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بسم اآلب واالبن والروح القدس،
اهلل الواحد، آمين

هذه الّترجمة
لّيَة مَن التّرجمِة العربّيِة الُمبّسطِة لِنُصوِص  أوَّ نا اأْن نضَع بيَن يدي القارِئ العربيِّ العزيِز هذِه الطّبعَة ال� َيسرُّ
آرامّيِة  وال� العبريِّة  اللّغاِت  النّصوُص مَن  تُرِجَمْت هذِه  الجديِد(. وقد  والعهِد  القديِم  )العهِد  المقّدسِّ  الكتاِب 
واليونانّيِة اإلى ما ُيكافُئ معناها في اللّغِة العربّية. والهدُف منها ُهَو اأْن َيَتسنّى للناِطقيَن باللّغِة العربّيِة مْن كلِّ 
َس بقدٍر معقوٍل مَن اليسِر وبلا عائٍق. اإننا نؤمُن اأنَّ فهَم معاني النّصوِص  ال�أعمارِ والثّقافاِت اأْن يفَهموا النّصَّ المقدَّ

أمناء. أنبيائِِه وُرُسِلِه ال� المقّدسِة ُهَو ما اأرادُه اهلُل تعالى بالفعِل عندما اأوحى بكلمتِه المقّدسِة ل�
وليسْت هذِه التّرجمُة محاولًة لتبسيِط غيِرها مَن التّرجماِت العربّيِة كما َقْد ُيَظّن! بْل هَي محاولٌة لتقديِم 
مكاِن، بال�ستناِد اإلى ما ُهَو متوفٌِّر مْن اآل�ِف المخطوطاِت  َطٍة قدَر ال�إ النصوِص ال�أصلّيِة في تراكيَب لغويٍّة ُمَبسَّ

في اللّغاِت ال�أصلّية.
اإنَّ ال�هتماَم بتوضيِح المعنى للقارِئ، ل� ُيغني عْن دراسِة كلمِة اهلِل وال�ستعانِة بكلِّ ما يتوفَُّر مْن تفاسيَر 
وفهارَس وقواميَس وترجماٍت. مْن جانٍب اآخَر، ل� يّدعي فريُق العمِل اأيَّ قدٍر مَن ال�أفضليِة لهذِه التّرجمِة – مْن 
حيُث القيمِة – عْن سواها مَن التّرجماِت العربّيِة الّتي قبلْتها الكنيسة. فُهناَك عدٌد مَن التّرجماِت العربّيِة الَِّتي ل� 
يمكُن ل�أحٍد اأن يقلَِّل مْن اأهمّيتها. لكْن لكلِّ ترجمٍة منها نهُجها، ولكلِّ ترجمٍة تاريُخها وقيمُتها وُمِحُبوها. 
واإْذ نؤكُّد على موقفنا هذا، نََتمنَّى اأْن تتواصلُوا معنا مْن خلاِل موقِع المركِز العالمي لترَجَمِة الكتاِب المقّدس. 

)انظر عنوان المركز في صفحة حقوق الطبع(

المركز العالمي لترجمة الكتاب المقّدس
اللغاِت  في  الثّلاثِيَن عاماً  َعِن  تزيُد  نتاُج خبرٍة  النِّص هي  الُمترَجَمَة في هذا  المعاني  اأنَّ  بالّذكِر،  وجديٌر 
َم المركُز العالميُّ لترجَمِة الكتاِب الُمقّدِس خلالَها  القديمِة، وفي النّهِل ِمّما َسَبَق مْن ُبحوٍث وترجماٍت، قدَّ
تلَك  اأهِل  َومَتخّصصيَن مْن  بمترجميَن  اللّغاِت مستعيناً  الُمقّدِس في عشراِت  للكتاِب  الفهِم  رَةَ  ُميسَّ نصوصاً 

اللّغاِت نفِسها.
الدوليِّ  المنتدى  في  عام 1973 – ُهَو عضٌو  َس  تاأسَّ المقّدِس – الَّذي  الكتاِب  لترجمِة  العالَميُّ  المركُز 
هذا  في  ال�أعضاَء  المؤسساِت  اإنَّ  وتعليماً.  وتوزيعاً  المقّدِس – ترَجَمًة  الكتاِب  في  المتخصصِة  للمؤسساِت 
المنتدى، تعمُل بنشاٍط ومثابرٍة على اأْن تتغلغَل كلمُة اهلِل في هذا العالِم لتصَل اإلى قلِب كلِّ اإنساٍن، انطلاقاً مْن 

لحاِح وال�أهمّية. َة الجليلَة هَي غايٌة في ال�إ اأنَّ هذِه الَمَهمَّ



أسماء اهلل
ول� يخفى على القارِئ العزيِز اأنَّ اسَم »اهلل« في العهِد القديِم ياأتي في لفظيِن اأساسّييِن هما »اإيلوهيم« 
و»يهوه.« وحيُث اأنَّ لفَظ الجلالِة في اللغِة العربيِة واحٌد، فقِد استخَدمْت هذِه التّرَجَمُة هذا اللفَظ الكريَم 
عنَد ترَجَمِة اللفظيِن العبريّين. وقْد تّم بياُن اأصِل اللفِظ مْن خلاِل شكِل الخطِّ الُمستخدِم في متِن الكتاِب 

كما يلي:

 » تُرِجَم ال�سُم »اإيلوهيم« )بصيغِة الجمِع( اأو »اإيلوه« )بصيغِة المفرِد( اإلى لفِظ الجلالِة »اهلل	 
اي« فُترِجَمْت اإلى »اهلل الجّبار.« وقد اُأبقَي على الّصيغِة المختصرِة  . اأّما »اإيل َشدَّ بخطًّ عاديِّ

»اإيل« كما هَي في حال�ٍت قليلٍة تظهُر في موضِعها.
« بخطًّ مائل. وقد اُأبقَي على  تُرِجَم ال�سُم »يهوه« في معظِم الحال�ِت اإلى لفِظ الجلالِة »اهلل	 
ال�سِم »يهوه« كما هَو، اأْو على صيغَتِه المختصرِة »ياه،« في حال�ٍت قليلٍة تظهُر في موضِعها. 

بينما تُرِجَمِت الّصيغُة »يهوه َصباؤوت« اإلى »اهلل القدير« اأو »اإلله القدير.«
« بخطٍّ  اإلى لفِظ الجلالِة منفرداً »اهلل	  اإيلوهيم« في معظِم الحال�ِت  تُرِجَمِت الّصيغُة »يهوه 

د. ُمسوَّ

َمَع ملاحظِة اأنَّ التركيَب اللغويَّ استدعى اأحياناً استخداَم اللفِظ »اإله« مضافاً اإلى اسٍم اآخَر اأو اإلى ضميٍر، 
له، اإلهُكم . . .« وتاأتي هذِه ال�لفاُظ بخطًّ عاديٍّ اأو مائٍل اأو  مسبوقاً بحرِف التّعريِف اأو مجّرداً منه: »اإله، ال�إ
ألفاِظ المهّمِة اأيضاً في اللّغِة العبريّة: »اأدون،« الّتي تُرِجَمْت  ٍد بَحَسِب اأصلها العبريٍّ كما اأسلفنا. ومَن ال� ُمَسوَّ

اإلى »َرّب.«
. وتُرِجَم ال�سُم اأِو  اأّما في العهِد الجديِد فقْد تُرِجَم ال�سُم »ثيوس« اإلى لفِظ الجلالِة »اهلل« بخطًّ عاديِّ
اللقُب »كرستوس« اإلى »السّيد« اأِو »الّرّب.« فاإذا كانِت الكلمُة »كرستوس« ضمَن نصٍّ مقتبٍس مَن العهِد 

« بخطٍّ مائل. القديِم اأصلها »يهوه،« تُرِجَمْت في العهِد الجديِد اإلى »الرَّبِّ

صالة
خوُة وال�أخواُت، واأخيراً اأيّها ال�إ

»لَِتُكْن نِعَمُة الرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِح، َوَمَحبَُّة اهلِل، َوَشِرَكُة الرُّوِح الُقُدِس َمَعُكْم َجِميعاً. اآِمين.«
)2 كورنثوس 14:13(

فريق العمل
المركز العالمي لترجمة الكتاب المقّدس



قائمة المحتويات
كتاُب التَّكوين
كتاُب الُخُروج
كتاُب الّلاويّين

كتاُب الَعَدد
كتاُب التّثِنَية
كتاُب َيُشوع
كتاُب الُقضاة
كتاُب راُعوث

ُل كتاُب َصُموئيَل ال�أوَّ
كتاُب صموئيَل الثّانِي
ل كتاُب الُملُوِك ال�أوَّ
كتاُب الُملُوِك الثّانِي

أيّاِم ال�أول كتاُب اأخبار ال�
أيّاِم الثّانِي كتاُب اأخباِر ال�

كتاُب َعْزرا
كتاُب نََحْميا
كتاُب اأْسِتير
كتاُب اأيُّوب

كتاُب الَمزاِمير
أمثال كتاُب ال�
كتاُب الجاِمَعة

كتاُب نَِشيِد ال�أنشاد
كتاُب اإَشْعياء
كتاُب اإْرِميا

كتاُب َمراثِي اإْرِميا
كتاُب ِحْزِقيال
كتاُب دانيال
كتاُب ُهوَشع
كتاُب ُيوئيل

كتاُب عاُموس
كتاُب ُعوَبْديا
كتاُب ُيونان
كتاُب ميخا
كتاُب ناُحوم

وق كتاُب َحَبقُّ
كتاُب َصَفْنيا
ي كتاُب َحجَّ
كتاُب َزَكريّا

كتاُب َملاِخي

تكوين
خُروج
ل�ويّين
َعَدد
َتثِنَية

َيُشوع
قُضاة

راُعوث
1 َصُموئيل
2 َصُموئيل

1 ُملُوك
2 ُملُوك
1 اأخبار
2 اأخبار

َعْزرا
نََحْميا
اأْسِتير
اأيُّوب

الَمزاِمير
أمثال ال�
الجاِمَعة

نَِشيد ال�أنشاد
اإَشْعياء
اإْرِميا

َمراثِي اإْرِمي
ِحْزِقيال
دانيال
ُهوَشع
ُيوئيل

عاُموس
ُعوَبْديا
ُيونان
ميخا
ناُحوم

وق َحَبقُّ
َصَفْنيا
ي َحجَّ
َزَكريّا

َملاِخي

بِشاَرُة َمتَّى
بِشاَرُة َمْرقُس

بِشاَرُة لُوقا
بِشاَرُة ُيوَحنّا

كتاُب اأعمال الرُُّسل
الرِّسالَُة اإلَى ُمؤِمني ُروما

ُأولَى اإلَى كُورنثُوس الرِّسالَُة ال�
الرِّسالَُة الثّانَِيُة اإلَى كُورنثُوس

الرِّسالَُة اإلَى َغلاِطيَّة
الرِّسالَُة اإلَى اأَفُسس
الرِّسالَُة اإلَى ِفيِلبِّي

الرِّسالَُة اإلَى كُولُوِسي
ُأولَى اإلَى َتسالُونِيِكي الرِّسالَُة ال�
الرِّسالَُة الثّانَِيُة اإلَى َتسالُونِيِكي
ُأولَى اإلَى تِيُموثاُوس الرِّسالَُة ال�
الرِّسالَُة الثّانَِيُة اإلَى تِيُموثاُوس

الرِّسالَُة اإلَى تِيُطس
الرِّسالَُة اإلَى ِفِلْيُمون

الرِّسالَُة اإلَى الِعبرانِّيين
رسالَُة َيعُقوب

ُأولَى رسالَُة ُبطُرَس ال�
رسالَُة ُبطُرَس الثّانَِية
ُأولَى رسالَُة ُيوَحنّا ال�
رسالَُة ُيوَحنّا الثّانَِية
رسالَُة ُيوَحنّا الثّالَثة

رسالَُة َيُهوذا
كتاُب ُرؤيا ُيوَحنّا

خرائط توضيحية

َمتَّى
َمْرقُس

لُوقا
يوحنَّا
اأعمال
ُروما

1 كورنثوس
2 كورنثوس

َغلاِطيَّة
اأَفُسس
ِفيِلبِّي

كُولُوِسي
1 تسالونيكي
2 تسالونيكي
1 تيموثاوس
2 تيموثاوس

تِيُطس
ِفِلْيُمون
ِعبرانِّيين
َيعُقوب

1 بطرس
2 بطرس
1 يوحنَّا
2 يوحنَّا
3 يوحنَّا

َيُهوذا
ُرؤيا

1005
1045
1069
1111
1141
1180
1197
1213
1223
1229
1234
1238
1242
1245
1247
1252
1256
1258
1259
1272
1277
1282
1285
1289
1290
1291
1293

1314

1
58

103
135
181
220
246
274
279
315
347
381
415
447
485
497
513
521
560
661
687
696
704
779
853
862
916
932
945
950
960
962
965
973
977
981
986
988
999
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