
NT219

المالحظات 

1 من 6
 يقخةوطبقووألصلو-وNT219  وسسوواوريسفو :قاحونو اقول  

©2015ورقوقوو طبعومر:وظةو ـ«و جسمعةوو مقاراةوو دو اةوعبحووإلي حيت.وجماعوو رقوقومر:وظة

الدرس  

 وسسوواوريسفو :قاحويو اقول
 

وإليجاانوبرقسو وسسوواوريس
ورحاكومغوبمحلو غ وحو

أق سذودك وحوفيومعهدودي:حو اهوت،وو كسئنوفيو
مدايةو ا ل سون،وبوالاةوكو وحودو

ورحاكومغوبمحلو غ وحو

جميع الحقوق محفوظة. أي جزء من هذا المنشور قد تكون مستنسخة في أي شكل أو بأي 
وسيلة من أجل الربح، إال في االقتباسات وجيزة ألغراض االستعراض، تعليق، أو منحة 

دراسية، دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

أّواًلفوإيجالو وسس 
يي قلوفيوهذووو دحسومنوإيجاليومحسسوومّ ىو ي عحَّفوعلىوإيجاليو وسسوواوريس.وومحًةوأخحىويبدأو

بس :كحوو اهوتوو ذيوا مّازوبهوكلوووردومنوهذانووإليجالان.و

الهو ه أو.و
فيومسوا علَّقوبإيجالو وسس،واشعحوكثاحونومنوو قّحوءوأنوبشحاةواقول،وخسّصةوحرم هووحأف هو جسهو

و طبقستوو ميبوذةووج مسعًاس،و بحزوووضرًةومثلوأيوموضولوآخح.وثمةوفئستوعدادةو لميبوذانووج مسعًاسو
و ذانووه ّمواقولوبشكٍلوخسّصوبهموكمسواظهحوفيوإيجالو وسس.وومنوضمنوهذهوو :ئستوو قسمحاونو

ووألمم،ووهموخسحجوشعسوإقحوئال.وف:يوإيجالو وسسوفقطويقحأومثلوو قسمحيوو صس ح.ووفيوإيجالو وسسو
فقطويقحأوسّصةوو ُبحصوو عشحةوو ذانوش:سهمواقول،وراثوو حجلوو ورادوو ذيوعسدو اقّدموو شكحوكسنو

قسمحًاس.وو«و عشسحونووو خطسة«وعبسحةومثاحةو اه مسمو ظهحوم كّححةوفيوأجزوءوكثاحةومنوإيجالو وسس،و
وهيو عكسوفئًةوأخحىومنوو ميبوذانووج مسعًاس،ووهمو اقووومنوو :قحوءوهذهوو محة،وو كنومنوو موقحان،و

وو ذانويحىواقولوفيو وسسواه ّموبهمووه مسًمسوكثاًحو.ووفيوإيجالو وسسوفقطويقحأوعنوسصةوو قصاحوزكس،و
وهووعّشسحو سئسو قّلقوشجحةوجّمازو احىوو حس.و

سومنوو حسواقول.وف حّكزو و شّكلوو يقسءوفئًةوأخحىومنوو ميبوذانووج مسعًاسوو ذانوا لّقونووه مسًمسوخسصًّ
سصةووالدةواقولوفيو وسسوعلىوأ اصسبست،وأمواوريسوو معمدون،وومحام،وأمواقول.وكمسوُاعَحفو وسسوبأيهو

اقّدموفيوإيجالهوزوجانومنووألمثلةوعلىوحجسٍلوويقسءو  شسبهوو  ووزىوسصصهم.وفريةووأ اصسبست،و
فيوسصصوو والدة،و يِشدونوو  قسباحوو عِليسنومجيءوو مقاحوووألردوثوو مراطةوبوالدةواقول.و وسسو

هووو ورادوو ذيواجمعومثلوو خحوفوو ضسلومعوو دحهموو ضسئع،وراثوو شخصاةووألو ىوفيوو مثسلو
هيوو حوعيوو ذكح،وبايمسوفيوو قصةوو ثسييوومحأةوأووحبةوميزل.ووحبمسوأشهحوسّصةوعنويقسءوفيوإيجالو
 وسسوهيوسصةومحاموومحثس،وراثويحىوعيدواقولويظحةومخس :ةو مسوهوومقبولوفيوو ثقسفةوو قسئدةوإذو مو

ام دحومحثسوعلىوضاسف هسوو ائقةوودوحهسوو ميز يوو حوئع،وووم دحومحاموو  يويحوهسوجس قًةوعيدوسدماهو
و حادوأنو  عّلموميهوك لماٍذومنوحوبيو–ورسخسم،ووهيوممسَحقةوكسيتوفيومعظمهسومميوعًةوعلىوو يقسءو

عيدوو حوباانووآلخحان.و

وثّمةوفئةوأخحىومنوو ميبوذانووج مسعًاسوو ذانوكسيوووار سجونواله مسٍموخسّصومنواقول،ووهموو مقسكانو
بشكٍلوعسم.وف:يو وسسوفقطويحىو طوابستوو عظةوفيوو قهلو حّكزووالي بسهوعلىوو مقسكانوو :قحوءوبداًلو
منوو مقسكانوبس حوح،وكمسوفيوإيجالومّ ى.ووفيو وسسوفقطويقحأوعنوإعانواقولوو يسصحيوبأّيهوا ّممو

يبوةوإشعاسءو61فو1،وو  يومنوضمنومسو  رّدثوعيهورلولوحوحوو حسووميسدو هوبسألخبسحوو قسحةو
 لمقسكانووو :قحوء.وو وسسوهووو ورادوو ذيوار ويوعلىومثليوو غييوو غبيووو غييوو عسزح،وراثوُادونو
و غياسنوأليهمسوبأيسيا همسووه ّمسوبغيسهمسوبراثو موا جسهاوو :قحوءوفرقس،وبلوو موا وبسوأاًضس،وأيوأّنو
سلباهمسو مواصاحووصرارانوأمسمووهلل.وو لقسوو ذيوايسقسواقولوبشكٍلومم سزووطباعيوبقبسوبشحا هو

و1وبيو3
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وحأف ه،ووهوو قسوا :ّحدوبهوإيجالو وسس،وهوو»و ُمخلِّص«.و

وكذ كواحدوفيوو يصوو اويسييوو  عباحو»خاص«ووو :علو»اخّلص«وفيو وسسوبشكٍلوأكثحو كحوًحوومنوأّيو
إيجالوآخح.ووسدورسولوبعضوو ُم:ّقحانوأنوُاظِهحوووأنوو خاصوهووفيوو رقاقةوو موضولوو مكّونو
منوكلمةوووردةوو ذيواقّدموأفضلو لخاصو اهوتوإيجالو وسس.ووامكنووع بسحو وسسو19فو10ووآلاةو

و  يو قّدموملخَّصوهذووو موضول،وراثوا كّلمواقولوعنومجائهو اطلسومسوسدوهلك.ووفيوإيجالو وسس،و
اعّلمواقولوبأمثسٍلوأكثَحومنوأيوإيجاٍلوآخحوحبمسوبمقدوحوو ضِّعف.ووسدوذَكْحيسوعدةوأمثسٍلوكأمثلةوعلىو

مووضاعوذكحيسووأشحيسوإ اهسورّ ىووآلن.و

بو.و وسسفوو بؤّحخوو بقاريووألول
ُدعيو وسسوأاًضسو»و مؤّحخوو مقاريووألول«.و اسوو مقصودوهيسوأنومّ ىوومحسسو مواقحدوو سحاًخس،و

ووسصدوبميهجاةوو مؤّحخو إنوكسيسوسدوقبقسه،وو كّنو وسسوكسنوأولوكس سومنوُكّ سسووأليسجالوا:ّكحوبوعيٍّ
و اويسييوو حومسيي.و وسسوهووو ورادوو ذيوفيووألصرسرستووألو ىومنوإيجالهوا ردَّثوعنووألردوثوو  يو

أرسطتوبوالدةواقولووبدواةوخدم هووهووحجلوفيوقاسقوأردوثوكباحةوفيووإلمبحوطوحاةوو حومسياةفوَمنو
كسنووإلمبحوطوح،وَمنوكسنورسكموقوحاس،وَمنوكسنوحؤقسءوو كهيةوو اهود،ووغاحهسومنوو مقسئل.و

فيوو مجّلدوو ثسييوو ذيوك بهو وسس،وق:حوأعمسلوو حقل،وكسنو وسسومه ّمسوبشكٍلوخسّصوبس دسةوفيوأنو
احويوو قّصةوبشكٍلوم قلقلووبِذكحووألردوثوو م زوميةووألخحىوخسحجوموضولوسص ه.ووبسإلضسفةوإ ىو

كونو وسسوو مؤحِّخوو مقاريووألول،وفهووأاًضسوأّولوشخٍصويظَحوبشكٍلوجسّدوإ ىوف حةوطوالةويقبًاسوضمنو
 سحاخوو كياقة.ومنوو مؤّكدوأّيهوو بشاحوو ورادوو ذيويعحفوأّيهوك سومجّلًدووثسيًاسوك  ّمٍةوإليجالهو)وفيو

هذهوو رس ةوهذووو مجلدوهووق:حوأعمسلوو حقل(،ووسدوك سوبإرقسٍسومق مّحوبأنوو كياقةوق بقىوموجودةو
 مزاٍدومنوو وستوبس حغمومنو صحارستواقولوو  يوسسدتوبعضوأ بسعهووألووئلو إلامسنوبأيهوقاعودو

خالوف حةوراس همو–وضمنوجاٍلومنوو زمن.ووحبمسواكونو وسسوسدوفهموبوضوحوأكثحومنووآلخحانوأنو
كلمستواقولو مو كنوب لكوو دسةووو  رداد،ووبأّيهوالوبّدومنومحوحوف حةوزمياةوغاحوُمرّددةوإ ىوأنواعودو

و مقاح.و

بووضاعوفحا ةوفيوإيجالو وسسو تو.و
يظحةوبقاطةوإ ىوفهحسوو مووضاعو شاحوإ ىومووضاعوممّازةوعدةوفيوإيجالو وسس،ووميهسوواله مسمو

بخدمةووعملوو حوحوو قدس،وو علامواقولوو  اماَذوعنوو صاةو،ووموضولوو :حح.وومحةوأخحىوأسولوإّيهو
بعدوعملومقٍحو لمووضاعوو اهو اةوو  يواحّكزوعلاهسوإيجالومس،واكونوطباعًاسوأنوُاطَححوو قؤولوعنو

حوو ووضحو عودةواقولو و ظحوفوو  يوأّدتوإ ىوك سبةوهذهوو وثاقة.وهيسكوَمنوشّددوعلىوموضولوو  أخُّ
و مقاح،وو ذووفهمومق يعونوبأنوهذووو ك سسوالوامكنوأنواكونوسدوُكِ سوفيوو قحنوو مااديووألَول.و

كمسوأنوو  :سصالوو ووحدةوفيوحوواةو وسسوعنويبّووتواقولوبشأنو دماحوو هاكلو :سصالوأوضحومنو لكو
و  يويحوهسوفيومّ ىوأوومحسس.وفبداًلومنوو رداثوعنوحجقةوو خحوسوو غسمضة،ويقحأوفيو وسسو21فو20 
فصسعًدووعنو عحُّضوأوحشلامو لرصسحومنوجاوٍشوأجيباة،ووبأّيهسوق  عحَّضو لدمسحوإ ىوأنو  موأزميةو

وألمم.وواحىوو بعضوأنوهذهوإشسحةوإ ىوو رقاقةوبعدورصو هسووذ كو  قدامهسووصً:سودساًقسو طحاقةو  مامو
يبوةواقولوعنودمسحوو هاكلووأوحشلام.وومنويسراةوأخحى،وفإييسويق طاعوأنويقبلوأييسوأمسمويبّوةوفوقو

طباعاةورقاقاة،ووهوومسوكسنوعيصًحوواحىوفيو علاموو مقاح،و اسومق راًاوأنواكونواقولوسسلوهذهو
و كلمستوبأكثحووضوٍح،وبسإلضسفةوإ ىوكلمس هووألكثحوغموًضسوفيوحوواستووأليسجالووألخحى.و

ثو.و وسسوووألعبسل
و يهساةوو م:سجئةو ق:حووألعمسلوسدو كونوأكثحويقطةو أثاًحووفيو ردادوو قاسقوو ذيوك سو وسسوفاه.و

فإنوسحأوو محءوإيجالو وسسووق:حووألعمسلوبس   سبع،واك شفوأنوروو يوثلثوُمجلَّدو وسسوو ثسيي،وأيوق:حو
وألعمسل،وا علَّقوبحرلةوبو سوإ ىوأوحشلام،ووو قبضوعلاهووقجيه،ووخضوعهو اق جووسوومثو هوأمسمو
سضسةوورّكسمووملوك،ووحفعودعووهوفيوو يهساةوإ ىوساصحوفيوحومس،وراثوذهسوفيوحرلٍةوغاحوموّفقةو

 رّطمتوفاهسوو ق:اية،وو كّنوق:ايًةوأخحىوأوصلتوبو سووحفسسهووآلخحانومنوو قجيسءوإ ىوحومس،وراثو
وي ظحوي سئجودعووهوو  يوحفعهسوإ ىووإلمبحوطوح.وُاخَ  موق:حووألعمسل،وفيووألصرسحو28،وراثوُاخِبحيسو

 وسسوأنوبو سوبقيوفيووإلسسمةوو جبحاةوفيوبا هومّدَةوقي انوكسنوفاهمسواكحزوببشسحةووإليجالوبرحاةو
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وباومسيعوإالوبكويهو مواكنواق طاعومغسدحةوميز ه،ووبأيهوكسنوُمقّاًدووبقلقلٍةوطوالةوبجيدّيوحومسيي.و
ومعوهذو،وفإّيهوبقحوءةوق:حووألعمسلووو وصولوإ ىوو يهساة،وا قسءلوو قسحئوعّمسوردثو دعووهوو محفوعةو

 إلمبحوطوح.وو كّنوكس سووألعمسلوالواخِبحيسوبمسوردث.و

ثّمةوأقبسٌسوممكيةوومعقو ةو حغبةو وسسوبأنواخ موسصّ هوبهذهوو طحاقةومنودونوو خوضوفيومزادومنو
و شحح.وكسيتوحومسوهيوو عسصمة،وو مدايةوو ُكبحى،ووسلسووإلمبحوطوحاة.ووا عّلقوجزٌءوكباحومنو قلقلو

ق:حووألعمسلوب قّدموبشسحةووإليجالومنوأوحشلاموإ ىومسورو هسووصواًلوبس  دحاجوإ ىوحومسوفيوو يهساة.و
حبمسوأحودو وسسوأنوايهيوفيوهذهوو يقطة،وو كّنوهذووالواقّدموإجسبًةو سّمةوعنوو قؤولفو ووكسنواعحفو

و مزاد،وفلمسذوو مواخِبحيسوبمسوردثوبعدوذ كوفيوراسةوو حقولوبو س؟واحىوكثاحونومنوو ُم:ّقحانوأنو
وإلجسبةو سحاخاة،وفأبحزومسوفيوخ سموق:حووألعمسلوهووإشسح هوإ ىوور مسلوأنواكونو وسسوسدوك سوفوًحوو

بعدووألردوثوو  يوُ حوىوفيوو ق:ح،وو هذوو مواُكنو داهومزاًدوو اقو ه.و

جو.و سحاخوغ سمةوإيجالو وسسووهواةوغس مه
إنوحبطيسوو معلومستوو  يو دايسومنوو مؤّحخانوغاحوو مقاراانووآلخحانومعوو معلومستوو  يويحوهسوفيو

نوكسنووألمحو ق:حووألعمسل،واصعسوإحجسلوخ سمويهساةوحوواةوق:حووألعمسلوإ ىومسوبعدوو عسمو62وم.وووإ
كذ ك،وفإنوإيجالو وسس،وبص: هوو ُمجلَّدووألولوفيوقلقل هوو مكّويةومنوُمجلَّدان،وفاوُبدَّوأنواكونوسدوُكِ سو

سبلوذ كوب: حٍةوسصاحةو–وحبمسوعسمو61وم.وإنوكسيتوكلوهذهووالف حوضستوصرارة،وفإييسوالويق طاعو
إحجسلوك سبةوإيجالو وسسوإ ىومسوبعدوعسمو70وم،وأيوبعدوققوطوأوحشلام.وو ذو،وفإّيهوايبغيو :قاحو

و وصفووألوضحو ققوطوأوحشلاموبطحاقٍةوغاحوو  سحاخوو م أّخحو ك سبةووإليجال.وكمسوأّنوثّمةوظحوًفسو
أخحىو يطويوعلىوشيٍءومنوو غموضووو  خمان.و

ووضٌحوأنو وسسوابدووأممًاس.وو مكسنوو ورادوو ذيواظهحوفاهووقمهوبوضوحوفيوو ك سسوو ُمقدَّسوهووفيو
يهساةوحقس ةوكو وقي.ووفيوكو وقيو4فو10-14وامّازوبو سوبوضوحومسوبانوحفسسهوو اهودووحفسسهو

غاحوو اهود،ووهوواشملو وسسوضمنوو مجموعةوو ثسياة.وكمسواظهحو وسسوبشكٍلوضمييووغاحوووضحوفيو
ق:حووألعمسل،وراثوا وسَّفوو حوويوفيوخمسوميسقبستوعنووق خدوموضماحوو غسئس،وواك سوبسق خدومو
ضماحوو جمعوو م كّلمفو»عمليسوهذوو...وعمليسوذوك.«وويرُنويل قيوبلوسسوأولومحة،ووبعدوذ كوأاًضس،وفيو

حراتوبو سوفيوأحوضيووميسطقووألمماان.والواضافو سحاخوو كياقةوو كثاَحوإ ىوهذهووالق ي سجستو
و  يويصلوإ اهسومنوو وثاقَ انوو ك سباَ ان.واقّدموإاحايسوسوبعضوو يقسشوو ُم:صَّلوعنوأعمسلووأيشطةو

 وسس،وو كّنووإلطسحوو زمييوو ورادوو ذيواضعوهذهووأليشطةوضميهوهووفيووسٍتومسوبعدوك سبةوإيجاَليو
مّ ىوومحسس.ووابدووأنوأفضلو سحاخوامكييسوإعطسؤهو ك سبةووإليجالوهووق اياستوو قحنووألول.و كنو وو
كسنوهيسكوشححومخ لفو يهساةوق:حووألعمسل،و كسنوممكًيسوأنواكونووإليجالوسدوُكِ سوبعدوعسمو70وم.و

سّحوءوإيجالو وسسووألصغاويووه فووإليجال حو.و
كمسوأّنوثمةوشاًئسومنوو  خمانوبشأنووه مسمو وسسوبموضولوو غيىووو :قح،ووهوومسوا يسقسومعومقسحو
وألموحوو ذيوامكييسو  ّبعهوفيوق:حووألعمسلووو حقسئل،ووو ذيواشاحوبشكٍلوحئاقيووعسّموإ ىوجمسعةو
فقاحةومنوأ بسلواقولوعبحوو زمنومعويمووو كياقة،ووهوووسٌتوأاًضسوقمحوبوجودوأسلاةوووضرةومنو

و مؤميانوو م مديانوفيوو طبقةوو وقطى،وهذووإنو مواكنوهيسكومقاراونوماقوحونوفيوبعضووألراسن.و
و ذو،وفإّيهومنوو مر ملوجًدووأنوسّحوءو وسسووألصلاانو مواكويوووأمماانوبقدحومسوكسيوووخلاًطسومنوطبقستو

وج مسعاةووس صسداة،ووأنو وسسوكسنومه مًّسوجًدووبأالوايقىوو مقاراونوو ماقوحونومقؤو ا همو جسهو
إخو همووأخوو هموو :قحوء.

 
يقّحوبأنوو كثاحومنوهذهووألموحووق ي سجاة،وومعوهذووفإنو وسسواقّدمو يسومعلومًةوأسوىوو خ لفوعنوأيو

شيٍءوحأايسهوفيومّ ىوومحسسور ىووآلن،ووهووأّنوكس سوهذوووإليجالوهووو وراد،ومنوبانووأليسجالو
وإلزوئاة،وو ذيواقّدموباسًيسوووضًرسوعنوهدفوإيجاله.ووهذووو هدفوامّثلو مهاَدوإيجاله،وو  يو شّكلووآلاستو

وألحبعةووألو ىوفيو وسسو1فو»إذوكسنوكثاحونوسدوأخذوووب أ افوسّصةوفيووألموحوو م اّقيةوعيديس،وكمسو
قّلمهسوإ ايسوو ذانوكسيوووميُذوو بدءومعسايانووخّدوًمسو لكلمة،وحأاُتوأيسوأاًضسوإذوسدو  ّبعتوكّلوشيٍءومنو

وألولوب دساقوأنوأك سوعلىوو  وو يوإ اكوأاُّهسوو عزازوثسوفالس،و  عحفوصّرةوو كاموو ذيوعلِّمتوبه.«و
 شسبهوهذهوو ُمقّدمةوو ُمقّدمستووألخحىوو  يوُ حىوعيدومؤّحخانوحومسنوواويسيانوآخحان،ووايبغيوأنو بّثو
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و ثقةوفيوأهدوفو وسسوو  سحاخاةوو كسميةووحوءوك سب هوهذهوو وثاقة.وكسنو وسسواعملوكمؤّحخوأمان،وفقسبلو
شهوَدوعاسن،ووكسنوادحكوبوجودوحوواستومك وبةوقسبقة،ووسدوحجعوإ ىوكلوهذهوو مصسدح،وبمسوفيوذ كو

و  قس ادوو  يوكسنوا مو يسسلهسوش:سًهس،وووآلنوهوواؤ ِّفوحوواةوم قلقلةووُميّظمةووموضوعاةو–وإيجاًاو
ُمصّمًمسوإلسيسلوو قحوءوباقاياةووألموحوو  يو عّلموهس.و

فيوو عس موو قدام،وكسنوأمًحوووع اسدًاسوأنواحعىووامّولوبعضوو موقحانومشسحاعوك سبةومكل:ة،ومثلو أ افو
إيجال،ووكسيتوو ُكُ سوُ هدىو هم.وو ذو،وفإنوثسوفالوس،وقووءوأكسنومقارًاسوأموال،ومنوشبهوو مؤّكدو

أيهوكسنوحوعَيوهذووو مشحول،وأيوو ذيومّولوبرثو وسسوو  سحاخيووقسعدهوفيوك سبةوك سبه.ووحبمسوكسنو
شخًصسوبسرثًسوعنوو رق،ووكسنواحغسوبمعحفةوو مزادوعنووإلامسنوو مقاري،وأووكسنومؤمًيسوجداًدو.وعلىو

جماعووألروول،وكسنو وسسواحادوأنوابّثوفاهوو ثقةوبصرةووألردوثوو  يواوِشكوأنوادّويهس.وويقولومحًةو
أخحىوإنوو علمسءوو معسصحانوكثاًحوومسوشّككوووبهذهووالق ي سجست،ومثلمسوشّككوووبك سبةومّ ىوإليجالوم ىو
ومحسسوإليجالومحسس.وبلوهيسكومنوا قسء ونوإنوكسنو وسس،و»و طباسوو رباس«و)وهذوووصفوبو سو

 هوفيوحقس ةوكو وقي(،وهووَمنوك سوهذووو ك سسوفعًا.وو كّييسويقولومحًةوأخحىوإنوو غموضوو يقبيو
 لشخصاةومرلوو دحوقةووو  قسؤلوامالويروو :ضالوو حأيوو  قلادي.و

مياةوإيجالو وسس خو.و
رانوايظحوو محءوإ ىوبياةوإيجالو وسسواحىو يسُوًبسومثاًحوومسوبانووألسقسم،وو  يوفاهسوا بعومحسسووو  يو

الوا بعومحسس،وكمسويحىو قدًُّمسوجغحوفًاسوموّرًدووفيو وسسوأكثحوممسويحىوفيوو حوواستووإليجالاةووألخحى.و
ف:يوو بدواةوارّددوقاسقووالدةواقولوضمنوإطسحوأردوثوو  سحاخوو حومسيي.ووو جزءووألولومنوخدمةو
اقولووهووحجلوُاردَّدوبشكٍلورصحيو قحاًبسوفيوو جلال.وثم،ويحىو وسسووهوواشاحوإ ىوأنواقولوثّبتو

وجههويرووأوحشلام،ووهوووإليجالوو ورادوو ذيواعملوهذو.وفيحوهوايطلقوأواًلوإ ىوو قسمحة،و اق حسوفيو
يجالو وسسوهووو ورادوو ذيوارصحوذحوةوخدمةواقولوفيوأوحشلام،و و يهساةومنوأوحشلاموعبحوو اهوداة.وووإ

راثوالويحىوأيوظهوحوتو هوبعدوساسمهوفيوأيومكسنوغاحوأوحشلام،وعلىوخافوحوواةومّ ىوواوريس.و
وابدووأنو وسسواقّدمو قلقًاوجغحوفًاسوهووعكسوو  قلقلوو جغحوفيوو ذيواقّدمهوفيوق:حووألعمسل.و

ف:يوأعمسلو1فو8ويحىوأنوو  اماذوُاوَصونوبأنواكويوووشهوًدوو اقولوبدًءوومنوأوحشلام،وثّمو»فيوكلو
و اهوداةووو قسمحةوووإ ىوأسصىووألحض.«ورانوي ذّكحوأنوميطقةوو جلالوكسيتوُ عَحفوبـ«جلالووألمم«و

ووإلمبحوطوحاةو فيوو قحنوو مااديووألول،وامكييسوأنويحىوو  قدُّمويرووو جلالوكجزٍءومنوواليطاقوإ ىوكلِّ
و حومسياة.و

ثسيًاسفوإيجالواوريس 
هذووا حكيسومعوآخحوإيجال،وإيجالواوريس،وفيوهذووو مقحوو قحاعووو مخ صح.ووكمسوذكحيسوفيودحٍسو

قسبق،وفإنواوريسواخ لفوشاًئسومسوعنووأليسجالووإلزوئاةوو م شسبهة،ووامكييسوأنويقّدموسسئمةومطّو ةو
بس :حوسست،وو كييسوقيكونومخ صحانوويقّدموبعضوو بيودووو يقسطوفقط.و

الهوتوإيجالواوريس أو.و
فيومسوا عّلقوبس :كحوو اهو يو إليجالوويظح هو اقول،ومثاحوأنويحىوأنواوريسوأاًضسواقّدموفيوإيجالهو

باسَنوهدفه،وو كّيهوباسٌنوأسصحوبكثاحومّمسوفيو وسس.وفاقولوفيواوريسو20فو31وإّيهوك سوهذهووألموحو
»  ؤميوووأّنواقولوهووو مقاحووبنووهلل،وو كيو كونو كموإذووآمي موراسٌةوبسقمه.«ومثاحو اي بسهوأنوهذانو

و لقبان،و»وبنووهلل«وو«و مقاح«،وهمسوو لقبسنوو لذونوابدأوبهمسوإيجالومحسس،وِمّمسواذّكحيسوبوجودو دوخلو
عظاموبانووأليسجال،ورّ ىورانويحّكزوعلىوو :حوسستوبايهس.و

 كّنوإذوووي قليسوإ ىووألموحوو  يواشّددوعلاهسوإيجالواوريسوفقطوبشأنواقول،وفإييسويجدوأنواقولوالوُادعىو
إالوفيوإيجالواوريسوبـ«و لوغوس«،و»و كلمة«،و»و كلمةوو م جقد«،وورملووهلل.وف:يوإيجالواوريسوفقطو
يجدوأسوىووأوضحوو  صحارستوو  يو عحِّفواقولوبكويهووهللوي:قه،ويسقبًةو هووأل وهاة.وو اسوفقطومنو
خالوسو هو»كسنوو كلمةووهلل«و)اوريسو1فو1(،وإذويقمعوأاًضسو ومسواعِلنفو»حبيوووإ هي«وبعدوو قاسمةو

فيواوريسو20فو28.وواصفواقولوو وردوياةوو :حادةوو  يو هومعووآلسوفيواوريسو10فو30.وواوريسوهوو
و ورادوو ذيواش هحوبأسوولو»أيسوهو«،وو  يوفاهسواقولوعنوي:قهفو»أيسوهووخبزوو راسةو...وأيسوهووو مسءو
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و ريو...وأيسوهووو قاسمةووو راسةو...وأيسوهووو طحاقووو رقووو راسةو...وأيسوهووو كحمةوو رقاقاة.«و

ومنوو مووضاعووألخحىوو  يوا :ّحدوبهسواوريسوو  شدادوعلىوو راسةووألبداة،وو  يو بدأووآلنو–وفيوو زمنو
و رسضح،وو اسوفيوو مق قبل.وكمسويحىوفيوهذوووإليجالو شداًدووعلىوو معجزوتوكآاستوُاقَصدوبهسوأنو

 وّجهوو يسسوإ ىووإلامسنوباقول،وكمسويحىوفاهوو  عس اموو خسّصةو ل اماذوفيوميسقبسٍتورمامةووذوتو
خصوصاة،وخسّصًةورداثهوو ودوعيوو طوالوفيواوريسو13-17وفيوو علاةوفيوو لالةووألخاحةو هوسبلو

و صلس.ووثّمةومووضاعو ظهحوفيوهذووو رداثوا :ّحدوبهسوإيجالواوريس،ووميهسوو وردةوبانووآلسوووالبنو
وو حوحوو قدس،ووفيوهذوويحىوبدواستوعقادةوو ثس وث،وكمسويحىوو وردةوو  يوايبغيوأنو كونو دىو

و  اماذومعووهللووبعضهمومعوبعض.وكمسوار ويوإيجالواوريسوعلىوإعايسٍتوسواةوجًدووعنومسوُادعىو
غس ًبسوو ضمسنووألبديو لمؤمنوفيومقسطعومثلواوريسو6فو39وواوريسو10فو29،واقسبلهسوواووزيهسووصساسو

اقولو ل اماذوبأنوابقوووفاهوواثب وووفاه.و

ا ردَّثوإيجالواوريسوعنوموتواقولوبسع بسحهوحفًعسوو مجاًدو.وفقدوسسلواقولوفيواوريسو12فو32فو»وأيسو
يجالواوريسوهووو ورادوو ذيوا رّدثوعنوعملوو حوحو إْنووح :عُتوعنووألحضوأجذسوإ ّيوو جماع.«وووإ

و قدسوبص: هو»و بسحسلاط«،وو ُمِعان،وو ُم:ّقحوأووو شسهد،وو مرسميووو ُمعِلن.وو كْنومثاٌحوأنواوريسوالو
اقولوشاًئسوعنومعموداةواقولوأووحقمهو لعشسءوو حبسيي،ومعوأيهوفيوو وستوي:قهواقّدمووصً:سو :صالًاسو

أكثحو ألردوثوو  يوأرسطتوبهذانوو قّحان/وو :حاضَ ان.ووق ي جوو بعضوأنواوريس،وفيويهساةوو قحنو
و مااديووألول،وكسنوارسحسومسوكسنواصاحوشاًئسوفشاًئسويظحًةو بجالاةومبس غوبهسوإ ىوو معموداةووو عشسءو

و حوبسيي،وحبمسووقطوو ذانوآميوووأنوهذانوو قّحانوكسيسوفيوذو همسواميرسنوو خاص.ووثّمةومووضاعو
أخحىو بدووفحادًةوأووا ّموو  شدادوعلاهسوبشكٍلوفحادوفيوإيجالواوريس،ومثلوو مقسحيةوبانوو يوحووو ظلمة،و

وو دايويةووو مرّبة،ووو راسةووو موت.وكمسو  كّححوفيووإليجالوكلمسٌتو هسوأهما هسوفاهومثلو»و عس م«و
و«و شهسدة«وو«و رق«وو«و ثبست«.و

فحو ةوإيجالواوريس بو.و
مسوقبسوكونوإيجالواوريسومخ لً:سوجًدو؟ومسوو ظحوفوو  يوأّدتوإ ىوإخحوجوهذوووإليجالوو مخ لفوجًدو؟و

وإيجالواوريسوهوو  قيووتوكثاحةوكسنوهيسكووع قسدووقطوو بعضوبأّيهوألنوو  قلادوو كيقيوو قداموسسلوإنَّ
آخحوإيجالوُكِ س،وفقدوكسنوآخحوإيجالوفيوقلقلٍةوطوالةومنو طوُّحوو :كحوو مقاري،وبعاًدووعنوو :كحو

وألصليووو رقاقيو اقولوو اهودي.و كنوبسك شسفو :سئفوسمحونووك ش:يسوأنوبعضوو  عسباحوو  يوكسنوفيو
و قسبقوُاَظنوأيهسواويسياةوأووغيوقاةو)مثلوو  قسبلوو شدادوبانوو يوحووو ظام،ووبانوأبيسءوو يوحووأبيسءو

و ظام(وسدوظهحتوبشكٍلوم:سجئوفيوقاسسسٍتواهوداةو مسًمسوأاًضس.
 

مسويعحفهومنوو  قلادوو كيقيوو قداموهووأنواوريسوك سوإيجالهوفيوأفقسوورو هسووهووم قّدموجًدووفيو
و قنو–وو حوجحوفيوو ثمسياياستوأووو  قعاياستومنوعمحه،ووحبمسورصلوهذووفيوف حةوركمووإلمبحوطوحو

نوكسنواوريسوسدووق خدمو غةومعحوفًةوجاًدووفيوو دووئحو دوم اسن،وفيوف حٍةوبحزتوفاهسوو غيوقاة.وووإ
و :لق:اةووو غيوقاة،وفحبمسوسصدوفيوهذووأنواق خدمو غًةوا:همهوو يسس،وومنوثّموكسنوارسولوإعسدةوشححو

عطسئهسومغزىومخ لً:س.وآمنوو غيوقاونوأنواقولوكسنووهلل،و  لكوو لغةوووق خدومهسوفيوقاسقومخ لفوووإ
 كّيهموكسيووواجدونوصعوبةوفيوبشحاةواقول.وفإنوعدَتوإ ىودحوق يسورولوو غيوقاة،و جدوأيهموكسيووو

اؤميونوأنوو عس موو مسديوشّحاحوفيوذو ه.و

وهكذو،وابدأواوريسوإيجالهوراثوهمفو»فيوو بدءوكسنوو كلمة،ووكسنوو كلمةوعيدووهلل،ووكسنوو كلمةووهلل.«و
و كْنورانويصلوإ ىواوريسو1فو14،ويحوهواشّددوعلىوأنو»و كلمةوصسحوجقًدووورّلوباييس.«وو كْنوثّمةو

أموحوأخحىوكسيتو ردثوفيوأفقسوفيويهساةوو قحنووألول،ووأردوهذهووألموحووجودوعدووةوكباحةودوخلو
و مجسمعوو اهوداةو جسهوو مقاراان.ووامكنوأنويقحأوعنوهذوووألمحوفيوحؤاسو2فو9.ووهكذو،ويحىومقسًحوو

مخ لً:سو مسًمسو  علامواقولوفيوهذوووإليجالو–ومقسًحووام سزوبهوإيجاله،واش ملوعلىوشيٍءومنوو يزولومعو
و اهود.واوريسوهووو ورادوو ذيواشاحوإ ىوذهسسواقولوإ ىوأوحشلاموأكثحومنومحةوفيوف حةوخدم ه،ومشاًحوو

ووألعاسدوو اهوداةوو ُكبحى.وهذوومعقولو مسًمسومشسبًهسوبهذوو بهذووإ ىوأنواقولوهووو   ماموو رقاقيو كلِّ
إيجالومّ ىوفيووجودوُبعٍدوآخحوفيوو مج معوو ذيوكسنواوريسواك سوإ اه،ووهووأنواكونو دىواوريسويزولو

معواهوٍدوغاحومقاراانوسحابانوبداًلومنووجودوعدووةوعلياة.ومسوقبسوكونوإيجالواوريسومخ لً:س؟وثمةو
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جميع الحقوق محفوظة. أي جزء من هذا 
المنشور قد تكون مستنسخة في أي شكل 

أو بأي وسيلة من أجل الربح، إال في 
االقتباسات وجيزة ألغراض االستعراض، 
تعليق، أو منحة دراسية، دون الحصول 

على إذن خطي من الناشر.

إجسبسٌتوأخحىوكثاحةوامكنو قدامهسوأاًضس.وإردىو لكووإلجسبستوأّيهومنوو محّجحوأيهوو ورادوو ذيوعملو
بشكٍلومق قّلوعنومّ ىوومحسسوو وسس.ووحبمسومسوكسنواوريسوقابدوومخ لً:سووممّاًزوو ووكسنو دايسوأحبعو

شهسدوتومق قّلةوبعضهسوعنوبعض.و

هواةوغس بوإيجالواوريس تو.و
َمنوهوواوريس؟وامالو سحاخوو كياقةوبشكٍلوسويو اع قسدوبأيهوو حقولواوريس،وو معحوفوبذ كووالقم،و

معوأنوثّمةووس بسًقسومنوبسباسس،ووهووأردوو ُكّ سسوو مقاراانوو قدمسء،واثاحوشاًئسومنوو شكورولووجودو
حجٍلوآخحووقمهواوريسوكسنوشاًخسوفيوو كياقةووألو ى.وإنوكسنوهذووو حجلووآلخح،وو مدعوواوريسوأاًضس،و
 لماًذوو اوريسووألول،وهووو كس س،وفإيهوامكنوإعسدةوكلوك سبستو»اوريس«وإ ىويهساةوو قحنووألولومنودونو

وجودوضحوحةو اع قسدوبأنواوريس،وو كس س،وكسنوحجًاومقيًّسوجًدوورانوك سوإيجاله.وو كنومعظمو سحاخو
و كياقةوووألد ةوو  قلاداةو مالو اع قسدوبأنوو كس سوهووو حقولواوريس.ووبعضوو علمسءوو معسصحانو
ا جسوزونوهذهوو :كحة،وإذواع قدونوأيهمواق طاعونوحؤاةومحورلو رحاحوفيوإيجالواوريس،وأكثحوممسو

هووفيووأليسجالووإلزوئاةوو م شسبهة.وو كنوو مالوو عسمووقطوو علمسءوابدووأيهوا رّولو اع قسدوبوردةو
وألقلوسووألدبيوفيوكلوهذوووإليجال.و

مياةوإيجالواوريس ثو.و
 شسبهوبياةوإيجالواوريسوبياةوإيجالومحسسوفيوكويهوُاقَقموإ ىويص:انوم قسواانو قحاًبسوبشكٍلوجمال،و

براثواحّكزوو يصفووألولوعلىوقبعومعجزوتوأووآاست،ومح بطةوبقبعةوسصصوأووأرسداثوأوو
عظست.وومحًةوأخحىويقولوإنومعظم،والوكّل،وهذهوو معجزوتوالو حدوإالوفيوإيجالواوريس،وإذوكسنو

اوريسواقصدوأالواكّححومسوعّلمهوو مقاراونوو قسبقونوفيوأجاسٍلوقسبقة.وأمسوو يصفوو ثسييومنو
وإليجالوفا عّلقوبأردوثوأقبولوو مقاحووألخاح.وواشسبهوإيجالواوريسوإيجالومحسسوأاًضسوفيوحوواةو

أردوثووألقبولووألخاحوب :صالوكثاح.ووفيوهذووو جزء،ويحىو دوخًاوو شسبًهسوعظاًمسوبانوإيجالواوريسو
ووأليسجالووإلزوئاة.وومهمسوكسيتوو :حوسست،وفإنوو كس سواذّكحيسوفيويهساةووإليجالوإنوو معجزوتوووأل م،و

و مجدووو عسح،ووالي صسحووو صلاس،و لّخصوجماُعهسوخدمةواقول،ومهمسوكسنووإليجالوو ذيويقحأه.و


