورد، بر سر  23[که] مسیح پیدا شد و خدا انداخت در دل این 22دانست که چیست تا آنگهنمی
: خدا ترا اندود. خدا 26گفت [که] خدا فرمود 25که در مزامیر داوود 24ندام او ریخت تا تمام شود آن [نبوت]مسیح و بر تمام ا

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».بکویم: «2و ف  1. در ف 2

 . + و3

 ».یادکار: «2و ف  1. در ف 4

 ».اال: «2و ف  1. در ف 5

 . + هم6

 ».برخیزانیده بود: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. به قیاس با ب، ف 8

بیشتر از یهودیان جهت عازر زیرا : «2و ف  1. میان دو * در ف 9
 ».می امدند و بعیسی ایمان می اوردند

اشاره است  تصحیح شد؛ 1؛ بر اساس ف »چهار«. در اصل: 10
عدالت را دوست و شرارت را دشمن : «7-8: 45به مزمور 

داشتی، بنابراین، خدا، خداي تو تو را به روغن شادمانی بیشتر از 
و مر و عود و سیلخه هاي ترفقایت مسح کرده است. همه رخت

 ».است، از قصرهاي عاج که به تارها تو را خوش ساختند

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »شامی«. در اصل: 12

 ».همکینان و انباران: «1. در ف 13

 ».متر«. در اصل: 14

ي خوشبوي صمغ و سقزي که از یکی از اشجار . میعه: ماده15
 شود (دهخدا). می ي آبنوس اخذطایفه

هاي درختی است خوشبو، چند نوع پوست شاخهسلیخه: . 16
است بهترین آن است که سرخ بود و چوب او باریک بود و 

 پوست سطبر، طعم و بوي آن خوش بود (دهخدا). 

 . + و17

 ».اولیت تو: «1؛ در ف »اونز و«. در اصل: 18

 ».کنند: «1. در ف 19

 . + و20

 شد.افزوده  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 22

 ».ان: «1. در ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».مزمور: «1. در ف 25

خدا، خداي تو تو را به روغن : «7: 45. اشاره است به مزمور 26
 ».شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است
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: پیش یکی 2*1بود داروام مرد دو از شخصی: *که گفتو عیسی  ]41: 7[ل، داران؛ گفتن او مثل از بهر وام
. و آن 7*6، آن هر دو را بخشید5[که بگزارند] 4که هیچ چیزي نداشتند 3پانصد دینار و یکی پنجاه دینار. *و چون دید

 10. و شمعون گفت که: [چنان]9بیشتر؟ آن که *پانصد داشت یا آن که پنجاه داشت* 8کدام یکی، [او] را دوست دارد
گفتی؛ و روي سوي آن  15راستی 14شرح: گفت. و عیسی 13، بیشتر دوست دارد12*11ندارم که آن که *پانصد داشتپ

 17تو آمدم، تو آب بر پاي من نریختی و او 16يبینی این زن را که تا من در خانهزن کرد [و] به شمعون گفت که: می
از آن  /213/برگ 21[و] او 20مرا بوسه نکردي؛ تو 19خود مالید 18به اشک چشم خود، پاي مرا شست [و] به موي [سر]

، او به روغن غالیه 24اندوديبی فتور. تو سر من به روغن نه 23کند، به لرزیدن، پاي مرا بوسه می22وقت که من آمدم
، بسیار 28زیرا آن که بسیار داد 27گویم که گناهان این زن را سترده شدبه تو می 26اندود. و از این جهت 25پاي من

مستحق باشد [و] بهر وي کم سترده شود. [و] به آن  30، کم چیزي29آن که کم داد [و] کم کرده باشدمستحق شد و 
درون خود اندیشیدند و  32بودند، [آغاز کردند و در] 31زن گفت که: گناهان تو عفو شد. و ایشان که آنجا [نشسته]

 .36تسالم به برو کرد؛ زنده ترا تو، انایم: که گفت زن آن به؟ و عیسی 35عفو کند 34که: این کیست که گناهان 33گفتند

                                        
 . + و از1

وامدار هستند کسی را بیش دو : «2و ف  1. میان دو * در ف 2
 ».این دو مرد وام بود

 ».دیدند«. در اصل: 3

 ».نداشت و«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».بخشیدند«. در اصل: 6

و جون جیزي نداشتند که : «2و ف  1. میان دو * در ف 7
 .»بکزارند او هر جه داشت بیش این دو وامدار بدیشان بخشید

 ».نیکی کرده باشد: «2و ف  1ف  . + و؛ در8

انک وام بیشتر داشت بر وي یا : «2و ف  1. میان دو * در ف 9
 ».انک کمتر

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 .»با وي بیشتر بخشیده باشد: «2و ف  1. میان دو * در ف 12

 ».داشت: «2و ف  1. در ف 13

 ».شرع: «2و ف  1. در ف 14

 ».راست«: 2و ف  1. در ف 15

 ».بخانه: «2و ف  1. در ف 16

 ».این: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + و19

 ».نکردید«. در اصل: 20

 ».این: «2و ف  1. در ف 21

 ».درامد: «2و ف  1. در ف 22

 ».باي من می بوسید: «2و ف  1. در ف 23

 ».نتندودي: «2؛ در ف »نیندودي: «1. در ف 24

 ».مرا: «2ف  و 1. در ف 25

 ».بدین سبب: «2و ف  1. در ف 26

 ».شدند: «2و ف  1. در ف 27

 . + و28

 . + و29

 ».جیز: «2و ف  1. در ف 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 32

 ».می کفتند: «2و ف  1. در ف 33

 ».کناهها را: «2و ف  1. در ف 34

 ».بکند: «2و ف  1. در ف 35

 ».سالم: «2و ف  1در ف . 36



 الث/ باب الباب الثّ 272

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گفت که:  /212/برگ، 5از شاگردان او، آن که *او را در دست داد* 4، یکی3. یهودا اسخریوطی2آن غالیه 1بوي خوش
گفت از بهر *شفقت می 9را [نه] 8؛ و او [این]7به سیصد دینار [و] به مسکینان داده شود 6شودچرا این روغن فروخته نمی

 13داشتافتاد، او برمیدر پیش او بود و هر چه می 12و االّ از بهر آن که صندوق خزینه 11*10خوردینان میکه غم مسک
از بهر  ]7: 12ي [. 17و آنچه او را بود، در کرد 16و او را خجل مکنید 15این زن را 14بگذارید: که گفتعیسی  ]6: 14[س، 

: 12ي [معطّر کرد  21که تن مرا ]12: 26[م، نمود  20آگندن تن مرا 19و نمودار ]8: 14س [داشت.  18روز مردن من، این را نگاه

و هر چندان که ایشان را بطلبید، بیابید تا با ایشان نیکی بکنید، و من در هر  ]7: 14س [و درویشان همیشه با شما اند،  ]8
 وقت با شما نیستم. 

: اگر این مرد پیغمبر 24را دید، در نفس خود گفت 23، اینها22و چون آن معتزلی که او را خوانده بود ]39: 7ل [
. عیسی 28پلید بود 27زنی آمد،؟ زیرا آن زن که پیش عیسی 26که این زن کیست و خبر او چیست 25دانستبود، می
 . 31دارم. او گفت: اي خداوند، بگو 30[با تو] 29گفتنی چیزي شمعون، اي: گفت

                                        
 ».از خوشی: «2و ف  1. در ف 1

 . + و2

 . + و3

 ».یک: «1. در ف 4

: 2میخواست که عیسی (در ف : «2و ف  1. میان دو * در ف 5
 ».یشوع) را در دست دهد

 ».نمی شد: «2و ف  1. در ف 6

 ».می شد: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».خورد«. در اصل: 10

شفقت بر مسکینان که غم ایشان : «2و ف  1. میان دو * در ف 11
 ».می خورد

؛ هزینه بر وزن و معنی خزینه باشد. »هزینه: «2و ف  1. در ف 12
ي عربی است خزانهبه این معنی ظاهراً مبدل خزینه و ممال 

 (دهخدا).

 . + و13

 ».رها کنید: «2و ف  1. در ف 14

 . + س15

 ».می کنید: «2. در ف 16

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 17

 ».نکه: «2و ف  1. در ف 18

 ».نمود از: «1. در ف 19

 ».من: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »را«. در اصل: 21

 . + و او22

 ».این: «2و ف  1. در ف 23

 . + و24

؛ بر اساس ب تصحیح »نمیدانست: «2و ف  1. در اصل، ف 25
 شد.

 . + و26

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »زن«. در اصل: 27

 . + و28

 ».کفتی: «2و ف  1. در ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».بفرما: «2و ف  1. در ف 31
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 ي شمعون پیس و ریختن غالیه بر سر اودر خانه 2رفتن مسیح 1[فصل] سی [و] شش: [اندر]
اورشلیم،  3ه بودند درها باال رفتو عید فصح یهودیان نزدیک شده بود و بسیاران از یهودا [از] دیه ]55: 11[ي، 

که  5نداریدپ چون: که گفتندمی یک به یک هیکل در] و[ طلبیدندمی رااز عید تا خود را پاك کنند. و عیسی  4زودتر
که: هر که بداند که او کجاست، به ایشان  8گفتند به ایشان 7امامان [و معتزالن] 6در عید بیاید یا نه؟ و آنگه بزرگان

 بگوید تا او را بگیرند.

او را از  11[آن که] 10شش روز آمده بود در بیت عنیا آنجا که غازار بود 9به عید] از[ زودترو عیسی  ]1: 12[ي، 
*شمعون  ]3: 14س [ي او نان بخورد اندر خانه 13از او خواست که با 12و یکی از معتزالن ]36: 7ل [میان مردگان برخیزانید. 

و  ]2: 12ي [آمد و نشست.  16]او[ يخانه اندرعیسی  ]36: 7[ل، و  15، [از معتزالن]14[که] االبرص بود یعنی پیس بود*
 20. و مریم آورد19کرد و غازار با مریم در خدمت ایستاده بودند**مرتا ایشان را خدمت می 18[خورد و] 17آنجایگه

و از پس  ]38: 7ل [بها.  24بسیار قیمتی [و سنگی] 23اي]، [غالیه22به طیب غالیه آمیخته 21ي پر از روغن ناردینیک شیشه
 سر موي به] و[ شستمی راپاي عیسی  26گریست [و] به اشک چشم خود [دو]و پیش پاي او می 25بود ایستادهعیسی 
و آن خانه پر شد از  ]3: 12ي [ریخت، [و] آن روغن را بر سر وي می ]3: 14س [کرد، بوسه می 27او را] پاي[ و بمالید خود

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».او: «2و ف  1. در ف 2

 ».از: «2و ف  1. در ف 3

 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 4

 ».می اندیشید: «2و ف  1. در ف 5

 . + و6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».خلق: «2و ف  1. در ف 8

 ».به عید«. در اصل: 9

 . + و10

 افزوده شد. 2 و ف 1. بر اساس ف 11

 ».یکی معتزلی: «2و ف  1. در ف 12

 ».به«. در اصل: 13

 .»شمعون االبرص که بیس بود: «2و ف  1. میان دو * در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آنجا«. در اصل: 17

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 18

مرتا مریم و غازار و ایشان را خدمت «. میان دو * در اصل: 19
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میکردند

 ».ستد: «2و ف  1. در ف 20

 ؛ ناردین یعنی سنبل رومی (دهخدا).»ماردین«. در اصل: 21

 . + و22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».ایستاد: «2ف  و 1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27
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 [فصل]: سی [و] پنج: آشفتگی یهودیان از براي مسیح

خبر کردند و گفتند هر چه عیسی  2از ایشان رفتند در پیش معتزالن [و ایشان را] 1و چون [بعضی] ]46: 11[ي، 
؛ و 5گفتند که: چه کنیم *با این مرد که معجزها بسیار کند*شدند و می 4، بزرگان امامان [و] معتزالن جمع3بود کرده

ما بستانند و رعیت ما ببرند. و  9بیایند و منصب 8و رومیان 7، همه خلق به او ایمان آورند6اگر او را بگذاریم این چنین
دانید؛ و ، به ایشان گفت که: شما چیزي نمی13او 12امامان بود 11مهتر 10سال یکی از ایشان که نامش قیافا بود و در آن

ي خلق گُم شوند. و او بمیرد عوض خلق و نَه همه 17مرد 16در یک مصلحت که [آن بِه یک] 15اندیشیدنمی 14[چیزي]
خواهد کرد که: میسرور امامان بود، نبوت  /211/برگ 20بهر آن که [در آن سال] 19اختیار خود نگفت ولیکن 18این را از

] از بهر فرزندان خدا که پراکنده شده بودند، تا ایشان را به یک جا  21کهعیسی  عوض خلق بمیرد، نه از بهر خلق [االّ
 کردند. ي کشتن او میفراهم آورد. و از آن روز اندیشه

بیابان که  23از آنجا رفت در جایی به نزدیکی 22]الّا[ و گردیدنمی آشکارا یهودیان میان درو عیسی  ]54: 11[ي، 
 گشت او با شاگردان خود.نامش آفریم بود و آنجا می

 
 
 

 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».: یشوع) کرد2هر جه عیسی (در ف : «2و ف  1. + و؛ در ف 3

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 4

که این مرد معجزهاء بسیار می : «2و ف  1. میان دو * در ف 5
 ».کند

 ».همجنین: «2و ف  1. در ف 6

 ».آوردند«. در اصل: 7

 ».رمیان: «2و ف  1. در ف 8

 ».منصف«. در اصل: 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میان«. در اصل: 10

 . + و11

 . + و12

 . + را13

 افزوده شد. 2و ف  1ساس ف . بر ا14

 . + که15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».مرده«. در اصل: 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »در«. در اصل: 18

 ».اال: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».که عیسی«. در اصل: 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».نزدیک از«: 2و ف  1. در ف 23
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آدمی  3، جهت آن که رنجی هست که [طبیبان آن را سکته خوانند و]2برخیزانید 1و بهر آن، چهارم روز [او را]
، البته که 7باشد و اگر باشد*و بیشتر از سه روز *هرگز نمی /210/برگ 6ماندمرده می 5سه روز [همچون] 4را دو [روز و]

؛ و او از اول که مرد و هنوز به 10. *و این چهارم روز بود که برخیزانیدش9سکته گویند 8این رنج را حکیمان بمیرد؛ و
 . 13حکیمان شکسته شود 12تا قدرت خدا از اینجا پیدا شود که بر او شک 11گور ننهاده بودند، گندیده بود در خانه*

، همچون که عادت یهودیان 15بسته بودند 14ار را به کفن و رکوهاو گفتن او: غازار، غازار، بیا بیرون و دست [و] پاي غاز
که تا دانسته شود که جان است که  18رفت؛ و این عظیم معجز استمی 17پا بسته [بی گام] 16بود و چون به در آمد، دست [بسته و]

دهنده نیست که محتاج یاري ، روح القدس بود21بی گام رفتن 20و آن که او را بیرون کشید 19کشد و *نه تن، جان را*تن را می
از این  26آنکه گفت پیش 25؛ زندگانی [قیامت]24[و بعث] 23که دعوي کرد که منم منم قیامت [و] نشور 22و تا حقیقت [نماید]

 نباشد. 

مرد و تن او را  28ي قبروص، چهل سال دیگر زیست و اسقف شد و در جزیره27و بعد از آن که غازار از مردگان برخاست
برخاست [و]  34و یکی بیت عنیا که از آنجا 33آنجا [است] 32دو گور دارد: یکی [در قبروص که تن او] 31او 30. اکنونآنجا 29آگندند

 زنده شد.

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 . + و2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »می باشد«. در اصل: 6

 ».نه و اکر از سه روز بکدرد: «1. میان دو * در ف 7

 ».طبیبان: «1. در ف 8

 ».خوانند: «1. در ف 9

 ».مرده بود: «1در ف  .10

و چهارم روز برخیزانیدش و او از اول «. میان دو * در اصل: 11
افزوده و تصحیح  1؛ به قیاس و بر اساس ف »کندیده بود که مرد

 شد.

 ».کمان: «1. در ف 12

 ».کند: «1. در ف 13

 ».رکویها: «1. در ف 14

 . + و15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».معجزت: «1. در ف 18

 ».نه تنست که جان را می کشد: «1. میان دو * در ف 19

 . + و20

 ».نهادن: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 . + روز23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».بیشتر: «1. در ف 26

 ».برخیزید: «1. در ف 27

 ».قبرص: «1. در ف 28

 ».کنده شد: «1؛ در ف »کندند«. در اصل: 29

 ».اینساعت: «1. در ف 30

 ».این«. در اصل: 31

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 32

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 33

 ».ازو: «1. در ف 34
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 نگفتم: گفت. عیسی 2ست*بود و *چهار روز است که در گور ا 1اي خداوند، از اول گندیده [شده بود که در خانه]
[و]  5کرد باال را خود چشم دوسنگ را برداشتند؛ و عیسی  4که اگر ایمان بیاوري، عظمت خدا ببینی؟ و [آن] 3تو به

 8انداالّ از بهر این جماعت که ایستاده 7شنوي]که از من شنیدي [و] در هر وقت [مرا می 6گفت: اي پدر، به تو اقرار دارم
مرا فرستادي. و چون اینها را گفت، نعره زد به آواز بلند [و] گفت: غازار،  9ایمان بیاورند که [تو] گویم تااین را می

بسته [و  10هاغازار، بیرون بیا. و آن مرده، همان ساعت و در دم، بیرون آمد از گور، دو پاي او [و] دو دست او به لیغ
 تا برود. 13و بگذارید 12بگشایید را او: که تگف ایشان بهو اندام او به کفن پیچیده. و عیسی  11روي او]

، *آنچه که عیسی کرد، ایشان دیدند 15بودند 14و بسیاران از یهودیان که در پیش مرتا و مریم [آمده] ]45: 11[ي، 
 17.18، از مرد و زن و غیره*16و همه به او ایمان آوردند

روح  22پیغمبر که: آبستن شدیم [و] درد کشیدیم و زاییدیم 21گفت در اشعیاء 20؛ از بهر اینتفسیر19 /209/برگ
؛ و مردگان [تو] برخیزند، و آنان که در گورستان اند، 24افتندبر زمین نه 23خالص [و] او را بر زمین ساختیم تا نشستگان

، و 26د، شاد شوند]بهر ایشان [که در زمین ان 25به در آیند و ایشان که در زمین اند، شاد شوند زیرا تدبیر از آن تو است
 . 27زمین کافران را افتد

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».جهارم روزست امروز: «2و ف  1. میان دو * در ف 2

 ».نکفتمت: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».برداشت: «2و ف  1. در ف 5

 ».می اورم: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 . + و8

 افزوده شد. 2و ف  1س ف . بر اسا9

 . لیغ: برگ نی (دهخدا).10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».بکشاید: «2و ف  1. در ف 12

 ».بکدارند: «2و ف  1. در ف 13

 لفزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 . + و16

جون انجه عیسی کرد بدیدند : «2و ف  1. میان دو * در ف 17
 ».بدو ایمان اوردند

 جاي صورت کشی. . +18

 . + جاي صورت کشی.19

 . + که20

حامله شده، درد زه : «18-9: 26. اشاره است به کتاب اشعیا، 21
ما را گرفت و باد را زاییدیم. و در زمین هیچ نجات به ظهور 
نیاوردیم و ساکنان ربع مسکون نیفتادند. مردگان تو زنده 
ر خواهند شد و جسدهاي من خواهند برخاست. اي شما که د

خاك ساکن اید بیدار شده، ترّنم نمایید! زیرا که شبنم تو شبنم 
 ».نباتات است. و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند

 . + و22

 ».نشست کان«. در اصل: 23

 .»ساکنان ربع مسکون نیفتادند«؛ در ك: »بیوفتد: «1. در ف 24

 . + و25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 ».افکندبیرون خواهد «. در ك: 27
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پنهانی خواند [و] گفت: خداوند ما آمد [و] 1واهر خود، را [به]و چون این را گفت، رفت و مریم، خ ]28: 11[ي، 
، [الّا در آن 4دیه نرسیده بود 3هنوز به 2]عیسی و. [آمدخواند. مریم چون شنید، زود برخاست [و] پیش عیسی ترا می

یهودیان [که پیش مریم به تعزیت نشسته بودند، چون دیدند که مریم زود  8. آن7آمد 6مریم به استقبالش 5جایگه که]
رفت تا بگرید.  13[برادر] 12گور 11پنداشتند که به سوي 10نیز [بیرون آمدند، در پی او رفتند،] 9برخاست، ایشان]

تو اینجا  گفت: اي خداوند، اگرپاي او افتاد و می 16در] و[ دوید رسید، بود،که عیسی  15مریم آنجایگه 14[چون]
، 20گریند، می19بسیار[و] آن یهودیان [که] با او بودند 18گریدمی او که دید چونمرد. و عیسی نمی 17بودي، برادر منمی

گفتند: اي خداوند، بیا [و] ببین. و  21رشک او را در جنبانید و در نفس خود گرم شد و گفت: او را کجا آگندید؟ بدو
تند گفداشت؛ کسانی میبینید [که تا چند او را دوست میکه: می 22گفتندمی نیهودیا و. چکیدمیاشک از چشم عیسی 

 کند که این نیز نمیرد؟  26را گشاد، نتواند چنین /208/برگنابینا  25که او، دو چشم [آن] 24آن 23که:]

با خود حمیت کرد، آمد در گورستان؛ و آن گور، مغاره بود از سنگ که او را  27]چونو عیسی [ ]38: 11[ي، 
: 32گفت 31[خواهر آن مرده بدو] 30. مرتا29، بردارید28]است در بر که[ را سنگ این: که فرمودآنجا نهاده بودند. و عیسی 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».یشوع: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 2

 ».در میان: «2و ف  1. در ف 3

 . + چون4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 شد. تصحیح 2و ف  1؛ بر اساس ف »استعبال«. در اصل: 6

 ».رفته بود: «2و ف  1. در ف 7

 . + آن.8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».پیش«؛ در ب: »جانب: «2و ف  1. در ف 11

، اما خود آن را خط زده »آمد«. کاتب در اینجا نوشته بود: 12
 بود.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 14

افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »آنجا«. در اصل: 15
 شد.

 ».بر: «2و ف  1. در ف 16

 ».برادر من«؛ در ب: »برادرم: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 . + و19

 . + و20

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »و«. در اصل: 21

ه و تصحیح افزود 2و ف  1؛ بر اساس ف »کفتند«. در اصل: 22
 شد.

 . بر اساس ب افزوده شد.23

 ».این: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».جنان: «2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».بردارند و«. در اصل: 29

 . + مریم30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 ».کفتند«اصل: . در 32
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از بهر شما تا ایمان  3آشکارا گفت: غازار مرد؛ و شاد شدم که آنجا نبودم 2]بدیشانگفت. و آنگه [عیسی  1[خفتن]
 9که: ما نیز [با وي] 8گفت به یاران [خود] 7[که نامش توما خوانده شد] 6که آنجا برویم. توم 5برخیزید 4بیاورید و

 . 10آنجا برویم، [ببینیم]

. و [این 11شد آگنده گور در غازار که است روز چهار که دید] و[ عنْیا بیت در آمدو عیسی  ]17: 11[ي، 
. و بسیاران از یهودیان پیش مرتا [و] مریم آمده 15پانزده غَلوت 14، قدر13در کنار اورشلیم، دورتر 12عنیا]بود بیت 

رفت و مریم در  17]راه در[ مرتا ترپیش او، استقبال در رسید،که عیسی  16بودند به تعزیت برادر ایشان. چون شنید
دانم که آنچه مرد، االّ می، برادر من نمی18بوديمی اوند، اگر اینجاخد اي: گفتخانه نشسته بود. و مرتا به عیسی 

 سینپ روز دانم خداوند، اي برخیزد،: *گفت مرتا. برخیزد تو برادر: گفت. و عیسی 19دهداز خدا بخواهی، ترا می
قیامت [و] زندگانی؛ هر که [به من ایمان آرد، اگر بمیرد، زنده شود؛  21]منم[ منم: گفت. و عیسی 20*قیامت] و[

. و مرتا گفت: آري، اي خداوند، ایمان دارم که 24تا ابد نمیرد؛ [این را باور دار] 23ایمان آورد 22و هر که به من]
 ، آن که در عالم بیاید. 26خدا 25تویی مسیح، ابن

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

 ».اال: «2و ف  1. در ب4

 ».بروید: «2و ف  1. در ف 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »توما«. در اصل: 6

توما که نام او تاما «افزوده شد؛ در ب:  2و ف  1. بر اساس ف 7
 ».بود یعنی جفت زاده

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».با وي بمیریم و«افزوده شد؛ در ب:  2و ف  1. بر اساس ف 10

تصحیح شد؛ در ب:  2و ف  1؛ بر اساس ف »است«. در اصل: 11
 ».عازر را اکنده بودند«

 افزوده شد. 2ف  1. بر اساس ف 12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »دو«. در اصل: 13

 ».قدر«؛ در ب: »نزد: «2و ف  1. در ف 14

، ت. غلوت و غَلْوة: یک تیر پرتاب مسافت، جمع آن: غَلَوا15
غالء، و آن انداختن تیر است به نهایت قدرت به دورترین جایی 

توان انداخت، یا به نهایت بلند کردن دست را در انداختن که می
ذراع است، و آن بیست و پنج یک  400تا  200تیر، و مقدارش 

 فرسخ تام است (دهخدا).

 ».شنیدند«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »بودي«صل: . در ا18
 شد.

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »می شود«. در اصل: 19

خداوند میدانم که در روز اخر : «2و ف  1. میان دو * در ف 20
 ».قیامت برخیزد

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».دآر: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».بسر: «2و ف  1. در ف 25

 . + در26
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[س،  .کرد زنده ترا تو ایمان! ببین: گفتخواهم. عیسی اي خداوند، روشنایی می ]41: 18[ل، گفت که:  1بکنم؟ او

 .4رفتمی 3بینا شد و [در راه] 2و همان دم ]52: 10
 

 بود 8برادر مرتا [و] مریم [که مرده]7، 6غازار 5[فصل]: سی [و] چهار: زنده کردن
که  11دیه بیت عنیا، برادر مرتا و مریم. آن [مریم] 10نامش غازار، در 9بود یکی مردي [رنجور] ]1: 11[ي، 
خواهرانش، پیش  15، [هر دو]14[و] به موي خود مالید. و چون غازار رنجور افتاده بود 13به غالیه اندود 12پاي عیسی

ردنی است م* بهر از نه: گفت عیسی و. است رنجور تو دوست خداوند، اي: که] گفتند و[ فرستادند کسی ،عیسی
 دوست را غازار و مریم و مرتااالّ بهر ستایش خدا تا پسر خدا به آن ممجد شود. و عیسی  16رنجوري*این 
که رنجور است، دو روز آنجا که بود، مقام کرد. و بعد از آن به شاگردان  17بشنود که آن از بعد و داشت؛می

که ترا سنگسار کنند،  19خواستندیان میرویم. و شاگردان گفتند که: اکنون یهود 18گفت: بیایید دیگر بار به یهودا
دوازده ساعت است؟ و هر که در روز بگردد، پاي او  21روز نه: گفت ایشان بهروي؟ و عیسی آنجا می 20تو باز

افتد زیرا روشنایی و اگر کسی در شب بگردد، به 25بیندمی 24خلق 23زیرا روشنایی [این] 22در سنگ زده نشود
برویم او را بیدار کنیم. و شاگردان  26از آن گفت: غازار دوست ما خفت، [الّا] ندارد. و عیسی اینها گفت و بعد

خواب  /205/برگ بهر که پنداشتند ایشان و گفت مرگ بهر ازگفتند: اي خداوند، اگر خفت، بیدار شود. عیسی 

                                        
 ».ان نابینا: «2و ف  1. در ف 1

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».رفت«: 2وف  1. در ف 4

 ».برخیزانیدن: «2و ف  1. در ف 5

 ؛ همه جا چنین است.»عازر: «2و ف  1. در ف 6

 . + که7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».از: «2و ف  1. در ف 10

 . بر اساس ب افزوده شد.11

 ».مسیح: «2و ف  1. در ف 12

 ».اندوده کرد: «2و ف  1. در ف 13

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

؛ بر اساس »رنجوري است این مردنی«. میان دو * در اصل: 16
 تصحیح شد. 2و ف  1ف 

 ».جون شنید: «2و ف  1. در ف 17

 ».یهود: «2و ف  1. در ب، ف 18

 ».میخواهند: «2و ف  1. در ف 19

 ».دیکر بار: «2و ف  1. در ف 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »روز«. در اصل: 21

 ».شود: «1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».این جهان«؛ در ك: »عالم«. در ب: 24

 ».می بینند: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26



 الث/ باب الباب الثّ 264

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این است فرزند ابراهیم.  4ي تو [زیرا]خانه 3از بهر تو و [براي] 2زندگانی [شد] امروز: که گفت. و عیسی 1دهم*می

 أعلم 8. اهللا7[و] زنده [کند هر چه گم شده] 6پسر آدمی تا بخواهد 5[آمد]

 9کشیجاي صورت

 

 دادن طیمی پسر طیمی نابینا [فصل] سی [و] سه: بینایی /203/برگ

به در آمد [او] و شاگردان خود وخلق بسیار  11ایریحو ازو چون عیسی  10[و آمد در ایریحو] ]46: 10س [
دانست که عیسی  14کنار راه؛ یکی نابینا بود، نامش طیمی پسر طیمی؛ [دریافت و] 13و در 12به همراه بودند

 : اي پسر داوود، بر من17[و] گفت 16*بانگ زد به آواز بلند* ]47: 10[س، ، 15آیدکه می ]30: 20[م،  است ناصري
گفت: اي پسر زد و میزدند که خموش شود و او بلندتر بانگ میبانگ می 18رحمت کن. و بسیاران بر وي

زد و زدند تا خموش شود. او بلندتر بانگ می[بسیاران بر وي بانگ می /204/برگداوود، بر من رحمت کن. 
که آن نابینا را پیش  21گفت 20]و ایستاد بازو عیسی [ ]40: 18[ل،  19گفت: اي پسر داوود، بر من رحمت بکن]می

 يجامه نابینا آن و. خواندمی تراکه عیسی  22و آن نابینا را خواندند و گفتند: شاد باش ]49: 10[س، او بیاورند 
با تو  26خواهی کهگفت که: چه می 25نابینا آن به عیسی. آمد[و] برخاست پیش عیسی  24را انداخت 23]خود[

                                        
 ». یکی در جهار بارکردانم: «2و ف  1. میان دو * در ف 1
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 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4
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 کشی.. + جاي صورت9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10
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 ».بود: «2و ف  1. + و؛ در ف 12

 ».بر: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1اس ف . بر اس14

 ».می کدرد: «2و ف  1. در ف 15
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 مسیح را 2تمغاچی 1[فصل] سی [و] دو: مهمانی کردن ذکی

. 5یک مرد، نامش ذکی و عظیم توانگر بود و سرور تمغاداران 4، بود3ایریحو در آمدو چون عیسی  ]1: 19ل [

 10به قامت قصیر 9خلق [و] خود [نیز] 8از بسیاري 7توانست دیدنو نمی 6]کیست[ ببیند راخواست که عیسی او می

زیرا *عیسی  13ببیند رابلندي باال رفت که تا عیسی  12درخت [جمیز] 11بود. دوید پیش [و] رفت [و] بر سر [یک]

[و] گفت:  17رسید، ذکی را دید 16به آن جایگه 15. و چون او14گردید*عادت بود که در میان مردم انبوه میرا 

به  20. و او به شتاب [از درخت]19ي تو باشمکه واجب است امروز که در خانه 18بشتاب [و] از درخت به زیر آي

: در 24گفتند 23ن را ناخوش [آمد و]، ایشا22آمد [و] به شادمانی او را قبول کرد. و چون همه خلق دیدند 21زیر

، اینک هر 28]خداوند اي: [گفت[و] به عیسی  27. و ذکی بر پاي خاست26آیدمرد گنهکار فرو می 25ي یکیخانه

دهم و هر که از او چیزي بناحق ستده باشم، *یکی را عوض، چهار چه دارم، نیمش به درویشان و مسکینان می

                                        
 ؛ همه جا چنین است.»زکی: «1. در ف 1

-؛ تمغاچی یعنی باج»سودخور: «1؛ در ف »تمقاچی«. در اصل: 2

راهداري ستاند، کسی که از اجناس باج گیر، آن که محصول 
گرفته و بر آنها مهر زند، محصل باج و خراج، کسی که از جانب 
 کوتوال براجناس مهر کرده، محصول و باج آن گیرد (دهخدا).

 ».ایرلحو«. در اصل: 3

 . + و4

؛ تمغا: باج گرفتن از سوداگران و مردم. »باج خواهان: «1. در ف 5
بالد و معابر بحار از تجار گیرند. خراج  باجی است که بر درهاي

و باجی که از تجار و سایر مردم بر درهاي شهر و بنادر بحار 
 گیرند (دهخدا)؛ تمغادار: باج گیر.

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 . + و7

 ».سیاری«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».بقد کوتاه باال: «1. در ف 10

 ده شد.افزو 1. بر اساس ف 11

افزوده شد؛ جمیز نوعی از انجیر است و برگ  1. بر اساس ف 12
ماند و آن را به عربی تین االحمق آن به برگ درخت توت می

 خوانند (دهخدا).

 . + و13

: بی) 2همیشه در پی (در ف : «2و ف  1. میان دو * در ف 14
 ».: یشوع) انبوه بسیار می بود2عیسی (در ف 

 ».یشوع: «2ف ؛ در »عیسی: «1. در ف 15

 ».آنجاي که«. در اصل: 16

 ».بدید: «2و ف  1. در ف 17

 ».بیا: «2و ف  1. در ف 18

 ».باشیم: «1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».بشیو: «2و ف  1. در ف 21

 . + و22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میکفتند و«. در اصل: 24

 ».یک: «2و ف  1در ف . 25

 ».می آمد«. در اصل: 26

 ».برخاست: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28
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خواهی یا شکنجه دادن، به هر نوعی که می 3سوختن 2، همان است که به ریختن خون خود شسته شود و یا [به]1بکشند

گرسفند  4و گاو هارون، وموسی  که وقتی ست،ه تگردد. و دلیل این در توریها، آدمی پاك و مطهر میاز این انواع

خاکستر  7افشاندند تا به آن خون [و بدان]خاکستر را بر خلق می 6و آن خون و [آن] 5سوزانیدندکردند و میقربان می

، پس چند 12شودخاکستر گاو و گوسفند، گناه ایشان پاك می 11؛ و چون به [به خون و]10شوند 9مطهر 8از گناه [خود]

که آدمی به خوردن خون مسیح [و] به ریختن خون خود و خاکستر خود پاك و مطهر گردد که خود را بهر  تراولی

: از بهر 14و آدمی از گاو [و] گوسفند چند مرتبه بهتر است؛ آن چنان که در مزامیر گفت 13کندرضاي خدا قربان می

ها راضی شدي؛ و قربان به سوزانیدن الش 16]هاي کشته یعنی گاو [و] گوسفند [و نهپسند نشدي به قربان 15[آن که]

هر روز  20شویم: از بهر تو کشته می19در مزامیر که 18این معنی فرمود 17تخدا جان است که متواضع شود. و در توری

خود گفت [و] نه  /202/برگ[و] کشتن. این نبوت نه داوود از بهر  22همچون برگان از بهر نخّاسی 21و در زندان شویم

و خود  25تابند، جور و ستم برمی24که از بهر دین مسیحی 23دهدائیل و االّ [این نبوت] بهر پیغمبران پاکان میاسربهر بنی

 که مسیح فرمود، این است. 27و شستنی اصلی 26اندازندرا در کشتن می

 

                                        
 . + و1

 افزوده شد. 1اساس ف . بر 2

 ».سوزانیدن: «1. در ف 3

 ».یا: «1. در ف 4

 ».می سوختند: «1. در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».پاك: «1. در ف 9

 ».میشوند«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 . + و12

 ».سازد: «1. در ف 13

زیرا قربانی را دوست : «16-7: 51اشاره است به مزمور . 14
-دادم. قربانی سوختنی را پسند نکردي. قربانینداشتی واال می

هاي خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار 
 ».نخواهی شمرد

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 تصحیح شد. 1ف ؛ بر اساس »تقویت«. در اصل: 17

 . + و18

هر آینه به خاطر تو تمامی : «22: 44. اشاره است به مزمور 19
 ».مشویشویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده میروز کشته می

 ».هروز«. در اصل: 20

 ».شدیم: «1؛ در ف »شدیم و«. در اصل: 21

. نخاس یعنی ستور فروش، دالل فروش چارپایان و بردگان؛ 22
 شی و برده فروشی. نخاسی یعنی ستورفرو

 ».دهندمی«. در اصل: 23

 ».ترسایی: «1. در ف 24

 ».برمی یافتند: «1. در ف 25

 ».می دهند: «1. در ف 26

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »اصل«. در اصل: 27
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االّ او  3نیامد که او را خدمت کنند ي هر کسی بشود. و پسر آدمیبنده ]44: 10[س،  2که او پیشوا شود، او [باید] 1شما]

 دهد.  5فداي 4خدمت ایشان بکند [و] تا نفس خود بهر رستگاري بسیاران

ي مرگ ناچار ي مرگ گفت و پیالهخوردن، از بهر پیاله 6؛ که گفت که آن پیاله که من بخورم، بتوانیدتفسیر

که مسیح فرمود که خود به خود و به دل  وردنیخ 9، اگر خواهد و اگر نخواهد؛ اما [آن]8خوردمی 7است و هر کس

ارادت خود بهر  10خویش بهر رستگاري جان خود [و] راستی، خود را در مرگ اندازد [و] نترسد. و چون آن پیاله به

اي که او را خمار نباشد و از او بیهودگی پیدا نشود [و] مستی خوش روحانی بیابد؛ مستی 12، نشاط11راستی خود بخورد

را خوراند و بر صلیب  16خود، [خود] /201/برگمسیح،  15نچشد. به سبب تحقیق این معنی اول 14مردن 13[بار]و دیگر 

نه آن  18، بتوانید شستن؛ [این شستنی]17شد، آنگه حواریون دلیر شدند. [آن] که گفت: شستنی که من خود را بشویم

هرگز  22؛ آن [شستن]21پندارند که پاك شدندشویند و میسر و تن را می 20که مردم 19شستن [آب است همچون]

راستی و عدل  25که مسیح فرمود، این است که آدمی بهر [راه] 24شستنی 23پاك نکند و گناه را هرگز سترده نکند ولی

راستی بورزد و سخن خدا را  29، [راه]28خود، در میان خلق جاهل [و] نادان 27گناهان 26و رضاي خداي خود و کفّارت

د [و] تعلیم بدهد و خلق را دین مسیحی بنماید و بر دعوي خود منکر نشود و نترسد و اگر چه او را براستی بگوید و پن

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. در قیاس با ك. 2

 ».کند«. در اصل: 3

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »بسیاري رستگاري«. در اصل: 4
 شد.

 ».فدي: «2و ف  1. در ف 5

 ».نتوانید«. در اصل: 6

 ».کس: «1. در ف 7

 . + و8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».با: «1. در ف 10

 . + و11

 ».نشوت: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».مرك: «1؛ در ف »مردنی«. در اصل: 14

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ازان«. در اصل: 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».بشورم: «1؛ در ف »بشوییم و«. در اصل: 17

 ه شد.افزود 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».کسانی: «1. در ف 20

 . + و21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 ».بل: «1. در ف 23

 ».شستن«. در اصل: 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 ».کفارة: «1. در ف 26

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »گناه«. در اصل: 27

 . + را28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29
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 [فصل] سی [و] یک: خواستن یعقوب [و] یوحنَّا که بر دست راست او بنشینند

سجود کردند  ]20: 20[م، را  4یعقوب [و] یوحنَّا [او] ]35: 10[س، ، 3[و فرزندان او] 2پسران زبدي 1و [مادر] ]20: 20م [

، بدهی به ما. و او به ایشان گفت که: چه 6از تو که هر چه بخواهیم 5[و] گفتند: اي معلّم، التماس داریم ]35: 10س [

یکی بر دست  ]37: 10[س، در ملکوت،  ]21: 20[م،  9خواهیم کهکه: می بدهم و شاگردان گفتند 8به شما 7خواهید [که]می

بتوانید  12خواهید. [آیا]دانید چه میدست چپ تو. او به ایشان گفت: نمی 11به /200/برگو یکی  10راست تو بنشینیم

 یشانا بهم. عیسی توانی، شما خود را بشویید؟ گفتند: می14آن پیاله که من بخورم و شستن که من شسته شوم 13[بخورید]

 16[اما که] ]23: 20[م، شوید. خورید و شستنی که من شسته شوم، شما شسته میمی 15: آن پیاله که من بخورم، شماگفت

: 10س [االّ در دست پدر آسمانی من  18، نیست بر دست من که بدهم17بنشیند بر دست راست من و بر دست چپ من

 ]41: 10[ 21مدر خشم شدند  ]24: 20[ 20سده دیگر که این را شنیدند،  19و بهر ایشان که معد داشته باشد. و چون [آن] ]40

] و[ خواند را ایشانعیسی  ]25: 20[م، یعقوب [و] یوحنَّا.  ]41: 10س [، 23آن دو برادر 22به ]24: 20م [کردند و آغاز مالمت می

باید که چنین در ایشان اند و بزرگان ایشان بر ایشان مسلط اند. و نمی 24خداوندان عالم سروران که دانیدمی: گفت

، باید که خدمتکار همه بشود؛ و هر که خواهد [از 26که در میان شما بزرگ شود 25میان شما باشد و االّ هر که خواهد

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1ف ب، . بر اساس 1

 ».زیدي«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . بر اساس ب افزوده شد.4

 ».میخواهیم: «2و ف  1. در ف 5

 ».بطلبیم: «2و ف  1؛ در ف »واهمبخ«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 . + و8

 ».بما بده تا: «2و ف  1. در ف 9

 ».بنشیند: «2و ف  1. در ف 10

 ».بر: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. در قیاس با ك. 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + و14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 : + م2و ف  1. اصل، ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

و در قیاس با ك ؛ بر اساس ب »م: «2و ف  1. در اصل، ف 20
 تصحیح شد.

 و در قیاس با ك بر اساس ب» س: «2و ف  1در اصل، ف  .21
 تصحیح شد.

 ».با: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

زوده و تصحیح اف 2و ف  1؛ بر اساس ف »خداوند«. در اصل: 24
 شد.

 ».بخواهد: «2و ف  1. در ف 25

 . + و26
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. و چون 5شما بنمایید 4، گفت: بروید خود را به کوهونان3ایشان را دید 2]چون. و عیسی [1کن رحمت ما بر ،عیسی
؛ و [بر 7کرد، باز گردید [و] به آواز بلند، ستایش خدا می6رفتند، شدند پاك؛ و [یکی از ایشان چون دید که پاك شد]

: که پرسید او از. عیسی *11و این مرد سامري بود 10]شد معترف و[ مالید رو و افتادهپاي عیسی  9در [پیش] 8روي خود]
و  16را ستایش بکنند 15؟ چرا جدا شدند تا نیایند که خدا14و آن نه دیگر کو 13پاك شدید؟*شما ده بودید [که]  12نَه

 ، ایمانت ترا زنده کرد. 19گفت که: برخیز و برو 18است. و بدو 17االّ این که از قوم بیگانگان

 

 آنجا بر دار شود 21رود کهخود را که در اورشلیم می 20[فصل] سی: آگاه کردن [شاگردان]
رفتند [و می 23و ایشان از پس وي 22رفت. [نگه کرد]تر میپیشرفتند، عیسی و چون در راه می ]32: 10س [

: آغاز آنچه خواهد شدن از بهر خود [و] 26[و] به ایشان گفت 25. و دوازده خود را *نزدیک خواند*24ترسیدند]می
سندگان سپارده شود و مرگ بر رویم در اورشلیم و پسر آدمی در دست سروران امامان و نویباال می 27گفت: اینک

 30چوب زنند و در روي وي خیو اندازند 29بسپارند؛ و بر او تسخّر کنند و [او را] 28وي روا کنند و در دست عوام، او [را]
 و بکشند و سیم روز برخیزد و زنده شود.

 

 
                                        

 ».بکن: «2و ف  1ف  . در1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».دیدند«. در اصل: 3

 . + به4

 ».بنماید«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 و . +11

 ».شما در«. در اصل: 12

کفت نه ده بودند ایشان که : «2و ف  1. میان دو * در ف 13
 ».باك شدند

 ».کجاند: «2و ف  1. در ف 14

 ».خداي: «2و ف  1. در ف 15

 ».دهند: «2و ف  1. در ف 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بیشینکان«. در اصل: 17

 شد. تصحیح 2و ف  1؛ بر اساس ف »آمد«. در اصل: 18

 . + و19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».و: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».درپی او: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».برد: «2و ف  1. میان دو * در ف 25

 ».میکفت: «2و ف  1. در ف 26

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اینکه«. در اصل: 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 ».بیندازند: «2و ف  1. در ف 30
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 [فصل] بیست [و] هشت: جزیه خواستن از شمعون صفا

درم خود  3رسیدند، آمدند جزیه خواهان [و] به صفا گفتند که: بزرگ شما [دو] 2در کفرناحوم 1[چون] ]24: 17م [
را خواند [و] گفت: اي شمعون، پادشاهان جزیه  6صفابه خانه آمد، عیسی  5گفت: آري. و چون شمعون 4دهد. و صفانمی
: که گفت. و عیسی 9؟ و شمعون گفت: از بیگانگان، [اي خداوند]8ستانند؟ از خویشاوندان یا از بیگانگانمی 7از که

؛ اول ماهی که به 15ریا انداز؛ برو [و] قلّاب را در د14برابري نکنیم 13با ایشان 12[تا] 11فرزندان آزادان اند، ولی 10]اکنون[
و یکی عوض  19(؟)، یکی عوض من بده 18دو اسطان 17آید بیرون*و بگشا؛ *از آنجا می 16در آید، دهن او بشکاف

 .20خود

 دو درم است.  /199/برگو هر اسطان  

 

 [فصل] بیست [و] نه: پاك کردن آن ده مرد پیس را

سامریان در جلیل. چون نزدیک یک  23در والیت 22رفت، [بگذشت] 21در اورشلیم درو چون عیسی  ]11: 17ل [
بلند کردند و گفتند: اي معلّم ما،  29و آواز [خود را] 28از دور [برخاستند] 27 مرد [پیس و] 26ده 25، برابر آمدند24دیه آمد

                                        
 د.افزوده ش 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».بکفرناحوم: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».شمعون: «2و ف  1. در ف 4

 ».صفا: «2و ف  1. در ف 5

 ».شمعون: «2و ف  1. در ف 6

 ».کی: «2و ف  1. در ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بیکانه: «2. در اصل8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس10

 ».اال: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».بدیشان: «2و ف  1. در ف 13

 . + و14

 ».بینداز: «2و ف  1. در ف 15

 ».بکشا: «2و ف  1. در ف 16

 ».انجا بیابی: «2و ف  1. میان دو * در ف 17

 ».اسطار«. در م: 18

 ».بده بمن«. در اصل: 19

 ».جهت تو: «2ف  و 1. در ف 20

 ».اندر: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».والیتی: «1. در ف 23

 . + و24

 ».برابر او افتادند: «2و ف  1. در ف 25

 ».دو«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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بیرون آمد، دید *جماعتی  /198/برگام ساعت یازده 4و حقّ شما را بدهم. و [در] 3کار کنید 2که بروید [در رز] 1گفت]
 6، به ایشان گفت: چرا بیکار اید؟ و ایشان گفتند که: کسی ما را به مزد نگرفت. و او به ایشان [نیز]5ایستاده و بیکار اند*

به وکیل خود  9شب هنگام خداوند رز 8دهم. [وقت]من کار کنید و آنچه واجب باشد به شما ب 7گفت که: بروید در رز
ام ساعت بده *و آن که اول روز آمده بود و ایشان که یازده 10گفت که: مزدوران را بخوان و مزد ایشان را [بدیشان]

 اند، همه را آواز کن [و] یک دینار یک دینار به ایشان بده؛ و آن که در نهم و ششم و سیم [و] اول آمده، همهآمده
به ایشان بده. و ایشان که از اول روز کار کرده بودند، گفتند که: ما از اول  11[را] آواز کن [و] یک دینار [به سویت]

 14دهی؟ او گفت: [اي]می 13، ما را مانند ایشان مزد12روز و گرمی [او] کار کردیم و آنها که یک ساعت کار کردند*
؟ [حق تو بستان و برو. من 17. نه به یک دینار با من قول کرده بوديخود بستان [و] برو 16، ظالم نیستم؛ حق15انباز

بر مال خود، هرچه خواهم بدهم و هر چه خواهم  19دانمو من می 18خواستم که بدیشان بدهم چنان که به تو دادم]
اولیان؛ زیرا ، آخریان باشند و آخریان، 22اولیان 21نیکی من حسودي؟ و این چنین 20بکنم. مگر تو بر کرم [من و بر]

 .24بسیاران اند و گزیدنی در میان ایشان کم اند 23خواندنی

 
 

 
                                        

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».کند«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».دیکران بی کار: «2و ف  1. میان دو * در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »زرع«. در اصل: 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »زرع«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

و از ایشان که بستر امده انداغاز : «2و ف  1. میان دو * در ف 12
کن زودتر از ایشان که بیشتر امده اند امدند ایشان که در یازدهم 
ساعت بکار رفتند هر یک را یک دینار یک دینار داد و انجنان 
بدیشان که در نهم ساعت و در ششم و در سیوم و در اول بسویت 

یشان که از اول روز کار کرده بودند داد هر یکی را یک دینار ا

کفتند انان که بستر امدند یک ساعت کار کردند 
افتیمدادي و ما که کرمی روز و درازي او  همجون ما و  بر 

 ».ي روز کار کردیمهمه

 ».زرع«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».نیاز«. در اصل: 15

 ».مزد: «2و ف  1. در ف 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کردي« . در اصل:17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».قادر نیستم: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».همجنین: «2و ف  1. در ف 21

 . + و22

 . + و؛ یعنی خوانده شدگان و دعوت شدگان.23

 ».کُمند: «2. در ف 24
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 خداوند، اي: که گفت؛ و مرتا آمد پیش [و] به عیسی 3کوشیدخود بود و بسیار می 2در اهتمام [خدمت] 1برخاسته بود و
 جواب[ او بهتا برخیزد و مرا یاري دهد. و عیسی  5؟ به وي بفرما4است گذاشته خدمت به تنها به مرا خواهرم که نباشد واجب
؛ و 9بایستمی 8و بر بسیار زنان شرف داري و االّ ترا یک چیزي 7اي]ه هر چیزي [آراستهگفت: مرتا، مرتا، که تو ب 6]و داد

 که از وي ستده نشود.  10ي نیک گزید، [آن]اکنون مریم از بهر خود مایه

 
 13هاي [مختلف]ساعت 12و مزدوران به 11[فصل] بیست [و] هفت: مثل او بهر رز 

کدخدا [که] بامداد بیرون آمد تا  15ملکوت آسمان مانند است به مردي ]1: 20[م، و گفت:  14و دیگر مثل آورد
[و  23کرد* 22*به یک دینار اجیر 21[هر یک را] 20هر روز 19بگیرد. مزدوران را [در] 18مزدوران 17خود 16بهر رز
-و در کنار راه ایستاده 26و دید قومی دیگر بیکار اند 25و در رز خود فرستاد. و دیگر بار چاشتگاه بیرون آمد 24گرفت]

بستانید، و ایشان به سخن او رفتند. و نیمروز [نیز  29من [و] کار کنید و مزد خود 28، به ایشان گفت که: بروید به رز27اند
 1خود فرستاد [و گفت] 35و ایشان را هم به رز 34دیگر بیکار [دید] 33قومی 32و [همچنین] 31به در آمد 30و در نهم ساعت]

                                        
افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »برخاست«. در اصل: 1

 شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».در اهتمام خدمت بسیار می کوشید: «2و ف  1. در ف 3

 ».اشتکد: «2و ف  1. در ف 4

 ».فرما: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».جیز: «2و ف  1. در ف 8

 ».دربایستست: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».ا«. در اصل: 11

 ».به: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».زد: «2و ف  1در ف . 14

 ».مرد: «2. در ف 15

رز در اصل یعنی درخت انگور، تاك، مو؛ ؛ »تاکستان«. در ك: 16
 اما در این کتاب به معنی تاکستان آمده است.

 . + و17

 . + بیرون آمد.18

 افزوده شد. 2. بر اساس ف 19

 ».هروز«. در اصل: 20

 ».یک را: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 21

 ».آخر«اصل: . در 22

 ».در دیناري مزد بدهد: «2و ف  1. میان دو * در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».رفت: «2و ف  1. در ف 25

 ».بی کار: «2و ف  1. در ف 26

 ».ایستاده: «2و ف  1. در ف 27

با قلمی متفاوت و کمرنگ افزوده » ع«؛ البته »زرع«. در اصل: 28
 تصحیح شد. 2اساس ف ؛ بر »روز: «1شده؛ در ف 

 ».شما: «2و ف  1. در ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».بدر رفت: «2و ف  1؛ در ف »آمدند«. در اصل: 31

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 32

 ».مردم: «2و ف  1. در ف 33

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 34

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »زرع«. در اصل: 35
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آمد، جان است که از بلندي آمد و در تن افتاد؛ و آن  3اورشلیم در ایریحو 2زد: آن که از 1؛ این مثل بهر آنتفسیر
 9فسادي 8و او را در 7آموزانندمی 6[و شومی]5، معلّمان شوم اند و دروغگویان که آدمی را بدي4او را زخم زدند دزدان که

دو کس که بر وي  13دو زخمناك شوند؛ و این 12، جان و تن، [هر]11این چیزها 10کنند و [به][و] قبایح، دلیر و گستاخ می
 15که دور ایشان [و] حکم ایشان گذشت و خلق را نتوانستند در راه راست آوردن 14اسرائیل اندگذشتند، پیغمبران و ملکان بنی

[و  18اسرائیل بودندکه بیرون از بنی /197/برگ 17گویدمی 16و همچنان زخمناك رها کردند و رفتند؛ و سامري از بهر کسانی
 22دمندان نهادند و ایشان را در کلیسیا]خود را در تیمار مسکینان [و در 21را دریافتند و همه 20؛ به فرمان مسیح تیمار19دور]

و راه را درست داشتند. و معنی دیگر هم دارد: بهر آن که آدمی [هر  25کردندمی 24و جان [و] نفس خود فدا 23درانداختند
 . 29یابد، به این شیوه آدمی بیشتر رستگاري می28، با وي نیکی کند و او را یاري بدهد27افتاده ببیند 26که]

 

 شش]: مهمانی کردن مرتا [و] مریم از براي مسیح[فصل بیست و 

ي خود برد دیه گذشتند. یک زن که نام او مرتا بود، مسیح را در خانه 30رفتند، در [یک]و چون در راه می ]38: 10[ل، 
مرتا  . و31شنیدو مهمانی کرد. و خواهر بود او را، نامش مریم و آن مریم آمد [و] در پیش پاي خداوند نشست و سخن او می

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بهر آن مثل«. در اصل: 1

 ».در«. در اصل: 2

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »انزلحو«. در اصل: 3

 ».کردند: «1. در ف 4

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بد«. در اصل: 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».می اموزند: «1ف  . در7

 ».بر: «1. در ف 8

 ».فساد«. در اصل: 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».جیزي: «1. در ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».ان: «1. در ف 13

 ».بودند: «1. در ف 14

 ».اورند: «1. در ف 15

 ».انکسان: «1. در ف 16

 ».می فرماید: «1. در ف 17

 ».اند: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1ف  . بر اساس19

 ».تیماري: «1. در ف 20

 ».همکینان: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »انداختند«. در اصل: 23

 ».فدي: «1. در ف 24

 ».کردند: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 ».بیند: «1. در ف 27

 ».بدهند«. در اصل: 28

 ».یابد«: 1. در ف 29

 .افزوده شد 2و ف  1. بر اساس ف 30

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شنید«. در اصل: 31
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 فروآمد 2که از اورشلیم تا ایریحو 1[فصل] بیست [و] پنج: مثل آن 

؛ حرامیان بر وي افتادند و او را برهنه کردند و زخمناك 5آمد از اورشلیم تا ایریحو 4مرد فرود 3و یک ]30: 10[ل،  
یک کوهون [و]  9؛ *در برابر او افتاد8جان را 7؛ و بعد از یک ساعت جان در او گردید [و] یافت6*انداختند و رفتند*

و  14رفتسامري در راه می 13؛ یک12[گذشت] و 11و رفت؛ و یکی دیگر از بنی الوي آمد و نگاه کرد* 10گذشت
هاي او را پاك کرد و [و] زخم 17آورد. رفت 16آن مرد را دید زخمناك افتاده؛ بر وي رحمت 15*آنجا نگاه کرد و*

وي  22آورد و از جهت 21سراییاو را و در کاروان 20و بر خر خود نشاند 19هاي او نهاد و بستو روغن بر زخم 18خمیر
به او گفت  26داد [و سپارد] 25سرا دارروز دو دینار به در آورد [و] به دست کاروان 24؛ و دومین23آن روز در آن جا بود

باشد، تو خرج کن [و] من چون باز آیم، آن را به تو  27که: این مرد را نیک تیمار کن و اگر او را چیزي دگر احتیاج
تر باشد بدان کس که دزدان بر ، [نزدیک29بینی از این سه مرد که بر وي گذشتند*. *کدامین است که می28بگزارم

 خالصی ات بکن چنین این نیز برو تو: گفت او بهو آن مرد گفت: آن که بر وي رحمت کرد. عیسی  30وي افتادند؟]
 . یابی

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن مثل«. در اصل: 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »این بحو« . در اصل:2

 ».یکی: «2و ف  1. در ف 3

 ».فرو: «2و ف  1. در ف 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »این بحو«. در اصل: 5

 ».و افتاده رها کردند: «2و ف  1. میان دو * در ف 6

 ».رفت: «2و ف  1. در اصل، ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + و9

 ».میکذست«. در اصل: 10

افتاد یک کوهون و همجنین : «2و ف  1. میان دو * در ف 11
 ».یکی از بنی الوي امد در انجایکه که بود او را دید

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 12

 ».یکی: «2و ف  1. رد ف 13

 ».می کدشت: «2و ف  1. در ف 14

 ».در ان جایکه: «2و ف  1. میان دو * در ف 15

 ».رحم: «2و ف  1ف  . در16

 ».نزد او شد: «2و ف  1. در ف 17

 ».خمر: «2و ف  1. در ف 18

 ».دربست: «2و ف  1. در ف 19

 ».برنشاند: «2؛ در ف »بر نشانید: «1. در ف 20

 ».کارانسراي«. در اصل: 21

 ».بهر: «2و ف  1. در ف 22

 ».باز ایستاد: «2و ف  1. در ف 23

 ».روز دوم«: 2و ف  1؛ در ف »دوعین«. در اصل: 24

؛ در »کاروانشراي دار: «1؛ در ف »کارانسرا دار«. در اصل: 25
 ».کاروانسراي دار: «2ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».دربایست: «2و ف  1. در ف 27

 ».بگذارم: «2و ف  1. در اصل، ف 28

و از این سه مرد کدامین است که بروي «. میان دو * در اصل: 29
 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »گذشت

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30
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نشاید که کسی چراغ بیفروزد و بپوشاند یا  ]16: 8[ل،  اي نهد و بپوشد؛ممکن نباشد که چراغ زیر کاسه
اي بنهد االّ چراغ را بر سر بلندي نهد تا هر که درآید، روشنایی را ببیند. نیست چیزي پوشیده االّ و آشکارا زیر کاسه

ندارد  رد، داده شود و آن که چیزيشود و نه چیزي پنهان االّ دانسته و فاش گردد. ببینید آن چنان که شنیدید؛ هر که دا
 و پندارد که دارد، از او ستده شود.

؛ آن که دارد، نه براي داشتن مال گفت، اما از براي عقل و فهم گفت، دارد و قدرت خدا دریابد، داده تفسیر
 یسان داده شود.شود و آن که عقل و فهم ندارد و قدرت خدا درنیابد، آن جان که دارد، از او ستده شود و در دست ابل

 

 در بر برادرانش وفصل بیست و سوم: ایستادن مادر عیسی 

و برادران او پیش او و نتوانستند با وي سخن گفتن زیرا خلق بسیار  ]19: 8[ل، او  ]31: 3[س، اند مادر آمده ]19: 8[ 1ل
[م، خواهند ترا ببینند می ]20: 8[ل، یکی از جماعت بدو گفت: مادرت و برادرانت بر در اند، بیرون ایستاده  ]47: 12[م، بود 

آنان اند  ]21: 8[ل، کیست مادرم و کیستند برادرانم؟  ]48: 12[م، او بدیشان گفت:  ]33: 3[س، که با تو سخن دارند.  ]47: 12
هر که مراد پدرم، آسمانی، بکند، او است  ]50: 12[م، ان موجب کار کنند. مادرم و برادرانم که سخن خدا بشنوند و بد

 برادر من و خواهر من و مادر.

 

 فصل بیست و چهار: آن معتزلی که آمد و به مسیح گفت چه کنم که زنده شوم

ناگاه یکی نویسنده برخاست که او را آزمایش کند و گفت: اي معلّم، چه کنم که زندگانی جاوید  ]25: 10[ل، 
و گفت: در ناموس چون نبشته شد؟ تو چون خواندي؟ آن گفت: دوست  ]26: 10[ل،  داد پاسخعیسی  ]29: 12[س، یابم؟ 

د؛ و یار خود عزیز و گرامی بدار چون ي هنر خوي قوت خود و از همهي دل خود و از همهبدار خداي خود از همه
 /196/برگ 3خواست که*، زنده شوي. آن نویسنده می2را بکن این گفتی، راست: گفت مرد بدانجان خود. عیسی 

 کیست؟  6، گفت یار من5خود را راست به درآرد 4[نفس]
 

                                        
 ؛ بر اساس ب و م تصحیح شد.»م: «2و ف  1. در ف 1

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»لیکن: «2و ف  1. در ف 2

ل تا اینجا در اص» فصل بیستم«. میان دو *، یعنی از ابتداي 3
 افزوده شد. 2و ف  1افتادگی داشت؛ بر اساس ف 

 . بر اساس ب افزوده شد.4

 2و ف  1؛ بر اساس ف »الباند«؛ در ب: »بدارد«. در اصل: 5
 تصحیح شد.

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »با این«. در اصل: 6
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که:  3است در مزامیر [در مزمور هشتاد و سی 2این قوم اینک نوشته 1[از] تلخ دانه پاك شود و عالم آرام گیرد و نام
باش، کیست مانند تو و آرام مگیر زیرا دشمنان تو آشکارا شدند و آنان که ترا دشمن دارند، اولین اي خدا خموش م
 .4اند؛ هر که فهم دارد این نبوت دریابد]سر خود بلند برآورده

 

 *فصل بیستم: مثل گنج آکنده

مانند است ملکوت آسمان به گنجی پنهان کرده در زمین. ناگاه یک مرد آن  ]44: 13[م، مثل دیگر زد و گفت: 
 را یافت، و آشکارا نکرد و از شادمانی خود رفت و هر چه داشت، بفروخت و آمد آن زمین را خرید. 

؛ گنج دین مسیح است و آن که او را خرید، آن است که دنیا را و هر چه دارد، رها کند و در پی مسیح تفسیر
  ن شود [و] بیابد گنجی که پایان ندارد.روا

 فصل بیست و یک: مثل جوهر

ست؛ جبها میو دیگر به شما بگویم مانند است ملکوت آسمان به مردي بازرگان که جوهري گران ]45: 13[م، 
 یافت یک جوهر قیمتی، رفت و هر چه داشت، فروخت و آن جوهر را بخرید.

 اشت، فروخت، تن است؛ هر که تن خود بفروشد و جان خود بخرد.؛ جوهر جان آدمی است و آنچه دتفسیر

 

 فصل بیست و دو: مثل دام و ماهی

از تمامیت  ]47: 13[م، چون  ]48: 13[م، دیگر ملکوت آسمان مانند است به دام که در دریا انداخته شود.  ]47: 13[م، 
دان هگزینند؛ هر چه نیک باشد، در توشند [و] میااصناف جانوران دریا پر شد، آن را بر کنار خشک کشیدند و نشسته

و هر چه بد است، بیرون اندازند. همچنین باشند در آخرت این جهان؛ فرشتگان فرود آیند و نیکان از بدان  5خود بنهند
 ها سایدن. بگزینند؛ و گنهکاران را در تون آتش بیندازند؛ آنجا باشد گریستن و دندان

ها که به شما گفتم؟ گفتند: آري، اي خداوند. او بدیشان این مثل 6گفت: دریافتید بدیشاندیگر بار عیسی 
، مانند است به خداوند خانه که از 7گفت: همچنین هر نویسنده *که شاگردي کند در ملکوت آسمان کشیده شود*

 ي خود است از کهن و از نو به درآمده باشد. هر چه در خانه

                                        
 ».باز«. در اصل: 1

 ».نبشته: «1. در ف 2

 ».سه«مجهول است یعنی » ي. «3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»بنهید: «2؛ در ف »بنهد: «1. در ف 5

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»دریافتند: «2و ف  1. در ف 6

 ».که براي ملکوت آسمان شاکرد شود«. میان دو * در ب: 7
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دم ي] او انداخت؛ گن؛ که گفت که چون کاشت، رفت خفت، دشمن آمد و تلخ دانه در میان [مزرعهتفسیر
و غیره نگاه دارند؛ و تلخ دانه آنان اند  1بشنوند و خود را از پلیدي و حسودي و دروغمعروف اند آنان که سخن خدا 

سخت  5و [دغلی و] 4ورزيو شومی و حسودي و کینه 3کارياست و فریفته 2که شیوه [و] روش [و] بنیاد ایشان بر دروغ
ها [و] شهوات و تمتّع گفتن و پلیديسوگند بشتاب  7و انکار [کردن و] 6رویی و تکبر [و] طرّاري و کشتن و دزدیدن

 13که: خدا بیدار شد 12تلخ دانه اند؛ و در مزامیر، داوود پیغمبر گفت 11[جمله] 10شنیدن، آنان 9ویهوده 8[و] تصانیف
پس انداخت و ایشان را  18آید و دشمنان خود را به 17که از مستی شراب به هوش 16پهلوان 15خفته [و] همچون 14چون

که  20که: خدا گفت به خداي من، بر دست راست من بنشین تا آنگه 19گر بار در مزامیر گفتتا ابد عار داد. و دی
گفت در اشعیاء  26زیرا 25خواهد شدن 24نشد ولی 23غایت 22را زیر پایت خوابانیده کنم. و این تا [این] 21دشمنانت
 31[تا] 30که صبر کند 29نُک آنکه: خُ 28که: ایشان را دوم بار بگزینم و راست بدارم؛ و گفت در دانیال پیغمبر 27پیغمبر

تا این شمار تمام شد و شود، آنگه دنیا،  32یک هزار [و] سیصد و سی [و] پنج سال؛ و *این از آمدن مسیح آغاز کرد*

                                        
 ».دروغی: «1. در ف 1

 ».دروغی: «1. در ف 2

 ».فرینندکی: «1. در ف 3

 ».کینوري: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».دزدي: «1ف . در 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».تصانیق: «1. در ف 8

 آمده است.» بیهوده«به جاي » ویهوده. «9

 ».ها وآیت«. در اصل: 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

آنگاه خداوند مثل کسی : «65 -6: 78. اشاره است به مزمور 12
، روشدخکه خوابیده بود بیدار شد، مثل جباري که از شراب می

 ».و دشمنان خود را به عقب زد و ایشان را عار ابدي گردانید

 . + و13

 ».همجون: «1. در ف 14

 ».مانند: «1. در ف 15

 ».زورمند: «1. در ف 16

 ».بهش: «1. در ف 17

 ».بار: «1. در ف 18

یهوه به خداوند من گفت: به : «1: 110. اشاره است به مزمور 19
 .»انداز تو سازمدست راست من بنشین تا دشمنانت را پاي 

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 20

 افزوده و تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دشمنان«. در اصل: 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 ».زمان: «1. در ف 23

 ».اما: «1. در ف 24

 . + و25

 ».زیر«. در اصل: 26

عقوب زیرا خداوند بر ی: «1: 14. اشاره است به کتاب اشعیا، 27
ترحم فرموده، اسرائیل را بار دیگر خواهد برگزید و ایشان را در 
زمینشان آرامی خواهد داد و غربا با ایشان ملحق شده، با خاندان 

 ».یعقوب ملصق خواهند گردید

خوشا به حال آنکه انتظار : «12: 12. اشاره است به دانیال، 28
 ».کشد و به هزار و سیصد و سی و پنج روز برسد

 ».او را: «1ف  . در29

د: «1. در ف 30  ».بشکن

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31

این تاریخ معین نبشت که از کدام وقت : «1. میان دو * در ف 32
 ».نبوت کرد
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است و یکی فهم است و یکی دل؛ و  2، یکی عقل1؛ خمیرمایه، ایمان است و زن، جان است و سه قفیز [آرد]تفسیر
 . 4، آدمی تمام [و] زنده بشود و فطیر بی خمیرمایه، مرده است3چون خمیرمایه که ایمان است، در این هر سه آمیخته شود

 
 تلخ دانه 6مثل تخم [پاك و] 5[فصل] نوزده: [تمامی]

، تا تمام شود آنچه پیغمبر 8ها]مثلگفت [به می 7*خلق و هاجماعت* باها همه، عیسی و این مثل ]34: 13[م، 
 . 13گفت 12از بنیاد خلق بود، آشکارا کنم و 11که پیش 10هاها بگشایم و پنهانکه: دهن من به مثل 9فرمود نبوت

 15و شاگردانش در پیش او جمع 14آنگه ایشان را *در آن جا گذاشت و خود در اندرون خانه رفت* ]36: 13[م، 
 18تخمِ نیک فرزند 17تلخ دانه را. و [او] گفت که: کشتگرِ 16تفسیر کنی [از براي ما مثل]خواهیم که شدند و گفتند: می

پاکان اند و فرزندان ملکوت؛  20ي نیک [ایشان اند که]؛ [و] دیه، این جهان است؛ و کشته19آدمی است یعنی خودش
 21ابلیس است؛ و رسیدن هنگام و آن که تلخ دانه انداخت، فرزند گناه است و بدکرداران؛ و آن که در میان انداخت،

بدروند، فرشتگان اند. و آن چنان که تلخ دانه را بگزینند و  /195/برگدرویدن، آخرت است یعنی قیامت و آنان که 
کاران را بگزینند و در و تمامت گناه 24در آخرت. فرزند بشري فرشتگان خود را بفرستد 23، همچنان بشود22بسوزانند

ها برهم سایدن. و آنگه نیکان در ملکوت آسمانی مانند آفتاب بتابند. ریستن است [و] دندان؛ آنجا که گ25دوزخ اندازند
 . 27دارد، این را از من بشنود 26و آن که دو گوش شنونده

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».طفل«. در اصل: 2

 . + و3

 ».زیادتی ندارد: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».انجمن: «2و ف  1. میان دو * در ف 7

 ه شد.افزود 2و ف  1. بر اساس ف 8

دهان خود را به مثل باز خواهم : «2: 78. اشاره است به مزمور 9
 .»کرد به چیزهایی که از بناي عالم مخفی بود، تنطق خواهم نمود

 ».نهانیها: «2و ف  1. در ف 10

 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 11

 آمده است.» به«در معنی » و. «12

 . یعنی به گفتار و با گفتن.13

 ».رها کرد و اندر خانه دررفت: «2و ف  1. میان دو * در ف 14

 ».نزدیک: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 ».بسر: «2و ف  1. در ف 18

 ».خود: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »هنگام رسیدن«. در اصل: 21
 شد.

 . + و22

 . + و23

 ».بفرستند«اصل: . در 24

 ».بیندازند: «2و ف  1؛ در ف »اندازد و«. در اصل: 25

 ».شنوده: «2و ف  1. در ف 26

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بشنوند«. در اصل: 27
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لیکن آنان که [طعم او  3طعم بود و [دشوار] 2دیه این دنیاست؛ و اول که دین خود کاشت بر حواریون و غیرهم تند 1و
عالم  6آن را خوش چشیدند و عاقبت شیرین شد و در همه عالم رویید و تمامت اصناف، 5منفعت او یافتند 4دریافتند و]

 کردند.  9ي این درخت آشیانهزیر سایه 8، جمیع7که مانند ددان [و] مرغان و غیرهم بودند
 

 پرورده شود 11آن که بکارد و بگذارد تا خود به خود [بروید و] 10[فصل] هفده: [مثل] 
[و]  12که *مانند است ملکوت خدا با آدمی که تخم در زمین بکارد* /194/برگ گفتمیو عیسی  ]26: 4[س، 

داند؛ و او نمی 14بلند شود و پرورده گردد 13خود برود بخسبد و برخیزد شب [و] روز [و] کشته خود به خود [رسته و]
ربه شود؛ و بعد از آن بیاید گندم در خوشه ف 15آورد؛ اول گیاه شود، آنگه خوشه بگیرد و آخرزیرا زمین بهر وي برمی

 هنگام داس [و] درویدن برسد.  16[داس درونده چون]

و بی قهر و بی  19گوید که اول کم بود و خود به خود، بی حیلهمی 18از بهر دین ترسایی 17؛ این [نیز]تفسیر
 عالم پر کند؛ و هنگام درویدن، قیامت است.  22[و] تمام 21پرورده شد و برآورد 20شمشیر

 

 هژده: مثل خمیرمایه و آرد[فصل] 

اي است که زن آن را بستاند [و] [و] گفت: ملکوت آسمان مانند خمیرمایه 23و دیگر بار مثل آورد ]33: 13[م، 
 در سه قفیز آرد بنهد و آن همه خمیر شود.

                                        
 . + در.1

 . + و2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 تصحیح شد. 1 ؛ بر اساس ف»دریافتند«. در اصل: 5

 ».اضاف«. در اصل: 6

 . + و7

 ».همکینان: «1. در ف 8

 ».اشیان: «1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

ملکوت خدا با آدمی که تخم بکارد «. میان دو * در اصل: 12
افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »بکارد و مانند است

 شد.

 ».رسنده: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 13

 ».میشود: «2و ف  1. در ف 14

 ».انکه: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ترسا«. در اصل: 18

 ».حیلت: «1. در ف 19

 ».بی قهر شمشیر: «1. در ف 20

 ».بربراورد«: 1. در ف 21

 ».تمامت: «1. در ف 22

 ».مثل دیکر زد: «2و ف  1. در ف 23



 الث/ باب الباب الثّ 248

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در دیه  3گندم پاك کشته بودي 2گفتند که: اي خداوند، [تو] 1و بندگان خداوند کشته، آن را دیدند [و] به خداوند
 رماییف؟ و او گفت که: این را دشمن کرده باشد. و بندگان گفتند که: می5کجا به در آمد 4خود، زیون در میان او [از]

بگذارید  10کنده شود؛ و لیکن 9با او 8که گندم [نیز] 7، نبادا6که برویم [و] آن را از میان گندم برکنیم. او گفت که: [نه]
، بکنند و جدا 13در آن وقت، *هر چه تلخ دانه باشد* 12که بدروند 11تا وقت درویدن، آنگه من بفرمایم [بدان کسان]

 . 17در انبارهاي من بیارند 16ندم پاك بماند و [آن را]و گ 15دسته دسته ببندند و بسوزند 14[کنند و]
 

 18ي خردل که بکارند[فصل] شانزده: مثل دانه 

که از همه  ]31: 4[س، ي خردل به دانه 20[و] گفت: ملکوت آسمان مانند [است] 19و دیگر مثل آورد ]31: 13م [
به بر  ]19: 13[ل،  25. [چون]24کاشت ]31: 13[م، [و] در باغ خود  ]19: 13[ل،  23آن را برد 22است؛ و شخصی 21ها خردترتخم
 و پنهان شد.  28در آنجا النه نهاد 27تر شد تا آن حد که مرغ آسمانها بزرگاز همه سبزي ]32: 4[س، ، 26آمد

زمین بود، در  32که در آن وقت که مسیح در 31گفت [زیرا] 30مثل مسیح از بهر دین ترسایی 29؛ [این]تفسیر
طعم خردل.  33ي خردل و سخن او در دل ایشان تیز [و] تند طعم بود مانندمیان یهودیان حقیر و خوار بود همچون دانه

                                        
 ».او: «2ف و  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بود«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».مبادا: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».ان: «2و ف  1. در ف 9

 ».اال: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».بروید«. در اصل: 12

 ».هرجه زوتر تلخ دانه را: «2و ف  1. میان دو * در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».بسوزانند: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».درآورند: «2؛ در ف »دراوند: «1. در ف 17

 ».کاشته شد: «2و ف  1. در ف 18

 ».زد: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».خوردتر«. در اصل: 21

 ».کسی: «2و ف  1. در ف 22

 ».ستد: «2و ف  1. در ف 23

 ».بکاشت: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 . + و26

 ».هوایی: «2و ف  1. در ف 27

 ».اشیانه کرد: «2و ف  1در ف ؛ »نهادند«. در اصل: 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ترسا«. در اصل: 30

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 31

 ».بر: «1. در ف 32

 ».جون: «1. در ف 33
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و تخم کاشتن سخن خدا  ]11: 8ل [؛ تأویل مثل تخم؛ 3[تأویل آن مثل که با شما گفتم] 2بشنوید 1لیکن ]18: 13[م، 
؛ آن که برکنار راه افتاد، ایشان اند که سخن خدا بشنوند و دشمن بیاید آن سخن از دل ایشان برباید که تا ایمان 4است

آن سخن  6افتاد، ایشان اند که سخن بشنوند [و] به خرّمی قبول کنند 5نیاورند [و] زنده نشوند. و آن که بر زمین تنگ
. و آن 8ساعت باشد که بشنوند و در هنگام دشواري انکار کنند 7اصل نگیرد و االّ امانت ایشان همان[و] در دل ایشان 
و بار  10افتاد، ایشان اند که سخن بشنوند [و] به سبب معیشت [و] مال و شهوات این عالم، گُم شوند 9که در میان خار

و  ]15: 8[ل، قبول کنند  ]20: 4[س، پاك سخن خدا را  . و آن که در میان زمین نیک افتاد، ایشان اند که به نیت11ندهند
یکی  ]23: 13م [که از سپارش میوه بدهند  ]15: 8/ل، 20: 4[س، سخن باشند؛ ایشان اند  12نگاه دارند و همیشه به موجب آن

 سی، بر این موجب.  15شصت و یکی [را] 14صد، یکی [را] 13[را]

 
 [فصل] پانزده: مثل تخم پاك و تخم تلخ دانه 

[و] به ایشان گفت: ملکوت آسمان مانند است به مردي که تخم نیک [و] پاك  16و دیگر مثل آورد ]24: 13م [
آمد دشمن [و] در میان آن  ]25: 13[م، و خفت،  18و *چون او شب رفت* ]27: 4[س،  /193/برگکاشت  17در دیه خود

. 24گندم به هم برآمدند 23با [آن] 22*تلخ دانه نیز*. آن 21گویند و رفت 20انداخت که نامش زیون 19زار، تلخ دانهکشته

                                        
 تصحیح شد.2و ف  1؛ بر اساس ف »اکر«. در اصل: 1

 ».بشنوند«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + و4

 ».نیک: «1. در ف 5

 . + و6

 ».ان: «2و ف  1. در ف 7

 ».روند: «2و ف  1. در ف 8

 ».وتل: «2و ف  1. در ف 9

 ».شود: «2و ف  1. در ف 10

 ».ندهد: «2و ف  1. در ف 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »این«. در اصل: 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».زد: «2و ف  1. در ف 16

 . + بکارد و.17

 ».جون جدا شد: «2و ف  1. میان دو * در ف 18

بود  »دانۀ تلخ«؛ در اصل در بیشتر موارد »دانه تلخ«. در اصل: 19
 تصحیح کردیم.» تلخ دانه«به  2و ف  1که همه جا بر اساس ف 

اي که در ؛ زیون و زیوان: دانه»زیوان: «2و ف  1. در ف 20
زارها روید و سیاه رنگ باشد و خوردن آن خدارت و گندم

سعیع، شلمک، زوان،  ان، شالم، شولم، شیلم،ؤدیوانگی آورد؛ ز
هاي تلخ دانه، تلخه (دهخدا)؛ در ك، کرکاس و در ترجمه

 جدیدتر تلخ دانه نوشته شده است.

 ».زفت و«. در اصل: 21

 2و ف  1؛ بر اساس ف »دانه نیز تلخ«. میان دو * در اصل: 22
 تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».برامد: «2و ف  1. در ف 24



 الث/ باب الباب الثّ 246

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

: شنیدنی 4. تمام شد بر ایشان نبوت اشعیاء پیغمبر که گفت [نبوت]3پذیرندو در دل نمی 2دریابند][و نمی 1شنوندو نمی
و گوش ایشان از شنیدنی گران  8این قوم سخت شدهبینند؛ زیرا دل و نمی 7نگرندو می 6*5دریابندشنوند و نمی*می
و به دل فهم نکنند و پیش  11تا نبینند [هرگز؛ به چشم و گوش نبینند و نشنوند] 10و چشم ایشان از راستی بسته شد 9شده

 من باز آیند و ایشان را شفا دهم. 

پیش تو، اي پدر، خداوند آسمان و زمین، [که  12آوردم اقرار گفت] و[ پاك روح به شد فرخندهعیسی  ]21: 10ل [
، اي پدر، ارادت پیش 14؛ بلی13اینها را از حکیمان و خردمندان پوشیده داشتی و براي بچگان و کودکان آشکارا کردي]

بازگشت [و] به ایشان گفت: هر چیزي از پدر به من سپارده شد و  16بود؛ و سوي شاگردان [خود] 15همچین /192/برگتو 
و مگر پسر از بهر هر که خواهد، آشکارا  20پسر [تنها] 19به جز 18به جز پدر و پدر [چیست] 17داند [پسر کیست]کسی نمی

آنچه  ]23: 10[ل،  24بیند، خُنُک چشم شما که می23[اما شما] ]16: 13م [و گفت:  22سوي شاگردان [تنها] 21کند؛ و نگاه کرد
پیغمبران و نیکان  27که بسیار از 26گویمشنیده است؛ و راست به شما می، آنچه 25و گوش شما شنید ]16: 13[م، دیده است 

 . 29آنچه شما دیدید و ندیدند و نتوانستند که بشنوند آنچه که شما شنیدید [و نشنیدند] 28آرزو داشتند تا ببینند [چیزي از]

                                        
 ».می شنوند: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».نمی بذیرد: «1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».یابنددر نمی«. در م: 5

 1؛ بر اساس ف »یافتنددرنمی شنودند و«. میان دو * در اصل: 6
 تصحیح شد. 2و ف 

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نگرندنمی «. در اصل: 7

 ».شد: «2و ف  1. در ف 8

 ».شد: «2و ف  1. در ف 9

 ».کردند: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».دارم: «2و ف  1. در ف 12

ر جاي دیگري نیز آورده بود؛ . البته نویسنده این قسمت را د13
 پس بر اساس ب افزوده شد.

و  ؛ بر اساس»اري«؛ در ب: »اما: «1؛ در ف »ولی«. در اصل: 14
 ب تصحیح شد. قیاس

 ».جنین: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».مکر: «2ف  و 1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».کردید: «2؛ در ف »کردند: «1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 »شنیده و«. در اصل: 25

 ».بکویم: «2و ف  1. در ف 26

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بسیاران«. در اصل: 27

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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 [فصل] چارده: مثل تخم کاشتن

 3، چیزي بر کنار راه افتاد و [آن را]2افشاندي خود بیفشاند و چون میبه در آمد تا کشته 1و کشتگر ]5: 8ل [
بیخ او  /191/برگچون  6و [بر آمد الّا] 5؛ و *چیزي در زمین افتاد، در جاي تنگ و بر باالي سنگ*4مرغان خوردند

[و] زود خشک شد؛ و چیزي افتاد در  ]6: 8ل [، سوخت زیرا اصل نداشت 9آفتاب گرم شد 8[چون] ]6: 13م [نیافت،  7قرار
 ]8: 13[م، که برخیزد و بر بدهد؛  12[و] نگذاشتند ]7: 4[س،  11خار و چون سبز شد، خاران [او] را تاسانیدند 10میان [تلو و]

و  ]8: 8ل [را سی.  16داد، یکی را صد و یکی را شصت و یکی 15و بر 14، رویید13و چیزي افتاد بر زمین نیک [و خوب]
 دارد، بشنود.  17ا گفت، بانگ زد و گفت که: هر که گوش شنوندهچون این ر

دانستن راز  18و شاگردان از او پرسیدند که: معنی این مثل چیست؟ او به ایشان گفت: به شما داده شد ]9: 8[ل، 
 20ایشان ها باو حواریون به او گفتند که: چرا به مثل ]10: 13م [گفت. مثَل می 19ملکوت خدا و با دیگران، به همه، [با]

داده نشد. هر که دارد، داده  21گویی؟ و او به ایشان گفت: به شما داده شد شناختن راز ملکوت [و] به دیگرانسخن می
و از جهت این  ]13: 13[م، شود.  23که دارد، آن را از وي ستده 22پندارد[و] می ]18: 8[ل، شود [و] بیفزاید و هر که ندارد 

؛ و گوش دارند 26بینند زیرا دل این قوم سخت باشدو نمی 25نگرندگویم زیرا چشم دارند و نمیها میایشان به مثل 24به

                                        
 ».کشت که«. در اصل: 1

 ».بیفشاند: «2؛ در ف »افشاند: «1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».مرغ خورد: «2و ف  1. در ف 4

جیزي افتاد بر زمین نیک باال : «2و ف  1. میان دو * در ف 5
 ».سنک

 زوده شد.اف 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».بیخ و قرار: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

؛ تاسانیدن »بتسانید: «2و ف  1؛ در ف »تاسانید«در اصل: . 11
 (دهخدا).  یعنی خبه ساختن، خفه کردن، فشردن گلو

 ».نگذاشت: «2و ف  1. در اصل، ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1ف . بر اساس 13

 ».روید«. در اصل: 14

 ».برام«. در اصل: 15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »یک«. در اصل: 16

 ».شنوده: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».بایشان«. در اصل: 20

 ».ایشان: «1. در ف 21

 ».بندارد: «2و ف  1. در ف 22

 ».ستاده«: 2و ف  1. در ف 23

 ».با: «2و ف  1. در ف 24

 ».می نکرند: «2و ف  1. در ف 25

 ».شد: «2و ف  1. در ف 26
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نیز این چنین  4[و] به مراد برسد و شوهر 3بدي کند تا طالق کند 2د با شوهري خود]بهر معشوق [خو 1است زیرا [زن]
 .8[و نهی کرد] 7در زنیه را ببست 6و مسیح آمد [و] به یکبار 5افتندکند و هر دو در فسادي به

 

 [فصل] سیزده: گردیدن او در والیت ها 

ملکوت  11آمدن 10به 9*دادمی مژده و کردمی تعلیم* و گردیدمی هاده و شهرها درو بعد از این، عیسی  ]1: 8[ل، 
که از  18و مریم مجدالنی 17[و از دیوها] 16ها رهاینده بودکه [از] رنج 15آن کسان 14؛ و13با او 12خدا و دوازده حواریون

*که  21، بزرگ خانه هیردوس و شوشان و بسیار زنان [دیگر]20، زن کوزا19او هفت دیو بیرون آورده بود، [و] یوحاناز
  22کردند.*می بندگی را یارانش ویشان را از ملک [و] مال خود گذشته و عیسی ا

 .27گفتمی 26ها [سخن]مثل 25[و به] 24آمدندمیشدند در همه شهرها [و] پیش عیسی  23ها جمعو چون جماعت

  

                                        
 افزوده شد. 1بر اساس ف . 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».یابد: «1. در ف 3

 ».شوهري: «1. در ف 4

 ».افتدبه: «1. در اصل و ف 5

 ».بکلی: «1. در ف 6

 ».دربست: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

-داد و تعلیم میمژده می: «2و ف  1. میان دو * در اصل، ف 9

 تصحیح شد.ر قیاس با ك و د؛ بر اساس ب »کرد

 ».با«. در اصل: 10

 ».بامدنی: «2و ف  1. در ف 11

 . + که12

 ».خود: «2و ف  1. در ف 13

 . + از14

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 15

 ».رهانید: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »مجداللی«. در اصل: 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نانیوج«. در اصل: 19

 ».کوررا«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

ایشان که از مال و ملک خود : «2و ف  1. میان دو * در ف 22
 ».عیسی و یارانش را بندکی میکردند

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 23

 ».آمدند«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 26

 ».گفتندمی«. در اصل: 27
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پندارند که  5[چنان] 4؛ همه نادانان3با زن یکی شود]مادر [و] پدر [خود و  2که گفت مرد رها کند 1؛ [آن]تفسیر
نگهداشتن پدر [و] مادر  10است؛ مسیح [بر] 9، نه چنین8پدر و مادر را رها کند 7فرمود که آدمی به یکبار 6مسیح [بدان]

دو  باید هرآدمی چون زن بستاند و می 13، اما این سخن گفت به معنی ظاهر که ناچار است12[فرمود] 11تر از زنپیش
 باشند و از فرمان پدر و مادر بیرون نروند.  14در یک خانه باشند، به مراد یکدیگر

آن که آدمی  17؛ [به معنی]16گفت االّ آن که از بهر عنّینی 15گان؛ نه از بهر خایه کندگانو تفسیر خایه کند
تا آخر بکر و پاك نگاه برانداخته باشد و خود را از اول  20مباشرت از دل او 19خدا شهوت 18باشد که از کوچکی

تعلیم [و]  24بلند است و هستند قومی که دیگران بر ایشان حکم کردند و [به] 23مرتبه 22و این [حال از] 21داشته باشد
 26[و تربیت نگه داشتند و آنان که خود را خصی کردند؛ ایشان اند که زن و بچه و امالك و اسباب] /190/برگ 25پند

 رهبانان پاك شدند.  28فرو گذاشتند و در پی خالص جان خود رفتند و 27که داشتند، جهت ملکوت، همه [را]

؛ این از بهر پاکی و آرامی خلق فرمود زیرا 29و آن که گفت که: روا نیست کسی زن خود را طالق بدهد
همیشه جانب شوي خود نیک که مجال طالق ندارد، [ 30شهوت مختلف بر همه خلق عالم مسلط است. چون زن بداند

، این چنین مرد جانب 31داند که مجال طالق ندارد و چون مرد بداند که مجال طالق ندارد]نگاه دارد جهت آن که می
زن خود نگاه دارد و ناچار بضرورت هر دو با هم سازگار باشند. و چون راه طالق گشاده باشد، همیشه فسادي حاصل 

                                        
 شد.افزوده  1. بر اساس ف 1

 . + و2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».بعضی مردم: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».نیک بار: «1. در ف 7

 ».کنند«. در اصل: 8

 ».غیر: «1. در ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 ».ان: «1. در ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 . + و13

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خود یکی«اصل: . در 14

 ».خایه کندن: «1. در ف 15

ه مباشرت با زنان ب؛ عنینی یعنی ناتوانی در «ععینى». در اصل: 16
 .ي بیماري یا سستی یا پیري یا بر اثر جادوگري (دهخدا)واسطه

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».کودکی: «1. در ف 18

 . + و19

 ».ان مرد: «1. در ف 20

 ».نکهدارد: «1در ف  .21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 ».طبقۀ: «1. در ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 . + که25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 . + آنان که خود را خصی کردند ایشانند28

 . + و29

 ».نداند: «1. در ف 30

 و به قیاس افزوده شد. 1. بر اساس ف 31
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آن را  2گفت که: به جهت سختی دل شما [موسی] 1]بدیشان[ و داد جوابکه طالق نامه بدهیم و رها کنیم. و عیسی 
یکی  6[و] با زن [خود] 5خود بگذارد ، مرد پدر [و] مادر4فرمود. از ابتدا خدا نر و ماده را به هم آفرید؛ بهر این 3[به شما]

جدا نباشند و االّ یک تن. و هر چه که خدا آفرید و  /189/برگ؛ و از این ساعت هر دو 8، و هر دو یک تن بشوند7شود
 واجب نیست که جدا کند.  10، آدمی [را]9جفت کرد

طالق  12گفت: هر که زن خود [را] پرسیدند در خانه؛ به ایشان11و دیگر بار شاگردان از او [براي این] ]10: 10[س، 
و یکی دیگر بستاند، زنیه کرده باشد. و اگر زن، شوهر خود را طالق دهد و  ]11: 10س [ 14بی سبب گناه ]32: 5م [ 13دهد
در میان مرد و زن  16و شاگردان به او گفتند: چون چنین دشخواري ]10: 19م [دیگر بستاند، پلیدي کرده باشد.  15کسی
 زن بستاند.  17*نبود که کسی*رود، واجب می

 

 18[فصل] دوازده: مثل خادمان [و] خایه کندگان

آدمیان و مؤمنان  20زیرا هستند 19شد داده که آن االّ سخن برین نتواند کسی هر: گفت ایشان بهعیسی  ]11: 19[م، 
از شکم مادر [و هستند که آدمیان ایشان را خصی کردند براي دغلی که در ایشان بود  21اندکه خایه کنده زاده شده

اند از بهر رستگاري جان خود [و] بهر ملکوت آسمان؛ و هر که بتواند آن مردم که خود را خصی کرده 23هستند 22و]
 . 24را *برگرفتن، بر گیرد*

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».ان: «2و ف  1. در ف 4

 ».رها کند: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».باشد«: 2و ف  1. در ف 7

 ».شوند: «2و ف  1. در ف 8

 . + و9

 افزوده شد.  2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد.  2و ف  1. بر اساس ف 12

 . + و13

 . + و14

 ».یکی: «2و ف  1. در ف 15

 ».دشوارست که: «2و ف  1. در ف 16

 ».واجب نشود کسی را که: «2و ف  1. میان دو * در ف 17

افزوده و تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »کنده«. در اصل: 18
 شد.

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »باشد«. در اصل: 19

 ».هست: «2و ف  1. در ف 20

 ».شدند: «2و ف  1. + و؛ در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 . + و23

 ».بسر بردن بسر برد: «2و ف  1. در ف 24
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و چیزي  3و هر چه شما را دشمن دارد، بخوابانید 2ها [پا بخوابانید]مدهم که بر مارها و کژدمی 1اینک شما را سلطنت
فرمان شما باشند و خرّم شوید که نام  7االّ دیوان نیز مطیع 6شاد مشوید 5[تنها] 4شما را گزند نکند. اکنون شما به اینها

 شد.  8شما را در آسمان نوشته

دوازده خود از آنجا رفت در شهرها تا خلق را  10تمام کرد، با 9]را[ تعلیم وصایايو چون عیسی  ]1: 11[م، 
دادند که توبه کنید؛ و بسیار می ]12: 6[م، [و] بشارت  ]6: 9[ل، درآمدند و تعلیم  11و شاگردان [به] ]12: 6س [بیاموزاند. 

و باز  ]30: 6[س، . 13دادنداندودند و شفا میرا به روغن می 12کردند و رنجوران [و] دردمندان [بسیار]دیوان به در می
 . 16آموزونیدند 15شدند [و] به او گفتند هر چه که کردند و [هر چه] 14جمعحواریون پیش عیسی 

 

 از بهر طالق [فصل] یازده: پرسیدن امامان و معتزالن 

خلق . *او را دیدند و بسیار 19از آن سوي یوردنان18، 17ي یهوداو از آنجا برخاست [و] آمد در کرانه ]1: 10س [ 
 23آمدند معتزالن [بر وي] ]3: 19[م، آن چنان که عادت او بود.  22دادایشان را تعلیم می 21و [دیگر بار] 20نزد او آمدند*

زن خود  26که: واجب است که مردم 25گفتند][و می ]3: 19[م،  24پرسیدندو از او می ]2: 10[س، کردند و او را امتحان می
فرمود  30را ماچه فرمود؟ و ایشان گفتند که: موسی  29]شما بهیشان گفت که: موسی [؟ و او به ا28[یا نه] 27را طالق دهند

                                        
 ».سلطان: «2و ف  1. در ف 1

خوابانیدن یعنی پایمال افزوده شد؛ پا  2و ف  1. بر اساس ف 2
 کردن.

 ».بخوبانید: «2و ف  1. در ف 3

 ».بدین: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + و6

 . + و7

 ».نبشته: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».به او«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2 و ف 1. بر اساس ف 12

 ».خوش می شدند: «2و ف  1. در ف 13

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».اموزانیدند: «2و ف  1. در ف 16

 ».یهود: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 ».اوردن: «2و ف  1. در ف 19

و رفتند بیش او در ان جایکاه : «2و ف  1. میان دو * در ف 20
 ».جایکه) جماعتهاء بسیار: 2(در ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پرسیدند«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».مرد: «2و ف  1. در ف 26

 ».دهد: «2و ف  1. در ف 27

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 ».بما: «2و ف  1. در ف 30
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ببرد و هر که ولی  4مزد [پیغمبر] 3کند، مقداررا به نام پیغمبر قبول  2قبول کرده باشد؛ *و هر که مردي 1ي مرافرستاننده
کوچکان  8به نام من، [یکی از این] 7ي آب [خنک]و هر که یک کوزه 6، مقدار آن مزد ببرد.*5بگوید [یعنی گماشته]

 نشود.  10مزد او گُم 9من [را] بخوراند [براي نام که او شاگرد من است، راست بگویم به شما که]

پندارند [قومی می 12، *آن قدر مزد برند؛*11مردي را به نام پیغمبر یا ولی قبول کنند؛ آن که گفت که تفسیر
در عالم  گویانگفته باشد، [و] چنین نیست زیرا دروغ» من پیغمبرم یا ولی ام«که  14و دعوي کند 13از براي هر که بیاید]

آن راه خود را به راستی  15یده باشد و [به]بسیار اند و هستند. و اما مسیح گفت از بهر آن مرد که راه یک پیغمبر ورز
راستی در راه آن پیغمبر به 17که آن مرد 16حقیقت بدانندو پاکی رانده باشد و اگر آن مرد راه خود روشن بدارد [و] به

-رفته باشد، واجب است که او را به نام پیغمبر قبول کنند یا به نام ولی یعنی گماشته؛ و اگر کسی به دروغی و فریفته

کردار  21، اوال20ًو دعوي کند که خود پیغمبر است یا ولی یا صدیق [است] 19ي پاکان بپوشد [پوشش]، شیوه18کاري
، زیرا پیغمبري از بهر مسیح 25که ولی یا پاك [است]، اما پیغمبر نه 24و بیازمایند، آنگه او را قبول کنند 23روش بینند 22و

 د. تمام ش 26بود و مسیح آمد و پیغمبري [اولیان]

شدند و گفتند: اي خداوند، بر دیوان نیز ما را  27و آن هفتاد و دو عظیم شادناك [روان] ]17: 10ل [ /188/برگ
آمد. دیدم ابلیس را همچون برق از آسمان به زیر میبه ایشان گفت: می 29که مطیع ما شوند به نام تو. [او] 28فرمان بده

                                        
 ».انک مرا فرستاد: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »مرا«. در اصل: 2

 . + و3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

بیغمبر قبول و انک مردي را بنام : «2و ف  1. میان دو * در ف 6
کند او را مزد بیغمبر باشد و هرك ولی بنام ولی قبول کند یعنی 

 ».کماشته بنام کماشته او را مزد ولی باشد

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».ضایع: «2و ف  1. در ف 10

 ».کند«. در اصل: 11

 ».او را مزد بیغمبر باشد: «1ر ف . د12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».کنند«. در اصل: 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».بداند«. در اصل: 16

 . + راه خود17

 ».فریفتکاري: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »اول«. در اصل: 21

 ».او«ر اصل: . د22

 ».ببینند: «1. در ف 23

 ».کند«. در اصل: 24

 ».نه بیغمبري: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».می دهی: «2و ف  1. در ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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 1[فصل] نهم: مثل گفتن او بهر گنجشکان 

افتد شوند و یکی از ایشان بر زمین نمی 4در یک ریسمان به دو جو فروخته 3دو گنجشک 2بینیدو نمی ]29: 10[م، 
. 7بسیار بهتر هستید 6گنجشکان 5شمارش معروف است پیش خدا. مترسید زیرا [از]بی فرمان پدر شما. و موي سر شما، 

اقرار بیاورد،  9، من او را برابر پدر من، آسمانی، انکار کنم و هر که مرا [برابر خلق]8هر که مرا برابر خلق انکار کند
 که در آسمان است، به او مقرّ شوم. 11پیش پدر[خود] 10[من]

 

 اندازمکه آشتی به /187/برگ[فصل] دهم: گفتن او که: نه آمدم  

و لیک از بهر  15زمین بیندازم؟ [از براي آن نیامدم] 14آشتی در 13که آمدم تا ]34: 10[م،  12پنداریدمی ]51: 12[ل، 
دختر، مادر خود فرزند، پدر خود را خالف کند و 17 ]35: 10[م،  16فتنه در میان خلق [زیرا] ]51: 12[ل، جنگ انداختن و 

ي . خانگیان دشمن شوند همدیگر را. هر که مادر و پدر [و] کسان خانه18را مخالفت کند و عروس، خُسرك [خود را]
، الیق [از 22و [هر که پسر یا دختر یا خانه از من بیشتر دوست دارد] 21برازد، مرا نمی20از من بیشتر دوست دارد 19خود

؛ 26برازدمرا نمی ]38: 10[م، ، 25پی من نیاید 24که صلیب خود بر دوش خود برندارد و از و هر ]27: 14[ل، من نیست.  23براي]
باشد و هر که مرا قبول کند،  27و هر که شما را عزیز [و] ارجمند بدارد و قبول کند، مرا قبول کرده [و عزیر داشته]

                                        
 ».بنجشکان: «2و ف  1. در ف 1

 ».بیندنمی«. در اصل: 2

 ».بنجشک: «2و ف  1. در ف 3

 ».فروختنده«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».بنجشکان: «2و ف  1. در ف 6

 ».هستند و«. در اصل: 7

 . + و8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »مپندارید«. در اصل: 12

 . + در.13

 ».بر: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».خود خانه«. در اصل: 19

 . + و20

 ».نشاید: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».در: «2و ف  1. در ف 24

 . + و25

 ».نشاید: «2و ف  1ر ف . د26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27
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 3قوم را برتابند 2که جور آن 1آخر، زنده شود، یعنی قوم من باید /186/برگ[و آن] که گفت: هر که بشکیبد تا 
، 8به فرجام رسند و هر که تا آخر صبر کند 7در جهان؛ البته [بیوفتند و] 6نیستند 5زیرا جاوید 4و بر ستم ایشان صبر کنند

 زنده شود. 

جاي  10، به9شما را از شهر به در کنند، [در شهر دیگر بروید و اگر از آنجا نیز به در کنند]و چون  ]23: 10[م، 
شاگرد  13تا فرزند آدمی نیاید. نباشد 12. و راست بگویم به شما که تمامت شهرهاي اسرائیل تمام نکنید11دگر بگریزید

و بنده مانند  15اگرد مانند استاد خود باشداست که ش 14تر از خداوند خود. بساز استاد خود هنرمندتر و نه بنده بزرگ
خانگیان را. مترسید  19، چون باشند18بعلزبوب، سرور ابلیسان، بخوانند 17خود باشد، و چون خداوند [خانه را] 16خداوند

 . 20*و از ایشان میندیشید*

 

 آشکارا بگویید 21هشتم: هر چه نهان با شما بگویم یا گفتم، شما [آن را] [فصل]

بگویم،  22نیست نهان االّ آشکارا شود و نه پنهان االّ معلوم و فاش شود. و آنچه من در تاریکی با شما ]26: 10[م، 
. مترسید 25منادي کنید 24هاآواز بلند بگویید و بر بام 23شما در روشنایی بگویید و آنچه به گوش خود شنیدید، به زبان و

[و] جان، هر دو،  27ک بترسید غایت ترس از آن که بتواند لشبکشند زیرا بر جان نتوانند و لی 26از آن که تن شما [را]
 را بکشد و در دوزخ بیندازد. 

                                        
 ».می باید: «1. در ف 1

 ».جون ان: «1. در ف 2

 ».برتابد: «1. در ف 3

 ».کند: «1. در ف 4

 ».جاویدان: «1. در ف 5

 . + و6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».بشکیبد: «1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».از«. در اصل: 10

 ».بگریزند«. در اصل: 11

 ».بکنید«. در اصل: 12

 . + و13

 ».بسی«: 2و ف  1. در ف 14

 ».باشند«. در اصل: 15

 ».خداوندکار: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 17

 . + و18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »باشد«. در اصل: 19

 .»مترسید از ایشان و میندیشید: «2و ف  1. میان دو * در ف 20

 افزوده شد.  1. بر اساس ف 21

 ».بشما: «2و ف  1. در ف 22

 ».با: «2و ف  1؛ در ف »با«در معنی » و. «23

 ».هايبام«. در اصل: 24

 ».بزنید: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».تن: «2و ف  1. در ف 27
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ها آنچه در تو بودي، تا امروز بودي از معجزات 3[و] عامور 2و اگر در سدوم ]23: 11[م، زمین خوار شوي.  1شدي، تا قعر
 بیشتر از تو.  8روز قیامت 7بشود 6[و] عامور 5سدوم 4آبادان بودندي؛ لیکن به تو بگویم راحت و آسایش بهر

هر که از شما بشنود، از من شنیده باشد؛ و هر که بر شما ظلم کند، *بر من ظلم کرده باشد؛ و هر که  ]16: 10[ل، 
از جهت نام من؛  11را دشمن دارند 10و همه خلق [شما] ]22: 10م [ي من ظلم کرده باشد. ، بر فرستاننده9مرا ظلم کند*

 هر کسی که بپذیرد [و] تا آخر صبر کند، زندگانی جاوید یابد. 

خوار شوي؛ گفتن مسیح  13، آنگه [تا قعر زمین]12؛ که گفت تو اي کفرناحوم که تا آسمان بلند شديتفسیر
زیرا که  16آن را به مثل گفت مانند آنچه [کسان آن شهر] خواهند شد 15، نبود؛ لیک14بهر کفرناحوم که شهر است

وري بودند؛ و همیشه کردار معجزات و پند غایت مغرو ظلم [و] به 17کسان کفرناحوم در لهو [و] فسق و فجور و دروغ
و از آن کار باز  19کردندنابینایان می 18دیدند و خود را به مانندکرد و به چشم خود می[و] تعلیم در میان ایشان می

که به این کردارهاي بد مغرور باشند و همیشه کردار من بینند و براي  21قومی پیدا شود 20آمدند. یعنی همچوننمی
در روزگار  25و [انبوه] 24و سخت مسلّط بشوند 23نرود 22خود بپوشانند و سخن من اندر گوش ایشان اندرشهوت بر 

کنند [و] به عظمت شوند و االّ  29محکم 28کارهاي ایشان همچون [که] شهري به بارو [بلند و] 27؛ و بلند شود26خود
 تا قعر زمین. 32سخت خوار [و] زبون 31افتد، از آن عظمت به30چون عظمت ایشان به اتمام رسد

                                        
 ».قهر: «2و ف  1. در ف 1

 ».شدوم«. در اصل: 2

 ».عامورا: «2و ف  1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شهر«. در اصل: 4

 ».شدوم«. در اصل: 5

 ».عامورا: «2و ف  1. در ف 6

 . + و7

 . + هر که8

 میان دو * را ندارند. 2و ف  1ف  .9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 . + تا.12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 . + و14

 ».بل: «1. در ف 15

 ».خواهد شدن: «1. در ف 16

 ».دروغی«. در اصل: 17

 ».همجون: «1. در ف 18

 ».کرد«. در اصل: 19

 ».اینجنین: «1. در ف 20

 ».شوند: «1. در ف 21

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »در«در اصل: . 22

 ».نروند: «1. در ف 23

 ».شوند: «1. در ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 . + انبوه26

 ».شوند و«. در اصل: 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »حکم«. در اصل: 29

 . + و30

 . + و31

 ».زبان و«. در اصل: 32
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که همچون کبوتران  5یستند [آنان]گفت: ک 4، در اشعیاء پیغمبر3کرد 2و خدا پاکان خود را به کبوتران مانند 1خیزدبرنمی
 نیک باشید و دانا و زیر فرمان خدا، بی غش.  8؛ یعنی که شما همیشه با یکدگر7خود پریده، روند 6يدر آشیانه

ها بدهند و در میان جماعت 10زیرا شما را در دست قاضیان 9و پرهیز دارید از خلق [غایت پرهیزي] ]17: 10[م، 
[بر خلق؛  15از جهت من تا بر ایشان گواهی باشد 14ببرند 13؛ و پیش حاکمان و ملکان12درا چوب بزنن 11ایشان [شما]

ساعت شما را  19زیرا در آن 18[و جواب را غم مخورید] 17، *شما بهر جواب اندیشه مکنید*16چون شما را بسپارند]
جان پدر شما، او است که بر زبان شما سخن  22. و شما پاسخ دهندگان نیستید و21که چه بگویید 20شودجواب داده می

مرگ بدهد و پدر، فرزند [را] و فرزند، پدر را؛ [و فرزندان بر پدر بجهند و  24را به 23بگوید. و برادر، برادر [خود]
  25.26بکشند]

، واي بر تو اي بیت صیدا، اگر در صور [و] 30رزیناي کوي 29واي بر تو ]13: 10ل [؛ 28شهرها 27نکوهیدن
؛ 32ردندکافتادند و توبه میپوشیدند و بر خاکستران میها می، پالس31معجزات /185/برگشد آنچه در تو شد از صیدا می

اي کفرناحوم که تا آسمان بلند  35تو؛ [و] تو 34صور [و] صیدا آسایش باشد و نه بهر 33و اکنون در روز داوري، بهر

                                        
 ».نمی خیزد: «1. در ف 1

 ».مثل: «1. در ف 2

 . + و3

اینها کیستند که مثل ابر : «8: 60. اشاره است به کتاب اشعیا، 4
 .»هاي) خود؟هاي (النهکنند و مانند کبوتران به روزنپرواز می

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».اشنانۀ: «1 . در ف6

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »پرورید ماند«. در اصل: 7

 ».هم دیکر: «1. در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».حاکمان: «1. در ف 10

 . بر اساس ب افزوده شد.11

 ».زنند: «1. در ف 12

 ».ملوکان: «1. در ف 13

 . + و14

 . + و15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».میندیشیدباسخ : «1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».این: «1. در ف 19

 ».شود: «1. در ف 20

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بشود«. در اصل: 21

 ».اما: «1. در ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 ».در: «1. در ف 24

دران «افزوده شد؛ در ب:  1. بر اساس ف 25 ر  دان  فرز

 ».رخیزند و ایشانرا بمیرانند

 این پاراگراف را ندارد. 2ف  .26

یدن«. در اصل: 27  ».نکو

 ».شهرهاي«. در اصل: 28

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »شما«. در اصل: 29

 ».کورازین: «2و ف  1؛ در ف »کورزین«. در ب: 30

 . + و31

 ».بر خاکستر توبه میکردند: «2و ف  1. در ف 32

 شد.تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »شهر«. در اصل: 33

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شهر«. در اصل: 34

 ».توي: «2و ف  1. در ف 35
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 3گویم روز قیامت بهر سدومبه شما می 2من [راست راست] ]15: 10[م، گواهی ایشان؛  1افشانید جهتآنجا به ]11: 6[س، 
و  ]16: 10[م، یا آن دیه یا آن خانه، آسایش نباشد.  ]11: 10م [آسایش باشد و نه بهر ایشان که در آن شهر باشند  4و عامور

 9دل [و] سادههمچون ماران [و] پاك 8دانا و حکیم باشید7. 6در میان گرگان 5فرستم همچون برّگاناینک شما را می
 همچون کبوتران باشید. 

؛ یعنی مار در فعل، بد است، اما در 10؛ گفتن او که همچون ماران دانا باشید و همچون کبوتران ساده دلتفسیر
و کلیات امور  /184/برگمعنی سخن مسیح آن است که معرفت [و] عقل [و] حکمت فرو نگذارند  11او، دانایی است و

زیرا کردار  17آموخت 16بایداز او چیزي نمی 15[مار بد است] 14و نگویند 13احوال دنیا، مهمل ندارند 12[و] جزئیات
معرفت مفردات و  21بود و 20رسوم حکمت [نیز] 19اوایل همچون کردار مار بود [و] به آن [شومی] 18بعضی حکماي

مرکبات از حیوانات و نبات [و] معدن [و] طب و غیره، [و] مقصود آن است که حکمت بیاموزند و در دانایی [و] تعلیم 
دل باشند ساده 22بکوشند و کردارهاي شوم فرو گذارند و بر دانش [و] حکمت و عقل خود توکّل نکنند. [و] با همدگر

، 27سپارد و [گرچه] بکشد و بخوردخود می 26يدست پرورنده 25بر 24همیشه [خود را] 23همچون کبوتران زیرا کبوتر
شود و هیچ از کبوتر بدي و کم نمی 29است و تخم او بس بسیار 28ي [خود]رمد و همیشه زیر طاعت پرورندهاز او نمی

                                        
 ».بهر: «2و ف  1. در ف 1

 شد. افزوده 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».شدوم«. در اصل: 3

 ».عامورا: «2و ف  1. در ف 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بزرگان«. در اصل: 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کودکان«. در اصل: 6

 . + و7

 . + و8

 . + و9

 . + و10

 ».اال: «1. در ف 11

 ».جزایات«. در اصل: 12

 ».بکدارند: «1. در ف 13

 ».دمیگوین«. در اصل: 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».نمی یابد: «1. در ف 16

 . + و17

 ».حکماه«. در اصل: 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 . + در21

 ».یکدیکر: «1. در ف 22

 ».کبوتران«. در اصل: 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».در: «1. در ف 25

 تصحیح شد. 1 ؛ بر اساس ف»پرورده«. در اصل: 26

 . + و27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 . + است29



 الث/ باب الباب الثّ 234

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دیگر آنعیسی  1و بعد از آن ]1: 10[ل، تا به ملکوت خدا خبر دهند و دردها خوش کنند.  ]2: 9[ل، و ایشان را سپارد  ]5
 . 5برود 4هر والیتی و [هر] شهري که خواهد 3جدا کرد و ایشان را دو دو فرستاد به 2شاگردان

توشه و هیچ چیز به جز دسته چوب تنها و نه نان و  7سپارد [و] گفت که: نستانند [در راه] 6[و] به ایشان ]8: 6س [
ها با خود و [کفش 9[و] در راه بر کسی سالم نکنند ]4: 10[ل، و نه هزینه  ]3: 9ل [ي ایشان، نه مس در کیسه 8[نه کیسه و]

 [و] دو پیرهن نپوشند. ]9: 6[س، االّ پاي برهنه  10برمدارند]

، هر چه پیش بیاورند، بخورید. و [بر] رنجورانش 11و در هر شهري که اندر روید [و] شما را قبول بکنند ]8: 10[ل 
و گفت سبیل [و] راه  ]5: 10م [آسمان.  /183/برگ[و] به ایشان بگویید که نزدیک شد بر شما، ملکوت  12دست بنهید

اسرائیل ضال [و] گُم شدند. و چون بروید، منادي بنی ؛ خصوصاً بروید پیش آن گوسفندان نر که از14مروید 13خیفیان
را پاك کنید و دیوان را به  16و بگویید: ملکوت خدا نزدیک شد. و بیماران را شفا دهید و فیسان 15بزنید و مژده بدهید

ه مپوشید و نه چوب در دست شما [که] مزدور ب 18، بی بها بدهید. و کفش در پاي خود17در کنید زیرا بی بها ستدید
، 19و در هر خانه که اندر روید ]10: 6س [کردار خود، اجرت [و] مزد خود را ارزانی است؛ و در هر شهري و در هر دیه 

اي در روید، بر کسان آن خانه درود [و] ؛ و چون در خانه20تا آن وقت که از آنجا بیرون آیید ]11: 10م [آن جا باشید، 
برسد  22، [سالم شما به ایشان]21و اگر به سالم شما ارزانی اند ]13: 10[م، بر شما، [و] بگویید: سالم  ]5: 10[ل، سالم بدهید 

، سالم شما، پیش شما باز گردد. و هر که شما را قبول نکند و سخن 23و اگر به سالم شما ارزانی نباشند [و] قبول نکنند
، 25چسبیده باشد ]11: 10[ل، گردي که زیر پاي شما  ]11: 6س [ي او بیرون روید یا از آن دیه، ، چون از خانه24شما را نشنود

                                        
 ».این: «2و ف  1 . در ف1

 : + را2و ف  1. در ف 2

 ».در: «2و ف  1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خواهند«. در اصل: 4

 ».رفت: «2و ف  1؛ در ف »بروند«. در اصل: 5

 . + گفت و6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + س.9

 افزوده شد. س با كو در قیا . بر اساس ب10

 . + و11

 ».رنجورانش را درست کنید: «2و ف  1. در ف 12

؛ خیفی به معنی بیگانه چند بار در این »خصیان«. در اصل: 13
 ».حنیفیان: «2و ف  1کتاب آمده است؛ در ف 

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »مورزید«. در اصل: 14

 ».دهید: «2و ف  1. در ف 15

 ».بیسان«: 2و ف  1. در ف 16

 . + و17

 ».شما: «2و ف  1. در ف 18

 ».دروید و«. در اصل: 19

 ».آید«. در اصل: 20

 ».ارزانیست: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 . + و23

 . + و24

 ».کردي که در باي شما نشسته باشد: «2و ف  1. در ف 25
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ي درخت بد [و] میوه 4و [یا همچون] 3ي نیک بدهیدکه درخت نیک [و] میوه 2چنان [باشید] 1[یا] ]33: 12[م، 
 8او بدي [به در]ي بد که در دل دارد، از بد از خزینه 7، مرد6ي خود شناخته شودو هر درختی از میوه 5بد بدهید

، 11نیک که در دل دارد، نیکی به در آورد. و اي فرزندان افعی و مار 10ياز خزینه 9و مرد نیک /182/برگآورد؛ 
که  14گویم که هر سخن بديبه شما می 13سرشت شما بد است و من [راست] 12چگونه بتوانید که نیکی بکنید و

 17باید دادن زیرا سخن تو بر تو حکم کند و از سخن خودمی جواب 16، در روز قیامت بر او15افتداز زبان آدمی به
 راست شوي.

 

 [فصل] ششم: گفتن او که کشته بسیار است و دروندگان کم اند

. بخواهید از خداوند آن کشته که 19کم اند 18و گفت به حواریون که کشته بسیار است و دروندگان ]37: 9[م، 
 .20ي خود به در کندمزدوران از بهر کشته

 

 [فصل هفتم]: فرستادن دوازده حواریون و هفتاد [و] دو شاگرد را

و آغاز کرد به فرستادن ایشان  ]7: 6س [رسوالن کرد  22دوازده حواریون خود را 21]اینو آنگه عیسی [ ]1: 10م [
: 10[م، ؛ 25خوش کنندها و رنج ]1: 9ل [ 24هاي پلید را به در کنندتا جان ]1: 10[م، [و] به دست ایشان سلطنت داد  23دو دو

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».بدهد: «2و ف  1. در اصل و ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بدهد«. در اصل: 5

 . + و6

 ».مردي: «2ف  و 1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + که9

 ».خزانۀ: «2و ف  1. در ف 10

 ».مار افعی: «2و ف  1. در ف 11

 ».جون: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».سخن بد: «2؛ در ف »سخنی بد: «1. در ف 14

 . + و15

 ».وي: «2و ف  1. در ف 16

 ».تو«: 2و ف  1. در ف 17

 ».مزدوران که بدروند: «2و ف  1. در ف 18

 ».کُمند: «2. در ف 19

 ».کنند«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + شاگرد کرد؛ اما کاتب روي آن خط کشیده است.22

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ده و دو«. در اصل: 23

 ».کند«. در اصل: 24

 ».کند«. در اصل: 25
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هر که به روح پاك  3آدمی سخن بگوید، او را غفران هست، اما 2پسر 1؛ که گفت که هر که برتفسیر
پسر «کند بر ، و اما گفتن او اشارت می4سخن بگوید، غفران ندارد؛ و پسر آدمی و روح پاك هر دو مسیح است

افتد دست بر وي می 7گوشتمندي، دیدار چشم [و] بسودن 6بر پیکر [و] صورت گوشتمندي زیرا [صورت] 5»آدمی
، گناه او عفو شود زیرا با ظاهر 9بر صورت، اگر نیک باشد یا بد 8حقیقت دیده باشده بگوید چیزي که بهو هر ک
دیدند و در میان ایشان، او را می 12ندیده باشد؛ و مسیح در آن وقت آدمی تمام بود 11باشد و باطن او 10امر دیده

و  15زیرا جان لطیف است 14گفته باشد [یقین] گفتند. و آن که بر جان پاك بگوید، او دروغنیک یا بد می 13[یا]
بیند و آنان که بودند، شود و کسی او را نمی، اما فعل او ظاهر می17افتددست بر وي نمی 16دیدار چشم [و] بسودن

همچون برخیزانیدن مردگان و خوش کردن دردمندان و روشنایی دادن نابینایان و از این  18دیدندفعل او ظاهر می
دانستند که جان ابلیس در کردند و نمیمی 19دیدند و بر ابلیس حوالهعل جان است و این را میمعنی، همه، ف

؛ به این 20کردداد گفتن. جان خدا در مسیح بود که این چنین معجزها میها میایشان بود که این چنین سخن
هر که بر روح پاك  و 23، چون استغفار و توبه کند22هر که سخن بگوید بر گوشتمندي، عفو پذیرد 21[سبب]

 . 25،عفو نپذیرد [نه در دنیا و نه در عقبی]24[بگوید]

                                        
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »با: «. در اصل1

 ».فرزند: «1. در ف 2

 ».و ما«. در اصل: 3

 ».اند: «1. در ف 4

 . + و5

 افزوده شد 1. بر اساس ف 6

 ».دیدار وبجسم و سودن: «1؛ در ف »ستودن و«. در اصل: 7

 . + و8

 . + و اگر.9

» آزموده«تصحیح شد؛  1؛ بر اساس ف »آمرزیده«. در اصل: 10
 .نیز محتمل است

 ».ان: «1. در ف 11

 . + و12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».راز طیفست: «1. در ف 15

 ».ستودن«. در اصل: 16

 . + و17

 . + و18

 ».حوالت: «1. در ف 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کرد«. در اصل: 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 . + و22

 ».توبه اورداستغفار کند و : «1. در ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25
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 کند بر روح پاك، غفران ندارد 1[فصل] پنجم: گفتن او که هر که افتري 
 2چون بتواند ]23: 3[س، : که ایشان به گفت و زد بانگ دانست،می را ایشان ياندیشهو چون عیسی  ]17: 11ل [

و هر مملکتی  ]25: 12م [ایستد؟ ، آن مملکت چون به4خود بر خود زور کند 3ابلیس، ابلیس را بیرون کند؟ و اگر مملکت
م ، 7زور کنند 6و هر خانه که کسان او بر یکدگر ]25: 3[س، عاصی شوند، آن مملکت زود خراب شود  5که بر یکدیگر

و اگر ابلیس بر نفس خود و قوم  ]26: 3س [آن خانه زود خراب شود؛  ]17: 11، 9[ل، 8دل همدیگر ببینند [و]و روي  ]25: 12[
ود را خود برابري کرده باشد و کار خ 11ابلیس، ابلیس را به در کند، پس خود به 10[و اگر] ]26: 12م [خود زور کند، 

 ویران و تباه کرده باشد.

و اگر من به  ]28: 12م [ي او را تاراج کند، ي پهلوان اندر رود و رخت خانهو کسی نتواند در خانه ]27: 3س [
و چون مرد بهادر سالح  ]21: 11ل [، حکم خدا بر ایشان نزدیک شده باشد. 12کنمروح خدا، ابلیس را بیرون می

و هر که با من نباشد، او  ]30: 12م [، هر چه دارد به سالمت بماند. 14کند 13را پاسبانیي خود خود را بپوشد و خانه
به شما  16و من راست [راست] ]28: 3س [کنم. پراکنده کند هر چه من گرد می 15ضد [و] دشمن من است [و او]

افتري کند، عفو  روح خدا 18اي که خلق بگویند، عفو شود، االّ آن که بهافتري [و] بیهوده 17گویم که هرمی
و هر که در حقّ پسر آدمی سخن بگوید، [او  ]32: 12م [[و] مستوجب عقوبت جاوید است.  20تا ابداآلباد 19نپذیرد

نه در این جهان و نه در آن  22هست و االّ آن که به روح پاك بگوید، او را آمرزش نیست /181/برگغفران  21را]
 جهان. 

                                        
 ».افترا: «2و ف  1. در ف 1

 ».تواند: «2و ف  1. در ف 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ممکن است«. در اصل: 3

 . + و4

 ».همدیکر: «2و ف  1. در ف 5

 ».همدیکر: «2و ف  1. در ف 6

 ».کند: «2و ف  1. در ف 7

 . + و8

 ».س: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 آمده است.» با«در معنی » به. «11

 . + و12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پاسبان«. در اصل: 13

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + که17

ر و ب«یعنی » به روح«آمده است؛ » علیه«و » بر«در معنی » به. «18
 ».علیه روح

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بپذیرد«. در اصل: 19

 ».تا ابد اال: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22
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بیاموزان زیرا او است خدا؛ آمد [و] عدل [و]  2بکن. این است عدل [و] راستی که گفت: به ما 1تو با ایشان چنان
 و هر که بشنود و بکند، زنده شود. راستی نمود

 
 کندسر دیوان، [دیوان] به در می، [فصل] چهارم: گفتن ایشان که [به] بعلزبوب

ایشان را  5پیش خود خواند که [با وي باشند و] 4خواست]را [که می 3باال رفت بر کوه و شاگردان ]13: 3س [
به در کنند؛ و نام  7و دیوان ]15: 3[س، ها خوش کنند تا رنج ]1: 10[م، و مسلّط باشند  6بفرستد که مژده دهند و پند گویند

، پسران زبدي، لقب ایشان بنی 9، یوحنَّا8شمعون، صفا نهاد یعنی سنگ که به سریانی کیفا گویند؛ و یعقوب [و] برادر او
و یعقوب قانانی و یعقوب و متی و توما  13و برتُلمی 12و فیلفوس 11رعما بود. و اندروس10رغش نهاد و لقب ایشان [بنی]

 به دست جهودان. 16، آن که او را بسپارد15؛ و یهودا اسخریوطی14بن حلفا [و] تدي

یافتند که بخورند. که نان نمی 19گرد شدند و چنان 18[بسیار] 17ها**آمدند و دیگر جماعت /180/برگدر خانه 
 22دانشمندان که از 21عقل خود به در آمد؛ و] گفتند [که ازشنیدند، آمدند تا او را بگیرند زیرا می 20و آن کسان که

، او 23ندکگفتند که: بعلزبوب، سرور دیوان، در او است، [آن] که دیوان را بیرون میبیت المقَدس بودند، بهر وي می
 . 24است

 

 

                                        
 ».جنین: «1. در ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »به ما گفت«. در اصل: 2

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».مژده و بند بدهند: «2و ف  1. در ف 6

 : + را2و ف  1. در ف 7

 . + و8

 . + و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».اندراوس: «2و ف  1. در ف 11

 ».فیلیفوس: «2و ف  1. در ف 12

 ».برتولمی: «2. در ف 13

 ».تادي: «1. در ف 14

 ».سخریوطی: «2و ف  1؛ در ف »اسخریوطا«. در اصل: 15

 ».سبارد: «2و ف  1. در ف 16

؛ بر اساس »ها آمدند ودیگر و جماعت«. میان دو * در اصل: 17
 تصحیح شد. 2و ف  1ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + بسیار19

 ».دوستان او: «2و ف  1. در ف 20

 فزوده شد.ا 2و ف  1. بر اساس ف 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »در«. در اصل: 22

 . + و23

و : «2؛ در ف »و بقوت سرور دیوانرا بدر می کند: «1. در ف 24
 ».بقوت سرور دیوان دیوانرا بدر میکند
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آید خود را در حکم اندازد و او است خدا که می 2آید از بهر حکم [و] قومیاکنون خدا می«که:  1اشعیاء پیغمبر
کردند. و او حکم راست پیران [و] سروران که حکم بر خلق می 3؛ این است حکم»بهر داوري سروران و پیران

ا به ایشان نمود و حکم ایشان باطل کرد و حکم رحمت [و] بر سروران [و] بزرگان کرد و کردار ایشان ر
زمین، زیرا که منافق خود  5عدل، اي نشستگان [بر] 4مهربانی به جاي آورد. و گفت در اشعیاء پیغمبر: بیاموزید

بگریزد تا  9و منافق /179/برگ 8، راستی بر زمین نکند7و [چون عدل نیاموزد] 6را باز گرفت تا عدل نیاموزد
، شرمسار شوند و غیرت [و] 12دانند و چون دانند؛ اي خدا، بازوي تو بلند است و نمی11نبیند 10خداعظمت 

به ما  15را بخورد؛ و اي خداي [ما] 14جاهالن را بخورد که ادب ندارند و آتش، دشمنانت 13رشک، [قوم]
که مسیح [خدا است دهد ؛ و این در نبوت گواهی می16سالمت و صحت بده زیرا مانند کردار ما به ما دادي

و کشتن و پاداش  20کارگناه 19بده و این است سالمت که سنگسار کردن 18گفت: اي خدا، به ما سالمت 17و]
همچون  23باطل کرد و راه آمرزش نمود [و] که گفت: همچون کردار ما به ما دادي؛ [یعنی] 22، همه را21بستادن

ان باطل کرد؛ و غیرت از جاهالن باشد زیرا ایشان ، ایشان را رسوا کرد و حکم ایش24که آن زن را رسوا کردند
: آنچه بخواهی که دیگران با تو بکنند، 25در گناه زیر غیرت اند و چگونه بر دیگران غیرت کنند. مسیح فرمود

                                        
خداوند براي محاجه : «14و  13: 3. اشاره است به کتاب اشعیا، 1

ایخ مش ها ایستاده است.خداوند بابرخاسته و به جهت داوري قوم
قوم خود و سروران ایشان به محاکمه در خواهد آمد، زیرا شما 

اي هاید و غارت فقیران در خانهها را خوردههستید که تاکستان
 ».شما است

 ي اضافه.به جاي کسره» ي«. کاربرد 2

 . + که3

 ».نیاموزید: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بیاموزد«. در اصل: 6

 افزوده شد 1. بر اساس ف 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بکند«. در اصل: 8

 ».منافقی«. در اصل: 9

 ».خود: «1. در اصل و ف 10

 ».به بیند«. در اصل: 11

 ».بدانند: «1. در ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دشمنان«. در اصل: 14

 شد. افزوده 1. بر اساس ف 15

اي خداوند، سالمتی را : «12: 26. اشاره است به کتاب اشعیا، 16
براي ما تعیین خواهی نمود، زیرا که تمام کارهاي ما را نیز براي 

 ».ايما به عمل آورده

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 ».بسالمت«. در اصل: 18

 . + و19

 : + را1. در ف 20

 ».ستدن: «1. + و؛ در ف 21

 ».راه«. در اصل: 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 . + و24

لهذا آنچه خواهید که مردم به : «12: 7. اشاره است به متی، 25
شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید؛ زیرا این است تورات 

 ». و صحف انبیا
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زن را رهانید و  3بیرون آورد و [آن] دروغ 2او بهانه نهادند به دروغ. آنگه خدا دانیال را فرستاد تا ایشان را 1بر
. و 5بار است که مسیح ایشان را رسوا کرد و به یکبار خراب شدند 4آن بود که در خرابی افتادند؛ [و] این دوم

، همه 8، کردارهاي خود را دیدند و خواندند7اسرائیل که پیش مسیح آمدندامامان [و] قاضیان بنی 6[چون آن]
؛ او را رهانید و 10نمود که ایشان نیز پلید اند 9پیش او بیرون آمدند. مسیح به آن [زن]رسوا و خجل شدند و از 

کند تا هر کسی  11و مقصود این است که راه عدل و راستی در خلق آشکارا /178/برگناموس را نشکست. 
ر خود در غم کردا 15و لیک 14و اعتراض نکنند 13[و] عیب کسی دیگر نجویند 12بدانند که در خود عیب دارند

ها به موجب استغفار [و] توبه، پاك [و] مطهر گردانند؛ و چون بر ي گناه، تا خود را از همه16مشغول باشند
یا نه، اما [اگر ببینند و  18اندببینند، او را بپوشانند و خود را به آن ننمایند که دیده 17کسی دیگر حرکت گناه

در میان  21ت، چنان که به غیر از دو تن، هیچ آفریدهو نصیح 20پنهانی آن کس را مالمت کنند 19پاك باشند]
و ببیند، چگونه او عیب  22خواهد که واقف شودنباشد؛ و چون کسی خواهد که گناه بکند و هیچ کس را نمی

زیرا گفت در  24؛ و هیچ کس در دنیا نباشد که او را عیب [و] گناه نباشد23کند[و] گناه دیگران را فاش می
آسمان به خلق بنگرید تا ببیند کسی فهم دارد یا خداي را بخواهد؛ و نیست نیک به کردار خدا از «که  25مزامیر

پوشانند و بر دیگران حکم دانند و خود را می. خدا این چنین را فرمود؛ چگونه این را نمی26»[و] نه یکی مگر
[نکرد] زیرا گفت در گناه نباشد. و مسیح از بهر شفقت و رحمت حکم نیز  27کنند؟ و هرگز از این بدترمی

                                        
 ».براء: «1. در ف 1

 . + از2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دو«. در اصل: 4

 ».کرد: «1. در ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».بودندآمده : «1. + و؛ در ف 7

 . + و8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 . + و10

 . + کرد و11

 ».هست: «1؛ در ف »دارد«. در اصل: 12

 .»بر عیب کسی دیکر نکه نکند: «1؛ در ف »نجوید«. در اصل: 13

 ».ننماید: «1. در ف 14

 ».بل: «1. در ف 15

 ».شود: «1. در ف 16

 ».گناه حرکت«. در اصل: 17

 ».است«. در اصل: 18

 افزوده شد. 1س ف . بر اسا19

 ».دهد: «1؛ در ف »کند«. در اصل: 20

 ».سیوم کس: «1. در ف 21

 ».نبیند: «1. در ف 22

 ».کند: «1. در ف 23

 .»هیج کس در دنیا از کناه و عیب فارغ نیست: «1. + و؛ در ف 24

خداوند از آسمان بر بنی : «3و  2: 14. اشاره است به مزمور، 25
 فهیم و طالب خدایی هست. همه آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا
 ».اند. نیکوکاري نیست یکی هم نیرو گردانیده، با هم فاسد شده

 ».و نیست نیک کردار و نه یک: «1. در ف 26

 ».بیشتر: «1. در ف 27
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بودند که خود را پاك و اسرائیل [و] قاضیان بنی 3زن را آوردند امامان 2که آن 1؛ [آن جماعت]تفسیر
 وي با چنین این و آوردندپیش عیسی  4کردند. و چون آن زندیدند و بر خلق حکم و داوري میمطهر می

، بر وي بهانه بگیرند 7زن سنگسار کنند، که 6، مقصود ایشان آن بود که او بگوید واجب نیست که این5گفتند
نه او را بکشند؛ و او مکر ایشان را دانست و سر سوي زمین مگر به آن بها 8]و[ کرد باطل تکه او ناموس توری

کردار خود را پیش دیدند؛  13یکی 12، ناگاه [هر]11نوشتبه انگشت می 10نوشت و چون بر زمین][و می 9آورد
رفتند شدند و بیرون میشرمسار می 16و [از گناه خود] 15خواندندنوشته یکی یکی کردار خود را می 14[و از آن]
آشکارا کرد  21کرده بودند. و گواهی این، خدا زودتر 20کردارها 19از آن [زن] 18پنهان، بدتر، 17همه زیرا ایشان

داشتند و ، آن زن که قاضیان او را دوست می23آن دو قاضی و شوشان 22در اول کتاب دانیال پیغمبر؛ حکایت
                                        

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».این: «1. در ف 2

 . + که3

 : + را1. ف 4

 . + و5

 ».ان« :1. در ف 6

 ».تا: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».کرد: «1. در ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 . + و11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».یک: «1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خواندند«. در اصل: 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».نانهمکی: «1. در ف 17

 ».بیشتر: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».کناه: «1. در ف 20

 ». زوتر: «1. در ف 21

 . + و22

؛ احتماالً همان سوسنّه است. کتاب دانیال نبی »شویشان«. در اصل: 23
 ي یونانی سبعینیه و التیني عبري دوازده باب و در نسخهدر نسخه

ان اي را بیاین دو نسخه، قصهولگات چهارده باب دارد. باب سیزدهم 
ي سوسنّه (یا سوسنّه و داوري دانیال) معروف است کند که به قصهمی

ي هاي عبري موجود نیست. این قصه در برخی از نسخهو در نسخه
یونانی در ابتداي کتاب دانیال آمده است: سوسنه نام زنی یهودي و 

 ی مسنشود. دو قاضزیباروي است که همسر فردي ثروتمند می
ورزند و چون اطاعت کنند و به او طمع مییهودي با او برخورد می

زنند. دادگاه یهود، بدون شنیدن دفاع، او را به کند، تهمت زنا مینمی
دا برند، به پیشگاه خکند. وقتی او را براي اعدام میمرگ محکوم می

ه دادگاه بفرستد. دانیال اش میزند و خدا دانیال جوان را به یاريناله می
گوید چرا بدون تحقیق فردي را به اعدام کند و میاعتراض می
و  کنداند. پس جداگانه از آن دو قاضی بازجویی میمحکوم کرده
ه اعدام شود و بهایشان متناقض است، کذبشان ثابت میچون گفته
شوند. این قصه احتماالً در اصل به زبان عبري نوشته شده محکوم می

ي مکان و هاي دیگر آورده شده است. دربارهنسخه است و بعد در
زمان نگارش آن چیز زیادي معلوم نیست، ولی یک نظریه این است 

ق م در اسکندریه نگاشته شده است. برخی  100که در حدود سال 
مدعی اند که در اواخر قرن دوم ق م و اوایل قرن اول ق م بحث 

سأله وقیان در این ماصالح شریعت مطرح بوده است و فریسیان و صد
که  ي جرمیاند که اگر کسی علیه دیگري، دربارهاختالف داشته

مجازات آن اعدام است، شهادت دروغ بدهد، آیا شاهد دروغین در 
هر صورت باید اعدام شود یا تنها در صورتی که حکم اجرا شده 
 يباشد؟ این داستان در این حال و هوا نوشته شده است. دو فرقه

و ارتدوکس براي این بخش اعتبار قانونی (ثانوي) قائل اند، کاتولیک 
یزدهم ها این بخش باب سبا این تفاوت که در کتاب مقَدس کاتولیک

 ها مستقل و جايکتاب دانیال است، اما در کتاب مقَدس ارتدوکس
)؛ نیز 202 -3تا: آن قبل از کتاب دانیال است. نیز رك: سعید (بی

)؛ براي دیدن این داستان در 89 -130: 1379ی (سلیمانی اردستان
 ).696 -700: 1390کتاب مقَدس کاتولیکی، رك: سیار (
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آشکارا به فسادي گرفتند؛ و موسی  3گفتند: اي معلّم، این زن راو  2خواستند که او را بیازمایندو می 1ایستانیدند]
 7آزمودند]گویی؟ [چنین گفتند و او را میمی 6، تو چه5ما گفت این چنین کنندگان را سنگسار کنند 4ناموس در

 آورد [و] به 10[زمین فرو] 9سوي آسمان] از[ سربر وي بهانه بگیرند. و آنگه عیسی  8خواستند که [مگر]و می
، او 14پرسیدندمی 13بسیار وقت ایستاده بودند و [او را] 12گفت. و [چون]و هیچ نمی 11نوشتانگشت بر زمین می

سر برداشت [و] به ایشان گفت: هر که مانند کردار این زن نکرده باشد، برخیزد [و] او را سنگسار کند. و باز سر 
را شنیدند، آنگه هر  17چون ایشان این [سخن] نوشت. ومی 16آورد [و] به انگشت [بر زمین]15سوي زمین [فرو]

 19از خُرد /177/برگرفتند، ؛ یک یک بیرون می18دیدند و شرمسار [شدند]کردند و گناهان خود را مییکی نگاه می
آن زن کسی دگر را ندید. به آن زن  21. آنگه او سر برداشت [و] به جز20[و] بزرگ تا آن که خداوند تنها ماند

 26و آن زن گفت که: نه، [اي] 25نپرسید؟ 24کردند؟ و هیچکس از توداوري می 23رفتند آنان که با تو 22گفت: کجا
 گناه مکن. 29کنم، برو [و] دیگر [بار]داوري نمی 28ترا سزا و 27]نیز[ من: گفت زن آن بهخداوند. و عیسی 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».و او را می ازمودند: «2و ف  1. در ف 2

 . + به3

و کسی که با زن دیگري زنا کند یعنی هر : «10: 20. الویان، 4
. »که با زن همسایۀ خود زنا نماید، زانی و زانیه البته کشته شوند

د که با زن اگر مردي یافت شو: «24تا  22: 22نیز در تثنیه، 
شوهرداري همبستر شده باشد، پس هردو یعنی مردي که با زن 

یل دور اسرائخوابیده است و زن، کشته شوند. پس بدي را از بنی
اي به مردي نامزد شود و دیگري او را اي. اگر دختر باکرهکرده

در شهر یافته، با او همبستر شود، پس هردوي ایشان را نزد 
 ها سنگسار کنندرده، ایشان را با سنگي شهر بیرون آودروازه

تا بمیرند، اما دختر را چون در شهر بود و فریاد نکرد، و مرد را 
ي خود را ذلیل ساخت، پس بدي را از میان چون که زن همسایه

 ».ايخود دور کرده

 . + و5

 ».چو«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »سوي آسمان«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».می نبشت: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پرسیدند«. در اصل: 14

 ه شد.افزود 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».خورد«. در اصل: 19

 . + و20

 ».غیر: «2و ف  1. در ف 21

 ».کجا اند: «2و ف  1. در ف 22

 ».ترا: «2و ف  1. در ف 23

 ».ترا: «2و ف  1. در ف 24

تصحیح شد؛ در  2و ف  1ف ؛ بر اساس »نرسید«. در اصل: 25
 ».آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟«ك: 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».سزاوار«. در اصل: 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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بیایید پیش من اي  2فرمایید ]28: 11[م، ؛ شما را آسوده دارم 1یش من کهپ گفتن او که: بیایید
تا شما را آسایش دهم. بر رحمت من، [بار زحمت  5گران [همگینان] 4کشیدگان بارهاي [سنگین و] 3خستگان و

متواضع  زیرا فروتن [و] 8[و] به من نیزمایید /176/برگو امر من بر گردن نهید و از من بیاموزید  7بکشید 6من]
 شیرین است و بار من سبک است.  10بهر جان شما آسایش یابید زیرا امر [من] 9هستم به دل؛ اینک

که همچون  12؛ و کودکان بهر حواریون گفت11؛ که گفت که از بهر کودکان آشکارا کرديتفسیر
 18زایندن 17روحانی نه 16، زایندن15اندزاینده شده 14غش و از نوزیر دست مسیح بی 13کودکان پاکدل شدند

بکند و راه  21ي نیک بیاموزد و همچنانو ادب و شیوه 20گیردتعلیم می 19جسمانی زیرا هر کسی که از دیگري
 روحانی این است.  25زایدن 24باشد. از نو 23، هر آئینه که از او زایده22معلّم خود بورزد

صبا  28[وقت] 27در. رفت زیتون کوه درو آنگه عیسی  ]1: 8[ي،  ؛26از بهر آن زن [که] زنیه کرده بود
داد؛ و نویسندگان [و] تعلیم می 32[و] به ایشان 31؛ و نشست30در کنشت آمد و جمیع خلق پیش او آمدند 29باز

 1گرفته بودند؛ [و او را برابر ایستانیدند] 35آشکارا در میان خلق 34پلیدي 33معتزالن آوردند پیش او یک زنی که [به]

                                        
 ».و: «2و ف  1. در ف 1

رسد که در این مورد در صرف فعل اشتباه کرده به نظر می. 2
 است.

 ».خستکی: «2و ف  1. در ف 3

 فزوده شد.ا 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».بشکند«. در اصل: 7

 1؛ بر اساس ف »نیرمانید: «2؛ در ف »نیزماید«. در اصل: 8
 تصحیح شد.

 . + که9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کردن«. در اصل: 11

 ».دمیکوی: «1. در ف 12

 . + و13

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نور«. در اصل: 14

 . + و15

 ».زایدن: «1. در ف 16

 . + از17

 ».زایدن: «1. در ف 18

 ».هرك از کسی: «1. در ف 19

 ».دادمی«. در اصل: 20

 ».مانند ان: «1. در ف 21

 . + و22

 ».زاده: «1. در ف 23

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نور«. در اصل: 24

 تصحیح شد.1؛ بر اساس ف »زایده«. در اصل: 25

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 26

 ».به: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».دیکربار: «2و ف  1. در ف 29

 ».می امدند: «2و ف  1. در ف 30

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آمد«. در اصل: 31

 . + او32

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 33

 و . +34

 . + کرده35
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 تو که دانممی و کنی؟ گم را ما که آمدي ناصري،اي عیسی  1و گفت: ما را بگذار، [ما از کجا تو؟ تو از کجا؟] ]24
 ]35: 4[ل، آي.  3ناك تندید [و] گفت که: دهن خود ببند و از این مرد بیرونآن مرد دژم 2به. عیسی خدا قدوس کیستی،

[و] با همدیگر  8؛ و عظیم سهم افتاد بر آن کسان که دیدند7گزند بیرون آمدو بی 6بگذاشت [میان خلق] را 5آن دیو مرد4
 12رود. و خبرهاي او فاش شد 11به جان پلید که بیرون 10فرماید 9گفتند که: چیست این سخن که به سلطنت [و نیرو]می

 . 15[است] 14شام [که] گرداگرد ایشان 13در تمام [والیت]

خواستند [و] آمدند پیش او [و] به او رفت و خلق او را می 16در دواُم روز برخاست و در جایی ویرانه ]42: 4[ل، 
دیگر  20به ایشان گفت که: واجب است که به 19. عیسی18که از پیش ایشان نرود 17کردندگفتند [و] به او التماس میمی

 هاي جلیل. داد در میان جماعتها میشدم؛ [و] وعظ شهرها بروم بهر ملکوت خدا [و] مژده دهم که از بهر این فرستاده

زمین  23، خداوند22آغاز کرد [و] گفت: ترا ستایش کنم اي پدر [من] 21و [در آن وقت عیسی] ]25: 11[م، 
از بهر کودکان آشکارا  25[که] این چیزها از حکیمان و خردمندان پنهان و پوشیده داشتی و [آنگه] 24[و] آسمان

از پیش پدرم و  28داده [شد] 27گفت: هر چیزي [به من] 26کردي؛ و راست اي پدر این ارادت تو بود؛ و باز
جز پسر و پسر را به جز پدر و هرگز دیگري این را نداند و آن را از بهر هر  30[را به] 29داند پدرهیچکس نمی

 که خواهد، آشکارا کند. 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».بر: «2و ف  1. در ف 2

 ».بدر: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 ».مراد«در اصل: . 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 : + درجاي2و ف  1. ف 7

 ».بر هر کسی که حاضر بودند: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . + که10

 ».بدر: «2و ف  1. در ف 11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».او«. در اصل: 14

 فزوده شد.ا 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».ویران: «2و ف  1. در ف 16

 ».سباردند: «2؛ در ف »سپاردند: «1. در ف 17

 . + و18

 ».یشوع: «2؛ در ف »عیسان: «1. در ف 19

 ».در: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 . + که23

 . + و24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».دیکر: «2و ف  1در ف  .26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 . + و29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30
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؛ 4: *اي پزشک، نفس خود را تیمار کن*3گوییدگفت که: این مثل بهر من می ]23: 4ل [و  2ماندعجب می 1ایشان [در]
گفت:  6این جا در شهر خود نیز بکن. و او [باز]، 5و ایشان گفتند که: هر چه را در کفرناحوم کردي [و] همه را شنیدیم

 گویم هرگز پیغمبر در شهر خود قبول نشود. شما می 8به 7[راست]

گویم که در روزگار ایلیاء و اکنون [به]حقیقت به شما می ]25: 4[ل، ؛ گفتن مثل ایلیاء پیغمبر و بیوه زن
و عظیم گرسنگی  9آسمان را سه سال و شش ماه در بسته شداسرائیل، چون زنان بودند در میان بنیپیغمبر بسیار بیوه

بیوه  12صیدا و در پیش یکی 11ي زمین؛ و در پیش یکی از ایشان ایلیا فرستاده نشد و االّ در شهر صور [و]در همه 10افتاد
انی. نعمان سری اسرائیل [و] یکی از ایشان پاك نشد به جز ازدر میان بنی 15بودند 14بسیار فیسان 13زن. و در روزگار الیشع

از خشم پر شدند؛ و برخاستند او را بردند در شهر بیرون، در کنار  20، همه19این را شنیدند 18کسان [آن بزم] 17چون16
بپرانند؛ و او در میان گذشت و از ایشان  23، تا او را از سر آن کوه22ایشان بر آن کوه بنیاد نهاده بود 21کوه که [شهر]

 و ایشان حیران ماندند. رفت در کفرناحوم در شهر جلیل 

 

 [فصل] سیم: آن دیوانه که در شهر جلیل در روز شنبه خوش کرد

ماندند زیرا که سخن مسلّط می 25؛ و از سخن او در تعجب24گفتو در روز شنبه ایشان را تعلیم می ]31: 4[ل، 
: 1[س، ، بانگ زد 28پلید داشت 27یک مردي بود که با خود جان [دیو] /175/برگآن جماعت  26گفت. و در [میان]می

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».میماندند«. در اصل: 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کوید و«. در اصل: 3

؛ بر »پزشک نفس خود را تیمار کنداین «. میان دو * در اصل: 4
 تصحیح شد. 2و ف  1اساس ف 

 . + و5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».با: «2و ف  1. در ف 8

 ».بست: «2و ف  1. در ف 9

 ».شد: «2و ف  1. در ب، ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».یک: «2و ف  1. در ف 12

 ».ایلیشع: «2و ف  1. در ف 13

 ».بیسان: «2و ف  1. در ف 14

 . + و15

 . + و16

 . + ان17

 ».اهل انجمن«افزوده شد؛ در ب:  2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + و19

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بودند«. در اصل: 22

 ».دهار« :2و ف  1. در ف 23

 ».می کرد: «2و ف  1. در ف 24

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».در او جان دیو بلید بود: «2و ف  1. در ف 28
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را به راه راست  4و گمراهان 3را آزادي دهم 2را خوش کنم و اسیران 1را مژده دهم و مرا فرستاد تا دل شکستگان
 پیش خدا بفرمایم.  7پذیرفته 6وس [و] سنّتآمرزش درکشم و نام 5و [مغفرت و]

سوي وي نگاه  9به خدمتکاران داد و رفت، نشست و هر که در انجمن بود، همه به 8و کتاب را نوردید و
دادند و بهر وي گواهی می 11. و او آغاز کرد و گفت: امروز این کتاب تمام شد در گوش شما؛ و همه10کردندمی

این از کجا این 14 ]54: 13[ 13مگفتند: می 12آمد و]او، خوش [و نیک که از دهن به در میهاي ماندند از سخنعجب می
کند [به گوید] و چیزهاي سهمناك میها [میاین چنین سخن 17[داده شد که] 16قوت 15[و کدامین] ]2: 6[س، حکمت 

: 6س [م و برادرانش یعقوب و آن درودگر و مادرش، مری ]55: 13[ 20م، 19و این نیست پسر یوسف ]22: 4ل [ 18دست خود]

 26[و] 25و بر وي بیهوده /174/برگ؟ 24پیش ما بودند 23خواهرانش، همه [اینجا] 22و یهودا [و] شمعون و [نَه] 21یوسا ]3
 کردند.تسخّر می

و مردم آن  28میان قوم خود 27در و خود شهر در االّ خوار پیغمبر نیست: که گفت ایشان بهو عیسی  ]4: 6[س، 
شدند؛ و از کماسی ایمان نهاد، خوش میبه جز آن که رنجوران را دست می 32کردمعجز نمی 31[آنجا]هیچ 30، 29شهر

                                        
 ».دل مسکینان: «1. چنین است در ب؛ در ف 1

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»بسیاران: «1. در اصل و ف 2

 ».بزنمبر آزادي اسیران منادي «. در ب: 3

 ».کمراه: «2. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »صنعت«. در اصل: 6

و ف  1؛ بر اساس ب تصحیح شد؛ در ف »پدررفته«. در اصل: 7
 ».بدرفته: «2

: 2؛ در ف »دربوزد: «1شد؛ در ف تصحیح . بر اساس ب 8
 ».درنوزد«

 ».ایشانجشم : «2و ف  1. در ف 9

 ».می نکریدند: «2و ف  1. در ف 10

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

و در قیاس با ك ؛ بر اساس ب »س: «2و ف  1. در اصل، ف 13
 تصحیح شد.

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + و16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 18

 . + و19

 ».س: «2و ف  1. در اصل، ف 20

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »یوحنا«. در اصل: 21
 ». یوشا«ك: 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 (دهخدا).» باطل و ناحق«یعنی » بیهوده. «25

 افزوده شد؛  2و ف  1. بر اساس ف 26

 ».دید: «2و ف  1. در ف 27

 ».او: «2و ف  1. در ف 28

 ».خاندان او: «2و ف  1. در ف 29

 . + و30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 . + و32



 

 

 الثّالث الباب باب
 

 شصت فصل
 

 داد [فصل] اول: آن دو نابینا را که بینایی
گفتند که: و می 1زدندآمدند پیش او دو نابینا و بانگ می /173/برگوقتی که از آنجا بازگردید،  ]27: 9[م، 

؟ و ایشان 3شما را بینا کردن بتوانم که دارید ایمان: گفت ایشان به. و عیسی 2اي پسر داوود، بر ما رحمت کن
چشم  5بشود. و همان دم 4[شما را] گفتند که: اي خداوند، آري داریم. او گفت که: آن چنان که ایمان دارید،

ي ، به همه8. و چون ایشان از پیش او رفتند7بینا شد. به ایشان گفت که: کسی را خبر نکنید 6ایشان [درست و]
 عالم خبر کردند.

 

 [فصل] دوم: تعلیم گفتن او در شهر ناصره جاي خود

که آنجا پرورده  ]16: 4ل [شهر خود، رفت  ]1: 6[س، و در ناصره،  ]16: 4[ل،  9آمد بیرون آنجا ازعیسی  ]1: 6س [
 11لها و آغاز تعلیم کرد در میان انجمن و جماعت ]2: 6[ 10سو بسیار خلق از پی او همراه بودند  ]1: 6س [شده بود؛ 

در دست او کتاب اشعیاء  13برخاست تا کتاب بخواند؛ آمد 12آن چنان که عادت او بود در روز شنبه [و] ]16: 4[
: روح خدا شد بر من، براي این مرا اندود تا مسکینان نبوت 15نوشته 14پیغمبر؛ گشاد [و] یافت این آیت [همچنین]

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »زدند«. در اصل: 1

 ».بکن: «1. در ف 2

 ».کنم: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف  . بر4

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».مکنید: «2و ف  1. در ف 7

 ».بدر امدند: «2و ف  1. در ف 8

 ».رفت: «2و ف  1. در ف 9

 و در قیاس با ك ؛ بر اساس ب»ل: «2و ف  1. در اصل، ف 10
 تصحیح شد.

 تصحیح شد.و در قیاس با ك ؛ بر اساس ب »س«. در اصل11

 . + ل12

 ».داده شد: «2و ف  1. در ب، ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

روح خداوند یهوه بر من است زیرا : «2و 1: 61. کتاب اشعیا، 15
خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا 

ه رستگاري بفرستاده تا شکسته دالن را التیام بخشم و اسیران را 
وند ي خداو محبوسان را به آزادي ندا کنم، و تا از سال پسندیده

 .»و از یوم انتقام خداي ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم
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حقیقت قیامت در خواب است: و بهر آن گفت که تا به 1گفتن مسیح که نه مرده است آن دختر، اما تفسیر؛
-بخسبد [و] باز برخیزد، اما [در] مردن جان به سبب بدکرداري 5خواب است که اندك 4مثل 3این [تن] 2بنماید که مردن

هست زندگانی [و] قیامت زیرا  7ه مرده باشد و زنده نشود؛ اما پاکان، مردن ایشان را زندگی هست؛ [و مسیح]همیش 6ها
ي خدا آفریده شد [و] به موجب کلمه و غیره به موجب روح [و] کلمه 8ي خدا است؛ [و] آدمیروح خدا است و کلمه

بشکند و باز  14[که] 13قادر است 12ي [خود]به تیشه[که]  11گرو مثل تیشه 10کلمه برخیزد 9مرد و به موجب [روح و]
بر صنعت خود،  17[که مانند آن بسازد] 16و اگر بهتر نسازد، باز همان بسازد و اگر قادر نیست 15بسازد [و بهتر از آن]

به او  21توانستوي دمیده و باز می 20پیکر ساخته بود و جان در 19قادر بود زیرا از اول [آن] 18نهد و [مسیح]دست نمی
که:  24تاو بمیرد، او را زنده کند، زیرا خدا گفت در توری 23.هر که جهت نام22جان بدهد؛ و نمود که همیشه [تواند]

منم منم خدا، [و] به جز من خداي دیگري نیست؛ و من بمیرانم و من زنده کنم و من زخم بزنم و من خوش کنم و 
که گفت من بمیرانم  26حقیقت زیرا][که] مسیح [خداسـت به 25رهد. این سخن گواهی دهدهیچ چیزي از دست من نمی

 و من زنده کنم.

 تمت [باب الباب] الثانی

                                        
 ».اال: «1. در ف 1

 . + را2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 ».همجون: «1. در ف 4

 ».اندکی: «1. در ف 5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بدکرداري«. در اصل: 6

 ه شد.افزود 1. بر اساس ف 7

 تصحیح شد 1؛ بر اساس ف »آدم«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».برخیزید«. در اصل: 10

 ».بیشه که کار«. در اصل: 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

زیرا بمثل بکویم هر بیشه کار بر بیشۀ خود : «1. + و؛ در ف 13
 ».قادرست

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».نمی تواند: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».بر: «1. در ف 20

 ».توانا بود: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 ».بنام: «1. در ف 23

 اآلن ببیند که من، او: «39: 32. اشاره است به کتاب تثنیه، 24
نم. کمیرانم و زنده میهستم و با من خداي دیگري نیست. من می

 ».اي نیستدهم. و از دست من رهاندهکنم و شفا میمجروح می

 ».می دهد: «1. در ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26
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خون بازگرفت  4شد و [چون] 3که: بهر چه نزدیک [او] 2]همه خلق آن برابر[ گفت] و[ کرد سجوددر پاي عیسی  1و]
[به  ]34: 5س [که ایمان تو ترا زنده کرد؛ برو  5تو دل خوش دار ]22: 9[م، به آن زن گفت که: اي دختر، و خوش شد. او 

 . 8هاي [تو]از همه رنج 7که پاك شدي 6سالم]

ي امیر صده [و] از در خانه 10آمدند 9و هنوز در سخن بود که کسان ]35: 5[س زنده کردن دختر یوارش؛ 
ایمان  12]تنها[ مترس،: که دختر آن پدر به گفت] و[ شنید. عیسی 11مرد و معلّم را زحمت مدهبه او گفتند که: دختر تو 

شمعون و  14جز [از] 13نبرد خود با دیگر کسی و رفت او يخانه در] و[ آمدکه او زنده شود. و عیسی  ]50: 8[ل، بیاور 
کردند. و گریستند و نوحه میمی 16[همگینان] ]52: 8[ل،  15[دید که] ]38: 5[س، یعقوب و یوحنَّا و پدر [و] مادر آن دختر. 

او  /172/برگبر سخن  19و همه ]52: 8[ل، در خواب است.  18دختر شما [نمرد الّا] ]39: 5[س، ، 17او به ایشان گفت: مگریید
[ل،  گفت: و او گرفت دست آن دختر و ]41: 5[س، دانسته بودند که او مرده است.  22یقین 21که ایشان 20خندیدند [زیرا]

فرمود که  ]55: 8ل [رفت. [و] به پاي می ]42: 5[س، برخیز! و جان در او گردید و برخاست همان دم  23[اي دختر] ]54: 8
ي خلق در تعجب و همه ]42: 5[س، دختر  27. پدر [و] مادر [آن]26بهر آن دختر تا بخورد 25خوردنی بیاورید 24[چیزي]
 .28و فرمود که [به] هیچ کس نگویند هر چه را دیدند ]56: 8[ل، ماندند 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».بدار: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».بشو: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».کسی«. در اصل: 9

 ».آمد«. در اصل: 10

 . + و11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».نکداشت کسی دیکر با خود برود: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».مگریی«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».جمله: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + را21

 ».به حقیقت: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».بیاورند: «2و ف  1. در ف 25

 . + و26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».تا به کسی نکویند هر جه شد: «2و ف  1. در ف 28
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دوازده سال بود که  5و یک زنی بود که او ]43: 8[ل، ؛ 4[دوازده سال] 3نشستمی 2که خون 1آن [زن]
و  ]43: 8[ل،  7و هر چه داشته بود، همه بر حکیمان خرج کرده بود ]26: 5[س،  6رفترنجور بود و از شکم [او] خون می
شد. می 10تر، زیاده9کردندو هیچ عالج پذیر نبود و چندان که عالج می ]26: 5س [ 8هیچ کس او را عالج نتوانست کردن

که [پیش از این] در  زیرا ]28: 5س [بر دامن او نهاد،  13]دست و شد نزدیکزن [و] از پس عیسی [ 12[آن] 11آمد ]44: 8ل [
و همان دم خوش شد  ]29: 5[س، . شوم زنده برسد،عیسی  17به دامان 16بود که اگر دست [من] 15خود اندیشیده 14درون

؛ اما 22ها [که داشت]ي رنجهمه 21از [رنج و] 20و پاك شد ]29: 5س [ایستاد 19از آن زن [باز] 18خون [روان] ]44: 8[ل، و 
 ]45: 8ل [ کرد خلق سوي به روي؛ و عیسی 26زایل شد 25که از وي شفا [و قوت] 24معلوم کرد 23]خود درون ازعیسی [

 30به او [گفتند] 29نرسیدیم. و شمعون صفا و یارانش 28من که رسید؟ همه گفتند که: ما [به تو] 27[و] گفت که: به دامان
و او گفت که:  ]32: 5[س،  33که رسید] گویی به من کسی[و تو می 32خورند، خلق بسیارند و بر تو می31که: اي خداوند

ناك [و] افتاد [بر زمین ترس 36، [آمد]35ماندچون آن زن دید که پنهان نمی ]47: 8ل [که کیست و  34بنگرید [تا ببینید]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + به2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نشست«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 . + را5

 ».می ریخت: «2و ف  1در ف . 6

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 7

 .»کسی نتوانست او را از ان رنج خالص دهد: «2و ف  1. در ف 8

 ».جندانک می امد: «2و ف  1. در ف 9

؛ به این ترتیب ف »دشخوارتر و رنجورتر: «2و ف  1. در ف 10
ل ي اصاند و نسخهدر این قسمت، از لوقا بهره گرفته 2و ف  1

 قس.از مر

 . + و11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».دل: «2و ف  1. در ف 14

 ».هااندیشه«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».دامن: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».کشت: «2 و ف 1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».اکاه شد«؛ در ب: »دانست: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».صادر شد«؛ در ك: »بدر امد: «2و ف  1. در ب، ف 26

 ».دامن: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».کروآن«. در اصل: 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».بزرك ما«؛ در ب: »معلم: «2و ف  1. در ف 31

خلق از غلبه و انبوهی بر تو می رسید و بر : «2و ف  1. در ف 32
 ».یکدیکر می افتند

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 33

 زوده شد.اف 2و ف  1. بر اساس ف 34

 ».بر او بوشیده نشد: «2و ف  1. + و؛ در ف 35

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 36
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آن چنان که خوکان خود  2دیوان باشد؛ [عاقبتش آن باشد که خود را در دریاي هالك اندازد] 1نکند، و همیشه منزل
 تباه شوند. 5پرهیزند، جمله]نیز [که از پلیدي نمی 4، آن کسان3را به دریا انداختند و هالك شدند

، او در 9به در کرد 8از او 7پیش ایشان بازگشت. و آن مرد که دیوان 6از وو در کشتی نشست عیسی  ]37: 8[ل، 
] و[ بیاید او با که نگذاشت را اوعیسی  ]19: 5[س، . 10بگردد همراه و باشد او پیش در که خواستمی و بودپیش عیسی 

و در تمامت آن  13کرد. رفت]ي خود [و بگو هر چه خدا با تو در خانه 12و برو /170/برگ 11برخیز ]39: 8[ل، : گفت او به
 .گفتمی را خدا ستایش] و[ کرد او باگفت هر چه که عیسی زد و میها منادي میشهرها و ده

 
 14[فصل] شصت [و] یک: زنده کردن دختر یوارش را

؛ و یکی 19خواستندبسیار که او را می 18خلق [بس] 17پیدا شد 16، در برابرش15رفتمیو چون عیسی  ]40: 8[ل، 
 ]23: 5س [که در خانه او برود  21کردمی التماس او از و افتادپاي عیسی  20نامش یوارش بود، امیر صده، در [پیش]مرد، 

زنده شود  23و بر دختر من دست بنه که [دخترم درست و] 22و گفت: دختري دارم که سخت در رنج است، [بیا]
 26و [چون] ]24: 5[س، بود.  25بود که به حالت مرگ افتاده 24و یک دختر داشت [که] دوازده ساله ]42: 8ل [ /171/برگ

 بسیار خلق نیز با او رفتند.  27رفتند و شد همراه وي باعیسی 

                                        
 ».محل: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 . + و3

 ».مرد: «1. در ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 ».در«. در اصل: 6

 ».دیو: «2و ف  1. در ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ایشان«. در اصل: 8

 ».کرده بود: «2و ف  1. + و؛ در ف 9

 . + و10

 . + و11

 ».بازکرد: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2ف  1. بر اساس ف 13

جاي صورت کشی این «. پس از این عنوان، در اصل آمده: 14
؛ کاتب به دنبال این جمله، قسمتی از صفحه را سفید رها »است

 کرده تا بعد در آن تصویر بکشد، اما ظاهراً فراموش کرده است.

 ».بازکشت«: 2و ف  1. در ف 15

 ».یوایرُش: «2؛ در ف »بزایرُش: «1. در ف 16

 ».افتاد: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».می نکریستند: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».ازو می نازید: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2 و ف 1. بر اساس ف 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »سال«. در اصل: 24

 ».رسیده: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 . + و27
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 2تا خلق به این پند گیرند که جمیع 1در خوکان سبب آن بود که مسیح ندا کرد /169/برگو دیگر، رفتن دیوان 
لی، یک ماه حیوانات، در [هر] سا 4تمامی [را، و هر نوعی از اجناس] 3جانوران از گاو و گوسفند و غیره، [و] از ددان

 6و چون آن وقت گذشت، شهوت ایشان سرد 5طلبندجنبند و همدگر می[یا] کمتر یا بیشتر، نر و ماده به شهوت می
چار فصل [زمستان و تابستان و بهار و پاییز  8از خوك زیرا خوکان، [همیشه] 7شوند به جزشود و از آن کار فارغ میمی

نباتی [و]  13، هم12، بخورند11و هر چه یابند 10شهوت بر ایشان غالب است به خالف دگر جانوران 9و روز و شب، آن]
-است. و هرگز هنر ندارند و نمی 15شهوت پلید بر ایشان غالب 14هم حیوانی، هم پاك [و] هم پلید و همیشه این دو

[همچو از  19آموزندهنر می 18، هر یکی بر قدر خود، اندك17افتدباقی حیوانات که در دست آدمی می 16آموزند؛ و
سگ [و] اسب [و اشتر و  21مثل شیر و یوز و خرس [و پلنگ و غیره و] 20پرندگان باز و کبوتر و غیره و از حیوانات]

 23ر]آموزند و لیکن [غیباشد و] به قدر خود چیزي میو گاو و گوسفند و غیره، همه، البته که [در ایشان هنر می 22خر]
 26و درندگی کاري 25و شهوت [و] فساد 24آموزد و به غیر از خوردن [هر چه یابد]رد و نمیخوك [که] هرگز هنر ندا

 27ندارد. و مسیح از بهر آن دیوان از آدمی به در کرد و در خوکان نهاد تا خلق بدانند که هر آدمی که به صفت خوك
نباشد و در او پند و تعلیم اثر  29پرهیز نکند و در وي هرگز [هنر] 28باشد و شهوت بر وي غالب باشد و از هیچ چیز

                                        
 ».بدان سبب مسیح انجنین کرد: «1. در ف 1

 ».جمعی«. در اصل: 2

 . + و3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

شهوت نر و ماده در حرکت : «1؛ در ف »جنبدمی «. در اصل: 5
 ».اید و طالب یکدیکر میشوید

 ».سر«در اصل:  .6

 ».غیر: «1. در ف 7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».حیوانات: «1. در ف 10

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »می یابد«. در اصل: 11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »میخورد«. در اصل: 12

 ».م«. در اصل: 13

 ».در«. در اصل: 14

 ».مسلط: «1. در ف 15

 ».زیرا« :1. در ف 16

 . + و17

 ».اندکی: «1. در ف 18

 ».می بدیرد: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».فاسد«. در اصل: 25

 ».کاره«. در اصل: 26

 ».خوکان: «1. در ف 27

 ».جیزي: «1. در ف 28

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 29
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خلق  ]34: 8[م، . 3خبر کردند 2هاچوپانان دیدند آن چنان که شد، گریختند و در شهرها و ده 1و [چون] ]34: 8ل [
: 8[ل، بود،  6که دیوانه ]15: 5[س، را  5او ]35: 8[ل،  دیدندتا ببیننند آنچه شد و آمدند پیش عیسی.  ]14: 5[س،  4بیرون ریختند

 8سخت سهم افتاد 7وناك نشسته بود پیش پاي عیسی دیوان از وي به در آمده بودند و او خود را پوشیده و شرم ]35
انه [دیده] بودند و اکنون خوش شد [و معلوم کردند ایشان که دیده بودند که آن دیوان تر او را دیوچون پیش 9خلق را

تا آن که از حدود ایشان  ]17: 5[س، خواستند می 11؛ و همه خلق از *غدرانیین از عیسی*10چون از آن مرد به در رفتند]
 زیرا که بس عظیم شکوه بر ایشان افتاده بود.  ]37: 8[ل،  12دور شود

 13[این که] در متی گفت که دو دیوانه [لیکن] در مرقس [و] لوقا گفت که یکی و [هر دو راست اند]؛ تفسیر
 18نمود و هر دو [سجود] 17که دیو نیز خود را به صورت [آدمی] 16گفت، [جهت آن] 15دیو [و] براي [مرد] 14زیرا [براي]

خود [را  22ا به در نرود و سرور دیوانکه از آنج 21خواست]و ابلیس [می 20که خوش [شود] 19خواستکردند و مرد می
کند که برابر ما لغیونانیم و بسیاران؛ این درست می 25گفتیارانش در آن مرد مانده بودند زیرا که می 24نمود و 23تنها]

افتادند: یکی آدمی و یکی دیو. و از بهر آن متی نوشت [دو] و مرقس [و] لوقا یکی؛ بعد از آن [جز  26مسیح دو کس
 حقیقت هیچ خالف نیست.، و خالف بهر این افتاد [و] به28تنها نماندآدمی  27از]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + را2

 و. + 3

 ».امدند: «2و ف  1. در ف 4

 ».ان مرد: «2و ف  1. در ف 5

 ».دیوان«. در اصل: 6

 . + بر او7

 . + و8

 . + دیدند و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 10

 2و ف  1؛ بر اساس ف »عیسی عذر«. میان دو * در اصل: 11
 تصحیح شد.

 ».شد«. در اصل: 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 1ف . بر اساس 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».میخواستت«. در اصل: 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 ».برابر یاران«. در اصل: 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 . + تنها24

 ».کفت: «1. در ف 25

 ».شخص: «1. در ف 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 ».ماند«. در اصل: 28
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کرد زنجیرهاي آهنین را پاره می 3بستند][زیرا چندان که به زنجیر و بندهاي آهنین می 2را بستن 1توانست آن دیوانهنمی
بود و در کوه همیشه خود را به روز در گورستان می 6شب و 5؛ و4توانست گرد او گردیدنشکست و کسی نمیو می
و چون عیسی  ]28: 8ل [گذاشت کسی را که در آن راه بگذرد. و نمی 7و هیبت شرانگیز داشت ]28: 8م [زد ها میسنگ

 ،اي عیسی 8]من به[ داري کار چه: که گفت] و[ زد بانگ] و[ کرد سجود و آمددوید [و] پیش عیسی  ]6: 5[س،  دید، را
دهم به خدا که مرا هالك و تو را سوگند می ]7: 5[ 11س، 10به رنجانیدن من 9و آمدي [بی وقت] ]29: 8م [خداي بلند  پسر
که: نامت چیست؟ گفت:  15از این مرد؛ [و] پرسید [و گفت] 14رو در به پلید، جان اي:گفتعیسی 13 /168/برگ 12نکنی

. و 20اندازدکه ایشان را از والیت خود به دور نه 19خواستند [از او]می 18بسیارانیم. و هر دم [بسیار] 17یعنی 16ما لغیونانیم
از او خواستند که در آن خوکان  ]32: 8[ل، و آن دیوان  ]31: 8[م، چریدند؛ می 22خوکان بر کنار کوهان 21يجا بود گلهآن

[به در  25همان دم ]13: 5[س، . 24روند اندر خوکان آن در و آیند در به: که را ایشان فرمودعیسی  ]32: 8[م، . 23اندر روند
بلند رفتند و خود را [از  29[و] بر سر دهار 28خوکان رمیدند 27ي]و آن [گله ]32: 8[م، در خوکان در رفتند؛  26آمدند و]

 دو هزار بودند.  31و مقدار ]13: 5س [در دریا انداختند و همه هالك شدند  30آنجا]

                                        
 ».دیو«. در اصل: 1

 . + و2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».نمی توانست انداختن: «2و ف  1. در ف 4

 . + در5

 . + در6

 ».بهیبت و شرانکیز بود: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».ما: «2و ف  1. در ف 10

 ».ل«. در اصل: 11

 . + و12

 . + و13

 ».بدر اء: «2و ف  1و؛ در ف . + 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

؛ لجیونان (لژیون)، از تقسیمات ارتش »لیغونانیم«. در اصل: 16
شد (دهخدا) و روم که از سه هزار تا شش هزار نفر تشکیل می

 به معنی مطلق قشون فراوان است.

 ».زیرا: «2و ف  1. در ف 17

 .افزوده شد 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 1؛ بر اساس ف »بیندازد: «2؛ در ف »اندازند«. در اصل: 20
 تصحیح شد.

 ».که«. در اصل: 21

 ».کوه: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

 . + و24

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 ».میرمیدند«. در اصل: 28

تصحیح شد؛ دهار  2و ف  1؛ بر اساس ف »دریاها«. در اصل: 29
و دهاز یعنی دره و شکاف کوه (دهخدا)، در اینجا به معنی 

 پرتگاه بلند مشرف به دریا آمده است. 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 31
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 باد 1مسیح در کشتی و برخاستن /167/برگفصل پنجاه [و] نه: خفتن 

] باد 37: 4، [س، 4در کشتی نشست 3حواریون باو چون عیسی  ]23: 8م [بود با ایشان،  2و دیگر کشتی ]36: 4س [
 ]23: 8[ل، ، چنان که پر شد 6و موج دریا در کشتی افتاد ]37: 4س [ 5و دریا در جوش افتاد و غرید ]24: 8[م، سخت جنبید 

و حواریون او را بیدار کردند  ]25: 8[م، در کشتی  8]بالین بر[ بود خفتهعیسی  ]38: 4[س، که غرق شود.  7[و] نزدیک بود
 چرا: گفتشدیم. عیسی  10غرق شدیم؛ ما را یاري بده که ما هالك 9اي [و] ما [در]فتند: اي خداوند، تو خفتهو گ
[س، آرام گرفت.  12و [موج دریا] ]24: 8[ل، همان دم ساکن شد  11]دریا[ دریا؛ بر زد نعره آنگه! ایمانان کم اي ترسید،می

هرکه  16ماندند 15در تعجب ]27: 8[م، نیست در شما.  14و چرا راستی 13و گفت: چرا مرا زحمت دادید [همچنین] ]40: 4
 .21مطیع او شد 20 دریا [و] باد [و موج] 19گفتند که: این کیست که 18[آنجا و] 17حاضر بودند

 

 22فصل شصت: خوش کردن آن دیوانه که در میان گورستان بود

[ل،  26در برابر او پیدا شد25، 24چون از کشتی بیرون آمدند 23آمد از آن سوي دریا در والیت غدرانین ]1: 5س [

دیو در  27و بسیار وقت بود که ]27: 8ل [ازمیان گورستان که همیشه در میان گورستان بود  ]3: 5[س، یک دیوانه  ]27: 8
 29زنجیر [کسی][و] به سلسله [و]  ]3: 5س [نشست، پوشید و در خانه نمیداد و پوشش نمیمرد بود و او را عذاب می 28آن

                                        
 ».جنبیدن: «2و ف  1. در ف 1

 ».کسی«. در اصل: 2

 ».ریون با خودو حوا: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 ».در غرید: «2و ف  1. در ف 5

 ».می افتاد: «2و ف  1. در ف 6

 ».نزد امد: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »غرق«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».امانت: «2و ف  1. در ف 14

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 15

 . + و16

 ».بود: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + در19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».شدند: «2و ف  1. در ف 21

 ».نشست می: «2و ف  1. در ف 22

؛ »غدرایین: «2، در ف »غدرانیان«؛ در ب: »عدانین«. در اصل: 23
 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »جدریان«در ك: 

 ».امد: «2و ف  1. در ف 24

 . + و25

 ».برابر افتاد: «2و ف  1. در ف 26

 : + ان2و ف  1. در ف 27

 ».او«. در اصل: 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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، چون باور دارید 2دارید، باور نمی1گویم]کنند؛ چون در زمین میدهم و گواهی قبول نمیاهی میبدان چه دیدم، گو
، پسر آدمی آن که در 4آسمان باال نرفت االّ آن که از آسمان به زیر آمد 3آنچه در آسمان [است]؟ هرگز آدمی در

 8پسر آدمی خواهد بلند [برداشته] 7، آن چنان6چوب برداشت 5رویین در بیابان بر مارآسمان بود. و آن چنان [که] موسی 
؛ و همچنان خداي خلق 12از بهر او زندگانی جاوید شود 11، گُم نشود و [الّا]10به او ایمان بیاورد 9شود تا هر کسی [که]

به او ایمان بیاورد، هالك  16آن که [هر که] 15کرد جهت 14خلق فدا 13ي خود را از بهررا دوست داشت که پسر یگانه
را  22زحمت دهد کسی 21پیش خلق تا او 20ي خود را نفرستاد. و خدا پسر یگانه19زندگانی جاوید بیابد18 17االّ نشود

، [دیانت بر وي روا نباشد؛ و آن که بدو ایمان 26ایمان بیاورد 25؛ آن که به وي24تا خلق بر دست او زنده شوند 23[لیکن]
زیرا  29ي خدا، آن است در زحمت و دیانت]در دیانت است؛ [آن که ایمان نیاورد به نام پسر یگانه 28از ابتدا 27نیاورد]

زیرا که کردار ایشان بد بود و نور را کراهیت  30که نور آمد پیش خلق و خلق تاریکی را دوست داشت [بیشتر از نور]
ه د و نیاید پیش نور تا کردار او پیدا نشود؛ آن کداشتند و نیامدند پیش نور؛ [و هر که مکروه کند، نور را کراهیت دار

 تا کردار او شناخته شود که با خدا کرده باشد. 31راستی کند، بیاید پیش نور]

 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 1

 ».نمیداري«. در اصل: 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »از«. در اصل: 3

 . + و4

 ».در«. در اصل: 5

 . + و6

 . + که7

 . بر اساس ب افزوده شد.8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

پس «) ذکر شده است: 9: 21یه در کتاب اعداد (. این قض12
شد  اي بلند کرد، و چنینموسی مار برنجینی ساخته، بر سر نیزه

که اگر مار کسی را گزیده بود، به مجرد نگاه کردن بر آن مار 
 ».شدبرنجین، زنده می

 ».جهت: «2و ف  1. در ف 13

 ».فدي: «2و ف  1. در ف 14

 ».بهر: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 16

 ».بلی: «2و ف  1. در ف 17

 . + و18

 و».+ بذیرد: «2و ف  1. در ف 19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرستاد«. در اصل: 20

 : + را2و ف  1. در ف 21

 ».کیتی: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 ».بدر: «2و ف  1. در ف 25

 ».بیاورند«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »تا ابد«. در اصل: 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31
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 فصل پنجاه [و] هشت: آمدن نیقودیموس در شب پیش مسیح

 درآمد پیش عیسی [ 2، نامش نیقودیموس [و] سرور یهودیان بود. [این]1و بود آنجا یکی از معتزله ]1: 3[ي، 
زیرا ممکن نیست آدمی را که این  5آموزوننده 4دانم که از خدا فرستاده شديو به او گفت: اي بزرگوار، می 3]شب

گفت: [راست راست  8]و داد جواب[ او به. عیسی 7که خدا با وي باشد 6کنی مگر آن [کس]ها بکند که تو میشگفت
 12. و نیقودیموس گفت: چون11خداي را ببیند 10ملکوتتا آدمی دو بار زاینده نشود، ممکن نباشد که  9گویم]به تو می

 15]و داد جوابشود. و عیسی [ 14مگر در شکم مادر خود برود و دگر بار زاینده /166/برگشود  13دگر بار بتواند زایده
اگر آدمی از آب و جان زاینده نشود، ممکن نباشد که در ملکوت خدا اندر  16گویم]گفت که: [راست راست به تو می

-او همان گوشت است و آنچه از جان بزاید، همان جان است. عجب20، 19شده 18آنچه از گوشت است زاینده. 17رود

، 25خواهدآن چنان که می 24شوید. باد 23بر شما که دگر بار زاینده 22مباش به آنچه گفتمت [که] واجب است 21ناك
که از  27رود؛ و این چنین باشد هر کسآید [و] به کجا میدانی که از کجا میو آوازش بشنوي و لیکن نمی 26بجنبند

 ددا جواب[ او بهشود اینها؟ عیسی نیقودیموس [و] گفت: چون بتوان دیدن که می 28جان زاینده شود. [جوابش داد]
؛ [و 32دانم، بگویم]گویم: [آنچه میبه تو می 31؟ راست [راست]30دانیگفت که: تویی معلم اسرائیل و این را نمی 29]و

                                        
 ».معتزالن: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس3

 . + و4

 ».اموزاننده: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + و7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».مملکت: «2. در ف 10

 ».در ملکوت خدا اندر رود: «1. در ف 11

 . + بیند و12

 ».زاینده: «2. در ف 13

 ».زایده: «2ف  . در14

 افزوده شد. 2. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2. بر اساس ف 16

 . + و17

ده«. در اصل: 18  ».زای

 ».انجه از کوشت بزاید کوشتست: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20

 ».غمناك: «2و ف  1. در ف 21

 ».بود: «2و ف  1. در ف 22

 ».زاییده: «1. در ف 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »به او«. در اصل: 24

 و ك تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »میخواهی«. در اصل: 25

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »می جنباند«. در اصل: 26

 ».کسی: «2و ف  1. در ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29

 . + و30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 افزوده شد.. بر اساس ب 32



 / باب الباب الثّانی 210
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

گرامی دارد و شما مرا دشنام  /165/برگپدرم مرا ارجمند و  1االّ ندارم دیو من: که گفت ایشان بهدیو هست. و عیسی 
گویم که به شما می 3خواهد [و] حکم کند. و راست [راست]خواهم، و هست آن که می. و من ستایش نمی2دهیدمی

 يیهودیان گفتند که: اکنون دانستیم که دیو داري که ابراهیم و همههر که سخن مرا نگاه دارد تا ابد مرگ نبیند. و 
؛ مگر تو از ابراهیم پدر ما بزرگتري که 5[تا ابد] 4گویی که هر که سخن مرا بشنود، مرگ نبیندپیغمبران مردند و تو می
من چیزي نباشد  9ش، ستای8دهم 7ستایش را خود من اگر: که گفت کسان آن بهعیسی  6سازي؟]مرد؟ [خود را چه می

و او را من  14شناسیدخداي ماست، و شما او را نمی 13گوییدمی 12، آن که [شما]11دهد 10و هست پدرم که مرا ستایش
شناسم و من او را می 16شناسم، خود را دروغ کرده باشم همچون شما کسان ولی؛ و اگر بگویم او را نمی15شناسممی

. یهودیان به او گفتند 18در شما، مشتاق بود که روزي مرا ببیند و دید و خرّم شد. ابراهیم، پ17دارمفرمان او را نگاه می
 23به ایشان گفت که: من [راست راست] 22؟ او21، ابراهیم را کجا دیدي20تو، پسر، پنجاه ساله هم نیستی 19که: [اکنون]
ها را به دست گرفتند که او را بود که من بودم. و یهودیان سنگ 24گویم که: هنوز ابراهیم از مادر نشدهبه شما می

 .25]آمد در به هیکل از و[ رفت بیرون ایشان میان از پنهانسنگسار کنند و عیسی 

 

  

                                        
 ».بلی: «2و ف  1. در ف 1

 ».تبه می کویید: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».نجشد: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».سباش: «2و ف  1. در ف 7

 . + و8

 ».سباش: «2و ف  1. در ف 9

 ».سباش: «2و ف  1. در ف 10

 . + و11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».میکوید«. در اصل: 13

 ».نمی شناختید: «2و ف  1. در ف 14

وي ؛ اما ر»و فرمان او را نکاه می دارم«. کاتب در اینجا نوشته: 15
 آن خط کشیده است.

 ».اال: «2و ف  1. در ف 16

 . + و17

 . + و18

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف  . بر19

 . + و20

 ».ابرهیم ندیدي: «2و ف  1. در ف 21

 ».یشوع: «2؛ در ف »عیسی: «1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».نشوده: «2. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25
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. 6کنیددیدید، می 5آنچه پیش پدر خود 4گویم [و] شمادیدم، می 3. من آنچه پیش پدر2الیق سخن من نیستید 1که]
. 11کردیدمی 10کردار او 9بودید، وابراهیم می 8به ایشان گفت که: اگر فرزند 7ابراهیم است. اوایشان گفتند که: پدر ما 

گویم و گفتم آنچه از خدا شنیدم؛ و این کردارهاي بد به شما می 13را بکشید که حقیقت 12خواهید که کسیشما می
با  17. او16پدر داریم که خدا است 15یک]. و ایشان گفتند که: ما حرامزاده نیستم؛ [14کنید، ابراهیم نکردکه شما می

 19، نه به18داشتید [زیرا] که من از خدا بیرون آمدم [و رسیدم]بود، مرا دوست میایشان گفت که: اگر پدر شما خدا می
توانید شنیدن؛ و شما از جهت آن که سخن من نمی 21مرا قبول ندارید 20اختیار خود آمدم االّ مرا فرستاد. چرا [سخن]

ي مردم بود آغاز کُشنده 24شما خواهید کردن، آن که [از] گویان هستید و از شهوت پدرِ 23ویهوده 22ترفزونپدر خود ا
[زیرا دروغگو است  27دروغ بگوید، از سرشت خود بگوید 26، و هر که25[و براستی نه برخاست زیرا راستی در او نبود]

 32بر 31شما [که مرا] 30غ را قبول دارید. او کیست ازو درو 29کنیدگویم، مرا باور نمی. من که راست می28 او و پدرش]
؟ و هر که از خدا باشد، سخن خدا بشنود و شما بهر آن 33کندگناه شرمسار کند و اگر راست بگویم، چرا مرا باور نمی

 که سامري هستی و در تو 35گفتند که: ما بد گفتیم 34شنوید که از خدا نیستید. و یهودیان به او [جواب دادند و]نمی

                                        
 . بر اساس ب افزوده شد.1

 . + و2

 ».بدرم«. در ب: 3

 ».تا«. در اصل: 4

 ».شما: «2و ف  1. در ف 5

 . + و6

 ».یشوع: «2؛ در ف »عیسی: «1. در ف 7

 ».فرزندان: «2و ف  1. در ف 8

 ».مانندبه «یعنی » به کردار«آمده است؛ » به«در معنی » و. «9

 ».ابراهیم: «2و ف  1. در ف 10

 . + و11

 ».مردي: «2و ف  1. در ف 12

 . + که13

اینها ابراهیم نکردشما می کنید کردار بدر : «2و ف  1. در ف 14
این را ابرهیم نکرد، سبب انک شما کردارهاء بدر «؛ در ب: »شما

 ».شما می کنید

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».یک بدر داریم خدا: «2و ف  1. در ف 16

 ».یشوع: «2؛ در ف »عیسی: «1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».از: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».نمی دریابید: «2و ف  1. در ف 21

 ».بیشتر: «2و ف  1. + و؛ در ف 22

 ».بیهوده: «2و ف  1. در ف 23

 ده شد.افزو 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».جون: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».نمی دارید: «2و ف  1. در ف 29

 ».بر«. در اصل: 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31

 ».از«. در اصل: 32

 ».نمی کنید: «2و ف  1. در ف 33

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 34

 ».نه نیک کفتیم: «2و ف  1. در ف 35
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؛ شما از 4هستم 3چیزي زیرین هستید و من از زبرین 2. و او به ایشان گفت: شما [از]1آنجا که من بروم، شما نتوانید آمد
. و یهودیان به او 5این عالم هستید و من از این عالم نیستم. به شما گفتم که: در گناه خود بمیرید، اگر ایمان نیاورید

گفتنی و حکم کردنی  7آغاز کردم، به شما گفتم. بسیار دارم [با شما] 6که چون]گفتند: تو کیستی؟ و او گفت: منم [آن 
وید. گدانستند که از بهر پدر میگفتم به خلق. نمیاالّ آن که مرا فرستاد، راست است و من آنچه از او شنیدم، آن می

، االّ 11چیزي از اختیار خود نکردمکه منم و  10، آنگه بدانید9: چون فرزند آدمی را بردارند8]که[ ایشان بهگفت عیسی 
ي من با من است و پدرم مرا تنها نگذاشت زیرا هر گفتم. و فرستانندهآن چنان می13، 12آن چنان که پدرم مرا آموزونید

 ، بسیاران به او ایمان آوردند.17گفتمی 16در هر وقت. چون این [را] 15کنمپسندیده است، من آن می 14چه او [را]

قیقت حهاي من، بهکه به او ایمان آورده بودند: و اگر شما استوار شوید در سخن یهودیان آن به گفتو عیسی 
 کنید و راستی شما را برهاند و رستگاري بدهد. 18شاگردان من باشید؛ و دعوي راستی

 

 که ماییم فرزندان ابراهیم 19[فصل] پنجاه [و] هفت: گفتن جهودان
، چون 21[و] از قدیم بندگی کسی دیگر نکردیم /164/برگتخم ابراهیم هستیم  20به او گفتند که: [ما] ]33: 8[ي، 

گویم، هر که گناهی به شما می 24]راست[ راست: که گفت کسان آن بهکه آزاد شوید؟ و عیسی  23[به ما] 22گوییمی
خانه بماند؛ و اگر فرزند و لیکن فرزند تا ابد در  26تا ابد در خانه نخواهد ماند 25ي آن گناه است؛ [و بنده]کند، او بنده

 خواهید مرا بکشید سبب آندانم که تخم ابراهیم هستید و االّ [می، به حقیقت خالص شوید و می27آزاد کند شما [را]

                                        
 ».رفتن: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».باال: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 ».نمی ارید: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد.. در قیاس با ب و ك 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».بردارید«. در ك: 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بدانند«. در اصل: 10

 . + و11

 ».فرمود: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »راست«. در اصل: 18

 ».یهودیان: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + و21

ید«. در اصل: 22  ».میکو

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».ماندن«: 2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27
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 رومدانم از کجا آمدم [و] به کجا میفصل پنجاه [و] پنج: گفتن او که من می

بیاید، در تاریکی  2روشنایی خلق و هر که در پی [من] 1]من[ منم: گفت ایشان بهو دیگر بار عیسی  ]12: 8[ي، 
. عیسی 6باور کردنی نیست دهی و گواهی تو. معتزالن گفتند: تو بر نفس خود گواهی می5نور زندگانی یابد 4و 3نماند

دانم که از کجا آمدم [و] به خود گواهی دهم، راست است گواهی من زیرا می 8گفت: اگر من بهر 7]و داد جواب[
کنید و من بر کسی روید؛ و شما گوشتمندي حکم می[و] به کجا می 9ایددانید که از کجا آمدهروم و شما نمیکجا می

. در ناموس شما 10ي من [هستم]ن راست باشد زیرا تنها نیستم، من با پدرم فرستانندهحکم نکنم؛ و اگر بکنم، حکم م
ي من، بهر من گواهی و پدرم، فرستاننده 13دهمخود گواهی می 12که: گواهی دو مرد راست باشد و من براي 11نوشت
[و نه  17شناسیدمرا می 16گفت که: [نه] 15]و داد جواب. و ایشان گفتند به او که: پدر تو کجا است؟ عیسی [14دهدمی

ي ایشان، گفت در خزانهو این را می /163/برگ. 21شناختیدپدرم نیز می20، 19شناختیدکه مرا می 18پدرم را بشناسید؛ اگر]
 نرسیده بود. 22داد، و کسی او را نگرفت زیرا وقت [او]وقتی که در هیکل بودند و تعلیم می

 
 نیابید و شما در گناه خود بمیرید 23دگر بار [مرا][فصل] پنجاه [و] شش: گفتن او که بروم و  

 کجا هر و یریدبم خود گناه در شما و نیابید و بطلبید مرا و بروم من: گفت ایشان بهو دیگر بار عیسی  ]21: 8[ي، 
گوید که نفس خود را بکشد زیرا می 25خواهد [که]گفتند: مگر میآمدن. یهودیان می 24]آنجا[ نتوانید شما بروم، من

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 2

 ».نکردد: «2و ف  1. در ف 3

 ».اال: «2و ف  1. در ف 4

 . + و5

 . + و6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر من«. در اصل: 8

 ».امدید: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

یک شاهد بر کسی : «15: 19. اشاره است به کتاب تثنیه، 11
برنخیزد، به هر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده 
است، به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امري ثابت 

 ».شود

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 12

 ».دهم: «2و ف  1. در ف 13

 ».دهد: «2و ف  1. در ف 14

 زوده شد.اف 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شناسیدنمی«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شناختیدنمی«. در اصل: 19

 . + و20

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »شناختید ونمی«. در اصل: 21
 شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25
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 [فصل] پنجاه [و] چهار: اختالف خلق از بهر او 

مسیح از جلیل خواهد آمدن؟  1گفتند که: [مگر]گفتند که: این است مسیح؛ و دیگران میو بعضی می ]41: 7[ي، 
، بیاید مسیح؟ [و] در میان خلق پراکندگی 6یهودا و دیه داوود 5از تخم داوود و از بیت الحم :4که 3گویدکتاب می 2و [نه]

و آمدند  /162/برگکه او را بگیرند و لیک کسی بر وي دست ننهاد.  11خواستندمی 10. قومی [بودند]9او 8جهت 7افتاد [به]
چون آهنگ  15گفتند که چرا او را نگرفتیدبه آن قوم  14[و امامان] 13[وي] پیش معتزالن و امامان 12قصد کنندگان

. معتزالن گفتند که: مگر شما نیز 17هاي این مرد هیچ کس نگفت؟ و ایشان گفتند که: از قدیم مانند سخن16آوردید
. 19دانند و ملعون اندکسی؟ و االّ عوام که ناموس نمی 18آورندفریفته شدید؟ چرا از معتزالن و امامان به او ایمان نمی

کند حکم  21]ما[ ناموس هرگز: گفت ،رفت پیش عیسیآمد و میشب می 20وس نام، یکی از ایشان، آن که بهنیقودویم
؟ یهودیان جوابش دادند که: مگر تو 24او بشنویم اول [و] بدانیم که چه کرد 23از آن که سخن از دهن 22بر کسی زودتر

 نیز از جلیل هستی؟ تفحص کن [و] ببین [که] از جلیل پیغمبر نشود.

 
  

                                        
 . بر اساس ب افزوده شد.1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نمیگوید«. در اصل: 3

. این مطلب در چند موضع در کتاب مقدس آمده است، از 4
زیرا روزهاي تو تمام خواهد شد : «12: 7جمله در دوم سموئیل، 

و با پدران خود خواهی خوابید و ذریت تو را که از صلب تو 
بیرون آید، بعد از تو استوار خواهم ساخت، و سلطنت او را 

و تو اي بیت : «2: 5؛ و نیز در کتاب میکاه، »پایدارخواهم نمود
هاي یهودا کوچک هستی، از تو لَحم اَفْزاتَه اگر چه در هزاره

براي من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل 
هاي او از قدیم و از ایام ازل بوده حکمرانی خواهد نمود و طلوع

 ».است

 . + و5

 . + و6

 افزوده شد. 2و ف  1ف  . بر اساس7

 ».سبب: «2و ف  1. در ف 8

تصحیح شد؛ مقصود  2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 9
 عیسی است.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »گفتند«. در اصل: 11

 . + که از12

 . + آمده بودند13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 ».و اوردید: «2و ف  1در ف . 16

 ».نکفته باشد: «2و ف  1. در ف 17

 ».نیاورد: «2و ف  1. در ف 18

 . + و19

 ».در: «2و ف  1. در ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 22

 ».زبان: «2و ف  1. در ف 23

 ».کردند«. در اصل: 24
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 2باشم[و] دو: گفتن او که اندك وقت با شما می 1[فصل] پنجاه 

امامان فرستادند تا  5و ایشان [و] 4گویندمی 3سخن به انواعها از بهر او و معتزالن شنیدند که جماعت ]32: 7[ي، 
من؛ [و] مرا بطلبید و نیابید و هر  8يبا شما هستم و بروم پیش فرستاننده 7روزگار اندك: که گفت. عیسی 6او را بگیرند

 10ره برود؟ و مگگفتند که: این کجا عزم دارد کبروم من، شما نتوانید رفتن؛ و یهودیان در درون خود می 9کجا [که]
گفت: بخواهید و مرا نیابید و هر کجا  13را بیاموزد؟ پس چیست این سخن که 12خواهد رفت که خیفا 11به والیت عمام

 ؟15آمد 14من باشم، نتوانید [آنجا]

 

 که تشنه است، پیش من بیاید 16[فصل] پنجاه [و] سه: گفتن او [هر] 
گفت: اگر کسی  18و [با آواز بلند] زد بانگ و، برخاست عیسی 17در روز بزرگ که آخر عید بود ]37: 7[ي، 

آب زندگانی از درون  20هايگفت، رودخانه 19تشنه شود، بیاید پیش من، آن که ایمان دارد [و] بخورد، چنان که کتاب
را عیسی ، قبول کنند؛ و هنوز داده نشده بود زی22شود. و این گفت از بهر جان [که آنان] که ایمان آوردند 21او روانه
 پیغمبر است. 26حقیقت]: [به25گفتند 24نشده بود. و بسیاران [از شنوندگان] 23ممجد هنوز

                                        
 ».پنجا«. در اصل: 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »باشم«. در اصل: 2

 ».این سخنها: «2و ف  1. در ف 3

 ».میکفتند: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + و6

 ».وقت: «2و ف  1. در ف 7

 + و. 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».دیکر«. در اصل: 10

تصحیح شد؛ در ب:  2و ف  1؛ بر اساس ف »امام«. در اصل: 11
 ».بیکانه«

؛ خیفا در این کتاب به معنی »حنفا: «2و ف  1. در ف 12
بیگانگان و بویژه سامریان است بنابراین نباید حنفا (راست دینان، 

» یفاخ«؛ »حنیقیان«؛ در ب: »نانیانیو«پاك دینان) باشد؛ در ك: 
در لغت یعنی آن که یک چشم سیاه و چشم دیگر ازرق دارد از 
مردم و اسب و جز آن. در این کتاب سامریان یعنی یهودیانی که 

ند و ابا غیر یهود ازدواج نموده بودند، خیفا (خیفی) نامیده شده
 ست.ا بعید نیست در این نامگذاري به معنی لغت توجه شده بوده

 ».و: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».آمدن: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».است: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

: 14و نیز کتاب زکریا،  1: 47. اشاره است به کتاب حزقیال، 19
8. 

 ».رودخانهاي«. در اصل: 20

 ».روان: «2و ف  1. در ف 21

 . + و22

 .»ستوده«تصحیح شد؛ در ب:  1؛ بر اساس ف »بجد«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».می کفتند: «2و ف  1. در ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26
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. و اگر غُرلَت آدمی را از راه خدا دور 2ایشان نهاد تا همیشه در زیر بیم باشند [و در پلیدي باشند] 1دل ایشان، خدا بر*
 3اندازد، چند بیشتر است که غُرلَت دل، آدمی را از راه خدا دور اندازد؛ به این معنی خدا فرمود بر زبان ارمیاء پیغمبر

 .5ناك نشداسرائیل، دل ایشان مانند سنگ هیچ غرلت؛ و بنی4اك نشدندني خلق به تن خویش غرلتکه: همه

 

 6آید[فصل] پنجاه [و] یک: گفتن جهودان که کسی نداند که مسیح از کجا می

و  7اددمی تعلیم هیکل در بلند آواز بهو چون مسیح بیاید، کسی نداند که از کجاست. و عیسی  ]27: 7[ي، 
ي من حقّ است؛ آن که شما االّ فرستاننده 11خود نیامدم 10از ارادت 9دانید]و [می 8آمدم دانید از کجاگفت: مرا میمی

او را بگیرند و کسی  12خواستند کهشناسم که از پیش او آمدم، و او مرا فرستاد. و میشناسید، و من او را میاو را نمی
گفتند: چون جماعت به او ایمان آوردند و می 13ز]نهاد زیرا وقت او نرسیده بود. و بسیاران [ابر وي نمی /161/برگدست 

 تر کار نباشداز این سخت 16کند؟ ومی 15که این [همه] 14مسیح بیاید، از این بیشتر کردارها [چه] خواهد کردن

  

                                        
ر ؛ ب»ایشان و شومی فساداست که در دل«. میان دو * در اصل: 1

 تصحیح شد. 1اساس ف 

 افزوده شد. 1اساس ف . بر 2

. در کتاب ارمیا در چند موضع به این مطلب اشاره شده است، 3
ها نامختونند و زیراکه جمیع این امت: «26: 9از جمله ارمیا، 

اي : «4: 4؛ و نیز ارمیا، »تمامی خاندان اسرائیل در دل نامختونند
مردان یهودا و ساکنان اورشلیم خویشتن را براي خداوند مختون 

هاي خود را دور کنید مبادا حدت خشم من به ید و غلفۀ دلساز
بدي اعمال شما مثل آتش صادر شده، افروخته گردد و کسی 

هان گوش ایشان : «10: 6و نیز ارمیا، » آن را خاموش نتواند کرد
نامختون دل و « 7: 44و در ارمیا، » نامختون است، نتوانند شنید

 ».نامختون گوشت

 تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »دندش: «1. در اصل و ف 4

 ».شد: «1؛ در ف »نشدند«. در اصل: 5

 ».بیاید: «2و ف  1. در ف 6

 ».می کرد: «2و ف  1. در ف 7

 ».کجایم: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».ارادات«. در اصل: 10

 . + و11

 ».تا: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + این16
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: دندان 2گفتآزادي داد؛ و موسی : هر که زنیه کند، او را سنگسار کنند؛ مسیح زنیه کننده را رحمت کرد و 1گفت
از حد و  4فرمودکه بدي را بدي مکنید. آن همه که خدا به موسی  3عوض دندان، زخم را قصاص، و مسیح فرمود

هرگز ایشان نترسیدند  5اسرائیل بود و خالف ایشان تا بترسند و خود را راست بدارند [و]قصاص، جهت سختی دل بنی
شدند و فرزندان  7ترسند زیرا که فرزندانترسایان از سپارش تنها ترسیدند و می 6ابد. [و] ترسند و ملعون اند تاو نمی

و  11که وارث اند 10دانند؛ از براي آن که می9هراسندترسند و از بدي میشنوند و میسپارش تنها می 8مقبل از [اندکی]
داند که در میراث خداوند نصیب ؛ و غالم میهراسندو بهر آن می 13خالف فرمان پدر کنند، از میراث دور افتند 12اگر

. 15خوردچوب زدن و لت می 14هراسد و همیشه [در عذاب است و]و عاقبت انداخته شود، از بهر آن نمی /160/برگندارد 
تر و بهتر که به اولی 18، چنین17شودبه جاي آورده می 16شود و ارادتو اگر به موجب ناموس و ختنه، دین حاصل می

؛ 21حاصل بشود 20، دین [و خالص]19و تمام اندام و رحمت [و] مغفرت و شفقت و راستی [و] طاعت خداپاکی نفس 
، 22گذرد، تا چند از این بیشتر زبان و دست و چشم [پا و دل]شود و از ناموس میو اگر به موجب غُرلَت، آدمی پلید می

خیزد. و در روز شنبه [بیشتر] از دل می 23[و پا و]آدمی را پلیدتر کند به کردارهاي شوم که از زبان [و] چشم [و] دست 
، 26شودپلید و ناهموار و هر احوال بد [که] حاصل می 25، هر سخن24خوردن و آشامیدن و از خوردنی و آشامیدنی

شود یا از غُرلَت تنها [و] کار کردن در روز شنبه؟ و این همه از براي *شومی ایشان و قساوت آدمی بیشتر به این پلید می

                                        
 .22و نیز تثنیه،  10: 20. رك: الویان، 1

و چشم به عوض چشم، و : «24-5: 21. اشاره است به خروج، 2
دندان به عوض دندان، و دست به عوض دست، و پا به عوض 
پا، و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض 

 ».لطمه

 به بعد. 38: 5به متی،  . اشاره است3

 . + و4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 . + فرزندان7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 . + و9

 ».می داند: «1. در ف 10

 ».است: «1. در ف 11

 . + از12

 ».افتد: «1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».میخورند«. در اصل: 15

 ».ارادات«. در اصل: 16

 . + و17

 ».جند: «1. در ف 18

 . + و19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».میشود: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 . + و24

 ».سختی«. در اصل: 25

 . + و26
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 4بشویند 3و دست بشویند یعنی از حرام و از کردار بد [و پا] 2نددل ببر 1اشارت فرمود که غُرلَت [ببرند یعنی غُرلت]
از نجاست باطنی و اندرونی بشویند و  5یعنی نروند در راهی که مخالف فرمان خدا باشد؛ و سر و تن [و] تمام [اندام]

مار و عقرب از  و بیرونی را پاك داشتند و درونی پر از دغل؛ همچون 8ظاهر گرفتند 7ها [همه به]این احوال 6ایشان
بیرون پاك [و] از اندرون پر زهر و نجاست. و ختنه بر ایشان روا شد تا معروف شوند که بندگان اند و این راز خدا بود 
تا کردار مسیح معلوم شود [که] چون بیاید خلق را آزاد کند. و اول او ختنه شد تا ناموس را تمام کند و آنگه باطل 

فرزندان ساخت و حد از ایشان برداشت. و بر این  /159/برگز بندگی به درآورد و ایشان را کرد تا بدانند که خلق را ا
 12، دیگر بار روا نیست که [نام]11گفت که: آن قوم که نام ایشان رعیت من بود 10نبوت [کرد] 9معنی در هوشع پیغمبر

ایشان نام خدا  17، [آنک]16جا رعیت نبودو مرا آن 15بیگانه بودند 14؛ و در آن جایگه [که]13ایشان را رعیت من بخوانید
از ایشان  20؛ و اینک آمد [و] حد19، فرزندان من بنهد18بشناسند [و] از بهر او بندگان [و] رعیت شوند و خدا نام ایشان
آهن، صلیب داد که به او  23، عوض22آهن برانداخت 21برداشت و راه رحمت به ایشان نمود، چون غُرلَت بریدن به

کشت و  29، خویشتن28به روغن و عوض قربان جانورها و [حیوانات] 27خون، اندودن 26؛ [و] عوض25دل ببریم 24غُرلَت
، نان نهاد و عوض خون، شراب انگور. موسی 30کشتن جانوران برداشت؛ و زمین از خون مطهر کرد و عوض گوشت

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بزنند«. در اصل: 2

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 3

 . + و4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 . + از6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کردند«. در اصل: 8

-ي بنیلیکن شماره: «10: 1. اشاره است به کتاب هوشع، 9

اسرائیل مثل ریگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود و نتوان شمرد 
ر شد شما قوم من نیستید، دو در مکانی که به ایشان گفته می

 ».باشیدآنجا گفته خواهد شد پسران خداي حی می

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 10

 . + و11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».بخوانند: «1. در ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 ».بود: «1. در ف 15

 . + و16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 . + و18

 ».بنهند«. در اصل: 19

 ».از جدا«. در اصل: 20

 ».بر«. در اصل: 21

 . + و22

 ».حوض«. در اصل: 23

 »غرلۀ: «1. در ف 24

 ».ببرنیم«. در اصل: 25

 ».حوض«. در اصل: 26

 ».اندرون«. در اصل: 27

 افزوده شد. 1ف  . بر اساس28

 ».خود: «1. در ف 29

 . + و30
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 ازنید به جهت آن که در روز شنبه شفو رونق حاصل شود؛ و شما بر من تسخّر می 1]نشود[ گشاده راتا ناموس موسی 
* 3. و مشوید حکومت کنندگان2دهممی  حکومت عدل کنید. 4*به روي و دل االّ

ید گوخواستند که او را بکشند؟ و اینک آشکارا سخن میمی 5گفتند: نه این است آن کهو قومی از اورشلیم می
م که او مسیح دانیمیحقیقت دانستند که مگر مسیح این است؛ و ما نگویند. مگر که بزرگان ما به[و] به او چیزي نمی

 گویند. و به ما نمی 6است

و  9و پر از مکر و حیله 8بودند /158/برگختنه که نهاده شد بر اسرائیلیان که سخت دل  7؛ ناموس [و]تفسیر
، حد و ناموس بر وي واجب است زیرا چون کسی او را 11و دزدي و گنهکاري؛ و هر که دزد و گنهکار باشد 10دروغ

ي پدران خود حاکم از بهر آن که پسران، خود در خانه 14ننهد 13هرگز بر پسران خود 12بندگان، حدفرزندان باشد و 
و وارث اند [و] هر چه بخواهند، براستی بکنند و کسی ایشان را منع نتواند کردن، اما [بر] بندگان، از براي طاعت  15اند

، حد و ناموس نهاده شد تا هر که از حد 17رتی برسدکنند و بی راهی [و] به فرزندان مض 16از او [و] ترس آن که دزدي
کاران ، او محتاج شریعت و ناموس نیست زیرا شریعت از بهر گناه18و ناموس بگذرد، سزا یابد؛ و هر که ترسا است

، 19نهاده شد؛ و ختنه نشان بندگی است زیرا که خدا این را فرمود؛ وقتی که اسم عیل از هاجر نام کنیزك زاده شد
که او را ختنه کنند و تمامت خاندان ابراهیم، تا نشان بندگی بر ایشان پیدا شود که همیشه بنده اند  21فرمود 20دخداون

، خدا این معنی را 25پوشیده بود 24نادان بودند و دل ایشان از معرفت غُرلَت 23. چون آن قوم سخت22[زیرا جسمانی اند]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

بدان سبب که هر ك شفا دادم در روز شنبه : «2و ف  1. در ف 2
 ».بود

 . + و3

 2و ف  1؛ بر اساس ف »و اال بروي دل«. میان دو * در اصل: 4
 تصحیح شد.

 گفتند و. + می5

 ».سیح از کجاستنه ما می دانیم م: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».بوده: «1. در ف 8

 ».غدر: «1. در ف 9

 ».دروغی: «1. در ف 10

 . + و11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خود«. در اصل: 12

 . + فاصل13

 ».نهندنه: «1. در اصل و ف 14

 ».جانکنند«. در اصل: 15

 ».دزد«. در اصل: 16

 . + و17

 ».برساست: «1. در ف 18

وقتی که اسمعیل در وجود امد از هاجر که : «1ف  . در19
 ».کنیزك بود

 ».خدا: «1. در ف 20

 .9-14: 17. اشاره است به پیدایش، 21

 ».زیراجسمانیات: «1افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 22

 ».عظیم: «1. در ف 23

. غُرلَت و غُرلُه یعنی آن پوست که هنگام ختنه ببرند، قُلفۀ، 24
 ل (دهخدا).غُلفۀ؛ جمع آن غُرَ

 . + و25
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 دهمپندارید که شما [را] نکوهیدن میخواهید. میچون یکی از یکی ستودن می 3بیاورید 2[ایمان] 1کنید؛ چون بتوانید
، 4اشتیددمی باور راموسی  اگر و دهدمی نکوهیدن را شما که است او کردید، اعتماد او بر که آنبه پیش پدر؛ موسی 

 باور نکنید. /157/برگ، سخن من نیز 7نکنید باور کتابش اگر. نوشت من بهراکنون موسی  6[زیرا] 5کردیدمرا نیز باور می

 

 فصل پنجاه: تعلیم کردن او در هیکل و گفتن او بهر ختنه

؛ یهودیان در 11دادمی پند] و[ کنشت هیکل دررفت عیسی  10، [باال]9شد گذشته 8و چون روزگار عید ]14: 7[ي، 
 جواب[ ایشان بهآموخت؛ و عیسی داند که نهگفتند که این سفرها و این خبرها را از کجا میماندند و میمی 12تعجب
یم ي من بکند، تعلخواهد ارادت فرستانندههر که میگفت: علم من نه از من است االّ از آن که مرا فرستاد. و  13]و داد

، 16ي خود بگوید. و هر که از اختیار و اندیشه15کنممن از ارادت خود نمی 14مرا بیاموزد و دریابد زیرا که از خدا است و
نیست و  17ي خود بخواهد، او راست است و دروغ [و] دغلمقصودش ستایش خود است و آن که ستایش فرستاننده

ه شما داد و از شما کسی ناموس نگاه نداشت؟ و شما کشتن من چرا ب ناموسموسی  19. و [نه]18درون او پاك است
و [گفت:] یک  20]داد جوابخواهد؟ عیسی ها بدو گفتند: دیو است در تو، کشتن تو را که میخواهید؟ [جماعتمی

و لیکن آن  24بودو نه آن از موسی  23داد شما به ختنهوسی این م 22ماندید. و از [براي] 21کردار کردم، شما در تعجب
شود بهر آن که کنید؛ و چون که آدمی در روز شنبه ختنه میدر روز شنبه آدمی را ختنه می 25از پدران شما است که

                                        
 ».بتواند«. در اصل: 1

 . بر اساس ب افزوده شد.2

 . + و3

 ».نمی داشتید: «2و ف  1؛ در ف »داشتید«. در اصل: 4

 ».نمی کردید: «2و ف  1. در ف 5

 بر اساس ب افزوده شد.. 6

 . + و7

؛ در »پرداخت: «2و ف  1؛ در ف »شد کذشت و«. در اصل: 8
 ».رداختھ شدند«ب: 

 . + و9

 . بر اساس ب افزوده شد.10

 . + و11

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».یا: «2و ف  1. در ف 14

 ».می کنم: «2و ف  1. در ف 15

 . + و16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »داخل«اصل: . در 17

 ».دروغ و دغل نیست در درون او: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».داده«. در اصل: 23

 ت که از موسی است: + اال نه انس2و ف  1. در ف 24

 ».و: «2و ف  1. در ف 25
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آنان که نیکی کرده باشند، زندگانی یابند و بدکرداران در قیامت، داوري و عقوبت. نتوانم از خود چیزي بکنم االّ آن 
 ي من. االّ ارادت فرستاننده 1خواهم ارادت خودعدل است و نمی /156/برگچنان که شنیدم، داوري کنم و داوري من به 

؛ و دیگران اند که از بهر من گواهی 3، گواهی من درست نیست2اگر من از بهر خود گواهی دهم ]31: 5[ي، 
گواهی داد  7]حق به[ من بهر از او] و[ فرستادید. شما به پیش یحیی 6راست است 5که [گواهی او] 4دانیددهند و میمی

چراغ افروخته و روشنایی  9نده شوید. او بودگویم که شما زاین می 8خواهم؛ لیکن[و] من نه از آدمی گواهی می
؛ 13گواهی بیشتر از گواهی یحیی 12من دارم 11که فخر بیاورید در هنگام افروختن نور او. [اما] 10دهد و شما خواستیدمی

؛ و این کردار که بکنم، گواهی پدر است که مرا 15رسانمکه پدر به من داد و من آن کردار را به کمال می 14آن کردار
؛ و سخن او بر شما 18دیدید 17از اول، نه آواز او شنیدید و نه [دیدار او] 16فرستاد. از بهر من او گواهی دهد. [آن که]

؛ 22ها را که تفحص کنید و بجوییدفرستاد. کتاب 21که پیش [شما] 20نکردید [آن کس را] 19فرو نیامد جهت آن که باور
وید از بهر شما هست و ایشان از براي من گواهی دهند. و نخواستند مژده داد که زندگانی جا 23هاشما را در آن کتاب

 که پیش من بیایند تا زندگانی جاوید پذیرند.

 
 [فصل] چهل [و] نه: گفتن او که: نیست در دل شما ترس خدا 

 خواهم االّ شما را آگاه کردم که نیست در دل شما ترس خدا [وخلق نمی 24و سپاس [و] ستایش [از] ]41: 5[ي، 
قبول نکردید و اگر کسی دیگر به نام خود بیاید، او را قبول  27شما [مرا] 26. من آمدم به نام [پدر و]25نه دوستی خدا]

                                        
 ».من: «2و ف  1. در ف 1

 . + و2

 ». راست نباشد: «2و ف  1. در ف 3

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »میدانند«صل: . در ا4
 ».دانممی«ب، ك، گ و ع: 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + و6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».اال: «2و ف  1. در ف 8

 . + و9

 ».خوستید: «2و ف  1. در ف 10

 . بر اساس ب افزوده شد.11

 . + و12

 . + و13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کردارها«. در اصل: 14

 ».برسانم: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. در قیاس با ك. 16

 . بر اساس ب افزوده شد.17

 ».ندیدید«. در اصل: 18

 ».باورند: «1. در ف 19

 . بر اساس ب افزوده شد.20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22

 ».کتاب: «1. در اصل و ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27
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آن رنجور که در روز  /155/برگاز بهر*ي کوهونان با مسیح فصل چهل [و] هشت: مخاطبه
 1*شنبه خوش کرد

واستند خسبب یهودیان کشتن او را می این به. کنممی نیز من و کرد اینجا تا پدرم: ایشان به گفتعیسی  ]17: 5[ي، 
 . 3کردگفت خدا پدر من است و خود را به خدا یکی میکه می 2نه از بهر شکستن روز شنبه تنها االّ از بهر آن [نیز]

 چنان آن ببیند؛ را خود پدر کردار که آن از بعد االّ بکند کردار خود از پسر نتواند: گفت و داد جوابعیسی 
مانند او. پدر، پسر خود را دوست دارد و هر چیزي به وي نماید و [بیشتر  7پسر نیز بکند 6، [آنچنان]5کرد 4]این[ پدر که

پسر هر  11، همچنان10مانید. آن چنان که پدر مردگان را زنده کندمی 9شما در تعجب 8از این کردارها بدو بنماید که]
داوري به پسر خود داد تا هر که  13نشد االّ [همه] 12[داور]خواهد زنده کند. پدر از بهر کسی دیگر کدام را [که] می

 15دارد، پدر را نیز داشته باشد؛ و آن که فرزند [را] حرمت ندارد، پدر [را] نیز حرمت ندارد 14پسر را حرمت [و باوري]
د، ان بیاورگویم، آن که سخن من بشنود [و] به آن که مرا فرستاد، ایمبه شما می 17. راست [راست]16که او را فرستاد

 نرود االّ از مرگ به زندگانی نقل کرده باشد.  18زندگانی جاوید یابد و در حکومت

گویم بیاید ساعتی [و اینک به شما می 19؛ و راست [راست]گفتن او که بیاید ساعتی که مردگان بشنوند
که مردگان بشنوند سخن پسر خدا و ایشان که بشنوند، زنده شوند. آن چنان که زندگانی در سرشت  20هست، وقتی]

بکند.  23پسر را مسلط کرد که داوري [نیز] 22به پسر داد که زندگانی در *سرشت او باشد؛ و* 21پدر است، آن چنان
، آواز او بشنوند [و] به در آیند؛ و 26که ساعتی بیاید که هر که در گورستان اند 25ممانید 24اي آدمیان، به این عجب

                                        
 ».براء انک خوش شد: «2و ف  1. میان دو * در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 . + و5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + و7

 . بر اساس ب افزوده شد.8

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 9

 . + و10

 . + که11

 افزوده شد.. بر اساس ب 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و هر15

 . + و16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

. حکومت در اینجا به معنی داوري است چنان که در ب نیز 18
 داوري آمده است.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + که21

 ».او باشد و در سرشت«. میان دو * در اصل: 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »تعجب«. در اصل: 24

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میمانید«. در اصل: 25

 . + و26
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، بر او بهانه 4دادکرد و خلق را جان میمی 3بود که چون کار خدایی 2بدبختی ایشان 1فروخت کند. و از [کوري و]
: و کراهیت داشتم شما را و 6نفرین خدا بر ایشان درست شود که گفت در اول کتاب اشعیاء پیغمبر 5گرفتند تامی

خواهم شما می 8خواهم و نه بوق [و] قربانخواهم و نه تمامت عیدهاي شما میمی 7ي [شما]تمامت کردار شما و نه شنبه
[آورم] و ناموس نو،  10کردارهاي نو پدید 9خواهم و از این همه کراهیت داشتم و اینکي شما میو نه نماز [و] روزه

ي خدا بشوند بهتر از آن که شنبه را نگاه دارند؛ ء گفت: ایشان همه بندهو باز اشعیا 12نمایممن، آن را به شما می 11[و]
سپارش نو و ناموس نو، نه  17اسرائیل [و یهودا] 16بسازم از براي خاندان: 15خدا که 14، [گفت]13و گفت در ارمیاء پیغمبر

از مصر به در کردم؛ و بسیار  19در آن روز که دست ایشان گرفتم و [ایشان را] 18مانند آن سپارش که به پدران ایشان دادم
 یهودیان وموسی  22، تمامت نوامیس21ي پیغمبران که خدا فرمود: چون مسیح بیایداز جمله 20گواهی [هست بر این احوال]

داشت و بعد از آن مبدل کرد به  23]تمام خود بر[ موسی ناموس تمام خود نفس به مسیح و گرداند مبدل و کند باطل
 تا [این] غایت هست [و] مستدام باد. 26که [ترسایان به فرمان مسیح دارند و] 25[چنان] 24پاکیي ترسایی [و] شیوه

 
                                        

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».جهودان: «1. در ف 2

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خدا«. در اصل: 3

 . + و4

 . + به5

گوید از خداوند می: «11-4: 1. اشاره است به کتاب اشعیا، 6
هاي هاي شما مرا چه فایده است؟ از قربانیکثرت قربانی
ام و به خون گاوان و ها سیر شدهها و پیه پرواريسوختنی قوچ

 حضور من آیید تا بهها و بزها رغبت ندارم. وقتی که میبره
حاضر شوید، کیست که این را از دست شما طلبیده است که 
دربار مرا پایمال کنید؟ هدایاي باطل دیگر میاورید. بخور نزد 

ي ماه و سبت و دعوت جماعت نیز. گناه من مکروه است و غره
ها و عیدهاي شما توانم تحمل نمایم. غرهرا با محفل مقدس نمی

براي من بارسنگین است که از را جان من نفرت دارد؛ آنها 
 ».امتحمل نمودنش خسته شده

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».قرن: «1. در ف 8

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »این«. در اصل: 9

 ».بیدا: «1. در ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »می آزمونم«. در اصل: 12

گوید: خداوند می: «31 -2: 31. اشاره است به کتاب ارمیا، 13
آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد اینک ایامی می

اي خواهم بست. نه مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم تازه
در روزي که ایشان را دستگیري نمودم تا از زمین مصر بیرون 

 ».آورم

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14
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 . + و21
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 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »پاك«. در اصل: 24
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خود را  3يتخته 2: برخیز وگفت مرد آن به. عیسی 1اندازد]جنبیدن تا رسیدن من، یکی دیگر خود را زوتر از من می
 رفت. ي خود برگرفت [و] به پاي میآن مرد خوش شد و تخته 4برگیر و برو. هماندم

ي : واجب نباشد که تو تخته8که [در آن شنبه خوش شد] 7گفتند 6شنبه بود و یهودیان به او 5و آن روز، [روز]
ي خود را برگیر و ود که: تختهبه من فرم 10که مرا خوش کرد، [او] 9خود برگیري و بروي. او جواب داد [و] گفت: او

و آن کس  12ي خود را بردار و برو؟*. *یهودیان از او پرسیدند که: آن شخص که بود که با تو گفت که: تخته11برو
. بعد از 13*ودندب جایگه آن در که* بود مخفی بسیار خلق میان درشناخت که او کیست زیرا عیسی که شفا یافت، نمی

 افتی دردر هیکل [و] به او گفت: اینک خوش شدي، دیگر بار گناه مکن تا نه 16آن مرد را دید 15، عیسی 14مدتی
 این از. کرد خوش مرا که آن استتر]. آن مرد رفت [و] به یهودیان گفت که: عیسی [پیش 17دشوارتر از آن که بودي

 کرد. این معجزها را در روز شنبه میخواستند که او را بکشند بهر آن که و می 19او دشمن بودند 18به یهودیان جهت

 /154برگ/روز شنبه را نگاه دارند و هیچ کار نکنند از بهر آن که روز شنبه  که تخدا فرموده بود در توری تفسیر؛
، او است که آمد [و] در روز شنبه 22که روز شنبه آفریده 21زیرا [آن] 20مبارك است. و این معنی مخفی بود بر یهودیان

کرد. و برکت روز شنبه که خدا فرمود، این است که را زنده می 23داد و مردگاند و خلق را شفا میکرمعجزها می
اشت، و عظیم دگویند که: شنبه را نگاه نمیداد [و] به این سبب مبارك شد؛ و دیگر، یهودیان میمسیح به خلق جان می

دار نبود که خرید و و بازرگان [و] دکان 24کرد]میکار خود نبود [که روز شنبه پیشه بیهوده است زیرا که مسیح پیشه
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و  1؛ بر اساس ف »و در آنجا که بودند«. میان دو * در اصل: 13
 تصحیح شد. 2ف 

 ».مدت«. در اصل: 14

 . + به15

 . + و16

 . + و17

 آمده است.» با«معنی در » به. «18

 ».عیسی را دشمن می داشتند: «2و ف  1. در ف 19

 ».جهودان: «1. در ف 20
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 ».افرید: «1. در ف 22
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 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24



 195پیوند / انجیل هم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

[که] گفت:  3در اشعیاء پیغمبر 2باشد [و] به این سبب مرده اند. به این معنی خدا فرمود 1گیایشان بر هرزه [و] بیهود
 ایشان از خاك به در آید بی تباه. 5و حکیمان زنده نشوند و مردگان تو اي خدا زنده شوند و لش 4مردگان برنخیزند

 

 بیت الجسد افتاده بود فصل چهل و هفت: خوش کردن آن رنجور که در

 9اي بود؛ [و] بر او خانه8در اورشلیم یک جایگاه آبادان 7و بود 6و بعد از این شد وقت عید در یهودا ]1: 5ي [
[و  12، رنجوران و نابینایان و پوست پیسان11پنج ستون، نامش بیت جسد؛ و در آن جایگه خلق بسیار افتاده بودند 10[بر]

جنبانید و چون می 17رفت و [آب]حوض می 16فرشته در آن 15؛ در انتظار آن که وقتی14پا [و] شالن 13نشستگان بی]
آب حوض  20زودتر خود را در [آن] /153/برگ، هر که از رنجوران 19جنبدآب در حوض می 18دیدند که [آن]می
که [در آن . و بود مردي در آنجا که سی [و] هفت سال بود 21بود]شد [از هر رنجی که میانداخت، او خوش میمی

. تا او میل 23یافت که خود را در آن آب حوض افکند و در آن وقت رنج بسیار داشتافتاده بود و مجال نمی 22جایگه]
ها سال 26]بسیار[ که دانست دید، را مرد آن. و عیسی 25ماندافکند و [او] عاجز می، دیگري خود را زودتر می24کردمی

خواهی خوش بشوي؟ آن رنجور جواب داد [و] [پس] به او گفت که: میبر وي گذشته است که آنجا افتاده بود، 
؛ و [در هنگام 30آب افکند 29آب بجنبد، مرا برگیرد و در [این] 28، ندارم کسی که چون [این]27گفت: [اي خداوند]

                                        
 ».کنی بیهوده«. در اصل: 1

 . + و2

مردگان تو زنده خواهند : «19: 26. اشاره است به کتاب اشعیا، 3
ت. اي شما که در خاك شد و جسدهاي من خواهند برخاس

ساکن اید بیدار شده، ترّنم نمایید! زیرا که شبنم تو شبنم نباتات 
 ».است. و زمین مردگان خود را بیرون خواهد افکند

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »برخیزند«. در اصل: 4

 ».الش: «1؛ در ف »وا لش«. در اصل: 5
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شود و اگر از ایشان روزي صد بار وداع کردن همان است که از ایشان جدا می 1آخرت وداع یعنی گسل تفسیر؛
[و]  از آن او باشی. و ملک 3از آن تو باشد و نه تو 2کنند، آخرت جدایی هست. و هر چه از تو جدا شود و تو از او، نه او

و مسیح که هرگز از تو دور  6مانیشوند و تو میو از تو دور می 5، عاقبت مفارق اند4مال و خانه [و] خویشاوندان، همه
جدا  9روحانی از تو [هیچ] 8، هیچ ویران نشود و برادران [و] خویشاوندان7اي که [بنیاد نهاد]نشود و جدا نگردد؛ و خانه

خدا را  12بنهد، جفت 11ز آن تو نیست؟ و گفتن او که هر که دست بر چوب [ایمد]ا 10روي پیش آن کهنشوند و کجا می
 در پاي جان، همیشه.  14دنیایی و احوال دنیایی بند است /152/برگ؛ یعنی مشغول شود در احوال 13[نه]برازد

مگر تنها  20چشم [عالم نادان] 19یعنی در 18، مردگان خود را بیاکنند17مردگان 16بگذار 15آن که [گفت] تفسیر؛
آن است که جان از تن جدا شود؛ و در پیش اصحاب دین [و] معرفت، مردگان ایشان اند که از علم دین و  21مردن

بی  23جان ایشان مرده است و جان به مجرد علم [تنها] 22طاعت خدا فارغ اند. به این وجه اگر تن ایشان زنده است، اما
سیار کم فهم [و] خسیس طبع [و] به حقیقت از علم خدا نادان اند و در ب 24شود؛ و هست در عالم قومیکردار زنده نمی

[است و] در معرفت شر و شوم و در  26ناهموار و فضاحت که آخرش قباحت در زندگی 25معرفت شیطانیات و حجج
 28موغایت، همچون اصحاب نجوم و طبیعیات که انتهاي جمیع علاند بهسخت دانا اند و از حقیقت دور افتاده 27ضاللت

                                        
 ».کسیل: «1. در ف 1

 ».ان: «1. در ف 2

 ».تو نه«. در اصل: 3
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 ».خویشان: «1. در ف 8
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 ».انجه: «1. در ف 10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

. جفت در اینجا به معنی همنشین و قرین آمده است؛ 12
ا نیز اندیشیده» جنّت«ي حان به کلمهمصحه بهاند، امبا توج 
 تر است.هیات مسیحی جفت متناسباال

 ».انبرازد: «1. در ف 13

 . + و14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».بکدارد: «1. در ف 16

 . + و 17

 ».بیاکند«. در اصل: 18

 ».دو«. در اصل: 19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 ».ېمرد: «1. در ف 21

 ».اال: «1. در ف 22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23

 ».قوم: «1. در ف 24

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »حج«. در اصل: 25

 ».زیرکی: «1. در ف 26

 ».خالف: «1. در ف 27

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »علم«. در اصل: 28
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 .نشود بولمق خود شهر در پیغمبر: که گفتمی عیسی و رفت؛ جلیل به] و[ آمد بیرون جا آن ازی و بعد از دو روز عیس

 

 فصل چهل [و] چار: گفتن او که فرزند آدمی جاي ندارد که سر خود بنهد

: گفتبیایم با تو هر کجا که بروي. عیسی  /151/برگرفتند، یکی به او گفت: اي خداوند، چون در راه می ]57: 9[ 1ل
 دارند و فرزند آدمی جاي ندارد که سر خود بنهد، یک ساعت، آن جا. 2النه آسمانی پرندگان و دارند خانه روباهان

 
  3فصل چهل [و] پنج: آن که گفت: مرا دستوري بده بروم تا پدرم را بیاکنم

بروم [و] پدرم را  4به یکی دیگر گفت که: بیا در پی من. او گفت: اي خداوند، مرا دستوري ده که زودتر ]59: 9[ل، 
 بده. 10ي ملکوت آسمانو تو برو [و] مژده 9مردگان خود را بیاکنند 8مردگان 7گفت: رها کن 6]بدو[و] بیایم. عیسی [ 5بیاکنم

 

[و  11ي خود گسل دهمبروم خانهفصل چهل [و] شش: آن که گفت مرا دستوري بده که 
 12بیایم]

تا بروم کسان  14مرا دستوري بده 13خواهم که در پی تو بیایم، اما زودترو یکی دیگر گفت: من می ]61: 9[ل، 
بنهد [و]  16دست خود بر چوب ایمد نتواند کسی: گفت او بهو باز بیایم. عیسی  15ي خود را درود [و] سپارش دهمخانه

 . 17از پس خود نگه کند [و] ملکوت خدا را برازد

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ي«. در اصل: 1

 ».آشیانه: «2و ف  1؛ در ف »الن«. در اصل: 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »وداع کنم«. در اصل: 3

 ».اول: «2و ف  1. در ف 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ودا کنم«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».بکدار: «2و ف  1ر ف . د7

 . + به8

. آکندن: دفن کردن، دفین کردن، زیر خاك نهان کردن، به 9
 خاك سپردن (دهخدا).

 ».خدا: «2و ف 1. در ف 10

؛ گسل دادن بر اساس »درود و وداع کنم: «2و ف  1. در ف 11
 خود متن یعنی درود و وداع کردن.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».زوتر: «2و ف  1. در ف 13

 ».مرا بفرما: «2و ف  1. در ف 14

 ».کنم: «2و ف  1. در ف 15

. ایمد: گاوآهن و آن آهنی است که بدان زمین را شیار کنند 16
و بعضی گویند چوبی است که گاوآهن را بر آن نصب کنند و 

است  ايزمین را بشکافند و آن را به عربی سنه خوانند؛ آهن پاره
ی بشکافند و آن را ایمر نیز گویند و یکسرتیز که بدان زمین را 

اي سرتیز تصحیف است؛ گاوآهن و چوب گاوآهن؛ آهن پاره
است که بر سر قلبه نصب کنند و بدان زمین را شیار کنند، طوق 

 (دهخدا).

 ».شاید: «2و ف  1. در ف 17
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-هاي خود میدر دست دارد و خرمن 2گفت از بهر مسیح: او است که پارو 1]که[ زکریا بنمعنی گواهی داد یحیی 

که نخسبد و هر که بیرون از راه مسیح  5در آتش 4گندم نیک در انبارهاي خود بنهد و کاه را بسوزد /150/برگ؛ 3گزیند
؛ بر این معنی 8است و ضاللت 7او [که] آن کس در آتش جاوید است و آتش جاوید شهوات دنیایی 6است، فرمود

به اشک چشم خود  12هاي [حبشیان؛ آنان که]در راه 11به کسان 10[و] گفت: آنان که خمانایند 9داوود پیغمبر نبوت کرد
در حبشستان که به  15برگرفته و این چنین قوم پاك هستند 14بر دوش ایشان 13ي خودي کشتهبکارند و باز آیند و غله
خود  يي ایشان برسد و بدروند بزودي [و] ببرند به خانهروند و بکارند و در اندك وقت کشتهامید خدا [و] گریستن ب

کاشتند و [درویدند و] شادناك پیش  16و شادناك شوند؛ و حواریون را مانند ایشان [کرد] که به زحمت [و مشقّت]
 .18[و امانت مسیحی به جاي آوردند] 17خدا و خداوند خود بازگشتند

 

 سه: سامریان که به او ایمان آوردند فصل چهل [و]

سخن آن زن که *گواهی داد هر چه  20ایمان آوردند به [سبب] 19و بسیاران از شهر سامریان [بدو] ]39: 4[ي، 
درخواست کردند که او پیش ایشان  22و چون جماعت سامریان آمدند در پیش او، [از او] 21کردم به من گفت او*

گفتند: اکنون نه به موجب هاي او [و] به آن زن میاز سخن 23بنشیند. او دو روز آنجا ماند؛ و بسیاران به او ایمان آوردند
 ي عالم.حقیقت که این است مسیح، زندگانی دهندهبه 25، ما نیز شنیدیم و دانیم24سخن تو ایمان آوردیم

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».باور: «1. در ف 2

 . + و و3

 ».بسوزاند: «1. در ف 4

 . + و هر5

 ».فرمودن: «1. در اصل و ف 6

و در اصل » دنیاوي«همه جا  1؛ در ف »دنیاوي: «1. در ف 7
 آمده است.» دنیایی«

 ».ظاللت: «1. در ف 8

-ها میآنانی که با اشک: «5-6: 126. اشاره است به مزمور، 9

ود رخواهند نمود. آن که با گریه بیرون میکارند، با ترّنم درو 
برد هر آینه با ترنم خواهد برگشت و و تخم براي زراعت می

 ».هاي خویش را خواهد آوردبافه

 ».مانندند: «1. در ف 10

 . + که11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».ایشان: «1. در ف 13

 ».خود: «1. در ف 14

 . + و 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بازگفتند«در اصل: . 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ہیکواهر چه کردم به من کفت او «. میان دو * در اصل: 21
 ».داد

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 + و .23

 + و .24

 ».دانیم می: «2و ف  1. در ف 25
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 /149/برگچهار ماه، درویدن کشته برسد؟ و اینک من  1که [بعد از]گویید نه شما می مثل کشته و دروندگان؛
این ساعت هرکه بدرود، مزد  2زارها سفید شده [و] به درویدن رسید. ازگویم، چشم بردارید [و] ببینید کشتهبه شما می

؛ 5راست بدین آمد]؛ [سخن 4و درونده به هم شاد شوند 3ي زندگانی جاوید یابد و گرد کند [و] ورزگربستاند و میوه
و بستانید چیزي که در او رنج نکشیدید؛ و دیگران  8؛ من شما را فرستادم تا به در روید7بدرود 6یکی بکارد و دیگري

 . 11کردار ایشان در رسیدید 10در 9اند و شمارنج کشیده

در زمستان  این سخن 15گندم [و] جو گفت؛ [زیرا] 14ي، نه کشته13مسیح که گفت از بهر کشته 12[سخن] تفسیر؛
به کشته: چیزي مانند  19این دنیا خمانانید 18به چهار ماه، لیکن [خلق] 17گندم و جو 16زمستان بود [و] زودتر از [رسیدن]

نیک و بد و چیزي مانند  20هاي]گندم و چیزي مانند جو و چیزي مانند تلخ دانه؛ [و] به این معنی از تمامی انواع [دانه
وقت رسیدن و  23خود؛ و 22آفریدن این دنیا از براي پاکان است و گزیدگان خدا [در] 21کاه و الیق سوختن؛ و ارادت

آن چنان که خدا وعده داد بر زبان پیغمبران که: مسیح آمد و  26مسیح است 25تمامی روزگار آمدن 24هنگام درویدن
و کشته  اریون اندهمان است که هر چه پیغمبران فرموده بودند، رسید؛ و آنان که کاشتند، پیغمبران اند و مزدوران، حو

فرمان مسیح بودند و درویدن آن است که ایشان را از جهل [و] ضاللت  27که سفید شده بود، آنان اند که مستعد [قبول]
[و] کاه ماندند؛ به این  29تلخ دانه و تَلُو 28[و] تاریکی بریدند و در خرمن خود آوردند و باقی که ایمان نیاوردند، مانند

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».در«. در اصل: 2

 ».برزکر: «2و ف  1. در ف 3

 . + و4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »یکی«. در اصل: 6

 . + و7

 ».بروید: «2و ف  1؛ در ف »بدروید«. در اصل: 8

 . + را9

 ».بر: «2و ف  1. در ف 10

 1؛ بر اساس ف »دررسیدند« :2؛ در ف »رسیدید«در اصل:  .11
 تصحیح شد.

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 ».کشتزار: «1. در ف 13

 ».کشتزار: «1. در ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».غله: «1. در ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 یعنی تشبیه کرد.» خمانانید«؛ »مانندند: «1. در ف 19

 افزوده شد. 1اساس ف . بر 20

 ».ارادات«. در اصل: 21

 ».کزیدن«. در اصل: 22

 ».به«. در اصل: 23

 ».دروندن و: «1. در ف 24

 ».آمدنی: «1. در اصل و ف 25

 . + و26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 ».همجو: «1. در ف 28

 . تلو یعنی خار، علیق و تمش، تیغ شوك، شوکۀ (دهخدا).29
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ردند و ک بینم اي خداوند، که تو پیغمبر هستی. پدران ما در این کوه سجودزن گفت: می 3. [آن]2راست گفتی 1[این]
 در هن که بیاید وقتی بیاور؛ ایمان زن، اي: گفتشاید سجود کردن. عیسی آنجا می 4گویید در اورشلیم، [در]شما می

شناسید [و] ما شما او را نمی 5 کنید از براي آن که]ین کوه [و] نه در اورشلیم سجود کنند از بهر پدر. [شما سجود میا
. و لیکن وقتش *بیاید و این است سجود 7راست 6دانیم زیرا زندگانی یهودانیکنیم از براي آن که ما مسجود می

خواهد. و جان، خدا است جان [و] به حقیقت زیرا پدر از این سجودها می 10از براي پدر و 9براستی سجود کنند 8که*
 13دانیمگفت که: می. و زن 12، [به روح و به حقیقت واجب بود که سجود کنند]11[و] آن کسان که بهر او سجود کنند

 گویم. که به تو سخن می 14]آن[ منم، منم،: که گفتکه مسیح خواهد آمدن که هر چیزي به ما بیاموزوند. عیسی 

گوید، در و [چون] دیدند که با زن سخن می 16که شاگردانش رسیدند [پیش او] 15و در سخن بود [هنوز] 
. و آن زن 18گفتی [با این زن]می 17خواهی یا چه]چه [میتوانست پرسیدن که تعجب ماندند و کسی از ایشان نمی

گفت که: بیایید [و] ببینید مردي که هر چه کرده بودم، با من  20و در شهر رفت [و] به آن قوم 19ي خود گذاشتکوزه
 آمدند پیش عیسی. 21گفت؛ مگر او است مسیح؛ و خلق از شهر [به در]

که شما  23ه: چیزي بخور. او گفت: دارم خوردنی بسیار [آن]، یکی از شاگردان به او گفت ک22[در این میان]
گفت: خوردنی  28]بدیشان. عیسی [27آورده باشد 26گفتند: مگر کسی بهر او خوردنی 25؛ شاگردان [با خود]24دانیدنمی

 ي من بکنم و کردار وي تمام کنم. فرستاننده 29مرا این بس است که مراد
                                        

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + و2

 افزوده شد. 2و ف  1ر اساس ف . ب3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».یهودیان: «2و ف  1. در ف 6

 ».است«. در اصل: 7

و ف  1؛ بر اساس ف »این است که بیاید«. میان دو * در اصل: 8
 تصحیح شد. 2

 ».کند«. در اصل: 9

 آمده است.» به«در معنی » و. «10

 ».کند«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».دانممی«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».رها کرد: «2و ف  1. در ف 19

 ».اقوم«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».خورش: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28

 ».مرا«. در اصل: 29
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 گفتن او با زن سامري 1فصل چهل [و] دو: [سخن] /147/برگ

خود، داده  5دیه که یعقوب به یوسف، پسر 4کنار [آن] 3بود در 2آمد در شهر سامریان که نامش شکر ]5: 4[ي، 
 بود، ساعت ششم و نشست چاه آن کنار بر. بود شده تشنه راه در بود. آنجا یک چاه آب از آن یعقوب بود و عیسی

: مرا آب ده تا بخورم؛ و شاگردانش رفته که گفت زن آن به عیسی. بستاند آب تا سامریان زنان از زن یک آمد که
که از من  7]نیستی[ یهودي مگر کجایی؟ از: گفت[و] توشه بخرند. و آن زن سامري به عیسی  6بودند در شهر تا که نان

 بخشایش اگر: گفتآمیخته نشوند. عیسی  10سامري ام و یهودیان با سامریان 9؟ و [من] زنی8خواهی [تا بخوري]آب می
خواستی، او آب ، اگر از وي می12گوید که مرا آب بخورانکیست که به تو می 11دانستی که]ستی [و میدانمی خدا

[و] ریسمانی نداري و آب  16است و دلو 15سخت نغول 14، چاه13داد. و آن زن گفت: [خداوند]زندگانی به تو می
تري، آن که این چاه به ما داد؟ و او [و] فرزندان او و زندگانی از کجا داري؟ مگر تو از یعقوب، پدر ما بزرگ

 گفت: [هر که از این آب خورد، باز تشنه شود 17]و داد جواب[ او بهخوردند. عیسی گوسفندان او از این چاه آب می
اي که همیشه آب ، در وي باشد چشمه20آب دهم، تا ابد تشنه نشود و [الّا این آب بدو بدهم] 19هر که را من [بدو] 18و]

 21اهچ این از که نیایم و نشوم تشنه دیگر که ده من به آب آن از خداوند، اي: گفتزندگانی دهد. آن زن به عیسی 
 :گفتخود بخوان [و] بیا پیش من. زن گفت که: مرا شوهر نیست. عیسی  22شوهر برو،: گفت بدوآب ببرم. عیسی 

تو نیست؛  25داري، شوهر 24[و] این که [این ساعت] /148/برگگویی که شوهر ندارم؛ و پنچ شوهر داشتی می 23خوب

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».Sychar«. در ك: سوخار؛ در گ: 2

 ».بر: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».فرزند: «2و ف  1. در ف 5

 ».نان که«. در اصل: 6

 افزوده شد. در قیاس با ك. 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 تصحیح شد. 2و ف  1اساس ف ؛ بر »زن«. در اصل: 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »سامري«. در اصل: 10

 افزوده شد. در قیاس با ك. 11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».چاره«. در اصل: 14

 ؛ نغول یعنی عمیق (دهخدا).»نقل«. در اصل: 15

 ».دول: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . بر اساس ب افزوده شد.18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».در اینجا«. در اصل: 21

 ».شوهري: «2. در ف 22

 ».خوش: «2و ف  1. در ف 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».شوهري: «2و ف  1. در ف 25
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. 2ممکن نیست االّ پیش خدا هر چیزي موجود است 1و گفت: اي فرزندان، در پیش فرزندان آدم این /146/برگ بنگرید
 پاسخ[ ایشان به. عیسی 4هر چیزي [و] تو را گزیدیم و در پی تو آمدیم 3صفا آغاز کرد [و] گفت: اینک ما رها کردیم

یا پدر یا  8خانه [و] برادران یا خواهران 7گویم، نباشد کسی که رها کندبه شما می 6گفت که: راست [راست] 5]و داد
عوض یکی، صد؛ در [این] زمان و 10*سپارش من االّ [و] قبول بکند* 9مادر [یا] زن یا فرزند یا ملک براي [من و براي]

و پدران [و] مادران و فرزندان و کنیزکان و مال [و] ملک همه غم و غصه در این وقت خانه [و] برادران و خواهران 
، 13و بسیاران که پس بودند 12مانند 11آید، زندگانی است تا ابد. بسیاران از پیشوایان واپساست؛ و در آن عالم که می

 پیشوایان شوند و بسیاران از پیشوایان پس افتند.

 
 والیت سامریان 15بهرفتن عیسی  14فصل چهل [و] یک: [اندر]

و  ]52: 9ل [و در دل او افتاد که بگذرد در والیت سامریان،  ]4: 4ي [روي خود سوي اورشلیم نهاد؛  ]51: 9ل [
راست بدارند؛ و او را قبول نکردند زیرا  17تر از خود فرستاد در شهر سامریان که ایشان را [بهر او]خود پیش 16فرستگان

تا برود سوي اورشلیم؛ و چون یعقوب [و] یوحنَّا و شاگردان او به او گفتند: اي خداوند، اگر  18روي خود نهاده بود
؛ بازگشت و بر ایشان 21کرد 20که آتش از آسمان بیاید و ایشان را نیست کند، آن چنان که الیا 19بخواهی بتوانی فرمودن

هالك کند و االّ که تا زنده کند و در  23هاجانآدمی نیامد که  22دانید جان چون است؛ پسرتندید [و] گفت: شما نمی
 رفتند در دیه دیگر.

 

                                        
 ».اینرا: «2و ف  1. در ف 1

 . + و2

 . + و3

 ».شدیم: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + و7

 . + یا پدران یا مادران8

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 9

 ».من اال سپارش من قبول نکنند«. میان دو * در اصل: 10

 ».بس: «2و ف  1. در ف 11

 ».ماندند«. در اصل: 12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »باشند و«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».در: «2و ف  1. در ف 15

؛ »رسوالن«؛ در ك: »کانفرشت: «2و ف  1. در اصل، ب، ف 16
ك و  ع،در قیاس با ، »messengers: «؛ در گ»رسالً«در ع: 

 گ تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».بودند: «2و ف  1. در ف 18

 ».فرمود: «2و ف  1. در ف 19

 ».ایلیا: «1. در ف 20

 . + و21

 ».بهر«. در اصل: 22

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جان«. در اصل: 23
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را هم  2زمین ناپیدا شوند؛ و خدا او را در گناه انداخت و اوریا ي گنهکاران از روي: اي خدا، همه1آن سبب که گفت
، گفت: اي خدا، رحمت 5دانست که هیچ گوشتمندي از دنیا بی گناه نرود 4و[آنگه چون داوود] 3کشت و شد آنچه شد

و آن  .8کردگار که رحمت مسیح خود از براي داوود و تخم او تا [ابد] 7گنهکاران و گفت در مزامیر 6کن بر جمیع
دید، جهت آن مسیح گفت: نیک نباشد به جز خدا؛ این بهر خود گفت مرد مسیح را در آن وقت آدمی مثل خود می

، فخر [و] تکبر نیاورد زیرا اصل انداختن عالم را در فساد 11تر باشدکرد تا آدمی هر چه نیک 10نفی 9[و] از گوشتمندي
 شود.می 12ینی حاصلو نگونساري، تکبر است و رحمت به تواضع [و] مسک

 

 گذشتن شتر در سوراخ سوزن 13فصل چهل: [مثل]
[و] به ایشان گفت: چه سخت و دشوار  16شاگردان خود را نگاه کرد 15]سويو بعد از آن عیسی [ ]23: 10[ 14س

 . دیگر بار20ماندند از سخن او. شاگردان در تفکر و اندیشه می19اندر روند 18ملکوت [خدا] 17است بر توانگران که در
اند، تا در کرده 22به ایشان گفت: اي فرزندان، عظیم دشوار است بر کسانی که بر نعمت [و] مال خود اعتقاد 21[عیسی]

سوزن بگذرد از آن که توانگر در ملکوت خدا اندر رود. و  23تر است که شتر در سوفارملکوت خدا اندر روند. آسان
 ایشان سوي؟ عیسی 25تند: چون چنین است که بتواند زنده شودگفدر تعجب ماندند [و] با همدیگر می 24ایشان [سخت]

                                        
گناهکاران از زمین نابود : «35: 104. اشاره است به مزمور 1

 ».گردند و شریران دیگر یافت نشوند

تصحیح شد. براي دیدن  1؛ بر اساس ف »داوریا«. در اصل: 2
مدیان و دیگران، ، رك: مح»اوریا«اطالعات بیشتر در باب 

1377 :678. 

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دید«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 1. بر اساس ف 4

 . + و5

 ».تمامت: «1. در ف 6

لهذا اي خداوند تو را در : «49-50: 18. اشاره است به مزمور 7
ها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند، میان امت

خود داده و به مسیح رحمت نموده  که نجات عظیمی به پادشاه
 ».است. یعنی به داوود و ذریت او تا ابداآلباد

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».کوشتمندان: «1. در ف 9

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نهی«. در اصل: 10

 ».بکند: «1. در ف 11

 . + است12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».ي«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».بنکرید: «2و ف  1. در ف 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + و19

 . + و20

 ».یشوع: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 21

 ».اعتماد: «2و ف  1. در ف 22

؛ هر سوراخ عموماً و سوراخ »سوراخ: «2و ف  1. در ف 23
 وزن خصوصاً (دهخدا).س

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 ».تواند نجات یابد؟پس که می«. در ك: 25
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 فصل سی [و] نهم: که اي معلم نیک

 معلّم اي: گفتمی] و[ پرسیدمی و زد زانویک مرد [و] در پیش عیسی  1رفت، دویدچون در راه می ]17: 10س [
جز از یکی  3]به[ نیست نیک و خوانیمی نیک مرا چرا: گفت مرد آن بهکه ملکوت ابدي یابم؟ عیسی  2کنم چه نیک،

 6مده و ظلم مکن و پدرت 5دانی، فحش و زِنیه مکن و دزدي مکن و مکش، گواهی دروغ [و] زور[را] می 4خدا. وصایا
 8او سويگفت: اي معلّم، اینها را، همه از کوچکی نگاه داشتم. عیسی  7[و] مادرت عزیز بدار. آن مرد [جواب داد و]

؛ برو، هر چه داري بفروش [و] به مسکینان بده؛ اینک تو را 9بایدنگاه کرد [و] گفت: نیک است االّ یک چیز تو را می
و دل او تنگ شد و رفت  12؛ مرد در این سخن عاجز ماند11پی من بیا 10یب خود برگیر و ازدر آسمان گنج شود و صل

 بسیار داشت.  13زیرا که مال

آن [معنی] است  15؛ این نه [به]14خوانی [و] نیک نیست به جز خداآن که گفت که چرا مرا نیک می تفسیر؛
 19گوشتمندي که در دنیا هست[که] 18کرد بر همهاشارت  17از نیکی منزّه دارد که نیک نیستم، لیکن 16که او خود را

به یکبار نیک باشد و [براي اختالف مزاج و طبایع و اخالط که در او هست، اگر چه  20ممکن نباشد که گوشتمندي
 24، [داستان]23تر باشد و از او خطا پیدا شود؛ به این قیاسطبیعت بر او غالب 22ناچار است که وقت [وقت] 21نیک باشد]

 را] او کهاول موسی [ 28اند از دنیا؛ [از این جمله]نرفته 27یکی خطا نکرده 26پیغمبران و پاکان و بدان که [هیچ] 25جمیع
و هارون نیز این چنین [و] داوود پیغمبر به  /145/برگ 30و او را نگذاشت که در زمین میعاد برسد 29بود گناه خدا پیش

                                        
 ».دوید«؛ در ب: »دید: «2و ف  1. در ف 1

 ».کنیم«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »وصاحبا«. در اصل: 4

 . + و5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پدر«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».ان مرد: «2و ف  1. در ف 8

 ».دربایستست: «2و ف  1. در ف 9

 ».در: «2و ف  1. در ف 10

 . + و11

 ».درماند: «2و ف  1. در ف 12

 ».نعمت: «2و ف  1. در ف 13

 . + نه14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 ».ودرا خ«. در اصل: 16

 ».بل: «1. در ف 17

 ».هر: «1در ف   18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».کوشتمند: «1. در ف 20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 . + از23

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».جمعی«. در اصل: 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26

 . + و27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کرده«اصل:  . در29

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »را شد«. در اصل: 30
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تر است و مه بزرگبه من داد، از ه 2؛ آن پدر که1کسی دیگر ایشان را از من نرباید و از دست من نتوانند بیرون بردن
 یکی هستیم.  3کسی نتواند از دست پدر برباید؛ و من [و] پدرم

ها را به دست گرفتند تا دیگر بار یهودیان سنگ ]31: 10[ي، ؛ سار کنندخواستند که او را سنگچون می
، جهت کدامین به شما نمودم از پیش پدرم 5نیکو 4کردارهاي بسیار: که گفت ایشان بهسار کنند. عیسی او را سنگ

-سار میرا سنگ 9از براي کردارهاي نیک تو 8گفتند: [نه] 7کنید؟ یهودیان [بدو]سار می، مرا سنگ6کردارها [از آن]

چنین است  11 ]نه: [گفت ایشان بهسازي. عیسی گویی؛ تو آدمی [و] خود را خدا میاالّ جهت آن که کفر می 10کنیم
 15پیش ایشان 14خدایگان اید. اگر خدا از براي ایشان گفت که سخن خدایشان 13: من گفتم که شما12نوشته در ناموس

گویید عالم [و] او را پاك کرد، شما می 18در 17؛ آن که او را خدا فرستاد16بود که: خدایگان اند؛ و نتواند کتاب بگشاید
، 21کنمو اگر می 20داریدمی، مرا باور ن19کفر کردم جهت آن که به شما گفتم: منم پسر خدا. اگر کردارهاي پدرم نکنم

من است و من در پدر هستم.  22آورید االّ کردارها باور دارید [و] بدانید و ایمان بیاورید که پدر [در]به من ایمان نمی
 خواستند تا او را بگیرند، از دست ایشان بیرون رفت. و دیگر بار می

شست، آنجا شد؛ و خلق بسیار خلق را می 25]آنجاکه یحیی [ 24گذشت و در آن جایگه 23و از آن سوي یوردنان
، 27نارک این در گفت یحیی چه هر و نکرد؛ یکی کردارها این ازگفتند که: یحیی  /144/برگشدند و می  26پیش او جمع

 همه راست است؛ و بسیاران به او ایمان آوردند.
                                        

 ».ربودن: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »که پدر«. در اصل: 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پدر«اصل:  . در3

 ».کردهاء: «2. در ف 4

 ».خوب: «2و ف  1. در ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .6

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».او«. در اصل: 9

 ».میکنم«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

من گفتم که شما خدایانید و : «6: 82اشاره است به مزمور، . 12
 ».جمیع شما فرزندان حضرت اعلی

 ».بشما«. در اصل: 13

 ».خدا ایشان«. در اصل: 14

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خدا«. در اصل: 15

؛ در ع: »ممکن نیست که کتاب محو گردد«. در ك: 16
»نُ أَنْ ینْقَضکالَ یم تَابالْکنشاید که کتاب باطل «؛ در ب: »و

 ».شود

 . + و17

 . + دو18

 ».بکنم: «2. در ف 19

 ».مدارید: «2. در اصل و ف 20

 ».بکنم: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

تلفظ ارمنی » یوردنان«؛ »اوردن: «2؛ در ف »اردن: «1. در ف 23
 این نام است.

 تصحیح شد. 2 و ف 1؛ بر اساس ف »جاي«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 26

 ».درباره این شخص«. در ك: 27
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 ي گوسفندان دیگر [دارم] که بیرون اندفصل سی [و] هفت: گفتن او که گله

مرا  برازد مرا که نیز ایشان را بیاورم و آوازگفت دارم دیگر برّگان که ایشان از این گله نیستند و می ]16: 10ي [
ان دارد که جیکی بشوند و ایشان را یک چوپان باشد. به این سبب پدر من مرا دوست می 1بشنوند و گوسفندان همه

ارادت من و من  7و 6سازم رهانستاند االّ من آن را می . کسی دیگر آن را از من5[باز بستانمش] 4و 3کنممی 2خود فداي
این سپارش از پدر قبول کردم. دیگر بار پراکندگی شد در میان یهودیان  8مسلط ام که دیگر بار آن را بستانم؛ [زیرا]

ی و بعض 9شنوند؟]افتد؛ چون از او میهوش میگفتند که: دیو دارد [و صرعی، بیجهت این سخن؛ و بسیاران می
 گفتند: این سخن از آنِ دیو نیست و دیو چون بتواند که چشم نابینا را بگشاید و آدمی را شفا کند؟می

 

 در اورشلیم 10فصل سی [و] هشت: که عید نوگان
سلیمان.  12در رصیف 11گردیدمی هیکل درشد عید نوگان در اورشلیم [و] زمستان بود و عیسی  ]22: 10ي [

، آشکارا بگو. به 14کنی؟ اگر تویی [مسیح]به کی نسبت می 13یهودیان پیش او آمدند [و] به او گفتند: نفس [خود]
کنم به نام پدر، او است گواه من؛ و لیک شما ایمان ایشان گفت که: به شما گفتم باور نداشتید و کردارها که می

شما گفتم که گوسفندان من آواز من بشنوند و من  16چنان که به گوسفندان من نبودید؛ آن 15آورید زیرا [از]نمی
آیند؛ و من ایشان را زندگانی جاوید بدهم و گم نشوند تا ابد [و]  18پی [من] 17شناسم و ایشان ازایشان را می /143/برگ

                                        
 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 1

 ».فدي: «2و ف  1. در ف 2

 ».می دهم: «2و ف  1. در ف 3

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»تا«. در اصل: 4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »با«. در اصل: 6

 آمده است.» به«در معنی » و. «7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

ه ها ریش. عید و جشن نوگان (عید التجدید)، از زمان مکابی10
گرفته است. این عید یادآور پاکسازي هیکل و احیاي مذبح 

ق.م است بعد از آن که  164توسط یهوداي مکابی در سال 
ها هیکل را به پرستش زئوس اختصاص صر مدتآنتیوخوس قی

داده بود. مراسم تخصیص مذبح از روز بیست و پنجم ماه کیسلو 
شد و به مدت هشت روز ادامه داشت. عالوه (ماه نهم) آغاز می

ان ها نامیده اند. یهودیبر تجدید و تخصیص، آن را عید روشنایی
کنند یهایشان را آذین بندي مدر این روز هیکل و خانه

 ).Bond, 2005( ) و نیز:374: 1380(محمدیان و دیگران، 

 . + و11

 »قاعۀ«؛ در ع: »رواق«. رصیف به معنی پیاده رو است؛ در ك 12
 ».porch«و در گ: 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

افزوده شد؛ در اصل جاي آن را خالی  2و ف  1. بر اساس ف 14
گ مانند بیشتر موارد با رنگذاشته بوده تا برگردد و مسیح را 

 سرخ بنویسد، اما ظاهراً فراموش کرده است.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».با: «2و ف  1. در ف 16

 ».در: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18
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اندرنیاید [و] از حیاط گوسفندان یا از جایی دیگر اندر آید [به گویم هر که از در و راست به شما می ]1: 10[ي، 
چوپان است و پاسبان، در  3چوپان باشد. جهت آن که 2دزد باشد و گنهکار؛ و آن که از در درآید، [آن] 1جز در، آن]

گوسفندان  چونرا بگشاید. و گوسفندان را هر یکی به نام خود بخواند و گوسفندان آواز او بشنوند و بیرون آیند. و 
 6شناسند. گوسفندانشنوند و میاو بروند زیرا آواز او می 5خود پیش برود و گوسفندان از پس 4خود را بیرون آورد، او

 ایشان به را هامثل این. عیسی 8بیگانه نروند و لیک از او بگریزند و نشناسند [زیرا] که او بیگانه است و برمند 7از پس
 گوید. د که او چه میدانستننمی 9ایشان و گفت

 اند،آمده من زا ترپیش که هر و گوسفندان حیاط يدروازه منم گویم،می شما به راست: گفتو دیگر بار عیسی 
من اندرآید، زنده شود و [اندر  12. منم دروازه، هر که در11از ایشان نشنیدند 10زدان بودند و [گنهکاران و گوسفندان]د

از بهر  15االّ از بهر دزدي تا بدزدد و بکشد و گم کند. من آمدم [تا] 14و دزد چاره نیابد زیرا [نیامد] 13آید و به در رود]
 . 16ایشان زندگانی بشود و هر چه بهتر از بهر ایشان باشد

؛ منم چوپان نیک که نفس خود فداي گوسفندان منم آن که نفس خود فداي گوسفندان خود بدهد
، چون ببیند 20نباشد 19از آن خود [او] 18که چوپان گوسفندان خود نباشد و [گوسفندان] مزدور 17دهد؛ و [مرد]خود می

پراکنده شوند. و مزدور  21آید، گوسفندان را بگذارد و بگریزد. گرگ بیاید [و] برباید [و] گوسفندانکه گرگ می
وپان نیک [و] آنچه از آن نشود براي گوسفندان. منم، منم چ/ 142/برگبگریزد جهت آن که مزد دارد و دلش دردناك 

و  23شناسم]شناسد [و من پدر را می؛ آن چنان که پدرم مرا می22شناسم؛ و از آنچه دارم، شناخته بشوممن است، می
 نفس خودم را فداي کنم عوض گوسفندان من.
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ودند، از شدند و آنان که نابینا بدیدند و منکر میتابید، ایشان نابینا شدند زیرا معجزات مسیح به چشم خود آشکارا می
و آنچه الیق نبودند، مانند گل شُسته  1اسرائیل، در نور آمدنددند. و آنچه الیق نور بودند از بنیجمیع طوایف عالم، بینا ش
خدا  4گویدمی 3دهد بر زبان عاموس پیغمبر نبوتتا ابد األبد. به این معنی خدا گواهی می 2[و] باز افتاده شدند [نابینا]

آن روز که خدا ما را  7و 6پوشیده [شد] 5خدا اند و نه چشم [شما] خداوند و خدایگان که: واي بر آنان که در انتظار روز
مانند آن مرد باشد که از شیر گریخت و ناگاه خرس  8امید داد، آنگه بر شما تاریک شود و روشنایی ننماید؛ مثل [شما]

در روز خدا؛ آنگه بر شما  شما 11، مار او را گزید؛ این چنین بشود و10و دست بر دیوار نهاد 9برابر او افتاد و در خانه رفت
بر زمین  14تابد؛ اینک آفتاب می13و [نیست در او روشنایی و نه تابیدن] 12تاریک شود و بر شما روشنایی ننماید [انگیخته]

اسرائیل از او گمراه بشوند و روز خدا آن روزها بود که مسیح بر زمین باشد؛ و راست ببینید و بنی 15[و] پاکان به او [راه]
دهنده زیرا مسیح است آن آفتاب، که تابنده و روشنایی 16اسرائیل که در امید او بودند، تاریک شود و بر دیگرانیبر بن

 اسرائیل گمراه شوند.و بنی 18بر زمین [و] پاکان به او راه راست ببینند 17گفت: بتابد

 

 فصل سی [و] شش: مثل چوپانان و گوسفندان

 :که گفتما نیز نابینا ایم؟ عیسی  19]مگرو معتزالن که با وي بودند، این را شنیدند و گفتند به عیسی: [ ]40: 9ي [
 که دیدید، به این جهت گناه شما جاوید است.  21گوییدبود، اکنون میبودید، شما را گناه نمی /141/برگنابینایان  20]اگر[

                                        
 ».در آمدند: «1. در ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 . + که3

واي بر شما که : «18-20: 5. اشاره است به کتاب عاموس، 4
خداوند براي شما چه خواهد باشید. روز مشتاق روز خداوند می

بود؟ تاریکی و نه روشنایی! مثل کسی که از شیري فرار کند و 
خرسی بدو برخورد، یا کسی که به خانه داخل شده، دست خود 
را بر دیوار بنهد و ماري او را بگزد. آیا روز خداوند تاریکی 
نخواهد بود و نه روشنایی و ظلمت غلیظی که در آن هیچ 

 ».؟درخشندگی نباشد

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 آمده است.» در«در معنی » و. «7

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 8

 ».اندررفت: «1. در ف 9

 . + و در10

 آمده است.» بر«در معنی » و. «11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 ».می تابید«. در اصل: 14

 افزوده شد. 1ساس ف . بر ا15

 ».دیکري: «1. در ف 16

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »تابید«. د راصل: 17

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بینیدبه «. در اصل: 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».معترفید«؛ در ب: »میکوید«. در اصل: 21



 181پیوند / انجیل هم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

ي مادرزاد بشنود. از اول عالم تا آخر هیچ کس نشنود که چشم نابینا /139/برگ[و] ارادت او بکند و از او  1از او بترسد
 3توانست چنین [شگفت]بود، نمیبگشاید؛ و اگر این از خدا نمی 2را [که از بطن مادر نابینا در وجود آمده باشد، بتواند]

؛ [پس] او 8آموزيما را می 7شدي و [تو] 6گفتند که: تو تمام در گناه زایده 5؛ ایشان به آن مرد [جواب دادند و]4کردن
؛ او را یافت [و] به او گفت که: تو به فرزند 10کردند بیرون و زدند را مرد آن که شنیدیسی . ع9را زدند و بیرون کردند

] و[ دیدي: گفت؟ عیسی 12؟ جواب داد و گفت: [اي] خداوند، تو کیستی [که] به تو ایمان آورم11آوريخدا ایمان می
] و[ دیانت بهر از: گفتگوید، او است. او گفت: اي خداوند، آوردم و سجود کرد. عیسی تو سخن می 13به که این

 . شوند بینا اند، نابینا که آنان و نبینند بینند،می که آنان تا آمدم خلق این داوري

توانست که او را بی گل چشم گشاید، اما نهاد و می 15گل سرشت و بر چشم آن نابینا 14؛ این که مسیحتفسیر
 20، به تن19خدا است که آدم را از گل سرشت [و] به روح [دهن او] 18که او [آن] 17تا بنماید به خلق [دانا] 16[این کرد]

آن گل در درون مژه [و] پوست  23زیرا این نابینا هیچ چشم نداشت و چون او گل نهاد، [نه بدان است که] 22جان داد 21او
 25نمایدچشم شد و این معنی عظیم می 24ون ماند و او را از قدرت خداي چشم شد و لیک همان گل بیررفت و هفت طبقه

 28ي روح آمدند؛ چیزي به شیوه27بسیار فرزندان در وجود آمدند 26که آن آدم [را] از گل و جان سرشته بود و از او بس
ان و گنهکاران همچون قوم نوح و غیرهم؛ و خارجی 30ي گل آمدندو پاکان؛ و چیزي به شیوه 29همچون پیغمبران خاصه

اسرائیل بودند؛ به جهت گناه و بدکرداري ایشان، چون روشنایی بنی /140/برگي همه عالم مانند گل اند و خالصه 31همه
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. یهودیان 2گویم او مردي پیغمبر استچشم تو گشاد؟ او گفت: من می 1گویی که [دو]گفتند که: تو بهر او چه می
پرسیدند که:  5و مادرش را خواندند و [از ایشان] 4که او آن نابینا است که بینا شده تا آن که پدرش 3هنوز باور نداشتند
این  8دانیم که]ایشان گفتند که: [می 7بیند؟]نابینا زایده شد؟ [این ساعت چون می 6گفتید]ما آن که [میاین است پسر ش

؟ از او 11چشم او را که گشاد 10بیند یا]دانیم که [چون میبیند و لیکن نمیمی 9است پسر ما که نابینا بود و اکنون
یهودیان  15ترسیدند که]ا گفتند زیرا [از یهودیان می. پدرانش این ر14بهر نفس خود پاسخ دهد 13که [او] 12بپرسید

ین سبب ترسیدند؛ به اسپارش کرده بودند که هر که بگوید که مسیح است، او را از میان جماعت بیرون اندازند و می
 پدرانش گفتند که از او بپرسید. 

و] به او گفتند که: خدا را ستایش و دواُم بار خواندند آن نابینا را [ ]24: 9[ي، ؛ ي کوهونان و امامانمخاطبه
دانم و لیک گفت: اگر گنهکار است، نمی 16دانیم که او مردي گنهکار است. او به ایشان [جواب داد و]بده زیرا ما می

؟ 19. دیگر بار از او پرسیدند که: به تو چه کرد که چشم تو روشن شد18بینا شدم 17دانم که نابینا بودم و [این ساعت]می
؟ ایشان 21خواهید شاگردان او بشویدمگر می 20خواهید بشنوانم؟]بار [و] دوبار به شما گفتم، [دیگر چه میاو گفت: یک

 با داخ که دانیممی و هستیم؛دشنام دادند و گفتند: شاگردان او تو باش، ما شاگردان موسی  22بر او تندیدند و [او را]
 25دانید]مرد به ایشان گفت که: در تعجب ماندید [و نمی 24دانیم که از کجاست. آنسخن گفت و این را نمی 23وي

که  29گنهکاران التفات نکند االّ براي او 28دانم که خدا بر بانگ[و] دو چشم من گشاد. اکنون می 27کجاست 26که از
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از این جهت او را نخواهند و دشمن دارند و [به] دروغ شیطانی در روند و گم شوند؛ و شب روشنایی روز را پوشانید [اما] 
داشته شود و نور خدا االّ بر جاهالن و اصحاب غرور؛ و این تاریکی نیز که هست، ناچار است بر 1به یکبار پوشیده نشد

 آید.پیغمبران در آخر این فصل می 3. و گواهی این تفسیر مسند از2همیشه بر تمامت خلق بیفروزد

: برو 5چشم مالید؛ [و گفت]بر زمین [و] گل سرشت و بر دو چشم آن بی 4و چون اینها گفت، خیو زد ]6: 9[ي، 
تر او را ایشان که پیش 7شست. چون آمد، [همسایگان او و]. رفت [و] خود را 6ي شیلوحا بشوي[و] خود را در چشمه

فتند گنشست؟ [قومی میها می، چون چشم او را روشن دیدند، گفتند که: این نیست آن که در کنار راه8نابینا دیده بودند
نم. به او و گفت: م 13. او بانگ زد12در شک ماندند 11ماند و]او نیست االّ [با وي می 10گفتندو بعضی می 9آن است]

، گل کرد [به خیو 14استگفتند که: چون دو چشم تو گشاده شد؟ او جواب داد [و] گفت: مردي که نامش عیسی 
ي شیلوحا بشوي. رفتم [و] شستم [و] گفت که: برو [و] خود را در چشمه 17مالید [و به من] 16بر چشم [من] 15خود و]

دانم. ایشان نابینا را بردند پیش معتزالن [و] روز شنبه بود که ی: کجاست آن مرد؟ او گفت: نم19گفتند 18بینا شدم. [بدو]
از او پرسیدند که: او تو  21آن معجزها نموده بود. [دیگر بار معتزالن] 20]و گشاد و مالید او چشم بر و کرد گلعیسی [

و مالید،  23و چشم تو چون گشاد؟ او به ایشان گفت که: گل نهاد [بر چشم من] 22را کجا دید [و کجا برابر تو افتاد]
 25دارد؛ و دیگراناز معتزالن گفتنند که: آن مرد از خدا نیست زیرا روز شنبه نگاه نمی 24شُستم [و] بینا شدم. و بعضی

در میان ایشان. به او  /138/برگ بودند 26ها بکند؟ و قومی به تعصبگفتند: مرد گنهکار چون بتواند که این چنین شگفت
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کردار  4او گناه کرد نه پدرش نه مادرش االّ [تا] 3نه /136/برگگفت:  2]و داد جواب[ ایشان بهشد؟ عیسی  1چشم زایده
ی آید تا نتواند آدمي من بکنم چندان که روز است؛ و شب میکه کردار فرستاننده 7برازد. مرا می6او پیدا شود 5خدا بر

 هستم، منم روشنایی خلق.کار کند. چندان که در عالم 

نه آن است که نور آفتاب  8زیرا روشنایی اصلی» منم روشنایی خلق«معنی این سخن که او فرمود که:  تفسیر؛
. این انوارها جسمانی اند [و] به چشم 10یا ستاره یا چراغ یا غیره که هر که بیند، پندارد که نور دیده است 9یا ماه باشد

اندرونی را  13عالم تابید، مسیح است زیرا چشم معرفت و حواس 12که بر 11بینند؛ اما نور خداجسمانی این انوارها را می
آن  16هر که ایمان بیاورد و بداند [که] او همیشه در روشنایی بماند که [در] 15و روشنایی زندگانی افروخت؛ و 14گشاده

 . 18نماند 17جاي تاریکی

 19، روز او است که در عالم بود و کردار [او و]»آمدن چندان [که] روز است زیرا شب خواهد«و گفتن او که 
 24از بهر پیغمبران دروغ و علماي 23فرمود [که بیاید] 22که 21او همیشه روز است؛ [و شب] 20حکم او از بهر شنوندگان

انداختند جهت لذت دنیایی و عظمت  27اند [و] خلق را در ضاللت، فرمود که آمده26اصطالحی 25هايخوارج و دین
هاي مناسف به احوال خود نزدیک دیدند؛ اگرچه [در] ظاهر اینک ، راه28ود؛ و مردم نیز جهت دنیادوستیسلطنت خ

دانند، و اما در باطن، گمراه و [در] ضاللت اند؛ و آن که جهت ایشان، زندگانی جاوید خواهد، براستی بیاید و کارهاي می
؛ و ایشان 30که از دنیا و مهمات شیطان دور باشند /137/برگنهد هاي به زندگانی نزدیک بو راه 29به حقیقت نزدیک بیاموزد
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خود بیرون آمد، دید یک مردي که نزد  2. چون آن بنده از پیش خداوند1خداوند بر او رحمت کرد و او را رها کرد
خواه افتاد و . او [بر] پاي قرض3گرفت [و] به او گفت: مال حقّ مرا به من بده او صد دینار داشت. این بنده آن مرد را

تا هر چه پیش من داري، به تو بگزارم. او قبول نکرد [و] او را در زندان برد.  5مهلت خواست که بر من بشکیب 4[از او]
. 7آنچه این بنده به غریم خود کرد] این حرکت را دیدند، آمدند و خداوند خود را خبر کردند [از 6چون یاران آن بنده

 10آنچه [پیش تو] 9ي خبیث، من ترا رها کردم ورا پیش خود خواند [و] گفت: اي بنده 8و خداوند فرستاده، آن بنده
رحمت کنی  14دار خود [نیز]بر تو که بر وام 13کردي. واجب نبود 12درخواست 11داشته بودم از بهر آن که از من شفاء

دست  17و او را بر 16خداوند بر آن بنده خشم کرد [و غضبناك شد] 15تو رحمت کردم؟ [پس]آن چنان که من بر 
 22کندپدر آسمانی من با شما می 21آن چنان 20؛ و19شکنجه دهند و حقّ از وي بستانند [تمام] 18سرهنگان داد تا [او را]

 دل. 23ياگر آدمی از براي یاران خود عفو نکند گناه او از همه

 

 بود، به او چشم داد پنج: آن نابینا که از شکم مادر بی چشم زاینده[فصل] سی [و] 
زاینده بود. آمدند شاگردان و  26بی چشم 25، دید یک مرد که از شکم مادر [خود]24گذشت][چون می ]1: 9ي [

این چنین بی  یا مادر او که 29پدر [او] 28که: اي خداوند، این گناه که کرد؟ [این نابینا یا] 27]گفتند و[ پرسیدنداز عیسی 
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 . + و6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».مرد: «2و ف  1. در ف 8

 آمده است.» بر«در معنی » و. «9

 ك افزوده شد.در قیاس با ع و و  1. بر اساس ف 10

؛ شفاء یعنی آسانی دادن (دهخدا، »شفاعت: «2و ف  1. در ف 11
  به نقل از تاج المصادر بیهقی).

 ».التماس: «2و ف  1. در ف 12

 شد.تصحیح ك در قیاس با ع و و  1؛ بر اساس ف »بود«در اصل:  .13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ع و ك افزوده شد.در قیاس با . 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».در: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 . + شما20

 . + که21

 . + و22

 . + و23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».نابینا: «2و ف  1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 28

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 29
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، به کلیسا بگو؛ [و] 4که از آن جماعت نشنود 3، با دیگران بگو [و] بیار. [و اگر]2که از ایشان نشنود 1دو یا سه؛ و اگر]
، در آسمان 8گویم که هر چه در زمین ببندیدباشد. و راست به شما می 7، پیش تو مانند خیفی6از کلیسا نشنود 5اگر که
گویم که هر کجا دو مرد، به به شما می 10، در آسمان گشاده باشد. [و راست]9باشد و هر چه در زمین بگشایید بسته

و هر کجا که  14، از پدر آسمانی من بیابند13، هر چه بخواهند12، متّفق [و] سازگار باشند11یک سخن نیک، بر زمین
 اشم.در میان ایشان ب 16دو یا سه مرد به نام من، [من] 15متّفق شوند

، فروگذارم؟ تا هفت بار؟ 19بدي کند 18برادر من [با من] 17آنگه صفا گفت: اي خداوند، تا چند بار [اگر] 
 هفت. 22هفتاد بار 21هفت بار االّ [تا] 20]تا[ که گویمنمی: گفتعیسی 

 

 او به او بخشید 23فصل سی [و] چار: مثل آن که خداوند او قرض
 26خواست از بندگان خود [حساب] 25این ملکوت آسمان مانند شد به مردي [ملک که] 24[براي] ]23: 18م [

خداوند خود بدهد؛  27ده هزار دینار بود؛ و نداشت چیزي که به /135/برگبستاند. آمد پیش او یک بنده که نزد وي 
 30آن بنده پیش [آن]تا قرض خود بگزارد. آنگه  29زنش و فرزندانش [و] هر چه دارد، بفروشند 28فرمود که او را و

هر چه دادي، به تو بگزارم؛ و  31خداوند سجود کرد [و] گفت که: اي خداوند، مرا مهلت بده که در خدمت تو، [تا]

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».نشنوند«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».نشنوند« . در اصل:4

 ».که اکر«. در اصل: 5

 ».نشنوند«. در اصل: 6

» خارجی«؛ در ك: »حنیفی«و م:  2، ف 1. خیفی: بیگانه؛ در ف 7
 ».باجگیر«و 

 ».به بینید بر«. در اصل: 8

 ».بکشاهید: «2و ف  1؛ در ف »بکشاید«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + یا11

 . + و12

 ».بخواهد«. در اصل: 13

 ».بیاید«. در اصل: 14

 ».شنوند«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 و ك افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 . + و19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 . + و22

 ».وام: «2و ف  1. در ف 23

 ك افزوده شد.در قیاس با ع و و  1ف  . بر اساس24

 ك افزوده شد.در قیاس با ع و و  1. بر اساس ف 25

 ك افزوده شد.در قیاس با ع و و  1. بر اساس ف 26

 ».بر«. در اصل: 27

 آمده است.» با«در معنی » و. «28

 ».بفروشد«. در اصل: 29

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 31
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ل و دست نهاد بر ایشان و برکت کرد؛  ]16: 10س [بینند، گویم به شما که فرشتگان ایشان در هر وقت روي خدا میمی

 .5، او مهتر [باشد]4شما کهتر [است] 3که در 2کدام 1[و] گفت که: هر ]48: 9[

 
 شما است 7او یار ،6فصل سی [و] دو: هر که با شما برابري نکند

؛ او 11کردکه کسی به نام تو دیوان به در می 10معلم، دیدیم /134/برگ: اي 9و شمعون [و] یوحنَّا گفتند ]49: 9[ 8ل
 13*نام به که کسی* نیست بگذارید،] را[ او: گفتعیسی  ]39: 9[س، ما نیامد.  12را منع کردیم جهت آن که در پی تو و

 16هر که با شما برابري نکند، در عوض ]50: 9ل [بگوید.  15شگفت بکند و بتواند مرا منکر شود و براي من [بد] 14[من]
 18گویم که مزدآب بخوراند به نام مسیح، راست به شما می 17و هر که شما [را] یک نهله ]41: 9[س، یاري ده شما است؛ 

 نشود. 19آن کس گم

 
در زمین،  20بدي کند، تو او را عفو کن و آنچه بگشاییدفصل سی [و] سه: اگر برادرت با تو 

 در آسمان هم گشاده باشد
؛ اگر تو را مطیع شد، برادر 23عتاب کن 22بدي کند، تو او را [در میان تو و او] 21چون برادر تو [با تو] ]15: 18[م، 

یرا گواهی درست نشود االّ بر زبان بهر گواهی [ز 27با خود ببر 26، برو و دو مرد25نشنود 24خود یافته باشی؛ و اگر از [تو]

                                        
 ».بر«. در اصل: 1

 ».کدامین: «2و ف  1. در ف 2

 ».بر«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 تصحیح شد. 2؛ بر اساس ف »کند: «1. در اصل و ف 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »با«. در اصل: 7

 و م تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »م: «2و ف  1. در اصل، ف 8

آمده و » یوحنا«، فقط 49: 9و نیز در لوقا،  38: 9. در مرقس، 9
 ها نیز مفرد است.فعل

 ».دیدم«. در اصل: 10

 ».کردندمی: «2و ف  1. در اصل، ف 11

 آمده است.» با« در معنی» و. «12

و ك  1؛ بر اساس ف »به نام کسی که«. میان دو * در اصل: 13
 تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».عوض شما: «2و ف  1. در ف 16

 . نهله: جرعه (دهخدا).17

 ».ثواب: «2و ف  1. در ف 18

 ».ضایع: «2و ف  1. در ف 19

 ».بکشاید«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 . + و23

 و ك افزوده شد. 1. بر اساس ف 24

 ».نشود«. در اصل: 25

 ».شخص: «2و ف  1. در ف 26

 . + و27
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االّ به  ]21: 17[م، ؛ 2توان به در آوردندیو به چیزي دیگر جز از روزه داشتن و نماز کردن نمی 1به ایشان گفت: این نوع
 روزه و نماز بیرون رود.

 

 در میان ایشان 3فصل سی [و] یک: پرسیدن شاگردان از او که کیست بزرگ [و مهتر]
اندیشیدید در راه [میان چه می پرسید از ایشان کهآمد در کفرناحوم [و] چون اندر خانه رفت، می ]33: 9س [

اندیشیدند که کیست مهتر ایشان؛ و او خواند آن دوازده حواریون آن می 5؟ ایشان خموش شدند و [در راه]4شما]
 کارتر بشود. تر شود و از هر کس خدمتتر شود، پسخود را [و] گفت که: هر که خواهد که پیش /133/برگ

 آن کردندمی منع او شاگردان و کند برکت و بنهد ایشان بر دست تاعیسی آمدند پیش کودکان می ]13: 19[ 6م
گفت: بگذارید تا کودکان پیش من بیایند [و] ایشان را  8دشوار [آمد و] 7]را او[ و دیدعیسی  ]14: 10[س،  را؛ کودکان
گویم هر که آن کسان است که مانند این کودکان باشند. و راست به شما می 10زیرا ملکوت آسمان بهر 9کنیدمنع مه

و گرفت یک کودك [و  ]36: 9[س، ، در ملکوت اندر نرود. 11قبول نکند ملکوت خدا [و] همچون این کودکان نشود
قبول کند،  13[من] بر دوش خود نهاد [و] به ایشان گفت: هر که مانند این کودك به نام 12او] را [در میان برخیزانید و]

من راست به شما  ]3: 18[م، مرا قبول کرده باشد و هر که مرا قبول کند، نه مرا قبول کرده باشد االّ آن که مرا فرستاد. 
نروید. و آن که خویشتن را فروتن کند  14گویم که: اگر همچون این کودك نشوید، در ملکوت آسمان [اندر]می

[را] عزیز دارد از براي من، مرا عزیز  17فروتن 16در ملکوت آسمان. [و] هر که مرد 15مانند این کودك، او عظیم باشد
 18اند، بهتر بود او را که در گردنش خرآسیاداشته باشد و هر که خوار دارد یکی از این کودکان که به من ایمان آورده

 19ودك از ایشان که متواضع اند؛ [راست]پرهیز دارید که تسخّر زنید بر یک ک ]10: 18م [بیاویزند و در دریا بیندازند. 

                                        
 و ك تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »انبوه«. در اصل: 1

 ».آوردند«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 و م تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »س: «2و ف  1. در اصل، ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کنندمی «. در اصل: 9

 . + آسمان؛ کاتب روي آن خطی کشیده است.10

 . + و11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 .افزوده شد 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 ».مرا«. در اصل: 16

 . + و17

 ».خرآسیاو: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19
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 /132گ/بر. اکنون 3کرد*و او را تباه می 2انداختو گاهی در آب می 1انداخت]کوچکی دارد؛ *گاهی در آتش [می
 خواهی، چه هر آوري، ایمان توانیمی اگر: گفت مرد آن بهرحمت کن. عیسی  5توانی ما را یاري بده و [بر ما] 4[هر چه]
گفت که: ایمان  8گریست و]زد [و میپدر آن کودك بانگ می 7. هماندم6بیاورد] ایمان که کس آن براي[ بشود

، 10شدندمی 9جمع باز و گریختند دور بودند، او پیش که خلق يهمه دیدآوردم، یاري بده سستی ایمان مرا. چون عیسی 
 فرمایم از این کودك بیرون آیی و دیگر بار [بربانگ بر آن جان پلید زد و گفت: اي جان گنگ [و] الل، من ترا می11

ن سیارا. آن دیو فریاد برآورد و از کودك بیرون رفت و آن کودك چون مرده فتاد آن چنان که ب13نعره زد 12وي]
برکشید؛ [کودك] برخیزید [و] بر پاي خویشتن  16]را او[ و نهاد کودك آن دست بر دست. عیسی 15که مرد 14گفتند

، شاگردان از او پرسیدند در خلوت که: ما چرا نتوانستیم آن دیو به در 18فتر در خانه اندرعیسی  17شد. و [چون]
 ایمان شما است. 19کردن؟ گفت: از براي کماسی

 

 ي خردلمثل دانهفصل سی: 

به این کوه که  21گفتیدي خردل، میشما ایمان باشد مانند دانه 20گویم که اگر درراست به شما می ]20: 17[م، 
 ]29: 9[س، شد. نمی 24کرد و هیچ چیزي بر شما غالب[تر]افتد، شما را اطاعت میو در دریا به 23خود برخیزد 22از جاي

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. به قیاس ف 1

 ».انداخت«. در اصل: 2

و بسیار وقتها او را در اتش می : «2و ف  1. میان دو * در ف 3
 ».اندازند و باري در آب می اندازند او را تباه می کنند

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».ساعت: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 9

 . + و10

 را نوشته و سپس خط زده بود.» کنک«ي . در اینجا واژه11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 . + و13

 ».بنداشتند: «2و ف  1. در ف 14

 ».مرده شد: «2و ف  1ف  . در15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 . + و18

. کماسی: کمی، کاستی، کمبود، نقصان مقابل بسیاري 19
 (دهخدا).

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 20

 ».می کفتند«. در اصل: 21

 ».جایکه: «2و ف  1. در ف 22

 ».برود«: 2و ف  1؛ در ف »برخیز«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24
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 /131/برگپاکان را که بعد از مفارقت این تن  2او وعده داد 1که نیست آن دیدند حواریون که تن آن. بود شده
و هر که «، بپوشند تن روحانی که هرگز بالیا نشود. از این دانستند آنچه به ایشان گفت: 3گوشتمندي که بالیا بشود

 4ها از این [بیشتر و] نغزتر هست، اما به جهت [پرهیز از] تطویلدیگر شرح؛ و »جان خود بمیراند، او را زنده کرده باشد
 کوتاه کردیم و بس.

 

 فصل بیست [و] نهم: خوش کردن کودك دیوانه
بسیار  6چون آمد پیش شاگردان خود، دید [پیش ایشان] ]14: 9س [آمدند،  5دواُم روز چون از کوه به زیر ]37: 9ل [

آمدند  9[جمله] ]37: 9[ل، خلق او را دیدند.  8کردند. همان ساعت [تمامیت]نویسندگان با ایشان بحث می 7[ها و]گروه
پیش  ]14: 17م [کنید؟ و از ایشان یک مرد، . از نویسندگان پرسید که: چه بحث می10[و] سالم کردند ]15: 9[س، پیش او 

پسر خود را آوردم در نزد تو که در او دیو  ]17: 9س [ رحمت کن، 11او شد [و] زانو زد و گفت: اي خداوند، بر من
و بسیار در عذاب است و چند بار او را در آتش انداخت و [چند  12نماید][خود را از بام به وي می ]15: 17[م، هست 

و  اندازدآید، او را میمی 14گذارد که سخن بگوید و چون [پیش او]و او را نمی ]17: 9س [در آب انداخت؛  13بار]
شود؛ و گفتم به شاگردانت تا او را به در کنند و نتوانستند. عیسی و خشک می 15ساودسوزد و دندان خود بر هم میمی
، تا کی در میان شما باشم؟ و تا کی به شما تعلیم بدهم؟ او را پیش من 16ندارید ایمان که دوده اي: که گفت ایشان به

و کف  20کودك را بر زمین زد 19که او را دید، آن جان پلید، [آن] 18عتسا همان. آوردند. او را پیش عیسی 17بیاورید
 22: چند وقت باشد که چنین شد؟ ایشان گفتند که: از21که کودك آن پدر از پرسیدزد. عیسی کرد و دست [و] پا می
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 . + و3
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خود را از نام توي می : «2افزوده شد؛ در ف  1اس ف . بر اس12
 ».نماید

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».می ساید: «2و ف  1. در ف 15

 ».ندارند«. در اصل: 16

 . + و17
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، کسی 5. چون سر برداشتند4: باك نیست بر شما، [مترسید]3]گفت و شد[ ایشان نزد. عیسی 2به روي افتادند 1از سهم
، ایشان را سپارد تا به کسی نگویند آنچه دیدند تا آن 7به زیر آمدند[و] چون از کوه  ]9: 9[س، تنها؛  6ندیدند جز عیسی 

 ایشان خموش شدند [و] به کسی چیزي نگفتند. ]36: 9ل [فرزند آدمی از میان مردگان برخیزد.  8وقت [که]

. 9بیاید مسیح زا زودتر الیا بایدمی که گویندمی نویسندگان معنی چه به: گفتند او بهشاگردان عیسی  ]10: 17م [
و هر چیزي را تمام  11گویم به شما که الیا آمدتمام کند. و راست می 10چه هر تا بیاید الیا: گفت] و[ داد پاسخعیسی 

فرزند آدمی  ]12: 17م [آن چنان که نوشته شد  ]12: 9س [کرد و او را نشناختند و ایشان هر چه خواستند به او کردند؛ 
و آنگه شاگردان  ]13: 17[م، و خوار شود.  ]12: 9[س، بکشد  ]12: 17[م، رنجش  12[بسیار] ]12: 9[س، خواهد که از دست ایشان 

 کرده بود.  اشارتدانستند که آن سخن براي یحیی 

گفتند [که] الیا است و قومی بهر آن است که قومی می14 /130/برگ 13الیا ونمودن مسیح خود را با موسی  تفسیر؛
 از کیی یا[ است شویندهگفتند که یحیی گفتند که ارمیا است و قومی میمی 15قومی و استگفتند [که] موسی می

نشود االّ [بر  19زیرا گواهی [درست] 18[و] برد جهت [گواهی] 17؛ و او با خود [آن] سه شاگرد برگرفت16]پیغمبران
 نمودتا بدانند که [او آن است که خود را اول به موسی  گردانید 21دو یا سه [گواه]، [و به این] شیوه روي [خود] 20زبان]
خداوند  23است و [او است] داوود پیغمبران از پیغمبري نه و الیا نه و استنه موسی  22]او که بدانند و سینا کوه در

 تباه ود،ب گوشتمندي که الیا و موسی تن زیرا درست تن به نمود ایشان به خود الیا واو در موسی  24همگان. [و آن که]
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. + جاي صورت کشی که با یاران خود با یک دکر چند نفر 13
 سخن می کنند تا ظاهر شود از بهر صورت کشی مجلس اله اعلم

یارانها عیسی با . + جاي صورت کشی مجلس آراستن و 14
 یکدکر سخن می کویند
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و بر  4بر دوش نفس خود آن چنان که در بند تدبیر تن نباشد 3ها تن خود بردارد2؛ صلیب تن است و گوشتمند1پس من
و او را به اندك غذا تیمار دارد چندان که جان در او  7التفات نکند 6شدن او یا شکنجه [بدو] دادن 5او یا نزاربر افتادن 

 مفارقت کند و از تعلّقات فارغ شده باشد و زندگانی جاوید یابد. 8است، تا آنگه [که]

 

 الیا وبا موسی  9فصل بیست [و] هشت: تجلّی مسیح بر کوه تابور
 12با ایشان در 11*و را یعقوب برادر* یوحنَّا، و یعقوب و صفا برد خود باشش روز، عیسی  10و بعد از ]1: 17م [

او همچون آفتاب و  14] [و] در دیدار ایشان متغیر شد و تابید روي2: 17[م،  بی کسی دیگر، ]2: 9[س،  13کوه بلند باال رفت
روي زمین مانند آن  16آن چنان که آدمی بر ]3: 9س [؛ 15[و] نور [تابنده] ]29: 9[ل، ي وي سفید شد همچون برف جامه

: گفت؛ صفا به عیسی 19گفتند سخن وي با] و[ الیا وموسی  18[برابر ایشان] 17[و] پدید شد ]3: 17م [نتوانند سفید کردن؛ 
 الیا؛ براي یکی و موسی براي یکی و تو براي یکی بسازیم گاهسایه سه باشیم، اینجا که بخواهی اگر شاید خداوند، اي
ابر روشن و بر ایشان پوشانید و سایه کرد و آواز  22[آمد] ]5: 17م [. چو این را گفت، 21چه بگوید 20دانستنمی ]33: 9ل [

، ماند عیسی 24چون آواز شد /129/برگ ]36: 9ل [من؛ از او بشنوید.  23گفت: این است پسر دلبندشنیدند از ابر [که] می
چون شاگردان آن آواز شنیدند،  ]6: 17م [در رفتند.  26ابر] در[ الیا] و، چون دیدند که موسی [25[و] ترسیدند ]34: 9[ل، . تنها
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 2همیشه به تن درست بماند و لیکن زندگانی که مسیح به خلق بخشیده، این است که راه [عدل و] 1*آدمی در تن او*
او است، همیشه ابلیس بر وي موکّل  4دنیوي به خلق نمود زیرا چندان که جان آدمی [در تن] 3رستگاري از عالیق

[و] پوشیدن و لهو [و] طرب  6مثل خوردن و آشامیدن و خرامیدن و تفرّج 5نماید شهوات دنیوياست؛ و او را خوش می
چیزها بنهد، از حالل این همه حاصل نشود، ناچار  7ها؛ چون آدمی خود را در طلب این [چنین]و تمتّع [و] از این احوال

ا هکاري پیش گیرد و از این شیوه[ها و] احوالبدهد و بکشد و فریفته 8د و دروغ بگوید و گواهی [زور]است که بدزد
آدمی را  12؛ چون11احوالی شیطانی است 10خود بدارد و [این] همه [افعال و] 9هاي معیشتبورزد که مگر بتواند آرایش

نهاد؛ و چون جان او  15لیس است زیرا که خود را در تبهي اب، همیشه او بنده14بعضی تعلّق این دنیا او را عشق باشد 13از
پیوسته بماند و خالص نیابد؛ این است  16از تن مفارقت کند، همان است که در بند ابلیس است و [در] تعلّقات دنیوي

جه نبورزد و طمع از این دنیا به کلّی ببرّد به یکبار، اگر شک 17مرگ دوام که مرگ اعظم گویندش. چون آدمی راه خدا
، همان است که جان خود را زنده کرده باشد زیرا چیزي 18بکشد و عذاب [و] مرگ به شمشیر یا به خستگی و غیره

: 22گفت 21تر از این آسایش؛ آن چنان که پولس پیغمبرخوش 20آسایش دیگر 19تر از این [تن و]دیگر هست عظیم
 25؛ برهنه شود از این [تن] جسمانی [و] بپوشد24ودنش /128/برگتباه شد و شود، چیزي [هست] که تباه  23بپوسد این که

از  27خواهد و گفتن او که صلیب خود بر دوش خود برگیرید و بیاییدآسایش می 26تن روحانی؛ مسیح ما را از بهر آن
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ند ک دارد، جان خود را هالكفصل بیست [و] هفت: گفتن او که هر که مرا دوست  /126/برگ
 1و هر که مرا انکار شود، من او را انکار کنم

[و] به ایشان گفت که: هر که بخواهد در پی من بیاید، جان  5و شاگردان را طلبید 4خلق [را] 3و عیسی  ]34: 8[ 2س
و هر که خواهد جان خود را زنده کند، بمیراندش؛ [و] صلیب خود  ]35: 8س [[و] به نفس خود زاهد شود  6خود بیندازد م

بهر سپارش من، جان خود را زنده  8بهر من بمیراند [و] 7بر دوش خود بگیرد و بیاید در پی من؛ و هر که جان خود [را]
چه در گیتی است،  10[هر]و چون فایده است آدمی را اگر  ]26: 16[م، و زندگانی جاوید یافته باشد  ]25: 12[ 9يکرده باشد، 

و هر که مرا منکر  ]38: 8س [چه دهد عوض جان خود.  11یا ]26: 16[م، هالك کند  ]25: 9[ل، در دست آرد و نفس خود را 
آدمی  14و فرزند ]27: 16[م، آن مرد را  13خود آورده باشد و فرزند آدمی منکر شود 12شود در میان خلق، او گناه [و] وبال بر

و هر کسی را سزاي کردار خود بدهد؛ و  ]27: 16م [، 16چون بیاید به ستایش پدر با پاکان خود ]38: 8[س، آمدن؛  15خواهد
 که ببینند ملکوت خدا به عظمت.  17گویم، اینجا قومی هستند برخاسته که مرگ نچشند تا آنگهراست به شما می

ي ، اما به واسطه19مردن 18خواهد]داند کی نفس آدمی چیزي است که در سرشت خود [مرگ را نمی تفسیر؛
است که مسیح  25، [آن] مردن24تن [را و] این 23پذیرد به دو نوع: یکی مفارقت جانمی 22در تن مردن 21آن 20اتحاد

 26فرمود: [هر] که جان خود هالك کند، او را زنده کرده باشد زیرا جان آدمی در تن همچون مهمان است و خداوند
نه به آن است که جان  /127/برگخلق؛ و زندگانی  29آمد از براي زندگانی 28[است که] مسیح 27جان [و] تن [و مهمانی]

                                        
 ».شوم: «2و ف  1. در ف 1

 و م تصحیح شد. س با كدر قیا؛ »م«. در اصل: 2

 . + و3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».بانک زد: «2و ف  1. در ف 5

، نه در متّی است نه در »به نفس خود زاهد شود«ي . جمله6
 مرقس.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 و م تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »م«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ك تصحیح شد.در قیاس با و  1؛ بر اساس ف »تا«. در اصل: 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »با«. در اصل: 12

 . + و13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرزندان«. در اصل: 14

 . + و15

 . + را16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 17

 افزوده شد. 1اساس ف . بر 18

 ».مردنی«. در اصل: 19

 ».آنجا«. در اصل: 20

 ».او: «1. در ف 21

 ».آدمی«. در اصل: 22

 . + و23

 . + را24

 ».مرك: «1. در ف 25

 ».خداخود«. در اصل: 26

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 28

 ».زندکان«. در اصل: 29
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گویید؟ شمعون صفا داد جواب و گفت: تویی مسیح، پسر خداي یا یکی از پیغمبران. او به ایشان گفت: شما چه می
لیک  3اي شمعون پسر یونا، که این راز گوشتمندي به تو ننمود 2گفت: خُنُک [ترا] 1]و داد جواب[ او بهزنده. عیسی 

نهم و خود می 6و بر این سنگ بنیاد کلیساي 5گویم که: تویی آن سنگ جاویدآسمانی؛ [و] من به تو می 4پدر [من]
، در آسمان بسته شود 9کلید ملکوت آسمانی و آنچه در زمین ببندي 8دهم؛ و ترا می7هاي بال او را گزند نکننددست

و بعد از این به شاگردان خود سپارش کرد تا به کسی  ]20: 16م [؛ 10[و آنچه در زمین بگشایی، در آسمان گشاده شود]
 نگویند که او است مسیح.

 
 بردار خواهد شدن 11شش: آگاه کردن [شاگردان] خود را که[و] [فصل] بیست 

خواهم که در اورشلیم اندر می ]21: 16م [گفت: می 13[و بدیشان] ]22: 9، 12[لآغاز کرد [به] تعلیم ایشان  ]31: 8س [
. 15برخیزم 14بینم از پیران جهودان و امامان [و] نویسندگان [و] ایشان مرا بکشند و بعد از سه روزر رنج میروم و بسیا

[و]  ]33: 8[س، ناك التفات کرد برسد. و آنگه سوي صفا دژم 16شمعون گفت: آنجا مرو خدا مکناد که ترا چنین واقعه
زیرا به قدرت  ]33: 8[س، شدي  18زیرا از بهر من پاپیچ ]23: 61[م، از من اي ابلیس،  17بر وي بانگ زد و گفت: باز [گرد]

این سخن  21و [ایشان] ]45: 9[ل، و براي این سخن دل ایشان تنگ شد  ]23: 17م [االّ در امور نفسانی  20اندیشینمی 19خدا
 پرسیدند. و می 22دریافتندرا نمی

 
 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

و در قیاس با ع  2و ف  1؛ بر اساس ف »بنمود«. در اصل: 3
 افزوده شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 در همین کتاب. 22/ 1ي این لقب شمعون، رك: . درباره5

 ».کلیساه«. در اصل: 6

 ».نکند: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده و تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »دهم«. در اصل: 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »به قیدي«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + خواد11

 ».م: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »هنکام«. در اصل: 14

 . + و15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »واقعی«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »پاسخ«. در اصل: 18
 ».باشیباعث لغزش من می«ك: 

 . + را19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نمی شناسی«. در اصل: 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »درنیافتند«. در اصل: 22
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آرید آن پنج نان که پاره کردم و دادم به پنج هزار شنوید؟ [و به یاد نمیها دارید و نمیبینید و گوشدارید [و] نمی
 4آن 3داریدبه یاد نمی 2شان گفت:]پاره نان برداشتید؟ ایشان گفتند: دوازده. باز به ای 1مرد؟ از پیش ایشان چند سبط

. به ایشان گفت 7چند برداشتید؟ ایشان گفتند که: هفت سلّه 6چهار هزار مرد را سیر کردم؟ و اضافه 5هفت نان که [بدان]
ن. انگفتم از بهر خمیر نان لیکن از بهر آن گفتم که پرهیز دارید از خمیر زنادقه و امام ]11: 16م [تا این ساعت نه دریافتید؟ 

 از تعلیم ایشان پرهیز کنند.  10[بل] 9دانستند که اشارت او نه بهر خمیر نان بود، [الّا] تا پرهیز دارند از خمیر زنادقه 8آنگه

 

 فصل بیست [و] چار: آن نابینا را که خوش کرد در شهر صیدا
که دست بنهد بر وي؛ و او  11خواستندآمد در شهر صیدا [و] آوردند در پیش او یک نابینا و از او می ]22: 8س [

چشم آن نابینا را  13به خیو 12اي برد [بیرون از دیه و]دست خود بر دست او نهاد [و] گرفت آن نابینا را [و] در گوشه
بینم آدمی همچون شاخ : می15بینی؟ او گفتبرابر [او] کرد [و] گفت که: این چند است که می 14مالید و [دست]

اد آن دید؛ و فرستدست بر دست آن نابینا نهاد و محکم کرد، آنگه هر چیزي روشن می؛ و دیگر بار 16جنبددرخت می
 مگو. 18برو [و] به کسی [چیزي] 17ي خود [و] به او گفت: [در دیه]مرد را به خانه

 

 پنج: پرسیدن او از شاگردان خود که من کیستم [و] [فصل] بیست

در راه  ]27: 8[س، کرد [و]  /125/برگرفت، آغاز فیلیفوس می 21يقیساریه 20[والیت] 19بهچون عیسی  ]13: 16[م، 
و ایشان گفتند که: بعضی  ]14: 16[م، گویند؟ خلق از بهر من چه می ]27: 8[س، پرسید که: از شاگردان خود می ]13: 16[م، 

پیغمبر  د: ارمیاءگوینگویند که: الیاس پیغمبر است، و بعضی میاست، و بعضی می 22شویندهگویند که یحیی خلق می
                                        

. سبت و سفط و سفطا ظرفی است که از چوب یا نی یا امثال 1
 آن سازند (دهخدا).

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».آیدنمی«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »از«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».لتفض: «2و ف  1. در ف 6

 ».شله: «2و ف  1. در اصل، ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 8

 . + و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».التماس کردند: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 . + بر13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + یکی15

 ».جنبیدمی«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».از«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».قنیساریه به«. در اصل: 21

 ».شنوینده«. در اصل: 22
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 افتاده بود 1]ايهمچون کُندهدو: خوش کردن آن زن که هژده سال [ [و]فصل بیست  /123/برگ
 که بود سال هژده که بود زنی یک آنجا در و انجمن؛ در دادمی تعلیم شنبه روز درو چون عیسی  ]10: 13ل [

 را زن آن. و عیسی 2کند دراز را خود پاي] و[ دست که توانستنمی و کُنده و بود شده پیچیده هم در و بود رنجور
دست و پاي  4هاي تو؛ و دست خود بر وي نهاد، همان دم [دو]گفت: اي زن، رهیدي از رنج 3]بدو و خواند را او[ دید،

 7جهت روز شنبه که آن زن را شفا داد 6تیره شد 5کرد؛ و سرور جماعت [بعد از آن که]او خوش شد و ستایش خدا می
روز شنبه.  9و خوش شوید [و نه] 8[و] گفت: شش روز است که واجب است که در آن کار کنید و در آن روزها بیایید

آخور نگشاید  12گاو یا خر خود را از 11که در روز شنبه 10یکی شما از کیست منافق، اي: گفت] و[ داد جوابعیسی 
هژده سال؛ واجب نبود  15زن دختر ابراهیم است [و] ابلیس او را در بند کرده [بود] 14و [این] ؟13و نبرد او را آب دهد

ها ، مبهوت شدند به آن شگفت16که گشاده شود از بند در روز شنبه؟ چون اینها گفت، هر که برابر بودند [و حاضران]
 ماندند.شد [و] در تعجب میکه در دست او می

 

 مدام پرهیز دارید از خمیر معتزالنسه:  [و][فصل] بیست  
و شاگردان او فراموش کردند که توشه  ]5: 16[م، و ایشان را آنجا گذاشت [و] در کشتی نشست.  ]13: 8س [

در  21و [نه یک تا نان با ایشان نبود] ]14: 8[س، با خود نبردند  20نان [و توشه] 19از کنار [و] یک 18[و] گذشتند 17بستانند
و از خمیر  ]6: 16م [و از خمیر هیردوس،  /124/برگي معتزالن ارد [و] گفت: پرهیز دارید از خمیر مایهکشتی؛ ایشان را سپ

 همدیگر هب چرا: گفت ایشان به دانست؛گفتند: نان نداریم. عیسی ایشان یکی با یکی می ]16: 8س [زنادقه و امامان. 
ها ، دل شما پوشیده است که نه دریافتید؟ وچشم23ندانستید [و تا] این ساعت 22غایت این تا نداریم؟ نان که گوییدمی

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 ».دراز کردن: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + کفت6

 ».خوش کرد: «2و ف  1. در ف 7

 ».بیاید«. در اصل: 8

 افزوده شد.و در قیاس با ع  2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».کسی: «2و ف  1. در ف 10

 . + یا11

 ».در«. در اصل: 12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ندهد«اصل: . در 13

 افزوده شد.و در قیاس با ع  2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + س17

 . + و18

 ».هیج: «2و ف  1. در ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».ساعت: «2و ف  1در ف  .22

 . + غایت23
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 3؛ و یکی روزگار ملکان از شاوول2شاوول تاکردند از موسی اسرائیل می؛ یکی روزگار پیغمبران که تدبیر بنی1گذشت
[در] این  4کردند[که] کوهونان ایشان را تدبیر می /122/برگتا خرابی بخت النصر و یکی از پی خرابی اورشلیم تا مسیح 

یک سال دیگر  6و نیافت و [آن] 5ي ایمان [و] راستی خواست[از ایشان]روزگار و هر روزگار پانصد سال. [مسیح] میوه
[و] معجزات او همیشه در میان ایشان  9قیصر. دین مسیح 8مسیح است تا آمدن طیطوس 7لت داد و تیمار کرد، ازکه مه

ي عبادت ایشان و روزگار ایشان تمام شد و خانه 10در این چهل سال پیدا بود و توبه نکردند و ایمان نیاوردند؛ آنگه
تا درست شود آنچه خدا فرمود  11پذیرددیگر بار آبادانی نمی قربان ایشان و نماز ایشان برداشته شد و پراکنده شدند و

اسرائیل [و] خرّم  13، گفت خدا قربان ایشان برداشته کند تا ابد األبد گفت خدا که شادناك نشود12بر زبان اشعیاء پیغمبر
براي این،  گزیدي؛ از 18شدي از راه خدا و خبیثی [و] دروغی 17زیرا باشگونه [و مخالف] 16خلق 15مانند باقی 14نشود

ها؛ کنم در والیت 20ترا پراکنده 19ي تو؛ و]هاي تو [و از معصرههاي تو و از محصلخدا، برکت از تو برکند و از خرمن
ي نشود که الیق خانه 21آنگه قربان از بهر خدا نکنید و نه جانور به جهت قربان کشته شود و در آن روزگار شما را بچه

سخت درشت  23آن روزگار که از شما داوري بستانم و آن روز که ایشان را سزاواريباشد. اینک نزدیک شد  22[خدا]
 25پیوسته بدارم به گناه ایشان. حاشا که [ایشان را] 24پیاپی بدهم از بهر انکاري ایشان و ایشان را در گناه پدران ایشان

که عقل دارد، این معنی را دریابد که  این چنین فرمود و این چنین شد. هر 26بار دیگر بپذیرم؛ خدا [بر زبان پیغمبران]
 گوید.چه می

 

                                        
 . + و1

 ».شاول«. در اصل: 2

 ».شاول«. در اصل: 3

 . + و4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 ».کردند«صل: . در ا7

 به جاي کسره به کار رفته است.» و«. + و؛ ظاهراً این 8

 ».مسیحی«. در اصل: 9

 . + از10

 ».نمی پذیرند: «1. در ف 11

. این مضمون بارها در کتاب اشعیا آمده است ازجمله در 12
 به بعد. 21: 14اشعیا، 

 . + و13

 . + و14

 ».دیکر: «1. در ف 15

 ».خلقان: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1ف . بر اساس 17

 . + و18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19

 ».پرکنده«. دراصل: 20

 ».جوان: «1. در ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 ».سزاوار«. در اصل: 23

 . + را24

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 26
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 ایشان را کشتفیالطس  2که 1فصل بیستم: آن [قوم]
قربان ایشان  /121/برگایشان را با  5که فیالطس [خون] 4از بهر جلیلیان 3در آن وقت مردم آمدند و گفتند ]1: 13ل [

گناه کرده بودند که این چنین  7پندارید که آن جلیلیان بیشتر از همه کس. عیسی جواب داد [و] گفت: می6 آمیخته [کرد]
شما نیز توبه نکنید، همه این چنین هالك شوید. و یا آن  9 گویم اگر [همگینان]به شما میو لیک  8بر ایشان افتاد؛ [نه]

پندارید که ایشان را در اورشلیم گناه بیشتر از آن را کشت و می 10هژده کس که در شیلوحا، برج بر ایشان افتاده و ایشان
 شوید.  14نیز مانند ایشان بمیرید و گم 13نان]گویم اگر توبه نکنید شما [همگیاکنون به شما می 12؛ [نه]11خلق بود

 

 [فصل] بیست [و] یک: مثل آن درخت که میوه ندهد و کندن او

خواست و آمد در وقت، از آن درخت میوه مییکی را در رز خود، یکی درخت انجیر بود و می ]6: 13[ل، 
؛ او را 17یابمخواهم و نمیمیوه می 16[انجیر]آیم [و] از این درخت ؛ به رزبانان گفت که: سه سال است می15یافتنمی

بگذار تا او را تیمار کنیم و  18برکنید زیرا زمین را باطل کرده است؛ و رزبانان گفتند: اي خداوند، یک امسال نیز او را
 کنیم و بیرون اندازیم او را به دور. ماند و اگر نه، برمیدهد، می؛ اگر میوه می20بدهیم 19تربیت

رزبانان پیغمبران اند و حواریون اند،  22زمین میعاد، [و] 21د رز مسیح است و [رز اورشلیم است و]خداون تفسیر؛
که سه سال که گذشت، به او میوه ندادند و آن سه روزگار است که بر ایشان  24یهودیان اند 23[و] درخت انجیر

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 2و ف  1رست مقدمه، ف ؛ بر اساس فه»اکر«. در اصل: 2
 تصحیح شد.

 . + که3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جلیان«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».جلیل: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».همکینان« :2و ف  1. در ف 10

 ».بودند«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».نیست: «2و ف  1. در ف 14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 ».او را نیز«. در اصل: 18

 ».تقویت: «2و ف  1؛ در ف »تربید«. در اصل: 19

 . + و20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

ها به معنی انگور آمده است (دهخدا)؛ در ع: . رز در فرهنگ23
 ».تین«

 دارد. 5. این تمثیل ریشه در کتاب اشعیا، باب 24
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 پیغمبر را 1[فصل] نوزده: که یهودیان از او آیت خواستند و گفت مثل یونان
خود گرم شد [و] گفت:  3؛ و او به2خواستند و آیت از آسمان تا وي را بیازمایندو معجزات از وي می ]11: 8س [

که آسمان پاك است  4به ایشان گفت: چون شب نزدیک شود، گویید ]2: 16م [خواهند؟ این قبیلت چه می /120/برگاین 
و وقت آفتاب  ]3: 16[م، که گرم است  6بگویید چون جنوب راست بجنبد، ]55: 12[ 5لزیرا که سرخ است و چنین بشود؛ 

 10[و چون] ]54: 12ل [، سرخی که به سیاهی زند. 9که امروز زمستان است زیرا آسمان سرخ شد 8بگویید که* 7*بامداد
دانید اي منافقان، شما می ]3: 16م [که باران خواهد آمدن و چنین باشد.  12، بگویید11آیدببینید ابر از سوي مغرب می

دانید از هم دگر جدا هاي زمین و آسمان مینشان ]56: 12ل [دانید؟ هاي این زمان نمیروي آسمان بنگرید و شگفت
 اندازید؟از درون خود راستی نمی 13دانید جدا کردن؟ چرا]کردن، چگونه [این روزگار نمی

جز از آیت  16داده نشود 15[آیت] خواهند [و] به ایشانگفت: این قوم فاجر و گنهکار آیت می 14آنگه ]4: 16[م،  
، آن چنان فرزند آدمی از بهر این دوده 20شد 19نینوا آیت 18آن چنان که یونان از بهر [کسان] ]30: 11[ل، پیغمبر؛  17یونان

برابر این دوده [و] او را خجل و شرمناك کند زیرا از آخر زمین  23در روز داوري برخیزد 22یمن 21يآیت بشود و ملکه
در روز داوري  24تر است؛ و مردمان نینواکمت سلیمان بشنوند و اینجا هست آن که از سلیمان بزرگاند تا حآمده

برابر این دوده [و] او را بشکند از بهر آن که به موجب وعظ یونان توبه کردند و اینک اینجا هست آن که از  25برخیزد
 تر است.یونان پیغمبر بزرگ

 

                                        
 . + و1

 ».بیزمایند: «2و ف  1. در ف 2

 ».در: «2و ف  1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کفتید«. در اصل: 4

 ».ل و چنین بشود«. در اصل: 5

 ».بکویند«اصل:  . در6

 ».بام داد«. در اصل: 7

و ف  1؛ بر اساس ف »بکویند که بامداد«. میان دو * در اصل: 8
 تصحیح شد. 2

 . + و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 ».بکویند«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».اینکه«. در اصل: 14

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + و16

 . + و17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».نینوایت«. در اصل: 19

 . + و20

 تصحیح شد. در قیاس با ك؛ »مملکت«. در اصل: 21

 ».تیمن: «2و ف  1؛ در ف »یمن«. در اصل: 22

 . + و23

 ».نیوي«. در اصل: 24

 . + و25
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 رفتن مسیح بر سر کوه، باال 1فصل هفده: [بر]
ي جلیل آمد و بر کوه باال رفت و آنجا نشست؛ و بسیار نقل کرد [و] به کرانه 2]آنجا ازآنگه [عیسی  ]29: 15م [

آمدند [و] خود ، همه می5لنگان و بعضی از نابینایان و بعضی از الالن [و چیزي پیسان] 4، بعضی3خلق پیش او گرد شدند
دیدند که الالن [و  7و [چون] /119/برگ؛ و جمیع خلق در تعجب ماندند 6کردانداختند و همه را شفا میرا پیش وي می

 اسرائیل را ستایش دادند. 9بینند، خدايروند و نابینایان میگویند و لنگان به پاي میسخن می 8گنگان]

 

 فصل هژده: که از هفت نان چهارهزار مرد را سیر کرد

 ]32: 15م [شدند و نبود ایشان را چیزي که بخورند.  10جمعروزها خلق بسیار در پیش عیسی و در آن  ]1: 8س [
اند و 11ه در پیش [من]ک است روز سه زیرا کنممی رحمت خلق این بر: گفت] و[ خواند] را[ خود شاگردانعیسی 

ن مقدار ایشان گفتند: از کجا داریم آبینم که گرسنه بروند تا در راه هالك نشوند. و چیزي ندارند که بخورند؛ روا نمی
. خرد اهیم از اندکی و نان هفت: گفتند ایشان دارید؟ نان چند: گفترا سیر کنیم؟ عیسی  12چیزي که این همه [خلق]

کرد [و] به  13زمین بنشینند، و آن هفت نان و ماهی را به دست گرفت [و] برکت [نهاده و پاره] بر: که فرمود را خلق و
و جمیع آن خلق بخوردند [و] سیر شدند و فراهم  ]37: 15[م، . 14تا بر خلق پخش کنند ]6: 8[س، داد  شاگردان خود

چهار هزار مرد خوردند  18. از آن نان و ماهی17پر کردند 16اي که در زمین مانده بود [و] هفت سلّههر ریزه پاره 15آوردند
و خود در کشتی رفت با شاگردان خود [و] آمد  ]10: 8[س، . و آنگه خلق را دستوري داد، 19به غیر از زنان و کودکان

 در والیت دلمانوث نزد اورشلیم.

 .20خواستند که با وي درکاوندمی ]11: 8س [و زنادقه [و] امامان پیش او آمدند،  ]1: 16[م،  
                                        

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

 ».جیزي: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».داد: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».خداو«. در اصل: 9

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1 . بر اساس ف12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».ببخشند: «2و ف  1. در ف 14

 . + و15

و مسینا همان را آورده؛ در حالی که » شله: «1. در اصل و ف 16
سله یعنی سبد و زنبیلی که چیزها در آن گذارند (دهخدا) و 

 اکنون نیز در خراسان رایج است.

 . + و17

 . + که18

 ».کوجکان: «2و ف  1. در ف 19

. کاویدن، کابیدن و درکاویدن: جستجو کردن و نیز: پیله 20
 کردن، سربه سر گذاشتن، منازعه، ستیزه کردن (دهخدا).
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جان پلید از آدمی بیرون آید و برود و بگردد در  ]43: 12م [؛ 1گفتن او از براي جان پلید و بازگشتن [او]
؛ چون 2ي من آنجا که بودم [و] بیرون آمدمهامون بی آب بهر خود آسایش بجوید، نیابد؛ بگوید بازگردم در خانه

تر بیاورد و آنجا اندر روند و مقام دیگر شوم 3هفت جان /118/برگاسته بیند، آنگه برود [و] با خود بیاید، جا را گرم و آر
 بدتر باشد. 4گیرند و سرانجام آن مرد از اول

خلق آواز بلند برآورد و گفت: خُنُک آن شکم که ترا  5ها گفت، یک زن از میان آنو چون [این] سخن ]27: 11[ل، 
 .8که سخن خدا بشنوند و نگه دارند 7آنان خُنُک: گفتاند؛ و عیسی که ترا شیر خورانیده 6بر گرفته بود و خُنُک آن دو پستان

 
 که معجزهاي او را فاش نکنند هرگز 9[فصل] شانزده: گفتن و سپاردن او به خلق

[و] فرمود که فاش نکنند، تا  11کردمی 10درست ایشان هايرنج و رفتندمی بسیار خلقو در پی عیسی  ]15: 12م [
؛ تن من و 14من که او را گزیدم و پسندیدم 13نبوت: این است پسر و دوست 12تمام شود آنچه فرمود در اشعیاء پیغمبر

ي نهم تا حکم راست و عدل با خلق کند و جان خود بر و 15جان من سوي او آرزو کرد و او را دوست داشتم و [من]
ها نشنود و نی کوفته نشکند و چراغ در کوچه 17کسی نبیند و بانگ نزند و کسی آواز [او] 16بیاموزاند؛ و داوري وي

 عدل خود به خود آشکارا شود و خلق به نام وي شادمان شوند. 19که حکم [و] 18که خواهد خفتن، نخسباند تا آن

 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + و2

 ».دیو: «2و ف  1. در ف 3

 ».نخست«: 2و ف  1. در ف 4

 ».آن میان«. در اصل: 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شکم«. در اصل: 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 7

تصحیح  1؛ بر اساس ف »بکدراند: «2؛ ف »بکذارند«. در اصل: 8
 شد.

 ».تعلق«. در اصل: 9

 ».خوش: «2و ف  1. در ف 10

 ».میکردند«. در اصل: 11

ي من که اینک بنده: «1-4: 42ست به کتاب اشعیا، . اشاره ا12
ي من که جانم از او خشنود او را دستگیري نمودم و برگزیده
ها نهم تا انصاف را براي امتاست، من روح خود را بر او می

صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود 
خرد شده را نخواهد ها نخواهد شنوانید. نی و آن را در کوچه
ي ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت شکست و قبیله

را به راستی صادر گرداند. او ضعیف نخواهد گردید و منکسر 
ها منتظر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره

 ».شریعت او باشند

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »داود است«. در اصل: 13

 ».بدو بسندیده شدم: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ». و روي و دل: «2و ف  1؛ در ف »دل«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».آنکه: «2و ف  1؛ در ف »آنان«. در اصل: 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19
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سپارد که به کسی نگویند؛ و او هر  3. او [ایشان را]2گفت [بی عیب] /117/برگسخن می  1در سخن درآمد [و] هویدا
و  7ماندندزدند؛ و همه در عجب میکردند و منادي میمی 6[فاش] 5، ایشان آشکاراتر4گفت که پنهان داریدچند می

 . 9دهد*گشاید و الل را نطق میگوش کران را می 8که]گفتند: *همه کردار او نیک است [تا آن حد می

ها در تعجب ماندند؛ و ، جماعت12الل در سخن آمد 11بیرون کرد و [آن] 10و چون دیو از آن [الل] ]14: 11ل [
و از  14کردندکند؛ و دیگران او را آزمایش می، دیوان را بیرون می13گفتند بعضی که: [به] بِعلزِبوب، سرور دیوانمی
، 15]کسانش[ هک مملکتی هر: که گفت ایشان به] و[ دانستمی را ایشان ياندیشهخواستند؛ و عیسی آیت آسمانی می او

افتد؛ زود به ]17: 11[ل، که بنیاد و قرار او پریشان شود،  ]25: 3[س، شود و هر خانه یکی بر یکی زور کند، زود خراب می
گویید که من [به] بِعلزِبوب، دیوان ایستد؟ و شما میمملکت به او چون به، 17کند 16و اگر ابلیس خود بر خود پریشانی

شت گیران شما باشند. اگر من به انگکنند؟ براي این ایشان داوريکنم، [فرزندان شما به چه چیز به در میرا بیرون می
ي ح خود بپوشد و خانهسال 20ملکوت خدا بر شما نزدیک شده باشد. و چون بهادر19، 18کنم]خدا دیوان را بیرون می

تر باشد و آن سالح که بر [هر چه دارد. و اگر کسی بیاید که از او به زور افزون 21خود را پاسبانی کند، به سالمت ماند
و هر که  24کند [و] ببرد. و هر که با من نباشد، برابر من است 23، هر چه که دارد غارت22وي اعتماد کرد، تمام بستاند]

 . 25د، پراکنده کن است و پراکنده [کن]با من فراهم نیاور

                                        
 ».روان: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1 . بر اساس ف2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + و4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آشکارا«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ماندند«. در اصل: 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

کشاید و الل را نطق  کوش کران را می«. میان دو* در اصل: 9
 2و ف  1؛ بر اساس ف »میدهد و همه کردار او نیک است

 تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + و12

 . + و13

 ».می کنند«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 شد.تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »پریشان«. در اصل: 16

 . + و17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 . + و19

 . + که20

 . + و21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 ».تاختن: «2و ف  1. در ف 23

 ».منیست«. در اصل: 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25
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. گفتند شاگردان 2. جواب او را نداد1دهد محکم و دشواربر من اي پسر داوود، زیرا ابلیس دختر مرا عذاب می /116/برگ
 5نر بهر زا االّ نشدم فرستاده: گفت ایشان بهکند. عیسی [و] تشنیع می 4کن که بر ما سخت [بانگ] 3که: این را از ما دور

و گفت: اي  ]25: 15[م،  زد زانو[و] پیش عیسی  ]25: 7[س، زن آمد  7. آن6نداسرائیل گم شد[؟] گوسفندان که از بنی
تا اول فرزندان سیر شوند زیرا واجب نیست که نان  8بشکیب: گفت زن آن بهعیسی  ]27: 7س [خداوند، مرا یاري بده. 

 12آري اي خداوند، سگان نیز از خورده ]27: 15[م، گفت:  11. آن زن جواب [داد و]10، به سگان بدهند9فرزندان، زودتر
چه عظیم  ]28: 15[م، گفت:  16عیسی به آن [زن] ]29: 7[س، . 15افتد از خوان فرزندان، بخورند و [بزیند]به 14که 13هاو پاره
ي خود بهر این سخن، اینک آن دیو از دخترت به در رفت. آن روز آن زن به خانه ]29: 7[ 18سایمان تو!  17است

 را خفته بر کرسی و دیو از او به در رفته و خوش شده. 19دختر [خود] بازگشت؛ دید
 

 [فصل] پانزده: شفا دادن آن مردي که هم کر و هم الل بود

شهر پیش  21آمد بر دریاي جلیل. در حدود 20]و رفت[ بیرون صیدا] و[ صور حدود ازدگر بار عیسی  ]31: 7[س، 
آن مرد گرفت و  24دست؛ و عیسی 23[آن کر و الل] 22خواستند که شفا بخشداو آوردند یک مرد الل و کر و از او می
زبانش مالید؛  27کرد و [بر] 26و انگشت خود را در گوش آن مرد نهاد و خیو 25او را از میان جماعت بیرون آورد [تنها]
بان او گشاده شد و ز 30؛ و هماندم [گوش او]29[و] گفت: گوش تو گشاده شد 28سوي آسمان بنگرید و آسایش کرد

                                        
 ».سخت دشوار: «2و ف  1. در ف 1

 . + و2

 ».دوا«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 دارند، اما ب ندارد.» نر« 2و ف  1ي اصل، ف . هر سه نسخه5

 . + و6

 ».آنکه: «2 و ف 1. در ف 7

 ».باش: «2و ف  1؛ در ف »شکیب«. در اصل: 8

 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».خورد«. در اصل: 12

 ».ریزة: «2و ف  1؛ در ف »پارها«. در اصل: 13

 . + از فرزندان14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 .افزوده شد 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».عظیمت«. در اصل: 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »م«. در اصل: 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».حدوده«. در اصل: 21

 ».دست نهد: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».بدست: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 . خیو: آب دهان، بزاق (دهخدا).26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 . آسایش کردن در اینجا یعنی آه کشیدن.28

) به صورت امري آمده است: بدو 34: 7. در ك (مرقس، 29
 ».افتح! یعنی باز شو«گفت: 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 30
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 [فصل] دوازده: گفت که آنچه که آدمی را پلید کند

اندر رود، به  /115/برگآنچه در دهن  1]بدانید[ یابید؟درنمی نیز شما مگر: گفت] و[ داد جوابعیسی  ]16: 15[م، 
. هر چه 3و از هر چه خورده باشد، پاك شود ]19: 7س [و از روده برون افتد،  2معده رسد و قوت معده، او را در روده برد

: زنیه، 5[همچون] 4آیدهاي بد بیرون میاز آدمی به در آید، او است که آدمی را پلید کند؛ و از درون دل آدمی اندیشه
و کشتن و گواهی دروغ بر  ]19: 15[م، وري و حسودي و افتري [و] تکبر و شوخی غلی و کین[و] د 6جویند[؟] و شومی

 کند و آن که دست ناشسته نان بخورد، او را پلید نکند هرگز.گمان بردن، این همه آدمی را پلید می 8[و] بیهوده 7راستی

 

 خواهمهاي کشته نمی[فصل] سیزده: گفت که: من قربان

 10و خیز 9و چون امامان دیدند، به حواریون گفتند: چرا بزرگ شما با گنهکاران و سودخواران نشست ]11: 9م [
کسان  13نیستند االّ آن 12پزشک محتاج تندرستان: گفت] و[ داد جواب ایشان به شنید، سخن این؟ چون عیسی 11کندمی

[و]  18دانید که من تندرستی. [و] می17تو بیاموزید چیس 16، به حکیم محتاج اند. [بروید]15رنجوران اند 14که [سخت]
 خواهم؛ نیامدم که پاکان را بخوانم االّ بدان و گنهکاران.هاي کشته نمیخواهم از بهر خلق [و] قربانعافیت می

 

 فصل چهارده: شفا کردن دختر کنعانی را

در یک خانه  ]24: 7س [صور [و] صیدا؛ در رفت  ]21: 15[م، آنجا برخاست [و] آمد در حدود  19ازعیسی  ]24: 7[س، 
 20و خیفی ]26: 7س [آنجا بود یک زن کنعانی  ]22: 15م [توانست پنهان شدن. خواست که کسی او را بداند و نمی[و] نمی

گفت: رحمت بکن زد و میبانگ می ]22: 15م [ آنجاست؛[که] دختري دیوانه داشت. شنید که عیسی  21از قسم سریانان
                                        

 افزوده شد. 2و ف  1ف . بر اساس 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »برسد«. در اصل: 2

 . + و3

 ».می و«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

؛ مسینا همین را برگزیده »چربیدن شومی: «2و ف  1. در ف 6
 رسد.معنی به نظر میکه بی

 ».براستی«. در اصل: 7

 . + و8

 تصحیح شد. 2و ف  1اساس ف  ؛ بر»نشسته«. در اصل: 9

 ».خیر: «2و ف  1. در اصل، ف 10

 ».می کنند و«. در اصل: 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خیرات«. در اصل: 12

 ».ن«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 دانید. + می17

 تصحیح شد. 2و ف  1ف ؛ بر اساس »درستی«. در اصل: 18

 ».در«. در اصل: 19

 ».حنیفی: «2و ف  1. در ب، ف 20

 ».سریان: «2و ف  1. در ف 21
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 ]31: 23[م، پدران شما. [و]  1کنندگان گورستان پیغمبران کشتگان /114/برگتواند آن را سودن. واي بر شما اي عمارت نمی
کشتند و شما  4پدران شما که پیغمبران [را] 3به کردار 2شویدو پسندیده می ]48: 11[ل، دهید چنین گواهی بر نفس خود می
، 7فرستمپیغمبران و رسوالن می 6خدا گفت: اینک من پیش [شما] 5کنید. براي این حکمتگورهاي ایشان را آبادان می

 8در ]35: 23[م، تا خون ایشان [و] همه پیغمبران [که از] قدیم ریخته شد  ]50: 11[ل، و چیزي بزنید  ]34: 23[م، چیزي بکشید 
دگان، که کلیدهاي معرفت گرفتید [و شما اندرون نرفتید از این دوده خواسته شود. واي بر شما اي نویسن ]50: 11[ل، ، 9زمین

بر  13[و] خشم شد 12به ایشان گفت، آغاز دشواري 11. و چون اینها را10خواهند در روند، بازگرفتید]و کسانی که می
او  16بسیار چیزي از [زبان] 15پوشانیدند و [به]داشتند و میدر دل نگه می 14گفت، کیننویسندگان [و] معتزله. هر چه می

 .20گرفت بگیرند [که] به آن سبب او را درگیرند 19بیاید که [بر وي] 18مگر از وي سخنی 17کشیدندمی

را شنیدند، ایشان را دشوار آمد و در  21و شاگردان نزد او شدند [و] گفتند که: امامان چون سخن تو ]12: 15[م، 
 خشم شدند همه.

 

 شود 24، برکنده23: پدرم هر درختی ننشاند22[فصل] یازدهم: آن که گفت

شود؛ و بگذارید ایشان را در جهل  26، برکنده25ننشاند من آسمانی پدر که درختی هر که گفتعیسی  ]13: 15[م، 
آن نابینا [است] که  27مثل [ایشان مانند] ]39: 6[ل، کشند [و] ضاللت خود زیرا که نابینایان اند و نابینایان را در پی خود می

 گفت: اي خداوند، این مثل بهر ما تفسیر کن. 28و شمعون [بدو] ]15: 15[م، افتند. هر دو در چاه بهکشد و نابیناي دگر را می
                                        

و ك  1؛ بر اساس ف »کشندکان پیغمبران و«. در اصل: 1
 تصحیح شد.

 .»میشود«. در اصل: 2

 ».یکی دار: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 . + که5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + که7

 ».بر: «2و ف  1. در ف 8

 . + و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».اینرا: «2و ف  1. در ف 11

 . + آواز12

 . + و13

 ».کینه: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف   15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 ».جیزي: «2و ف  1؛ در ف »سخن«. در اصل: 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».ملزم کردانند: «2و ف  1. در ف 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »او«. در اصل: 21

 ».کفت که«. در اصل: 22

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نشانده«. در اصل: 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کنده«. در اصل: 24

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نشانده«. در اصل: 25

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کنده«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 28
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؛ نیست چیزي 2خلق [و] به ایشان گفت که: همه بشنوید از من و دریابید 1آن جمیع خواندو عیسی  ]14: 7[س، 
اندر دهان آدمی در رود [و] آن را پلید کند؛ و هر چه از آدمی بیرون آید، او  ]11: 15[م، بیرون از آدمی و چیزي [که] 

 دارد، بشنود. 3است که آدمی را پلید کند؛ هر که گوش شنونده

 

 [فصل] دهم: که گفت که: واي بر معتزالن

ها. و شومی 4لیشویید و درون شما پر است از دغواي بر شما اي معتزالن، که بیرون کاسه [و] کوزه می ]39: 11ل [
. اکنون هر چه هست براستی بدهید، [تا] اینک هر چیزي 7او کرد 6، اندرون نیز [هم]5اي کسان کم فهم، نه آن که بیرون کرد

 12دارید [و] از عدلها بهر سود نگه می[و] سبزي 11و شبِت 10معتزالن، که پودینه 9، واي بر شما [اي]8بهر شما مطهر گردد. اال
. واي بر شما 15کنیدباید کردن، نمیکنید و آن را که میباید کردن، میآن را که نمی 14؛ و13گردیدو دوستی خدا برمی

ها. واي بر شما اي ها و سالم کردن در بازارها و کوچهدارید باالي خلق نشستن در انجمنمعتزالن، که دوست می 16[اي]
 دانند. گذرند و نمی[که] خلق بر ایشان می 19گم و ناپیدا 18انند گورهايم 17نویسندگان و معتزالن منافقان، که هستید

کنی؟ گویی و ما را مالمت میمی 22با ما 21اینها* 20و یکی از معتزالن و نویسندگان گفت: [اي] *معلّم، چون
گشت خود به ان 24نهید و یکی از شمابر آدمیان بارهاي گران می 23که نیز نویسندگان، اي شما بر واي: گفتعیسی 

                                        
 ».آن جمیع«. در اصل: 1

 . + و2

 ».شنوده: «2و ف  1. در ف 3

 ».دغل: «2و ف  1. در ف 4

؛ کردن: در اینجا به معنی آفریدن؛ »آفرید: «2و ف  1. در ف 5
خورشید و  /بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی سعدي گوید:

 ماه و انجم و لیل و نهار کرد

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».آفرید: «2و ف  1ر ف . د7

 ».الّا: «2. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 . پودینه: پونه، پودنه، نعناع، آویشن، صعتر (دهخدا).10

؛ شبِت: شوید، شود، شویت، شیویت؛ نام »شب«. در اصل: 11
طري هاي بسیار بریده که عي چتریان با برگگیاهی است از تیره

 مالیم دارد (دهخدا).

 . + او12

 ».درمی کذرید: «2و ف  1. در ف 13

 ».او«. در اصل: 14

آن را می باید کردن و اینرا نمی باید : «2و ف  1. در ف 15
 ».کداشتن

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».شمایید: «2و ف  1. در ف 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کروهاي«. در اصل: 18

 ».نه بیدا: «1. در ف 19

 ».جو: «2و ف  1. در ف 20

و ف  1؛ بر اساس ف »چون اینها معلم«. میان دو * در اصل: 21
 تصحیح شد. 2

ته نوش» ما«ي ؛ باالي من، با قلمی ریزتر کلمه»من«. در اصل: 22
 شده است.

 ».که نیز«. در اصل: 23

 . + را24



 / باب الباب الثّانی 154
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

، طعام نخورند و دیگر بسیار چیزها 3تا دست نشویند 2[چون آیند] 1آموخته بودند و از امامان *شنیده بودند؛ و از بازارها*
رسیدند ها. و معلّمان و معتزالن از او پتختهاي مسین و داشتند و یکی شستن کوزه و کاسه و آلتآموخته بودند و نگه می

نان  6چرا دست ناشست ]2: 15[م، از عالمان و امامان؛  5کردیم 4کنند به موجب راهی که تعلیمکه: شاگردان تو چرا نمی
اشعیاء  8دل نگران، و [و]روي  7]و[ منافقان* شما بر کرد پیغمبري خوب: که گفت ایشان بهعیسی  ]6: 7 [س،خورند؟ می

کنند و دل ایشان از من سخت دور است؛ و همچنان که نوشته شد: این عالم مرا به لب خود تعظیم می 9پیغمبر نبوت*
 14سپارش آدمیان و تعلیم ایشان. از تعلیم خدا درگذشتید و گرفتید رسوم عوام 13بیاموزند 12و 11کنندمرا پرست می 10فاسد

 16گذاریدکنید که سپارش خدا را می. [و] به ایشان گفت: خوب می15نند این چیزها[مانند] شستن کوزه [و] کاسه و بسیار ما
، 18برنجاند را مادر و پدر که هر] و[ پدرت و مادرت بدار عزیز: گفت. موسی 17کنیدو سپارش [خود] شما را عمل می

است و ایشان حقّ واجب ندارند  20هر که با پدر و مادر نیکی کند، آن را فضل [و] منّت ]2: 15م [گویید: . شما می19بمیرد
که پدر و مادر خدمت مکن  23[و] بگویید ]12: 7س [خود را بدارند عزیز.  22کسی که پدر و مادر 21گذاریدبر فرزند [و] نمی

واپس  /113/برگبکند و سپارش خدا را  27به مادر و پدر خود خدمت 26گذارید که اوبکن و نمی 25خدمت 24االّ ما را
 کنید.به شما بکند، به آن سپارش کار می 29و سپارش که *کسی چون شما* 28اندازیدمی

                                        
؛ بر اساس ف »و از بازارها شنیده بودند«. میان دو * در اصل: 1
 و ك تصحیح شد. 1

 افزوده شد. در قیاس با ك. 2

نمی : «2تصحیح شد؛ در ف  1؛ بر اساس ف »شویند«. در اصل: 3
 ».شستند

 ».تسلیم: «2و ف  1. در اصل، ف 4

 . + و5

 ».دست ناشسته را: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 آمده است.» در«در معنی » و. «8

و اشعیا پیغمبر نبوت منافقان روي دل «. میان دو * در اصل: 9
 ».نکران

 . فاسد در اینجا یعنی عبث و بیهوده.10

 ».می برستند: «2و ف  1. در ف 11

 یعنی در حالی که، ولی.» و. «12

 . + و13

 ».اعوام و«. در اصل: 14

 ».چیز: «2و ف  1. در ف 15

 ».رها می کنید: «2و ف  1. در ف 16

 ».بیش می برید: «2و ف  1. در ف 17

و » بربحلد«؛ در م: »برتجلد: «2؛ در ف »بربحلد: «1. در ف 18
 جلوي آن عالمت سؤال گذاشته است.

 ».مرك بر وي رواست: «2و ف  1. در ف 19

 ».من«. در اصل: 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کرایدنمی«اصل: . در 21

 . + و22

 ».می کویید: «2و ف  1؛ در ف »بکوید«. در اصل: 23

 . + و24

 . + ما را25

 ».فرزندان: «2و ف  1. در ف 26

 ».نیکی: «2و ف  1. در ف 27

 ».باز می دارید: «2و ف  1؛ در ف »میندازید«. در اصل: 28

 ».شما چون کسی«. میان دو * در اصل: 29
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بودند  4ایمان نیاورده 3خلق. [سبب آن که برادران او هنوز] 2به 1کنی نفس خود بنماآشکارا شود و اگر این چنین می
نرسیده است تا اکنون؛ وقت شما در  6]من[ وقت هنوز: گفت ایشان بهبنماید. عیسی  5زودتر از آن که خود را [به خلق]

دهم که دشمن دارند زیرا من بر عالم گواهی می 9مرا 8وقتی حاضر است. خلق نتواند شما را دشمن دارد االّ [تا] 7[هر]
 کردار ایشان بد است. 

روم در عید [و] من این زمان نمی 10شما بروید در [آن] ]8: 7[ي، فرستادن شاگردان را در عید آن جا؛ 
، 11سیده است. [اینها بگفت و در جلیل ماند. چون برادران او در عید باال رفتند]این عید زیرا روزگار من هنوز به فرجام نر

گفتند می 15طلبیدند و]آشکارا [اما چون پرهیز کننده. یهودیان او را در عید می 14[نه] 13او نیز با ایشان رفت در عید اال12ّ
گفتند یگفتند که نیک است و بعضی میگفتند؛ و بعضی مآن کجاست؟ [و] از بهر او بسیار بیهوده در میان خلق می

 گفت از بیم یهودیان.اندازد؛ و آشکارا کسی از براي او چیزي نمیکه نیک نیست و خلق را در ضاللت می

 شدند که از بیت المقَدس آمده بودند. 17پیش او جمع 16و بسیاران از زنادقه و نویسندگان ]1: 7[س، 

 
 شستن دست و غیره 19[و] 18[فصل] نهم: مهمانی معتزلی

، یک معتزلی او را و شاگردانش در خانه برد به مهمانی و خوان آورد و ایشان 20گفتمیچون سخن  ]37: 11ل [
و همه یهودیان [و] معتزله و زنادقه به این سبب  ]3: 7س [؛ 22در تعجب ماندند 21دست ناشسته در خوان نهادند و معتزله

 25خوردند زیرا این سپارش از معلّمان خود، نان نمی24شستندنمی /112/برگست خود اول د 23مانده شدند زیرا که [اگر]دل

                                        
 ».بنماید«. در اصل: 1

 . + و2

 . بر اساس ب افزوده شد.3

و در قیاس با ؛ بر اساس ب »وردهآ: «2و ف  1. در اصل، ف 4
 تصحیح شد.ك 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. و در قیاس با ك . بر اساس ب6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».مراد«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . بر اساس ب افزوده شد.11

 و . +12

 طلبیدند. + نمی13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + از16

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 17

 . + بهر18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».گفت«. در اصل: 20

 ».آن معتزلی: «2و ف  1. در ف 21

 ».ماند: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 ».ایشان: «2و ف  1. در ف 25
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ورند؛ آهایی که با شما گفتم، جان [و] زندگانی است. لیک هستند از شما کسانی که ایمان نمیدهد، و سخنیاري نمی
، به آنان 2٭دهدآورند و کیست آن که او را به دست میدانست که کیستند آنان که ایمان نمیمی 1رزودت عیسی و٭

 گفت: از بهر این به شما گفتم که نتواند کسی پیش من بیاید تا از پدر داده نشود.

ز ین شما اگر: خود حواریون دوازده به گفتاز بهر این سخن، بسیاران از شاگردان وا پس رفتند و عیسی 
 خواهید، بروید. می

 

 مسیح [فصل] هفتم: گفتن شمعون که: پیش که برویم که تویی
سخن زندگانی جاوید داري  4گفت: اي خداوند، پیش که برویم که تو 3شمعون صفا [جواب داد و] ]68: 6ي [
دوازده اختیار  8شما [را] 7من نه: گفت ایشان به. عیسی 6دانیم که تویی مسیح پسر خداي [زنده]داشتیم و می 5و ما باور

خواست تا او را در دست یهودا پسر شمعون اسخریوطی گفت؛ آن که می 9کردم و از شما یکی شیطان است؛ از بهر
 دهد، یکی از دوازده بود. 

 11خواستندباشد زیرا که یهودیان می 10یهودا در که خواستنمی و گشتمی جلیل دربعد از آن عیسی  ]1: 7[ي، 
 او را بکشند.

 

 که شاگردان به او گفتند که خود را بنما [فصل] هشتم: عید مظلّه
 برو اینجا از: گفتندبه عیسی  /111/برگیهودیان. و برادران او به  12نزدیک شد عید مظلّه یعنی سایوون ]2: 7ي [

تا  17بکند و بخواهد 16پنهانیکنی. نیست کسی که چیزي این کردارها که تو می 15[ببینند] 14یهودا تا شاگردانت 13]تا[

                                        
 ».بیشتر: «2و ف  1. در ف 1

و کیست آن را به دست می دهد و عیسی «در اصل:  ٭. میان دو2
بر  ؛»زودتر می دانست که کیستند آنان که ایمان نمی آورند

 تصحیح شد. 2و ف  1اساس ف 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».ہیتو«. در اصل: 4

اور« . در اصل:5  ».با 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 . + از7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 8

 . + شمعون9

 ».یهود: «2و ف  1. در ف 10

 . + که11

بان که به عربی ؛ به معنی سایه»سایوان: «2و ف  1. در ف 12
، در »عید المظَالِّ«، در ع: »هاعید خیمه«گویند؛ در ك: » مظلّه«

 ».Feast of Tabernacles«گ: 

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 جنبند ز. + ازین جا به14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».پنهان: «2و ف  1. در ف 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نخواهد«. در اصل: 17



 151پیوند / انجیل هم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

که همگینان  /109/برگ  6نوشته است 5. در پیغمبر4روز پسین 3او را برخیزانم 2، او را گزیده باشد [و من]1فرستاننده
من بیاید. و کسی پدر را ندید، لیک آن که از خدا  9و آموخته از پدر، پیش 8خدا باشند و هر که شنیده 7يآموزنده

 گویم هر که به من ایمان دارد، زندگانی جاوید دارد.آمد، او است که خداي را دید. راست به شما می

که از آسمان آمد؛ هر که  11در بیابان [و] مردند. این است [نان] 10منم نان زندگانی. پدران شما گزنگبین خوردند 
د، نمیرد. منم نان زندگانی که از آسمان فرود آمدم و هر که از این نان بخورد تا ابد زنده شود. و نان آن است بخور 12[از او]

ند تن خود تواگفتند: این چون میکه من بدهم تن من، آن که از بهر زندگانی عالم بدهم. و یهودیان در گوش یکدیگر می
د، گویم اگر نخورید گوشت فرزند آدمی و خون او نیاشامیاست به شما می: رگفت ایشان بهرا به ما بدهد تا بخوریم. عیسی 

نباشد. هر که بخورد از تن من [و] بیاشامد از خون من، زندگانی سرمدي دارد و من او را برخیزانم  13در سرشت شما زندگانی
تنم بخورد و خونم  حقیقت آشامیدنی؛ و هر که17خوردنی است و خون من [به] 16حقیقت15. تن من [به]14در روز پسین

ام از براي پدر؛ و هر که مرا بیاشامد، او در من باشد و من در او. [و] همچنان [که] پدر مرا فرستاد زندگانی، من نیز زنده
آن چنان که پدران شما گزنگبین خوردند  19. این است نان که از آسمان فرود آمد، [نه]18بخورد، او زنده شود [از براي من]

 داد در کفرناحوم.ها که تعلیم میها گفت به جماعتکه بخورد از این نان تا ابد زنده شود. این و مردند؛ و هر

 خود زاتواند شنیدن؟ عیسی گفتند: سخت دشوار است این سخن. که میبسیاران از شاگردانش [می /110/برگ
درماندید در این؟ اگر بینید که فرزند گویند؛ به ایشان گفت که: بیهوده می21 20]سخن وي بر شاگردانش که دریافت

کند و تن چیزي دگر را جان است که تن را زنده می 23والیت که اول در او بوده، [چه؟] 22رود در آنآدمی باال می

                                        
 ».فرستاننده من: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 . + و3

 ».آخر: «2و ف  1. در ف 4

 ».بیغمبران: «2و ف  1. در ف 5

و جمیع پسرانت از خداوند : «13: 54. اشارت است به: اشعیا، 6
 .»تعلیم خواهند یافت و پسرانت را سالمتی عظیم خواهد بود

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »آزموده«. در اصل: 7
؛ آموزنده در معنی اسم مفعول یعنی آموخته به »آموزندکان«ب: 

 کار رفته است.

 . + و آزموده8

 ».پیش پدر«. در اصل: 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

تصحیح  2و ف  1؛ بر اساس ف »زندکانی شما«. در اصل: 13
 شد.

 ».آخر: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».ضعیف و«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد.و در قیاس با ك . بر اساس ب 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + بهمراه21

 ».درون«. در اصل: 22

 افزوده شد. در قیاس با ك. 23
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: که گفت نایشا به. و عیسی 2داده شد 1که نان از آسمان به ایشان خوردنی /108/برگخوردند، آنجا که نوشته است 
نان راستی از آسمان. نان خدا آن است که از  4پدرم به شما داد 3]االّ[ نداد شما به نان آنگویم موسی به شما می راست

 منم: فتگ ایشان بهآسمان به زیر آمد و خلق را زندگانی داد. و گفتند: اي خداوند، همیشه به ما از این نان بده. عیسی 
به شما  7تشنه نشود. [اما] 6گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد، [تا ابد] 5]هرگز[ بیاید، من پیش که هر زندگانی، نان
پیش من بیاید و هر که پیش من بیاید، من او  9که مرا دیدید و باور نکردید؛ و هر چه پدر به من داده، [او] 8گویم][می

من بکنم و لیک ارادت آن که مرا فرستاده. این است ؛ و فرود آمدن من از آسمان نبود تا ارادت 10را به در نیاندازم
 13؛ این است12در روز پسین 11ارادت آن که مرا فرستاد تا هر چه به من داد، از او چیزي گُم نکنم و لیک او را برخیزانم

 . 17ز پسین، زندگانی جاوید یابد و من او را برخیزانم در رو16او ایمان آورد 15ببیند، [و] با 14مراد پدرم؛ هر که پسر را

گفتند: نه این ؛ و می21که گفت: منم آن نان که از آسمان فرود آمدم 20کردندمی 19یهودیان بر او تسخّر 18آنگه
 هبگوید که از آسمان فرود آمد؟ و عیسی شناسیم پدرش و مادرش؟ پس چون میکه ما می 22است پسر یوسف [آن]

پیش من بیاید االّ آن که پدر من،  26. کسی نتوانستبا یکدیگر 25مزنید 24که: تسخّر 23]گفت و[ داد جواب ایشان

                                        
 ».خورش: «2و ف  1. در ف 1

آنگاه خداوند به موسی : «4: 16 . اشاره است به کتاب خروج،2
؛ و نیز: خروج، »گفت: همانا من نان از آسمان براي شما بارانم

اسرائیل این را دیدند به یکدیگر گفتند که چون بنی: «15: 16
این منّ است، زیرا که ندانستند چه بود. موسی به ایشان گفت: 

ز: ی؛ و ن»دهد تا بخوریداین آن نان است که خداوند به شما می
ي و منّ را بر ایشان بارانید تا بخورند و غله: «24: 78مزمور 

 ».آسمان را بدیشان بخشید

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + و4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف  .9

 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »از پدر درخواهم«. در اصل: 10
 تصحیح شد.

 . + و او را11

 ».پسین«؛ در ب: »آخر: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 ».را پسر«. در اصل: 14

 آمده است.» به«در معنی » با. «15

 . + و16

 ».پسین«؛ در ب: »آخر: «2و ف  1. در ف 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 18

 ».تسخیر«. در اصل: 19

 ».می زدند: «2و ف  1. در ف 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »آمد«. در اصل: 21

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».متسخر«. در اصل: 24

 ».میزنید«. در اصل: 25

 ».واندنت: «2و ف  1. در ف 26
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ها کرد در ده. [و] چون گذر می3بودهر کجا او می 2آوردندمی 1هاها، رنجوران و دیوانگان بر گرفته، بر تختهوالیت
ي او بر تا سایه انداختنداو می 6زمین و در راه 5ها، رنجوران را بر تخته نهاده، دردر کنار راه /107/برگ، 4[و] در شهرها

 .شدندمی خوش همه و انداختندمیافتد [و] خود را بر دامن عیسی ایشان به

 

 کفرناحوم تا رفتنها [و] به طلب عیسی [فصل] ششم: برنشستن خلق در کشتی

به  9که کشتی دیگري نیست [آنجا] 8آن جماعت [که] در کنار دریا بودند [ایستاده، دیدند] 7ام روزدو ]22: 6ي [
 طبریه از یگرد هايکشتی بود آنجا. رفتند در کشتی در چون نبود ایشان باغیر از آن که حواریون در او بودند و عیسی 

 هن و نیست آنجا عیسی که دیدند که خلق آناز دست عیسی.  10]کرده برکت[ بودند خورده نان که جایگه آن کنار بر
 . خواستندمی راها برنشستند [و] آمدند در کفرناحوم و عیسی ، در آن کشتی11شاگردانش

چون او را در کنار دریا دیدند، گفتند: اي خداوند، کی  ]25: 6ي [االّ از بهر نان؛  12گفتن او که نیامدید
ها بهر آن که آیت 13نه خواهید،می مرا شما که گویممی شما به راست من: گفت] و[ داد جوابآمدي اینجا؟ عیسی 

 18بطلبید 17[اما] 16خوردنی فانی و گذرنده 15خوردید و سیر شدید؛ و مطلبید 14بسیار دیدید و لیکن از بهر آن که [نان]
دهد؛ این را خداي پدر نگاه داشت. به او گفتند که: چه کنیم خوردنی زندگانی جاوید، آن که پسر آدمی به شما می

آن که خدا فرستاد.  21که ایمان بیاورید به 20خدایی کردار است این: گفت ایشان بهبکنیم؟ عیسی  19که کردار خدایی
توانی؟ پدران ما در بیابان گزنگبین  24[و] به تو ایمان بیاوریم؟ چه 23نمایی تا ما ببینیمآیت می 22وبه او گفتند: چه

                                        
 ».تختها: «2و ف  1. در ف 1

 . + و2

 . + آدمی بود3

 . + در4

 آمده است.» بر«به معنی » در. «5

 ».هاراه«. در اصل: 6

 . + که7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آمدید«در اصل:  .12

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اال«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میطلبید«. در اصل: 15

 ».زنده«. در اصل: 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».میطلبید«. در اصل: 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خدا: «. در اصل19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خدا«. در اصل: 20

 . + با21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »چون«. در اصل: 22

 ».به بینم«. در اصل: 23

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »چون«. در اصل: 24
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گفت: مترسید  2و]همان دم ایشان را [جواب داد  ]50: 6[س، آواز برآوردند.  ]26: 14[م، ؛ 1[همگینان دیدند و ترسیدند] ]19: 6
 .3و دل خود استوار دارید که منم، [منم]

دریا اگر تویی. او گفت: بیا،  5[روي] 4شمعون صفا گفت: اي خداوند، مرا بفرما تا پیش تو بیایم در ]28: 14م [
دید دشواري  10برود. [چون] 9تا پیش خالص کننده 8[و] به روي آب [رفت] 7از کشتی بیرون آمد 6بیا، اي صفا. [صفا]

شد که غرق شود. بانگ زد [و] گفت: اي خداوند، مرا برهان. بزودي عیسی  11موج و سختی باد، ترسید [و] نزدیک
گمان و شک بردي؟ و چون  13و او را از آب بیرون کشید [و] گفت: اي کم ایمان، [چرا] 12دراز کرد /106/برگ دست

: 6ند [و] گفتند که: راست است که تویی فرزند خدا. س [از براي وي سجود کرد 15ي شاگردان، همه14در کشتی شد
ساکن شد و در عجب ماندند و در درون خود حیران شدند زیرا  17در پیش ایشان، [و باد] 16] و در رفت در کشتی51

 حقیقت.جهت آن که هنوز دل ایشان روشن نشده بود به 18از آن نان ندانسته بودند و

 شده 19ریا [و] دو نفر در میان دریا غرقهجاي صورت کشی پنج کس و کشتی در د

 
 21انداختندمیعیسی  20[فصل] پنجم: رنجوران که ایشان را در کنار [راه]

از کشتی بیرون آمدند و همان  24گذشتند و در کنار شهر قنسرین 23چون از کنار دریا بر خشکی ]53: 6، 22[س
دویدند و از آن  ]55: 6[س، [و]  26، شنیدند25بودند]ها که [نزدیک کسان آن والیت و دیگر جاي ]35: 14[م، ساعت 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».من من: «2و ف  1. بر اساس ب افزوده شد؛ در ف 3

 ».بر: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 . + تا7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . مقصود از خالص کننده، عیسی مسیح است.9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 11

 ».دست نهاد: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد.و در قیاس با ك . بر اساس ب 13

 ».شدند« . در اصل:14

 . + کم15

 . + و16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 آمده است.» به«به معنی » و. «18

 ».غرق«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».می انداخت«. در اصل: 21

 ».ي: «2و ف  1. در ف 22

 ».زمین: «2و ف  1. در ف 23

 ».قینسرین«؛ در ب: »قنسترین: «2و ف  1. در ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1ر اساس ف . ب25

 . + که26
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و پنج  ]44: 6[س، . 2پر کردند [و از آن ماهی که بود] 1ها که در پیش خلق مانده بود [و] دوازده سبطگرد کردند پاره
و آن جماعت که آن  ]14: 6، [ي. 3به جز از زنان و کودکان ]21: 14م [هزار مرد سیر شده بودند از پنج نان و دو ماهی 

حقیقت که این است آن پیغمبر که در دنیا خواهد آمدن. آنگه عیسی ، گفتند: به4کردمعجزها را دیدند که عیسی 
 . 9؛ از آن جا رفت در کوه تنها8بنشاندندش 7را برند [و] ملک 6آمدن تا او 5خواهند که دانست

، در آن 12آب 11تر در آن سويفرمود به یارانش تا در کشتی بنشینند و بروند از او پیش 10[بعد از آن] ]45: 6س [
[شاگردان را]  ]46: 6[س،   16خلق را پراکنده [کرد] 15[بعد از آن که] ]23: 14[م،   14بود 13شهر [که] نامش بیت صیاد

 داد و رفت بر کوه تا نماز کند.  17دستوري
 

 [فصل] چهارم: مسیح بر روي آب رفت 

خشکی. دید که آشفته بودند  19بر [زمین] 18و چون شب هنگام شد، کشتی در دریا بود و خود او تنها ]47: 6س، [
 22بیست [و] پنج میل ایشان را دور انداخته بود از 21و مقدار ]19: 6[ي، سخت شده بود  20در رفتن زیرا باد [برابر ایشان]

 24 رفت و]بر روي آب و بی کشتی [به پا می حواریون پیشبخش چهارم از شب آمد عیسی  23در ]48: 6[س، کنار؛ 
[ي، . 26بینند]به روي آب، پنداشتند که خیال است، [می 25آمد]خواست که از ایشان بگذرد. و ایشان او را دیدند [میمی

                                        
؛ »فطاس«؛ سریانی آن »سفط«و » سبذه«معرب آن  :. سبد و سبت1

ظرفی که از چوب یا از نی یا امثال آن سازند براي حمل میوه 
واشیاء دیگر و نیز طبقی که در آن میوه و گل گذارند و آن را 

 گویند (دهخدا). تفت هم می

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».کوجکان: «2و ف  1. در ف 3

 . + و دیدند4

 ».خواهد«در اصل:  .5

نوشته شده ولی رویش خط کشیده » بنزد«ي . در اینجا واژه6
 شده است.

 به کسر دوم.» ملک: «2. در ف 7

 . + و8

 ».تنا«. در اصل: 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».کنار: «2و ف  1. در ف 11

 . + و12

 ».بیت صیدا«؛ در ك: »بیت صیادا: «2و ف  1. در ف 13

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».دستوري: «2و ف  1. در ف 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »را«. در اصل: 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».نزد: «2و ف  1. در ف 21

 ».در«. در اصل: 22

 ».از«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 26
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 دید برداشت، چشمعیسی  ]5: 6[ 1ي شب هنگام شد وقت نماز، ]12: 9ل [و چون ساعتی چند گذشت،  ]35: 6س [
نان که اینها را سیر کنیم؟ این گفت که  5گفت که: از کجا بخریم 4اند پیش او، [به] فیلفوسبسیار آمده 3بس 2]خلق[

نان ایشان را  9. فیلفوس گفت: به دو صد بار8که تا چه بکند 7خواستدانست که میاو می 6او را بیازماید [براي آن که]
گفتند: این  10]بدو وحواریون آمدند پیش عیسی [ ]35: 6س [سیر نتوان کرد هنوز که به هر یکی اندك اندك بدهیم. 
هاي نزدیک که بهر خود [نان بده تا بروند در آبادانی و ده 11جایگه ویران است [و] وقت گذشت؛ شما ایشان را دستور

. بخورند ات چیزي ایشان به بدهید شما: گفت خود یاران بهنداشتند. عیسی  15]زیرا هیچ [خوردنی 14بخرند 13خوردنی 12و]
گفت: بروید ببینید که در اینجا  16]عیسی[ و. بخورند تا بیاوریم] و[ بخریم نان دینار صد دو به] و[ برویم: گفتند او به*

گفت که: در اینجا یکی جوان  19[بدو]، برادر شمعون صفا 18یکی از شاگردان او، اندروس ]8: 6ي [. 17چند نان دارید*
 ایشان بهعیسی  ]39: 6س [پنج نان جوین دارد و دو ماهی و لیکن این چه بس باشد انبوه خلق را؟  20هست که [با خود]

، 23خلق برنشستند ]40: 6س [زیرا علف بسیار بود در آن جایگه.  ]10: 6ي [بر علف،  22بنشانند 21قطار قطار را خلق: که گفت
 ردک پاره و نهاد برکت و کرد نگه آسمان سوي و را ماهی دو و نان پنج آن بستد. و عیسی 24پنجاه [پنجاه]صد صد و 

: 14[م، جوین و دو ماهی  25و آن پنج [نان] ]16: 9[ل، پخش کنند.  ]41: 6[س، بر خلق  ]16: 9[ل،  تا داد خود شاگردان به] و[

؛ [و] 29نان و دو ماهی /105/برگاز پنج 28 ]13: 6ي [خوردند و سیر شدند  27بر تمامت خلق؛ [همگینان] 26پخش کردند ]19

                                        
 ؛ بر اساس م و ك تصحیح شد.»م: «2و ف  1. در اصل، ف 1
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 . بر اساس ب افزوده شد.6
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 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بخورند«. در اصل: 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

ند بینید که درینجا چ و کفت بروید به«. میان دو * در اصل: 17
نان دارید به او کفتند برویم به دو صد دینار نان بخریم بیاوریم 

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »تا بخورند

 ».اندراوس: «2و ف  1. در ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 ».کروه کروه: «2و ف  1. در ف 21

 . + و22

 ».بر بر نشستند: «2و ف  1؛ در ف »نشستند«اصل:  . در23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 . + و26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27

 . + و28
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 خواهممی را شوینده[و] نازش آمد پیش ملک [و] گفت: در این ساعت سر یحیی  /103/برگ بازي به بار دیگر و. اهبخو را
-خاطر مجلسیان را نمی 2بهر سوگند[ها و بهر] 1دشوار آمد [االّ] عظیم را ملک و نهاده؛ طبق در بیاوري من پیش که

] و[ رفت او. بیاور] و[ کن طبق در و ببر راخواست که سخن خود را بشکند. فرستاد جالد را [و] گفت: برو سر یحیی 
 ]11: 14[م، بر طبق نهاد [و] آورد [و] در دست آن دختر داد. و آن دختر  ]28: 6[س،  برید، رایحیی  ]10: 14[م،  سر زندان در

 .6، بردند و آگندند5استاندند 4[یحیی] 3لش و آمدند و شنیدندداد. و شاگردان یحیی و به مادر خود  ]28: 6[س، سر را برد 

 هر گفتند] و[ شدند گردپیش عیسی  ]30: 6س [چون حواریون، دگر بار آمدند،  ]10: 9ل [بازگشتن شاگردان؛ 
، [و] ایشان را برد در 9بیاساییم اندکیها، به ایشان گفت: بیایید تا برویم در بیابان 8؛ او7موزونیدندآ چه هر و کردند چه

 بیابان صیدا. 

 

 آن که از پنج نان پنج هزار مرد را سیر کرد :[فصل] سیم

چیزي هم  13و ایشان را جاي نبود و [نه] 12آمدند]او به همراه رفتند [و می 11بسیاران به 10] و [بود که]31: 6س [
 ریاد در خود شاگردان باتنها در کشتی، نشستند؛ و چون خلق دیدند که عیسی  14که بخورند و رفتند در جاي ویران

 دید و آمد بیرون کشتی ازبرسند. و عیسی  18از شهر تا آن جا 17دویدندبرابر ایشان می 16، خلق در خشکی15رفتندمی
زیرا مانند گوسفندان بی چوپان مانده بودند  20کرد رحمت ایشان براند. عیسی بسیاري بر ایشان جمع شده 19]بس[ خلق

گفت جهت سخن می /104/برگ[و] با ایشان  ]11: 9ل [داد؛ ایشان را بسیار تعلیم می 21و او آغاز [کرد] و [معانی بسیار]
 ملکوت خدا و هر که محتاج شفا بود، شفا داد.
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 و ك افزوده شد. 1. بر اساس ف 13
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 . + و15
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 . + که18
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گفتند و دیگران می ]15: 6[س، کند؛ ها میاین شگفت 2از میان مردگان، بهر [آن] 1برخاست] که[ مگر است شوینده
 گفتند که پیغمبر است. ایلیاس است و بعضی می

 

 بن زکریا را [فصل] دواُم: کشتن یحیی
: یحیى است که سرش من بریدم و او برخاست از میان مردگان؛ 3چون هیردوس شنید، گفت [که] ]16: 6س [

*، 7فیلفوس 6[زن] 5، 4و در زندان کرده بود جهت هیردویان ]3: 14[م، زیرا هیردوس فرستاده بود و یحیى را گرفته بود 
که برادر، زن برادر  10: واجب نیست9*که گفتمیکه به زنی ستده بود جهت آن که یحیی  ]17: 6[س، برادر هیردوس 8

، زیرا هیردوس از یحیی 13توانستو نمی 12کوشیدو در کشتن او می 11بود دشمن راخود را بستاند؛ و هیردویان یحیی 
شنید. و می 15داشت که بسیار چیزها از اوپاك است و او را نگاه می 14او که دانستمی که آن بهر ترسیدمی بسیار
[و] نعمت بسیار ساخته بود و  20شب، خورش ]21: 6[س، هیردوس؛  19روز زایندن ]6: 14[م، ؛ 18معروف 17روزي 16[شد]

اندر رفت  ]22: 6[س، در مجلس  ]6: 14[م، امیران [و] بزرگان و یاران [و] سروران جلیل را آورده بود. و دختر هیردویان 
و هیردوس را عظیم خوش آمد و تمامت نشستگان که در بزم بودند،  ]22: 6[س، کرد. بازي می 21و پرواز ]6: 14[م، 

هر چه  23ي مملکتهر چه بخواهی، بدهمت و سوگند خورد که: تا نیمه 22پسندیدند. و ملک به دختر گفت: طلب کن
 شویندهگفت: چه چیز بخواهم؟ مادرش گفت: سر یحیی  25. آن دختر رفت پیش مادر [خود و]24دهمخواهی میمی

                                        
 ».برخاسته شد: «2و ف  1. در ف 1

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ضبط شده است.» هیرودیا«همه جا  2و ف  1. در ف 4

 . + و5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».فیلیفوس: «2و ف  1. در ف 7

 . + و8

. میان دو * را کاتب ابتدا از قلم انداخته، آنگاه روي آخرین 9
اي گذاشته و در حاشیه با آوردن همان شماره، کلمه شماره

 قسمت افتاده را نوشته است. 

 . + واجب نیست10

 ».داشتی: «2و ف  1؛ در ف »بودند«. در اصل: 11

 ».کوشیدند«. در اصل: 12

 ».توانستندمی نه«. در اصل: 13

 ».مرد: «2و ف  1. در ف 14

 ».یحیی: «2و ف  1. در ف 15

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 16

 .ي اضافه به کار رفته استبه جاي کسره» ي«رسد . به نظر می17

 . + و18

دن«. در اصل: 19  ».زایدن: «2و ف  1؛ در ف »زای

 ».خوردن اش: «2و ف  1؛ در ف »خوردنش«. در اصل: 20

 ».بروازي: «2و ف  1. در ف 21

 ».دار: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

تا آن حد که نیمۀ هر چه بخواهی بدهمت : «2و ف  1. در ف 24
 ».مملکت خود کفت

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25



  

 

 الثّانی الباب باب

 
 شصت [و] یک [فصل]

 
 فصل اول: فرستادن او شاگردان خود را تا مژده دهند

[و]  4هر ده و دو، [دو دو] 3[فرستادن] 2کرد به 1[و] آغاز ]7: 6[س،  را خود حواریون دوازده خواندعیسی  ]1: 10[م، 
[و] به ایشان سپارد که در راه توشه نستانید؛  ]8: 6[س، تا بیرون کنند.  ]1: 10[م، هاي پلید بر جان 5به دست ایشان سلطنت داد

[و نه هزینه،  ]4: 10ل [ي شما باشد نه مس در کیسه 9نگاه مدارید و نه نان و [نه کیسه و] 8[تنها] 7دسته چوب 6با خود [جز]
پیرهن بر تن نپوشند. به ایشان گفت که در هر خانه که در آن روند، آنجا باشند تا  12[و دو] ]9: 6[س، ؛ 11پاي برهنه 10االّ]

، 13چون از آن جایگه بیرون آیید ]11: 6[س، ند و خدمت نکند، و هر که شما را قبول نک ]14: 10[م، بیرون آمدن از آن جایگه؛ 
به  14[و راست] ]15: 10[م، آنجا بیفشانید از بهر گواهی ایشان.  ]11: 6[س، چسبیده باشد،  ]11: 10[ل، گردي که به زیر پاي شما 

 آسایش باشد [امآ] نه بهر ایشان که در آن شهر باشند. 15گویم که روز قیامت بهر سدوم [و] عامورشما می

که توبه کنند؛ و بسیار دیوان به در  ]12: 6[س، دادند بشارت می ]6: 9[ل، و ایشان بیرون آمدند و تعلیم  ]12: 6[س، 
 شدند.و دردمندان بسیار خوش می /102/برگ 16اندودند و رنجورانکردند و به روغن میمی

: 9ل [مسیح را  17احوال [خبر] ]1: 14[م، هیردوس ملک شنید  ]14: 6[س، شنیدن هیردوس احوال مسیح را؛ 

این یحیی  ]2: 14[م، و نامش دانست و گفت:  ]14: 6س [؛ 20ماندمی تعجب در] وعیسی [ 19از دست 18شد]و هر چه [می ]7

                                        
 ».آواز«. در اصل: 1

 . + و2
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 . + و5
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 . دسته چوب به معنی عصا و چوبدستی آمده است.7
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 . + و16
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آن  است این. است تربزرگ پیغمبر از و است پیغمبرگویم که [یحیی] ؟ به شما می2که پیغمبر ببینید 1باشند. یا چرا آمدید
نیست در  گویمفرستم تا راهت برابرت هموار سازد. به شما میکه: اینک فرشته من پیش روي تو می 3که بهر وي نوشتند

تر است؛ و ز او بزرگترین در ملکوت آسمان اشوینده؛ [و کوچک ]11: 11[م، تر از یحیی آدمیان پیغمبر بزرگ 4فرزندان
بر آن  7تر بودشد، زیرا قهر غالبمی 6تا این ساعت، ملکوت آسمان به قهر ستده 5]شورندهبدانید که از روزگار یحیی 

 که بکنید بولق خواهیدمی اگر و. اندگفته زودتر یحیی زایندن بهر پیغمبران] و[ تگزید. و توریکس که ملکوت را می
و هر که  ]29: 7ل [گوش شنونده دارد، بشنود.  9؛ و هر که [دو]8آیدمی که رفت ذکر کتاب در که آن است؛ ایلیاس او

 لهمعتز] و[ نویسندگان و شدن؛ شُستهکه از دست یحیی  11برازد، می10شنید از سودخواران و [از] خلق گفتند که: اي [خدا]
 اند؟16دوده [و] که را خمانه 15این [قوم و] 14اندماننده  13. که را12نشدند شُسته یحیی از و اندکرده ظلم را خدا قوت

 
 گویند[که] به یکدیگر می /101/برگ هفتاد [و] یک: مثل کردن کودکان

و  ]17: 11، [مها بنشینند [و] به یکدیگر بانگ برنند [اند به] کودکان که در کنار راه و کوچه 17خمانه ]32: 7[ل، 
نگریستید؛ و یحیی  ]32: 7[ل، نکردید و نوحه [و] زاري کردیم بهر شما،  19بهر شما، رقص 18بگویند: سرود کردیم

فرزند آدمی [که می]خورد و  21گفتند: دیو است در او. [آمد]می، 20آشامیدمی شراب نه و خوردمی نان نه شوینده
است. پس  و یار [و] دوست سودخواران و گنهکاران 22آشامد، گفتند: این مرد خورنده است و شراب آشامندهمی

 از فرزندان خود. 23حکمت فرخنده شد
  

                                        
 ».آمدند«. در اصل: 1

 ».به بینند«. در اصل: 2

اینک من رسول خود را : «1: 3. اشاره است به کتاب مالکی، 3
 .»خواهم فرستاد و او طریق را پیش روي من مهیا خواهد ساخت

 تصحیح شد 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرزند«. در اصل: 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».ستوده«. در اصل: 6

 . + و7

اینک من ایلیاي نبی : «6و  5: 4. اشاره است به کتاب مالکی، 8
را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم 
فرستاد. و او دل پدران را به سوي پسران و دل پسران را به سوي 

 ».پدران خواهد برگردانید

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».برازاد«. در اصل: 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شدندو«. در اصل: 12

 ».کیرا: «2و ف  1؛ در ف »کرا«. در اصل: 13

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

اما در . دهخدا خمانه را حریف و رقیب معنی کرده است، 16
 آمده است.» مانند و شبیه«اینجا به معنی 

 ».مانند: «2و ف  1. در ف 17

 ».کفتیم: «2و ف  1. در ف 18

 ».سماع: «2و ف  1. در ف 19

 . + و20

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 21

 ».آشامیننده: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23
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را  2و شکوه سخت افتاد بر تمام آن خلق؛ اهللا تعالی 1گویم برخیز! همان دم آن مرده نشست و آغاز سخن کردمی
کرد خلق خود را.  4التفات 3گفتند که: پیغمبري بزرگ در میان ما برخاست و [خدا][و] به یکدیگر میستایش کردند 

 ها که در پیرامون آن است.تمامت یهودا و والیت 6فاش شد در 5این [سخن بزودي]

 
 معجزهاي مسیح 8[را] از 7[فصل] هفتاد: که خبر کردند یحیی

خود  13دو از شاگردان 12خواند 11. و [یحیی]10همه معجزها به او گفتند 9این و رفتندو شاگردان یحیی  ]18: 7[ل، 
کس دیگر باشیم؟ آمدند پیش  14نگران یا آمد خواهد که آن تویی: گفت] و[ فرستادرا و ایشان را در پیش عیسی 

کسی دگر باشیم؟  15نگران یا آمدن خواهی که آن تویی: که فرستاد تو پیش را ما شوینده یحیی: گفتند او به] وعیسی [
نابینایان را بینایی  16و در آن وقت برابر ایشان بسیار بیماران و رنجوران و دردمندان و دیوانگان را شفا کرده و [بسیار]

شنیدید؛  19و [هر چه] /100/برگ بگوییدگفت: بروید [و] هر چه دیدید به یحیی  18]و داد پاسخ[ ایشان به. عیسی 17داد
سکینان خیزند و مشنوند و مردگان میشوند و کران میروند و پیسان پاك میو نشستگان به پاي می 20بینندنابینایان می
 .22؛ و خُنُک آن کس که بر من شک و گمان نیاورد21شوندفرخنده می

 و[ کرد سخن آغاز جماعت با، عیسی 23رفتندچون شاگردان یحیی  ]24: 7[ل، ؛ رامدح کردن مسیح یحیی 
چرا به درآمدید که تفرّج  27جنباند؟ [یا]او را باد می 26که 25]نی[ ببینید تا بیرون آمدید در به چراجهت یحیی:  24]گفت

ي پادشاهان دارد، ایشان در خانه 29[و] آراسته؟ هر که زیبا پوشیده دارد و بیش تنعم 28ي زیبا داردکنید بر کسی که جامه

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »میکرد«. در اصل: 1

 ».خدا: «2و ف  1. در ف 2

 افزوده شد.ع  و در قیاس با 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».رحمت: «2و ف  1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 . + و6

 ».یوحنا: «2ف و  1. در ف 7

 ».به: «2و ف  1. در ف 8

 ».وي«. در اصل: 9

 ».ایشان کفت«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».میخواند و«. در اصل: 12

 تصحیح شد 2و ف  1؛ بر اساس ف »شاکرد«. در اصل: 13

 ».در انتظار: «2و ف  1. در ف 14

 ».در انتظار: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 . + و17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 ».را می بینید«. در اصل: 20

 ».می شنوند«. در اصل: 21

 ».نبرد: «2و ف  1. در ف 22

 . + و23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».کی«. در اصل: 26

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 27

 . + هر که28

 ».متعم«. در اصل: 29
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 [فصل] شصت [و] هشت: خوش کردن مادر زن شمعون

سخت دشوار؛  ]38: 4[ل،  1بودش گرفته تب را شمعون زن مادر و شمعون يخانه در آمد درآنگه عیسی  ]14: 8[م، 
[و] به  ]15: 8[م، ؛ 4او را شفا دهد و او رفت بر سر زن [و] اشارت کرد [تب را] 3شمعون که خسرك 2از وي خواست

 کرد.و برخاست خوش [شده و] بندگی ایشان می ]39: 4[ل، رهید  ]15: 8[م، همان دم  ]39: 4[ل،  5 دست گرفت [دست او را]

و شب هنگام بود، آوردند  ]16: 8[م، ؛ آوردندآن که رنجوران و افتادگان و دیوانگان در پیش وي می
[و] *بسیاران  ]34: 1[س، هر که رنجور بودند  7شفا داد6پیش وي دیوانگان بسیار و دیوها ازیشان به در کرد به سخن خود [و] 

آوردند و ایشان را در پیش او یک به یک  10*دردهاي گوناگون را*9[و] دردمندان و رنجورانِ ]40: 4ل [ 8درمان [کرد].*
فتند ررفتند و دیوان نیز از ایشان بسیار به درمیدرست به درمی، تن12نهادو او دست خود بر ایشان می 11بردندیدر اندرون م

سهم نهاد بر دیوان و سپارد تا دگر باز نگویند که: مسیح  13گفتند: تویی مسیح پسر خداي زنده؛ [او][و] به آواز بلند می
هاي ما برداشت و صبر کند بر دردهاي ما تا آن را از ما گفت: رنج 14پیغمبر تا تمام شود آنچه در اشعیاء ]17: 8[م، است 
 اند، فرمود تا بروند بر کنار دریا.مردم در دور او انبوه شده 15]بسیار سخت[ که دیدبه در اندازد؛ و چون عیسی  /99/برگ

 

 [فصل] شصت [و] نه: زنده کردن پسر پیره زن

هاي بسیار در شهري که نامش نابلس [بود]. چون نزدیک در دوم روز رفت با شاگردان خود با جماعت ]11: 7[ل، 
زن پیر بیوه بود و یک پسر داشت و  16کردند؛ و [مادرش]اي نماز میي مردهي شهر رسید، دید که بر جنازهدروازه
 حمتر و زن آن بر بنگریدنازه بودند. و عیسی ي مادر بود و مرده؛ و بسیار جماعت از آن مردم شهر به همراه جیگانه
در پیش جنازه و برداشتگان را استانید [و] گفت: اي جوان، به تو  18گفت: مگري [و رفت] 17]بدو و[ زن آن به کرد

                                        
 . + و1

 ».خواسته«. در اصل: 2

را به معنی مادر زن » خسور« صحاح الفرس. دهخدا به نقل از 3
 نیز آورده است.

 ك افزوده شد. در قیاس با. 4

 فزوده شد.و در قیاس باك ا . بر اساس ب5

 . + بر6

 . + و7

 ».بسیاران در میان«. میان دو * در اصل: 8

 . + و9

 ».دردها را کوناکون«. میان دو * در اصل: 10

 ».بردند«. در اصل: 11

 ».نهاد«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1اساس ف . بر 13

هاي ما را بر لکن او غم: «4: 53. اشاره است به کتاب اشعیا، 14
خود برگرفت و دردهاي ما را برخویش حمل نمود و ما او را از 

 ».جانب خدا زحمت کشیده، و مضروب مبتال گمان بردیم

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18
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آمدند،  2؛ و [ایشان چون پیش عیسی]1]کند زنده را او فرزند و او پیش برود که بخواهندبزرگان یهودیان تا از عیسی 
دارد [و] را دوست می 4گفتند که: واجب است که بهر وي نیکی بکنی زیرا قوم [ما]خواستند و میمی 3از وي به نازش

: 8[م،  فرستاددوستان خود را پیش عیسی  6]جماعت شحنه،[ آن. رفت ایشان باعمارت کرد. عیسی  5از براي ما نمازگاه

یکی فرمان بفرما، اینک فرزند  7ي من اندر آیی؛ [الّا][و] گفت: اي خداوند، مستحق نیستم که تو در زیر سقف خانه ]8
کنی زیرا من مرد امیرم و در زیر دست من توانی و میدانم که میمن خوش شود؛ زیرا از درون من به قیاس می

د. ؛ و به هر که بفرمایم که: بیا، بیاید [و] به موجب فرمان کننکاران بسیار اند؛ به یکی بگویم که برو، برودخدمت
: راست به شما 9ب ماند [و] به ایشان *که حاضر بودند گفت*تعج در شنید، سخن این مرد آن ازعیسی  8[چون]

از مغرب [و]  وگویم که بسیاران بیایند از مشرق اسرائیل، این چنین ایمان نیافتم. اینک شما را میگویم، در میان بنیمی
 12هر کجا که تاریکی 11. و فرزندان ملکوت دور شوند10با ابراهیم و اسحق و یعقوب بنشینند در ملکوت آسمانی

 بیرونی است؛ آنجا که گریستن و دندان ساویدن است.

گفت: . عبد الملک 14آورید، ایمان نمی13بینیدنمی را هاشگفت] و[ هاآیت تا: که گفت ایشان بهعیسی  ]48: 4ي [
 آن بهدیگر بار فرمود عیسی  ]13: 8م [. شد خوش تو پسر اینک برو،: گفت. عیسی 15هر چه زودتر بفرما تا پسر من نمیرد

و دید که پسرش  ]10: 7[ل، رفت  ]50: 4[ي، همان ساعت  ]13: 8[م، . برو داشتی، ایمان که شود همچون: گفت] و[ شحنه
پیش آمدند و مژده دادند که فرزند تو خوش  17، بندگان [او]16چون به مقام خود رفت ]51: 4ي [ /98/برگخوش شده. 

دانست که در  18شد، و او از ایشان پرسید که: در کدام وقت خوش شد؟ گفتند: در هفتم ساعت رهید از رنج؛ و او
 دواُم زنی این. خود خاندان تمام با مرد آن آورد ایمان] بدو و[ شد خوش تو پسر گفت او بههمان وقت بود که عیسی 

 تا جلیل. 20چون آمد از یهودا 19کرد عیسی که] بود[ معجز

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 به معنی التماس آمده است.» نازش«؛ »نیازش«. در اصل: 3

 افزوده شدع  و در قیاس با 2و ف  1. بر اساس ف 4

 . + و5

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. در قیاس با ك. 8

 ».کفت حاضر بودند که«. میان دو * در اصل: 9

 ».آسمانی: «2و ف  1. در ف 10

 . + و11

 . + وبیرو12

 تصحیح شد. 2و ف  1اساس ف  ؛ بر»نمی بینند«. در اصل: 13

 تصحیح شد. 2و ب 1؛ بر اساس ف »نمی آورند«. در اصل: 14

 . + و15

 ».رسید: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».انمرد: «2و ف  1. در ف 18

 . + و19

 ».یهود: «2و ف  1. در ف 20
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: 1گویم که [نه] االّ آمدم که پراکندگی اندازم. از این ساعت پنج [کس که] در یک خانه باشند، پراکنده شوندشما می
عروس و  5از 4مادر از دختر و دختر از مادر و خُسركدو؛ و پسر جدا شود از پدر و پدر از پسر و  3و سه و 2دو بر سه
 خُسرك. 6عروس از

زیرا همچون سلطان  9شدندمی 8وي [در] تعجب 7]سخن[ بر خلق کرد، تمام هاسخن اینو چون عیسی  ]28: 7[م، 
 داد نه همچون معلمان ایشان و بزرگان ایشان.ایشان را تعلیم می

 
 کوه 11او ازآمدن  10[فصل] شصت [و] پنج: فرود

 چون از کوه به زیر آمد، بسیار خلق از پی وي رفتند. ]1: 8[م، 

 
 [فصل] شصت [و] شش: خوش کردن شمعون پیس را

توانی می 12خواهیر میاگ خداوند، اي: گفت و کرد سجود ویک مردي پیس ابرص آمد پیش عیسی  ]2: 8[م، 
 پاك ساعت همان. شدي پاك خواستم،: گفت] و[ نهاد ابرص آن سوي دست. عیسی 13مرا از این رنج خالص [کنی]

زودتر برو پیش امامان شما و خویشتن را به ایشان بنما  15[و] کسی را خبر مکن [الّا] 14برو: گفت مرد آن به عیسی. شد
 د، تا بر ایشان گواهی باشد.فرموو قربان کن آن چنان که موسی 

 
 16[فصل] شصت و هفت: زنده کردن پسر امیر صده

در رنج  ]2: 7[ل، نامش عبد الملک  ]46: 4[ي، پسر شحنه  ]2: 7[ل، ، 17آمد در کفرناحوم درچون عیسی  ]5: 8[م، 
[و] فرستاد [پیش  18شنیدافتاده بود و در وي سختی افتاد چنان که در حالت مرگ رسید. و خبر عیسی  /97/برگدشوار 

                                        
 . + و1

 ».سد«. در اصل: 2

 آمده است.» بر«و » ور«در معنی » و. «3

» خارسو«. خُسر: به معنی پدر زن و پدر شوهر است؛ در ك: 4
 آمده که به معنی مادر زن و خواهر شوهر است (دهخدا).

 ».بر«صل: . در ا5

 ».بر«. در اصل: 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».عجب: «2و ف  1. در ف 8

 تصحیح شد 2و ف  1؛ بر اساس ف »شدند«. در اصل: 9

 2، ف 1؛ بر اساس فهرست مقدمه، ف »فراز«. در اصل: 10
 تصحیح شد.

 . + از11

 . + و12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».ه باشآکا: «2و ف  1. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

و ف  1ف ب، ؛ بر اساس فهرست مقدمه، »صدره«. در اصل: 16
 تصحیح شد. 2

 . + و17

 ».شنیدند«. در اصل: 18
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 ي خود گماشته کرد و رفت[فصل] شصت [و] سه: مثل آن بنده که خداوند[ش] بر خانه 

 مهتر است سک کدام: گفتگویی یا براي کسی دیگر؟ عیسی صفا گفت: اي خداوند، بهر ما مثل می ]41: 12ل [
[تا] هر چیزي در  2ي خود گماشته کرد و معتمد دانست، او را بر خانه1که خداوند [او] ]45: 24[م،  دانا] و[ مؤتمن يخانه

بیاید و او را ببیند که بر مراد خداوند او کرده باشد.  3هنگام خود پیوسته به ایشان بدهد؟ و خُنُک آن بنده که خداوند او
و اگر آن بنده در  ]45: 12[ل، ؛ 5خداوند[ش] نیز آن بنده را بر *هر چه دارد، گماشته گرداند* 4و [راست به شما بگویم]

 9خوردن 8و به 7رنجانیدن بندگان خداوند خود آغاز کند 6دل خود بگوید: خداوندم دیر خواهد کشیدن و به [زدن و]
باشد، او را بیرون  11اندیشیدهانسته باشد و نهو مستی شروع کند، بیاید خداوند آن بنده در ساعتی که او ند 10و آشامیدن

اي که مراد خداوند خود دانسته باشد [اما] به مراد خداوند خود ؛ و بنده13او پراکنده سازد 12ي]کند و بخش [و بهره
زدن و عذاب [و] شکنجه بخورد [و] به مقدار آن که  15[و به خالف امر او روزگار گذرانیده، بسیار] 14نکرده باشد

، بسیار [و] آن که [کم نا]کردنی [کرده] باشد، کم؛ 16باشد، عذاب بکشد. آن [که] بسیار [نا]کردنی [کرده] باشد کرده
، هر که به او 17[و آن که نداند و بکند هر چه نیست الیق کردنی، کم رنجش بر وي الزم باشد و شکنجه کم خورد]

ندك داده شد، از او اندك خواسته شود. آن که بسیار نگاه بسیار داده شد، از او بسیار خواسته شود؛ و هر که به او ا
 داشته باشد، در دست او بسیار داده شود.

 

 اندازمآمدم که آشتی بهمن نه: [فصل شصت و چهار] 

؛ شُستگاه دارم که 19خواستم که *از اول در پیچد*اندازم در زمین و می /96/برگ 18آمدم که آتش ]49: 12[ل، 
بنهم بر زمین؛ به  22پندارید که آمدم [تا] سالمتیتمام شود. و شما می 21در درد تا [آن] 20شکیبممیبشورم لیکن بسیار 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 . + و2

 ».خود: «2و ف  1. در ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».هر چه کماشته کردانید هر چه داشت«. میان دو * در اصل: 5

 وده شد.افز 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».کنند«. در اصل: 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جهت«. در اصل: 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خوردنی«. در اصل: 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آشامیدنی«. در اصل: 10

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اندیشیده«. در اصل: 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 12

 .»او را از بخش و بهره بی نصیب کرداند: «2و ف  1ف . در 13

 . + و14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + و16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آشتی«. در اصل: 18

و ف  1؛ بر اساس ف »در اول از بیحد«. میان دو * در اصل: 19
 تصحیح شد. 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شکیم بی«. در اصل: 20

 افزوده شد. در قیاس با ك. 21

 ».سالمی«. در اصل: 22



 باب الباب االول/  ١٣۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 [فصل] شصت و یک: مثل خانه بر سنگ

بسازد، مانند است به مردي خردمند که بنیاد  2سخن من بشنود [و] به آن [موجب] 1و هر که [این] ]24: 7[م، 
چید، [و] به آن خانه پی ي خود بر سنگ محکم نهاده باشد؛ و چون باران ببارید و سیل آمد و باد سخت بجنبیدخانه
 افتاد زیرا بنیادش بر سنگ رسته، محکم بود.نه

بر ریگ  6ي [خود]نادان باشد که بنیاد خانه 5نکند، مانند آن مرد 4[کار] 3و هر که این سخن من بشنود و بدان
 نهاده باشد؛ و چون باران ببارید و سیل آمد و باد جنبید و به آن خانه پیچید، افتاد و آن افتادن سخت دشوار بود.

 
 [فصل] شصت [و] دو: از بهر بیداري در کارها

که] [ 9خود باشند 8از ایشان که در انتظار [خداوند] 7میان خود ببندید و چراغ خود بیفروزید و بشوید ]35: 12ل [
، ایشان را 12، براي او بگشایند. خُنُک آن بندگان که چون خداوند ایشان بیاید11از عروسی [و] در بزند 10چون باز آید

 16؛ و اگر در دوم15و بندگی ایشان را بکند 14و ایشان را بنشاند 13گویم: میان خود ببنددبیدار ببیند؛ و من به شما می
 ا بیدار ببیند، خُنُک آن بندگان.شب یا نیم شب بیاید [و] ایشان ر 17ساعت در
، در آن ساعت 21آیددانست که در کدام ساعت به شب دزد میاگر خداوند خانه می 20بدانید 19این را [نیز]18
و  23داشت که دزد نیاید که ببرد؛ و شما نیز این چنین بیدار [باشید]می /95/برگي خود را نگاه و خانه 22بودواقف می

 مستعد باشید زیرا فرزند آدمی در آن ساعت بیاید که شما ندانسته باشید. 

 

 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1ساس ف . بر ا1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »چنان«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».مرد آن«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

ید«. در اصل: 7  ».بشو

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + و9

 ».آیند«صل: . در ا10

 ».بزنندو«. در اصل: 11

 . + و12

 ».بندیدبه«. در اصل: 13

 ».نشانیدبه«. در اصل: 14

 ».بکنید«. در اصل: 15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »دو«. در اصل: 16

 ».از: «2و ف  1. در ف 17

 . + که18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بدانندو«. در اصل: 20

 . + و21

 ».کوش می داشت: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23
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 [فصل] پنجاه [و] نه: پرهیز دارید از پیغمبران دروغ 

پرهیز دارید از پیغمبران دروغ که بیایند به پیش شما به پوشش برّگان و اندرون ایشان همچون گرگان  ]15: 7م [
، انجیر چیدن و یا از خار، انگور؛ همچنان هر درختی که 1شان، ایشان را بشناسید؛ هرگز نتوان از تلوي ایدرنده؛ از میوه

ي خبیث بدهد. نتواند درخت نیک، ي نیک بدهد؛ [و هر درختی که اصلش بد باشد، میوه، میوه2اصلش نیک باشد
 بدهد. 5بدهد و شوم را شوم [بار] 4[بار]؛ و نیک را نیک 3ي نیک بدهد]ي شوم بدهد و نه درخت شوم، میوهمیوه

هاي بد که در دل دارد، بر آورد و مرد بد از گنج 6هاي نیک که در دل دارد، نیکو مرد نیک از گنج ]45: 6ل [
ي ایشان بشناسید؛ هر درختی که ایشان را از میوه ]19: 7م [. 10به سخن گوید 9؛ و از افزونی دل، لب8به در آورد 7بد

 ندهد، بریده شود و در آتش بسوزد. ي نیکمیوه
 

 ندارد ، فایده11[فصل] شصت: که بسیار نماز کردن [بی کردار] 
نه هر  15فرمان من.* 14نشنوید 13: اي خداوند، [اي خداوند، و]12*چه فایده است [که] به من بگویید ]46: 6[ل، 
؛ 18آن که ارادت پدر من آسمانی بکند 17اندر رودي، االّ 16در ملکوت آسمانی» اي خداوند، اي خداوند«که بگوید 

[و] به نام تو  19[نه] به نام تو پیغمبري کردیم /94/برگزیرا در آن روز بسیاران به من بگویند: اي خداوند، اي خداوند، 
و بگویم شما  21بسیار ساختیم؟ و در آن وقت من ایشان را انکار کنم 20هادد و دیوها به درآوردیم، [و] به نام تو شگفت

 ؛ دور باشید از من، اي بدکرداران. 22شناسمنمیرا 
  

                                        
؛ تلو به معنی مطلق خار است و نیز علیق و »تلون«. در اصل: 1

 تمش، تیغ شوك، شوکۀ، تمشک (دهخدا).

 . + و2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».نیکی: «2و ف  1. در ف 6

 ».يبد: «2و ف  1. در ف 7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آورد«. در اصل: 8

 ».زبان: «2و ف  1. در ف 9

 + چو فاعیده است به من بکوید اي خداوند بشنوید و فرمان من .10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».بکوید«. در اصل: 12

 افزوده شد.ع  و در قیاس با 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».بشنوید و«. در اصل: 14

و از افزونی «. میان دو * در اصل در فصل پنجاه و نه، بعد از 15
 آمده بود.» دل لب به سخن کوید

 ».آسمان: «2و ف  1. در ف 16

 ».آري«. در اصل: 17

 . + و18

 ».کزیدم«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شکفت«. در اصل: 20

 ».شویم: «1؛ در ف »شوم: «1. در ف 21

 . + و22



 باب الباب االول/  ١٣۴
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2کردن در طلب 1[فصل] پنجاه [و] پنج: از بهر جهد

یابید؛ و در را بزنید، بهر شما گشاده شود؛ [هر ، ب4، داده شود؛ بجویید3گویم هر چه بخواهیدبه شما می ]9: 11[ل، 
 و هر چه بطلبید، بستانید و هر که [در] را بزند، براي وي گشوده شود. 5که بخواهید، بیابید]

 

 ، چیزي بد دهد6[فصل] پنجاه [و] شش: آن که به فرزند خود [که چیزي نیک بخواهد]
: 11ل [کیست آن کس که فرزندش از او نان بخواهد و او سنگ دهد؛ یا ماهی بخواهد، به او مار دهد.  ]9: 7[م، 

خواهید هر چه بهتر است، به فرزندان ، می8بخواهد، عقرب دهد. و چون شما [که] این قوم بد و شوم هستید 7یا نُقل ]12
خیرات به آن کس 13، 12تراست و [به] مهربانی 11تره شفقت، از شما ب10آسمانی 9تا چند [پدر] شما ]11: 7[م، خود بدهید، 

و هر چه دوست دارید  ]12: 7[م، و روح پاك به ایشان بدهد که از او بخواهند؛  ]13: 11[ل، بدهد که به او رغبت دارد؛ 
 بکنید. 15نیز به ایشان همچین /93/برگ، شما 14که خلق با شما بکند

 
 است این ت[فصل] پنجاه [و] هفت: تمامی توری 

 .پیغمبران] و[ ت[و] تمامی توری 16این است تکملت ]12: 7[م، 

 

 ي تنگ[فصل] پنجاه [و] هشت: درآمدن در دروازه

اي که به برد و چه فراخ است درِ دروازه؛ زیرا در فراخ [و] راه گشاده به هالك می17از در تنگ اندر آیید ]13: 7[م، 
 و چه کم اند روندگان او.  19روندگان او. چه تنگ [و] دشوار است آن راه که به زندگانی برد 18برد [و] چه بسیار اندهالك می

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جد«. در اصل: 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نیت«. در اصل: 2

 ».میخواهید«. د راصل: 3

 . + و4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

؛ »بیضۀ«؛ در ع: »تخم مرغ«؛ در ب: »دختر: «2و ف  1. در ف 7
 ».an egg«در گ: 

 . + و8

 . + از9

 ».آسمان«. در اصل: 10

 ».مشفقتر: «2و ف  1. در ف 11

 ».مهربان تر: «2و ف  1. در ف 12

 . + و13

 ».کنند: «2و ف  1. در ف 14

 ».همچنان: «2و ف  1. در ف 15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ملت«. در اصل: 16

ع  و در قیاس با 2و ف  1؛ بر اساس ف »آیند«. در اصل: 17
 تصحیح شد.

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »است و«. در اصل: 18

 . + و19
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 2[و عیب دیگري بیند] 1[فصل] پنجاه [و] دو: از بهر آن که عیب [خود] را نگاه نکند

که در چشم  4ستور 3ي خاشاك که در چشم دیگري است [و] آن [درخت]نگري در آن پارهو چرا می ]3: 7[م، 

خاشاك که در چشم تو است، بردارم  5يگویی به برادر خود مرا بگذار که تا این ذرهنگري؟ و چون میتو است، نمی

آن چوب که در چشم تو  7تر است که [اول]، آن واجب6در. اي منافق آري بهو آنچه در چشم تو است، چرا نمی

 .8بیا تا خاشاك که در چشم تو است، به در آورماست، به در اندازي، آنگه به برادر خود بگوي 

 

 در پیش نادان نگویند 10ي علم و هنر [تا]خاصه 9[فصل] پنجاه [و] سه: [از براي]

هاي خود نخوابانند پیش خوکان میندازید تا به پاي /92/برگو پاکی شما به سگان مدهید و مروارید شما  ]6: 7[م، 

 بدرند. و دیگر بار بر شما بگردند و شما را

 

 [فصل] پنجاه [و] چهار: آن که در شب آمد و از دوست خود نان خواست

[و] بگوید: اي دوست،  12به نیم شب بیاید پیش او 11به ایشان گفت: کیست از شما که [دوست دارد و] ]5: 11ل [

من از راه دور آمدم و چیزي ندارم که بخورم [و] به آن سبب که تو دوست منی، پیش تو آمدم تا سه نان مرا به قرض 

بدهی. آن دوستش از اندرون خانه پاسخ دهد [و] بگوید که: مرا زحمت مده. اینک در بسته است و فرزندان من با من 

گویم اگر [به] موجب دوستی چیزي نم برخاست که ترا چیزي بدهم. و من به شما میتوا. نمی14اندخفته 13[بر تخت]

 بایست.داد هر چه او را میخاست و میبایستی که به جهت خواستن برمینداد، می

 

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کنند«. در اصل: 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 شد.افزوده  2و ف  1. بر اساس ف 3

تصحیح شد؛ ستور  1؛ بر اساس ف »ستون: «2. در اصل و ف 4
ي اوستایی و ستبر در فارسی جدید ي ستورهصورت پهلوي واژه

 است (دهخدا).

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »رزه این«. در اصل: 5

 ».نادان: «2و ف  1. در ف 6

 افزوده شد.ع  و در قیاس با 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».اندازم: «2و ف  1. در ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».پیش ان دوست رود: «2و ف  1. در ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».خفته ایم: «2و ف  1. در ف 14



 باب الباب االول/  ١٣٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[ل، شما  1دهد. نهدروند و چیزي ندارند که در انبار بنهند و پدر شما آسمانی، ایشان را روزي میکارند و نمیکه نمی

، [یک 3کیست از شما که به بلندي قامت خود، به جهد خود 2تر؟]بسیار بهترید [و شریف ]26: 6[م، از مرغان  ]24: 12
بنگرید به  7باشید بر گرد کردن پوشش و [لباس؟]؟ چرا حریص می6از این کمتر 5یک گز بیفزاید یا 4بدست یا]
گویم [به ؛ و می8بافدریسد و نه میکشد و نه میشود و نه زحمت میي سوسن [در] چمن؛ چگونه پرورده میشکوفه

 وانست پوشیدن.ي عظمت خود، یک از آن رنگ شکوفه نتکه سلیمان به همه 9شما]

[و  10شودچون گیاه که از زمین رسته است، امروز هست تازه و فردا نیست آن رنگ [و] پژمرده می /91/برگ
داند می 12پوشاند او را چنین زیبایی. شما اي کم ایمانان، پدر شما [آسمانی]، خدا می11سوزند]خشک و در تنور می

د زیرا طلبنگویند و میه بیاشامیم و چه بپوشیم؛ همه خلق این را میکه چه بخوریم و چ 14؛ مگویید13آنچه شما را بباید
تر دهد؛ و اگر بخواهید نعمت آسمانی، این نیز از براي شما افزون 16بایدداند که شما را چه میمی 15پدر شما آسمانی

 گذراند.شرّ خود می 17خورد و [روز]و غم فردا مخورید زیرا فردا غم خود می

؛ هر چه دارید، بفروشید 19کوچک، چون پدر شما بخواهد، مملکت به شما دهد 18ياي گله مترس ]32: 12ل [
 هاي بی فرجام در آسمان.و گنج 20هایی که نپوسد[و] به صدقه بدهید؛ بهر شما بسازید کیسه

 داوري نکنند؛ آن چنان که شما 21افتید و بر شما [حکم و]داوري و حکومت مکنید تا در داوري نه ]1: 7[م، 
 و بیفزایند.  ]24: 4[س، شما بپیمایند  22حکم کنید، بر شما حکم کنند؛ به آن پیمانه که بپیمایید، بر
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عمارت بکنم و همه دخل  2بسازم و [دیگر] 1اندیشه کرد و گفت که: آن خانه [و] انبارها را خراب کنم و دگر بار بهتر
، 4ي خود آنجا ببرم [و] بگویم به جان خود: اي جانخود و خانه /90برگ/و خدمتکاران  3من آنجا پر کنم [و انبار نهم]

هاي بسیار بس باشد. بنشین و بخور و بیاسا. خدا به آن مرد بگوید: اي نادان، هاي بسیار و فراوان داري که ترا سالنعمت
این چنین است آن کس که از  و این [که] معد داشتی بهر که خواهد ماندن؟ و 5در این شب جان تو از تو به در کنند
 امید نبندد.  6بهر خود در زمین انبار نهد و بر خدا

روشنایی دارد و اگر چشم تو تاریک  8، چشم است؛ اگر چشم تو روشن است، همه تن [تو]7چراغ تن ]22: 6[م، 
 .9]اي چگونه باشداست، همه تن تو تاریک باشد. [چون آن نور که در تو است، تاریک باشد، تاریکی

 
 10*کسی نتواند که بندگی دو خداوند بکند* [فصل] پنجاه:

 14یکی را دشمن دارد و یکی را دوست دارد؛ [یا] 13کند االّ [تا] 12کسی نتواند که بندگی دو خداوند11 ]24: 6[م، 
گویم [که] به شما می ]22: 12[ل، [و] یکی را خوار کند؛ نتوانید شما بندگی ایزد و جمع مال کنید.  15یکی را عزّت کند

 .17اندیشه مکنید 16بهر جان خود

 
 مخورید 18[فصل] پنجاه [و] یک: که غم خوردنی [و آشامیدنی]

چه  19غم خوردنی مخورید که چون بخورم و چون بیاشامم و چه بیاشامم و [و نه بهر تن شما که] ]25: 6[م، 
آسمان  21بنگرید به مرغان ]26: 6[م، است.  20ترزیرا جان از خوردنی بهتر است و تن از پوشش شریف ]23: 12[ل، بپوشم 
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تا خلق ندانند که تو روزه  2کن [و گشاده روي باش] ، روي خود را بشوي و سر و اندام به روغن اندوده1تو روزه بداري
 ببیند و آشکارا عوض دهد. 5که [نهان تو را] 4؛ [آن پدر]3اي. بهر خلق روزه آشکارا مکن االّ از بهر پدر نهان تو [تنها]داشته

 

 ي مالکردن از ذخیره [فصل] چهل [و] هفت: نهی
ببرد و پوسیده  7در زمین منهید آنجا که کرم خورد و دزد [نقب بزند و] 6ي شما [و] انبار [شما]ذخیره ]19: 6[م، 

ي شما جایی که ذخیره ]34: 12[ل، ؛ جایی که کرم نخورد و دزد نبرد. 8ي شما در آسمان انبار بنهیدشود و لیکن ذخیره
 باشد، دل شما نیز آنجا باشد.

 
 یراث پخش کنبرادرم م 10در میان [من و] 9[فصل] چهل و هشت: آن که گفت

پخش کند. عیسی  13میان من [و] او 12یکی از جماعت به او گفت: اي معلّم به برادرم بگو تا میراث [در] ]13: 12[ 11ل
نشانیده است؟ [و] به شاگردان خود گفت: پرهیز دارید از همه  15شما [که] 14گريقاضی به مرا مرد، اي: گفت مرد آن به

 [و] تعدي که به بسیاري گله و جانورها و غیره زندگانی حاصل نشود. 17[و] گرد کردن مال از بیراهی 16ي ستیزشیوه
 

 ي بسیار دادزمین او کشته 19آن که 18[فصل] چهل [و] نه: [مثل] 

بسیار  20زار او غلّه [و بر]مثل گفت پیش ایشان: بود یکی مرد توانگر و ملک او [و] زمین و کشته ]16: 12ل [
جاي دگر ندارم؟ با خود  22ي کشیدن این [به]چاره 21آورده بود و او در نفس خود اندیشید [و] گفت: چه کنم چون
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، نماز ایشان قبول باشد و شما مانند ایشان 2نماز 1خود دراز [و] آشکارا کنند و پندارند که به بسیاري لغو و درازي
 .4تر از آن که شما از وي بخواهید][پیش 3خواهیدداند آنچه شما میمشوید زیرا پدر شما آسمانی، او می

 

 کردن 5[مختصر][فصل] چهل و پنج: تعلیم نماز 
نمازکنندگان چون نماز کنند: اي پدر ما آسمانی، نامت مقَدس [و] پاك  7بگویند ]2: 11[ل،  6همچین ]9: 6[م، 

در زمین؛ روزي  12[داري و] 11آن چنان که در آسمان 10آید؛ ارادت تو روا استتو می 9؛ نعمت [و] ملکوت8باشد
هایی که دیگران با ما کرده کفایت روزگار ما روز به روز [و] گناهان ما را عفو کن آن چنان که گناه 14به ما بده 13[ما]

ده و برهان، زیرا مملکت  16، فروگذاریم؛ و در دام بال و مشقت ما را مینداز؛ و از شرّ و مکروهات ما را خالصی15باشند
 د األبد. آمین.[و] نیرو [و] جبروت و ستایش از آن تست، [از] اکنون تا اب

[و اگر شما گناه دیگران فرو  17هاي دیگران را فرو گذارید، خدا نیز از آن شما را بگذارد؛ اگر شما گناهتفسیر
 . 18هاي شما فرو گذارد]نگذارید، نه خدا گناه

 
 19از روزه [مانند منافقان] [فصل] چهل [و] شش: نهی

؛ آنان که در روزه، روي 21ریا 20چون روزه دارید، مباشید همچون منافقان [و] اصحاب [روي و] ]16: 6[م،  /89/برگ
؛ اما چون 24گویم که مزد خود گرفته باشند؛ به شما می23دارنددارند تا به خلق بنمایند که روزه میترش و دژم می 22خود را
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تا مزد شما بسیار شود و بر شما رحمت کند و از  1دارید و با ایشان نیکویی کنید [و بیفزایید و در نهان کسی منگرید]
 . 3شوید، [آن که به رحمت است بر نیکان و بر بدان] 2فرزندان [بزرگ بلند]

 

 ل [و] دو: داوري مکنید[فصل] چه

و شما کسی را در گناه میندازید تا شما را کسی در گناه  ]37: 6[ل، افتید؛ و داوري مکنید تا در داوري نه ]1: 7[م، 
پیمایید تا ي راست [و] پر بر مردم بنیندازد؛ و آزاد کنید تا شما را آزاد کنند؛ و شما ببخشید تا شما را ببخشند؛ پیمانه

 ، پیموده شود.4به آن پیمانه که داده باشید بهر شما نیز

 

 [فصل] چهل [و] سه: صدقه را شما آشکارا مدهید

 باشید مانند پدر شما آسمانی زیرا او کامل است. 5[تمام] ]48: 5م [

ید، کني خود آشکارا مدهید برابر خلق [زیرا] ریا باشد و ثواب شما گُم شود؛ و چون صدقه میو صدقه ]1: 6[م، 
ها از بهر آن که ها [و] در میان جماعتدر بازارها و کوچه 6کنند]از بلند و فاش [مکنید] همچون [که] منافقان [میبه آو

گویم. چون صدقه دهی، چنان بده که دست راست تو اند، به شما می؛ [آنان] مزد خود ستده7خلق ایشان را ستایش دهند
 و پدر آسمانی تو نهانی بیند و آشکارا عوض بدهد. /88/برگي تو پنهان و پوشیده باشد از دست چپ نداند تا صدقه

 
 خود آشکارا مکنید 8[فصل] چهل [و] چهار: نماز

ها [و] بازارها و در کنار راه 11يدر گوشه 10همچون منافقان که [نماز خود] 9چون نماز کنی، مکن ]5: 6[م، 
کنند تا خلق ایشان را ستایش دهند؛ ایشان مزد خود ستده باشند، به شما ها آشکارا میها، در میان جماعتکوچه
ي خود رو و در را [بر خود] ببند و به پنهانی نماز کن از براي ، به اندرون خانه12کنیگویم. تو چون نماز خود میمی

 سان و منافقان که نمازآشکارا به تو بدهد. و چون نماز کنید، مباشید چون خسی 13پدر آسمانی خود، و او عوض [آن]
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[برد]، تو نیز با او دو فرسنگ برو؛  1گیر؛ و هر که قباي تو بخواهد، پیرهن نیز به او بده؛ و هر که یک فرسنگ ترا بیگار
 باز مگردان. 3، خایب2و هر که از تو چیزي بخواهد، بده؛ و هر که قرضی خواهد، [بده]

 

 کم: دشمنان خود را دوست دارید[فصل] چهل [و] ی

ویم: گشنیدید آنچه اولیان گفتند: یار خود را دوست دارید و از دشمن کراهت کنید؛ [و] من با شما می ]43: 5[م، 
به آن کسان که با  4آفرین کنید بر ایشان که بر شما نفرین کنند، و نیکی کنید ]28: 6[ل، دشمنان خود را دوست دارید. 

توانند دیدن؛ خشنود باشید به آن کسان که شما سازگاري کنید که شما را نمی 6ند؛ به ایشان [احسان و]کن 5شما [بدي]
 /87/برگ 8ظلم انداختند تا مانند پدر شما باشید آن که در آسمان [است] 7و دور کردند و در ]44: 5[م، را زحمت دادند 

 12باراند؛ چون]و [باران او بر نیکان و بر بدان می 11تاباندو هم بر بدان می 10بر نیکان [وپاکان] 9زیرا آفتابِ [خود]
 ]32: 6[ل، منافقان  14[نه] ]46: 5[م، پس چه نیکویی کرده باشید؟  ]32: 6[ل، ، 13دوست بدارید [هر] که شما را دوست دارد

 16همه خلق همچین 15کنند؟ و اگر سالم کنید با برادر خود، چه نیکویی کرده باشید؟ و[و] گنهکار[ان] نیز چنین می
 21[نه] 20فایده چیست؟ 19به آن کسان که با شما نیکی کرده باشند، پس 18[بکنید] 17و اگر نیکی ]33: 6[ل، کنند؛ می

کرده  23باز بستانید، چه [هنر] 22توانید آن را]کنند؟ و اگر قرض بدهید به [آن] مردم [که میگنهکاران نیز چنین می
؛ و اکنون دشمنان خود را دوست 25ستانند]دهند و میند؛ [با یکدیگر قرض میکنگنهکاران نیز چنین می 24باشید؟ و
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بدهد و من به شما  3[به وي] 2نامه آزاد خط دهد، طالق را خود زن بخواهد که٭ 1[گفته شد هر] ]31: 5[م، 
 7فساد، او را در فساد انداخته باشد [و] هر که زنی 6بی سبب [گناه و]5[هر که زن خود طالق دهد]4٭/86/برگگویم می

 باشد. 9بستاند، او زنیه کرده 8[که] طالق کرده باشد،

 

 فتوي مجویید هرگز 10نه: در سوگند [خود][فصل] سی [و] 
مکن و در سوگند  12و سوگند خود را بهانه 11دیگر شنیدید آنچه گفتند اولیان: سوگند دروغ [مخورید] ]33: 5[م، 
قطعاً، نه به آسمان  13مخورید سوگند یکبار به: باكبی گویممی شما به من بده؛ خدا به خود يبهره و یدیفتوي مجو

که کرسی خدا است [و نه به زمین زیرا جایگه نهادن دو پاي او است و نه به اورشلیم زیرا شهر ملک األعظم خدا 
موي سیاه خود را سفید گردانی [و نه سفید سیاه گردانی؛  18از 17که یک تار 16که چاره نداري 15و نه به سر خود 14است]

 .19، نه باشد و هر چه از این بگذرد، از شر باشد]سخن تو در آري، آري باشد و در نه
 

 [برد]، تو [دو] فرسنگ برو 20[فصل] چهل: هر که ترا یک فرسنگ بیگار 
، عقوبت؛ و 21شنیدید آنچه اولیان گفتند: چشم عوض چشم و دندان عوض دندان؛ برابر زخم و ریش ]38: 5[م، 

را پیش  23تو بزند، تو آن طرف روي 22و هر که بر یک رويگویم: بدي را برابر بدي سزاوار مدارید من به شما می
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 تو 1[فصل] سی [و] هفت: حاضر باش از خصم

[م، و از او پرهیز دار چندان که در راه به هم باشید و هم صحبت،  ]58: 12[ل، تو؛  3با خصم 2راست بشو ]25: 5[م، 

ي تو، ترا پیش قاضی برد و قاضی ترا در دست شحنه بدهد و تو یعنی دعوي کننده 4و زودتر از آن [که] غریم ]25: 5
 تو مانده باشد. که بر  6که از آنجا بیرون نیایی تا ندهی آخر[ین] فَلْس 5شحنه ترا در زندان اندازد. راست بگویم

 
 انداز، بکن و به8که ترا خیانت کنند 7[فصل] سی [و] هشت: هر طرفی [از اعضاي تو] 

به خیانت  10گویم هر که به سوي زنیمکنید؛ و من به شما می 9شنیدید آنچه اولیان گفتند: فحش و زنیه ]27: 5[م، 
 ، او زنیه کرده باشد.11بنگرد و در دل آرزو بکند

خیانت کرده باشد، تو او را برکن و دور افکن، زیرا بهتر است که در  12و اگر چشم راست تو [ترا] ]9: 18[م، 
 جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش ایشان نخسبد. ]48: 9س [زندگانی به یک چشم روي [از] آن که در دوزخ به دو چشم؛ 

آن بهتر است که در  ]43: 9[س،خود دور انداز؛  و اگر دست راست تو، ترا خیانت کند، او را ببر [و] از ]30: 5م [
 .13زندگانی به یک دست روي [از] آن که به دو دست در دوزخ؛ [جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش ایشان نخسبد]

و اگر پاي تو ترا خیانت کند، [آن را] ببر [و] به دور انداز؛ آن بهتر است که در زندگانی به یک پاي بروي [از] 
 ایشان نخسبد. 14دوزخ به دو پاي؛ آنجا که کرم ایشان نمیرد و [آتش] آن که در

؛ اگر نمک فاسد 17، [نیک است نمک]16گیردبه نمک طعم می 15شود و هر چیزيو هر چیزي به آتش تمام می
 .18شود، به چه چیز نمک شود؛ و در شما نمک باشد [و] به سالمت باشید [دیگر با یکدیگر]
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نور شما بر خلق بتابد [و] ببینند نیکی کردار شما،  2تا تمامت خانه را روشنایی دهد. همچنین 1نهندو لیکن بر سر بلندي 
 پدر شما آسمانی را. 4تایش دهندس 3و همه [حمد و]

 
 باطل کنم پیغمبران و تتوری٭ که آمدم 5[فصل] سی [و] پنجم: گفتن او که مپندارید

. 6]کنم مامت تا آمدم لیکن[ کنم منسوخ که نیامدم نه، کنم، باطل تمپندارید که آمدم تا ناموس و توری ]17: 5[م، 
. رسد اتمام هب همه تا نشود باطل پیغمبران و تیک سخن از توریراست به شما بگویم که آسمان و زمین باطل شود و 

 علیمت که آن و آسمانی ملکوت در باشد خوار او دهد، تعلیم را خلق آن ضد به و کند باطل را حرف کوچک که هر
 7یکی]ن[ رب شما نیکویی اگر شما به گویممی. شود بزرگوار آسمانی ملکوت در او فرمود، که چنان آن بکند و دهد

 .9٭، در ملکوت آسمانی اندر نروید8نویسندگان و معتزالن نیفزاید

 

 [فصل سی و شش]: از بهر پاداش [و] داوري

که بکشد عقوبت بر وي واجب باشد. و من به  12اولیان گفتند: مکش، [و هر] 11] شنیدید آنچه [با]21: 5[ 10م
یار  14برادر خود به باطل خشم کند، عقوبت بر وي الزم شد [و] واجب باشد؛ هر که با 13گویم که هر که [به]شما می

 ، مالمت خلق بر وي روا باشد؛ و هر که با یار خود ناکس بگوید، آتش دوزخ بر وي روا باشد. 16بگوید 15خود احمق

[و] به یاد تو بیاید که  تا از براي خود قربان کنی /85/برگاگر تو بخواهی که در کلیسیا روي  و از بهر آشتی؛
کن [و] او را خشنود بدار، آنگه  17یار تو با تو به خشم است، قربان خود بر جاي بگذار، برو با یار خود آشتی [و صفا]

 .18بیا و قربان خود بکن
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ع  و در قیاس با 2و ف  1؛ بر اساس ف »چون«. در اصل: 2
 تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 . + به4

 ».پندارید«. در اصل: 5

 . بر اساس ب و ع افزوده شد.6

 افزوده شد. در قیاس با ك. 7

 در اینجا یعنی برتري و فزونی داشتن.» افزودن. «8

در اصل افتاده بود، اما بر اساس فهرست مقدمه و  ٭. میان دو 9
 افزوده شد. 2و ف  1نیز ع، ف 

 ع و ك تصحیح شد. در قیاس با؛ »ي«. در اصل: 10

 . بر اساس ب، ع افزوده شد.11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 آمده است.» به«به معنی » با. «14

ها هنوز رایج ؛ این صورت در برخی لهجه»اخمق«. در اصل: 15
 است.

 . + مالمت خلق بکوید و16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».بدار: «2و ف  1. در ف 18
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 و توانگران 1ام: واي بر مفتخران[فصل] سی [و] سه

 واي بر شما اي توانگران که مزد خود ستدید. ]24: 6[ 2ل

 واي بر شما اي سیران که گرسنه خواهید شدن. 

 که بگریید و اندوهناك شوید.  4[اآلن] 3واي بر شما اي خندیدگان 

 کردند پدران شما براي دروغ پیغمبران. 7ها بگویند که همچنینخلق براي شما نیکی 6[چون] 5واي بر شما

هاي ناپذیر بر شما اندازند بنهند و سخن /84/برگبر شما عیب گویند و دروغ [و] بهتان  8خُنُک شما چون ]11: 5م [
 از براي من به دروغی.

 12حسودي کنند 11شما را پراکنده کنند و [بر شما] را دشمن دارند و 10چون خلق شما 9خُنُک [شما را] ]22: 6ل [
در آن روز خرّم و  ]23: 6[ل، فرزند آدمی به دروغی؛  13عوضِ] 11: 5م [و نام شما مانند گنهکاران و ناپاکان پیدا کنند 

 اند.ودهب ترزیرا مزد شما در آسمان عظیم است؛ همچنین دور کردند پیغمبران را که از شما پیش ]12: 5[م، شادناك شوید 

 

 [فصل] سی [و] چهارم: که گفت شمایید نمک زمین

آورند؟  16به اصالح 15نمک خراب و فاسد گردد، به چه چیز [نمک را] 14٭چون زمین؛ نمک شمایید٭]13: 5م [
نور عالم و روشنایی او.  19. شمایید18پاي مردم خوابانیده شود 17به هر چیزي الیق نباشد مگر بیرون انداخته شود [و] در

 24زیر کاسه بنهند 23[که] 22؛ و نه چراغ بیفروزند21پنهان داشتن شهري که بنیادش بر سر کوه نهاده باشد 20ممکن نباشد

                                        
 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »معترالن«. در اصل: 1

 ».م«: 2. در ف 2

ه به کار رفت» خندندکسانی که می«به معناي » خندیدگان. «3
 ».الضاحکون«است؛ در ع: 

 ع و ك افزوده شد.در قیاس با . 4

 ».شما اي«. در اصل: 5

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 6

 ».همچونین«. در اصل: 7

 ».چون شما«. در اصل: 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».شما خلق«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».برند: «2و ف  1. در ف 12

: 2و ف  1آمده است؛ در ف » به خاطر«در معنی » عوضِ. «13
 ».جهت«

 ».نمک زمین یدہشماچون «در اصل:  ٭. میان دو 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »صالح«. در اصل: 16

 ».از«اصل: . در 17

 ».باي مال خلق شود: «2و ف  1. در ف 18

 ».شماید«. در اصل: 19

 . + و20

 ».باشند: «2و ف  1. در ف 21

 ».بیفروزد: «2و ف  1. در ف 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».بنهد«. در اصل: 24
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 [فصل] سی [و] دوام: نام شاگردان نهاد 

چون در نماز بود، صبح  /83/برگشد.  2[و] آنجا به نماز خدا مشغولفت ر کوه دردر آن روزها عیسی  ]12: 6[ 1ل
نام ایشان را حواریون نهاد یعنی یاران: شمعون صفا،  3دمید؛ و شاگردان خود را خواند و از ایشان دوازده را گزید و

، شمعون که 7بن حلفا ، یعقوب6، توما5؛ و [متّی]4اندراوس، برادر شمعون، و یعقوب، و یوحنَّا و فیلفوس [و] برتلمی
 . داد جهودان دست در راآن [که] عیسی  9بود، یهودا پسر یعقوب و یهودا اسخریوطی 8لقب او با رشک

بگشاد [و] به  11و دهان ]2: 5م [چشم بر حواریون نهاد  ]20: 6ل [آمدند.  10چون نشست، حواریون پیش [او] ]1: 5م [
 داد و گفت: ایشان تعلیم [و] پند می

 .13مسکینان [به جان زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است] 12خُنُک

 زیرا تسلّی [و] کامرانی یابند. ]4: 5[م،  14اکنون] ]21: 6[ل، [خُنُک اندوهگنان 

 خُنُک متواضعان و فروتنان که تکبر نکنند زیرا که میراث زمین به ایشان برسد.

 سیري و خجستگی یابند.و خُنُک گرسنگان و تشنگان از براي طاعت و تقوي زیرا 

 که آمرزش یابند.  15خُنُک آمرزندگان

 . 17دالن زیرا خدا را آشکارا ببینند16خُنُک [پاك]

 خدا خوانده شوند. 19فرزندان 18خُنُک ایشان که سالمتی و آشتی در میان خلق اندازند [زیرا]

 . ه نعمت آسمانی از آن ایشان استخُنُک ایشان که از براي راستی، پراکنده و آواره [و] به غضب انداخته، شدند ک

 
  

                                        
 ع و ك تصحیح شد.در قیاس با ؛ »م: «2و ف  1. در اصل، ف 1

 ».معتکف: «2و ف  1. در ف 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »م«. در اصل: 3

 ».برتولمی: «2، در ف »برطُلمی«: 1. در ف 4

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».تومد«. در اصل: 6

 ».حلفی: «2؛ در ف »خلفا«. در اصل: 7

 ».غیور«. در ك: 8

 ».سخریوطی: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».زفان: «2و ف  1. در ف 11

 ».خشک اند«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2ف  و 1. بر اساس ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».رحیم دالن: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 ».بیندبه«. در اصل: 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».فرزند: «2و ف  1. در ف 19
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 [فصل] سی: درست کردن دست خشک [را]

او  2داد. آنجا یک مردي بود [که] دست [راست]رفت و تعلیم می 1]باز[ انجمن اندر[و] دگر بار عیسی  ]6: 6ل [
مگر در روز شنبه  ]7: 6ل [به احتیاط  ]2: 3س [داشتند آورده بودند و نگاه می 3ود. نویسندگان [و معتزالن]خشک شده ب

گفتند: واجب است که شفا کنند در روز آغاز کردند و [با وي] می ]12: 10م [او را خوش کند تا بر وي بهانه بگیرند. 
خشک را : آن دست5دانست. گفتایشان می 4يو او نهانی اندیشه ]8: 6ل [خواستند که او را بیازمایند؛ شنبه یا نه؟ و می

پرسم کدام واجب است: که در شنبه گفت: از شما می 6آنها بهبیارید. او برخاست [و] آمد در میان انجمن؛ و عیسی 
ز او یک گوسفندي کیست از شما مردي که در روز شنبه ا ]11: 12م [بدي کنند یا نیکی؟ جان را زنده کنند یا گم کنند؟ 

است؛ چون چنین است، چه  10تر؟ تا چند آدمی از گوسفند شریف9و بیرون نیاورد 8او دست ننهد 7افتد ودر چاه به
[س، کردند نگاه می 11در سوي یکدیگر ]10: 6[ل، ایشان خموش شدند و  ]4: 3س [خوش باشد کردار نیک در روز شنبه. 

مانند آن دست  12آن مرد دست را پیش آورد و خوش شده ]13: 12[م، کن.  [و] به آن مرد گفت: دست را دراز ]5: 3
  کنیم؟ چاره چهگفتند: با عیسی پر شدند [و] به هم می 14حسودي 13ایشان از [غدر و] ]11: 6[ل، دیگر. 

 

 هیرُدوس از مسیح 16پیش [کسان] معتزالن 15ام: شکایت[فصل] سی [و] یک

کردند  18؛ بر وي کهنکاج17آنگه معتزالن [و] امامان بیرون آمدند و رفتند پیش کسان هیرُدوس [ملک] ]6: 3س [
 . کرد نقل آنجا از] و[ دانستمی را آنو عیسی  ]15: 12[م، تا او را بگیرند [و] گُم کنند؛ 

 

 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».نهان اندیشهاء: «2و ف  1. در ف 4

 ».کفتند«. در اصل: 5

 ».او«. در اصل: 6

 . + از7

 ».نهندنه«. در اصل: 8

 ».نیاورند«. در اصل: 9

 ».مشرفتر«: 2و ف  1. در ف 10

 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »شد«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».حماقت«. در ك: 14

 »کله کردن: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

کنگاش: در اصل  . کهنکاج، کنکاج، کنگاج، کنکاس،18
مغولی است به معنی مشورت و تدبیر، صالح،  -اي ترکیواژه

 ».تدبیر: «2و ف  1پند و نصیحت (دهخدا)؛ در ف 
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آن  3[با یکدیگر] همچو ختنه کردن، وضو، قربان کشتن، فطیره و غیر 2میامیزنند 1سایی]ي تري یهودي به شیوهشیوه
 . 4ي قدیم است [و] مسیح همه را باطل کرد [و منسوخ][که] شیوه
 

 زارکشته میان در شاگردان] و[فصل] بیست [و] نهم: رفتن عیسی [ 

ي گندم را به دست دان او خوشهشاگر و گشتمی زارهاکشته میان درچون روز شنبه شد، عیسی  ]1: 6[ل، 
. 5نیدکخوردند. قومی از معتزله به ایشان گفتند که: چرا روز شنبه کار ناشایسته میکردند و میمالیدند و پاك میمی

 چون شدند؛ نهگرس که وقتی بودند، او با که کسان آن و داوود کرد آنچه نخواندید: ایشان به گفت و داد پاسخعیسی 
ایشان که با وي  7، بزرگ امامان و نان خوان خدا بخورد [و] با6جاي ابی مالخ ]26: 2س [ي خدا، ر خانهاند رفت داوود

شما  ]5: 12[م، [و] به ایشان گفت:  ]27: 2[س، که واجب نیست کسی دگر بخورد به جز امامان  ]4: 12م [ 8بودند، [داد]
اینجا است آن که از شنبه  10گویم اینکشنبه [و] گناه نیست بر شما. اکنون به شما می 9کنیدگشایید و حالل میمی

ي نماز چیست؟ من شفقت و رحمت دانستید خانهتر]؛ آن که خداوند شنبه او است، اگر میترست و عظیم[بزرگ
 11[بدیشان] گفت: شنبه بهر آدمی ]27: 2س [مالمت را. کردید بیدانستید، مالمت نمیخواهم نه قربانِ کشته و اگر میمی

 و خداوند شنبه فرزند آدمی است.  /82/برگ 12آفریده شد [و نه آدمی بهر شنبه آفریده شد]
  

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 ».میامیزید: «1. در ف 2

 ».غیره از«. در اصل: 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 ».می کند«. در اصل: 5

تصحیح شد؛  2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »ابی مالج«. در اصل: 6
در ع، ك و گ نیز ، »ابیاثار«در حاشیه نوشته شده:  2در ف 

، رئیس کاهنان در این 6تا  1: 21چنین است. بنا بر اول سموئیل، 
) بوده است. در اول سموئیل، Ahimelechزمان اخیملک (

)، فرزند اخیملک بود. Abiatharآمده که ابیاتار ( 20: 22

زمانی که پادشاه شاؤل دستور کشتار تام کاهنان را داد، ابیاتار 
و به نزد داوود رفت. ابیاتار پس از مرگ پدرش موفق به فرار شد 

ابی «دار منصب ریاست کاهنان گردید. در دیاتسارون عهده
 رئیس کاهنان دانسته شده است.» مالخ

 آمده است.» به«در معناي » با. «7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 . + و9

 . + آنچه هست10

 ».آدمیان: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12
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خورند و شاگردان تو می 1و معتزله نیز این چنین [و] ]14: 9[م، کنند می نماز و دارندمی روزه همیشه یحیی شاگردان
  2٭دوختن نو يپاره را کهنه يجامه مثل٭آشامند. او به ایشان گفت: مثل خداوند عروسی و می

که داماد  4روزها 3نیست واجب بر کسان عروسی چندان که داماد با ایشان باشد، روزه بدارند؛ و بیاید ]19: 2[س، 
 از ایشان ستده شود، آنگه روزه بدارند. 

هاي کهنه [و] به آن، جامه 6بستانند 5هاي نو [و کرباس نو]رکوي ]21: 2[س، به ایشان مثل گفت: نشاید  ]36: 5[ل، 
و می  ]37 :5[ل،  11بدرد؛ [و نه کهن بر نو] 10نو به قوت خود آن کهنه را [بکشد و زود] 9[کرباس] 8دوزند زیرا 7را، پاره

ها به زیان رود االّ و خیک 14ضایع گردد 13خیک کهنه بدرد، می نو 12هاي کهنه [و] پوسیده ننهند کهنو در خیک
می کهن بخورد، نو  16همدیگران را نگاه دارند و کسی [که] 15هاي نو [نهند که]ها نو باشد و می نو در خیکخیک

 تر است. نخواهد؛ آري بگوید کهن خوش

-بنی /81/برگهاي کهن، امامان است؛ و خیک 18جهودي است و می نو، دین مسیحی 17کهن، دین؛ می تفسیر

کرد زیرا  22را به شراب مانند 21ترسایی اند. بدان سبب دین [و مذهب] 20هاي نو امامان [مذهب]و خیک 19اسرائیل [اند]
ق او باشد؛ دین [نیز] این چنین که عش 23چون آدمی شراب بخورد، شوق [او] و شهوت [او] بیفزاید و هواي آنجا کند

ي ي خود و رستگاري جان خود. جامهافزاید سوي آفرینندهنشیند و شوق او میآدمی می 24باشد و در دل و [دماغ]
ي ترسایان است؛ [یعنی که مسیح است و شیوه 26ي نو سنّتاست و جامه 25یهودان] وي موسی [کهن، سنّت [و] شیوه
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ي تخته به چهار ریسمان بسته، باال رفتند و چهارگوشه 2بام [خانه] 1بر و] در از[ بردن اندرون در نتوانستند خلق بسیاري
ایشان را دید، به آن شل گفت: [اي  4]اعتقادعیسی [ 3]چون[ و ؛زیر آویختند و نهادند در پیش عیسیاز روزن خانه به 

؟ که 7کندمی 6گفتند: کیست این که افتراهاي تو سترده شد. و معتزالن و نویسندگان آغاز کردند و می، گناه5مرد]
 چه: گفت] و[ داد جواب ایشان به دانست؛ ایشان ياندیشهبه جز خدا؟ عیسی  9گناهان خلق را بیامرزد تنها 8بتواند
که فرزند  11بگویم برخیز و برو؟ تا بدانید 10یا شد سترده تو گناهان بگویم: است ترآسان کدام خود؟ دل در اندیشیدمی

، برخیز و تخت خود را بردار 12گویم]ها را عفو کند. [و] به آن شل گفت: [به تو میآدم مسلط است بر زمین که گناه
ي خود ایشان [و] به خانه 13ي خود. همان ساعت شل برخاست و تخت خود برداشت در برابر [چشم][و] برو به خانه

کردند و از ترس پر شدند و ستایش خدا می 15گفت؛ و سهم افتاد بر هر کسی [که آنجا بود]ستایش خدا می 14رفت و
 و گفتند: امروز عجب کاري دیدیم.

 من پی از: گفت او به. نشسته سودخواران میان در الوي، نامش دید، سودخور یکی و آمد بیرون آنجا ازو عیسی 
 /80/برگ. کرد مهمانی خود يخانه در عیسی بهر الوي. آمد وي پی از] و[ بگذاشت داشت، چه هر شنید، چون] او[ و. بیا

 گفتند.نشسته بودند [و] بیهوده می 18بسیار [و] دیگران [که با او] 17در آن میان جماعت سودخواران [بس] 16و بودند

 

 وردخکه چرا معلّم شما با گناهکاران چیزي می [فصل] بیست [و] هشتم: گفتن امامان معتزله

گفتند که: چرا بزرگ شما با سودخواران و گناهکاران با شاگردان او می ]11: 9[م، نویسندگان [و] معتزله  ]30: 5[ل، 
 آنان الّا پزشک محتاج نیستند را تندرستان: گفت و داد پاسخ ایشان بهعیسی  ]31: 5[ل، آشامد. خورد و میچیزي می

 چرا: که فتندگ او به ایشان. کنند توبه تا گنهکاران براي االّ بخوانم را پاکان که نیامدم. اند دشواري] و[ سختی در که
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؛ و در تعجب مانده بودند از بسیاري 1باش از من زیرا مرد گنهکارم دور: گفت] و[ افتادآن را دید، در پاي عیسی 
 شمعون بهپسران زِبِدي [که] بودند در قسم شمعون صفا؛ و عیسی  3گیران، [و نیز] یعقوب [و] یوحنَّاآن ماهی 2ماهی
چه داشتند، آنجا رها  ها را بر زمین کشیدند و هرکشتی 4ایشان. زندگی به باشی آدمیان صیاد این از بعد مترس،: گفت
 . آمدند[و] با زبدي در پی عیسی  5کردند

 
 را پاك کرد [و] مطهر 6ناك[فصل] بیست [و] ششم: که مرد کلی

در  8بود. [مرد] بر روي افتاد 7]پر جذام کلی از و[ پیس] که[ شهر از مردي دید رفت،میچون عیسی  ]12: 5[ل، 
 و برآورد را خود دستراه [و] از او نازش کرد [و] گفت: اي خداوند، اگر بخواهی، بتوانی مرا پاك کرد. عیسی 

 االّ و گوم کسی به که کرد سپارش او به. گردید پاك] و[ رفت او از] کلی[ ساعت همان. شو پاك خواستم؛: گفت
 ان؛ایش گواهی بهر فرمود،پاك شدي، آن چنان که موسی  بنما [و] قربان کن عوض آن که 10به کوهونان 9]را خود برو[
آواز او بشنوند و از  12]و ببینند را او[ تا شدندمی گرد خلق بسیار و شدمی فراکنده عالم درعیسی  11معجزهاي بسیار و

 کرد.رفت و در بیابان نماز میهاي خود پاك شوند؛ و او دور میرنج

 
 هر دو پاي شل را خوش کرد ]و[از هر دو دست  13هفتم: که [مخلع یعنی] ]و[بیست  ]فصل[

. 16آموزونیدناموس می 15اما 14بودند نشسته نیز معتزله و دادمی تعلیم و بود نشستهیک روز عیسی  ]17: 5[ل، 
 18ایشان. قومی آوردندآمد براي تیمار و اورشلیم؛ نیروي خدا می 17هاي جلیل [و] یهوداآمدند از تمام دیهمی /79/برگ

 از و نهندبخواستند در اندرون در پیش عیسی اي بسته، میدو دست و هر دو پا، افتاده و اورا بر تخته 19یک شلی از هر
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 او 1[خبر][فصل] بیست [و] چارم: آغاز کردن معجزها [و] فاش شدن  

] هب[ و دادمی تعلیم را ایشان محافل،] و[ هاانجمن گروه] در[ و گردیدمی جلیل زمین در همیشه] عیسی 23: 4م [
داد؛ و خبر او در جمیع عالم فاش شد [و] پیش وي کرد و هر رنجی و هر دردي شفا میبشارت می 2آسمانی ملکوت

[و] افتادگان، همه را شفا داد و  4و دیوانگان و صرعیان 3شالن و مبتالیانآوردند هر که در رنج بود و دردهاي مختلف و 
 و از آن سوي یوردنان. 6و از شهر [و از] یهودا 5درست کرد؛ و در پی او خلق بسیار افتادند از اورشلیم، از جلیل و از دیه

 
 8حنَّا][و گزیدن یعقوب و یو7گیران[فصل] بیست [و] پنجم: که در کشتی نشست با ماهی 

بشنوند، او برخاست و دید دو کشتی بسته در کنار  10تا سخن او 9چون خلق بسیار پیش او فراهم شدند ]1: 5[ل، 
ساختند؛ یکی کشتی از شمعون صفا بود، هاي خود را میگیران از آن جا بیرون آمده و دامو ماهی 11دریاي قنسرین

به دریا و از دریا در کشتی  12اندك از زمین، آن کشتی را دور کردند اندك که فرمود و نشست کشتی آن درعیسی 
، 15خموش شد، به شمعون و صیادان گفت که: در نغولی بروند 14[خود] 13داد. چون از سخنانها تعلیم میآن جماعت

دام  وآنجا دام بیندازند. شمعون جواب داد [و] گفت: اي خداوند، همه شب انداختیم و چیزي نگرفتیم، به سخن ت
افتاده بود و یارانی که در کشتی دیگر  /78/برگایشان دام انداختند، پس بسیار ماهی در دام  16اندازیم اکنون. [چو]می

. چون شمعون صفا 20شدچنان که غرق می 19و هر دو کشتی را پر از ماهی کردند 18آمدند 17بودند، ایشان را به مدد
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ي جنیسارت ؛ مقصود دریاچه»قنسترین: «2و ف  1. در ف 11
ي کوچکی وجود دارد به نام است. در ناصره، در فلسطین منطقه
 ي جنیسارت واقع شده است.جنیسارت. این دریاچه در منطقه

ي مسیح در اطراف همین هجده معجزه از سی و سه معجزه
دریاچه اتفاق افتاده است. به همین دلیل اناجیل دیگر نیز از این 

اند، اما دیگران عالوه بر جنیسارت، از آن با نام دریاچه یاد کرده
ا و هاند. در قاموسدریاي تیبریاس، جلیل یا طبریه یاد کرده

بان عربی نیز این واژه با تعبیر هاي کتاب مقدس به زفرهنگ
بحیرة به معناي دریاچه آمده است. براي دیدن اطالعات بیشتر 

 ).1393در باب این دریاچه، رك: بخارائی (
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 پی در که فرمود او به متّی؛ نامش و سودخواران میان در نشسته مردي دید کرد،می گذر] چون عیسی 9: 9م [
 .او پی از رفت و بیا من

 

 ي جلیل[فصل] بیست [و] سیم: که آب را شراب کرد در قاطنه

در  1]خود[ شاگردان] و[ عیسی و بود آنجاي جلیل و مادر عیسی و در سیم روز شد عروسی در قاطنه ]1: 2ي [
 هک مادر اي گوییمی چرا: گفت او. ندارند شراب: گفتعروسی خوانده شدند و شراب کم شده بود. مادر عیسی 

 3نرسیده است. مادر او به خدمتکاران گفت: آنچه او فرماید، چنین کنید [و] بود آنجا حوض[هاي] 2]من[ وقت هنوز
نشسته  5؛ و خلق بر درگاه4گنجیدنگین، شش تا، از بهر وضوي یهودیان نهاده بودند و هر یکی، دو سه پیمانه میس

. گفت: به مردم [و به سرور 8ها را از آب. پر کردند [لب به لب]حوض 7]این[ کنید پر: گفت ایشان به. عیسی 6بودند
، خورد و 10بدهند. آوردند [نزد] سرور مجلس؛ پیاله پر کردند [و] به دست او دادند. [آن آب که شراب شد] 9مجلس]

پر کرده بودند. و خواند سرور مجلس، داماد  11دانستند زیرا که ایشان [از آب]دانست که از کجا است و ساقیان مینمی
نیک  13اول دادي و [شراب] 12رد و تو شراب زیان راآورا [و بدو] گفت: هر کسی شراب نیک را در اول مجلس می

  14آوري؟شدند، می /77/برگرا در آخر که مردم مست 

به او ایمان  18آشکارا کرد [و شاگردان او] 17ي جلیل [و] قوت خدادر قاطنه 16نمودکه عیسی  15این است اول معجز
 آوردند.
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 ك نیست. در ع و» و خلق در درکاه نشسته بودند«. عبارت 6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ؛ شاید تحت تأثیر لهجه باشد.»ر«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

هر کس اول شراب نیک بیاورد چون : «2 و ف 1. در ف 14
خلق مست شوند آنکه شراب بد بیاورد تو نکهداشتی شراب 

 ؛ در ع و ك نیز چنین است.»نیک را تا اینساعت

 ».شکفت: «2و ف  1. در ف 15

 ».کرد: «2و ف  1. در ف 16

قوت «که در هر دو » his glory«؛ در گ: »مجده«. در ع: 17
 ».قوت خدا: «2و ف  1ي اصل، ف نسخهاست، اما در سه » خود

 افزوده شد.و در قیاس با ع  2، ف 1. بر اساس ف 18
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باشد و آن روز پیش او ماندند. چون دهم ساعت شد، یکی از ایشان که دند که به کجا می[و] ببینید. ایشان آمدند و دی
بیند شمعون، [اندروس]  که آن از زودتر. شمعون برادر بود اندروس آمدند، او پی در] و[ بودند شنیدهسخن یحیی 

گفت: اي شمعون  2]و بنگرید[ شمعون به عیسی و[دید و] گفت که مسیح را یافتیم [و] آمدند پیش عیسی  1برادر را
 .6]مردم گردانم ] [آنگاه بدیشان گفت: از عقب من آیید تا شما را صیاد19: 4[،  5. م4خوانده شود 3پسر یونا، نامت به صفا

[وي] را گفت: بیا در پی  8*و دید را فیلفوس* جلیل، سوي آید بیرونخواست عیسی روز می 7و دگر ]43: 1ي [
؛ 12را دید، به او گفت: یافتیم ماسیا 11و شمعون؛ و فیلفوس ناتانائیل 10، شهر اندروس9من [و] فیلفوس از شهر صیدا بود

ناصره. ناتانائیل جواب داد: هرگز  شهر از یوسف پسر یشوع است او ناموس؛ در است نوشته او برايآن که موسی 
 بدو ناتانائیل، دید ونچآید کسی که در او خیر باشد؟ فیلفوس گفت: بیا و ببین. عیسی *ممکن شد که از ناصره بیرون 

 از رزودت: گفتشناسی مرا؟ عیسی . ناتانائیل گفت: از کجا می14غشحقیقت فرزند اسرائیل هستی بیکه: به 13*گفت
ناتانائیل [و] گفت: اي  /76/برگانجیر، دیدمت. جواب داد  16درخت 15ترا خواند، چون بودي زیر فیلفوس] که[ آن

 از آوردي؟ نایما دیدمت، انجیر درخت زیر گفتمت چون: گفت او بهبزرگوار تویی پسر خدا، ملک اسرائیل. عیسی 
این ساعت ببینید درهاي آسمان  از گویم،می شما به راست: گفت. عیسی 18ها]خواهی دیدن [شگفت 17تربزرگ این

 زیر آیند پیش فرزند آدمی.گشاده [و] فرشتگان باال روند [و] به 

                                        
 در هم ادغام شده است.» ر«؛ دو »برادرا«. در اصل: 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

صخره و سنگ)، لقبی بود که مسیح براي ایمان صفا (کیفا: . 3
پطروس، نام یونانی شمعون، نیز به معنی  راسخ شمعون بدو داد.
 Sangي در زبان سغدي مسیحی، واژهسنگ و صخره است؛ 

عالوه بر معنی سنگ، اسم خاص برابر با پطروس یونانی و 
 ).68 -71: 1375(رضایی باغ بیدي،  شمعون عبري نیز هست

تصحیح و در قیاس با ع  2، ف 1؛ بر اساس ف »شد«ل: در اص. 4
 شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 افزوده شد. در قیاس با ك .6

 ».دیکرم: «2و ف  1. در ف 7

 ».را دید و فیلفوس«. میان دو * در اصل: 8

 . + و9

 ».اندورس«. در اصل: 10

 ».ناثانائیل: «2، ف 1؛ در ع، ف »تانابیل«. در اصل: 11

تصحیح شد؛ در ع:  2و ف  1؛ بر اساس ف »ما«. در اصل: 12
 ».مسیح«؛ در ك: »وجدناه«

؛ بر اساس ف »کفت چون دید ناتانایل«. میان دو * در اصل: 13
 تصحیح شد.و در قیاس با ع  2

هست و مسینا  2نیست، اما در ع و ف  1. این قسمت در ف 14
 ه است.را اصل قرار داده بوده آن را نیاورد 1چون تنها ف 

 ؛ شاید تحت تأثیر لهجه باشد.»زر«. در اصل: 15

هاي ؛ در خراسان براي پوشاندن چوب»پرداخته«. در اصل: 16
ه به کنند کهاي کوچکی استفاده میاصلی سقف خانه، از چوب

اژه با این و» ي انجیرپرداخته«گویند؛ ممکن است آنها پروز می
 مرتبط باشد.

 ».اعظم«ع:  ؛ در»بیشتر: «2و ف  1. در ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18
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گوید؛ آن که او را خدا فرستاد، سخن خدا ب 1قبول نکند؛ آن که گواهی او قبول کند، اعتماد کرد که خدا حقّ است و]
، زندگانی 2و پدر فرزند را دوست دارد و هر چیزي که دارد، در دست وي بدهد؛ و آن که به فرزند ایمان بیاورد

 خشم خداي تعالی بر [وي] افتد. 3جاوید بیابد و آن [که] خضوع [و] طاعت نکند، زندگانی نبیند و
 

 را در زندان فصل] بیست [و] یکم: انداختن یحیی

 8برادر هیرُدوس و [بر]7، 6جهت هیردویان، زن فیلیفس 5حقد [و] کین گرفته [بود بر یحیی] 4هیرُدوس [باسقاق] ]19: 3ل [
گذاشت که زن نمی ]18: 6[س، که  ترگذاشت و این عظمتو نمی 9کردمی مالمت را اوکرد، یحیی هر بدي که هیرُدوس می

 در زندان انداخت. 10]رایحیی [ ]20: 3[ل، برادر خود را بستاند. [او نیز] 

 ترف و آمد بیرون ناصره از انداختند، زندان در را یحیی کهچون شنید عیسی  ]12: 4م [ بیرون رفتن مسیح از ناصره؛
پیرامون زبولون و نفتالی تا تمام شود آنچه گفت به زبان اشعیاء پیغمبر  14کنار [دریا] 13در کفرناحوم، در 12جلیل، [و آمد] 11در

اند و [در] راه دریا گذشت از یوردنان بزرگ؛ آن خلق که [در] تاریکی نشسته 15زمین زبولون [و اي زمین نفتالی]: اي نبوت
 آسمان نزدیک شد.  /75/برگگفت: توبه کنید زیرا ملکوت 16]می و[ کرد آغازي مرگ، نور عظیم دیدند. آنگه عیسی سایه

 
 صفا و شاگردان پیش مسیح 17بیست [و] دو: آمدن شمعون*[فصل] 

 درالتفات کرد [و] دید که دو کس از شاگردان یحیی  ]38: 1ي [، 18زد*و چون در کنار دریا گشتی می ]18: 4[م، 
؟ او گفت: بیایید 19باشیدگفتند: اي بزرگ در کجا می[بدو] خواهید؟ ایشان می چه گفت ایشان به. رفتندمی وي پی

                                        
 افزوده شد.و در قیاس با ع  2، ف 1. بر اساس ف 1

 . + و2

 ».بلی: «2و ف  1. در ف 3

 1؛ بر اساس ف »باشقاق: «2در ف ؛ »باسحاق«. در اصل: 4
-ي خوارزم به معنی نواب و صوبهتصحیح شد. باسقاق: به محاوره

: ذیل باسقاق)، نایب پادشاه، امیر، 1307دار، شحنه (آنندراج، 
ي مغولی شحنه، : ذیل باسقاق)، کلمه1355حاکم (ناظم االطباء، 

 خان (دهخدا).

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

 ».فیلفس«ل: . در اص6

 . + و7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».می داد: «2و ف  1. در ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 ».به: «2و ف  1. در ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».بر: «2و ف  1. در ف 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف . 16
 . + و17

و چون در کنار دریا کشتی میزد بیست «. میان دو* در اصل: 18
 ». دو آمدن شمعون و صفا و شاکردان پیش مسیح

 ».می باشی: «2و ف  1. در ف 19
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: 4م [تمام کرد، همان ساعت از پیش او جدا شد.  2[هاي خود]آزمایش 1]تمامیت[ ابلیس چون. تو خداي خداوند مکن

 .کردندمی خدمت راو فرشتگان عیسی  ]11

 
 کردمی 3بیستم: که مسیح نیز [عماده]* [فصل]

شست [و] می 9گشتمی 8[و آنجا با ایشان] 7در زمین یهودا 6شاگردان* 5باعیسی  4و بعد از آن [آمد] ]22: 3ي [
[و]  11آمدندتر بود و بسیاران میدر کنار شالیم زیرا که آب آنجا فراوان 10یوردنان يچشمه در شستمی نیزو یحیی 
[و]  15در میان یکی از شاگردان یحیی 14گو شد 13در زندان نافتاده بود؛ و گفت [و] 12]هنوزشدند و یحیی [شسته می

آن  18]از[ بود تو اب که آن اینک! بزرگ اي: گفت] وآن شاگرد پیش یحیی [ 17از براي شستن. آمد 16یکی یهودي
 19]و داد[ جوابآیند. یحیی شوید و بسیاران خلق پیش او میسوي یوردنان و تو بهر او گواهی دادي، اینک او نیز می

دهید که چیزي بستاند تا از آسمان داده نشود؛ و شما بر من گواهی می 20تواند آدمی از قبل نفس [خود]گفت: نمی
پیش وي. هر که عروس دارد، [او] داماد است و دوست داماد آن  22و /74/برگ 21هستمگفتم من مسیح نیستم االّ رسول 

برازد او را شد و می 25چون آواز داماد بشنود؛ اینک شادمانی من [تمام] 24عظیم شاد و خرّم شود 23است که [بایستد و]
از  27بلندتر است؛ آن که از زمین است، [زمینی است و] 26که افزون شود و من کم شوم. آن که از باال بیاید، از همه

زمین بگوید؛ آن [که] از آسمان بیاید، از همه بلندتر است. [و بدانچه دید و شنید، گواهی دهد و گواهی او کسی دیگر 

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

 افزوده شد. 2و ف  1 . بر اساس ف4

 ».و: «2و ف  1. در ف 5

، با مرکب سرخ 73ي برگ . میان دو * در اصل در حاشیه6
 نوشته شده بود. 

 ».یهود: «2و ف  1. در ف 7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 کشت: + در زمین یهود می73ي برگ . در همان حاشیه9

 ».یون: «2؛ در ف »نون: «1. در ف 10

 . + تا11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».کذشت«. در اصل: 14

 . + در میان15

 ».یکی از یهودیان: «2و ف  1. در ف 16

 . + و17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + و21

 آمده است.» به«در معنی » و. «22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 . + و24

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 25

 ».همکینان: «2؛ در ف »همکنان: «1. در ف 26

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 27
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 و رودمی راه که دید راروز ایستاده بود یحیی [ناگاه عیسی  1من دیدم و گواهی دادم که این است پسر خدا. دگر
 .رفتند؛ و دو از ده شاگردان [او چون] شنیدند گفتار او، نزد عیسی 2]خدا يبرّه اینک: گفت

 

 ام: امتحان ابلیس مسیح را، روزه داشتن چهل روز [و] چهل شب[فصل] نوزده

 در] راآنگه جان پاك عیسی [ ]12: 1/ س، 1: 4[م،  بازگشت؛ یوردنان از القدس روح از شد پرچون عیسی  ]1: 4ل [
آزموده شد از ابلیس. در این  ]2: 4[ل، چهل شب  ]2: 4[م، چهل روز [و]  ]2: 4[ل، تا بیازماید[ش] ابلیس.  ]1: 4[م،  3برد بیابان

 عیسی به ابلیس. شد گرسنهتمام شد، عیسی  4هاچون این روز ]2: 4ل [و روزه داشت.  ]2: 4م [روزها هیچ چیز نخورد 
 که است نوشته: که گفت وها همه نان شود؛ و پاسخ داد عیسی این سنگ 5بگو تا ]3: 4[م، پسر خدا  تویی اگر: گفت

 االّ به سخن خدا که از دهن او بیرون آید.  8تهی نیست، 7به نان 6آدمی زندگانی

گفت  11در اندك [وقت و] 10به وي نمود 9عالم مملکت يهمه و بلند کوه سر بر برد راابلیس عیسی  ]5: 4ل [
بینی، همه در دست من سپارده شد، به هر کسی که خواهم، به [که] می 12ابلیس: این سلطنت عالم و فخرش /73/برگ

: گفت و داد جواب[عیسی]  ]10: 4/ م، 8: 4[ل، ، اگر بهر من یکبار سجود کنی. 13دهمو همه به تو می ]9: 4[م، او بدهم 
 او] و[ اورشلیم، در را؛ و باز آورد عیسی 17پرست [کن] 16و او را [تنها] 15ا تنها سجود براز بهر خد 14]که است نوشته[
ي هیکل [و] کنشت [و] به او گفت: اگر تویی پسر خدا، خود را از اینجا به زیر افکن زیرا بر کنگره 18برخیزانید را

 ]10: 4[ل، هاي خود بردارند فرشتگان خود را بر تو سپارش کرد که ترا بر دوش ]6: 4[م، [که]  20در مزامیر 19نوشته است
 آزمایش شد گفته: گفت] و[ داد جوابعیسی  ]12: 4[ل، سنگ زده نشود.  22[تا] پاي تو بر ]6: 4[م،  21و ترا نگاه دارند

                                        
 ».دیکرین: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. قیاس با ك در .2

 ».بود«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »هاروزه«. در اصل: 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »به«. در اصل: 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آدم«. در اصل: 6

 . + است7

 . + م8

 ».عالم مملکت«. در اصل: 9

 . + و10

 شد. افزوده 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».فحوش«. در اصل: 12

 . + و13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».بکن: «2و ف  1. در ف 15

 افزوده شد.و در قیاس با ع  2و ف  1. بر اساس ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 . + و18

 . + که19

زیرا که فرشتگان خود را : «11-2: 91. اشاره است به مزمور 20
هایت تو را حفظ خواهد فرمود تا در تمامی راهي تو امر درباه

هاي خود برخواهند داشت، مبادا پاي خود نمایند. تو را بر دست
 ».را به سنگ بزنی

 . + و21

 ».در: «2و ف  1. در ف 22
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ند؟ ا. باز گفتند: کیستی تا پیغام بریم پیش آن کسان که ما را فرستاده1م [پیغمبر]مسیح. گفتند: پیغمبري؟ گفت: نیست
هاي خدا، آن در بیابان که: هموار بدارید راه 3آواز نبوت که بانگ زد 2گویی براي خود؟ او گفت: منم [آن]چه می

[از] معتزالن و از بزرگان، از وي پرسیدند و  7شده بودند 6. و آنان که فرستاده5اندگفته 4چنان که در اشعیاء پیغمبر
] گفت: و[ داد جواب ایشان به؟ یحیی 9شوري: چون مسیح نیستی و الیاس نیستی و پیغمبر نیستی، چرا خلق را می8گفتند

 رتشناسید، این است آن که از پس من بیاید و پیششورم، در میان شما ایستاده است آن که شما او را نمیمن به آب می
از آن سوي یوردنان  14بود 13. این در بیت عنیا12از پاي او بگشایم 11که بند کفش [او] 10شایماز من بود؛ آن که من نمی

 کرد.می 16عمادهکه یحیی  15آنجا

 

 از براي مسیح 17ام: گواهی یحیی[فصل] هژده
 که آن خدا، يبرّه اینک: گفتپیش او. [یحیی]  18آمدمی دید را عیسیو دگر روز یحیی  ]29: 1[ي،  /72/برگ

تر است و او را تر از من آید، [و] او از من قدیمیبردارد. این است آن که بهر وي گفتم پس 19]را[ خلق هايگناه
 دیدم: فتگ وشویم. و گواهی داد یحیی شناختم لیکن تا شناخته شود بهر اسرائیل، از بهر آن آمدم [و] به آب مینمی
آن که مرا فرستاد  20]بلی. [شناختمنمی را او من و گرفت قرار وي بر و آمدمی فرو آسمان از کبوتر همچون پاك جان

کند؛ و  23، او به روح پاك عماده22، او به من گفت: آن که ببینی روح پاك بر وي فرو آید21که به آب عماده کنم

                                        
 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».زند: «2و ف  1. در ف 3

 راه بیابان در ايکننده ندا صداي: «3: 40. اشاره است به اشعیا، 4
 راست صحرا در ما خداي براي طریقی و سازید مهیا را خداوند
 .»نمایید

 ».کفته شد: «2و ف  1. در ف 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »فرزند«. در اصل: 6

 . + و7

 ».کفتندمی«. در اصل: 8

 ».میشویی: «2؛ در ف »می شویی: «1. در ف 9

 ».نمی برازم: «2و ف  1؛ در ف »شاهمنمی«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 ».بکنم: «2و ف  1. در ف 12

و در قیاس با ع  2و ف 1؛ بر اساس ف »یهیحنیا«. در اصل: 13
 تصحیح شد.

 . + و14

 ».آن چنان«. در اصل: 15

 به معنی تعمید آمده است.» عماده. «16

 ».یوحنا: «2و ف  1. در ف 17

 ».می اید: «2؛ در ف »آمد«. در اصل: 18

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20

 . + و21

 . + و22

 ».عماد«. در اصل: 23
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 ،شستي خلق میهمه ]21: 3[ل،  ،یحیی و چون دادو مژده می 1و چیزهاي بسیار خلق را آموزانیده

 

 ام: شسته شدن مسیح در یوردنان بر دست یحیی[فصل] شانزده

 ادب ردک یحیی. شود شُسته او دست بر تا شورنده یحیی پیش یوردنان تا جلیل از آمد نیزعیسی  ]13: 3از متی [
: گفت] و[ داد جوابکه: منم آن نیازمند که از دست تو شُسته شوم، تو آمدي که از من شُسته شوي؟ عیسی  2گفت] و[
 ]9: 1[س،  عیسی و شد خموش یحیی آنگه. گردانیم تمام عدل هايراه که ما بر است واجب همچین! گرد باز این از

 یوردنان از دست یحیی. 3شسته شد در

 4و [چون] ]21: 3ل [ آمد، بیرون آب ازچون عیسی  ]10: 1[س، ؛ حلول کردن روح القدس مانند کبوتر
وي حلول کرد مانند کبوتر.  6آسمان بر 5از ]22: 3[ل، از بهر وي آسمان گشاده شد [و] روح خدا  ]16: 3م [کرد نماز می

و  ]23: 3[ل، ، آن که به او شاد شدم 7[و] آواز از آسمان آمد [و] گفت: این است فرزند دلبند [و] دوست من ]17: 3[م، 
 . بود ساله سیعیسی 

 
 کسی هرگز 8ام: خداي ندیدش[فصل] هفده

گواهی داد [و] گفت به آواز بلند که: این است آن که از براي او  /71/برگاین  10بر 9خلق برايیحیی  ]15: 1ي [
خیرات عوض خیرات زیرا  12از من و از فیض و بخشایش او ما ستدیم 11تر استتر از من بیاید و او قدیمگفتم که پس

االّ  زاکنون راستی [و] نعمت به عیسی مسیح شد. خداي را ندیدش کسی هرگ 13]اما[ شد دادهناموس در دست موسی 
وقتی که یهودیان پیش او فرستاده  15به ما گفت. این است گواهی یوحنَّا 14فرزند یگانه، آن که در درون پدر بود، [او]

سروران و امامان و معلّمان [و] پرسیدند: تو کیستی؟ او اقرار کرد و منکر نشد؛ گفت: من نیستم  17[از اورشلیم] 16بودند

                                        
 ».می آموزانید: «2و ف  1. در ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کفت کرد ادب«. در اصل: 2

 ».از«. در اصل: 3

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 4

 ».بر«. در اصل: 5

 ».از«. در اصل: 6

 . + به7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خداوندیش«. در اصل: 8

 . + وا9

 ».براي«. در اصل: 10

 . + و11

 . + و12

 افزوده شد. در قیاس با ك. 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 است.» یحیی«. مقصود 15

 ».فرستاده اند: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17
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آید؟ و اگر توبه نمود از خشم خدا که بر شما می 1ایشان گفت: اي فرزندان مار افاعی! کیست آن که شما را راه گریختن
که پدر ما ابراهیم داریم.  5گوییدو می 4پنداریدکه الیق توبت باشد؛ و در دل خود می 3ي نیک بار بدهید، میوه2بکنید

فرزندان دهد. اینک تبر نهاده شده بر  7ابراهیم 6ها برايگویم به شما که خدا قادر است و توانا که از این سنگراست می
 افتد. ه شود [و] در تون آتش بهي نیک ندهد، برید، هر کدامین درخت که میوه9هاها و شاخهدرخت 8تارك

 

 خلق را ام: پند دادن یحیی[فصل] پانزده

گفتند: اکنون چه کنیم؟ ایشان را پاسخ داد [و] گفت: هر پرسیدند و میاز او می 10ها] جماعت10: 3از لوقا [
آمدند سودخواران تا که خوردنی دارد، بدهد به آن که ندارد؛ هر که دو جامه دارد، یکی بدهد به آن که ندارد. و می

مجویید از آن که به شما  11گفت: چیزي افزون[تر]گفتند: اي معلّم! چه کنیم؟ او به ایشان میشُسته شوند، به او می
کسی مکاوید  12پرسیدند: ما نیز چه کنیم؟ به ایشان گفت: برسپارده شد [و] در طلب او مروید؛ و سرهنگان از او می

 رسد، به آن خرسند باشید.. روزي شما می14نهیدبهانه و زحمت م 13[و بر کسی]

-اندیشه می /70/برگ] و[ تفکّرو چون خلق بر یحیی  ]15: 3[ل، ؛ مسیح نیست او کهآگاه کردن یحیی 

تر از من و پس ]15: 1[ي،  کنم،می مطهر آب به را شما من: گفت ایشان بهاین است مسیح. یحیی  16که مبادا 15کردند
از  17برازم که بند کفش [او]و زورمندتر است؛ آن که نمی ]16: 3[ل، تر است آن که از من قدیم ]15: 1[ي، آید  ]16: 3[ل، 

پاي او بگشایم و او شما را مطهر گرداند به روح القدس [و] به آتش. و او است آن که پارو در دست دارد و 
 20اه دارد و کاه را در آتش [که نخسبد]، در انبارهاي خود نگ19کند و هر چه گندم استخود صافی می 18خرمن[هاي]

 اندازد و بسوزد. 

                                        
 ».کریختی«. در اصل: 1

 ».نکنید: «2و ف  1. در ف 2

 ».ندهید: «1. در ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پندارندمی«اصل: . در 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کویندمی«. در اصل: 5

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 6

 . + و7

 ».تبار: «2و ف  1. در ف 8

 ».شاخها«. در اصل: 9

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »جماعت«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1 . بر اساس ف11

 آمده است.» با«به معنی » بر. «12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 . + و14

 ».می نهادند: «2و ف  1. در ف 15

 ».نبادا: «2و ف  1. در ف 16

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 17

 ».خرمانهاء: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کندست«. در اصل: 19

؛ در »نخسبد: «1افزوده شد؛ در ف  2و ف  1. بر اساس ف 20
 ».که نخسبند: «2ف 
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 بن زکریا ام: ظهور یحیی[فصل] چارده

[فیالطس در یهود؛ و بود سرور  4و نیابت فنطیوس 3[قیصر] 2از مملکت طیباریوس 1و [در] سال پانزدهم ]1: 3[ل، 
 8طوریا [و] والیت طرکونا؛ و لوسانیا 7، برادر او، سرور چهارم در کوه [و در]6؛ و فیلیفوس5چهارم هیرودس در جلیل]

 در زکریا بن، سخن خدا شد بر یحیی 10[و] قیافا [بر] امامان و کوهونان 9سرور چهارم در ابیالنی؛ و در سروري حنان
-[و] توبت براي کفّاره 13شستن 12زد بهراست، منادي می 11اوردن پیرامون در که یهودا والیت يهمه در آمد و بیابان

 هايگفت آواز بلند در بیابان: استوار سازید راه نبوت؛، 15ها؛ آن چنان که نوشته شد در کتاب اشعیاء پیغمبرگناه 14ي
هاي بلند فرونشیند و هر چه ها هموار شود و کوهي درشتیهاي خدا تا همهگذرگاهخدا [و] هموار بدارید سرفرازها از 

زیرا روز خدا آشکارا شود و هر گوشتمندي بنگرد  16دشوار است، آسان گردد و هر چه درشت است، نرم [شود]
 عظمت خدا. 

که نامش جراد  20علف 19او انگبین بیابانی و قمیص 18شتران بود و خوردنی 17وبر او پوشیدنیو این یحیی  ]4: 3متی [
ها یهودا [و] والیت /69/برگ تمامت و اورشلیم ازآمدند پیش یحیی بخوانند و میان او به زنار ادیم بسته. آنگه خلق به در می

عتراف ا 24هاي [خود][و] به گناه 23ي یوردناندر رودخانه 22شدنداوردن است و از دست او شُسته می 21که گرداگرد
ه آمدند پیش او که بر دست او توبه گیرند و شُسته شوند، بآوردند. چون دید که بسیاران از بزرگان احبار و زنادقه میمی

                                        
 ».پانزده«. در اصل: 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »طیاریوس«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 3

و ع تصحیح شد؛ در ف  1بر اساس ف  ؛»فنطوس«. در اصل: 4
 ».فونطیوس: «2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 5

و در قیاس با ع  2و ف  1؛ بر اساس ف »فیلیوس و«. در اصل: 6
 تصحیح شد.

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 ».لوسابیاو«. در اصل: 8

و در قیاس با ع  2و ف  1؛ بر اساس ف »جنار«. در اصل: 9
 شد. تصحیح

 ».کوهنان«. در اصل: 10

 ».آورد«. در اصل: 11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »بر«. در اصل: 12

 ».شش«. در اصل: 13

 ».کفار«. در اصل: 14

اي صداي ندا کننده: «3-5: 40. اشاره است به کتاب اشعیاء، 15
در بیابان راه خداوند را مهیا سازید و طریقی براي خداي ما در 

اي برافراشته و هر کوه و تّلی پست نمایید. هر درهصحرا راست 
ها هموار خواهد ها راست و ناهمواريخواهد شد؛ و کجی

گردید. و جالل خداوند مکشوف گشته، تمامی بشر آن را با هم 
 ».خواهند دید

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

یعنی پشم شتر و خرگوش و مانند آن و » وبر«؛ »بر«. در اصل: 17
 اند (دهخدا).عضی مطلق پشم را گفتهب

 ».خورش: «2و ف  1. در ف 18

 ».قمصیص: «2و ف  1. در ف 19

 . + است20

 ».کردارکرد«. در اصل: 21

 . + و22

 ».هاویوردها«. در اصل: 23

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 24
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است [و اگر] آن پسر مخالف  4حقانی [او] 3حقیقت به دست آورد، پسر2و کردار [او به] 1خود قبول کرد] فرمان استاد
هر که  7؛ و حواریون فرزندان مسیح شدند و برادرانش [به استحقاق؛ و]6، از او بگذر که او هیچ باشد5ي پدر باشدشیوه

رادر]. و دیگر شرح مفصل نام به نام [که] از کجا خالف مسیح است [و ب 8سخن مسیح بشنود و در آن راه رود، او فرزند
بسیار است، اما جهت [پرهیز از] تطویل به این  10است و در اینجا معانی 9یافت، در شرح بزرگ بجویید که آنجا معین

 مقدار اختصار کردیم. 

 

 ام: ماندن مسیح در اورشلیم به وقتی که کوچک بود[فصل] سیزده

 االب شد، ساله دوازده چون و کردندمی آنجا فصح عید اورشلیم؛ در رفتندمی سال هرو قوم عیسی  ]41: 2[ل، 
 یوسف و مادرش و اورشلیم در ماندام شد، عیسی تم عید هنگام چون. عید در بود عادت که چنان آن اورشلیم در رفتند
همراه است. چون که یک روز گذشت، او را  11]ایشان همسایگان و[ خویشان و کودکان با که پنداشتند و دانستندنمی

. بعد از سه روز او را یافتند در کنشت 12شناختند؛ نیافتند و باز رفتند در اورشلیم [به جستن او]جستند پیش هر که می
در  16ماندندشنیدند، حیران میمی 15[از او] 14پرسید. هر چهو می 13شنیدنشسته بود در میان معلّمان و از ایشان می

همچین  17ها [و] پاسخ دادن؛ و چون او را دیدند، متعجب شدند. مادر به او گفت که چرا [ما را]هاي او و مثلتحکم
دانید که گفت که: نمی 19ایشان بهخستگی ترا جستیم. عیسی  /68/برگکردي؟ اینک من [و] پدرت به  18[سرگردان]
چه به ایشان بازگفت و بازگشت در ناصره [و] در طوع ي پدر باشم؟ ایشان ندانستند آنتر است که به خانهمرا اولی

یش د پشمی پروریده حکمت به] و[ باال و قد بهنگاشت و عیسی ایشان [بود] و مادر او سخنان او همیشه در دل می
 .20خداوند خود [و خلق]

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 2

 ».پس«. در اصل: 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 . + و5

 ».حستاشد آن و ازو بکدراز نیک کمتر ب: «1. در ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».فرزندان«. در اصل: 8

 ».معنی«. در اصل: 9

 ».معنی«. در اصل: 10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».شنید«. در اصل: 13

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کس«. در اصل: 14

 شد. افزوده 2و ف  1. بر اساس ف 15

 . + و16

 ».مرا: «1افزوده شد؛ در ف  2. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 18

 ».او«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 20
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اسرائیل [که] دو برادر یا سه متی و لوقا این است که عادت [بود] در میان بنی 2در میان 1اختالف [نسبت] تفسیر
ستد ، زن برادر بزرگ را می6بی پسر، برادر کوچکین 5مرد]ستد [و میزن می 4، چون برادر بزرگین3یا چندان که باشند

ر تخوانند؛ مثالً ابراهیم و یوسف برادرانند؛ ابراهیم بزرگبرادر اولین می 7شد، نام او پسر [آن]میو اگر از او پسري 
تر بود، زن برادر را ستد و از او پسري شد؛ او را پسر [ابراهیم] برادر بزرگ بود، مرد؛ از او پسر نشد، یوسف کوچک

تا هفت برادر عادت است [و] تا این ساعت [این] قاعده در میان یهودیان هست. [و خالف  8خواندند. برین دستورمی
؛ داوود سلیمان را زاد، سلیمان راخبعم را زاد و از راخبعم فرزند در وجود نیامد زیرا راخبعم 9از داوود و پسر افتاد]

راخبعم  11تد. او را پسري شد. نامش ابیا ابنپسر ناثان پسر داوود زن راخبعم را س 10ناقص بود و چون راخبعم مرد، مطث
وجهی دگر که یکی [را] دو نام باشد و سه، همچون یعقوب [و] اسرائیل و  12خوانند. و به این معنی مختلف شد؛ ومی

هر دو یکی اند [و] بدین  15[و]عیسو 14و اغربریاقی [و این]همه سه نام سلیمان است و ادوم 13همچون سلیمان [و] فهالل
بنماید نسبت  17. مقصود لوقا آن است که [بنماید پشت گوشتمندي تخم از تخم و مقصود متی تا]16اندیار افتادهمعنی بس

 20تخم پشت [و] این رازهاي خدا[یی] بود تا بنماید که مسیح از تخم داوود آمد هم 19[از] غیر 18روحانی فرزندان
 22عد از مسیح نسبت جسمانی باطل شد و [نسبت]اند. [و] بجسمانی آن چنان که پیغمبران فرموده 21روحانی و هم

آیند می 24زیرا دیدیم که از پشت، بسیار فرزندان ناخلف مدبِر از پدر مقبِل به وجود /67/برگ 23روحانی در کار شد
رسد؛ هر شاگرد که استحقاق میروحانی [به 26بر خطا؛ و تخم 25زیرا تخم گوشتمندي از اول تا آخر مرکب است

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بیان«. در اصل: 2

 ».باشد و«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بزرك«. در اصل: 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کوچک«. در اصل: 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 ».نسق: «1. در ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 ».مطثا«. در اصل: 10

 ».آن«. در اصل: 11

 ».دو«. در اصل: 12

 ».قهالث: «1. در ف 13

 ».دوم«. در اصل: 14

 ».عیسوم«. در اصل: 15

 ».افتاد: «1. در ف 16

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 17

 . + و18

 ».غیره«. در اصل: 19

 ».م و«. در اصل: 20

 . + و21

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 22

 . + زیرا23

 ».بجود«. در اصل: 24

 . + و25

 ».تخم خطا و«. در اصل: 26
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 ابراهیم آمد تا یوسفام: نسبت روحانی گرفت از [فصل] دوازده 
و ابراهیم اسحق زاد و اسحق یعقوب  /65/برگ 2این کتاب زایدن یشوع مسیح پسر داوود و پسر ابراهیم ]1: 1متی [1

زاد و فارص حصرون را زاد و حصرون  4را تامار 3را زاد و یعقوب یهودا را زاد و برادرانش؛ یهودا فارص [و زارح]
سلمون را زاد؛ سلمون باعاز [را از] راحاب  6را زاد و نحشون 5آرام را زاد و آرام عمیناذاب را زاد؛ عمیناذاب نحشون

داوود ملک را زاد؛ داوود سلیمان را زاد از زن  11را زاد؛ ایشیا 10ایشیا 9زاد؛ عوبدیا 8را از راعوث 7زاد؛ باعاز عوبدیا
را زاد؛ یهوشافاط یورام را زاد؛  14را زاد؛ آسا یهوشافاط 13را زاد؛ ابیا آسا 12ا؛ سلیمان راخبعم را زاد؛ راخبعم ابیااوری

را زاد؛ عوزیا یوثام را زاد؛ یوثام احاز را زاد؛ احاز حزقیا را زاد؛ حزقیا منشی را زاد؛ منشی آمون را زاد؛  15یورام عوزیا
شالثائیل را زاد و  19پس غارت بابل، یوخنیا 18یا را زاد و برادرانش در غارت بابل؛ ازیوخن 17را زاد؛ یوشیا 16آمون یوشیا

ابیود را زاد؛ ابیود الیاقیم را زاد؛ الیاقیم عازور را زاد؛ عازور زادوق را زاد؛  21را زاد و زوربابیل 20شالثائیل زوربابیل
الیعازار ماثان را زاد و ماثان یعقوب را زاد و یعقوب  را زاد، اخین الیود را زاد؛ الیود الیعازار را زاد؛ 22زادوق اخین

 25مسیح زاینده شد. جملت 24خواسته بودند؛ آن مریم که از او [یشوع] 23یوسف را زاد که او را براي مریم [به شوهري]
بابل تا مسیح  از غارت /66/برگ، از ابراهیم تا داوود چهارده قبیلت؛ از داوود تا غارت بابل چهارده قبیلت؛ 26هااین قبیلت

 چهارده قبیلت. 

                                        
 . + از1

 . + و2

 ».زارخ«افزوده شد؛ در ب:  2و ف  1. بر اساس ف 3

 ».تامار را«صل: . در ا4

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »تحشون«. در اصل: 5
 ».نصون«ب: 

تصحیح شد؛ در  2و ف  1؛ بر اساس ف »تحشون«. در اصل: 6
 ».نصون«ب: 

 ».عوبیذیا: «2؛ در ف »عوبیذ«؛ در ب: »عویدا«. در اصل: 7

و ك تصحیح شد؛ در ف  1؛ بر اساس ف »عوت«. در اصل: 8
 ».راعوت: «2

 ».عوبید: «2و ف 1؛ در ب، ف »عویدا«. در اصل: 9

 ».ایشاي«؛ در ب: »ایسیا: «2؛ در ف »ایشا«. در اصل: 10

 ».ایشاي«؛ در ب: »ایشا«. در اصل: 11

 ».ابئیا«. در اصل: 12

 ».اصاف«؛ در ب: »اساآ«. در اصل: 13

 ».یوشافاط: «2و ف  1. در ف 14

 . + را15

 . + ر16

 . + ر17

 ».در«. در اصل: 18

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »یوحنا«اصل: . در 19

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »زوربابل«. در اصل: 20

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »زوربابل«. در اصل: 21

 ».اخینن«. در اصل: 22

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 23

 ».عیسی: «2افزوده شد؛ در ف  1. بر اساس ف 24

 ».جهت«. در اصل: 25

. قبیلت را به قیاس عربی به معنی دوده و پشت به کار برده 26
 است.
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، و پسر 3، و پسر لیوي، و پسر شمعون، و پسر یهودا، و پسر یوسف، و پسر یوثام2، و پسر یورام، و پسر متیثا1پسرالیعازر
، و پسر باعاز، و پسر 5، و پسر عوبید4سر ایشیالیاقیم، و پسر ملیا، و پسر مانی، و پسر مطثا، و پسر ناثان، و پسر داوود، و پ

، و پسر حصرون، و پسر پارص، و پسر یهودا، و پسر یعقوب، و 6سلمون، و پسر نحشون، و پسرعمیناذاب، و پسر آرام
، و پسر 8، پسر عیر، و پسر شالح، و پسر قینان، و پسرارفخشر، و پسر سام7پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور

، پسر 13، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیث12، پسر مهالیل11، پسر یرد10، پسر متوشلح، پسر اخنوخ9نوح، و پسر لمک
  أعلم الصوابآدم، آن که از اهللا تعالی آفریده شد. اهللا

 
 و پسر مطثا و پسر یوسف و پسر یانی و پسر ملک او پسر مطثا یوسف پسر هالی

 و پسر شمعی و پسر ماث و پسر نجی و پسر حسلی و پسرعاموص و پسر متاث

 و پسر شالثایل پسر زوربابیل و و پسر رسا و پسر یوحنَّا پسر یهودا  پسر یوسف

 و پسر عیر پسرالمودد و و پسر قوسم و پسر آدي و پسر ملک پسر یدي و

 و پسر شمعون و پسر لیوي وپسرمتلیثا و پسر یورام وپسرالیعازر  و پسر یوسا

 و پسر مانی و پسر ملیا و پسر الیاقیم وپسر وشام و پسر یوسف و پسر یهودا

 باعاز پسر و و پسر عوبد و پسر ایشی و پسر داوود و پسر ناثان و پسر مطثا

 و پسر پارص وپسرحصرون و پسر آرام وپسرعمیناذاب وپسر نحشون وپسر سلمون

 پسر ناخور  پسر تارح  پسر ابراهیم و پسر اسحق و پسر یعقوب و پسر یهودا

 و پسر نوح و پسر سام ارفخشد پسر و و پسر قینان و پسر ثالح پسر عبر 

 پسر قینان  پسر محالیل  پسریرد پسر اخنوخ  پسر توشلح  پسرملک و

 آن که از اهللا تعالی آفریده شد. پسر آدم  پسر شیث  پسر انوش  

 اهللا أعلم الصواب

                                        
 ».العیازر: «1. در ف 1

 تصحیح شد. 2؛ بر اساس ب و ف »متلیثا: «1. در اصل و ف 2

 2و ف  1؛ بر اساس ف »یونام«؛ در ب: »یوشام«. در اصل: 3
 تصحیح شد.

 ».ایشآي«. در ب: 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »عوید«. در اصل: 5

 . در ب: + پسر یورام6

 ».ناخور، پسر ساروغ، پسر ارعو، پسر بالغ«در ب: . 7

 ».شیم«. در ب: 8

 ».ملک«. در اصل: 9

 ».احنوخ: «2و ف  1. در ف 10

 ».یارد«. در ب: 11

ل: «2؛ در ب و ف »حالیل«. در اصل: 12  ». مھالالی

 ».شلیث«. در اصل: 13
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 : او را ناصري خوانند.نبوت /63/برگگفته شد  1پیغمبر 

وت] ه [قچون هرچه در ناموس خدا بود، تمام کردند، بازگشتند در جلیل [در] ناصره، شهر خود، اما کوچک ب ]39: 2لوقا [
 بر وي [بود]. 2 شد [و فیض خدا]شد و از حکمت [و] نعمت خدا پر میروح پاك پرورده می

 3[و] نامش معروف شد [به] پسر یوسف. اهللا أعلم.  ]23: 3[ل، 

 
 5ام: نسبت جسمانی از پشتفصل یازده4

، و پسر 8[و پسر لیوي] ،7یوسف پسر هالی، او پسر مطث 6بردند که پسر یوسف است و][و گمان می ]23: 3[ل، 
، و 14، و پسر نجی13، و پسر حسلی12، و پسرعاموص، [پسر ناحوم]11، و پسر متاث10، و پسر یانی، و پسر یوسف9ملک

، و پسر زوربابیل، 17پسر یوسف، پسر یهودا، و پسر یوحنَّا، و پسر رسا /64/برگ، 16، و پسر شمعی15پسر ماث، [پسر مطث]
، و پسر المودد، و پسر عیر، و پسر یوسا، و 18سر ملک، و پسر آدي، و پسر قوسمو پسر شالثایل، و پسر تدي، و پ

                                        
به عنوان شهر یا روستا اشاره » ناصره«. در جایی از عهد قدیم به 1

چنانکه مشهور است متی انجیل خود را براي نشده است، اما 
 عهد قدیمنوشت و اشارات او به یهودیان آشنا با عهد قدیم می

از اینجاست. در این باب دو نظر وجود دارد: یکی آنکه 
عبري است به معنی نهال و شاخه و  Neserي از ریشه» ناصري«

 ییس يهاز تن یو نهال«این قسمت ناظر است به سخن اشعیاي نبی: 
: 11(اشعیا، » ش خواهد شکفتیهاشهیاز ر يارون آمده، شاخهیب

ن ممکنهال است. دیگر اینکه  ) و عیسی مسیح همان شاخه و1
) بوده باشد. در Naziriteاست مقصود نذیره (در انگلیسی 

زیرا آن ولد از رحم مادر «) آمده است: 5: 13کتاب داوران (
ي معاصر انگلیسی ؛ در نسخه»خود براي خدا نذیره خواهد بود

)CEV(  همین آیه چنین آمده است:در باب 

You have never been able to have any children, 

but very soon you will be pregnant and have a son. 

He will belong to God. The Hebrew text has "be 

a Nazirite of God." Nazirites were dedicated to 

God and had to from the day he is born, so his hair 

must never be cut (Contemporary English 

Version). 

 ع و ك افزوده شد.در قیاس با . 2

. + جاي صورت کشی عیسی و مریم این است؛ کاتب قسمتی 3
از صفحه را خالی گذاشته تا بعداً در آن تصویر بکشد، اما این 

 کار را نکرده است.

 . + در4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »نسبت«. در اصل: 5

 . بر اساس ب افزوده شد.6

 ».مطثا«ل: . در اص7

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 8

 ».ملکی«. در ب: 9

طث. + و پسر 10  م

 ».متثان«؛ در ب: »مناث«. در اصل: 11

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 12

 ».خسلی: «1؛ در ف »جلی«. در اصل: 13

 ».ناجی: «2. در ف 14

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 15

 ».سمعا«. در اصل: 16

 ».راسا« :2. در ف 17

 ».قوسام: «2. در ف 18
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رفتند  2[تا] در مصر 1ز کردکه اسرائیل [و] فرزندان او را که کم بودند، آوا /62/برگآید و این مانند آن است بر ابر می
و در آنجا چار صد سال ماندند تا بسیار شدند و عذاب کشیدند و باز خداي تعالی ایشان را از آنجا رهانید و این چنین 

ي خود را در مصر بنهد، آن چنان که پیغمبران فرمودند و از آن جا باز رستگاري در آغاز، مسیح در مصر رفت تا نشانه
 ندر اورشلیم [و] کار خود را تمام کرد. آغاز کرد؛ آمد ا

 
 فصل نهم: ایضاً کشتن کودکان بیت اللحم

چون هیرُدوس دید که مجوسان بر وي التفات نکردند، از خشم پر شد و فرستاد [و] بکشت تمام کودکان بیت  ]16: 2[م، 
 5ارمیاء پیغمبر 4آنچه 3اللحم و گرداگرد آن از دو ساله [و] کمتر بر قدر آن که دانسته بود از مجوسان [و] تمام شد

 7مرثیت کند 6ن و نوحه کردن سخت دشوار؛ راحیلها، و گریستها و در دیه: آواز شنیدم در کوچهنبوتگفت، 
[یوسف] در  9پذیرد. و چون هیرُدوس مرد، فرشته آمد در پیشایشان تعزیت نمی 8فرزندان خود را، [و] از براي کشتن

به وي گفت: برخیز و بردار کوچک را و مادرش را [و] باز برو در زمین اسرائیل زیرا که هالك  10خواب [به مصر و]
 خواست.که جان کوچک می آن 11شد

 
 مصر 12فصل دهم: بازگشتن مسیح از

در زمین اسرائیل یعنی والیت بیت  13آنگه یوسف برخاست و برداشت کوچک را و مادرش را، [و آمد] ]21: 2[م، 
، نشست، ترسید آنجا رفتن. در 14المقَدس. چون شنید ارکالوس ملک در زمین یهودا به جاي هیرُدوس ملک، پدر وي

 خواب دید که بیاید در زمین جلیل. آمد [و] نشست در شهري [که] نامش ناصره خوانند تا تمام شود آنچه بر زبان
  

                                        
 ».آواز کرد که کم بودند و«. در اصل: 1

 ».در آغاز که کم بودند در مصر: «1. در ف 2

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »در«. در اصل: 3

 . + از4

گوید: چنین میخداوند : «15: 31. اشاره است به کتاب ارمیا، 5
ي بسیار تلخ که راحیل آوازي در رامه شنیده شد ماتم و گریه

کند و براي فرزندان خود تسلی براي فرزندان خود گریه می
 ».پذیرد زیرا که نیستندنمی

 ».را جلیل«. در اصل: 6

 . + و7

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کریستن«. در اصل: 8

 . + و9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 ».در«. در اصل: 12

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 13

 ».پدر وي ملک«. در اصل: 14
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که در کدام وقت  1رعیت من، اسرائیل را بچراند. آنگه هیرُدوس مجوسان را پنهانی خواند و ازیشان تفحص کردکه 
بگفت: بروید و دریابید  3را در بیت اللحم [فرستاد و] 2ایشان /61/برگستاره از براي ایشان پیدا شد و چون دانست، 

ا نید تا من نیز بیایم و براي او سجود کنم. چون سخن ملک رحقیقت خبر کوچک را؛ چون او را ببینید، مرا نیز خبر ک
رفت تا رسیدند در آن جایگه که ، دگربار برابر ایشان می5، به جد رفتند. آن ستاره [که] در مشرق دیده بودند4شنیدند

؛ 8[مادرش]رفتند، دیدند کوچک را با مریم  7شدند. آنگه اندرون 6کوچک آنجا بود. چون ستاره را دیدند، عظیم شاد
و کندر [و] براي  13زر و مرّ 12هايتحفه 11[کردند] 10خود گشادند [و] به در 9هاي[براي او] سجود کردند و خُرجین

 رفتند گرد راه از خود والیت در] و[ نگردند هیرُدوس پیش بار دگر شد گفته ایشان به خواب در و کردند هدیهعیسی 
 دیده بودند.  14آنچه نداند هیرُدوس تا

 

 هشتم: رفتن مسیح در مصر فصل

در خواب [و] به او گفت: برخیز و بردار کوچک را و مادرش، بگریزید [با  15فرشته آمد در پیش یوسف ]13: 2متی [
 خواهد کوچک را هالك کند؛ و یوسفتا به مصر. آنجا باش تا دگر بار با تو بگویم زیرا هیرُدوس می 16ایشان به هم]

[و] به مصر گریخت و آنجا ماند تا مرگ هیرُدوس، تا تمام شود آنچه خدا بر زبان برداشت کوچک و مادرش در شب 
 از مصر بخواندم پسر من. نبوت:فرمود  17پیغمبر

دانسته شود که مسیح خدا  18توانست مسیح خود را نگاه دارد از هیرُدوس و لیکن این شد تا [به]حقیقت؛ میتفسیر
ا را ه، اینک خدا نشسته است بر ابر سبک [و] در مصر اندر آید و تمامت بت19است زیرا در اشعیاء پیغمبر فرمود: [ها]

خورد کند؛ خدا مسیح است [و] ابر کوچک مریم است و بسیار از این شیوه در [کتب] پیغمبران نوشته است که خدا 

                                        
 تصحیح شد. 2؛ بر اساس ف »کرده«. در اصل: 1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آن«. در اصل: 2

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ب، ف 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »دیدند«. در اصل: 4

 ».بود دیدند«. در اصل: 5

 . + بودند6

 . + در7

 افزوده شد. 2ف و  1. بر اساس ب، ف 8

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »خرجین«. در اصل: 9

 . + و10

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 11

 . + و12

 ».زمرّد«. در اصل: 13

 . + به خواب14

 . + و15

 افزوده شد. 2و ف  1بر اساس ف   16

هنگامی که اسرائیل : «1: 11. اشاره است به کتاب هوشع، 17
 ».شتم و پسر خود را از مصر خواندمطفل بود، او را دوست دا

 ».تحقیق: «1. در ف 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 19
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 /60/برگکرد و گفت شد. شمعون ایشان را دعا میهر چه براي وي گفته می1شنیدنداو [و] یوسف میو مادر  
بسیاران و برخیزانیدن بسیاران و بسیاران از اسرائیل [و] سبب  4براي کشتن 3شد 2به مریم، مادر کوچک: اینک این نهاده

 ي بسیاران. ي شک در دل تو اندر رود تا آشکارا شود اندیشهپریشانی؛ و نیزه

، او نیز [سخت کهن بود] در روزگار خود [و] بر هفت سال مانده 7، دختر فانویل از سبط اشیر6پیغمبر 5يو حانه
 هايبا شوهر خود [و] هشتاد [و] چهار سال بیوه بود و هرگز از هیکل به در نبود [و به نماز روزها و شب 9دیگر 8بود

گفت شد [و] براي کوچک سخن می 12در آن ساعت [و] براي [خدا] معترف 11دبرخاسته بو 10گذرانید؛ او نیز]خود می
 با هر کسی که در امید دلداري اورشلیم بود. 

 

 فصل هفتم: آمدن ملکان پارس

 15ملکان مجوس آمدند 14و چون مسیح زاینده شد در بیت اللحم یهودا در روزگار هیرُدوس ملک، ]1: 2متی [13 
: کجاست ملک یهودیان 17پرسیدندتا اورشلیم یعنی بیت المقَدس؛ و می 16وه و ساوه]از مشرق یعنی زمین پارس [از آ

ایم تا از براي او سجود کنیم. چون هیرُدوس ملک مشرق [و] آمده 18ي او را دیده بودیم ازکه زایده شد زیرا ستاره
اسرائیل فراهم آورده و از ایشان پرسید که که در اورشلیم بودند و بزرگان [و] امامان بنی 20[او و هر] 19شنید، ترسیدند

 ي ابراهیم، این چنینخانهشود و ایشان گفتند: در بیت اللحم یهودا یعنی مهمانزایده می 22[مسیح] 21در کدامین زمین
پادشاهی  25بیت اللحم یهودا، نیستی کم در مملکت یهودا، از تو پیدا شود 24: [اي]نبوت، 23نوشته است در کتاب پیغمبر

                                        
 . + و1

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »آمده«. در اصل: 2

 . + و3

 ».افتادن«؛ در ب: »شکستن: «2 و ف 1. در ف 4

 ».حاناء«. در ب: 5

 ».پیغمبره: «2و ف  1. در اصل، ب، ف 6

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »اشر«. در اصل: 7

 . + و8

 ».بکر: «2و ف  1. در ب، ف 9

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 10

 . + و11

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »معرفت«. در اصل: 12

 از. + 13

 . + و14

 ».اندآمده«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پرسیدند«. در اصل: 17

 ».در: «2و ف  1. در ب، ف 18

 ».ترسید: «2و ف  1؛ در ف »پرسیدند«. در اصل: 19

 افزوده شد. 2و ف 1. بر اساس ب، ف 20

 ».جایکه: «2و ف  1. در ف 21

 افزوده شد. 2و ف 1ب، ف  . بر اساس22

و تو اي بیت لحم افراته، اگر چه : «2: 5. اشاره است به میکاه، 23
هاي یهودا کوچک هستی، از تو براي من کسی بیرون در هزاره

خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و 
 ».هاي او از قدیم و از ایام ازل بوده استطلوع

 افزوده شد. 2 و ف1. بر اساس ب، ف 24

 . + و25
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 فصل ششم: بردن مسیح در کنشت بر دست شمعون پیر

 بنهند؛ خدا برابر را او تا اورشلیم در باال بردند را او ،ناموس موسی 2تمام شد بر 1چون روزگار طهور ]22: 2ل [
آید، قدوس خدا خوانده شود، و عوض  3در به مادر بطن از نخست که نري هر خدا، ناموس در شده نوشته که چنان آن

 . 7یا [دو] کبوتر بچه 6جفت از شُفنین 5، آن چنان که گفت در ناموس خدا، دو4او ذبیحت قربان کنند

 10بود [و] از روح پاك 9یک مرد نام [او] شمعون؛ مردي پاك و صدیق [و] بسیار پیر [هروم] 8بود در اورشلیم
در  13را ببیند و این به قوت [و] یاري روح آمده بود 12که مسیح [خداي] 11به وي گفته شد که مرگ نبیند تا آنگه

، آن [چنان] که در ناموس 15عوض [او] 14بسازند تا بردند اندرون را او گویندش،کنشت؛ چون پدران یشوع که عیسی 
 ؛16ون [پیر]دعاي شمع: گفت] و[ کرد ستایش را تعالی ایزد و گرفت]بر[ خود دوش بر راسفارش کرد. و شمعون عیسی 

 يي خود را به سالم آزاد کن؛ اینک دو چشم من رحمت ترا دیدند، آماده ساختی براي همهاي خداوند، اکنون بنده
 از براي نمایش عالم و ستایش بهر قوم تو، اسرائیل. 17 مردگان تن [و] پیکر، [و] نور

                                        
. در ب در توضیح طهور نوشته شده: یعنی پاك شدن بر ناموس 1

 موسی.

 ».چو« . در اصل:2

 ».وپدر«. در اصل: 3

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کند«. در اصل: 4

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »ده«. در اصل: 5

 . شُفنین یعنی فاخته (دهخدا).6

. در کتاب مقدس در چند موضع به این نوع قربانی اشاره شده 7
خداوند و اگر قربانی او به جهت : «14: 1است، از جمله: الویان، 

ا یا هقربانی سوختنی از مرغان باشد، پس قربانی خود را از فاخته
و اگر دست : «7: 5و نیز، الویان، ». هاي کبوتر بگذرانداز جوجه

او به قیمت بره نرسد، پس قربانی جرم خود را براي گناهی که 
ي کبوتر نزد خداوند بیاورد، کرده است، دو فاخته یا دو جوجه

. و نیز، »گناه و دیگري براي قربانی سوختنی یکی براي قربانی
و چون ایام طهورش براي پسر یا دختر تمام : «6: 12الویان، 
بوتر یا ي کاي یک ساله براي قربانی سوختنی و جوجهشود، بره
ي اجتماع نزد کاهن اي براي قربانی گناه به در خیمهفاخته

قیمت بره نرسد،  و اگر دست او به: «8: 12و نیز، الویان، ». بیاورد
ی ي کبوتر بگیرد، یکی براي قربانآنگاه دو فاخته یا دو جوجه

سوختنی و دیگري براي قربانی گناه. و کاهن براي وي کفاره 
 ».خواهد کرد، و طاهر خواهد شد
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 فصل پنجم: زایدن مسیح

زیرا گهواره نداشتند  /58/برگدر معلف آخُر  4پیچیده، انداختش 3هادر رکوي[و]  2پسر نخستین 1زایید ]7: 2ل [
گوسفندان  6که فرود آمده بودند. و بود در آن جا، نزدیک آن والیت، چوپانان فرود آمده بودند و نوبت پاسبانی 5جایی

اد. و فرشته بر ایشان افت ي خدا آمد پیش ایشان و عظمت خدا بر ایشان بیفروخت و سهم بزرگداشتند. فرشتهخود می
دهم [که] بسیار شادمانی بشود تمامت خلق را. امروز زاییده شد از بهر ایشان را گفت: مترسید، اینک شما را مژده می

ها ي در رکويدر شهر داوود. این نشان بهر شما باشد [که] بیابید بچه 7اي که او است مسیح [خداوند]شما خالص کننده
آسمان؛ خدا [را] ستایش و تسبیح  9ها] از پريوي را ببینید با فرشتگان بسیار [و گروه 8نهاده. [ناگهین] ي در آخُرپیچیده

ي نیک امیدواري براي آدمیان. و چون : بهر خدا ستایش در بلندي و سالم و درود بر زمین و مژده10کنید [و] بگویید
گفتند: برویم تا بیت اللحم [و] ببینیم این کلمه که ی مییک 11فرشته از پیش ایشان در آسمان رفت، آن چوپانان یکی با

با ما گفته شده آن چنان که خدا با ما سپارد. و بشتاب آمدند و یافتند مریم و یوسف، بچه را در آخُر نهاده و چون او 
 14[ماند] 13. [و گفتند و] هر که شنید، درمانده12را دیدند، *دانستند [که] آن سخن بر ایشان جهت کوچک گفته شد*

نگاشت و این چوپانان شنید و در دل خود میها را میگفتند. مریم این سخناز آن خبر که چوپانان به ایشان می
گفتند بر هر چه شنیدند و دیدند آن چنان که با ایشان گفته شد. و چون را می 16خدا 15بازگشتند و تسبیح [و] تعظیم

نامش یشوع خوانده شد، آن چنان که از زبان فرشته نام او گفته شد  /59/برگروز هشتم شد، کودك را ختنه کردند، 
 پیش از آن که بر مریم حلول کند.
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تاریک نشستگان را، آنان را که در  2ها از بلندي تا روشنایی دهدروشنایی 1رحمت و مهربانی [خدا] که افراخته شد
 . 4هاي ما در راه [سالمتی]پاي 3و [تا] استوار سازيستمگاه مرگ اند نشسته، 

 . بود تا آن روز که پیدا شد پیش اسرائیلشد و در بیابان مینیرومندي یزدانی پروریده می 5[و] کودك [به روح و]

خواسته، به او  6چون مریم، مادر [او] از براي یوسف به حاللی /57/برگو زایدن مسیح چنین بود [که]  ]18: 1متی [
، پیدا شد که آبستن شده است از جان پاك؛ [و] یوسف مرد تقی بود و مرد 7سپارده بودند، زودتر از آن که [بدو] رسد

پنهانی طالق دهد. چون در ضیمر وي به 8خواست که [او را]خواست که آبستنی مریم آشکارا کند و میپاك [و] نمی
یوسف در خواب [و] به او گفت: اي یوسف، [اي] فرزند داوود، مترس از آبستنی ي خدا برابر چنین افتاد، آمد فرشته
 11پاك است و پسر خواهد زادن و نامش یشوع خواهد بود؛ او است 10بچه که از وي آید، از جان 9مریم، یار تو زیرا آن

ته شد از خدا بر زبان اشعیاء تمام شود آنچه گف 12هاي ایشان زنده کند و این [همه شد تا]آن که مردمان خود را از گناه
: دختر دوشیزه آبستن شود و بزاید پسر [و] نامش عمانویل خوانده شود که تفسیر او: خداي ما با ما. 14]نبوت[ 13پیغمبر

داشت و به وي فرمود و مریم را نگه می 15ي [خدا]چون یوسف از خواب [خود] بیدار شد، آن چنان کرد که فرشته
 . 18و بزاید 17رزند بکر خود را بنهدتا ف 16دست بر وي ننهاد

[و] بود در آن روز به در آمد فرمان اُغُسطُس قیصر تا شماره کنند تمامت رعایاي مملکت او را و این  ]1: 2لوقا [
رفت تا در شهر خود نوشته شود و یوسف قورینوس در سوریه یعنی شام. هر کس می 19ي نخستین بود ولی به نیابتشماره

بود  21، در شهر داوود که نامش بیت اللحم است زیرا از خاندان داوود20از شهر جلیل؛ باال رفت، در یهودا از ناصره بود،
 ي او، با مریم حالل او، آبستن، تا آنجا نوشته شود؛ و چون آنجا بودند، تمام شد روزگار زاییدن مریم.[و] از دوده
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او یاري  2يرا نهی کرد؛ به اسرائیل، بنده 1انداخت و فروتنان را بلند داشت و گرسنگان را از خیرات سیر کرد و دنیاداران
 با ابراهیم [و] با تخم او تا ابد.  داد و آمرزش خود به یاد آورد آن چنان که با پدران ما فرموده بود

 ي خود بازگشت.ماند مریم پیش الیشبع سه ماه، [و] به خانه

 

 3یوحنَّا فصل چهارم: زایدن

خدا بر ایشان بخشایش  4رسید هنگام زایدن الیشبع [و] پسري زاد و چون همگنان و خویشان او شنیدند ]57: 1ل [
کنند، نام او را زکریا نهادند ختنه می 5شادناك شدند. [و شد] هشتم روز [که] کوچک را /56/برگفرو ریخت، با وي 

. باز از پدر ي تو کسی یوحنَّا نامبه نام پدر؛ و مادر با ایشان گفت نه االّ نامش یوحنَّا بنهند. بدو گفتند: نیست در دوده
د تخته [و] نوشت که نامش یوحنَّا بخوانند. همه متعجب او به اشارت پرسیدند که: چون فرمایی نامش بنهیم؟ و او ستُ

شدند. همان ساعت زبان زکریا گشاده شد و در سخن آمد و خدا را ستایش کرد و ترس افتاد بر تمامت همگنان و در 
 وگفتند که: چه خواهد بود این جوان شنیدند، در درون میشد و هر که میها گفته میي کوه یهودا این سخنهمه
 وي بود.  7خدا بر 6دست

از روح پاك [و] پیغمبري کرد [و] گفت: خجسته باشد خداوند خداي اسرائیل  9پر شد 8درون پدرش، [زکریا]
ي او داوود، قرن خالص برخیزانید. آن چنان [که] ي بنده[که] بر وي نگرید و از براي وي رستگاري کرد و در خانه

از دشمنان ما و حسودان ما. با پدران ما مهربانی [خود]  11از قدیم [که] ما را برهاند او 10فرمان داده بر دهن پیغمبران پاك
و سوگندي که براي ابراهیم پدر ما کرد که ترا خالصی بدهم از دشمنان  12بکرد و کتاب مقَدس عهد [به یاد آورد]

ي پسر، پیغمبر خدا خوانده شوي ي روزگار به عدل [و] راستی. [و] تو اهمه 14پرستگاري پیش او کنی 13[و] بی ستم
[و] بروي پیش روي خدا که راه او هموار کنی و دانستن راه زندگانی به خلق بدهی با آمرزیدن گناهان ایشان به 
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داوود، پدر او. خوانده شود و خداوند خدا بدهد به او کرسی مملکت  1یشوع بخوانی. بزرگوار شود و پسر خداي بلند
 پادشاهی کند بر خاندان یعقوب تا ابد و مملکت او تا ابد جاوید باشد و بی فرجام. 

؛ مریم با فرشته گفت: این چون بشود و مرد به من نرسید؟ فرشته پاسخ داد و گفت: روح القدس سخن [مریم]
اینده شود، پاك است [و] پسر خدا خوانده بلند بر تو حلول کند، بهر این اینک آن که از تو ز 3[از آن]2بیاید و نیرو

عاقر  6از آنِ او که [او را] 5آبستن است در پیري خود و این ششم ماه است 4ي تو نیز [به پسر]شود. اینک الیشبع خاله
خواندند؛ زیرا چیزي بر خدا دشوار نباشد. مریم گفت: منم کنیزکی [و] پرستاري از آن خدا. بشود براي من آنچه می

آبستن در کوه و [به] شهر  7ي. فرشته رفت از پیش مریم. و مریم در آن روزگار آبستن شد و برخاست، برفتفرمود
چون سالم مریم را شنید، آن بچه در شکم  8[الیشبع] /55/برگي زکریا در رفت و بر الیشبع سالم کرد. و یهودا در خانه

سته اي در زنان [و] خجالیشبع خرّم شد و پر شد از روح القدس. بانگ بر زد به آواز بلند [و] به مریم گفت: خجسته
در شکم تو است. از کجا دارم این نعمت که مادر خداي من بیاید پیش من؟ اینک همان دم که آواز  9است آن بر که

گوش من افتاد، عظیم خرّم شد این بچه که در شکم من است [و] سجود کرد از براي آن بچه که در شکم  سالم تو در
 به او سخن بگوید از پیش خدا.  11ایمان بیاورد و سالم برسد به آن کس [که] 10تو است. خُنُک آن که

] شادناك شود جان من [و 15ستایش براي خداي 14مریم که: جان من بدهد 13[که مریم گفت؛ و گفت] 12ستایش
ا هبر فروتنی [و] تواضع کنیزك خود، اکنون از این ساعت تمامت دودمان 16ي من که نگریدمن به خداي زندگانی دهنده

 18تا ابد مهربانی [او] بر ترسگان 17ها پیش من کرد، که نیرومند و پاك است نام او و]مرا ستایش بدهند، [که بزرگواري
به زیر  20هاداد و نیرومندان از تخت 19کرد و توانگران [را] در آرزوي دل ایشان پراکندگی[او]. به بازوي خود فیروزي 
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و زکریا با فرشته گفت: این چون بشود و من پیرم و زن من [نیز] پیر است و کهن روزگار. فرشته پاسخ داد و 
و ام که با تو سخن بگویم و این را به تباشم و فرستاده شدهجبرئیل، آن که پیش خدا ایستاده می 1گفت: منم [منم]

شود و سخن گفتن نتوانی تا آن روز که اینها بشود سبب آن که بر سخن من  2تهبسپارم و از این ساعت زبان تو گرف
آنگه در تعجب  5و 4و خلق همه بر پا ایستاده بودند در انتظار [زکریا] 3شود]ایمان نیاوردي [که در هنگام خود گفته می

دانستند می 8، [آنگه]7ن سخن بگویدتوانست که با ایشااز دیر ماندن او در هیکل. چون زکریا به درآمد و نمی 6ماندند
 گفت و الل ماند. سخن می 10به رمز با ایشان 9که چیزي دید در کنشت [و او]

روزي چند، آبستن  11ي خود رفت. و بعد از آن [به]ي] خدا تمام شد، به خانهچون نوبت او در خدمت [خانه
گفت: این است کردار خدا با من در روزگار که ] میتا پنج ماه [و 12پوشانیدشد الیشبع، زن او، و آبستنی خود را می

 رحمت کرد [و] به روي مهر بر من نگرید تا بردارد عار از من در میان خلق. 

 

 آورد پیش مریم فصل سیم: که فرشته کلمه
در شهري که نامش ناصره  15پیش خدا تا جلیل /54/برگ 14از 13در ماه ششم فرستاده شد جبرئیل [فرشته] ]26: 1ل [
 18بر مردي نام او یوسف از خاندان داوود و نام آن 17پیش یکی دختر دوشیزه که مهر او بریده بودند 16خوانند و

: سالم بر تو اي پر از نعمت، خدا در تو است، سخن فرشتهاندر رفت و گفت  19دوشیزه، مریم بود. [فرشته پیش مریم]
 .اندیشید که چیست این سخن و این سالمسخن فرشته بهراسید و در دل خود می اي در زنان؛ اما مریم ازخجسته
ایی و نامش زشوي، پسري میفرشته، فرشته گفت: اي مریم مترس، نعمتی از خدا یافتی. اینک آبستن می 20[سخن]
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تر بودم تا هر چیزي بر قرار خود بنویسم، براي تو اي تافیالي گزیده، تا حقیقت نزدیک 1شد زیرا من با حکیمان عظیم
 شدي. 3ایشان مرید و شنواكبراي  2ها را بدانی که [تو]آن سخن

  

 فصل دوام: مژده دادن فرشته زکریا را از براي یحیی

، نام او زکریا از خاندان آل ابیا و زن او از 5، یکی مرد کوهون4بود در روزگار هیرُدوس ملک یهودا ]5: 1ل [
شدند ها در راه خدا [روانه مییساند پیش خدا [و] در همه نوامراست و پاك بوده 6خاندان هارون و نام او الیشبع؛ هر دو

ر دو شد و هبی عیب. و ایشان را فرزند نبود زیرا الیشبع عاقر بود و [او را] هیچ فرزند نمی 9[خداوندگار] 8براستی 7و]
ي کوهونان پوشید و در خدمت ایزد تعالی به رسم [هنگام] ي شیوهدر روزگار خود پیر بودند. و ناگاه یک روز جامه

در آتش [در] اندرون هیکل  10ی به جاي آوردن ایستاده بود و در کنشت رسید وقت انداختن بخور کندرخدمت بندگ
اده ي خدا، استکردند. ناگاه پدید آمد فرشتهخدا اندر رفت و در وقت بخور انداختن، همه خلق نماز را در بیرون می
زکریا،  فتاد؛ فرشته با زکریا گفت: مترس ايبر دست راست مذبح بخور برابر زکریا و زکریا ترسید و سهم بر وي ا

براي تو پسر بزاید و نام او یوحنَّا بخوانی  /53/برگزیرا نماز تو در پیش خدا شنوده شد و الیشبع زن تو آبستن شود و
، پیش خدا بزرگ بشود [و می و 13او شادناك شوند 12ترا خرّمی و شادي [و] بسیاري از زایدن 11بشود] ویعنی یحیی [

اسرائیل پیش خداي خود بازگرداند و او پیش روح پاك از شکم مادر بپذیرد. [و بسیاران از بنی 15و 14مسکر نخورد]
و  20اندبر فرزندان خُنُک گرد 19ایلیاس پیغمبر؛ [و] دل پدران 18و به راز 17خدا به روح پاك [و] بقوت برود 16روي]

 ساخته.  22خدا گرداند 21آنان نیز از براي عدل سر فرو آورند و رعیت راست جهت

                                        
 ».همکینان: «2و ف  1. در ف 1

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 2

 ».شنونده: «2و ف  1؛ در ف »شفاك«. در اصل: 3

 . + و4

 تصحیح شد.2و ف  1؛ بر اساس ب، ف »کوهوم«. در اصل: 5

 . + را6

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 7

 . + و8

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 9

 ».کند«. در اصل: 10

 . + و11

 . + از زایدن12

 ».شوي«. در اصل: 13

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 14

 ».به«. در اصل: 15

 افزوده شد. 2و ف  1. بر اساس ف 16

  تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »پرورد«. در اصل: 17

 ».هزار«. در اصل: 18

 ».بدرون«. در اصل: 19

 ».اندکرده«. در اصل: 20

 ».جهت راست«. در اصل: 21

 تصحیح شد. 2و ف  1؛ بر اساس ف »کردانیده و«. در اصل: 22



 
 

 

 ولاال الباب باب
 

 [هفتاد و یک فصل]

 
 ، پسرِ خدا1سر انجیل یشوعِ [مسیح] ]1: 1س [[فصل اول]:  /51/برگ

در آغاز کلمه بود [و] کلمه پیش خدا بود و خدا است کلمه. این قدیم بود پیش خدا؛ و هر چه بود، در  ]1: 1ي [
و زندگانی نور خلق است و نور در تاریکی تابید و  2دست او بود و بی او چیزي نبود از آنچه بود؛ زندگانی بود بدو

 و نشناخت. 3تاریکی نور را نخوابانید

 ستد بر که نور بهر بدهد گواهی تا گواهی براي از آمد ؛نام یوحنَّا یعنی یحیی 4شد وکسی از پیش خدا فرستاده 
هر کسی  9بر 8روشنایی بیفروزد 7[تا] 6آمد 5مان بیاورند و او نور نبود بلکه گواهی دهنده بود بر نور. نور حقّای خلق همه او

ي [او] او را قبول خود آمد و خاصه 10ي. و او از بهر خاصهکه در عالم بیاید؛ و عالم در دست او شد و عالم او را نشناختند
بشوند. و آنان که بر او  13داد که فرزندان خدا خوانده 12فرمان 11نکردند، اما آنان که قبول کردند او را، در دست اوشان

 اند.ده شدهآنان که از خون نیستند و نه از گوشتمندي و نه از شهوت مرد بلکه از خدا زاین 14اند،ایمان آورده

اندر ما حلول کرد و عظمت او را دیدیم مانند عظمت یگانه که از خدا باشد تا به  15و کلمه گوشتمند [شد و]
 خیرات [و] راستی را. 17برساند 16کمال

و آن  /52/برگها که به او خبیر بودیم شگفت 19اند که بنویسند داستانبسیاران خواسته 18بهر آن [که] ]1: 1لوقا [
اند [و] به من نیز دیده شد و نموده دیدهکردند [و] میچنان که به ما سپارده شد از ایشان که از آغاز بندگی کلمه می
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مژده دهید؛ باب سی ششم، نماز کردن مسیح، خفتن شاگردان؛  شاگردان را؛ باب سی پنجم، فرمودن به شاگردان که
 /49/برگان؛ ي حنباب سی هفتم، سپاردن یهودا مسیح را در دست یهودیان؛ سی هشتم، بردن مسیح [را] گرفته به خانه

 ؛ي قیافا؛ باب چهلم، انکار شدن پطروس؛ باب چهل یک، بردن مسیح پیش فیالطسباب سی نهم، بردن مسیح به خانه
باب چهل دو، بردن مسیح پیش هیردوس؛ باب چهل سه، بردن مسیح دوام بار پیش فیالطس؛ باب چهل چارم، سپاردن 
مسیح در دست جهودان؛ باب چهل پنجم، بردن مسیح تا بر دار کنند؛ باب چهل ششم، چون مسیح را بر دار آویختند؛ 

 1تم، دو دزد که با او آویختند؛ باب چهل نهم، لرزیدني مسیح قرعه نهادند؛ باب چهل هشباب چهل هفتم، که بر جامه
ام، پشیمان شدن یهودا [و] خود را خبه کردن؛ باب پنجاه یکم، فرود آوردن [مسیح] زمین [و] قیامت مردگان؛ باب پنجاه

یزیدن رخام، باز صلیب را؛ باب پنجاه دوام، رفتن جهودان پیش فیالطس براي نگاه داشتن [گور] او؛ باب پنجاه سه
 3ارمداز گور زنده؛ باب پنجاه چارم، چون خود را به شاگردان نمود؛ باب پنجاه پنجم، گفتن توما باور نمی 2[مسیح]

؛ 5ام بار [و بردن دست بر جاي زخم مسیح]؛ باب پنجاه ششم، نمودن خویشتن به توما دو4[که او را صلیب کرده باشند]
ماهی گرفت؛ باب پنجاه هشتم، سپارش  6شاگردان نمود [نزد دریاي طبریه و] باب پنجاه هفتم، سیم بار مسیح خود را به

 مسیح شمعون را؛ باب پنجاه نهم، باال رفتن مسیح در آسمان. اهللا أعلم. 7[کردن]

تمام شد فصل[هاي] انجیل مقَدس از چهار باب چنان که در اول ذکر رفت، اول، هفتاد یک فصل،  /50/برگ
سیم، شصت فصل، چهارم، پنجاه نه فصل؛ مجموع فصول انجیل دویست و پنجاه یک فصل  دوام، شصت یک فصل،

 است، تا هر که بجوید در هر باب به آسانی بیابد. بعون اهللا تعالی.

 8به نام پدر و پسر و جان پاك؛ یکی [خدا]
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هفتم، آیت پلید [و] نشان خرابی؛ باب پنجاه هشتم، نشان آمدن ؛ باب پنجاه 1ششم، جهت پیغمبران دروغ و فریبندگان
ختر ام، ده دي خود گماشته کرد؛ باب شصتمسیح دوام بار؛ باب پنجاه نهم، مثل بنده که خداوند[ش او] را در خانه

 ها. دوشیزه و چراغ

 

 ، پنجاه [و] نه [باب]2[باب] الباب الرابع
؛ باب دوام، چون مسیح بر تخت عظمت بنشیند؛ باب سیم، 3ي کاهل*و بندهها باب اول، مثل *بازرگان و تومان

کم اند که زنده شوند [و] در تنگ است؛ باب چهارم، گفتن یهودیان که هیرودس ترا خواهد کشتن؛ باب پنجم، 
اب ب برگشتن بر درخت انجیر [و] خشک شده بود؛ باب ششم، مثل قاضی ظالم؛ باب هفتم، نماز معتزلی و سودخوري؛

هشتم، مستسقی را که خوش کرد؛ باب نهم، آن که نان صدقه بکند [و] دوستان خود بدهد؛ باب دهم، مثل آن که بنیاد 
ام، مثل آن پسر که نصیب خواست از پدر؛ باب ام، مثل زن [و] ده درم؛ باب دوازدهبنهد و تمام نکند؛ باب یازده

؛ 5ام، مثل صد گوسفند [و یکی گم شده]فر یابد؛ باب چهاردهخود را بر ملک دیگر ظ 4ام، مثل آن ملک کهسیزده
 7ام، گشادن در ملکوت از پسوامداران را؛ باب شانزده 6گر و مسامحت کردن*ام، مثل *نایب خیانتباب پانزده

هد ام گفتن [او] که خیر خواهد شد و شر خوا؛ باب هژده8ام، مثل توانگر [و] عاذر مسکینباب هفده /48/برگ ؛یحیی
خداوند خود بکند؛  9ام، مثل آن بنده که دایگیي خردل؛ باب بیستام، هر که دارد ایمان مانند دانهشد؛ باب نانزده

باب بیست یکم، اندر رفتن او در اورشلیم در عید؛ باب بیست دوام، از براي پنجشنبه [و] نان خوردن با شاگردان؛ باب 
م، آشکارا تر از خداوند خود؛ باب بیست پنجي بزرگچارم، نیست بنده ام، شستن پاي شاگردان؛ باب بیستبیست سه

پدر من  يکردن خیانت یهودا؛ باب بیست ششم، آگاه کردن شاگردان که پراکنده شوند؛ باب بیست هفتم، در خانه
 11آمدن ، کردار من بکند؛ باب بیست نهم، آگاه کردن به10منزل بسیار است؛ باب بیست هشتم، هر که سخن من بشنود

ام، نگذارم بیشتر شما را یتیمان بی پدر؛ باب سی یکم، منم خوش درخت؛ باب سی دوام، روح پاك فارقلیط؛ باب سی
از براي دوستی؛ باب سی سه، هر که شما را بکشد، پندارد که از براي خدا قربان کرده؛ باب سی چهارم، دعا کردن 

                                        
 ».فربندگان«. در اصل: 1

 ؛ براي هماهنگی با متن تصحیح شد»چهارم الباب«اصل: . در 2
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 + و  10
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فتن؛ ي تلخ؛ باب هژدهم، مثل گنج یاام، تفسیر دانهي خردل؛ باب هفدهام، مثل کاشتن دانهي تلخ؛ باب شانزده[و] دانه
ي گوهر؛ باب بیستم، مثل دام [و] ماهی؛ باب بیست یکم، استادن مریم [و] برادران [او] بر در؛ ام مثل دانهباب نانزده

کردند؛ باب بیست چارم،  1ام، مثل آن که دزدان او را زخمبیست سهام، امتحان معتزلی مسیح را؛ باب باب بیست دو
ها؛ باب بیست ششم، باب بیست پنجم، مثل رز و کارکنان در ساعت /46/برگمرتاي [و] مریم براي مسیح؛  2[مهمانی]

شاگردان ؛ باب بیست هشتم، آگاه کردن 3جزیه که از دهن ماهی به درآورد؛ باب بیست هفتم، پاك کردن ده مرد فیس
ام، مهمانی ؛ باب سی4رود؛ باب بیست نهم، خواستن یعقوب [و] یوحنَّا که بر دست راست [او] بنشینندکه به اورشلیم می

مرده؛ باب  6ام، برخیزانیدن غازار؛ باب سی دو5ذکی سودخور؛ باب سی یکم، طیمی بن طیمی نابینا [که خوش کرد]
؛ باب سی 7دار]اب سی چارم، غالیه ریختن بر مسیح [و] مثل دو مرد [قرضسی سیم، غلبت داشتن او پیش معتزالن؛ ب

بر اورشلیم؛ باب سی هفتم، اگر دانه بر  9اورشلیم آمدن؛ باب سی ششم، گریستن [او] 8پنجم، برنشستن او بر خر و بر
ب سی نهم، گفتن او اندکی اند؛ با؛ باب سی هشتم، آواز که از آسمان شنیده12نیاورد 11ي بسیار [بار]، دانه10زمین نریزد

هست؛ باب چلم، درخت انجیر که لعنت کرد؛ باب چهل یکم، پرسیدن معتزالن که به کدام  13وقت روشنایی [با شما]
ام، مثل آن که دو پسر خود را به رز فرستاد؛ باب چهل سیم، مثل عمارت رز و کنی؛ باب چهل دوسلطنت این را می

؛ 15انداختند؛ باب چهل پنجم، مثل مهمانی و خوانندگان 14م، سنگ که بنایانکشتن پسر خداوند رز؛ باب چهل چار
باب چهل ششم، گفتن یهودیان براي جزیه؛ باب چهل هفتم، زن [و] هفت برادران؛ باب چهل هشتم، پرسیدن معتزالن 

وگند ، براي س17گویند مسیح پسر داوود است؛ باب پنجاهمبزرگ است؛ باب چهل نهم، چون می 16که کدام وصیت
ي دو گرویه ریسمان در خزانه انداخت؛ باب پنجاه دوام، براي خرابی خانه 18خوردن؛ باب پنجاه یکم، آن [زن که]

شدن؛ باب پنجاه  20براي چیزهایی که خواهد 19باب پنجاه سیم، چارم، پنجم، پیغمبري مسیح /47/برگخدا در اورشلیم؛ 
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چلم، مثل گذشتن شتر در سوفار سوزن؛ باب چهل یکم [و] چهل دوام، رفتن مسیح در والیت سامریان و سامریان که 
بنهد؛  ندارد که سر 1ایمان آوردند؛ باب چهل سیم و چارم، سخن گفتن با زن سامري و گفتن او که فرزند آدمی جاي

کنم و گسیل  2ي خود را بدرودباب چل پنجم، آن که گفت بروم پدرم بیاگنم؛ باب چهل ششم، آن که گفت خانه
جهودان براي رنجور  6آن رنجور که در بیت جسد بود؛ باب چهل هشتم، گفتن 5[شفا کردن] 4؛ باب چهل هفتم،3دهم

داد در کنشت؛ باب ، تعلیم که می7ام؛ باب پنجاهکه در بیت جسد بود؛ باب چهل نهم، نیست در دل شما ترس خدا
وقت با شما باشم؛  8ام، گفتن [مسیح کم]پنجاه یکم، گفتن ایشان که کس نداند که مسیح از کجا بیاید؛ باب پنجاه دو

ه و قومی نه؛ باب پنجا 9ام، هر که تشنه است بیاید پیش من؛ باب پنجاه چارم، گفتن قومی که مسیح هستباب پنجاه سه
خطا  11[و] به [گناه و] 10دانم از کجا آمدم، به کجا خواهم رفت؛ باب پنجاه ششم، گفتن او بروم و مرا نیابیدپنجم، می

شما بمیرید؛ باب پنجاه هفتم، گفتن جهودان ماییم فرزند ابراهیم؛ باب پنجاه هشتم، رفتن نیقودیموس پیش مسیح در 
ند؛ ام، شفاي دیوانگان که در گورستان بودسخت شدن؛ باب شصت شب؛ باب پنجاه نهم، خفتن او در کشتی [و] باد

 .12باب شصت یکم، برخیزانیدن دختر یوارش /45/برگ

 

 [باب] الباب [الثالث: شصت باب]
، شهر او؛ باب سیم، خوش کردن دیوانه در 13ام، تعلیم کردن در ناصرهباب اول، خوش کردن دو نابینا؛ باب دو

؛ باب پنجم، هر که افتري کند، 15کنددیوان، دیوان به در می 14گفتن جماعت که به سروريروز شنبه؛ باب چهارم، 
پس روح پاك ندارد؛ باب ششم، گفتن او [که] کشته بسیار است و کارکنان کم است؛ باب هفتم، فرستادن شاگردان 

، نیامدم مثل گنجشکان؛ باب دهمتا مژده دهند؛ باب هشتم، هر چه به شما نهانی گفتم، شما آشکارا بگویید؛ باب نهم، 
م، گردیدن اام، مثل خایه کندگان؛ باب سیزدهام، پرسیدن معتزالن براي طالق؛ باب دوازدهکه آشتی بیندازم؛ باب یازده

نیک  يام، مثل کشتهام، مثل تخم کاشته؛ باب پانزدهکنند؛ باب چاردهدر والیت [و] نام زنان که او را خدمت می 16او
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باب  /43گ/برها [و] آمدن ایشان پیش مسیح؛ هاي خلق بر کشتیشدند؛ باب ششم، برنشستنمی 1انداختند [و] خوشمی
یعنی سایه؛ باب نهم، مهمانی معتزلی  2هفتم، گفتن شمعون که پیش [که] برویم که تویی مسیح؛ باب هشتم، عید المظلّه

، برکنده شود [و] مثل نابینایان؛ 3ها؛ باب [دهم]، واي بر معتزالن؛ باب یازدهم، هر درختی که پدرم ننشاندو شستن دست
 ام، خوش کردن دخترخواهم؛ باب چاردههاي کشته نمیام، قربانام، آنچه آدمی را پلید کند؛ باب سیزدهباب دوازده

است؛  5نکُام، هر که با من فراهم نکند، پراکندهام، خوش کردن لنگ و الل [و] کر؛ باب شانزده؛ باب پانزده4فیزن خی
ام، هفت نان که چهار هزار مرد را سیر کرد؛ باب ام، در رفتن جان پلید [و] بازگشتن به هفت دیو؛ باب هژدهباب هفده

که بالطس ایشان را کشت؛ باب بیست یکم، آن درخت  7م، آن [کسان]؛ باب بیست6ام، آیت آسمانی و مثل یوناننانزده
که بار نیاورد، کنده شود؛ باب بیست دوام، خوش کردن آن زن که هژده سال افتاده بود؛ باب بیست سیم، پرهیز دارید 

ز شاگردان که ااز خمیر معتزالن؛ باب بیست چارم، نابینا را که در صیدا بینایی داد؛ باب بیست پنجم، پرسیدن مسیح 
گویند از براي من؛ باب بیست ششم، گفتن مسیح که خواهم کشته شوم، گفتن پطروس که مرو؛ باب خلق چه می

؛ باب بیست هشتم، 8بیست هفتم، هر که مرا دوست دارد خود را تباه کند، هر که مرا *انکار کند، من او را انکار کنم*
 مثل اردد ایمان که هر ام،سی باب دیوانه؛ کودك کردن خوش نهم، یستب باب تابور؛ کوه بر ایلیا وموسی  9تجلی با

م تو به ام، دیدیم کسانی که دیوان به ناود سی باب بزرگ؛ کیست که شاگردان پرسیدن یکم، سی باب خردل؛ يدانه
غالم خود ؛ باب سی چارم، مثل آن که براي 10کردند؛ باب سی سیم، پرهیز کردن کسی دیگر [که] گناه نکنددر می

باب سی پنجم، درست کردن چشم نابینا که  /44/برگدار خود را؛ قرض 11ها [رها] کرد [و] گرفتن غالم اوبسیار قرض
از مادر زایده شده بود بی چشم؛ باب سی ششم، مثل گوسفندان و چوپان؛ باب سی هفتم، گله و گوسفندان دارم به 

یم؛ باب سی نهم، گفتن معتزلی اي معلّم چه کنم تا زنده شوم؛ باب در اورشل 12جز از این؛ باب سی هشتم، عید نوکنان
                                        

 ».خشک«. در اصل: 1

هفت روز  این«ها در شریعت یهود و . اشاره است به عید خیمه2
بود نخستینشان پانزدهم ماه تشري و هر هفت روز عید کنند. و 

نشینند چون بید و ها همیي شاخهاندرآن روزها به زیر سایه
ي آن، زیرا که ایشان را فرموده آمد که زیتون و نی و ماننده

هاي خانه؛ وز شاخ سایه دارید تا یادگار باشد از منشینید زیر بام
شما را به ابر داشت اندر بیابان تیه (بیرونی، ي ایزدي که سایه

 )؛ عید مظله: جشن سایوان (دهخدا)244 -5: 1351
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 چهلم، ابب مجویید؛ فتوي سوگند در نهم، سی باب برکن؛ کند، خیانت ترا چشمت اگر هشتم، سی باب تو؛ خصم
را بر یک رخ زند، آن رخ دیگر پیش گیر؛ باب چهل یکم، دشمنان خود را دوست دارید؛ باب چهل دوام، ت که هر

ام، از براي صدقه؛ باب چهل چهارم، از براي نماز آشکارا؛ باب چهل افتید؛ باب چهل سهداوري مکنید تا در داوري نه
هاي شما در زمین ي آشکارا؛ باب چهل هفتم، گنجپنجم، تعلیم نماز کردن؛ باب چهل ششم، نهی کردن از روزه

 د؛ باب چهل هشتم، آن که به او گفت میراث بخش کن؛ باب چهل نهم، مثل توانگر که نفس خود [را] امی1میاگنید
ام، کسی نتواند بندگی دو خداوند بکند؛ باب پنجاه یکم، غم خوردنی و آشامیدنی مخورید؛ باب داد؛ باب پنجاهمی

ام، مثل آن مرد که شب آمد باب پنجاه سه /42/برگپنجاه دوام، نگه مکن به آن خاشاك که در چشم دیگري است؛ 
؛ باب 2یش سگان میندازید [و مروارید شما پیش خوکان][و] از یار خود نان خواست؛ باب پنجاه چارم، پاکی شما پ

پنجاه پنجم، بطلبید و بیابید؛ باب پنجاه ششم، کیست آن که فرزندان او نان خواهند، او سنگ دهد؟؛ باب پنجاه هفتم، 
 باب وغ؛در انپیغمبر از دارید پرهیز نهم، پنجاه باب فراخ؛ دین] و[ تنگ دین براي از هشتم، پنجاه باب ت؛تمامی توری

که بگوید: اي خدا، اي خدا، در ملکوت درنیاید؛ باب شصت یکم، مثل بنیاد خانه بر سنگ؛ باب شصت  3هر ام،شصت
ي خود که در خانه 5ام، مثل آن [بنده]بیدار ببیند؛ باب شصت سه 4دوام، مثل خداوند که بیاید [و] بندگان [خود]

که آشتی بیندازم؛ باب شصت پنجم، فرود آمدن او از کوه؛ باب گماشته کند خداوند او؛ باب شصت چارم، نیامدم 
شصت ششم، شمعون پیس را پاك کرد؛ باب شصت هفتم، خوش کردن پسر امیر صده؛ باب شصت هشتم، خوش 

 از او نپرسید] وزن؛ باب هفتاد، فرستادن یحیی [شمعون؛ باب شصت نهم، زنده کردن پسر پیره 6کردن مادر [زن]
 . 8ویندگاند [و] بر یکدگر می؛ باب هفتاد یک، مثل کودکان که در کنار راه نشسته7داریممی امید که نآ تویی که مسیح

 

 : شصت یک [باب]9[باب] الباب الثانی
نج نان ام، آن پباب اول، فرستادن دوازده شاگردان [به] مژده دادن؛ باب دوام، کشتن یحیی بن زکریا؛ باب سه

در سر راه  11؛ باب چهارم، رفتن مسیح به روي آب؛ باب پنجم، که رنجوران10[از او]که پنج هزار مرد سیر کرد 
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 م پاكانجیل معظّ

 1باب الباب [االول]: هفتاد و یک [باب]

[سوم]، بشارت مریم از فرشته؛  4؛ باب3را [به یحیی] 2باب اول، سر انجیل؛ باب دوام، مژده دادن فرشته زکریا
؛ باب پنجم، زادن مسیح؛ باب ششم، [بردن مسیح در کنشت بر دست 5باب چهارم، زادن یوحنَّا، [یحیی بن زکریا]

؛ باب هشتم، بردن مسیح به مصر؛ باب نهم، بازگشتن مسیح از مصر باب 7؛ باب هفتم، آمدن ملکان پارس6پیر]شمعون 
، نسبت روحانی از ناموس؛ باب 8دهم،کشتن کودکان بیت اللحم؛ باب یازدهم، نسبت جسمانی از پشت؛ باب دوازده

 را؛ خلق یییح تعلیم پانزده، باب ؛ریا، یحییسیزده، ماندن مسیح در اورشلیم در کوچکی؛ باب چهارده، ظهور ابن زک
کسی هرگز؛ باب هژده، گواهی  9ندیدش را خداي هفده، باب اردن؛ در یحیی دست از مسیح شُستن شانزده، باب

، امتحان ابلیس مسیح را [و] روزه داشتن چهل روز؛ باب بیستم، که مسیح نیز عماده 10نانزده باب مسیح؛ برايیحیی 
نَّا براي مسیح کرد [و] گواهی یدر زندان و رفتن مسیح از ناصره؛ باب  11؛ باب بیست یکم، انداختن یحیی/41/برگوح

ست ي جلیل؛ باب بیام، آب را می کرد در قاطنهبیست دوم، آمدن شمعون و شاگردان پیش مسیح؛ باب بیست سه
برخیزانیدن شل پا [را]؛ باب بیست ششم، چارم، آغاز کردن معجز[ها و] آشکار شدن [خبر] او؛ باب بیست پنجم، 

؛ باب 13شمعون [و] یوحنَّا [و ماهی گرفتن] 12مجذم را پاك کردن؛ باب بیست هفتم، نشستن در کشتی [و] گزیدن
ي گندم ار [و] خوشهزبیست هشتم، نکته گرفتن معتزالن بر شاگردان مسیح؛ باب بیست نهم، رفتن شاگردان به کشته

خوش کردن دست خشک را؛ باب سی یکم، نام شاگردان؛ باب سی دوام، تعلیم مسیح شاگردان  ام،خوردن؛ باب سی
نمک زمین؛ باب سی پنجم،  16آورند؛ باب سی چهارم، شماییدمی 15که فخر 14ام، واي بر مفتخرانرا؛ باب سی سه
 از باش حاضر هفتم، سی باب پاداش؛] و[ قصاص براي از ششم، سی باب ت؛توری 18[که باطل کنم] 17گفتن او نیامدم
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فصول اخبار و نبوت [و] پند [و]  2چهار باب [و] هر باب حاوي 1که آن سخن از کجا گفته شد. [و آن را مبوب کردم]
سهل باشد در یکی از چهار باب. [و  4تا هرگه سخنی بطلبند، یافتن 3امثال [و] معجزات [و] کردار [و] غیره برشمار

را] [ یحیی بن عوضي گناهکار عاجز خواهد شد. *چون این بنده ابواب این است که بعد از این ذکر 5فهرست]
 آمد، به دیر شهداي مقَدسدر این وقت بینوایی ارزانی نبود که به وقت نوا چیزي از دست این ضعیف در وجود می

ا ي تعالی ت، به یادگار این ضعیف تسلیم آن خادم که به قوت بار7دام برکته رسیدم از نواحی شهر نیشابور 6ماکرسین
آیند و دادند و تمام طوایف کرد آن روز زیارت را گشاده و یسفوا که از خدمت می 8[. . .] /40/برگامروز سعی بلیغ 

دا اند، کرسین و کرماس و لیون و قریقور و زپیبرکت این شهید که در مذهب و ملّت مسیح از دست شاه فیروز گشته
نام جالد آذر مهران بود؛ زبان بکرویج که  9کرد و به خداپرستی گروید وشبمیتی نام، آن جالد که ایشان را شهید 

دارد و به فضایل نیک و آبادانی ارزانی افتاد و حقّ تعالی از برکت مدت سی و یک سال است که این در باز می
  .12کناد؛ آمین بحق رب العالمین، اهللا اعلم* 11مدد 10رحمت ایشان بر خواننده و نویسنده
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به جلو) در بخش معرفی دیرها از چند دیر که امالیی شبیه  462

به ماکرسین دارند، نام برده است ازجمله مارفاثیون، 
مارسرجیس، مرجرجس، مرجرجیس و مرماجرجس. از این میان 

ارد شباهت بیشتري د» ب«ي اصل و ماسرجبیس به ضبط نسخه
ولی گفتنی است که تمام دیرهاي فوق در عراق و شام قرار 

) از 1951)؛ مسینا (230-245 :1383اند (نیز رك: نفیسی، داشته
دیرهاي سرجوس (سرکیس) و باکوس در نیشابور یاد کرده 

 .است

علی  ،؛ دوست دانشمند»نیشابور«؛ در ب: »نیشابوعه«. در اصل: 7
بوده و بردع و » بردعه«بر آن است که این واژه در واقع  ،محدث

(در قفقاز) با نعمت بسیار و  بردعه و برذعه شهري است بزرگ

اي در آن است و مستقر پادشاه این ناحیت است. آن قسمت قصبه
سرزمینی است که باکو و گنجه و حوالی جزو آن است و در 
اول هروم نام داشت؛ در قدیم مرکز اران بود و اکنون در 
آذربایجان شوروي واقع و خراب است؛ نام کنونی آن باردا 

تن در جمهوري آذربایجان؛ این  10700 شهري است با جمعیت
ي اعراب شهري ي ساسانی و بعداً در دورهشهر در دوره

مستحکم در مقابل حمالت مهاجمان شمالی و غربی بود. احتماالً 
 م) به دست اعراب افتاد (دهخدا). 652هـ ق ( 32پس از 

. با توجه به قراین، احتماالً در اینجا قسمتی افتادگی وجود دارد 8
 ه مقدار آن دانسته نیست.ک

 آمده است.» به«به معنی » و. «9

 . + و10

 . + کننده11

اي هنیست؛ به دلیل برخی افتادگی 1. میان دو * در ب و ف 12
احتمالی و ناخوانا بودن متن، خواندن و فهم این قسمت دشوار 

 است.
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ر جاهل روغن ماند. تا این زمان در دریاي غرو 1ي باد، منتظري بی زاد وسپید مبدل گردانید، و چراغ عمر بر دریچه
نداي توبت فرمود و امید بر لطف و کرم آن کردگار است که جمله  ،عزّ اسمه ،کردیم تا رحمت ایزديوار شنا می

ي نصوح دهاد و از برکت جمله پاکان و پیغمبران این بنده را نیز روزي کناد. آمین بحق خالیق را از گناهکاران توبه
نوشتم به زبان پارسی که مگر خلق به این مشغول شوند و آنچه از این مقدمه ساختم و چهار انجیل  .رب العالمین

در امور دنیوي را،  7که در بایست است 6مقدار لفظ [و عبارت] 5، از حقیقت این نیز [آن]4بیاموزند 3هاتصنیف 2بیهوده
 تر.استواري دین افزون 8به چنگ آرند و دیگر راه [خداي و]

و بر سرایر او وقوف کند به نیکی و پاکی [دل، نعمت  /39/برگانجیل را باتمام بخواند  9ي]و هر که این [رساله
ي زندگانی بخورد؛ و چون وقوف تمام کرده باشد، علم شود و از [او] میوه[او را] حاصل می 11آسایش دو جهان 10و]

ب [آن] که انجیل فرمود، و کردار نیک به موج 13کرده باشد، همت بدارد که عمل 12حاصل کند؛ چون علم [حاصل]
 15عمل مانند درختی است که پر برگ باشد و در او [هیچ] 14پیش گیرد تا عمل [با] علم مقرون کرده باشد زیرا [علم بی]

هر که زیر  18بیاساید و از او بر نخورد؟ [اما] 17ي درخت [یک دم]که آدمی زیر سایه 16میوه نباشد؛ [و] چه فایده [است]
 شود.می 19که انجیل است، یک بار به دل پاك بنشیند، نعمت [و] آسایش دو جهانی [او را] حاصل ي درخت مسیحیسایه

شود، [و اگر هر چهار را جدا جدا و چون دیدم که از یک انجیل، معرفت کردار مسیح حاصل دشوار می
ار انجیل است، از اول تا ، به این معنی هر چه در چه21شود]به تمام دشوار حاصل می 20نیزمبوب بخوانند، تحصیل آن 

و » م«انجیل گزیدم، آن را نشان کردم: متی  23بی تکریر [و] هر سخن که از [یک] 22آخر علی التوالی به نسق آوردم
د دریاب ،گوید که آن سخن از کدام انجیل است تا چون بجوید، و [هر] حرفی می»ي«، یوحنَّا »ل«، لوقا »س«مرقس 

                                        
 ».پی ز داده«. در اصل: 1

 ».یهوده«. در اصل: 2

 ».هاتصنف«. در اصل: 3

 . + و4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 6

تصحیح  1؛ بر اساس ف »چیزهاست حاصل کرده«. در اصل: 7
 شد.

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 10

 ».جهانی: «1. در ب و ف 11

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 12

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ب و ف »علم«. در اصل: 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 15

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 16

 ».بلی«افزوده شد؛ در ب:  1. بر اساس ف 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 18

 . + کند و19

 ».مبوب نیز: «1. در ف  20

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 21

 . + و22

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 23



  79پیوند / انجیل هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1فصل [دهم]

یحیی بن ي ضعیف گناهکار عاجزترین آن بود که چون این بنده 2موجب نوشتن انجیل به زبان پارسی 
و زبان  5جستند]دنیوي [می 4منصب 3دید که همه خلق [سوي معیشت و مکسب اند و] عوض تبریزي األرمنی

به تعلیم اشعار ناهموار [و]  6پارسی ایشان را در کار بود، جهت احوال عالم و سود خود و فرزندان، [اوقات] خود [را]
 9که در همه دروغ و تاریکی [و] ظلمات است، [و ایشان بدان] 8کردند][صرف می 7هاي نادلپذیرها و حکایتالفاظ

داشتند و نه دریافتند  12برد، ایشان مهملکه به زندگانی می 11هاي راست]و انجیل [و کتاب 10بودندمی مشغول و مغرور
خلق [و] تعلیم ایشان مشغول [باشد]؛ در  13عظیم گفت بر هر کسی که بر مصنّفات /38/برگکه گناه تقریر کرد و گناه 
خلق مشغول گردند [و] از تعلیم ایشان بشنوند؛  16مصنّفاتها [و] کسان که در کتاب 15بر آن 14اشعیاء پیغمبر گفت: واي

شود، اما به سبب [دوري از مقام می 17و تمام طوایف ترسایان انجیلِ معظّم دارند که به زبان ایشان بر ایشان خوانده
اند؛ صل داشتهاز زبان خود [که در ا 20اند 19[و] اَشغال معیشت، ایشان به زبان پارسی خبیرتر 18ایشان و همزبانان ایشان]

طاقت  25یابند. [با] آن مقدار ضعفو درنمی 24شنوند، اغلب ایشان می23خوانند][ایشان می 22اصلی 21و آنچه به زبان]
نور  26که داشتم در آن روزگار تنگ ناموافق که از قوت جسم محروم شده، خلل در پنج حواس راه یافته خصوصاً

 28[شیبت] بر موي [سیاه] شباب 27تار فرق کرده، قطرات شبنمبصر که چراغ تن است، همچون خیال روز از شب 
[عمر را به] خزان عمر [بدل کرده و] زمهریر و برف پیري، شب سیاه [جوانی] را به روز  30[و] فصل بهار 29باریده بود
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معروف شود، آن چنان که یک پیغمبر  1یزدانی به هر یکی نصیبی داد و بخشید از کردار خود تا به آن نصیب جداگانه
این چار انجلیلیان،  3به هر پیغمبر نصیبی داده شد که به آن معروف شدند و [این چنین] 2به تمامت پیغمبري نیامد [لیکن]

باال رفتن مسیح به آسمان به سی سال تمام نوشته شد؛ آن چنان  /37/برگنصیبی داد و این چار انجیل بعد از  به هر یکی
که مسیح سی ساله شد، آنگه کردار خود پیدا کرد، این چنین انجیل بعد از سی سال که حواریون کردار مسیحی و 

 معجزات در میان خلق نمودند، آنگه انجیل نوشته شد.

 
 4هشتم][فصل 

معجزات و تعلیم [و] پند [و] امر [و] نهی  6است؛ اخبار آمدن [و آمدن او و] 5مضمون انجیل معظّم این [ده نوع]
ي از آن نویسنده 7[و] امثال [و] پیغمبري [و] اسناد از پیغمبران براي نوشتن انجیل در مزامیر گفت: زبان من قلم است

 در دولت تو ریخته شد.  9ملک و نعمت [و] فرخندگی ، بنویسد کردار8ماهر یعنی زیرك [و دانا]

 
 10فصل [نهم]

بتوان بر هر لفظی که در انجیل است، ده گواه بر آن سخن از کتاب پیغمبران آوردن، اما جهت مشغولی  
خواهند، [پس] به و آخرت، هر چه مختصرتر است، می 13ایشان از سود جهان 12به احوال دنیوي [و] اشتغال 11[خلق]
 ، ملول نشود. 15ي [این رساله که بیش از انجیل بخواند و مستفید شود]اختصار شد تا خواننده 14راراین ق
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دعا کرده و مطهر شود، [و] شد؛ در هر جا که حواریون رسیدند، آن زمین همچون بیت المقَدس دعا  1[تمامت زمین]
 3پرستان از مشرق تا مغرب؛ اینک [هر]در میان بت 2کرده و مطهر شد. [در] مالکی پیغمبر گفت: نام من بزرگ شود

رحمت نکنیم بر خاندان  /36/برگاند؛ که گفت: دگرباره اند و در ایمان آمدهپرست بودند، همه ترسا شدهبتکه 
پرستان؛ اینک ایشان را پراکنده کرد و نماز [و] قربان [و] بخور و عیدهاي اسرائیل و ایشان را پراکنده کنیم در میان بت

ند و مسیح آمد و اد األبد به گواهی تمامت پیغمبران؛ در انتظار مسیح ایشان را باطل کرد به تمامت [و] نفرین کرد تا اب
آمدن، به گواهی دانیال  6مسیح از براي ایشان نخواهد 5کشتند [و] انکار کردند. دیگر بار 4او را [بر صلیب دوختند و]

[و] نمازهاي ایشان باطل ها نباشد و قربان 8امید آمدن 7که گفت: مسیح کشته شود و دیگر ایشان را مسیح [دیگر در]
شود و خرابی [و] سرگردانی بر ایشان غالب شود تمامت روزگار عالم تا ابد األبد؛ این همه شد و هست آشکارا، به 

 گواهی جمله پیغمبران.

 
 9فصل [هفتم]

مسیح در آسمان، در  11تر [از] باال رفتنچیزي پس 10چون انجیل نوشتند بعد از بیست سال [و کم و بیش و] 
از همه نوشتند؛ و هر چه این سه دیگر  12ترمیان یکی تا یکی، دو سال یا سه سال [و] زیاد کم [و] انجیل یوحنَّا پس

نگفته [و در  15که ایشان 14، روح القدس آن را به یوحنَّا نمود تا آن را بنویسد13مختصر کرده بودند و فراموش رفته بود
و یوحنَّا  19نوشت، یکی دیگر بعضی [را] می18گذاشتفرو می 17؛ و هر [چه] یکی [از انجیلیان]16قلم نیاورده بودند]

ي دیگر نیست و اگر هر چهار انجیل موافق هست که در آن سه 20همه [را] تمام کرد زیرا بسیار چیزي در انجیل یوحنَّا
شد؟ لیکن حکمت یکی از یکی فرق می شد [و] به کدامین لفظدانسته می 21بودند، آن را اصطالحییکدیگر می
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او  3اسرائیل سیوم ترجمان در میان مصریان [و] سریانیان [و] زمین را دعا کنند؛ آنگه خدا سپاهیان 2روز بشود 1در [آن]
اند، آنان که ایشان را جماعت من، آنان که در مصراند و در سوریه 7[اي] 6شوید: دعا کرده 5کرد [و] گوید 4را [دعا]

شفعا از مصر [و] از حبشیان [و] دست ایشان به خدا برسد *و  9بیایند 8به پایان رسانیدم به اسرائیل. در مزامیر گفت
خداي را و آیات الهی را  10عالم؛ تسبیح کنید /35/برگتر از جارس رحمت یزدانی و دست ده باشد پیش پادشاه پیش

در زمین و از آسمان از جانب مشرق اینک آواز بلند او  11بخوانید و راه بسپارید و آن را پاك دارید و راه او بنشینید
اسرائیل کهن بعد این خداي را بر اسرائیل نو که به مذهب مسیح درآمدند از بنی 13آواز قدرت: الحمد بگویید 12داد

حبشیان و  16؛ اول15. این چنین شد [که خدا بر زبان پیغمبران فرمود]14شیان و آمدن مسیح*پنجاه سال پادشاهی حب
اسرائیل ترجمان در میان سریانیان و مصریان زیرا  17سریان و مصریان زودتر از همه عالم به مسیح ایمان آوردند و شد

مسیح سخن گفتند که از درخت  19براياسرائیل بودند و با هر قومی به زبان آن قوم همگنان [از] بنی 18حواریون
اسرائیل ظاهر شد و ایشان را در ایمان آوردند [و] با اسرائیل پیوند کردند، که گفت: خدا بزند مصریان را به بنی
اند، بر ایشان مسلط دشمنان [را] که مخالف ایشان 20هاي بزرگ و باز ایشان را عالج و تیمار کند؛ این است [که]زخم

دارد و عاقبت ایشان را از دست دشمنان برهاند و آسوده شوند، که گفت: زمین را مه ایشان را تیمار میکرد و با آن ه
شود زیرا می 22؛ اینک زمین دعا کرده شد [و] در هر جا قربان و نماز [و] بخور تمام پذیرفته [و] مقبول21دعا کنند

تخم تو  24]به: که[ ابراهیم به فرمود خدا تتوری : تمامت زمین از ستایش خدا پر شود؛ و در23گفت در پیغمبران که
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سروران از مصر خواهند : «31 -5: 68. اشاره است به مزمور 8
خواهد کرد. هاي خود را نزد خدا بزودي دراز آمد و حبشه دست

اي ممالک جهان براي خدا سرود بخوانید. براي خداوند سرود 
بخوانید، ساله. براي او که بر فلک االفالك قدیمی سوار است. 

دهد، آوازي که پر قوت است. خدا را به اینک آواز خود را می
قوت توصیف نمایید. جالل وي بر اسرائیل است و قوت او در 
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بودند و  2اي که آن وقت اسیر؛ نه چنین بود االّ خود آمد در میان طایفه1اند]را به شمشیر و حکم استوار کردهآن 
تر و داناتر [و] هنرمندتر [و] پرزورتر از تر و زیركاز همه عالم بودند در بهترین زمین؛ و چاالك 3خوارتر [و حقیرتر]

و سلطنت همچون که  5اند به حکمت [و] هندسه و هنر و جبروت اند، معروف. رومیان که فرنگان4همه عالم بود
[و] هندسه [و] صنعت هنرمندتر  6یونانیان [و] سریانیان که از همه عالم به حکمت [و] معرفت [و] نجوم [و] طب /34/برگ

گفت  7پدر به پسر اند هر چه شد [و]اند، این همگنان دیدهاند و یهودیان که محل نبوت [و] پیغمبري [و] معجزات بوده
، ایشان دو گروه 8ي آمدن مسیح براي [بنی]اسرائیل تنها بود، اما [به] سبب گناهانشود. [و] وعده[و] تا ابد گفته می

، 9اند به مسیح و یکی کفر کردند، تا هر چه خدا فرمود در زبان پیغمبران تمام [و] درست شودشدند: یکی ایمان آورده
 10بخش براي آفرین، و بیگانگان در جاي ایشان بنشینند و میراث ایشان [به دیگران برسد] یک بخش براي نفرین و یک

و تمامت زمین مقَدس [و] پاك شود و قربان [و] نماز و بخور در هر جاي قبول و پسندیده و پذیرفته شود، به گواهی 
ها و نمازها [و] آن روز [و] بکنند قربان در 12که گفت: [و] خدا برساند مصریان را و مصریان به خداوند برسند 11اشعیا

ایشان  15هامصریان را [و] به عالج 14هاي بزرگبه زخم 13خداوند را بپذیرند [و] پسندیده به سر برند و خداوند بزند
 راه 17و بگردند با خداوند [و] از ایشان بشنود و ایشان را تیمار کند. در آن روز بشود راه مصریان را با 16[را] عالج کند

با سریانیان یکی شوند و مصریان بندگی سریانیان را بکنند و  19در مصر؛ [و مصریان] 18سریانیان و سریانیان در روند
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و خداوند بر مصریان : «24-5: 19. اشاره است به کتاب اشعیا، 11
داوند را خواهند معروف خواهد شد و در آن روز مصریان خ

شناخت و با ذبایح و هدایا او را عبادت خواهند کرد و براي 
خداوند نذر کرده، آن را وفا خواهند نمود و خداوند مصریان را 
خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زیرا چون بسوي خداوند 
بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده، شفا خواهد داد. در آن 

ر به آشور خواهد بود و آشوریان به مصر و روز شاهراهی از مص
مصریان به آشور خواهند رفت و مصریان با آشوریان عبادت 
خواهند نمود. در آن روز اسرائیل سوم مصر و آشور خواهد شد 
و آنها در میان جهان برکت خواهند بود زیرا که یهوه صبایوت 
آنها را برکت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست 

 ».شور و میراث من اسرائیل مبارك باشندمن آ

 + و. 12

 ».بزنند«. در اصل: 13
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یونانی [که به رومی  2سال به زبانی 1اند و انجیل یوحنَّا بعد از [چند]اند [و] به اندك لغات مختلف  [که] مانند هم
ته شد و این هر چهار چیزي ننوشتند تا اول معجزها [و] نزدیک شهر اسطنبول نوش 4، در شهر افسس3معروف است]

را مطهر گردانیدن و مردگان را  7چون رنجوران را شفا دادن و فیسان را و مجذمان 6[پیدا نمودند] 5کردارهاي مسیحی
تا اول  هااز این شگفت 8زنده کردن و [شالن و مبتالیان را خوش کردن و روان کردن و نابینایان را بینایی دادن و]

 مسیحی کردند، آنگه نوشتند. 10، چیزي ننوشتند؛ [اما] اول کردار [و معجزات]9اندننموده

 
 11فصل [ششم]

مسیح در بیت المقَدس ظاهر شد، بیت المقَدس زیردست دو طایفه بود؛ یکی رومیان که فرنگان اند  12[چون] 
زیردست [و] سریان و عربان  15اند، رعیت بودندکه پادشاهی در دست ایشان بود و اسراییلیان که یهودان  14یونانیان 13و

همیشه در شام از تمامت اصناف  18که ناچار است 17*در اورشلیم که ناف دنیا است 16بودند و غیرهم که آنجا بودند
 20اند نه به شمشیر تیز [و به زور آمد]و محقّق داشتهاند اند، دیده، هر که آنجا بوده19شود*عالم، آن جایگه تهی نمی

کنار این  24اي در [یک]طایفه 23جد و قهر کار خود ساخت یا راست کرد [یا] در میان 22به [مجرّد] 21تا باز بگویند
 اند وآن طایفه قصد مملکت [و] بزرگی کردند [و براي خود چیزي تراشیده 25کردار [و معجزات] کرد یا تا بگوییم

                                        
. نویسنده اینجا را سفید گذاشته بود و به تاریخ کتابت انجیل 1

 اي نکرده بود.یوحنا اشاره

 ي اضافه آمده است.به جاي کسره»ي. «2

 . بر اساس ب افزوده شد.3
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 . + و5
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در اورشلیم که ناف دنیاست که «. میان دو * در ب: 19
ناچارست همیشه از تمامت اصناف عالم شام و نواحی آن تهی 

در اورشلیم که ناف دنیاست که ناجارست : «1؛ در ف »نمی شود
 ».یگه تهی نمی شودهمیشه در شام از تمامیت اصناف ان جا

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 20

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بگویم«. در اصل: 21

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 22

 ».رومیان«. در اصل: 23

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 24

 ».بگویم«. در اصل: 25



  73پیوند / انجیل هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سخن لطیف که  2و [هر] 1ها که در انجیل است، [در او هست]مت، چنین وعظ و چنین مثلکتاب است که چنین حک
همه روشن و معین در  5[و] ریاضی و الهی 4اند؛ و طبیعیدگر هست، همه از انجیل گزیده 3هاي[در] مصنفات /32/برگ

ن این مقدمه بخواند و از آن قدر او هست زیرا که نامش انجیال است یعنی آشکارا و روشن کننده و [الّا باید که چو
ه آموختن چیزي حقیقت دریابد ککه [بتواند] او فهم کند و بر باقی [اگر] وقوف نیابد، از کسی که داند، باز پرسد تا به

 .6ي آن چیز]که ندانند، عیب نباشد پرسیدن از داننده

ي مختلف هاه انجیل را بنویسند به زبانو چون حواریون پی میعاد، تفرقه شدند، خدا بر ایشان الهام الهی داد ک
و آن چنان که نبوت، همه بر زبان یک پیغمبر نیامد و نه نوشته شد، چنین کردار مسیح و انجیل، همه بر زبان یکی از 

، راست و چپ، همچنان 9و پیش [و] پس 8: باال، زیر7چهار نوشته نشد زیرا هر چه در گیتی است، شش جهت دارد
بیست [و] چهار پیغمبر باشد، هر  12، [همچنین این]11ر پیغمبر جهات این چهار اند و چهار در ششو چها 10این بیست

ها در یک جایگه نوشته نشد، این چنین انجیل نیز در یک جا کتاب 14[همه] 13یکی برابر شش پیغمبر [و] آن چنان که
 است، زامیرم] که[ داوود کتاب و شد نوشته است، حجاز که تیه زمین در است، توریت کهنوشته نشد. کتاب موسی 

 زمین در الدانی کتاب و شد نوشته شام شرقی و فرات نواحی در حزقیال کتاب و شد نوشته المقَدس بیت نواحی در
بعد از پنجاه [و] شش سال به زبان عبري  17، همچنین انجیل متی در فلسطین16نوشته شد 15نیسریا زبان به بابل و عراق

عد از شانزده ي بزرگ بنوشته شد و باز در انطاکیه به زبانی سریانی نوشته شد و انجیل مرقس یعنی شمعون، در رومیه
خود بعد از نه سال در سکندریه به  18سال به زبان رومی که معروف است به فرنگی، نوشته شد و انجیل لوقا، [لوقا]

همچون زبان سریانی و کلدانی  20که یونانی و قبطی زبان ایشان مانند هم است 19و قبطی [نوشت] /33/برگانی زبان یون
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و  2ي انجیل هیچ باشدو داوري نیست و نباشد زیرا هر چه در جهان هست، پیش شنونده 1شریعت و قاضی [و شحنه]
[و جنگ  5از نفس خود زیرا همه تناکر 4، همه عالم از وي ایمن باشد و او [نیز]3محل نداردهر که این جهان پیش وي 

گري و غیره در میان خلق، همه از براي چرك دنیا و حیله 7دروغ و طراري [و دزدي و فساد و خون] 6و آزار خلق و]
کائد کننده و زننده و فریبنده و دزد و کرداران و االّ از براي شوم 8است و حکم شریعت نیامد از براي دینداران

، او است محتاج شریعت؛ [و] هر که 9دین است و بدفعل است [و در او راستی نباشد]دروغگوي و منکران و هر که بی
هرگز از وي کاري که محتاج  10پاك است و خدا ترس [و راستگوي و نیک کردار او را حاجت به شرع نیست و]

یرا راستی و پاکی او را حاکم و رهاننده است به همه وقت و همه جا چون از خدا بترسد شریعت باشد، صادر نشود [ز
. و اگر علم نجوم گویند، علم نجوم [علمی 11و راستی و امانت و دیانت پیش گیرد، از همه شر و بالها ایمن باشد]

 15از [اختیارات] 14و غیرها [و] صنعت خوب، اما احکام ایشان به نیکی و بدي و سعادت و شقاوت 13اصطالحی 12است]
، تمام بیهوده است و بی نتیجه 18و موالید و غیرها 17[و] منازل [و قرانات کواکب متحیره و کسوف و خسوف] 16بروج

د توانند کرد. پس حقیقت شتحقیق دفع آن واقعه نمیشود، به[جهت آن که هر چیزي که از احوال نجومی معلوم می
کنند، بیشتر آن است حکم می 19بهره و آنچه منجمان به همه ازیاجباطل است و بی هاي حکمکه غیر حکم خدا، همه

 آید از هزار یک [است]که خطا است و اثر ندارد نه در آن وقت و نه در آن اقلیم و نه بدان چیز؛ بعضی که راست می
فتن که رند الّا با البته گداو از بسیار اندك، گواه ایشان کسوف و خسوف است که خلق بعضی معتقدند و باور می

 22اثر ندارد و کدامین عالم از اصحاب نجوم و [یا از ارباب] 21شود و]، به کلی [نمی20چنین و چنان خواهد شد و بشود]
ها گویند، کدامین ؛ و اگر به پند [و] وعظ [و] مثل23هندسه کرد و نمود آن نمودارها که در انجیل است و بود و هست
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، دوازده و 1ز دوازده بودند و دو از هفتاد [و] دو زیرا مسیح را هشتاد و چار شاگرد بود: خاصو این چار، دو ا
اند و آن هشتاد [و چهار]، ، ارکان درخت 2رسوالن، هفتاد [و] دو. مسیح درخت است و این چار [که انجیل را نبشتند]

، همچون 4اندتر آمدهپاکان که از ایشان پسدر شاخ [و]  3هااند همچون شاختر آمدهها اند و رسوالن که پسشاخ
آن مرد همچون درختی  6: زیرا بشود5افتد. در این معنی خدا در اول مزامیر گفتها که نهي خوش [و] برگمیوه

افتد. و سخن انجیل همچون ي خود را در هنگام بدهد و برگ او نهآن که میوه 7نشانیده بر کنار جوي[هاي] آب
پیغمبران و حکما [و] مهندسان و [فیلوسوفان  9، در تمامت کتب8و اصحاب عقل و نیروي یزدانی ي درخت استمیوه

اند و تا این غایت هیچ کتاب واضح [و] روشن [و] آشکارا و محقق و معین مانند [و] غیرهم تفحص کرده 11علما 10و]
انجیل است؛ و اگر  13ي گفتن ایشاننتیجه[و]  12اند و نباشد؛ واگر پیغمبري گویند، پس تمامی پیغمبرانانجیل ندیده

گویند، کدامین طبیب  15تر باشد؛ و اگر طبتر و روشنانجیل مشرف 14حکمت گویند، [کدامین حکمت از حکمت]
اگر شرع است، آنچه جوهر  17کند و [راه تیماري دنیا و آخرت کند و بنماید و]جان و تن می 16این چنین تیماري و

این گفت به یکبار شما را در  18میراث [نمود و] /31/برگها قسمت [و] را در دگر کتابشریعت است، در او هست زی
زمین چیزي نباشد؛ و اگر داد و ستد است، این فرمود هر چه در تن تو باشد بلکه جان نیز بده و اگر از براي زدن و 

گر را پیش بگیر [و اگر ترا دشنام هر که ترا بر یک رخ بزند، تو آن رخ دی 20، این فرمود19کشتن [و] پاداش [و] قصاص
و از [این] شیوه بسیار است؛ و هر که سخن انجیل را بشنود، او محتاج  21دهند و نفرین کنند، تو دعا و آفرین کن]

                                        
 ».خواص: «1. در ف 1

 . بر اساس ب افزوده شد.2

؛ تاخ: درختی است که آتش نیک گیرد. »تاخها: «1. در ف 3
درخت تاغ را گویند و آن درختی است که چوب آن را هیزم 
سازند و آتش آن بسیار بماند. فرهنگ سامانی تاخ را آزاد 

اي شبیه به کنار دانسته که برگ و درخت گفته و آن را ثمره
 هخدا).شود و غیر از تاغ است (دثمرش در دوا استعمال می

 . + و4

پس مثل درختی نشانده نزد : «3: 1. اشاره است به مزمور، 5
دهد، ي خود را در موسمش مینهرهاي آب خواهد بود که میوه

کند نیک انجام خواهد گردد و هر آنچه میو برگش پژمرده نمی
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و آشکارا شد [و] معظّم همچون که  /92/برگ، نشان رستگاري ابدي و فیروزي جاوید بلند 2بر دار آویخته شد 1[مسیح]
مسیح 4فیروزي و رستگاري در صلیب شد به قوت [و] راز [مسیحی، و] 3راز چنین این بود، چوب يدسته درراز موسی 

روح القدس به حواریون داد و ایشان را در عالم فرستاد تا مژده دهند [و] عالم را در زندگانی بیاورند. هر که این سخن 
، زندگانی یافت و هر که نشنید، مرده زیر طاعت ابلیس ماند زیرا چون مسیح آمد، 6کرد 5به موجب او [کار]شنید [و] 

را گرد کرد، آنجا برد [و] به او  9و آدم [در آنجا بود، کسان] 8االّ در بهشت گشاده کرد 7ابلیس را به یکبار گم نکرد
 نشنود با ابلیس است؛ آن کس خود را تباه کرده باشد. سپارد. هر که سخن مسیح را بشنود، با آدم است و هر که 

 
 10فصل [پنجم]

، 12همچنان که وحدانیت از چهار ارکان پیدا شد 11ي عالم پراکنده شدند، [باز]چون حواریون [در] همه 
ي وحدانیت مسیح است میان چهار ارکان؛ و چهار ارکان انجیل است که نوشته شد به چهار زبان از همچنان نقطه

 14و آن چهار انجیلیان متی [و] مرقس و لوقا و یوحنَّا؛ آن چنان که حزقیال پیغمبر 13ي [عالم]ار مرد در چهارگوشهچه
نشسته و در آن کرسی چهار صورت، یکی شیر و یکی گاو نر و یکی  16خدا در کرسی [آتشین] 15فرمود: [دیدم]

تخت  17رود همچون که ایناما اشارت سوي این چار می /30/برگکرکس [و] یکی آدمی؛ تفسیر این بسیار است، 
ي آفریننده پیدا شد و در زمین زیرا معنی آن نقطه که از کلمه 20انجیل است 19در آسمان، تخت عظمت 18عظمت بود

 .22ي خدا برون آورددر گیتی است، انجیل است که کلمه 21در انجیل ثبت شد، همان است که عرش اعظم [که]

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 . + و2

 ».دراز«اصل: . در 3

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 . + و6

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »کرد«. در اصل: 7

 ».شد«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. به قیاس و بر اساس ف 9

 . بر اساس ب افزوده شد.10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 ».شدند«. در اصل: 12

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 13

 .1. اشاره است به کتاب حزقیال، باب 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 . بر اساس ب افزوده شد.16

 . + به17

 . + و18

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »عظمت تخت«. در اصل: 19

 . + و20

 . بر اساس ب افزوده شد.21

 ».برمی دارد: «1. در ف 22



  69پیوند / انجیل هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هاي حواریون و کتاب 2هاي]هاي [انجیل همچون باد روان است و تمامت سخنگوید و تمامت سخنانجیل می 1براي
 ایشان روشن است و محقّق همچون آفتاب.

است آسمانی؛ بیگانه  4براي نشان صلیب فرمود که نشاننشان از اصل بیگانه، این از  3[و] که گفت بلندتر شود
غایت بلند شده [و] بر سر تاج ملکان [و] و اینک به /28/برگاز عالم؛ نشان عدل [و] راستی؛ بلندتر شود به دین مسیح 

دید و آن او را در خواب  6ي او آن بود که قسطنطین ملک [پاك]هاي پادشاهان؛ که اول نشانهو بر سر علم 5کوهونان
و ابلیس را بشکست  9بلند [شد] 8کرد و لشکر بربریان را بشکست [و] این چنین [کار او] 7نشان بر سر علَم خود [تعبیه]

 14استوار است 13در عالم نیست و [تا] ابد [االبد] 12و از این نشان بلندتر و بزورتر 11شودبدو شکسته می 10و [ابلیس]
یک زخم که [به]  17اسرائیل را گذرانید و [به]دریا را شکافانید و بنی 16شان موسی؛ [و] به این ن15ي دین ترسایینشانه

به دوم زخم زد به عرض، فرعون [و] لشکر او را به یکبار غرق کرد؛  18طول زد، [دریا بشکافت و ایشان را رهانید و]
ایشان  23ي]خون بر درهاي [خانه، از آن 22از خون برّه که کشتند 21که [برّه را کشتند و] 20نشان [است] 19[و] به همین
؛ هر 26و یکی بر کنار راست و یکی بر کنار چپ 25، یک نقطه بر سر در و یکی بر آستان [زیرین]24مالیدندنشانه می

کجا که این نشانه بود، ابلیس آنجا نرفت و هر کجا که این نشانه نبود، تمامت ابکار ایشان از آدمی تا دگر جانورها 
روبین  27]مار[ آن بر زد،می مار را او که هر صلیب؛ يشیوه به بست خود عصاي بر مسین مارکشت. دیگر بار موسی 

که  30ي خالصی نمود و چهارم [بار]شیوه 29رهید. و سه بار این نشانکرد، از مرگ مینگاه می 28آویخته [بدان عصا]
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 4و از آتش تیزتر و 3تر]از تیغ [برنده 2تیر ایشان سخن خدا است که به ایشان داد [و آن سخن] 1اند. [زیرا]گشاده
ایشان،  6داد و جمنگان؛ کمان ایشان، ایمان ایشان و زه کمان ایشان، روح خدا است که ایشان را یاري می5تر][سوزنده
، »که ایشان را برهاند /27/برگهیچ کس نباشد « 10و گفتن [پیغمبر] 9چون سنگستانهم 8[و] کردار ایشان [استوار] 7روش

دادند و ایشان به دوستی مسیح عالم را گشادند و ایشان را یاري نمی 13عالم [و] پادشاهان 12[که] 11هر آینه چنین باشد
 15ن ایشان شکنجه کشید و]در دین آوردند و [ت 14[مردم را به خدا خواندند و از تاریکی و گمراهی رهانیدند و]

زنده شد و سخن ایشان از پس ایشان در کار شد  16همگنان کشته شدند و جان ایشان [به عالم نور و ملکوت آسمان]
، »18بر ایشان غوغا کنند«ایشان کند نشد؛ و گفتن پیغمبر که:  17ي]و همه عالم را در طاعت آوردند و هرگز تیغ [کلمه

کردند و همچون دریا درست می 21[سخت] 20بر ایشان غوغاهاي 19میشه خلق [جبار]این بود [که] چنین شد [که] ه
چشم بردارند باال سوي [آسمان «در قصص ایشان معروف است؛ براي این پیغمبر گفت:  23[آن چنان که] 22غریدندمی

که گفت: سخت تاریکی ؛ [و این] 27باشد 26از خدا بنازند و او ایشان را فراگیر 25زمین نگه کنند یعنی [همیشه] 24و بر]
، راست است زیرا هر قومی که حواریون از ایشان درمانده شدند [و نتوانستند که ایشان را 28شود به درماندگی [ایشان]

؛ 29در ایمان بیاورند، آن قوم در تاریکی سخت مانده و در ظاللت اند هر قومی که حواریون از ایشان درمانده شدند]
[و] سخن ایشان همچون آفتاب باشد، [این]  32گفتار 31ایشان همچون باد باشد و] که گفت: [چشم] گردون 30[آنجا]
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: در تمامت روي زمین آواز ایشان پیدا شد و در روي همه 2فرمود 1مزامیر [خدا]چنان که خدا گفت در حقّ ایشان در 
ایشان نگاشته شد و در دانیال گفت: هر که آواز او بشنود، از او نزدیک شود و با او برابري نتواند کرد؛  3گیتی [سخن]

هر که گمراه است از خلق، ایشان  ؛ از براي زندگانی خلق را فرو بیاید و حکم حاکمان باطل کند و4خلق را بیامرزاند
ي خلق گیتی [و] در کرانه 6در [همه] 5را فراهم آورد و شگفت [و]عجب باشد از براي خلق؛ نام او آشکارا و فاش شود

زمین از اول تا آخر تمام روي زمین آواز [او] شنیده شود؛ در اشعیا گفت: بعد از این نشان بلند شود از اصل دور دور 
ن را از کنارهاي زمین فراهم آورد [و] اکنون به زودي به قوت سبک سبک برسند و گرسنه نشوند و باشند؛ ایشا

 /26/برگرهاي خود نگشایند؛ آنان اند که تیزحمت بکشند و نغنوند و نخسبند و کمر از میان خود نگشایند و بند کفش
استوار شده چون سنگستان  9چهارپایان [ایشان]شب بزه باشد؛ سنب  8هاي ایشان [همه]است و کمان 7ایشان تیز [شده]

مانند بچگان شیر، بخوانند  10ي گردون ایشان چون باد پرنده، همچون شیران برابر شوند؛ و برسند[و] سوده نشود؛ چشمه
بر ایشان در آن روز  13کسی که ایشان را برهاند [و] غوغاها باشد 12چون ددان [و] هیچ نباشد 11و رها کنند و بدرند

سخت  18بشود 17آسمان و [در] زمین [بنگرند؛ و] 16باال سوي 15، چشم بردارند14همچون آواز دریا [و] جوش موج
ایشان؛ و این نبوت همه از براي حواریون گفت و اگر نه کدام قوم اند که عالم را بگیرند  19تاریکی بر [فروماندگی]

، 22در عالم پراکنده شدند 21وند و معامله نکنند به جز حواریون که چونو گرسنه نش 20بزودي سبک سبک [و] نخسبند
 24؛ همچون شیران [و] درندگان23شدند]غم معیشت [و] آسایش دنیا نخوردند و شب و روز بیدار بودند [و گرسنه نمی

سخن خدا اند و عالم را به کردند [و] پیش آمدهبراستی حمله می 26و ملکان [و سالطین] 25بر خلق [خاص و عام]
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آن که کفر کرد [و] تا ابد األبد در کفر است. آنگه  1اسرائیل [و کفر کرد]کرد، ایمان آورد آن که آورد از بنی
گزیدگان ؛ [و] 2اي که داد با ابراهیم و فرزندان اوافتد قول خدا [و] وعدهاسرائیل تا نهحواریون را گزید خصوصاً از بنی

اند و بر آن نسبت گوشتمندي پلید [و] معروف شده به اول مانده /24/برگخود نام ایشان نهاد و نفرین شدگان بر قرار 
در زمین بیفروزد و پاکان  4گفت [که] اینک روشنایی [آفتاب] 3اسرائیل تا درست شود قول خدا [که] در عاموس

؛ و چون حواریون را گزید، بدیشان معجزها 5مراه [و] نیست شوند [و تباه]اسرائیل گصالحان به او رستگاري یابند و بنی
[و] بخشایش داد و کردار خود به تمامت عالم نمود و خود به خود مرد و خود به خود برخیزانید خود را، تا حقیقت 

تا آن که دیدند  [و] گمان بودند 7شک 6قیامت و خالص آدم و فرزندان او نمود؛ و همیشه حواریون از [مسیح در]
ي تو تباه شود؛ و چون برخیزید، راز فرمود: نگذاشتی گزیده 8مسیح از میان مردگان برخیزید، آن چنان که در مزامیر

کردند و خود را در  9قیامت تمام دانستند و زندگانی جاوید ایشان را معلوم شد؛ بعد از آن جان خود را براي او فدا
ي [ابد] شوند و دیگر نمیرند زیرا که داختند و مرگ بر خود روا داشتند تا زندهان 10هاعذاب و شکنجه و خواري
[و] هر که از آن درخت میوه  12داشتاو است درخت زندگانی که فرشته او را نگه می 11دانستند بحقیقت [و] یقین که

 /25/برگود براي [و] معجزها که نم 15هامسیح است و مثل 14ي آن درخت [سخن]میوه 13بخورد، [هرگز نمیرد و]
بیت المقَدس است، ناف زمین  16گواهی و راستی خدا، که گفته شد: خدا آشکارا شود در بهترین زمین که [نام آن]

روح القدس، آن  19نیروي 18و ایشان را بخشایش داد و 17آبادان [و] چون نیرو [و] قوت یزدانی بر ایشان افراشته [شد]

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

) آمده، اما از آن پس بارها به این 2: 12. اولین بار در پیدایش (2
به بعد) از این  8: 105وعده اشاره شده است از جمله در مزامیر (

 وعده به ابراهیم و فرزندان او یاد شده است.

 به بعد.  11: 9االً اشاره است به کتاب عاموس، . احتم3

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 . بر اساس ب افزوده شد.6

 ».تشکک: «1؛ در ف »شکل«. در اصل: 7

تو مرا در چنگال مرگ رها نخواهی کرد «؛ 9-11: 16. مزامیر، 8
 .»برودو کسی را که دوستش داري نخواهی گذاشت از بین 

 ».فداي«. در اصل: 9

 ».دشواریها: «1. در ف 10

 ».که یقین«. در اصل: 11

پس خداوند او را « :23-4: 3. اشاره است به کتاب پیدایش، 12
از باغ عدن بیرون راند تا برود و در زمینی که از خاك آن سرشته 
شده بود، کار کند. بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت 

 ن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشینی که به هرشرقی باغ عد
 ».چرخید، راه درخت حیات را محافظت کنندطرف می

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 14

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ب و ف »مثل«. در اصل: 15

 . بر اساس ب افزوده شد.16

 . بر اساس ب افزوده شد.17

 آمده است.» به«عنی در م» و. «18

 ».نیز«. در اصل: 19
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قوم  2اندهاي ایشان ویران کنم و اینک آمدهو باور نداشتند، از براي بدکرداري ایشان، خانه 1گو کردند]کردند [و مرا دروغ
، آنان که امانت [و] راستی پیش خدا بکنند همیشه تا ابد األبد. در دانیال 4ملت پاك [و] گزیده 3اندخدا [و] آشکارا شده

روزگار [و] نیم روزگار پیدا شوند از براي خدا رعیت نیک و پاك. در  6و سوگند [خورد اینک] من تا دو گفت 5پیغمبر
خوانده بودند، این ساعت دگر بار قوم من [و] ملّت من هوشع گفت: اینک در آن جایگاه که آن ملّت [و] خواص من می

اسند دانستند، اینک همگنان خدا را بشناند و نام من نمینبوده خوانده نشوند و در آن جایگاه بیگانه که هرگز ملّت و قوم من
، خدا در حقّ ایشان گفت که 8فرزندان من بخواند و آنان که قوم خدا بودند 7ي او خوانده شوند؛ خدا نام ایشان راو خاصه

اسرائیل و [آنان] آن قوم اند که این ساعت به جهود [و] بنی 9هاي ایشان خراب کنم و دیگر رعیت من خوانده نشوندخانه
اند تا ابد األبد؛ [و آنان] که خدا گفت در حقّ ایشان از میراث خود دور افتاده /23/برگمعروف اند، پراکنده و ملعون شده و 

سرائیل و سریانیان و قبطیان و رومیان ابنی 10اند ازاند که به نام مسیح ایمان آوردند و باور داشتهي من بشوند، آنانکه خاصه
و یونانیان و ارمانیان و غیرهم از طوایف ترسایی. این چنین صد گواهی از پیغمبران بتوان آوردن جهت حواریون و کردار 

 . 11اسرائیل [و منکران ایشان]ایشان و جهت نزدیک کردن بیگانگان و دور انداختن بنی

 
 12[فصل چهارم] 

بعضی او را شناختند [و بعضی نشناختند. از براي ایشان که او را  13ود را به عالم نمود،چون مسیح آمد و خ 
 17: خر خداوند خود شناخت و گاو [آخُر]16اشعیاء پیغمبر 15اسرائیل، خدا گفت در اول کتاباز بنی 14نشناختند]

که من کیستم؛ و چون [خدا] آمد و کردار خود تمام  18خداوند خود دانست، اسرائیل مرا نشناخت و قوم من ندانستند

                                        
 افزوده شد. 1ف  . بر اساس1

 ».ام ندآمده«. در اصل: 2

 . + و3

 . + و4

آمده  25: 7در دانیال، » زمانی و دو زمان و نصف زمان«. تعبیر 5
مثل پسر انسان «؛ 13-4: 7است. و نبوت مورد اشاره در دانیال، 

با ابرهاي آسمان آمد و نزد قدیم األیام رسید و او را به حضور 
ل و ملکوت به او داده شد تا جمیع وي آوردند؛ و سلطنت و جال

ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت ها و زبانها و امتقوم
 ».جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »ما در«. در اصل: 6

 . + و7

 . + و8

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »نخوانده نشوند«. در اصل: 9

 ».وز او«صل: . در ا10

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 11

 . بر اساس ب افزوده شد.12

 . + و13

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 14

 . + در15

گاو مالک خویش را و : «3: 1. اشاره است به کتاب اشعیا، 16
 شناسند وشناسد، اما اسرائیل نمیاالغ آخور صاحب خود را می

 ».قوم من فهم ندارند

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 17

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »دانستند«. در اصل: 18
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 ، ترتون [؟]، هوشع، یوئیل4، ناحوم3، میخا2، یونیان1عاموس، عوبدیا

  8، مالکی7، دانیال، ایوب، [...]، صفنیا6، ارمیا، حزقیال5اسخریا

؛ [عوض 11بنمایند 10زندگانی [ابد] 9این چنین دوازده حواریون مژده دهندگان فرستاد تا خلق را [راه رستگاري و]
نعان، دو هزار زمین کحقیقت دانسته شود از یک هزار جیل که به ابراهیم گفت تو را بدهم دو پیغامبر، یک حواریون تا به

 .12سال است و این چنین در جاي دو پیغامبر، یکی حواریون و اگر بر این دلیل شرح مفصل بیاوریم، این مختصر دراز کشد]

ها تمامت خلق و دودمان 15فراهم آورم 14[فرمود] گفت [خدا] که وقتی که من بیایم 13[چنان که] در اشعیاء پیغمبر
 17کنم زیرا همگنان سوي من بازآیند و عظمت مرا ببینند و در ایشان نشان بکنم و از ایشان بفرستمپراکنده  16ها][و لغات زبان

هاي دور که هرگز نام من ها و جزیرهها و بیگانهخالص کنندگان و رستگاري دهندگان تا همه عالم سوي من [آیند]: خلق
 19[و] کوهنان؛ و گفت در ارمیاء پیغمبر 18سروران و اماماننشنیده بودند و بزرگواري من ندیده بودند و بستانم از ایشان و 

 21آن سپارش که به پدران /22/برگمانند  20ي[نو، نه]نامهکه: گفت خدا، بسازم از براي خاندان اسرائیل و قوم یهودا سپارش
وري برابر من کینهو  23اسرائیل شر و غدر. در هوشع پیغمبر گفت: آن چنان که قومی دروغ پنداشتند [و] بنی22ایشان کردم

                                        
 ».عودیا«. در اصل: 1

 نبی است. . منظور یونس2

 . منظور میکاء نبی است.3

 ».ناجوك«. در اصل: 4

 . منظور زکریا است.5

 ».حیقال«. در اصل: 6

 ».اسبانیا«. در اصل: 7

 ».ملکاي«. در اصل: 8

 . بر اساس ب افزوده شد.9

 . بر اساس ب افزوده شد.10

 ».بنماید«. در اصل: 11

 . بر اساس ب افزوده شد.12

و من اعمال و : «18-21: 66 . اشاره است به کتاب اشعیا،13
ها ها و زبانخیاالت ایشان را جزا خواهم داد و آمده، جمیع امت

را جمع خواهم کرد و ایشان آمده، جالل مرا خواهند دید. و 
آیتی در میان ایشان برپا خواهم داشت و آنانی را که از ایشان 

بال وها به ترشیش و فول و تیراندازان لُود و تنجات یابند نزد امت
اند و جالل مرا ي مرا نشنیدهو یونان و جزایر بعیده که آوازه

ها شایع سازند. اند خواهم فرستاد تا جالل مرا در میان امتندیده

گوید که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی و خداوند می
ها و قاطران و شتران به ها و تخت روانها بر اسبان و ارابهامت

رشلیم به جهت خداوند هدیه خواهند آورد. کوه مقدس من او
 يي خود را در ظرف پاك به خانهاسرائیل هدیهچنان که بنی
گوید که از ایشان نیز کاهنان و آورند. و خداوند میخداوند می

 ».الویان خواهند گرفت

 . + و14

 . + و15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 . + و17

 ».امانان«. در اصل: 18

آید که گوید: اینک ایامی میخداوند می«؛ 31-2: 31. ارمیا، 19
اي خواهم بست، نه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه

 ...».مثل آن عهدي که با پدران ایشان بستم 

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »پدر«. در اصل: 21

 ».کفتم: «1. در ف 22

 ».غد«. در اصل: 23
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و بر زبان  3در این دو هزار سال پیغمبران خود [را فرستاد] 2ر تن دو هزار سال است و][د 1از ابراهیم تا آمدن مسیح
ها و کردارها که در آمدن خود خواهد ها و آیتنمود و نشانخود را می 4ي آمدنگفت و مژدهایشان خدا سخن می

گور  /20برگ/تا بر دار شدن، تا برکردن، همه بر زبان پیغمبران آشکارا کرد و از زایدن تا پروردن، تا زحمت کشیدن، 
دیگر بار در آسمان باال رفتن، تمامت را یکی یکی خود به خود براي خود گفت بر زبان  5نهادن، تا برخیزیدن، [تا]

پیغمبران که خواهد آمدن [و] آدم را خالصی و رستگاري دهد. این چنین بود تا آن که رحمت خود به جاي آورد 
، نه پس و 8[بودند] 7، در آن روزگار که فرموده بود بعینه [و] پیغمبران وعده داده6ل [از آدم][و] آمد در ششم هزار سا

ي آدمیتی به اتمام رسانیدن به جز گناه و شهوت؛ نمودن و شیوه 10به صورت آدمی [و] ضعف 9نه پیش [و] آمدن [او]
ي مار ساخت [و] همچون [که] ابلیس خود را به شیوه 13آن نمود تا خود را بر ابلیس بپوشاند 12آدمیتی بهر 11و ضعف

و هر دو افتادند، آن چنان مسیح خود را به صورت آدمی ضعیف ساخت  14با حوا سخن گفت و حوا آدم را فریبانید
، مریم 16[و] آدم را خالص داد؛ همچون که حوا سبب افکند آدم بود [و به در آمدن از بهشت] 15[و] از مریم، تن استاد

رخیزانیدن آدم شد [و] همچنان که از آن درخت خورد و بیرون شد، این چنین از درخت صلیب [و] خون و سبب ب
 19، [مسیح]18آدم مرد 17آب که از تن [مسیح آمد،] خورد و از دوزخ به درآمد و باز در بهشت رفت. آن چنان که

و رستگاري نمود به آدم [و] تمامت فرزندان خیزید و آدم را برخیزانید و راه خالص  /21/برگخود را میرانید و باز بر
 رود، این است: که اسامی ایشان ذکر می 20او. آن چنان که بیست [و] چهار پیغمبر وعده دهندگان [فرستاد]

 23یوشع ،، اشعیا، موسی22، داوود، ناثان، ایلیا، الیشع21سموئیل

                                        
 . + و1

 . بر اساس ب افزوده شد.2

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 3

 ي اضافه.به جاي کسره» ي«؛ کاربرد »آمدنی«. در اصل: 4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 . بر اساس ب افزوده شد.6

 . + و7

 . بر اساس ب افزوده شد.8

 . بر اساس ب افزوده شد.9

 ».صفت«. در اصل: 10

 ».صفت«. در اصل: 11

 ».بر«. در اصل: 12

 . + و13

 ».فریبانیدن«. در اصل: 14

 . یعنی استد، استاند، گرفت.15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 . یعنی مانند، مثل، همچون.17

 . + و18

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 19

 . بر اساس ب افزوده شد.20

؛ در تصحیح اسامی خاص این بخش، »شمویل«. در اصل: 21
 و ك بوده است. 1اساس تصحیح، نسخ ب، ف 

 ».ایشع«. در اصل: 22

 ».ایشوع«. در اصل: 23
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تا رستگاري دهد آدم را و فرزندان او [را]. اول ابراهیم را گزید  ظهور خود نمود 1در عذاب باشند؛ آغاز کرد [و] نشان
 3: خدا خود را به ابراهیم نمود پیش درخت ممري2گفت تي آدمی، آن چنان که در توریو خود را نمود به او به شیوه

جیل، آن چنان که  4ري خود وعده داد تا یک هزابه سه مرد. این اول بار است که خدا خود را نمود [و] او را به کلمه
جیل دو هزار سال  7و [هزار] 6او وعده داد تا هزار [جیل] /19/برگاي که با ابراهیم و فرزندان گفت آن کلمه 5در مزامیر

: یک هزار سال، پیش تو اي خدا مانند 9دو هزار سال است؛ و باز گفت در مزامیر 8مسیحاست [و] از ابراهیم تا عیسی 
و باقی روزگار ایشان همچنان که در خواب باشند؛ و از  10یک ساعت [از شب گذشته] یک روز است بلکه مانند

مسیح  13تا [آمدن] 12: از آبادانی خانه [در اورشلیم]11داوود تا مسیح یک هزار سال است [و] گفت در دانیال پیغمبر
مسیح  17ا روز دنیا آمدنت 16که چهار صد [و] نود باشد و از عمارت خانه [در روزگار دانیال] 15هفته 14ملک، هفتاد

: بگوید خدا، برخیزانم آن کلمه [و] سخن که براي وي عهد 18چهار صد ونود سال است. [و] گفت در ارمیاء پیغمبر
دهند [و] . و همه پیغمبران بر کلمه گواهی می19کردم بهر اورشلیم و خاندان یهودا [و] ملک پاك در ملک او بنشیند

                                        
 ».شان و«. در اصل: 1

و خداوند در بلوطستان ممري «به جلو؛  1: 18. کتاب پیدایش، 2
بر وي ظاهر شد، و او در گرماي روز به در خیمه نشسته بود. 
ناگاه چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک سه مرد در مقابل 

دید، از در خیمه به استقبال ایشان  اند. و چون ایشان رااو ایستاده
شتافت، و رو بر زمین نهاد و گفت: اي موال، اکنون اگر منظور 

غروب «به جلو؛  1، 19؛ و »ي خود مگذرنظر تو شدم، از نزد بنده
ي شهر سدوم رسیدند، همان روز وقتی آن دو فرشته به دروازه

ي آنها، از جا لوط در آنجا نشسته بود. به محض مشاهده
برخاست و به استقبالشان شتافت و گفت: اي سروران، امشب به 
منزل من بیایید و مهمان من باشید. فردا صبحِ زود هر وقت 

 ».توانید حرکت کنیدبخواهید، می

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »مهري«. در اصل: 3

 . + و4

عهد خود را یاد : «8-9، 105. احتماالً اشاره است به مزمور 5
ا ابداآلباد و کالمی را که بر هزاران پشت فرموده است. دارد تمی

آن عهدي را که با ابراهیم بسته و قسمی را که براي اسحاق 
 ».خورده است

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 6

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 7

 . + ست8

هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که «؛ 4: 90. مزامیر، 9
 ».ز شبگذشته باشد و مثل پاسی ا

 . بر اساس ب افزوده شد.10

به امر خدا براي قوم تو و شهر «؛ 24-5: 9. کتاب دانیال، 11
یا طول خواهد کشید تا طبق پیشگویی انب» هفته«مقَدس تو هفتاد 

ي گناهان داده شود، عدالت فساد و شرارت از بین برود، کفاره
جاودانی برقرار گردد و قدس األقداس دوباره تقدیس شود. 
بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بازسازي اورشلیم تا 

» ههفت«و شصت و دو » هفته«ي خدا، هفت ظهور رهبر برگزیده
-طول خواهد کشید و با وجود اوضاع بحرانی، اورشلیم با کوچه

 ».ها و حصارهایش بازسازي خواهد شد

 . بر اساس ب افزوده شد.12

 . بر اساس ب افزوده شد.13

 . + و14

 ».هفت«در اصل:  .15

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 16

 ».دینال تا آمدن«. در اصل: 17

 آمده است. 11. شبیه به این مضمون در کتاب ارمیا، باب 18

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بنشستند«. در اصل: 19
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از قوت [و] نیروي آن یگانه  2، چهار پیدا شد1از نیروي آن یگانه است که دوم عدد است به مانند خود؛ دو و دو [زدي]
 مسیح خداي ظاهر است.  3ي آن چهار آن یگانه محقّق شد که اویگانه به واسطه

 
 4فصل [سوم]

 6آن که ساطاناییل تکبر کرد [و] از عظمت افتاده شد، با آدم حسودي کرد که مبادا که جاي او بگیرد 5[پس از] 
از اعضاي  8ي مار ساخت [و] آمد در پیش حوا که یک عضو است، خود را به شیوه7ي فرشتگان بلندتر بشودو از همه

است که ایشان را از آن عظمت فروافکند و خودل و پاك. میآدم، [و] ایشان را برهنه دید همچون کودکان ساده
خورید در گوش حوا شنوانید که چرا نمی 9ایشان را رعیت خود سازد و زیر طاعت خود فروگیرد. [آن] گه [بیامد و]

از آن درخت که خدا شما را از او نهی کرد و چون بخورید از آن، [آن]گه همچون خدا بمانید و نیک و بد را دریابید. 
[و] خالف فرمان خدا کردند، ایشان را از بهشت  12[تا] از آن درخت بخورند و چون بخوردند 11را فریبانیدآدم  10حوا

[و] به دست او داد شمشیر آتشین و فرمود تا جدایی  14فرشته نهاد /18/برگ: [خدا] 13فرمود تبه در انداخت. در توری
و غصه همچنان که نوشته است [و]  17درد [رنج] 16وافتاد  15کند میان آدم و درخت زندگانی؛ [بعد از آن] آدم [فرو]

هست؛ آنگه گفت که: در ششم هزار سال بیاید [و] او را برهاند. اکنون مانند آن درخت که آدم خورد و افتاد [در] 
 18شهوت [و] فعل دنیایی و مراد ابلیس در خلق افتاد و ابلیس مسلط شد بر آدم و بر فرزندان [او و] ایشان را در مرگ

، آنگه خدا رحمت و مهربانی 19انداخت و زحمت [و] مشقت دنیا تا همیشه زیر دست او باشند [و بزرگتر از او نباشند]
فرزندان [او که] صورت او [دارند]، همیشه در زیردست ابلیس [و]  20خود به یاد آورد و او را دریغ آمد که [آدم و]

                                        
 افزوده شد. 1. بر اساس ف 1

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »باشد«. در اصل: 2

 هست. + 3

 . بر اساس ب افزوده شد.4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بکیرند«. در اصل: 6

 . + و7

 . + و8

 . بر اساس ب افزوده شد.9

 . + چو10

 . + و11

 . + به12

پس آدم را بیرون کرد و به طرف «؛ 23-4: 3. کتاب پیدایش، 13
ي را که بارشرقی باغ عدن، کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتش

کرد تا طریق درخت حیات را محافظت به هر سو گردش می
 ».کند

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »را«. در اصل: 14

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 15

 آمده است.» در«و » به«در معنی » و. «16

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 17

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »مکر«. در اصل: 18

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 19

 . بر اساس ب افزوده شد.20
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به موجب نتیجه [و] آن  1یگانگی پیدا شود که مجموع قطع آن دو خط است و اطراف آن دو خط چهار پیدا باشد
 2د؛ به آن سبب [آن که] پنهان و ناپیدا است و پوشیده بود،شونتیجه [را] ارکان گویند و از آن ارکان هر چیزي پیدا می

زورمند که  3آشکارا شد زیرا این از آن قوت است و هر کرداري که پیدا شد، نمونش کردگار است همچون شخصی
در او مخفی باشد و هرگز نتوان دانستن که قوت [او] چه قدر است تا [آن که] سنگ بزرگ بر قدر نیروي خود  4زور
دارد، [پس] بر ترازو بکشند، آنگه بدانند که نیروي او هزار رطل باشد و اگر آن سنگ برندارد، قوت [او] مجهول بر

هنر وي را گواهی ندهند  6برابر ایشان آشکارا نکند، 5یا مردي هنرمند تا هنر خود در میان خلق [ننماید و] /15/برگباشد 
ببینند و ایمان بیاورند که او  7ردار خدا برابر نظر ایشان بکند و [خالیق]و این چنین بود آمدن مسیح در میان عالم تا ک

هاي سست و پایدار فرمود: استوار باشید اي دست 8است خدا و خدا موجود است و گواهی این در اشعیاء پیغمبر
آید خداوند شما می هاي ترسنده و ضعیف زیرا اینک خدا واي دل 10هاي لرزنده و دلیر باشیداي زانوهاي پاي 9[باشید]

هاي کر و ناشنونده گشاده شود و الل شود و گوش 13ببیند و روشناك 12؛ آنگه چشم نابینایان11رهاند][و شما را می
ها ؛ گویی این آیت14پاي رونده شود مانند بچه گاو [کوهی]زبان سخن بگوید و در آن روزگار مرد لنگ [و] بی[و] بی
حقیقت در مسیح دیدیم و هر چه در دنیاست و هر چه از او صادر شد اند همه بهفتههاي خدایی که پیغمبران گو نشان

افتد و غیره، از کردارهاي و براهین [و] آیات دیگر بر روي زمین نهاد تا ابد همچون آن نور که در بیت المقَدس می
ب [و] باد و خاك که ارکان است، خردمندان [تا] بدانند که این چهار عناصر آتش و آ /1715/برگمخرق عقول حکما و 

                                        
 . + و شود1

 . + ار2

 ».مردي: «1. در ف 3

 ».قوت: «1. در ف 4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 . + و6

 . بر اساس ب افزوده شد.7

هاي سست را قوي سازید و دست«؛ 6تا  3: 35. کتاب اشعیا، 8
هاي خائف بگویید: زانوهاي لرزنده را محکم گردانید. به دل

ا آید. او بقوي شوید و مترسید اینک خداي شما با انتقام می
آید و شما را نجات خواهد داد. آنگاه چشمان عقوبت الهی می
هاي کران مفتوح خواهد گردید. اهد شد و گوشکوران باز خو

آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیزخواهند نمود و زبان گنگ 

نیز شبیه به این مضمون  12: 12؛ در عبرانیان، »خواهد سرایید
هاي سست و زانوان لرزان خود را قوي پس دست«آمده است: 

یشتر ب هاي هموار بسازید تا پاي لنگسازید، براي پاهاي خود راه
 ».صدمه نبیند بلکه شفا یابد

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 9

 . + و10

 . بر اساس ب افزوده شد.11

 . + را12

 ».روشناکم«. در اصل: 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 است. 18تکرار برگ  16. در اصل برگ 15
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ي اول حرکت او را ابن گویند یعنی پسر؛ او است ه او را پدر گویند و نقطهکه میان است [و] مرکز، ذات خدا است ک
ي سیوم که نقطه /13/برگ[و] آن  3شود به موجب حرکتوي صادر می 2که سبب کردار هر چیزي از دست 1کلمه

کمل که تمام جهان و هر چه اندر او است، به او م 4سکون آخر حرکت است، روح القدس گویند [یعنی جان پاك]
اي که گرد باشد، آن را بسیط گویند یعنی بی رسد و هر دایرهي گرد میشود؛ و چون آخر خطوط به اقطار دایرهمی

، ي این به فعل و صورت ظاهر کنیماول و بی آخر؛ عاید این [سه] صفت همان بسیط است، اما چون بخواهیم تندیسه
آن [این که] چون بخواهیم که دایره بکشیم، اول یک پاي پرگار بر ناچار است [که] او را اول و آخر باشد؛ و معنی 

طه شود و دوم سر پرگار در آغاز نقي مرکز گویند که یکی است [و] هرگز منقسم نمیمیان صفحه بنهیم و آن نقطه
آن  شود؛ پیوسته آخرکشند و محیط مرکز معین میمی 6، خط مستدیر [و] گرد5نهند، آنگه به موجب [حرکت]می

شود و پیوسته [و] چندان که حرکت باشد، زودتر از پیوستن، دو نقطه باشد: ي اولین عاید میخط، باز، به آن نقطه
یکی در اول و یکی در آخر و هر چه به این شیوه باشد، آن را جسم گویند یعنی تن؛ چون به هم برسند، دایره تمام 

چون یکی شد، نه اول و نه آخر و نه طول و نه عرض پیدا شود. به شود و شده باشد؛ دیگر بار آن دو نقطه یکی می
شد چندان که خود را نمود به حرکت در میان خلق، جسم بود و آدمی تمام، از مریم تن  7این مثل، مسیح معروف

ز و مرکي اي که پرگار بنهی و خط بکشی تا نقطهمانند صحیفه /14/برگپوشیده، به آن تن خود را نمود و شد مریم 
 10ي خدا به گوشتمنديروح خدا بر مریم حلول کرد، از او تندیسه 9اطراف پیدا شود و این چنین قدرت 8خطوط و نقط

به خلق نمود؛ و چون به آخر رسید، همان است که در ذات قدیم و ازلی عاید [و]  11در دنیا پیدا شد و کردار خدایی
نه اول و نه آخر دارد؛ [و بدین معنی آنچه دانیال پیغمبر فرمود،  بسیط است که 12پیوند شد؛ و چون پیوسته شد، همان

دهد که: دیدم سنگی عظیم از سنگستان اصلی، خود به خود بی دست آدمی بریده شد، و گوشتمند شد و گواهی می
خود  به این سبب 13در میان خلق گردید، و همه ملکان عالم را شکست و باز به سنگستان اصلی یکی شد، پیوسته؛ و]

 يرا بر صلیب آویخت تا با آن مثال صفت و حقیقت خود بنماید زیرا چون دو خط مستقیم بر هم راست بکشی، نقطه

                                        
 ».که کلمه به« . در اصل:1

 . + از2

کلمه اي که کردار هر چیزي از وي صادر شده به «. در ب: 3
 ».موجب حرکت

 . بر اساس ب افزوده شد.4

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 5

 . + و6

تصحیح شد؛ در ب:  1؛ بر اساس ف »حروف«. در اصل: 7
 ».دانسته شد که مسیح«

 ».نقطه«. در اصل: 8

 تصحیح شد. 1اساس ف ؛ بر »قدراست«. در اصل: 9

 1؛ همه جا چنین بود و بر اساس ف »کوشمندي«. در اصل: 10
 تصحیح شد.» گوشتمندي«به 

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خدا«. در اصل: 11

 . + است12

 . بر اساس ب افزوده شد.13
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زیرا همیشه  /11/برگ، 1»ید و به ما گفتي پدر است، او است که دکسی ندید خدا را هرگز اما آن فرزندي که یگانه«
با خدا بود و خدا در او بود و عظمت او را دیدیم همچنان عظمت یگانه که از پدر باشد؛ بهر آن کلمه گفته شد و آن 

نباشد، پس  2کلمه از براي آن پیکر شد تا هر چه بر خدا وصف نهند، به آن صورت بپذیرد و اگر صورت [و جسم]
و غیرها از صفات [و] افعال، تا جسم [و]  3بیندند که گفت و شنید و آفرید و کرد و دید و میهر چه بر خدا گوی

صورت نباشد، آن همه محال باشد و بی حقیقت؛ و این حقیقت به موجب مجموع عناصر که اول ما یقع من الترکیب 
شود که آدمی چهار یکی پیدا میچهار پیدا شد از آن صفت یگانه [و] به موجب این  5، دو در دو چهار، این4است

غایت خوب، خود از قدرت پیدا شد و آن است صفت خدا [و] به آن بتوان دانستن صفت خدا و این مثال هندسی به
[که] دلیل کند بر یگانگی و ظهور هر چیز از یگانگی و این معنی از  ي مختصر شدمثال تندیسه شکل صلیب است
اند افتد؛ چون چنین است که وضع کردهنمی 6ندسی متوهم است [و] بر وي حسي هشود زیرا نقطههندسه ظاهر می

 /12/برگها [و] چون شود در جهتی از جهاتو نه سطبري؛ به این سبب منقسم نمی 7که نه درازي دارد و نه پهنایی
، 10استدشد [و] به] به هر سوي که با9است، آنگه [که] حرکت کند [و بجنبد 8دانستند که این نقطه در بسیط هموار

؛ 13و این خط درازي دارد، نه پهنایی و نه نغولی 12از حرکت آن نقطه [و] از رفتن او خط کشان و هموار 11پدید شد
ي اولین که حرکت از وي صادر شد و دوم آن نقطه که [آخر] حرکت پیش او آخر این دو نقطه شود، یکی آن نقطه

اول دارد نه آخر، اما به موجب حرکت طول آنجا پیدا شد و از آن طول  به نفس خود نه 14باز استاد و چون این نقطه
رد، اما به گذي گرد خط هموار کشیدیم یا [به] عرض یا [به] طول، همه بر مرکز میدو نقطه معین شد؛ مثالً بر صفحه

تهاي د؛ انشود؛ الزم شد بر خطی که طول باشد، خطی دیگر عرض بکشني مرکز معین نمیموجب یک خط نقطه
در اطراف، یکی میان [و] بیش  15اطراف این دو خط چهار نقطه باشد و هر خطی الزم باشد که او را سه نقطه باشد: دو

اصلی  يي هندسی که خدا را سه اقنوم و سه صفت باشد. آن نقطهاز این نباشد؛ از اینجا معین شد به موجب نتیجه نقطه

                                        
ي اخدا را هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه«؛ 18: 1یوحنَّا، . 1

 ». که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد
 . بر اساس ب افزوده شد.2

. + تا وصف صورت نباشد هر چه بر خدا گویند که گفت و 3
 شنید کرد

 د.؛ بر اساس ب تصحیح ش»اول ما ینغ من الترکیست«. در اصل: 4

 . + در5

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »خوش«. در اصل: 6

 تصحیح شد. 1اساس ب و ف  ؛ بر»پهلو«. در اصل: 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ب و ف »هوا«. در اصل: 8

 . بر اساس ب افزوده شد.9

 . + و10

 . + و11

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ب و ف »هوارود«. در اصل: 12

. نغولی: عمق؛ نغول: عمیق و ژرف، نغول بودن: ژرف و عمیق 13
 بودن (دهخدا).

 . + را14

 ».و«. در اصل: 15
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روانداخت، او را از آن عظمت بیرون فکند [و] آن که تکبر کرد بر چیزي که مانند خدا است، خدا ساطاناییل را ف
نامش ابلیس نهاد یعنی مخالف. آن که فرمود بهر آدم سجود برند نه آن سجود بهر آدم بود، بهر آن که آدم را به 
صورت خود آفرید و صورت خدا را فرشتگان نتوانستند دیدن و از بهر آن، این صورت آدمی را آفرید تا هر که خدا 

زیرا 2» 1خدا موجود است«حقیقت که یدن، صورت آدمی را بنگرد و آدمیان همدیگر را بنگرند و بدانند بهرا نتواند د
[و ندانی که آن آواز از کجاست، همیشه در  5، نبینی4آواز بشنوي و جایی که آواز از آنجا به در آمده باشد 3که اگر

، همان باشد که خیال است، اما چون بنگري [به] 6ی]گمان باشی و اگر نور و روشنایی را ببینی و مکانش را درنیاب
بدانی که آن نور از  9حقیقت]، آنگه [به8یا ماه یا ستاره یا آتش درخشنده یا برق یا چراغ یا غیره /10/برگ 7آفتاب یا

ه ، بدانند ک12دیده باشی، سخن بگویی 11بهر آن نور که [جایگاه او را] 10کجا است و چون پیدا شد؛ و آنگه [اگر]
نگویی که نور [از] کجا پیدا شد، باور ندارند و سخن تو در شک و گمان  13راست است و اگر [بگویی نور دیدم و]

[و] آفریدگار آدم مسیح است به  15که آدم صنعت خدا است که مسیح است 14باشد؛ و از این جهت دانسته [شد]
حقیقت آن کلمه که آسمان و آسمان و زمین؛ [و به 17ي خدا آفریده شدگفت: به کلمه 16موجب آن که در مزامیر

هاي پیغمبر[ان] موجود است و پیش را [گواهی] در تمامت کتاب 19، مسیح است و این18زمین بدو آفریده شد]
جان خدا خالق باشد نه مخلوق  21[است؛ و سخن خدا و] 20مسلمانان نیز هست که مسیح سخن خدا است و جان خدا

ده [و] هر چه آفریننده باشد، همان خدا است. پس هر چه شد، به موجب نیروي کلمه [و] روح یعنی آفریننده نه آفری
آفریده شد؛ هرگز کسی که هوشمند باشد یا فرشته باشد، خدا را نتواند دیدن همچنان که در انجیل یوحنَّان فرمود: 

                                        
است. وقتی موسی از خدا » من هستم«هاي خدا . یکی از اسم1

ی اسرائیل بگویم نام تو چیست؟ خدا فرمود یهوه یعنپرسید به بنی
 ).9و  6: 18)؛ نیز انجیل یوحنَّا (14: 3هستم؛ رك: خروج (

 . + و2

 . + جایی3

 . + و4

 ».به بینی«. در اصل: 5

 . بر اساس ب افزوده شد.6

 . + یا7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »غیر«. در اصل: 8

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 9

 . بر اساس ب افزوده شد.10

 . بر اساس ب افزوده شد.11

 . + که12

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 13

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 14

 شد. + آفریده 15

ها به کالم خداوند آسمان: «6: 33. اشاره است به مزمور 16
 ».ي دهان اوساخته شد و کل جنود آنها به َنْفخه

 . + و17

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 18

 . + را19

إِنَّما الْمسیح عیسى ابنُ مرْیم ؛ 171: 4. قرآن مجید، 20
ز این ؛ جمرْیم وروح منْه رسولُ اللَّه وکَلمتُه أَلْقَاها إِلَى

 ينشاید گفت که مسیح عیسی بن مریم رسول خدا است و کلمه
 الهی است که به مریم فرستاده و روحی از عالم الوهیت است.

 . بر اساس ب افزوده شد.21
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آید و در زمین پاي خود نهد. آید و فرو میاینک خدا از جایگاه خود به در می: 2و در میخاء پیغمبر گفت 1حلول کنی]
حد باري، خدا بیاید و باري، من بیایم؛ و از این نمودارها نمود بی 3اند؛ و [فرمود]و از این شیوه [در] پیغمبران، نبوت بسیار 

ن بنده مختصري دیگر به آن شیوه نوشته است به جز اما ای /8/برگ؛ 4اندهاي دیگر شرح آوردهپایان [که] در کتابو بی
ها که خدا فرمود بر زبان پیغمبران شود سبب این سخن 6ذکر 5ي [انجیل]این [فصول]، اما واجب باشد که در این مقدمه

راي چه آمدن مسیح به تن ب 8[و] آمدن [پیغمبران] زودتر از [مسیح و] 7که [من] بیایم و خدا بیاید و سبب اظهار معجزها
که  10سخنی هر که زیرا است مسند] و[ است پیغمبران] و[ تو کوتاه و آشکارا و همه از توری 9چیز بود، به لفظ مختصر

  حقیقت.، آن سخن هرزه و بیهوده باشد به11ي عالم پیدا شود و اصل [و] بنیاد او بر سخن پیغمبران نباشددر اندیشه

 
 12فصل [دوم]

] که[ فرمود تسبحانه [و] تعالی زمین و آسمان را آفرید آن چنان که در توریسبب آن بود که اول خداي  
از روحانی و  16و بی تن بودند و خواست خدا که خلق را بیافریند 15روحانی 14فرشتگان [آفرید که] 13آدم از ترپیش

طاعت به جاي آورند. و ایشان را [تن  18در نعمت خداي [خود و] 17جسمانی بر پیکر [و] صورت [و] تن تا تلذّذ یابند
[و] صورت باشد تا کردار او در زمین آشکارا شود. و آدم را به مانند خود آفرید و فرمود به تمامت فرشتگان  19و] چشم

و بر هر گروهی سروري بود  20ده گروه بودند و [هر] گروهی ده صنف /9/برگکه از براي آدم سجود برند. فرشتگان 
ي فرشتگان بود و گروه او از همه پرزورتر بودند. چون خدا بود که سرور همه 21ین، گروه ساطاناییلترو گروه بزرگ

فرمود که از براي آدم سجود کنند، ساطاناییل در نفس خود تکبر کرد و آدم را خوار دید و براي او سجود نبرد. بهر 

                                        
 . بر اساس ب افزوده شد.1

خداوند از مکان زیرا اینک : «3: 1. اشاره است به کتاب میکا، 2
-هاي بلند زمین میآید و نزول نموده، بر مکانخود بیرون می

 ».خرامد

 . بر اساس ب افزوده شد.3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »اورده«. در اصل: 4

 . بر اساس ب افزوده شد.5

 ».دیگر«. در اصل: 6

 ».معجز اظهار«. در اصل: 7

 . بر اساس ب افزوده شد.8

 ».چیز«. در اصل: 9

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »این چنین«. در اصل: 10

 . + و11

 . بر اساس ب افزوده شد.12

 . + و13

 . بر اساس ب افزوده شد.14

 . + و جسمانی.15

 . + و16

 ».یابد«. در اصل: 17

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 18

 ».جسم: «1. در ف 19

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ب و ف »صف«. در اصل: 20

همه جا چنین بود و همه را بر اساس ب ؛ »ساطائیل«. در اصل: 21
 تصحیح کردیم.» ساطاناییل«به  1و ف 
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ي جان خلق در جهان به مسیح خود این ي وعد او است و آفرینندهفرمود: زیرا دارنده 1همچنان که در عاموس پیغمبر
از  تردنیا را آفرید، با وي بودم [و پیش /7/برگفرمود: زودتر از آن که خدا  2با خدا بود. همچنان که در سلیمان پیغمبر

ساخت، با وي بودم؛ و این سخن نه و چون آسمان و زمین را می 3من با وي] ،ي زمین را بنهدآن که حدود و کرانه
گفت که بر زبان پیغمبران خود بهر خود سخن می 4گفت االّ آن کلمه که آسمان و زمین آفریدسلیمان براي خود می

 6انداسرائیل آن آواز شنیده5بنی تمامی] که[ چنان گفتمی سخن بودم و کردم و گفتم [و] شنودم و دیدم. [و] با موسی
، 9آن سه جوان سخن گفت که بخت النصر، ملک [بابل] 8؛ به7ي ابراهیم ظاهر شد و با ابراهیم سخن گفتو در خانه

مانند فرزند  10بینم [و چهارم]ایشان را در آتش انداخته و گفت: من سه مرد در آتش انداختم و اینک چهار مرد می
؛ در مزامیر داوود پیغمبر گفت: 12؛ [آن چنان که] گفت در زکریاء پیغمبر: بیایم، در تو حلول کنم، اي اورشلیم11خدا

؛ [و دیگر بار در مزامیر: به خلق بخشایش دادي تا در ایشان 14در اورشلیم صهیون آشکارا 13خداي خدایگان پیدا شود

                                        
 در کتاب مقدس ارتدوکس در کتابتنها . شبیه به این مضمون 1

 آمده است:  13: 4عاموس، 

For, lo, I am He that maketh the thunder strong, 

and createth the wind, and announceth His Christ 

unto man, making the morning and the mist, and 

mounting upon the high places of the earth: the 

Lord God Almighty is His name. 
من از ازل بر قرار : «23-7: 8. اشاره است به امثال سلیمان، 2

ن ها نبود، مبودم، از ابتدا پیش از بودن جهان. هنگامی که لجه
هاي پر از آب وجود نداشت. قبل مولود شدم، وقتی که چشمه

ا مولود گردیدم. چون هها بر پا شود، پیش از تلاز آن که کوه
زمین و صحراها را هنوز نساخته بود، و نه اول غبار ریع مسکون 
را. وقتی که او آسمان را مستحکم ساخت، من آنجا بودم و 

 ».هنگامی که دایره را بر سطح لجه قرار داد

 . بر اساس ب افزوده شد.3

 . + و4

 ».بن«. در اصل: 5

 . اشاره است به کتاب خروج.6

و خداوند در بلوطستان ممري بر وي : «1-3: 18پیدایش، . 7
ظاهر شد، و او در گرماي روز به در خیمه نشسته بود. ناگاه 
چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک سه مرد در مقابل او 

اند. و چون ایشان را دید، از در خیمه به استقبال ایشان ایستاده
 موال، اکنون اگر منظورشتافت، و رو بر زمین نهاد و گفت: اي 

 ».ي خود مگذرنظر تو شدم، از نزد بنده

 ».با: «1. در ف 8

 . بر اساس ب افزوده شد.9

 . بر اساس ب افزوده شد.10

آنگاه نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و : «24-5: 3. دانیال، 11
تر برخاست و مشیران خود را خطاب کرده، بزودي هر چه تمام

ر تیم و در میان آتش انداختیم؟ ایشان دگفت: آیا سه شخص نبس
جواب پادشاه عرض کردند که: صحیح است اي پادشاه. او در 

بینم که گشاده در میان جواب گفت: اینک من چهار مرد می
خرامند و ضرري به ایشان نرسیده است و منظر آتش می

 ».چهارمین شبیه به پسر خدا است

گوید: به د چنین میبنابراین خداون: «16: 1. کتاب زکریا، 12
ي من در آن بنا ها رجوع خواهم نمود و خانهاورشلیم با رحمت

 ».خواهد شد

 . + و13

خداوند از صهیون : «21: 135. احتماالً اشاره است به مزمور 14
 ».متبارك باد، که در اورشلیم ساکن است
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و بی او  1لمه پیش خدا بود و خدا است [کلمه] و این کلمه قدیم بود پیش خدا و هر چه بود بدو بودکلمه بود و ک
[را] روح القدس فیض کرد تا راز خدا را بگشاید؛ [سپس]  4بر زبان یوحنَّان، فرشته 3و از آن چه شد 2»چیزي نشد

ي بگوید از آشکارا کردن معنی به جز انجیل تا پردهدهن یوحنَّان را گرفت و نگذاشت که از این بیشتر  6آمد و 5فرشته
 یزدانی به یکبار گشاده نشود.

افتد و در می 9اي است که به موجب آواز در گوش آدمی، مانند کلمه8تا بیافرینیم 7و گفتن او که گفت بیایید
است که خود را به صورت نمود و آواز از او شنیده شد، آن چنان که  10نشیند و آن آواز براي کلمه پیکردر دل می

 مادیت را هیولی و باشدپس آواز الزم است که از صورت باشد و صورت را هیولی  12: آدم کجایی.11[به] آدم گفت
 آن و باشدن آخر و اول] و[ زمان] و[ مدت و مکان] و[ جاي هیچ در] را[ کردگار و باشد کردگار از مادیت و باشد
باشد، نه زیاده و نه  17یکی 16همان 15بزنی 14چندان که [یکی در یکی] /6/برگ؛ 13]باشد کم نه و زیاده نه[ است یکی

افتد االّ چون مانند شود و بر وي سخن نمیکم شود و آن سخن از یکی است که اصل است و نه زیاده و نه کم می
دا پذیرد تا بی نهایت. خشود و [از اینجا] افزونی میبزنی، چهار مییکی بر یکی نهادي، دو شد و چون آن دو بر دو 

صفات خدا [را] که از همه خلق محجوب است و در پرده؛  19و به مثل بتوان دانستن 18را مانند و مثل نتوان گفتن [یکی]
شناخت؟ آن  هر چه محجوب است، کردگار است. تا خود به خود پرده از خود [بر] ندارد، چگونه کس او را تواند

اي کردگار آسمان و زمین است که آن پیکر و [آن] صفت همیشه خد که است مسیحکه پرده از خود برداشت، عیسی 
شود؛ و [او] جدا نمی 21آتش از 20با خدا بود و با وي باشد و از خدا جدا نیست، همچنان که حرارت [و روشنایی]

یات و زندگانی خلق است و بدو خلق موجود شدند؛ همچنین [است] ذات [و] صفت مسیح [و] روح القدس که ح

                                        
 ».شد بدو شد«. در ب: 1

در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و «؛ 3تا  1: 1. یوحنَّا، 2
ي واسطهچیز به کالم، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود. همه 

چیز بدون او پدیدار ، هیچاو پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد
 ».نگشت

 . + و3

 ».فرشته یوحنَّان«. در اصل: 4

 ».روح پاك«. در ب: 5

 . + به6

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بیا«. در اصل: 7

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ف »بیافرینم«. در اصل: 8

 . + به9

 ؛ بر اساس ب تصحیح شد.»دیگر«. در اصل: 10

 . + آدم11

و خداوند خدا آدم را ندا در داد و «؛ 9: 3. کتاب پیدایش، 12
 ».گفت: کجا هستی؟

 . بر اساس ب افزوده شد.13

 افزوده شد. 1. بر اساس ب و ف 14

 شود.. منظور ضرب یک در یک است که همان یک می15

 ».هما«. در اصل: 16

 . + در یکی17

 . بر اساس ب افزوده شد.18

 . + و19

 افزوده شد. 1. بر اساس ف 20

 . + روشنایی21
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جمع  1ها یکی جمع ندارد، نه به عظمت و نه به خواري؛ چگونه [انّا]تر؛ و همچنان در باقی زبانبر دو [و] سه [و] زیاده
 :گفت توریت در زیرا اندنوشته تموافق توری 3، همه2اندهعظمت گویند، نه چنین است االّ چون قرآن مسلمانان نوشت

: اندتهنوش نیز آنان ت؛و این چنین بسیار گفته شد در توری 5تا فرورویم* 4ما *بیافرینیم و [و نیز گفت:] بیایید /4/برگ مانند
»نِ تَقْوِیمٍ لَقَدسی أَحانَ ف7ما شاکل هذا بسیار 6»خَلَقْنَا الْإِنس. 

، خدا نه به فرشتگان خود گفت، [بیایید و خدا چه محتاج است »فرو رویم 8بیایید« تآن [که] گفت در توری 
 10او محتاج یاري دهنده نیست االّ خود به صفات [و] اقانیم 9که به فرشتگان خود بگوید، بیایید تا او را یاري دهند و]

دهد، ، گواهی می12ثناوه ها بر تثلیث یعنی سه صفت ایزد، عزّ و جلّاند که این سخندیده 11خود گفت. چون مسلمان
افتد و االّ [بر یکی و] است و هرگز إنّا بر یکی تنها نمی 13ي [عظمت]جهت مخالفت [با] ترسایی گفتند إنّا جمع یگانه

ملکان و  15در گفتن [و] مخاطبات 14اندصفات و یا به یکی [و] جماعت؛ و جهت مخالفت، این را در استعمال آورده
خود ثابت کنند، و دیگران از ایشان آموختند، اما در اصل لغات دیگران  16ن است تا رأيبزرگان و غیرهم؛ مقصود آ

 . 17نیست [این معنی]

مانند [ما]، [زیرا] آفریننده آن است که هیچ صورت و پیکر  20خدا گفت بیافرینیم 19موجب این [که] 18[و]
روح خدا است که به آن روح تمامیت آسمان  از آن [و] گوینده 22و آسمان و زمین پر است 21ندارد و کسی او را نبیند

و آن گفتن  23گوید بیاییدکلمه جان است و کلمه کردگار است. و می /5/برگو زمین زنده است و در حرکت، گفت: 
در] آغاز «[ 24به کلمه است مانند کسی که خود به خود بگوید در ضمیر. آن چنان که در اول انجیل یوحنَّان فرمود

                                        
 . بر اساس ب افزوده شد.1
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 . + شد3

 تصحیح شد. 1؛ بر اساس ب و ف »بیاید«. در اصل: 4
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 بیافریدیم.

 ».یارو مانند این بس«. یعنی: آنچه بدین ماند، بسیار است؛ در ب: 7
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و نواحی  5شهر حران 4، در [زمین]3از بهشت به در افتاد 2آدم 1شد، همان است که خاك شود. گواه دیگر، اول که
شام افتاد و آن زمین سوریه نام نهاده شد به سبب آن زبان که با آدم سخن گفت، نام نهاد؛ و فرزندان او هم، همه، به 

که  8در زمین بابل یعنی عراق [و] خواستند 7بعد از طوفان فراهم شدند 6گفتند تا آن که [خلق]آن زبان سخن می
؛ خدا گفت: اینک فرزندان آدم گرد 10خدا فرمود ت، همچنان که در توریبرجی معظّم بسازند از بیم طوفان 9[آنجا]
 12فرو رویم [و] زبان ایشان [دیگرگون گردانیم و ایشان را] 11خواهند که برجی بسازند تا آسمان، بیاییداند و میشده

لیل جمع است و بعد از این چنین خدا فرمود [و] این نیز د /3/برگ 13خواهند بکنند، نکنند.پراکنده کنیم تا آن که می
گون و پراکنده شد و [بدین سبب نام آن زمین بابل خوانده شد براي آن که از آنجا خدا هاي ایشان گونهآن زبان

 به بابل زیرا د،بو سریانی زبان اول که آن بر کند دلیل نیز این و نبشت چنین این تها را پراکنده کرد، در توریزبان
حدود  17بود [که داشتند؛ و] 16زمین سوریه [و] هر که در او بود، به آن زبان قدیم 15ماند 14]و است پراکندگی سریانی

[و]  20از روي بیابان عرب تا اخالط 19از غزّه که اول ریگ مصر است تا موصل و عرض [دارد] 18سوریه، طول [دارد]
تر و عرض از دریا [و] بیابان عرب تا از موصل تا شوش 22طول [دارد] 21مانند این [و] زبان کلدانی گویند و هم سریانی

گویند و همان زبان  23همدان، این همه زبان سریانی است، اما خاص سریان [آن] است که این ساعت شام [و] دیاربکر
ها ي زبانها خارج است. چون در این زبان که اصل همهنوعی است از این زبان [و] باقی زبان 24تا ابد هست و عربی

 25فتداا یعنی ما و ما جمع یکی؛ و یکی هرگز جمع نباشد زیرا یکی به نفس خود مجموع است و االّ ما میاست، نیست انّ
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 ».برجی را که سرش به آسمان برسد

 تصحیح شد. 1. بر اساس ف 11

 . بر اساس ب افزوده شد.12

و خداوند گفت: همانا قوم یکی «؛ 7-8: 11. کتاب پیدایش، 13
 اند، واست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار شروع کرده

االن هیچ کاري که قصد آن بکنند، از ایشان ممتنع نخواهد شد. 

ن خاکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا س
 ». یکدیگر را نفهمند
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 به نام ایزد تعالی /1/برگ

واحد بسم األب [و اإلبن و] روح القدس، إله 

  1[به نام پدر و پسر و جان پاك، یکی خدا]
ید آتر از انجیل خوانده شود جهت تقدیم معرفت [و] دانایی به آنچه پیش میاي است که پیشاین لفظ مقدمه

بداند قیمت انجیل پاك معظّم  3کنند و هر که این مقدمه بخواند،می 2[که] بر چه چیز قدم از فصول انجیل [و] معانی او
عقل و معرفت  4[و] از این شرح مختصر، گوش خود بگشاید و ضمیر خود از همه احوال عالم تهی دارد و به چشم

ي دو جهانی و بر سرایر او فایده واقف شود 6بخواند، بر راز [خدا] 5بنگرد و همت تمام پرداخته، پیش گیرد تا [چون]
 حاصل کند. آمین.

 
 7[فصل اول]

خواست که رستگاري دهد، ابونا  9بنگرید و 8چون خداي سبحانه [و] تعالی به چشم خشنودي بر روي جهان
 /2/برگما  14مردي [مانند] 13تا بیافرینیم 12بیایید 11فرمود تخدا آفریده شد، آن چنان که در توری 10آدم را که به صفت
» ما«گویند انّا، یعنی اي که عربان می؛ نگفت مانند من االّ مانند ما، و ما جمع است نه به آن شیوه15[و] به صورت ما

است نه سریانی و عبري از عربی [الّا عربی  17عظمت است و نیست چنین، زیرا عربی از سریانی و عبري مشتق 16جمع
با آدم از آغاز سخن گفت؛ دلیل آن که آدم را آدم  19دا [بدان زبان]؛ زیرا سریانی آن زبان است که خ18از سریانی]

گویند؛ نام آدم خاك است یعنی هر چه از خاك  23، براي آن که نام خاك به سریانی آدمثا22خاك 21نهاد یعنی 20[نام]
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 عالیم اختصاري

 مورد توجه و استناد:هاي نشان و عالمت اختصاري نسخه

 .ي اول و کوتاه و در عین حال کامل از فلورانس= نسخه1ف 
 .ي دوم و مفصل از فلورانس که در عین داشتن حجم زیاد، فاقد مقدمه و تفسیرها است= نسخه2ف 

اي از ر پارهخاط ي بادلیان که تنها در مقدمه با متن ما یکسانی داشت و از آن بهره گرفتیم، اما بهي کتابخانهب= نسخه
 ایم.تهها نیز از آن بهره جسها و ابهامها و جمالت، گاه براي خوانش اصل و یا رفع افتادگیها در نوع واژهها و یکسانینزدیکی

 م = دیاتسارون تصحیح جوزپه مسینا با مشخصات زیر:

 هران: اساطیر.ي جوزپه مسینا، ت)، دیاتسارون فارسی، تصحیح و ترجمه1388عزالدین یوحنا ( -

ي فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنري مارتین (کتاب مقَدس عهد عتیق و عهد جدید، ك = کتاب مقَدس ترجمه
 .1379ي فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنري مارتین، تهران: اساطیر، ترجمه

 ي کینگ جیمز گ: کتاب مقَدس به انگلیسی نسخه

 ي التین به نشان زیر:همراه با ترجمهع = دیاتسارون عربی 
- Ciasca, p. Augustinus (trans into latin), (1888), Tatiani Evangeliorum Harmoniane 
(Arabic), Romae: Ex Typographia Polyglotta.
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ن باب هاي ایه همین دلیل پاورقیها زیادتر شده است بویژه در باب چهارم و بها میان اصل و نسخه بدلمیزان اختالف
 بیش از بقیه است.

ه دیاتسارون (خالصه و تلخیص اناجیل اربعه) بصرف ي هدف نویسنده، یحیی بن عوض تبریزي ارمنی، تنها ترجمه -
تر و قوي ،، بلکه او گاه، از سر ایمان و براي بهتر-اگر بپذیریم که کار وي ترجمه دیاتسارون بوده-فارسی نبوده است

هایی از آیات را از جاي خود برداشته مؤثرتر شدن کتاب، در آن اعمال نظر و سلیقه نموده؛ مثالً در مواردي، قسمت
] را یک بار کامل آورده 11: 5و در جایی دیگر نهاده و گاه یک قسمت از آیه را در دو جا به کار برده است: مثالً [م، 

ی از آن را براي بخشی دیگر استفاده نموده است. این ویژگی در ) و بار دیگر در همین فصل و باب، قسمت1/ 33(
، در بخش تفسیرها 1ي اصل و ف آید و از قضا به همین دلیل، اختالف دو نسخهقسمت تفسیرها بیشتر به چشم می

 ي متفاوت و مختلف روبرو هستیم.رسد در اساس با دو نسخهبیشتر است تا آنجا که گاه به نظر می

)، نشانی اختصاري انجیلی است که آیه از آن 2و ف  1ي اصل با نسخ فلورانس (ف ارد اختالف نسخهیکی از مو -
 1 ولی در نسخ فلورانس یعنی ف») ل«ي اصل در جایی نوشته از لوقا (با حرف اختصاري انتخاب شده، مثالً در نسخه

ه به کتاب مقدس، اصل آیه را یافته و نوشته شده؛ در این موارد با مراجع») س«، مرقس (با حرف اختصاري 2و ف 
ایم (براي دیدن ایم و صورت نادرست را، از هر نسخه که بوده، در پاورقی متذکر شدهنشان درست را ذکر کرده

 ).21/ 4اي از این موارد، رك: نمونه

 ییح مطلببراي اثبات یا توض هاي عهد قدیم داشته و از آنهافراوانی به کتاب هايدر مقدمه و بخش تفسیرها نویسنده ارجاع -
مارتین  -گلن -ي فاضل خانهها را در کتاب مقدس ترجمبهره گرفته است؛ در این موارد تا آنجا که مقدور بود، آن بخش

ا یا موارد دیگر، هیم، اما برخی موارد به دلیل پیچیدگی نثر و جابجاییاهدر پاورقی ذکر کرد» ك«و با حرف اختصاري  هیافت
از  بخشیند و کاز عهد قدیم اشاره میخاص به کتابی  -بویژه در باب چهار -یافتن اصل ارجاع نشدیم؛ البته گاهی  موفق به

 یم.ارا در کتاب دیگري از کتب عهد قدیم یافته بخشکند، ولی مشخص است که اشتباه کرده و ما آن آن را نقل می
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در رسم  ، امااندبا هم مشترك بوده 2و ف  1ي ف ها، اگر دو نسخهر پاورقیایم؛ دیگر که دآورده» بیشتر«صورت 
م یا جدانویسی مثالً ایم، بویژه در مورد سرهپاورقی را آورده 1اند، بر اساس رسم الخط ف الخط اختالف داشته

 ایم. را داده» میکوید«یعنی  1؛ در این حالت ف 2در ف » می کوید«و  1ف  در» میکوید«

و  1ایم، اما اگر در ف پر و کامل کرده -کردهدر جایی که اقتضا می -ها ي اصل را با نسخه بدلکمبودهاي نسخه -
  ایم مگر آن که از جهتی خاص اهمیتی بر آن متصور بوده است.افتادگی و کمبودي بوده، ذکر نکرده 2ف 

که نگه داشتن آن ضبط، موجب اخالل در معنی ایم، مگر آن چنان که گفته شد، همیشه ضبط اصل را ترجیح داده -
و در  تن و ضبط اصل را به پاورقی بردهرا به م» ب«یا » 2ف «، »1ف «شده؛ در این موارد، به ترتیب اولویت، ضبط می
مشکل، ابهام یا افتادگی را مرتفع » ب«و » 2ف «، »1ف «ایم. در اندك مواردي که ضبط متذکر این نکته شده آنجا
یم اي معنی و زبان، متن را به صورت قیاسی تصحیح نمودهبهره گرفته و با توجه به دو مؤلفه» ك«و » ع«، از کردهنمی

 ایم.و در پاورقی نیز به این تصحیح قیاسی اشاره کرده

 ستاره دو داخل را گروه آن بوده، ايجمله در یا -واژه سه از بیش –ها ها در گروهی از واژههرگاه اختالف نسخه -
 .ایمداده توضیح پاورقی در و برده

یم و اهر ویژگی متفاوت یا صورت نادرست از یک واژه را اگر تا سه مرتبه تکرار شده، هر مرتبه در پاورقی ذکر کرده -
 خن گفتهسدستوري یا رسم الخطی در همین مقدمه از آن  -زبانی ،اگر بیشتر از آن تکرار شده، به عنوان یک ویژگی سبکی

ضبط شده و هر بار در پاورقی » خورم«در دو مورد به صورت » خرّم«مثالً ایم. ردن آن در پاورقی خودداري کردهو از آو
، آن را بدون به دلیل بسامد باال آمده، که» گذاردن«(انجام دادن و ادا کردن) همه جا به صورت » گزاردن«ذکر شده، اما 

 ایم.ها به آن اشاره کردهویژگیو در مقدمه در بخش  ذکر در پاورقی تصحیح کرده

شود، بنابراین رسم الخط رایج و معتدل ي متوسط میرسم الخط قدیمی نسخه، مانع فهم مطلب از سوي خواننده -
هاي یهایی از کهنگها و نشانهایم؛ اما آنچه را که بنا به نظر رایج، نمونهامروزي، رسم الخط فرهنگستان، را برگزیده

هاي ادیبان و زبانشناسان، محققان رسم الخط و تاریخ آن و نیز مورخان و محققان خطی بوده و در بحثزبانی و رسم ال
ایم خواه در متن و خواه در پاورقی. با این همه، در برخی از موارد کتاب مقَدس حائز اهمیتی تواند بود، عیناً انتقال داده

ی متذکر آنها ایم و در پاورقو گذشته اردي متن را تصحیح کردهنین موگردد؛ در چاشتباهاتی هست که به کاتب برمی
رخی گردد، اشارتی شده و بایم. البته در همین مقدمه به برخی از این موارد که به کاتب و سهو و خطاي او برمینشده

 ایم.وار آوردهاز آنها را نمونه

ویم، رآخر کتاب می سويها نزدیکی و یکسانی بیشتري دارد، اما هر چه به ي اصل در اوایل با نسخه بدلنسخه -
یجه هاي مورد استنادش، آزاد ساخته و در نتي اصل خود را از التزام به پایبندي به نسخه یا نسخهي نسخهظاهراً نویسنده
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تادگی و اف ،با این دو» قیاس«به رفته و » ع«و » ب«خان همدانی، ویلیام گلن و هنري مارتین دانستیم) آنگاه به سراغ 
لیسی هاي انگو ترجمه» گ«و » ك«ماند، آنگاه سراغ و اگر باز هم در معنی ابهامی باقی میایم. فقدان را مرتفع ساخته

 . ایمدیاتسارون رفته

 و ...، سهوها و» با«، »به«، »که«، »و«ي اصل در مورد حروف ربط و اضافه مانند چنان که گفته آمد، کاتب نسخه -2
ها در این حوزه رخ داده است که براي رفع ابهام معنایی و ها و فقدانبسیاري از افتادگیهایی داشته و سهل انگاري

ها، اگر قسمت افزوده از یکی از نسخ ایم. در مورد این دسته از افزودهاشکال دستوري، افتادگی را برطرف ساخته
اگر این افزودن به قیاس انجام شده، تنها به قرار دادن آن ایم و مورد استناد گرفته شده، در پاورقی منبع را ذکر کرده

  ایم.در قالب اکتفا کرده و پاورقی نداده

ي ، نشان و شماره2ف  يي نسخهي آیات است. در برخی موارد در حاشیهها، نشان و شمارهي سوم از افزودهدسته -3
یم. ات، از این نسخه و نیز از چاپ مسینا بهره جستهي آیاآیات و ابواب مشخص شده است. در افزودن نشان و شماره

  ایم.مارتین رجوع کردهو  ي همدانی، گلني امروزي بر مبناي ترجمههاي چهارگانهدر غیر این صورت، به انجیل

-دقت زیادي نمیگذاري و گاه در امالي کلمات ي اصل، همچون دیگر کاتبان قدیم، عموماً در نقطهکاتب نسخه -

تاب تنها بر حجم کناشی از وجود یا فقدان نقطه،  ياهها و اشتباهضبط اختالفه در متن اصالح کردیم، اما ک کرده
 اي بر آن متصور بوده است مانند مواردي که تأثیر لهجهافزود. بنابراین تنها مواردي در پاورقی ذکر شده که فایدهمی

 بردیم. را گمان می

ایم؛ هم از لحاظ جدا یا سرهم نویسی و هم در امالي دل فرهنگستان پیروي کردهي متعادر رسم الخط از شیوه -
» یحیی«و » داوود«ضبط شده بود که به صورت » یحی«و » داود«)، همه جا 2هاي اساس (به جز ف ها؛ مثالً در نسخهواژه

 ایم.نوشتیم. در این موارد پاورقی نداده

 

 هاي میان نسخدر باب اختالف
ها در ترتیب ارکان جمله و پیش و پسی فاعل و مفعول و فعل و ... اختالف بسیاري ضبط اصل با ضبط نسخه بدل در موارد -

 ایم.هها خودداري کرداز آوردن ضبط نسخه بدل غالباً ایم ولی در پاورقیداشته است. در این موارد ضبط اصل را نگه داشته

ایم؛ با این توضیح که ها را در پاورقی ذکر کردهقرار داده و اختالفها بوده، اصل را مبنا هرگاه اختالف در واژه -
ایم و از آوردن پاورقی خودداري ها بیش از سه مورد بوده، آن را در همین مقدمه ذکر کردهاگر بسامد این اختالف

؛ »بدر آمدن«و » بدر آوردن« 2و ف  1ف  است و در» بیرون آمدن«و » بیرون آوردن«ایم مثالً همه جا در اصل کرده
و ب در پاورقی، آنها را عیناً به همان صورت قدیمیشان که در نسخه بوده،  2و ف  1هاي ف در ذکر نسخه بدل

: ایم و تصحیح نکردهآورده را به همان  »پیشتر«و » انک«به صورت » آن که«؛ »آنکه«را به همان صورت » آنگه«ایم مثالً
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 اهمیت این کتاب و برخی فواید این تصحیح

اثر، بیش از هر چیز از دیدگاه زبانی و ادبی داراي اهمیت است؛ این کتاب بسیاري لغات، با توجه به کهن بودنِ  -1
 يي دهخدا نیامده و به این دلیل بر دایرهتعبیرات و ترکیبات جالب و دیریاب دارد که برخی از آنها در لغت نامه

 افزاید.واژگان فارسی می

ا در هشناسی و تحوالت آن اهمیت دارد بویژه که تمام اختالفاز نظر نشان دادن سیر رسم الخط فارسی و نسخه  -2
 ها آمده است.همین مقدمه و یا در پاورقی

هاي عقیدتی جالبی در باب مسیح و مقدمه و نیز تفسیرهایی که در جاي جاي متن بر اناجیل آمده، حاوي بحث -3
 مورد توجه واقع شده است.کمتر مسیحیت است که تاکنون 

وان دریافت، تها میپیوند از دیدگاه ترجمه نیز قابل توجه است و تا جایی که از راه مقایسه با دیگر ترجمهانجیل هم -4
اي هچربد. نثر ادبی آن نیز استوارتر از ترجمههاي متأخرتر میدر برخی موارد از دیدگاه درستیِ ترجمه حتی بر ترجمه

 ي ناآشنا با متون فارسی دشوارتر است (صفريخوانی براي خوانندهننماید؛ منتها از دیدگاه روان بودن و آسامتأخر می
 ).42: 1389آق قلعه، 

 

 روش تصحیح

نام  اي است کامل، داراينسخه، چنان که گفته شد، نسخهاین ي اصل این است که از جمله دالیل انتخاب نسخه 
ته است؛ و حیح دیاتسارون بدان دسترسی نداشنویافته که مسینا در هنگام تص و نویسنده و کاتب و سال کتابت، خوانا

ه آن اي نزدیک بي اصل دیاتسارون یا نسخهاش، یحیی بن عوض، به نسخهاز قرار معلوم در برخی مواضع نویسنده
ي دیگر را نسخه بدل. سپس سه نسخه بدل را با ایم و سه نسخهدسترس داشته است. از این رو آن را اصل قرار داده

 ایم.هدانستبندي و ب قابل رده 2، ف 1ي اصل به ترتیب ف ی و قرابتشان با نسخهتوجه به نزدیک

ها در این مقدمه و پاورقی بوده است. ي اصل در متن و ثبت کامل نسخه بدلروش ما در تصحیح، ضبط دقیق نسخه
امروزي  ياناجیل چهارگانهتر و به لحاظ معنایی با ي اولیه نزدیکاي تهیه شود که به نسخهتالش بر آن بوده نسخه

ي امروزي نیز درك درست و کاملی از کار به چنگ آورد؛ البته از آنجا که سر و کار ما با مسیر باشد تا خوانندههم
متن از کتاب مقدس امروزي، در سه این هاي دیگري نیز حفظ شده، براي دور نیفتادن کتاب مقدس است که از راه
 ایم. ها و اضافات را در داخل قالب [] آوردهایم و تمام این افزودههایی شدهمورد ناچار از آوردن افزوده

ي اصل افتادگی یا فقدان داشته، و این افتادگی یا فقدان در فهم معنی و انطباق کالم با به دالیل فوق، هرگاه نسخه -1
ایم؛ و اگر مرتفع کرده 2و ف  1ابتدا آن افتادگی را بر اساس ف آورده، هاي معتبر امروزي اخاللی به وجود میانجیل

فاضل  يبود (و مالك درستی را متن کتاب مقدس ترجمهاین دو نسخه هم افتادگی داشتند یا ضبط آنها درست نمی
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هاي مسینا در این موارد ). انتخاب58/ 2» (به زیر«به جاي » بر بر«)؛ 9/ 2» (برنجاند«جاي به » بربحلد«)؛ 4/ 6» (بهر«به جاي » بهم«
 معنی است.اشتباه و بی

و در ) Messsina, 1951: xx(ي کتاب را عزّالدین نوشته اي که بر تصحیحش نوشته، نویسندهمسینا در مقدمه -6
ا یوحنا به عنوان نویسنده بر روي جلد نقش بسته است، اما تفارسی نام عزّالدین فاکسیمیله (تصویر برگردان) چاپ 

 يي نسخه) نیامده است. البته نویسنده2و ف  1ها (ف ایم، نام یوحنّا به صراحت در هیچ جایی در نسخهآنجا که ما دیده
و لقب عزّالدین به دست  نام ایوانّیس« از آن خود را نوشته کهو لقب  تعمیديدر جدولی به صورت رمزي نام  ،1ف 
قس ابراهیم بن شماس «نام خود را با صراحت در دو موضع  ،در عوضنویسنده، ). 7: 1387(رضایی باغ بیدي، » آیدمی

رضایی باغ بیدي و  سیناماست. ضمن اینکه دانسته نیست چرا  نوشته »عبداهللا الحصنکیفی المسیحی السریانی الیعقوبی
 1295تا  1291ق/ 694تا  690عزّالدین مظفر، وزیر گیخاتو (حکومت همان اند که این شخص ، حدس زده)19(همان، 

 که به تقلید از چینیان پول کاغذي را رواج داد.  استم) 

از  رسد؛ این نکته را نبایدتر به نظرمیي اصل در برخی مواضع کهننسخه واژگانیهاي ي لغات و کهنگیدر حوزه -7
(که در تصحیح مسینا مورد استفاده واقع شده)، متعلق  2و ف  1ي اصل در مقابل نسخ ف ید نسخهنظر دور داشت که شا

هاي مشرق ایران نوشته به لهجه 2و ف  1ي متفاوت باشند؛ احتماالً ف به دو ناحیه از ایران و به همین دلیل داراي دو لهجه
ي اصل به ) و نسخه505: 1330ي رواج آن اشاره نموده است، (افشار، اند، چنان که افشار نیز به شرقی بودن منطقهشده
 هاي مغرب و شمال غرب ایران.اي از لهجهلهجه

 کمتر است. 2و ف  1ي ف دو نسخهنسبت به ي اصل افتادگی و فقدان در نسخه -8

  .یمکار بست در تصحیح، رسم الخط امروزي پیشنهاد فرهنگستان را به؛ رسم الخط تصحیح مسیناکهنگی  -9

اي مونهتوان ني اصل، آشکارا به تلفظ ارامنه نزدیک است، میدر برخی موارد بویژه در اسامی چون ضبط نسخه -10
 .؛ و این ارزشمند استو ...» عازر«به جاي » غازار«و » اردن«به جاي » یوردونان«از فارسی ارامنه را مشاهده کرد مثالً 

 .تحت تأثیر عربی قرار دارندبیشتر  2و ف  1ي ف تر است و دو نسخهواژگان فارسیي ي اصل در حوزهنسخه -11

 1داراي جدول است و نسخ ف  ،)12و  11/ 1کند (ي اصل آنجا که سلسله نسب عیسی مسیح را ذکر مینسخه -12
 جدولی ندارند. 2و ف 
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هاي دیگري یافت. دور نیست ) دفاع کرد، بلکه خود او نمونه4: 110؛ 7: 2؛ مزامیر 53؛ 1-3: 11؛ 6: 9؛ 14: 7؛ اشعیا 2-10
ا داللت ههاي مسیحایی یا سایر متونی را که بر نمونههایی بودند که پیشگوییکه مسیحیان قرن دوم داراي شواهد یا مجموعه

 ).209: 1382به جلو؛ نیز میلر،  171: 1386گران، کرد (رك: الکساندر و دیي بهتر گردآوري میداشتند، براي استفاده
، در مقدمه و نیز در تفاسیر مربوط به برخی آیات، روش و دیدگاه مفسر شبیه به 1ي اصل و ف به هر حال در نسخه 

هاي ژوستین شهید، تالش شده زندگی مسیح و تصلیب و ي برنابا و نامهها، همچون رسالهدیدگاه فوق است. در این بخش
یام او و ... با توجه به کتب عهد قدیم اثبات شود و این که یهود برداشت نادرستی از شریعت خداوند نمودند و الی آخر؛ ق

داند و نباءاز غیب میکند، آنها را نوعی پیشگویی و ابر این اساس، در مقدمه و تفاسیر هر جا به آیات عهد قدیم اشاره می
آورد یا با توجه به شباهت میان آن آیه و بخش مورد نظر در انجیل، باز آن را را می» وتنب«ي گاهی قبل از شروع آیه، واژه

ورد.آکنند، میو نظایر آنها را که بر شباهت داللت می» همچون که«یا » چنان که«داند و تعبیر خبار از غیب مینوعی ا 

 لزوم تصحیح مجدد 

ور هاي تفسیر را به طي مفصل و فهرست است و هم قسمتیک مقدمهتر است؛ این نسخه هم داراي ي اصل مفصلنسخه -1
 ي این موارد را دارد ولی مسینا آن را تصحیح نکرده است.به جز فهرست، بقیه 1ي ف کامل دارد؛ نسخه

/ مترجم، یک ارمنی به نام یحیی بن عوض  مؤلفي اصل داراي نام ي کامل در ایران؛ نسخهدست یافتن به یک نسخه -2
است. مسینا به این نسخه دست  )1111 (نهم رجب سال کتابتو ماه خسرو ولد بهرام و سال  ،بریزي ارمنی و نیز نام کاتبت

 نیافته بوده است. 
استنساخ شده و کمکی به کار  1از روي ف 2را در دست داشته است، اما با این استدالل که ف  2ي ف مسینا نسخه -3

بر  2 توانست با کمک فهاي وي، میبدخوانی ها واز اشتباه ؛ در حالی که برخیاسترا کنار نهاده  کند، آننمیتصحیح 
زدیکی ي زبان و تعبیرات ني بادلیان (ب) در مقدمه و در حوزهي کتابخانهعالوه بر این، چنان که گذشت، نسخه طرف شود.

در باب آن سخن گفته، اما  ي کتابشنسخه را دیده و در مقدمه؛ مسینا این دارد 2و ف  1ي اصل و گاه با ف زیادي با نسخه
 .اي نجسته استاز آن بهرهدر تصحیح ظاهراً 

ه با ها نهایت اقتصاد و صرفه جویی را به خرج داده کتحول و تکامل فن تصحیح انتقادي؛ مسینا در ذکر اختالف نسخه -4
 شود.مطلع نمیغالباً ها هواي حاکم بر نسخه تصحیح انتقادي منطبق نیست و خواننده از حال ویکرد رو

ك و دریافت از ضعف در دربرخاسته  ناشی از عدم رعایت فن تصحیح انتقادي است یایا مسینا که ي هاا و بدخوانیهاشتباه -5
 دقتی؛ برخی از آنها به قرار زیر است: زبان فارسی و عربی و گاهی نیز ناشی از سهو و بی

به معنی مردم عامی؛ » عوام«به جاي » اعوام«)؛ 52/ 2» (خیفا«به جاي » حنفا«و » خیفی«به جاي » حنیفی«؛ »سیرتف«به جاي » تسفیر«
)؛ 12/ 4» (بزه کاران«به جاي » نره گاران«؛ »هاي فراخطاس«به جاي » طاس هاي مزاج کرده«)؛ 36/ 3» (گفتنی«به جاي » گفتی«
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ي فراگیر خداوند گشوده بودند. این شیوه ریشه در خود کتاب مقدس و تعالیم مسیح اي زمان حاضر را در نقشهمکاشفه
روح خداوند یهوه بر من است «را خواند که  61داشت؛ در انجیل لوقا آمده است که مسیح این آیات از کتاب اشعیا باب 

را به  دالن را التیام بخشم و اسیرانا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکستهزیر
ي خداوند و از یوم انتقام خداي ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا کنم، و تا از سال پسندیده

  .)21: 4(لوقا، » هاي شما تمام شدامروز این نوشته در گوش«و در ادامه گفت: ) 17-8: 4(لوقا، » را تسلی بخشم

ان مسیحی عهد عتیق آمده بود، ابزار اصلی مبلغدر هایی که خیلی زود اثبات حقانیت مسیحیت به کمک پیشگویی 
ه به متون عان یهودي کجستند. این شیوه براي مستمها و تفسیرهاي خود بهره میشد و بزرگان مسیحی از آن در موعظه

ر واقع متون گرفتند، جذاب بود. دها قرار میخود وفادار بودند و نیز براي غیریهودیانی که تحت تأثیر قدمت این نوشته
 یهودي در عهد قدیم به عنوان ابزاري ارزشمند براي دفاع از مسیحیت به کار گرفته شد. 

ان داشت، این شیوه را، قدرتمندتر از همه به کار گرفت و هایی که در سخني شیوهپولس رسول در کنار بقیه 
ي لههاي پدران عهد رسوالن بویژه رساي خدا در تاریخ را شرح داد. نوشتهنظیر از نقشهمبناي االهیاتی این تصویر بی

 )90: 1382ي پیشرفت سریع این مفهوم است (رك: میلر، ) نشان دهنده11و  10و  3: 7، 11: 6( 1برنابا

دند. ژوستین شها چه بسیار به کار گرفته میدهد که نمونههاي ژوستین شهید نشان میي قرن دوم میالدي، نوشتهدر میانه 
: 49پیدایش  هاي مسیحایی (همچوني سنتی مسیحیان از عبارتشهید که تاتیان تقریباً با او همزمان بوده، نه تنها از استفاده

                                        
)، همراه و یاور پولوس، و در زمان نوشته شدن آن تردید وجود دارد. برخی آن را نوشته Barnabas. در باب انتساب این رساله به بارنابا (1

میالدي  130حدود  ها درتواند از برنابا باشد و برخی معتقدند که این نامهمیدر این صورت دانند که میالدي می 70شده به بعد از سال 
در خط قرائت پولوس از مسیحیت است و از برخی جهات متفاوت از آن. در آن آمده از برخی جهات نوشته شده و از او نیست. این نامه 

 باست که با عیسی ناصري شریعت یهود به پایان رسیده و او شریعت روحانی را ارائه کرده است. بارنابا به دنبال درك معناي روحانی کتا
ند. ها بر صلیب رفت، بیان کرا که براي نجات انسان ،هاي ظهور مسیح، پسر خداوندخواست در این کتاب نشانهمقدس (تورات) بود و می

داند. در این روش به یهودیان یونانی مآب اسکندریه، مخصوصاً فیلون یهودي نزدیک تمثیلی می -در این راه بهترین روش را تفسیر رمزي 
ا عقاید پولس کند که این بسختی به یهودیان حمله کرده و با تفسیر ظاهري تورات و شریعتمداري آنان مخالفت میوجود این به شود. بامی

 توضیح و تفسیر مار برنجین موسی نوشته است:اي از تفسیرهاي برنابا آن است که در رسول منطبق نیست. نمونه

Moreover Moses, when he commanded, "Ye shall not have any graven or molten [image] for your 

God," did so that he might reveal a type of Jesus. Moses then makes a brazen serpent, and places it 

upon a beam, and by proclamation assembles the People (Barnabas 12: 6ff). 

 ي برنابا، رك:اصل رسالهآمده است. براي دیدن  ،پیوندانجیل هم شبیه به همین تفسیر در کتاب حاضر،
http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html 

 لی این رساله و انتسابش به برنابا، رك: ي احتمابراي دیدن بحث بیشتر در باب نویسنده

(Roberts & Donaldson, 1885/1: 133-135). 
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ت و صحف پیغمبران دیگر؛ ا) یعنی تور35/ 1» (مپندارید که آمدم توریت و پیغمبران باطل کنم«کاربرد نوعی مجاز:  -
 1یعنی در کتاب اشعیاء پیغمبر.) 68/ 1» (تا تمام شود آنچه در اشعیاء پیغمبر گفت«و نیز: 

 

 نام کتاب

، از حیث هاي فارسیها نیامده و از دیگر سو، نسخههیچ نام و نشانی از تاتیان و دیاتسارون بر روي جلد و در متن نسخه
قسمت  هاي بسیار دارد. عالوه بر این دومتن، گزینش و چینش آیات و قطعات، با دیاتسارون عربی و انگلیسی تفاوت

مه و تفاسیر) در اثر فارسی آمده که در دیاتسارون نیست. به دالیل فوق، اطالق نام دیاتسارون بر آن شایسته و روا (مقد
ا این همه نماید. بتر میکه داللتی بر شکل و ساختار اثر دارد، مناسب پیوندانجیل همرسد، و عنوان به نظر نمی

باً در شناسی با یکدیگر شباهت دارند و تقریشناسی ادبی و روشپیداست که دیاتسارون و کتاب حاضر از جهت نوع
 یک طبقه جاي خواهند گرفت.

اشد ها بهره برده بهاي مقَدس، حتی اگر مترجم از دیگر ترجمهي کتابهر ترجمه مخصوصاً ترجمهدانیم که می 
ي ایستهاست، شزمان و مکانی خاص در  مفهوم یکه معموالً چنین است، از آنجا که یک نوع ترجمه و بازنویسی به زبان

انی، ها، ساختارهاي زبتحول در واژههمچون توجه است بویژه از جهت درك و دریافت تحوالت زبانی، سبکی و ادبی 
ي میان دو ترجمه رخ داده است؛ اگر مترجم با توجه به فهم مردم زمانه که در فاصله ها و ...تأثیر پذیري از دیگر زبان

ود و شاي بدان افزوده باشد، اهمیت آن ترجمه بسیار بیشتر میگیرد، نکتهینی که در آن ترجمه انجام میو یا سرزم
ده یا نویسنافزاید؛ و این عوامل همه بر اهمیت این نسخه می ؛یابدتر میتصحیح و چاپ آن ترجمه ضرورتی افزون

تفاده هاي بسیار مربوط به فارسی ارامنه، با اسویژگی با پدید آورده مترجمی ارمنی در چند قرن پیش اثري را به فارسی
از زبان مفهوم در زمانش، براي مردمی متفاوت در روزگاران پیشین؛ با هدف نزدیک کردن کتاب مقَدس به فهم 

 داران به آن. مؤمنان به آن یا حتی غیر ایمان

 

 پیوندتفسیرهاي موجود در انجیل هم

کتاب مقدس بر این اعتقاد اساسی در مسیحیت استوار بود که عیسی ناصري همان مسیحاي  ها در تفسیرترین شیوهقدیمی
ي خداوند در او تحقق یافته است. پیامبران از جمله موسی، داوود، اشعیا، دانیال و ارمیا و دیگران در موعود است و وعده

) رخ دهد، پیشگویی کرده و بدین ترتیب معناي 2: 1(عبرانیان، » در این ایام آخر«کتاب مقدس آنچه را که مقرر بود 

                                        
ها مطرح شوند، تقسیم بندي متفاوتی خواهند داشت. اینجا ها، هرگاه ذیل مبحث فراهنجاري. باید توجه داشت که برخی از این ویژگی1 

 ایم.تقسیم بندي کرده» هاویژگی«تر براي سهولت بحث، آنها را تحت عنوان کلی
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 ).26/ 4بر هم زدن، به شبهه افکندن، تشبیه و تخلیط و گمراه کردن (»: شوباندن« -

 ).37/ 4بسیار شدید و برهم زننده: مثل باد شوباینده (»: شوباینده« -

 ).14/ 3کردن (خفه »: تاسانیدن« -

 .)3/19( پایمال کردن»: پا خوابانیدن زیر« -

 ).8/ 4ورم کرده (»: آماسیده« -

 ).44/ 3باج گیر (»: سودخوار« -

 ).32/ 3باج گیر (»: تمغاچی«و » تمغادار« -

 ).35/ 2برتري جستن و فزونی داشتن (»: افزودن« -

 ).45/ 3سنگ درشت (»: سنگ زیزي« -

 ).37/ 4پنهانی رفتن (»: به عاریه رفتن« -

 ).70/ 1مانند و شبیه (»: خمانه« -

، »سوم«به جاي » سه ام«و » سیوم«، »دوم«به جاي » دواُم«و » دووم«نویسد: در اعداد، گاهی شکل قدیمی آنها را می -
 و ... .» چهارم«به جاي » چارم«

 صورت ارمنی است و آنها را حفظ کردیم. دوکه ظاهراً هر » اردن«به جاي » یوردنان«، »ایلعازر«به جاي » غازار« -

 
 معنایی

 ).55/ 3» (بنگرید که نبادا که شما را فریبانند«به معنی هشیار باشید: » بنگرید« -

 .)48و  5/ 3؛ 50و  9/ 2(به معنی ظاهر و باطن » روي و دل« -

 .)5/ 4ایمان (»: امانت« -

 ).4پناه کسی بودن؛ فراگیر: پناه (مقدمه/ »: فراگیر بودن« -

 ).41/ 3داوري در روز جزا (»: دین و دیانت« -

 ).33/ 4مورد داوري و حکم قرار دادن (»: در شنواندن« -

 ).60/ 3روغن فروشان (»: برزفروشان« -

 ).9/ 4جبران کردن (»: مکافات کردن« -

 ).69/ 1کنندگان جنازه و تابوت (صفت مفعولی به معنی صفت فاعلی) (بردارندگان، حمل »: برداشتگان« -

 ).15/ 2آه کشیدن (»: آسایش کردن« -
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فرستادگان «: »فرستگان«)؛ 6/ 2» (فرستنده»: «فرستاننده«ه صورت خاص، شاذّ و نادر؛ مانند صفات فاعلی و مفعولی ب -
 ).33/ 1» (ضاحکون«خندند، کسانی که می»: «خندیدگان«)؛ 3/ 1» (ترسندگان»: «ترسگان«)؛ 41/ 2» (و رسوالن

 
 واژگانی

، »آمدن فروذ«، »سر آمدن«، »بر نشستن«، »در آمدن«، »در رفتن«، »اندر رفتن«کاربرد فراوان افعال پیشوندي مانند  -
، »یختنفرو ر«، »فرو بارانیدن«، »فرو نهادن«، »فرو رفتن«، »فرو بردن«، »فرو گذاشتن«، »فرو انداختن«، »فروذ آوردن«
 ». فرا پیش شدن«، »فرا هم آوردن«

 ».ردنتندي و پرخاش ک«به معنی » تندیدن«و » غارت کردن«به معنی » غارتیدن«ناعی از اسم و صفت، مانند مصدر ص -

 ).11/ 3به جاي دشواري (» دشخواري« -

 ).34/ 3به جاي بشنید (» بشنود« -

 است.تر آمده، اما سیلگاه دقیق» دره«ها )؛ در برخی ترجمه36/ 4مسیل و وادي و آبکند رود (»: سیلگاه« -

 ).68/ 1ها و معلوالن (افلیج»: افتادگان« -

 ).26/ 2التماس کردن (»: نازش کردن« -

 ).26/ 1آن که به بیماري کلی (جذام یا خوره) مبتالست (»: کلی ناك« -

 ).58/ 2متعجب (»: عجب ناك« -

 ).50/ 4نقره نشان (»: نقره گین« -

 ). 54/ 4بسیاري (کمی، کاستی، کمبود، نقصان مقابل »: کماسی« -

 ).50/ 4عمیق (»: لغَنَ« -

 ).53/ 4دفن کردن (»: آگندن« -

 ).53/ 4دستار وعمامه (»: دولبند« -

 ).40/ 3پیله ور (»: چرچی« -

 ).42/ 3کهانت و کاهنی (»: کهنوت« -

 ).59/ 4ي عروس (گردك و حجله»: فدر« -

 ).34/ 3یک تیر پرتاب مسافت (»: غلوت« -

 ).45/ 3که در باغ انگور کار کند (آن »: رزکار« -

 ).15/ 3نوعی علف هرز که به آن تلخ دانه و کرکاس گویند (»: زیون« -
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 بیرون ایشان میان از پنهانعیسی «؛ »پنهانی«به معنی قیدي و به جاي قید یعنی »: پنهان«کاربرد صفت به جاي قید مانند  -
 ).3/ 3» (پنهان، بدتر از آن زن کردارها کرده بودندزیرا ایشان همه، «)؛ و نیز: 57/ 2( »آمد در به هیکل از و رفت

»: دروغی«به جاي » به دروغی«ظاهراً نوعی تأثیر گفتار بر نوشتار است، مانند  بر سر قید براي تأکید بیشتر که» به« -
خواست که و می»: «پنهانی«به جاي » به پنهانی«)؛ و نیز: 33/ 2» (هاي ناپذیر بر شما اندازند از براي من به دروغیسخن«

 ).44/ 1» (پدر آسمانی خودو به پنهانی نماز کن از براي «)؛ و نیز: 4/ 1» (او را به پنهانی طالق دهد

 
 صرفی 

 ». هانوامیس«، »هاانواع«، »هااحوال«، »انوارها«جمع جمع: مانند  -

 ».خاکستر«جمع » خاکستران«؛ »کوه«جمع » کوهان«هاي شاذ و نادر: مانندجمع -

 ».آموزش دهد«یعنی » بیاموزد«فعل الزم در معنی متعدي:  -

 ».والدت«، »به دنیا آمدن«در معنی  »زایدن«فعل متعدي در معنی الزم:  -

، »اندهندگدوازده حواریون مژده«، »دهندگانبیست و چهار پیغمبر وعده«جمع بستن معدود و صفت آن بعد از عدد:  -
 ». هاچهارده قبیلت«، »گاوانپنج نرّه«

 ».انپاکان صالح«، »اي نویسندگان و معتزالن منافقان«مطابقت صفت و موصوف در شمار مانند  -

 قدمه).(فهرست م» ها و آمدن ایشان پیش مسیحهاي خلق بر کشتیبرنشستن«جمع بستن مصدر براي اسم جمع:  -

 ).3/ (مقدمه» آمدن خود«به جاي » آمدنی خود«کند؛ ي اضافه به جاي کسره استفاده میبه عنوان نشانه» ي«گاهی از  -

 ).22/ 4» (و پسر آدمی برود باز آن جایگه که آمد»: «به سوي«معنی به » بازِ«استفاده از حروف اضافه کهن؛ مانند  -

نقره را در هیکل و [= بر] ایشان «، مانند: »بر«و » با«، »به«به معنی و به جاي » و«کاربرد حروف به جاي همدیگر؛  -
روحانی است که کامل باشد و خداوند ده هزار سوار جان «)، و نیز: 50/ 4» ([= با] آن نقره انداخت؛ و زمین خریدند و

آنچه به گوش «)، و نیز: 36/ 4» (و او از ایشان جدا شد و [= به] قدر یک سنگ پرتاو«)، و نیز: 11/ 4» ([= به] ده حواس
و لیکن وقتش بیاید و این «نیز:  ؛ و»)با آوازبلند: «2و ف  1) (در ف 8/ 3» (خود شنیدید، به زبان و آواز بلند بگویید

)؛ 42/ 2» (خواهدستی سجود کنند از براي پدر و (= به) جان و به حقیقت زیرا پدر از این سجودها میاست که برا
 ). 47/ 2» (از این جهت یهودیان به او دشمن بودند»: «با«به جاي » به«همچنین 

االّ واي بر  دن وها خواهد شبدي«استدراك و بر عکس به کار رفته است؛ » ولیکنِ«و » لیکن«ي استثنا به معنی »اال« -
 ).58/ 2» (هر که به او ایمان بیاورد، هالك نشود االّ زندگانی جاوید بیابد«)؛ 18/ 4» (آن کس که بر دست او بشود

 ).9/ 4» (نچون بروي، بر نشستگان باالتر نبشی»: «ننشین«به جاي » نبشین«ساختن فعل نهی از فعل امر بر خالف قاعده؛  -
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اندك اندك «)، 17/ 1» (گاناز معتزالن و از بزر وو آنان که فرستاده شده بودند ) «7/ 1» (رعیت من، اسرائیل را بچراند
 )25/ 1» (به دریا واز زمین، آن کشتی را دور کردند 

همه جا در متن، آن را حذف و در پاورقی به از این رو شد، باعث اختالل در فهم معنی جمله می» و«نگه داشتن این 
 آن اشاره کردیم.

 نحوي

 پرهیزي غایتو پرهیز دارید از خلق «تأثیرپذیري از نحو زبان عربی مانند آوردن مفعول مطلق تأکیدي یا نوعی:  -
به او گفت: اي مرد، به چه معنی به «ي عربی: )، و یا به کار بردن واو حالیه7/ 3» (زیرا شما را در دست قاضیان بدهند

 ).47/ 3» (سی باشد؟نیست بر تو پوششی که الیق عرو واینجا درآمدي 

 ).2/ 3( »و در پیش یکی از ایشان ایلیا فرستاده نشد و االّ در شهر صور و صیدا«ي استثنا: »اال«پیش از » و«آوردن  -

 تواند تحت تأثیر زبان ارمنی باشد.) که می2/ 3» (بیرون شهر«به جاي » شهر بیرون«آوردن اضافه به صورت مقلوب مانند  -

یعنی پدر خود)، ) (57/ 2» (و از شهوت پدرِ شما خواهید کردن«شخصی به جاي ضمیر مشترك:  استفاده از ضمیر -
 ) (یعنی بهر خود).51/ 1» (هایی که نپوسدبهر شما بسازید کیسه«

هاي او، خوش و نیک که از ماندند از سخنو عجب می«جدا کردن صفت از موصوف و مضاف الیه از مضاف:  -
همه حمد و ستایش دهند «) یا 45/ 2» (اي پدر ما آسمانی، نامت مقَدس و پاك باشد«) و نیز 2 /3» (آمددهن به در می

 ).34/ 1» (پدر شما آسمانی را

تا روشنایی دهد تاریک نشستگان را، آنان را که در ستمگاه مرگ اند «شود: گاهی شناسه از فعل جدا آورده می -
 )، و گاه خیر.4/ 1» (نشسته

بسیار زنان دیگر که ایشان را از ملک و مال خود گذشته و عیسی و یارانش را «هاد فاعل و مسند الیه: براي ن» را« -
تندرستان را نیستند محتاج «)؛ و نیز: 49/ 3» (شما را به یکبار هم چنین گمراه شدید«)؛ و نیز: 13/ 3» (کردندبندگی می

 ).28/ 2» (پزشک االّ آنان که در سختی و دشواري اند

پندارد آنچه هم که می«)، و نیز: 4(مقدمه/ » از براي زندگانی خلق را فرو بیاید و حکم حاکمان باطل کند«ي زاید: »را« -
گویم که گناهان این زن را سترده شد زیرا از این جهت به تو می«)، و نیز: 14/ 3» (که دارد، آن را از وي ستده شود
 ).10/ 3» (و خرّم شوید که نام شما را در آسمان نوشته شد«، و نیز: )36/ 3» (آن که بسیار داد، بسیار مستحق شد

 ). 36/ 3» (دکرشست و به موي سر خود بمالید و پاي او را بوسه میبه اشک چشم خود دو پاي عیسی را می«اغتشاش در افعال:  -

 ).51/ 3» (کسی جواب ندادند»: «کسی«فعل جمع براي اسم مبهم  -
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نسخه  زمان کتابتارداد رسم الخط دیگري دارند، ولی ممکن است در اثر قرها و تعابیر هست که امروزه بر برخی واژه -3
هم یک بار  1(این ویژگی در ف » عاموس«به جاي » عاموص«، »زکریا«به جاي » ذکریا«شامل  یاسامی خاص. چنین نبوده باشد

ه ب» سیرنانیان«و » ثریانان«و » ثریانی«، »)پولوس: «1(در ف » پولس«به جاي » پولص«، »مرقس«به جاي » مرقوس«شود)، دیده می
، »ینقسطنط«به جاي » قصطن طین«، »حوا«به جاي » هوا«، »تورات«به جاي » طوریت«و » توریت«، »سریانیان«و » سریانی«جاي 

 ایم.در این موارد، شکل رایج امروزي را آورده

» و«. معموالً حرف ربط 1ي اصل فراوان استهربط)، در نسخ» و«موصول و » که«افتادگی یا جابجایی حروف (بویژه  -
ایم و در پاورقی جاي را در جاي خودش در قالب گذاشته» و«آورد؛ در این موارد را کمی بعد از جاي خودش می

:ي اصل متذکر شدهآن را در نسخه  ایم؛ مثالً

» سدخانه بود و پنج ستون نامش بیت جو بعد از این شد وقت عید در یهودا بود و در اورشلیم یک جایکاه آبادان بر او «
و بعد از این شد وقت عید در یهودا [و] بود در اورشلیم یک جایگاه «ایم: که آن را به این صورت تصحیح کرده

 ).47/ 2» (اي بود بر پنج ستون نامش بیت جسدآبادان؛ [و] بر او خانه

، »(المالک) عبد المالخ«به جاي » عبدل مالخ (= مالک) در تعابیر عربی، کاتب شکل ملفوظ آنها را نوشته است؛ مانند -
کل درست و ... که ش» بخت النصر«به جاي » بختنصر«و » بخت انصر«، »بیت اللحم«به جاي » بیت للحم«و » بیت الحم«

  عربی را نوشتیم و پاورقی ندادیم.
  

 هاي زبانیویژگی

 آوایی

 ».دوازده«به جاي » دوانزده«، »همچنین«به جاي » همچین«بر نوشتار مانند کاربرد یا لهجه تأثیر گفتار  -

» رتاوپ«، »مبادا«به جاي » نبادا«، »که«به جاي » کی«، و »که«به جاي » کو«، »چون«یا  »چه«به جاي » چو«فرایند واجی:  -
، »اکندهپر«به جاي » فراکنده«، »گوبیهوده«به جاي » ویهوده گو«، »برزگر«به جاي » ورزگر«، »پرتاب«به جاي 

به جاي » ناگهین«، »خفه«به جاي » خبه«، »فرود آمدن«به جاي » فروذ آمدن«؛ »آموزانیدن«به جاي » آموزونیدن«
 ».سابیدن«به جاي » ساویدن«، »خداي«به جاي » خداو«(حیوانات)، » جنبندگان«به جاي » جمندگان«، »ناگهان«

أثیرپذیرفته آید که باید از گفتار تمی» و«ش از مفعول یا متمم، یک اگر فعل در وسط جمله باشد، غالباً بعد از آن، و پی -
پادشاهی که  واز تو پیدا شود «)؛ 3(مقدمه/ » خالص کنندگان و رستگاري دهندگان وو از ایشان بفرستم «باشد؛ مانند 

                                        
ي ادبی در حالت اضافه، به جاي کسره بین دو در گونه -مناطق غرب ایران پاوه، نوسود و مجاورش در عراق -. در زبان کردي هورامی 1

 اید این ویژگی شاهدي دیگر باشد بر این کهش .(سپاس از دوست ارجمند، فرهاد شاکلی، براي یادآوري این نکته)گذارند می» و«کلمه 
 .ي اصل مربوط به غرب ایران بوده استنسخه
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 نیز دیدهو ...؛ این ادغام در برخی دیگر از کلمات » هاکیسه«به جاي » کیسها«، »هاکوه«به جاي » کوها«، »هاگناه«
 در این موارد، حرف ادغام شده را برگرداندیم.» برادر را«به جاي » برادرا«، »هرروز«به جاي » هروز«شود، مانند: می

تسبیح کند (= کنید) خداي را و ... الحمد بگوید «مانند:  ،آیدمی» ي«در دوم شخص جمع (مضارع و امر)، تنها یک  -
؛ »بیایید«به جاي » بیاید«و )؛ 34/ 1» (شماید (= شمایید) نمک زمین«)؛ 6(مقدمه/ » (= بگویید) خداي را بر اسرائیل نو

ل در معنی اختال چون موجب و احتماالً برخاسته از لهجه و ...؛ در این مورد، ضبط قدیمی» بگشایید«به جاي » بگشاید«
 شد، به پاورقی انتقال یافت.می

 را برگزیدیم.» اهللا«و ما صورت  نوشته شده است» اله«همه جا به صورت » اهللا« -
 

 برخی اشکاالت و سهوهاي امالیی 
به  »نصوع«، »توبت«به جاي » طوبت«، »مغرور«به جاي » مقرور«، »مشغول«به جاي » مشقول«، »نقب«به جاي » نغب« -1

به » ثغیا«، »برخاستن«و » برخاسته«به جاي » برخواستن«و » برخواسته«، »خاست«به جاي » خواست«، »نصوح«جاي 
، »سألهم«به جاي » مثله«، »استقبال«به جاي » استغبال«، »هزینه«به جاي » حزینه«، »حاشا«به جاي » هاشا«، »قیاس«جاي 

به جاي » مزهب«، »حیاط«به جاي » حیات«، »حمیت«به جاي » همیت«، »وصیت«به جاي » وصیحت«و » وسیت«
به جاي » لغب«، »اعتراض«به جاي » اعتراز«، »نخاسی«به جاي » نخاصی«، »خوان (سفره)«به جاي » خان«، »مذهب«
به جاي » حواص«، »هالك«به جاي » حالك«، »بگزارد«به جاي » بگذارد«، »خسیسان«به جاي » نخصیصا«، »لقب«
ابد «، »سالح«به جاي » صالح«، »نواحی«به جاي » نواهی«، »محل«به جاي » مهل«، »مقرون«به جاي » مغرون«، »حواس«

به » هخواص«، »کفرناحوم«به جاي » کفروناجوم«، »ابد االبد«به جاي » ابدالبد«و » ابد اال ابد«و » ابد و ال ابد«و » ال ابد
، به این اشتباهات». معتزلی«و » معتزله«، »معتزالن«به جاي » معترلی«و » معترله«، »معترالن«، »خواص«یا » خاصه«جاي 

 اند. خاطر وضوح، بدون ذکر در پاورقی، در متن تصحیح شده

نویسنده  يرسم الخط امروزي منطبق نیست و اگر متأثر از لهجه ها و تعابیر در نسخه هست که با موازینبرخی واژه -2
 ها به قرار زیر است:نباشند، باید اشتباه به حساب آیند. برخی از این واژه

» ایندهز«و » زایده«، »فصح«به جاي » فصیح«، »ماهر«به جاي» ماهیر«، »قاعده«به جاي » قاعیده«، »فایده«به جاي » فاعیده«
مان«(البته معلمان را به صورت » معلم«به جاي » معلیم«، »ملک«به جاي » ملیک«، »زاییده«به جاي   که سدنویمی »معل
به جاي » الخیم«، »شب هنگام«به جاي » شب بهنگام«، »چنین«به جاي » جین«گردد)، ي خط کاتب برمیشیوه به بیشتر

، »کلمه«به جاي » کلیمه«، »عظمت«به جاي » عظیمت«، »ایشو مالخ«در تعبیر » مالک«به جاي » مالخ«و » مالکی«
 ؛ غالب این موارد را براي رعایت جانب»ناصري«و » ناصره«به جاي » ناصیري«و » ناصیره«، »متواضع«به جاي » متواضیع«

 ایم.ي امروز بازنویسی کرده، نیز بدون ذکر در پاورقی، به شیوهمعنی فهم
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ه ، یک عالمت شبی»سرکش«به جاي » ك«، و گاهی روي »بکشاید«نویسد مثل: می» ك«را معموالً به صورت » گ« -
 را نوشتیم.» گ«تمیز داده شود؛ در هر حال صورت » ك«گذارد تا از به مد می

 ما و »دانایی« جاي به »ہىدانا«: نویسدمی »ہ«اي در کنار هم آید، اولی را به صورت در کلمه» ي«هرگاه دو حرف  -
 .»یی«: نوشتیم »ي« دو با را مواردي چنین

 .نوشتیم »هی« صورت به که »گواهی« جاي به »ہىگوا«نوشته مثل: » ہى«را به صورت » هی«گاه  -

 را بدون تشدید ثبت کردیم.» س«که همه جا » رسید«، »ستد«گذارد: معموالً تشدید می» س«روي  -

 یدیم. نقطه را برگزبی رایج صورت ؛»بي چشم«به صورت » بی چشم»: «ي«گذارد نقطه می بزرگ دو» ي«معموالً زیر  -
ه ب» ازیشان«؛ »از او«و » از این«به جاي » ازو«و » ازین«خورد، از جمله: گرایش به سرهم نویسی در نسخه به چشم می -

 و چسبیده به کلمه بعدي (متمم«ب» حرف اضافه معموال به صورت » به«، »این است«به جاي » اینست«، »از ایشان«جاي 
 . مرا برگزیدییا مفعول با واسطه) آورده شده است و ما به تبعیت از رسم الخط رایج فرهنگستان جدانویسی 

» شما است«البته در همین حال، گاهی برخی مواضع را، بر خالف رسم الخط رایج فرهنگستان، جدا می نویسد، مانند  -
، »تشنگان«، »گرسنگان«به جاي » بزغاله گان«، »بره گان«، »خجسته گی«،»تشنه گان«، »گرسنه گان«، »شماست«به جاي 

خانه «، »گاننشست«به جاي » نشست گان«؛ »برداشتگان«به جاي » برداشت گان«، »بزغالگان«و » برّگان«، »خجستگی«
و ... به کار برده شده است و ما در این موارد از رسم الخط » همگان«به جاي » همه گان«، »خاندان«، به جاي »دان

 فرهنگستان تبعیت کردیم.

ي بعد از خود اضافه ي جمع به کلمه»ها«ثالً (چه ممدود عربی و چه فارسی) م» و«و » ا«ي مختوم به هرگاه کلمه -
و ...؛ » اشعیا پیغمبر«و نیز  »نیرو خود«یا  ،»چیزها سهمناك«، »انبارها من: «آیدنمی» ي«ي اضافه شود، میان آن دو، کسره

 و» غمبراشعیاء پی«ایم مانند افزوده» ي«یا » ء«و در کلمات فارسی همواره » ء«در این موارد در کلمات ممدود عربی 
 ».نیروي خود«و » هاي بزرگگناه«

، به بیند؛ این ویژگی غالباً در مصدرهاي دیدن (با بسامد باال)، نهادن، »به بینند«التزامی از فعلش: مانند » ب«جدا آمدن  -
ده یبردن، بریدن، بخشیدن، بستن، نشستن، نشاندن، نمودن، طلبیدن، خندیدن، ایستادن، افشاندن، انداختن و افتادن د

زي ي این موارد از روش امروهمهتصحیح مانند: بکنم، بفرستم؛ در ،آیدچسبیده به فعل می» ب« نیزشود. گاهی می
شد می شکل فعل غریب» ه«که جدانویسی آن را نگه داشتیم؛ چون در صورت حذف » افتادن«تبعیت کردیم مگر در 

ورد افشاندن و شد. در مي اصل پیدا میتالف بسیاري با نسخهها نیز اخاز نسخه بدل» بیفتم«یا » بیوفتم«انتخاب با و 
 انداختن نیز به همین ترتیب عمل شد.

 .خصوص نیز روش فوق اعمال شداین در ». نه کاشتی«، »نه بیند«نویسد مانند: را جدا از فعل می» نه«گاهی حرف نفی  -

ته نوش» ه«شوند و کلمه با یک در هم ادغام می» ه«دو جمع بسته شوند، معموالً » ها«هرگاه با » ه«کلمات مختوم به  -
به جاي » گناها«؛ »هاشاخه«به جاي » شاخها«، »هاکوچه«به جاي » کوچها«، »هاخانه«به جاي » خانها«شود، مانند می
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از اینجا  برخی از اختالفات میان نسخنویسانده است؛ نوشته یا می، باز میکه داراي تفسیر بودهاش حد اصلیواي نسخه
ان هاي مختلف بعدي و به دست ناسخدر استنساخها بویژه در نام مؤلف، برخاسته و برخی تحریفات و دیگرگونی

 شده است.ایجاد دقت کم

ار و رد تر از انکدالیل براي تأیید و پذیرش آن، حتی هم اکنون نیز، قوياي قوي است که بواعث و این وسوسه
در  ورد ها عرضه کآن است. منتهی در این صورت باید توضیحی علمی و توجیهی منطقی براي اختالفات میان نسخه

دن شواهد پیدا ش دشوار است. از این رو و به خاطر التزام به رویکرد علمی، تاو توجیهی توضیح این چنین حال حاضر 
 کنیم.متوقف می -و نه فرضیه-و اسناد دیگر، این استنتاج را در همین حد طرح به صورت وسوسه

ي اصل، خسرو ولد بهرام، در منابع در دسترس چیزي نیافتیم؛ از خالل نسخه دو نکته استنباط در مورد کاتب نسخه -
دان قوي نیست و این نکته را برخی اشکاالت نحوي و اغالط دانی چنعربیشود: یکی این که از جهت دانش زبان و می

ها، عنوان هایی از متن بویژه اسامی خاص وکند؛ از نظر دقت نیز برجسته نیست؛ قسمتامالیی راه یافته در متن، تأیید می
)، اما در بازگشت استمیان کاتبان رایج بوده  را سفید گذاشته تا برگردد و آنها را با شنگرف (سرخ) پر کند (و این کار

آنها را ندیده و همچنان سفید و خالی رها کرده است؛ همچنین در آوردن حروف ربط واضافه و جاي درست آنها 
 زده است. هایی از او سردقتیکم

 
 1هاها و فراهنجاريویژگی 
 

 هاي رسم الخطی ویژگی

خاصی دارند و ما با توجه به این که همواره دو هاي رسم الخطی ویژگی 2و ف  1ي ف ي اصل و نیز دو نسخهنسخه
هاي یایم. ویژگایم، آن را تغییر دادهرا در نظر داشته »فهم ساده و سریع معنی«و  ،»تلفظ رایج و عام امروزي«ي مؤلفه

 ي اصل به شرح ذیل است:رسم الخطی نسخه

نوشته » پ«، »ب«نوشتیم؛ گاهی هم به جاي » پ«و ما همه جا به صورت » ب«و » پ«را به دو صورت نوشته: » پ« -
 :  که با توجه به معنی اصالح کردیم.» باك نیست«به جاي » پاك نیست«مثالً

 .»نچشند«به جاي » نجشند«، »چیز«به جاي » جیز«نویسد: را به هر دو صورت چ و ج می» چ« -

 ».ز«، و گاه به صورت »هاکژدم«، »مژده«آمده: » ژ«گاه به صورت » ژ« -

                                        
 هاي کتاب، با التزام ما به اختصار همخوانی ندارد، از این رو بهها و فراهنجاري. طبیعی است که در این مقدمه، برشمردن تمام ویژگی1

 ها با تعداد اندکی مثال بسنده شد.ترین ویژگیبرخی از مهم
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ا هکند، از جهت شماره با کتاب مقدس ارتدوکسنیز به این دلیل که اساساً کتاب مقدسی که از آن شواهدي نقل می -
مزامیري که او از آنها نقل کرده، ظاهراً یک باب  ،لهمنطبق است؛ از جم -بویژه در مزامیر داوود و کتاب دانیال نبی -

آمده است؛ این امر 17آورد، در کتاب مقدس امروزي در مزمور به عنوان شاهد می 16کمتر دارد و آنچه او از مزمور 
 شود.در بسیاري از موارد دیده می

لفظ ها را بر اساس تنام ضبطتوان کرد زیرا عالوه بر تصریح خود وي، در برخی موارد در ارمنی بودن او تردید نمی -
 ها (غالباً اسامی خاص) را نیز ذکر کرده است.ارمنی آنها آورده یا در کنار تلفظ فارسی، تلفظ ارمنی واژه

ي ادهو در نتیجه، استف احتمال آشنایی یحیی بن عوض با زبان آشوري و سریانی (به دلیل همجواري با آشوریان) -
دارد، این  2و ف  1ي ف ي اصل نسبت به دو نسخهي سریانی وجود دارد؛ اضافاتی که نسخهمستقیم از اصل نسخه
 کند.گمان را تقویت می

تر از این شرح و در دو مفصل ، ظاهراًدست کم صاحب کتاب دیگري در شرح انجیل بوده زیاد، وي احتمالبه -
 ت نموده است:موضع به آن اشار

نام به نام که از کجا خالف یافت، در شرح بزرگ بجویید که آنجا معین است و در اینجا معانی  و دیگر شرح مفصلِ«
 ).12/ 1» (بسیار است، اما جهت پرهیز از تطویل به این مقدار اختصار کردیم

اند؛ اما این بنده مختصري دیگر به آن آوردههاي دیگر شرح پایان که در کتابحد و بیو از این نمودارها نمود بی« -
ا هي انجیل این معنی ذکر شود سبب این سخنشیوه نوشته است به جز این فصول، اما واجب باشد که در این مقدمه

که خدا فرمود بر زبان پیغمبران که من بیایم و خدا بیاید و سبب اظهار معجزها و آمدن پیغمبران زودتر از مسیح و 
 ).1(مقدمه/ » سیح به تن براي چه چیز بود، به لفظ مختصر و کوتاه و آشکاراآمدن م

مام آن تر از این بوده و تتوان نتیجه گرفت که همین کتاب هم مفصلاي کرده که بر اساس آن مییکبار هم اشاره -
)؛ اما فصل بدون 35/ 2» (آیدو گواهی این تفسیر مسند از پیغمبران در آخر این فصل می«به دست ما نرسیده است: 

مداً ها را عکه او، خود، فصل را به پایان رسانده و آن گواهیهست رسد. گرچه این احتمال ها به پایان میاین گواهی
 یا سهواً نیاورده است.

) به یکدیگر، و برخی قراین دیگر مانند 1نسخ (اصل، ف این قرابت از جهت ریشه و شباهت نسبی نام مؤلفان 
هاي مسینا زنیگمانهتوجه به و نیز  و ... ، قرابت در اعالم جغرافیاییمؤلفانبراي تألیف از سوي ي واحد اانگیزهذکر 

)Messina, 1951: xxلبنکیان (و) و گGulbenkian, 1981: 55-59(حان را در معرض این وسوسه ، مصح
ب (که  يمؤلف هر سه نسخه و شاید حتی نسخهدهد که جملگی این افراد را یک تن بدانیم؛ به دیگر سخن، قرار می

آید، یک تن از و ب نیز بر می 1ي اصل، ف ي نسخهاشتراك دارد)، آنچنان که از مقدمه 1در مقدمه، با اصل و ف 
ز روي اکرده و در هر شهر و ناحیه، چنین انجیلی را و بزرگان مسیحی بوده که به شهرهاي مختلف سفر میکلیسا آباء 
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ي اصل یک بار ، به تصریح در دو موضع نام نویسنده ذکر شده است: در نسخه1بر این در هر دو نسخه، اصل و ف 
 1ي فو دو مورد در نسخه» یحیی بن عوض« 39و بار دیگر در برگ » یحیی بن عوض تبریزي االرمنی«، 37در برگ 
قس ابراهیم بن شماس «، 124و بار دیگر در برگ » قس ابراهیم بن شماس عبداهللا الحصنکیفی« 16گ یک بار بر

اساساً نه مقدمه دارد نه بخش تفسیرها را، بنابراین  2ف  ينسخه». عبداهللا الحصنکیفی المسیحی السریانی الیعقوبی
نویسنده یعنی یحیی بن عوض در چند موضع  ي اصل،نویسنده و کاتب و ... در آن مبهم و ناشناخته است. در نسخه

 يتري از آن خود ارجاع داده است. نویسندهمدعی شده که مطلب را مختصر نوشته و خواننده را به کتاب مفصل
) و 13برگ (» چهار انجیل نبشتم به زبان پارسی و بعضی از تفسیر او«نیز مدعی است که پیش از این  1ي ف نسخه
) است و این پنجمین آنهاست. گفتنی 1در خراسان و مازندران (مازندران، هرات، نیشابور، سینابادها ي این انجیلهمه

کند، ، قس ابراهیم بن شماس عبداهللا الحصنکیفی، از آن یاد می1ي ف ي نسخهآن که سومین انجیلی که نویسنده
ي نسخه ؤلفمن که یحیی بن عوض، نوشته شده و شگفت آ» در نیشابور وقف دیر شهداي مارسرکین«انجیلی است که 

 ي اصل داده است.ي خودش، نسخهاصل نیز شبیه به همین مطلب را در مورد نسخه
 توان استخراج و استنباط کرد:از خالل اشارات و مطالب کتاب چند نکته را در باب یحیی بن عوض می

لی تبریزي ارمنی است. او شخص فاضنام دقیق و درست مترجم این نسخه چنان که خود نوشته، یحیی بن عوض  
ست از جمله کشیشان و شبانان کلیسا بوده ا يو. احتماالً شوددریافت میاي که بر کتاب نوشته، بوده و این از مقدمه

به دلیل تسلطی که بر کتاب مقدس دارد و در شروح و تفاسیري که بر جاي جاي کتاب مقدس نوشته، این تسلط 
 آشکار است. 

اند و دقوي، مسیحی ارتدوکس است زیرا در اشاره به داستان سوسنه (شویشان)، آن را در اول دانیال نبی میبه ظنّ  -
اً این ها اساسیل پروتستانانجامروزه در ها و در کتاب مقدس ارتدوکسی چنین است؛ دانیم که در نزد ارتدوکسمی

 دانیال آورده است. 13این داستان را در باب نیز ها باب است و انجیل کاتولیک 12 کتاب دانیال ندارد و وجودباب 
گواهی این، خدا زودتر آشکارا کرد در اول کتاب دانیال پیغمبر در حکایت آن دو قاضی و شویشان، آن زن که «

آورد  نداشتند و بر او بهانه نهادند به دروغ. آنگه خدا دانیال را فرستاد تا ایشان را از دروغ بیروقاضیان او را دوست می
 ).3/ 3» (و زن را رهانید و آن بود که در خرابی افتادند

که گفت  آن«رود: ها براي تأیید تعمید به کار میو نیز به دلیل اشاره به روغن میران (مرون) که تنها نزد ارتدوکس -
ود [و] به شانده میکه تا ابد کردار این زن آشکارا شود، این است که نام [او] در انجیل که کتاب زندگانی است، خو

 .2)36/ 3» (شوندآن شیوه روغن میران که خلق از بهر پاکی جان به آن اندوده می

                                        
 اي در نواحی مرکزي مشهد است.است که امروز محله» سناباد«. احتماالً مقصود 1

 در: »Chrismation«. براي دیدن توضیحات بیشتر در این باب، رك: مدخل 2

http://www.evangelicalorthodoxcatholic.org/teach_13.html  
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 یهود یهودا (به معنی سرزمین قوم یهود)

 کنهکاران گناه کاران

 سیوم سیم

 گرد شدن یا کردن جمع شدن یا کردن

 نبشته/ نبشتن نوشته/ نوشتن

 زوتر زودتر

 بیوفتند به افتند

 بدو به او

 سخریوطی اسخریوطی

 قبیلت قبیلیت

 الیشبع الیشع/ ایشع

 زفان زبان

 الّا ولیکنلیکن/ 

 فیالطس فیالفس

 اشکارا آشکار

 دیکر دگر

 تا (تعلیل) که (تعلیل)

صورت فعلی  2و ف  1ي ف تر است؛ با این تفاوت که در نسخهتر و مفهومي اصل کاملها در نسخهعنوان فصل -
 ي اصل، صورت مصدري. مجهول زیادتر است و در نسخه

 
 ي اصل یا مترجم نسخه مؤلّف

نسخه  دو، نه نامی از تاتیان و دیاتسارون به میان آمده و نه گفته شده که این 1ي ف ي اصل و نسخهجاي نسخهدر هیج 
ترجمه از کتابی دیگر است. در مورد تفسیرهاي موجود در دو نسخه نیز چنین است و در هیچ جایی به بزرگان این 

ت. عالوه اي نشده اسون برنابا و ژوستین و ... اشارهشیوه از تفسیرنویسی بر عهد جدید، چنان که خواهیم گفت، همچ



  13پیوند / هم انجیل   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،که در این فهرست آمده ها و اختالفات نسخبوده، در پاورقی ذکر شده است. ویژگی» ب«ي ي اصل و نسخهنسخه
و  1ف  يتوان افزود و دیگر این که میان نسخهرا می» گاهی«ین بر سر بیشتر موارد، قید همیشه و همه جا نیست، بنابرا

 شود:اختالف کمتر دیده می 2ي ف نسخه

 

 )2و ف  1ها (ف نسخه بدل ي اصلنسخه

 زیرا که، زیرا آن که، از براء آن که از بهر آن که

 »از براء« /» براء« از بهر/ از جهت

 همکینان همه

 »شما را«متمم با حرف اضافه پسین مانند:  با حرف اضافه پیشین: به شما، بر شما متمم

 »ب«فعل التزامی بدون 

 به صورت جدا» به«فعل التزامی با 

 »ب«معموال با فعل التزامی 

 به صورت سرهم» ب«فعل التزامی با 

 بدیشان به ایشان

 بکلی به یکبار

 تدبیراندیشه، اندیشه بد،  کهنگاج/ کهنکاج

 کدامین کدام

 دنیاوي دنیایی

 نگه نگاه 

 تمامیت تمامت، تمام، تمامی، همه، جمیع

 کراهیت کراهت

 در عجب ماندن در تعجب ماندن

 (مثالً در سخنهاء)» ء« (مثالً در سخنهاي)» ي«

 به جز از آن که به جز آن که

 بدر بیرون

 )1زندکان (بویژه در ف  زِندگان و زندگان

 هیرودیس هیردوس
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د. و برادر، ا سخن بگویشود که چه بشود. و شما پاسخ دهندگان نیستید و جان پدر شما، او است که بر زبان شمداده می
 ». برادر خود را به مرگ بدهد و پدر، فرزند را و فرزند، پدر را؛ و فرزندان بر پدر بجهند و بکشند

ل و او را از رز بیرون بردند کشتند. مرا خبر دهید که چون «پاراگراف مقابل را ندارد:  2، ف 45، فصل 3یا در باب  -
همه بدو گفتند که آن رزبانان را بکشد و هر چه بدتر تباه کند و رز را به دیگران خداوند رز بیاید، به ایشان چه کند؟ 

 ».ي او را در هنگام به او برسانندبدهد که تیمار کند و میوه

 

 ي اصلفهرست نسخه

ي اصل، در آخر مقدمه و پیش از متن اصلی (پیش از باب الباب اول)، فهرستی از ابواب و فصول کتاب آمده در نسخه
 ست. در باب این فهرست چند نکته گفتنی است:ا

 هایی دارد.تفاوت 2و ف  1ي ف ها) با متن و نیز با نسخهها (فصلباب(تقدم و تأخّر) این فهرست از نظر ترتیب  -

متفاوت است؛ ضمن این که در این فهرست مبناي تقسیم، باب  1ي ف ها با نسخهاز نظر تعداد و نوع تبویب باب -
 است و در متن کتاب، فصل.

 2و ف  1 ي فها در متن اصلی و گاه با نسخهها با عنوان فصلاز نظر کلمات به کار رفته در عنوان باباین فهرست  -
 تفاوت دارد.

تغییر دهیم و تصحیح  2و ف  1تن با متن و با ف به این ترتیب اگر قرار بود فهرست خود نسخه را براي تطبیق یاف 
افت؛ یشدیم و خواننده واقعیت نسخه را درنمییافت و از نسخه خیلی دور مینماییم، تغییرات زیادي در آن راه می
 ،ها در خود متنهاي فصلاز عنوان یهگاو نیز  2و ف  1ي ف گیري از نسخهپس در آن تغییري ندادیم فقط با بهره

 بدان افزودیم. ها را افتادگی

ایم ظیم کردهتن ،اندها آن گونه که در متن کتاب آمدهبراي جبران این مسأله، فهرست اول کتاب را بر اساس فصل 
 نمایند.ها داللت میکه خواننده را به عنوان و ترتیب درست فصل

 

 هاجدول اختالف نسخه

ها سخههایی را که با بسامد باال در ن، در جدول زیر فهرستی از اختالفهاهاي میان نسخهتر اختالفبراي تشخیص آسان
ها را اگر هایم، اختالف نسخایم. ذکر این نکته ضروري است که بنا به روشی که در پیش گرفتهشود، آوردهدیده می

ه بیش هایی کآن اختالفایم و ایم و در این جدول نیاوردهکمتر از سه مرتبه تکرار شده بوده، در پاورقی ذکر کرده
ایم. اگر اختالف مهم و معناداري میان ایم و در پاورقی به آنها نپرداختهاز سه بار تکرار شده، در این جدول آورده
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 ها الف نسخهاخت

که متن  هایی. تا آنجاها و اختالفي اصل تفاوتبا یکدیگر قرابت بیشتري دارند و با نسخه 2و ف  1ي ف دو نسخه
 هافسیرتدر بخش ها بیشتر در ترتیب ارکان جمله است و گاه در انتخاب واژه؛ اما شود، اختالفچهار انجیل نقل می

رسد هر یک از این دو نسخه براي شود تا آنجا که به نظر میها زیاد میاختالف -دارند 1 ف و اصل ينسخه دو که –
در و مایزي است متي زبانی و فرهنگی متفاوت با دیگري نوشته شده است؛ مخاطبی که داراي پیشینه ،مخاطبی خاص

 اصلي نسخهر بر ایجاز است و در بنا بیشت 1کند. مثالً در ف متفاوت با دیگري زندگی می ،ي جغرافیایی خاصیمنطقه
ر بلکه به ي دیگنسخهبر اي تفاوت زمانی باشد و نشان تقدم و تأخر نسخه ،هااین تفاوترسد به نظر نمیبر اطناب؛ 

ي اصل) رسد و دیگري (نسخه) مربوط به شرق ایران به نظر می1جغرافیایی است؛ یکی (بیشتر ف  ییهاظاهر اختالف
مؤلف ن رو از ای ،دانندهایی نوشته شده که زبان سریانی نمیي اصل براي ارمنی زبانایران است؛ نسخهمربوط به غرب 

 اسامی را به صورت ارمنی ضبط کرده یا گاه معادل ارمنی اسامی را داده است.

دهد میهایی هست که نشان از طرف دیگر در استفاده از چهار انجیل تفاوت 2و ف  1بین اصل از یک طرف و ف  -
 يجملهر د ي صرف از روي یک یا دو نسخه نبوده است؛ مثالًیا بازنویساننده نویسندهیحیی بن عوض تبریزي ارمنی تنها 

 زیر از مرقس:
در ف » ترزیاده«؛ به جاي 1 )61/ 2» (شدتر میکردند، زیاده] و هیچ عالج پذیر نبود و چندان که عالج می26: 5س [«
 آمده که بر لوقا متّکی است.» دشخوارتر و رنجورتر« 2و ف  1

ضمن این که احتمال آشنایی یحیی بن عوض با زبان آشوري و سریانی (به دلیل همجواري با آشوریان) و در نتیجه 
دارد،  2و ف  1ي ف ي اصل نسبت یه دو نسخهي سریانی وجود دارد؛ اضافاتی که نسخهاستفاده مستقیم از اصل نسخه

 کند.گمان را تقویت میاین 

نسخه ارتباط این دو ي اصل با رسد نسخهبه نظر می 2و ف  1ف ي اصل و نسخهها میان با توجه به کمبودها و اختالف -
ا زیاد همصادیق این اختالفشده باشد؛  ي آزاد استنساخي مادر، به شیوهو ممکن است از روي نسخه مستقیمی ندارد

 شود:ي زیر بسنده میجانب اختصار به چند نمونهاست، اما براي رعایت 

و پرهیز دارید از خلق غایت پرهیزي زیرا شما «پاراگراف مقابل را به طور کامل ندارد:  2، ف 7، فصل 3مثالً در باب 
ها ایشان شما را چوب بزنند؛ و پیش حاکمان و ملکان ببرند از جهت من را در دست قاضیان بدهند و در میان جماعت

تا بر ایشان گواهی باشد. و بر خلق چون شما را بسپارند، شما بهر جواب اندیشه مکنید زیرا در آن ساعت شما را جواب 

                                        
 ي فصل است.ي باب الباب و عدد سمت چپ، شمارهراست، شماره در داخل قلّاب، عدد سمت. 1
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تمام شد انجیل متی یکی از جمله دوازده حواریون در شهر معمور ترسایان کفه «بعد از اتمام انجیل متی:  68در برگ 
 ».چهارم ماه اونیس

تمام شد انجیل مرقس به دست ضعیف ترین آفرینش خدا شیمون بن یوسف «بعد از اتمام انجیل مرقس:  96در برگ 
 ».ترسا در شهر کفه حما اهللا من اآلفات

تمام شد انجیل لوقا به مبارکی و دل خوش روز آدینه وقت چاشت بیست و «بعد از اتمام انجیل لوقا:  143در برگ 
 ».هشتم ماه حزیران

تمام شد چهار انجیل معظم متی و مرقس و لوقا و یوحنا در شهر معموره «بعد از اتمام انجیل یوحنا:  174و در برگ 
ترسایان و کریستان کفه روز سه شنبه نماز دیگر [...] نهم ماه تموز که به رومی اولیس گویند سال بر هزار سیصد چهل 

 ».تبریزيبن یوسف بن ابرهیم ال ]نا نیستچند کلمه که خوا[ترین خلق خداي یک کریستی مسیح بر دست ضعیف

و نبشته شد به امر و اشارت صاحبه و مالکه مفخر الخواص و الفخار (کذا) شرف ال : «174و آخرین جمله در برگ 
 .»مسیح دوست و برادر کلیساء پاك خواجه امیر بن سهم الدوله بن شیرانه المعروف به تفلیسی غفر اهللا له و لوالدیه آمین

مشترك است، اما در متن و تفسیرها، خیر. در این نسخه هر یک از چهار  1ي اصل و ف در مقدمه با نسخه» ب« ينسخه 
هاي امروزي متفاوت است. گرچه چیزي بر انجیل مانند عهد جدید امروزي به تفکیک آمده ولی از نظر تبویب با انجیل

 هاي امروزي است.متفاوت ابواب، شمار آنها بیشتر از انجیل هاي امروزي افزون ندارد، اما به دلیل تقسیم بنديانجیل

شود که با متن یونانی و هایی در آن دیده میي چهار انجیل است، قرائتي جداگانهي ب اگرچه ترجمهنسخه 
اند هشود که هر دو اصل واحدي داشت] یکسان است و معلوم میپیوندانجیل همي فارسی [سریانی متفاوت، اما با نسخه

تر هتر و شبینزدیک» ب«ي ي اصل از حیث واژگان، در برخی موارد به نسخه)؛ عالوه بر این نسخه8: 1387(باغ بیدي، 
استفاده شده » ب«هاي آن از ي اصل و افتادگیاز این رو در خوانش برخی مواضع نسخه؛ 2و ف  1است تا به ف 

ي وسیعی بوده و بعد از آن چهار انجیل با پنجم مورد استفادهدانیم که دیاتسارون در شرق تا حدود قرن است. می
چنین  ،) و ظاهراً در زبان فارسی همHunt, 2003: 2تالش و نفوذ کسانی مانند ربوال و تئودور جانشین آن شد (

یکردي دارد، حاصل چنین رو اصلي دلیان که قرابت فراوانی با نسخهي بانیست که نسخه دورجریانی رخ داده است و 
ورت به ص در نوشتن چهار انجیل» ب«ي ي نسخهبعد از جمع آوري دیاتسارون، نویسندهاحتماال  ؛ یعنیبوده باشد

ستردگی گبه کتاب يبقیهو در تصحیح مقدمه به طور کامل در  ،به هر حال .استکرده مراجعه  ي اصلبه نسخه مجزا،
 استفاده شد.ي ب از نسخه
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ما ا دهد،هاي چهارگانه نشان میخذ آیات را در انجیلآهایی آمده که غالباً مدر حاشیه گاهی به خط التین یادداشت
 ده است.شو تنها به آوردن نام آن انجیل و باب اکتفا  نیامدهي آیات شماره

 اي به مؤلّف، کاتب و مالک آن نشده است و نسخه فاقد هرگونه ترقیمه و تاریخ است. نسخه اشاره موضع ازدر هیچ 

و اصل  1از ف  2ي ف توان گمان برد که نسخههاي نسخه میآسیب دیدگیبرخی از روي رسم الخط، کاغذ و 
نوشته در حالی که در غالباً یشوع  2در ف از جمله این که  ،تر بوده استبه متن سریانی نزدیکبه دالیلی تر و کهن
دانیم که سریانیان اصل هم یشوع و هم عیسی و هم مسیح و غلبه با مسیح است و میي نسخهعیسی و در  ،1ف 

، 2ف  يبعدها عیسی رواج بیشتري یافت. با این استدالل نسخه ؛نامیدندبخصوص در اوایل کار مسیح را یشوع می
 رسد.تر به نظر میي سریانی نزدیکنسخهتر و به ي اسامی خاص کهندست کم درحوزه

شته تر که تفسیرها را داشته، نوي قدیماز روي یک نسخه که فاقد تفسیرها و مقدمه است، احتماالً 2ي ف اما خود نسخه
) بخشی از تفسیر را آورده ولی آن را که تناسبی با متن نیز 40/ 4مربوط به  294شده است زیرا در یک مورد (برگ 

 به صورت کامل و در جاي خودش آمده است. 1ناقص رها کرده است؛ این قسمت ناقص، در اصل و ف  ندارد،

 

 ي بنسخه

  MS. Pococke 241 يي بادلیان اکسفورد است به شمارهمتعلق به کتابخانه 

به  1053در ص  Theology and Lawي بادلیان در بخش این نسخه در کاتالوگ نسخ خطی فارسی کتابخانه
 معرفی شده است. 1835ي شماره

و بخشی از سطري؛ صفحات اول آب خورده  18قدیمی؛ صفحات  و کم نقطه ،درشت ،خوش برگ؛ نسخِ 174
هایی تیادداش حاشیهتر و رنگ مشکی. گاه در رفته و وصالی شده است. عناوین به قلم نسخ درشتاز میان حواشی 

 صفحات در مقدمه گاه جابجا شده است.و براي جبران افتادگی متن افزوده شده 

ق)؛  741ي یوحنا بن القس الیعقوبی؛ مورخ به سال هزار و سیصد و چهل و یک کریستی (ي این نسخه نوشتهمقدمه
خه را از روي اند که نسي یوسف بن ابراهیم التبریزي، در شهر کفّه؛ هیچ یک از این دو تن ننوشتهکل کتاب نوشته

 اند.کرده ي دیگري کتابتنسخه

 ...».این مقدمه در شهر تفلیس نبشته شد «گوید در مقدمه می 18در برگ 

چون این بنده یوحنا بن القس یوسف الیعقوبی ... این مقدمه را ساختم و چهار «تر: و چند خط پایین 18در همین برگ 
ی در ده و در پایان هر یک، جمالتسپس هر یک از چهار انجیل را به تفکیک آور...» انجیل را به زبان پارسی نبشتم 

 مورد زمان اتمام آن انجیل نوشته:
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هر یک سمبل چه چیز است: شیر لوقا دجله خمر؛ گاو نر متی سیحون لبن؛ کرکس یوحنا فرات سمن؛ آدمی مرقس 
 1فیشون عسل.

 دو برگ بعدي چهار مقدمه است به عربی، هر یک براي یکی از چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا.

ب هذا االنجیل المبارك باجتهاد االب الروحانی و الراعی تکمل و انکت«ي پایانی نسخه به عربی چنین است: و جمله
الصالح المتشبه بزهده لالب انطونیوس انطون ابیسکابوس ابن المومن الخیر المرحوم حنا ابن ابخیکی من حصنکیف 

 است.» قکط«و این جمله در برگ » رحمه اهللا من ترحم علیهم امین

 قلمی متفاوت و احتماالً با شنگرف نوشته شده است. ي صفحات و بادر حاشیه 1ها در ف ي فصلشماره

 

 2ي ف نسخه

 .Orientali 399 bn da microي ي فلورانس است به شمارهاین نسخه نیز متعلق به کتابخانه

 اسم نسخه در برگ اول بعد از جلد: انجیل یسوع مسیح عیسی بن مریم.

بنام پدر و پسر و جان پاك یکی خدا االنجیل المعظم باب بسم االب و االبن و روح القدس اله واحد «شروع نسخه: 
 ...».االول هفتاد یک فصل اول س سر انجیل یشوع 

و خدا ایشانرا یاري میداد و سخن ایشان درست میکرد بآیتها و شکفتها که میکردند آمین تمام شد انجیل «جمله پایانی: 
 ».مقدس مطهر

ها ي نسخه قدري باز شده و بعضاً برگز روي عکس پیداست که شیرازهبرگ دارد و فاقد افتادگی است. ا 322نسخه 
 اند.از هم جدا شده

اي التین و هي آغاز: یک سرلوح دارد که بیشتر صفحه را گرفته، این سرلوح جدولی است که به سبک انجیلصفحه
 غربی نقش شده است. 

مشکول است؛ عناوین در تصویر سیاه  4سطري به چند قلم؛ تا برگ  9جلد تیماج ضربی و لوالیی؛ خط نسخ درشت، 
ی تر است؛ گاهی در بین سطور به خطرنگو سفیدي که در دست ماست، احتماالً شنگرف است زیرا در تصویر کم

 جدیدتر عبارات و یا کلماتی افزوده شده است.

 د.گذاري رقمی ندارنهاي خطی فارسی که شمارهگذاري صفحات با اعداد و ارقام و فارسی است بر عکس نسخهشماره

                                        
اما در تطبیق  ،)1-14: 1( ) و حزقیال7: 4هاي موجودات برگرفته از مکاشفه (بعد) و سمبل به 10: 2. نام چهار رود برگرفته از پیدایش (1

هاي خمر و لبن و ...، و در باب سمبل) Felix Just, 2009(در این باب، رك: ، هایی وجود داردآنها با یکی از چهار نویسنده اختالف
 ).Gunkel, 1987: 66-67رك: (
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یا و اسامی برخی انبیا مانند اشع نیز خدا، عیسی، مسیح، صلیب، مریم، تورات و همچونکلماتی  کاتب این نسخه -
 اره نهاده است.برخی انبیا ستنیز کلماتی مانند خدا و مسیح و  از قبل و بعد ؛ همچنیننوشته(سرخ) عاموس را با شنگرف 
 رنگ (سیاه) نوشتیم.هایی، تمام متن را به صورت تکبه دلیل محدودیت

و  هاي زبانی، ادبیشده. بنابراین هم از نظر قدمت نسخه و هم از نظر ویژگیکتابت قمري  1111در سال ، نسخهاین به هر حال 
 ها حایز اهمیت است. نظر توجه ایرانیان به عیسی مسیح و زندگی و سلوك او در آن زمانرسم الخطی و هم از 

 

 1ي ف نسخه

 .Orientali 399 bn da microي ي فلورانس است به شمارهاین نسخه متعلق به کتابخانه

رب اي ضجلد چرمی ضربی، روي جلد نقش صلیب ضرب شده با جدول ضخیم، و پشت جلد جدول که در وسط دایره
خه ي آغاز و پایان به خط ارمنی است (شاید فهرست نسبا تزییناتی دیگر. چند صفحهي شش پر شده، در آن یک ستاره

است) و پس از آن یک صفحه به التین. شروع نسخه با یک سرلوح که احتماالً زرین است و در میکروفیلم نقوش 
 ياحتماالً به شنگرف یا زر است، زیرا در میکروفیلم رنگ آنها نسبت به بقیه شود. عناوین و کلمات کلیديدیده می

 سطري است. 20برگ دارد و فاقد افتادگی است و خط آن، نسخ خواناي  139متن متفاوت است. نسخه 

 ست.ا گذاري شده است؛ عالوه بر آن از رکابه پاي صفحات نیز استفاده شدهصفحات به روش ابجد یا حساب جمل شماره

کتاب االنجیل المعظّم مجموع از جهار سر انجیل علی التوالی بی «است و شروع نسخه با این جمله: » ب«برگ آغازین 
تکریر جنانک یک لفظ فروکذاشته نشد از جهار انجیل الّا همه درین کتاب ضبط شده معین و مبین نبشته شد خدایش 

تاب ؛ و سپس شروع ک»عاجز مسکین را بخدا بیامرزي یادارد امین امین امینرا جون بخواند نویسنده  ةبیامرزاد از خوانند
 .»...بسمِ االبِ و االبنِ و روح القُدس الَه واحد این لفظ مقدمه است که بیشتر از انجیل خوانده شود «با این جمله: 

 است.هست که سفید » قل«ي است و البته پس از آن، یک برگ با شماره» قکط«برگ پایانی 

 ». خداء تعالی ثواب دو جهانی ارزانی باد خواننده را و شنونده را امین امین امین«یابد: با این جمله نسخه پایان می

تمام شد کتاب انجیل معظم از ان جهار انجیل مقدس بروزکار پادشاه عادل سلطان سلیمان «ي کتاب: سپس ترقیمه
ی ه اعز اهللا تعالی انصاره و فی ایام شاه طهماس پادشاه تخت تبریز فالمعظم سلطان البر و البحر صاحب تخت قسطنطین

 م.). 1547دسامبر  14ق/ معادل یکشنبه  954» (تاریخ بیست و یکم شوال المعظم سنه اربعه و خمسون و تسعمایه هاللی

دوم  ؛اول تصویر نویسندگان چهار انجیل یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا :پس از ترقیمه، پنج طرح و سه تصویر آمده
 ؛ي ورود او به اورشلیم استتصویر عیسی مسیح سوار بر االغ در حالی که دو نفر روي درخت اند، احتماال صحنه

هد که د سوم تصویر چهار موجود: شیر، گاو نر، کرکس و آدمی در طرحی و براي هر صورت کلماتی نوشته تا نشان
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) متن فارسی اثر را به همراه Giuseppe Messinaي آن نگاشتند و سرانجام جوزپه مسینا (فرنگی، مقاالتی درباره
 به چاپ رساند.  .م1951ي مبسوط به سال اي ایتالیایی و مقدمهترجمه

ی عیسی مسیح پرداخته و در این راه چهار انجیل را ي جدلی، به معرفاتصحیح حاضر، پس از مقدمهدر ي اصل نسخه
 است شبیه به انجیل دیاتسارون.  ند دادهپیودرهم آمیخته و به هم 

 
 هانسخه توصیف و معرّفی

 ایم:نامیده» ب«و » 2ف «، »1ف «، »اصل«اختصار ي در دسترس بهره گرفته شده که آنها را بهدر تصحیح حاضر، از چهار نسخه

 

 اصلي نسخه

نسخه عنوان  ؛816789ي ثبت ي ملی جمهوري اسالمی ایران است به شمارهاین نسخه متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه
 است. ي انجیلترجمهعنوان قراردادي آن ندارد و 

 قیلعتسط ن؛ به خوديخن یگرنذ فاغ؛ ک185×270 طع، ق120×210طور ي سدازهطر، انس 15، رگب 172مشخصات ظاهري: 
، دولج، مهوتو ب لا گب جرن، تیوایقز، مرمق اجمید، تل؛ برخی از صفحات رکابه دارد. جنسبتاً خوش و گاهی شکسته نستعلیق

 .تاس یادگتاف آب و یودگسر؛ نسخه داراي فرفگنش هب ناوین؛ عذياغر کتد آسلج ، درونیربض هنگنم

 ).172 رگ] (بنیسح... الده ب[ع یضیر به)، م1 رگد] (بمحم نی بقت دهبع هلاالاله[الال یضیر به: مرهیو غ کلما و ترههم

 قمري. 1111 نهم رجب سال تاریخ استنساخ:ریزي ارمنی؛ تب وضع نب ییحی مرجت؛ مرامهد برو ولسخ باتک

 .»ترفعم مدیقت تهود جش دهوانخ لیجر از انتشیب هک تسایهدمقظ مفل نای«: بعد از ذکر نام خدا؛ هخساز نآغ

 هد الاشوار بمردد و هوار گمز هیچ همار هروزکردد و در آنگ انآس شیپ تاس تدرش هک هر چو ه: «... هخسن امجان
 ».اريادگی تهاز ج رامهد برو ولسخبه دست کمترین خلق خدا ... د ش هتوشن لیجان ابتکال تاممت ملاع

ا اشاره هرا که باید با حروف اختصاري به انجیل هاییي متن را نوشته و قسمتپیداست که ناسخ (کاتب) ابتدا همه -
نوشته، سفید گذاشته تا بعد برگردد و آنها را پر کند. در این گونه مواقع روي آخرین کرده و با رنگ سرخ میمی

داخل  سرخ قلمتر نوشته و بعد بازگشته و آن حرف را با کلمه پیش از جاي خالی آن حرف اختصاري را کوچک
ته است. محتمل است که برخی از این جاهاي خالی را در بازگشت ندیده و پر نکرده باشد مثل برگ جاي خالی نوش

 به بعد. 307و  306
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ي هاهاي فراوان آن حذف شد و انجیلآن را داراي برخی اشکاالت دانست و نوعی بدعت به شمار آورد و ظاهراً نسخه
ن در هایی از آنسخ اصلی سریانی دیاتسارون از میان رفت و تنها نقل قول به دنبال آن، 1چهارگانه جانشین آن گردید.

ان ها بعد از قرن پنجم، دیاتسارون کتاب مقدس مسیحیمیان تفاسیر چند قرن بعدي باقی ماند. البته در شرق، تا مدت
هاي زاديل و با بسط آدانیم، این کتاب نخست به عربی ترجمه شد و سپس در برخی از دوران مغوبود. تا آنجا که می
ي دیاتسارون اند که نخستین ترجمهگمان برده 3این کتاب چند بار به فارسی ترجمه و بازنویسی شد. 2دینی و اعتقادي،

هاي پایانی تر سال) و برخی به صورت دقیق505: 1388به فارسی مربوط به همین دوران مغوالن باشد (رك: افشار، 
 ).40: 1389قلعه، اند (صفري آقي زمانی نگارش آن دانستهرا محدودهق)  705تا  694ي هفتم (سده

ذیرفت هاي گوناگون انجام پهایی از آن به زبانترجمهبه دلیل اقبال بسیار به دیاتسارون، دهد که شواهد نشان می 
د واقع گردید؛ ران مورد تقلیي کار تاتیان نیز در ادوار بعد توسط دیگعالوه بر اینها، شیوه هایی بر آن نوشته شد.شرحو 

، نیز از جهت شیوه و ساختار با دیاتسارون قرابت دارد، اما پیداست که مترجم پیوندانجیل همچنان که کتاب حاضر، 
خود را به متن اصلی کامالً مقید نداشته و جاي جاي مطالب را به سیاق ذهنیت فارسی زبانان درآورده است؛ از این رو 

 ).9: 1387باید آن را اثري جداگانه و مستقل به شمار آورد (نک: رضایی باغ بیدي، 

ق. از سوي استیفان پنجم ــ مطران ارمنی مقیم شهر سلماس ــ  954از دیاتسارونِ فارسی یک نسخه به سال  
). این نسخه بعدها به 38: 1389نویسانده و براي تقدیم به پاپ پل سوم به روم ارسال شده است (صفري آق قلعه، 

سید و پس از آن تنی چند از پژوهشگران ) رBiblioteca Medicea Laurenzianaي شهر فلورانس (کتابخانه

                                        
 ).MacFall, 1994) و (Hill, 1910(. براي دیدن بحث در باب علل کنار گذاشتن دیاتسارون و بازگرداندن چهار انجیل، رك: 1

: اي دین شمنی بود (نکي خود را داشتند که گونهبردند، دین آبا و اجدادي ویژهمغوالن آنگاه که هنوز در سرزمین اصلیشان به سر می. 2
-8: همان، ک)، اما بتدریج برخی از قبایل مغولی با مسیحیت آشنا شدند و رفته رفته به کسوت این دین درآمدند (ن46ـ1: 1، ج 1367بیانی، 

ر آن دوره، مسیحیت در میان آنان گسترش چشمگیري یافت؛ بویژه که آنها ب). همزمان با آغاز جهانگیري چنگیز و با تسامح دینیِ حاکم 174
ر بط آنان لهایی از مسیحیت بود ــ آشنا شده بودند. پس از ورود مغوالن به ایران و تسهاي مانوي ــ که خود داراي آمیزهپیش از آن با اندیشه

ه، ها نیز به مناطق شمالی ایران کوچانده شداین سرزمین، عالوه بر مغوالنِ مسیحی که به ایران وارد شدند، شماري از مسیحیانِ دیگر سرزمین
اندهان او و فرمي هوالگو در آنجا جایگیر شدند. در این دوره مسیحیان کمتر مورد آزار و اذیت قرار داشتند بویژه که شماري از افراد خانواده

 يي اصلی هوالگو یعنی دوقوزخاتون و یکی دیگر از زنان هوالگو به نام توقیتی خاتون ــ خواهرزادهمعتقد به این دین بودند، مثالً ملکه
یِ ــ نیز مسیح ترین فرماندهان لشکر هوالگو). همچنین کیتبوقا ــ از بزرگ30-1: 1364دوقوزخاتون ــ از پیروان این دین بودند (نک: نوایی، 

خان، ورق براي ). البته این شرایط موقتی بود چنان که چند دهه پس از آن با اسالم آوردن غازان580: 1353نسطوري بود (نک: گروسه، 
پس  ). با این حال، در همان ایام معدود و اندکی259-60: 1384مسیحیان برگشت و شرایط نامطلوبی بدیشان روي آورد (نک: اقبال آشتیانی، 

 ن به زبان فارسی صورت گرفت.وهاي چهارگانه) و نیز دیاتسارهایی از عهد عتیق و عهد جدید (بویژه انجیلاز آن، ترجمه
 ).Higgens, 1952 and 1976هاي عربی و فارسی دیاتسارون، رك: (ي ترجمه. براي دیدن اطالعات بیشتر درباره3
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 تاتیان و دیاتسارون

یسی هاي عها و مطالب مربوط به زندگی و آموزهم.، یک مسیحیِ سریانی به نام تاتیان آگاهی 175تا  150هاي بین سال
مسیح را به ترتیبی منطقی ــ بویژه از دیدگاه ترتیب زمانی رویدادها ــ و با پرهیز از یادکرد مکررات، استخراج و از نو 

ي و عمده 1) نامید. از زندگی تاتیان اطالعات اندکی در دست استronaDiatess» (دیاتسارون«و آن را  تدوین کرد
به دنیا آمد، تحصیالت و سفرهاي بسیاري انجام داد، چندي  .م 110این اطالعات بر اساس آثار اوست. او در حدود 

و دیاتسارون پدید آورد که این آثار  2»نانیانخطاب به یو«شاگرد و همنشین ژوستین شهید بود، آثاري چند از جمله 
 ).Hill, 1910: VIIم. نوشته شده است (175م. تا 150ي زمانی بین در دوره

ا ههاي بزرگان مسیحی این بود که از میان اناجیل، نوشتهترین دلمشغولیدر قرن دوم یکی از مهماز قرار معلوم،  
کنار  ها نامعتبرند و بایدي عهد جدید قرار بگیرند و کدامباید در مجموعهها معتبر هستند و هاي مختلف، کدامو نامه

ها، تنها انجیل لوقا ) در مقابله با تفکر یهودي و قطعات عبري موجود در انجیلم.90 -160( 3گذاشته شوند. مارسیون
مارسیون او را از جهت ضدیت هاي پولس که را که کمترین عناصر یهودي را داشت، پذیرفت و آن را در کنار نامه

 دانست، قرار داد. با یهود همفکر خود می

چند  شد)،در مقابل نظر مارسیون در پذیرش تنها یک انجیل (انجیل لوقا که دور از نفوذ یهودیت تصور می 
ذیرفت. پواکنش انجام پذیرفت از جمله واکنش ایرنئوس که از هر چهار انجیل دفاع کرد. تاتیان این راه حل را نمی

-هایی ناهماهنگ از زندگی او عرضه میکرد، در همان حال گزارشچهار انجیل تصویري متکرّر از مسیح ایجاد می

داشتند و این امر با اصل مورد پذیرش تاتیان مبنی بر استحکام و یکپارچگی درونی در تقابل بود. از این رو، با توجه 
خشیدن در آن ایام، تاتیان، دیاتسارون را از ترکیب چهار انجیل ساخت به زنده بودن سنّت یکدست کردن و هماهنگی ب

رون روایتی متوالی است که دیاتسا. گنجاند آن در را مسیحی –و احتماالً عناصري از یک یا چند انجیل یهودي 
 ).Hunt, 2003: 16کرد (ها را یکدست یا حذف میناهماهنگی

به شرق معرفی شد و در آنجا به عنوان متن معیار انجیل تلقی شد.  بود که دیاتسارون اولین شکل از عهد جدید 
آن به  يگرفتند و نو ایمانداران تا اقصاي چین با مطالعهبود که میسیونرها از آن بهره می یانجیلهمچنین دیاتسارون 

ي کلیسا ياستفاده). این انجیل تا قرن پنجم میالدي تنها انجیل مورد Hunt, 2003: 145گرویدند (مسیحیت می
)، کلیساي غرب Hunt, 2003: 2آشوري شرق بود. در قرن پنجم به کوشش و نفوذ کسانی مانند ربوال و تئودور (

                                        
 ).Hunt, 2003( ) وxiv-Hill, 1910: viiبیشتر در باب تاتیان و دیاتسارون، رك: (براي دیدن اطالعات . 1

 ).Donaldson, 1885, 2: 59-83&Roberts(. براي دیدن متن این نامه، رك: 2

3 .Marcion. 



 

 

  انجیل چهار

 هنگامرو، به د؛ از ایندامی را تشکیل رسوالن شفاهی پیام بخش اعظم ،مسیح عیسی تعالیم و معجزاتسلوك،  ،زندگی
از عهد جدید را پدید آورد. از میان بیست و هفت کتاب عهد جدید،  مهم قسمتی مسیح ، زندگیپیام این شدن نوشته

 یزندگ شرح دهند، بهمی عهد جدید را تشکیل از حجم در حدود نیمیکه چهار انجیل (متّی، مرقس، لوقا و یوحنّا) 
 اند.پرداخته مسیح و تعالیم

 رهنمونی با مسیحي عیسی برگزیده و پیروان از رسوالن تندر ایمان مسیحی، اعتقاد آن است که چهار  
 تهرشو هر یک در خطاب به گروهی خاص به  مختلف او را از چهار دیدگاه زندگانی ،الهی الهام تحت و القدسروح

بر  ، در آنعلت همین و به نژاد نوشت یهودي مسیحیان خود را بیشتر خطاب به تحریر در آوردند. متّی کتاب
 . مرقُسردک موعود معرفی مسیح را همانبود، تأکید و او  آمده موعود در عهد عتیق در مورد مسیح که هاییپیشگویی

ي یهبا روح خود را مطابق مطالب بایست، میعلت همین. بهنوشت روم مسیحیان را بیشتر خطاب به مطالب همان
 دوستهلسفف هايیونانی ورزید. مخاطبان لوقا بیشترمی اجتناب فلسفی نکات و از بیان نوشتها میرومی گرايعمل

 را از پس یحمس واقعی و هویت مشتاق بودند شخصیت که نوشت مسیحیانی خود را به تمام بودند و یوحنا نیز انجیل
و پسر  لوهیتا کرد کهتأکید می مسیح و تعالیم از زندگی هاییاو بشناسند. از این رو، او بر بخش ي ظاهري جسمپرده

 دادند.می او را نشان خدا بودن

ل به تکرار و با تفاوت در تفصیل و اجما او در هر چهار انجیل و تعالیم مسیح زندگی از وقایع از این رو، بعضی 
؛ چنان که است ذکر شده انجیل نیز منحصراً در یک یا دو وقایع شده، و در مقابل، برخی براي مخاطبانی متفاوت نقل

 وقا نوشتهو ل متی هاي، در انجیلمسیح کوه ي بااليیا موعظه لوقا آمده در انجیل فقط دهندهتعمید  تولد یحیی شرح
 رح، شهر چهار انجیل . در نهایت با کنار هم نهادن مطالباست کرده را ضبط تري از آنخالصه ، اما لوقا صورتشده

 هدف هالانجی این از یک هر که این ضمن ،ترتیب این به. آمدمی دست به مسیحعیسی  و تعالیم از زندگی کاملی
یز ن بعدي هايدوره ساختند، برايمی روزگار عملی آن در نخستین مخاطبان و خوانندگان میان در را خود ياولیه

 . دادندمی دست به دهندهنجات مسیحِ از عیسی نماتصویري تمام

 يانجیل به زبان یونانی که زبان متداول در آن دوره بود، نوشته شدند، اما از همان زمان موضوع ترجمهچهار  
 امروزه .است بوده مسیحی ایمانداران هايدلمشغولی از مسیحهاي مختلف و نشر پیام نجات عیسی اناجیل به زبان

 شده است.زبان ترجمه  2000 حدود به آن، از جزئی یا کامل صورت به انجیل،
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 تفهـرســ
 ١ ....................................................................................... مصححان يمقدمه
 ۴ ........................................................................................ انیتات و اتسارونید

 ۶ ................................................................................هانسخه فیتوص و یمعرّف

 ۶ .......................................................................................... اصل ينسخه

 ٧ .......................................................................................... 1ف  ينسخه

 ٨ .......................................................................................... 2ف  ينسخه

 ٩ ............................................................................................ ب ينسخه

 ١١ ........................................................................................ هااختالف نسخه

 ١٢ .................................................................................. اصل يفهرست نسخه

 ١٢ ................................................................................ هانسخهجدول اختالف 

 ٢۵ ................................................................................................. نام کتاب

 ٢۵ ................................................................. وندیپهم لیموجود در انج يارهیتفس

 ٢٧ .................................................................................... مجدد حیلزوم تصح

 ٢٩ ........................................................ حیتصح نیا دیفوا یکتاب و برخ نیا تیاهم

 ٢٩ ........................................................................................... حیروش تصح

 ٣٣ ........................................................................................ ياختصار میعال

 ٣۵ .............................................................................................. ـرهـایتصـو

 ۴٩ ........................................................................................... کتاب يمقدمه
 ٨٩ ............................................................................ مـعـظّــــم ــــلیانـجـ
 ٩١ ........................................................................................ ولاال الباب باب

 ١۴٣ ...................................................................................... یالثّان الباب باب

 ٢٢١ ...................................................................................... الثّالث الباب باب

 ٣٣۵ ....................................................................................... الرّابع الباب باب

 ۴۵١ ............................................................................................... مـنــابــع
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