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الدرس  

 وسسوواوريسفو :قاحويو اقول
 

ُا سن اقولجوواوريسفوو د سنومعج
ورحاكومغوبمحلو غ وحو

أق سذودك وحوفيومعهدودي:حو الهوت،وو كسئنوفيو
مدايةو ا ل سون،وبو اةوكو 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.

أّواًلفوُبقّ بةوإ ىوراسةوو بقاح
فيوهذووو دحسوصحيسوأخاًحوومق عدانو لقاسموبمقٍحو راسةواقولوو مقاحوي:قه،وجسمعانوكلوو معلومستو
و م وفحةو دايسوفيووأليسجالووألحبعةفومّ ىوومحسسوو وسسوواوريس.ومهموأنويبقىوم ذّكحانومسوشّدديسوعلاهو
فيوو دحقانوو مسضاان،ووهووأيهوفيوسحوءةوو محءوألاةوحوواةوك سباةوفيوأيووورٍدومنووأليسجالووألحبعة،و
ايبغيوأنوا ذّكحوو قّاسقوو  سحاخيووألوقعو اله مسمستوو خسّصةوو  يو جحىوعيدوكس بووإليجالوو ذيو

اجقَحأوفيوذ كوو وست.وومعوهذو،وفإّيهوفيوقلقلِةودحوقسٍتومقراة،ومثلوهذووو مقسق،واكونوم:اًدووأاًضسو
ُمييومنوخاللوقعايسو مرسو ةوإعسدةو ح ابوروودثو أنوا موحبطوو معلومستومًعسو لوصولوإ ىو قلقٍلو

راسةواقولوو مقاحوو  يو حواهسووأليسجالووألحبعة.و

ثسيًاسفويظحةوعسبةوغحويو وجاةو–و قغقغاةو
ُمييو ألردوث.وسدوا :سجأوكثاحونورانواعلمونو ووضحوأييسوير سجوألنويبدأوبيظحةوعسّمةو ل قلقلوو 

أنوو علمسءووّ :قوووعلىوأنواقولوو مقاحو مواجوَ دوبعدوو عسموو ذيويدعوهوو اومو4وق.وم.وكافوامكنوأنو
ُمنواقولو مواكنوأرٌدو ِ دو»سبلوو ماالد«وبأحبعوقيووت؟وو جووبوطبًعسوهووأّيهوفيو اكونواقولوسدووج

اق خدموو  عباحانو»م«و) لماالد(وو«ق.وم.«و)سبلوو ماالد(.وفبرقبوو  قواموو حومسيي،وو قيةوو ماالداةو
وألو ىوهيو قحاًبسوو قيةو754وبس  قواموو حومسيي،وأيوبعدو754وقيةومنو أقاسومدايةوحومسو)و رًقسو

 أقاسووإلمبحوطوحاةوو حومسياة(،ورقبومسواع قدون.و

أو.و سحاخووال ةواقولوو بقاح
ا بعوو  قواموو اهوديومسواجع َقدوبأّيهوقيةوخلقوو كون.وفيووسٍتوم أخح،وفيوو قحنوو قسدسوو ماالدي،و
رسولوحوهبوكسثو اكيووخباحوكحويو وجيووقمهوداوياقاوسوإكقاغوسو)Dionysius Exiguus(و

أنواعادورقسبو ووحاخووألردوثوميذوبدواةوو رقبةوو مقاراة،ووسدو وّصلوإ ىو ووحاخوصسحتوو مقاسسو
 رقسبستوو  قوام،ووهوومسوا بيسهومعظموو عس موو اوم،ووهوومبييوعلىو ردادو ووحاخوو عس موبيسًءووعلىو
ِ دوبهس.وو كنو ألقفو–و مواكنو دىوداوياقاوسوو معلومستوو  سحاخاةو و قيةوو  يوظّيوووأنوو مقاحووج

و كسفاةو ق خدومهس.و

فقدووك جِشفو رًقسوبيسًءووعلىوك سبستواوقا:وسو)و  يوكسيتومر:وظةوميذوو قحنوو ماالديووألول(،و
أيهوبرقبو ووحاخوهذووو مؤّحخوو اهوديومستوهاحودسوو كباح،وو ذيوكسنواركموو جلالووو اهوداة،وأيو

أحضوإقحوئالوفيوف حةوو دةوو مقاح،وفيوو قيةوو  يويدعوهسووآلنو4وق.وم.ووهكذو،وكسنوو مقاحوو ط:لو
مو وًدو،ووكسنوط:اًل،ووكسنوابلغومنوو عمحوعسمانوكرّدوأسصىورانومستوهاحودس.وو ذوووجبوإحجسلو

و»كسنوابلغومنوو عمحوعسمانوكردوأسصى«وألّييسويقحأوفيوإيجالو و دةواقولوإ ىو سحاخوأسدم.ووسلتج
ُحةوعلىو مّ ىوعنوس لوهاحودسوو كباحوألط:سلوباتو رموومسورو هسورّ ىوقّنوو قي ان.و دّلو لكوو مج
أنوهاحودسوعلموأّنوو دةوذ كوو ط:لوو ملكيوكسيتوميذوو قي انوفأسّل.وو ذووامكييسو ردادو سحاخوو دةو

اقولوفيووسٍتومسوبانو6وو4وسبلوو ماالد.و

و2وبيو3
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بو.و ر ا وو  ووحاخوو ب عّغقةومط:و ةواقولووخ ب ه
و ردثووآلخحوو ورادوو ذيو ص:هووأليسجالو ط:و ةواقولوهوو علامهوفيوو هاكل.ووبيسًءوعلىومسوقبق،و
فقدورصلوهذووو ردثورولوو عسمو7وم.وثّمويي قلومبسشحةوإ ىوخدمةواقولووسدوصسحوحجاًل.و دايسوهيسكو
معلومستو وامكنوو  وفاقوبايهسوبشكٍلو سّم،وعلىووألسلوبس ع مسدوعلىوو مصسدحوو م سرةو يسورس ًاس.و
ُولواخدموأاًضس،ووهيو فيقحأوفيو وسسو3فو1وعنوكونواقولوبدأوخدم هوبايمسوكسنواوريسوو معمدونومسوا
و قيةوو خسمقةوعشحةو ركمووإلمبحوطوحوطابسحاوس.و ألقفوأنوطابسحاوسوبدأوكرسكموشسحكوقل:هو

أغقطسوروو يوعسمو12وم،وثمو :ّحدوفيوو ركموروو يوعسمو14وأوو15وم.وو ذو،وفإييسو ويق طاعوأنو
يكونوم اّقيانوبشأنوو قيةوو  يوايبغيوأنويبدأوو عّدوميهس،وكمسوأنوكلمستو وسسو اقتودساقة،وألّيهواقولو

إنواقولوكسنوفيوو ثالثانومنوعمحه.و

وثّمةوآاةوأخحى،ووهيواوريسو2فو20،و قسعدوفيو ردادوو  ووحاخ.و حدوهذهووآلاةوفيوقاسقوبدواةوخدمةو
اقول،وفيوعادوو :صحوفيوأوحشلام،وفيوو قيةوو قسدقةوووألحبعانوميذجوأصدحوهاحودسوو كباحو علامس هو

وأوومحهوبإعسدةوبيسءوو حماموو هاكل.ووبرقبوو معلومستوو  يو دايسومنواوقا:وس،وفقدوصدحوأمحو
هاحودسوفيوو عسمو19وأوو20وق.وم.ووبهذووفإّنوو قيةو46ومنوبدءو حماموو هاكلوهيوو قيةو28وم.و

 قحاًبس.ووهكذو،وفإييسويحىوأّييسويق طاعوأنويخّمن،و خماًيسوجاًدو،وأنواقولوبدأوخدم هوبعدوف حٍةوسصاحةوكسنو
فاهسوأردو الماذواوريسوو معمدونوروو يوعسمو27وأوو28وم.و

كمسوأّنوهيسكوشاًئسومنوعدموو اقانوبشأنو سحاخوو صلب،وألنوو :صحووسعواوموو جمعةومح انوفيو
 لكوو : حة،ووهمسوو قي سنو30وو33.وورانويرسولوجمعوو معلومستومًعسوبس ع مسدوعلىومسو دايسومنو
معلومستومنوق:حووألعمسلووو  ووحاخوو مقاراةوو الرقة،ويحىوأنوهذانوو  سحاخانو لصلبوممكيسنو

ومعقو ن،ومعوأنوو  سحاخوو الرق،وو عسمو33وم.وابدووأّيهو وا عسملوباقحومعوكلوو معلومستوو م سرة.و
و ذو،وفإّيهومنوو ميِصفوو قولوإنوو علمسءوميققمونوبشكٍلوم قسٍوو قحاًبسورولوو عسمانو30وو33وك سحاخو

 لّصْلب،ومعوأّيهوحبمسو مالووألد ةو صس حوو  سحاخوو قسبقوسلااًلو–وأيوو عسمو30وم.و

وهذووا يسقبوأاًضسومعوو معلومستوو م سرةو يسومنوإيجالواوريس.وإيجالواوريسوهووو ورادوو ذيواخبحيسو
أنواقولوذهبوإ ىوو :صحوفيوأوحشلاموعدَةومحوت.ووبس ع مسدوعلىوهذوووإليجالوامكييسوأنوي: حضو
أنوخدمةواقولودومتوأسلوبقلالوأووأكثحوبقلالومنوثالثوقيووت.وضمنوووسعووألحسسموهذو،و وامكنو
جمعوو معلومستوو  يو قّدمهسووأليسجالوفيو قلقٍلودساقووورٍدوفقط.وكجِ بتوكج ٌبوكثاحةوفيوو  وفاقوبانو
وأليسجال،وفس معلومستوو ووحدةوفيووأليسجالو اقتوم يسسضةوبراثو وأملوفيوو جمعووو  وفاقوبايهس.و
وفيوو رقاقة،وثّمةوطحٌقوكثاحةو ججَمعوفاهسوو معلومستومًعس،وووأليسجالوي:قهسوغس ًبسومسو جمعوو معلومستو
ُميًاسو قلقلًاس.وو كْنوووضٌحوأّنوكجّ سبووأليسجالواشسبهونوو مؤّحخانو موضوعًاسوبسإلضسفةوإ ىوجمعهسو

و قدمسءوفيوعدمووه مسمهموبدسةوو  قلقلوو  سحاخي،ومثلمسواه موو يسسوفيوأّاسميس.و

بخططوزبييو قغقغيو خ بةواقول تو.و
و ذو،وفإييسوقيبدأوفيو  بُّعو قلقٍلوعسمٍّو راسةوو مقاح،ووي ردَّثوعنوأردوٍثوحئاقاةوفيوخدمةواقول.و
ردىوو طحقوو شسئعةوفيوو يظحوإ ىوف حةوخدمةواقولوهيوب ققامهسوإ ىوثالثومحورل،و غّطيوكلو ووإ
يجالواوريسواعطايسوأكبحومقدوٍحو محرلةوروو يوو قية،وبراثو دايسفوو قيةووألو ىو–وقيةوو غموضو)ووإ

منوو معلومستوعنوهذهوو : حة،ووقيعودوإ اهسوفيودحقيسوو  س ي(.وثمو دايسوقيةوو شعباةوو عظامة،ووو  يو
 شملومعظموخدمةواقولوفيوو جلال.وثمو دايسوو قيةوو  يو صلوذحو هسوفيوو صلابوفيوعادوو :صح،و
فيوفصلوو حباع،ووهيوو قيةوو  يوامكييسووص:هسوبقيةوو حفض.وو يعجدووآلنوإ ىوو بدواةو مسًمس.وف:يوبقاةو
هذووو دحسووو دحوسوو عدادةوو  س اةوقييظحوبيوٍلومنوو  قلقلوإ ىوو محورلووألقسقاةوفيوراسةواقول،و
مشاحانوإ ىومسوردثوفيوكّلومحرلة،وووإ ىوو قضساسوو  :قاحاةووو  شدادوتوو الهو اةوو حئاقاةوو  يو

يجدهسوفيووأليسجالووألحبعة.و

ثس ثًسفووال ةواقولووط:و  ه
يجالو وسس،وراثواخّصصوكلووورٍدو ثّمةوإيجاالنواص:سنوو دةواقولووط:و  ه،ووهمسوإيجالومّ ىوووإ
ميهمسوأصرسرانو هذووو موضول.وو كّنوهذانووإليجالانواقّدمسنو يسومعلومستومخ ل:ةوبشأنووألردوثو
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و  يوأرسطتوبو دةواقولووط:و  ه.و

بّ ىوو وسسفوقغقغ سويقبوبخ غ: سي أو.و
ابدأوإيجالومّ ىوبقلقلةويقبواقول.وو وسسواوِحدوقلقلَةويقٍبوأاًضس،وو كّيهواوِحدهسو رًقس،وفيو

وألصرسحوو ثس ث،وووألقمسءوو مذكوحةوفيوو قلقلَ انو اقتوم طسبقة.وأشهحوشحرانوأوومرسو  انو
 ل وفاقو هذهوو ظسهحةوهمسوأنومّ ىوكسنومه ًمسوبيقلوقلقلةويقبواقولومنوخاللوأباهوو ذيو بّيسه،و
اوقف،وبايمسوكسنو وسسومه مًّسوبأنوايقلوقلقلةويقبهومنوخاللومحام،وأمهوو بشحاةوو رقاقاة.وو كّنو
آخحانووس حروووأنومّ ىواصّوحوقلقلةويقبواقولوو قسيوياة،وبايمسو وسسواصّوحوقلقلةويقبواقولو

و بشحاة،وو كّنوكلاهمسومنوخاللوم بياهواوقف،وو ذيومنوخال هواح بطوبس يقلوو ملكيووايسلومؤّهال هو
و مقارسياة.و

حوواةوإيجالوبّ ى بو.و
وعلىوأاةورسل،ومّ ىومه موبحبطواقولوبس عهدوو قدام.وو ذووفإنوإردىوطحقوشححومسواوحدهومنوأردوثو
ومووّدوفيووألصرسرانووألولووو ثسييومنوإيجالهوهووو قولوإّيهومه موبهواةواقولووَمنورو هوومكسنو
ُءو و د ه.ووفيوقلقلةوو يقبوو  يواوِحدهس،واشّددوعلىواقولوبص: هووبنوإبحوهاموووبنودوود.ووفيوو ج
وإليشسئيوو قصاحوفيويهساةووألصرسحو1واصفواقولوبص: هو»عمسيوئال«و–و»وهللومعيس«،وأيوو ذيو
 ّمموبشكٍلوكسملويبوةوإشعاسءوعنوو ذيوق ربلوبهوو لدهوعذحوء.وواق ّمحووألصرسحوو ثسييوفيوو رداثو

عنو  ماموو يبّووت،وو كنوفيووح بسطهسوبسألمسكنوو جغحوفاةوو عدادةوو مح بطةوبو دةواقولوووألردوثو
و مراطةوبهسفوباتو رمو)مّ ىو2فو1-12(،ومصحووهحوبوو عسئلةوو مجقّدقةوإ ىوهيسكو)مّ ىو2فو13-
15(،وو حومةوو ووسعةوعلىوطحفوباتو رمو)مّ ىو2فو16-21(،ووأخاًحووو يسصحةوفيووآلاَ انوو خ سماَ انو

فيووألصرسح.و

مّ ىومه ّموبهواةواقولوومنورو هوومكسنوو د ه،وومه موأاًضسوبأنواظِهحوخمقةوأموح،ووورًدووميهسوفيو
وألصرسحووألول،ووأحبعةوفيووألصرسحوو ثسيي،و ّمموفاهسواقولويبووتوو عهدوو قدام.وفيوبعضووألراسن،و
 كونوهذهويبووتومبسشحةو رّققْت،ومثلويبّوةوماخسوعنوو دةواقولوفيوباتو رم.و كنوفيوأمسكنوأخحىو
ُاة«)typology(،وراثواجيَظحوإ ىومقطعو اسو اق خدمومّ ىوممسحقةواهوداةوسدامةوهيو»و يمسذجوو حم

ُميةوو عهدوو قدام.وومثسلو هووإيبسًءوبس مق قبلوبس ضحوحة،وبلواشاحوإ ىويمطو عملووهللوو :داويوفيوأ
ووبيي.«وفيوقاسقوق:حوهوشع،و و ووضحوعلىوهذهوو ممسحقةوهووهوشعو11فو1فو»منومصحودعوتج
 يبئوهذهوو جملةوبأيوشيء،و كّيهسوإشسحةوإ ىوشعبووهللو-وشعبوإقحوئال،وو ذيوامّثلومًعسووبنووهلل،و

و ذيو رّححومنومصحوبس خحوج.وو كّنومّ ىو واحىوفيوهذوومجّحدو شسبهو صسدجفي،وبلوأمٌحوخّططتو هو
و عيساةووإل هاة.وفاقول،وو مجرّححووألعظمووو كسملو شعبووهلل،وقاهحبوهووأاًضسوإ ىومصح،وثمواخحجو

ميهس،ومعوأّيهوكسنوط:اًلوأثيسءوردوثوذ ك.و

هذهوطحاقةوأخحىوا بعومّ ىوبهسوو عقلاةوو اهوداةوو ع اسداةووو طباعاةوفيووع قسدهوب رّققوو يبووت،و
أووكمسوامكييسوأنويدعوهسوو اومو»وم الؤهس«وو«وك مس هس«.ووثمةويبووتوعدادةوفيوهذانووألصرسرانو

وغاحهسومنووألصرسرستوفيووإليجال،وامكنووص:هسوبكويهسو حبطوبانوعيسصحوإيبسئاةووعيسصحو
ٌُءوميهوغاحوضحوحي،ورولو ُاةوو)typological(.ووسدودوحوو كثاحومنوو جدل،ووحبمسوج يموذجاةوحم

يبوةوإشعاسءوعنوو عذحوءوو  يوق ربلوو لدوط:اًلو–وإشعاسءو7فو14.وفيوقاسقوق:حوإشعاسء،ووووضحوأنو
و ط:لواشاحوإ ىوشخٍصوعسشوفيوأّاسموإشعاسء،وألنوو يّصواقولوإّيهوسبلوأنواكبحوو ط:لوفاصاحوبعمحو
و  مااُوبانوو صووبووو خطأ،وفإنوو ملكانوو لذانوكسيتومملكةواهوذووخسئ:ًةوميهمسو نواعودووواشّكالنو
 هداًدوو هس.وومعوهذو،وفإنوو شسّبةوو ووحدةوفيورداثوإشعاسءو اقتوعذحوءوبس معيىوو رحفي،وومّ ىواحىو

ُمنوإشعاسء،وبلواع قدوأّنو هسو رقاًقسوأكملوفيوو دةواقولومنومحامو أنوهذهوو يبوةو مواك ملو رّققهسوفيو
منودونوأيومقسعدةومنوأٍبوباو وجي.و

امكييسوهيسوأنوي كّلموعنوعدةو رقاقستوأوو  مامست.وواصفوو بعضوهذهوو :كحةوبس  عباحو»و  قصاحو
و يبويوو مقبق«و)prophetic foreshortening(،وفرانوايظحوو محءوإ ىوقلقلةومنوو جبسلوفيوخطٍّو
مق قام،وكثاًحوومسو واحىوو محءوو قمموو عدادةوو  يو قعوبعضهسووحوءوبعض.وكلوهذهوكسيتوممسحقستو
اهوداةوم:هومةوومقبو ةوفيوفهموو يبووتووكا:اةو رقُّقهس.ووسدوكسنوهذوومقيًعسو لقّحوءوو ذانووّجهوإ اهمو
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م ىوإيجالهوبأنوأمًحوومسوفوقوطباعي،وأمًحووصّممهووهلل،واردثوهيس.وإنوسسحّيسووألصرسرانووألوَّ انوفيو
م ىومعوأصرسريو وسسووألّو انويحىوو شخصاةووألقسقاةوي:قهسوووألردوثووألقسقاةوي:قهس،وو كّييسويحىو

ُةوومخ ل:ةوجًدو.و وخ اسًحوو  :سصالوممّا

حوواةو وسس تو.و
و يمطوو ذيواّ بعهو وسسوفيو وسسو1وو2وهوووصفووألردوثوو  يوأدتوإ ىوو دةوشخصاَ انوحئاقاَ انفو
اوريسوو معمدون،وو ذيوقاكونوقسبقواقولووممّهدوو طحاقوأمسمه،وواقولوي:قه.ويحىوو مجخطَّطوو  س يو

 ألصرسرانووألّوَ انوبعدومجقّدمةو وسسف
 1فو5-25فووإليبسءوبو دةواوريسوو معمدون،و

1فو26-38فووإليبسءوبو دةواقول،و
ُوحومحاموأ اصسبست،وف بدأوراسةوو ط:لانو 1فو39فو56فوبعدو لّقيووألجّمانوإلعالنوايبئوبو دةوط:لاهمس،و 

و جياَيانوبس  قسطعووو  دوخلومًعس،و
1فو57-80فوحوواةوسصةوو دةواوريسوو معمدون،و

2فو1-40فوو دةواقولوب :صالوكثاح،
2فو41-52فو علاموو ط:لواقولوفيوو هاكلووهووبقنوو ثسياةوعشحة،ووهيوسّصةوا :ّحدوبهسوإيجالو وسس.و

مثاحوأنويالرظوو  شسبهستووو خ الفستوبانووألردوثوو  يوأرسطتوبو دةوهسَ انوو شخصاَ ان.وثمةو
 شسبهستوبانوو دةواقولوواوريس،ووهيو شملووصفو وسسو همسوبأيهمسومو ودونومنووو َدانوصس ران،و

ُىو ُاة،ووبأنومالئكًةوأعليتوو د همس،وواجوَص:سنوبأنو مجائهمسوأهماةوومغ ِ دووو دًةومعج وبأّيهمسووج
يبواانووفداواان.ووسدوكسيتوحدةوو :علووألو ىو جسهوهذوووإلعالنوهيوعدمووإلامسن،و كْنو بعوذ كوسبولو
وفيو وسسو1وو2وهووعددوو محوتوو  يو جق خَدموفاهسو  هوو قباحوهلل.ووفيوو رقاقة،وأردووألموحوو  يو بُح
و لغةوو شعحاةووشبهوو شعحاةوعلىوش: يووو َدّيواقولوواوريسووو يبيوو شاخوقمعسنووو يباةوو مجقّيةورّيةو

فيوو هاكل.و

حأىوو بعضوأنوهذهوو لغةوكسيتومعحوفًةوفيوو اهوداةوو قدامة،وفقدوكسيتو غًةوذوتوطباعةوشعحاةوأوو
شبهوشعحاة،ووكسيتو خحجوكسيدفسسسِتو قباحوهللوعلىومسوكسنوقاعملهومنوخاللوهذانوو ط:لان.ووفيو
و رقاقة،وفيوبعضووألطحوفوووألجيرةوذوتوو مالووألكبحو لا حجاةوفيوو كياقةوو مقاراةويس توهذهو
و صلووتووو  قبرستومكسيًةووأهماةوكباحَ انوفيوو  سحاخوو مقاري،وو وشّكوأّنوأشهحهسو حيامةومحامو

ُاةوبسقموMagnificat،ووهيوكلمةو  اياةو عييو» ح الة«.ووبس حغمو و  قباراة،وو  يو جعَحفوفيووإليجلا
ُاستوبانوو دَ يواقولوواوريس،وفإنوثمةوفحوسستوووضرةوبايهمسفوفاوريسو منوكلوهذهوو  شسبهستووو  وو
ِبلوباوريسوفيوومحأةوكسيتوعسسًحو،وأمسواقولوفقدوكسنوو ربلو قاكونوقسبقواقولووممّهدوو طحاقوأمسمه.ورج

وو ه مسموو موّجهو ِبلوبهوفيوومحأٍةو مو عِحفوحجاًلوفيوعالسٍةوجيقاة.وكمسوأنَّ ًُاسوأكثح،وإذورج بهومعج
 اقولواوّضحوأيهوهوويقطةوو  حكاُوفيوهذانووألصرسران،وفيحوهوموضولوور :سلوو مالئكةوفيو2فو

ِ دو كجموو اوَموفيومدايةودوودومجخلِّصوهووو مقاحوو حب.«و 11فو»إّيهووج

و  :صالووآلخحوو ذيواجوِحدهو وسسوفيويهساةوهذانووألصرسرانوهووو ردثوو شهاحوو ذيوفاهوأدهشواقولو
جسبس هوفيوو قّنوو ذيوفاهواصاحوعلىوو و دوو اهوديوأنوارملو و معّلمانوفيوو هاكلوبركم هووأقئل هوووإ

ُولوهيسكوور :سلواجدعىوفيوو عبحاةو»بسحوم ص:سة«و)وبنوو وصاة(.و ياحوو وصساس.وورّ ىوو اومومسوا
ومدهٌشوأاًضسوأنويعحفوأّيهوبسق ثيسءوهذووو ردث،و و وِحدووأليسجالوشاًئسوعنوراسةواقولوفيوط:و  هو

وي: حضوأّيهوكسنواعملومقسعًدووألباهواوقفوفيوعمله،ووحبمسوصسحوفيوو يهساةو وصبو هووشبسبه.وويرنج
شحاًكسومر حًفسوفيومرلوو يجسحة.وواخ لفو وسسوعنووأليسجالووألبوكحا:اةوو م أخحة،وو  يورسو توأنو عّظمو

ُاةوعظامةووم يّوعةو ه،وإْذواصّوحو وسسوط:و  هوبأّيهسوكسيتو و مّجدواقولوو ط:لوبيقبةوأعمسٍلومعج
ط:و ًةوطباعاًةويقبًاس.و

ُوتووو عجسئبوو  يوعملهسو كسنوصبًاسواهودًاسومطاًعسووصس ًرس،و كّيهو موادِهشوو جمولوبأيوولوو معج
 رًقس.وواؤكِّدو وسسوعلىوهذهوو رقاقةوفيووآلاةوو خ سماةوفيوأصرسَراهووألّو ان،وفيو وسسو2فو52،ورانو

اقولوإّيهوبعدوأنوعسدواقولومعووو َداهوإ ىوو يسصحة،ووق مّحوايمووفيوو ركمةووو قسمةووو يعمةوعيدو
وهللووو يسس،ووهذهوإشسحةوإ ىوو جوويبووألحبعةوو  يوايمووبهسووألط:سلوبشكٍلوطباعيفوفكحًاس،ووجقدًاس،و
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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.

وحورًاس،وووج مسعًاس.و

بقسحيةوبسومايوحووا يوبّ ىوو وسس ثو.و
وبطحاق ه،وفيوبعضوو مووضاعفواقولوهووَمنوقاكونوحجسءو وهكذو،ويحىوأّنومّ ىوو وسسواش حكسن،وكلٌّ
شعبوإقحوئال،ووهوو رقاقويبّووتوو عهدوو قدام،وو كّيهوقاكونوأاًضسومنوا: حوبسبوبحكستووهللو ألممو
ووآلخحانوو ذانوكسيوووميبوذانوومحفوضانومنوو مج معوو اهودي.وومّ ى،وبشكٍلوخسّص،واشّددوعلىو

اقولوبص: هوو ملكوو شحعي،وبمقسبلوهاحودسومغ صبوو عحش،ووبس حغمومنومرسو توهاحودسوفيوأنو
اق لوو ط:لواقول.وأّمسو وسسوفاشّددوعلىوكويّاةواقولوأكثح،ووعلىومجائهومجخلًِّصسووحبًّس.وويحىوفيو حو الو
و  قباحو لكوو شخصاستووهيو حّيموفيووألصرسَرانووألو انووموضولو قبارهسوهوواقولوو ذيوقاأ يو

بس رحاةوو حوراةووو ج مسعاةوو س صسداة،وو ذيوقاقلبومعسااحوو عسَ موومع قدو ه.ووبعدوذ ك،و ي قلو
وأليسجالوإ ىوبدواةوخدمةواقولووهووحوشد،ورانويحىوراسةواقولو  قسطعومحًةوأخحىومعوراسةواوريسو

و معمدون،ووهيوعالسةويحوهسو صلوذحو هسوفيومعموداةواقولوعلىوادواوريس،ومّمسوامّهدو خدم هوو  يو
وق مّحتوروو يوو ثالثوقيووت،ووهيوو : حةووألكثحوعلياًةوفيوراس ه.و

حومًعسفواوريسوو بعب وي
وشخصاةوبعدواقول،وعلىو  قّدموكلووأليسجالووألحبعةواوريسوو معمدون،وو ذيواظهحوووضًرسوأّيهوأبُح
وألسلومنويسراةومقدوحوو ّيّصوو مجخّصصو لرداثوعيهوفيووأليسجال.واجوَصفواوريسوبأيهويبّيو–ويبّيو
اذكحوبإالاسوبشكٍلوخسّصومنويسراةوطباعةوثاسبه،وومنويسراةومكسنوخدم هوفيوو بحاة،وومنويسراةو

حقس  ه،وو  يوكسيتوفيوبعضووألراسنوحقس ةودايويةوشدادةووسسقاة.ووفيوو رقاقة،وامكنو لخاصو لكو
و حقس ةوبكويهسودعوةو ل وبةووو معموداة،وممسواقودو ميحوغ:حونوو خطساس،وكمسويحىوبشكٍلوخسّصوفيو

محسسوومّ ى.و

كسيتوو  وبةوفيوو قاسقوو اهوديو عييو غااحوو قلوكوبسإلضسفةوإ ىو غااحوو موسفوو قلبي.وودعوةو
اهوديو شعبهوو اهوديو مثلوهذووو يقرسقووو  غااحوو حوداكس يوو جذحيوأمسمووهللوأمٌحو مواجقَبقوسط،و

علىووألسلوميذوعصحووأليباسءوو عظسموو ذانوأعليووودايويةووهللوعلىوعدموأمسيةومعظموشعبوإقحوئال.و
وفيويهحووألحدن.وكسيتوو معموداةوطقًقسوعحفهوومسحقهو كمسودعسوو يسسوألنواع مدوووبشكٍلوحئاقيٍّ

أقاياووسمحون.وومعوأييسو ويعحفو مسًمسو سحاخوبدءوممسحقةوو معموداةوو اهوداةو لدخالءوو ذانواع يقونو
و داسيةوو اهوداةومنوخسحجوو شعبوو اهودي،وفإّيهوابدووأنوهذهوو ممسحقةومّثلْتوقسبقًةو دعوةواوريسو

وخدم ه.و

ُمانوبس شحاعة،و و كْنومسووألمحوو :حادوفيودعوةوكلوو اهود،وبمسوفيوذ كوَمنوكسيوووابدونوأميسءوومل 
 ممسحقةوهذووو طقسوكمسو ووأّيهمو مواكويوووفيووضٍعوقلاموأمسمووهلل؟وكمسوا كّلمواوريسوعنومعموداةو
و حوحووو يسح،ووهيوو معموداةوو  يوقامسحقهسوَمنوقاأ يوبعده،ووو  يومنوو ووضحوأّيهسوإشسحةوإ ىو

عيصحيوو  طهاحوووإلدويةوفيوخدمةواقولو–ووهذوواع مدوعلىوو طحاقةوو  يوبهسواق جابوو يسسو اقول.و
اظهحواقولوفيووأليسجالوفيومحرلٍةومسوك سبعو اوريس.ووفيوو رقاقة،وأ ىواقولوإ ىواوريسو اع مدوميه،و
حوفيومّ ىو و كنوإيجالواوريسوبشكٍلوخسّصواوّضحوأنواقولو مواع مدوبقببوخطاٍةومسوفاه،وكمسواوضِّ
3فو15،وو كْنو»ألّيهوهكذووالاقوبيسوأنويكِملوكلوبح.«ووبكلمستوأخحى،وكسنواقولواضعوخ مهووإل هيو

فيومصسَدسةوعلىوخدمةواوريس.


