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 هللا  نَ مِ   مختارٌ 
 ةُ �َّ هِ لَ اإلِ  ةُ رَ الم�ادَ : ٦المحاضرة 

 ول رُ أر. سي. سبْ 

  ةِ وَ طْ ى خُ لَ إِ  ةً شارَ ، إِ ةِ �َّ هِ لَ اإلِ  ةِ رَ �ادَ مُ الْ �ِ  هوتِ الالَّ  مِ لْ في عِ  �هِ مِّ سَ ما نُ  ةِ ي دراسَ فِ  عمُّقَ التَّ  �دُ رِ ، أُ ةِ رَ حاَض مُ الْ  في هذهِ 
 تُ نْ ذي �ُ ، الَّ ٢ َس سُ فَ أَ  ّصِ ى هذا في نَ رَ . ونَ هِ تِ وَّ قُ نا �ِ ي ح�اتِ ا، فِ �� رِ ْص حَ ا وَ �� حادِ ، أُ ها هللاُ ذُ خِ تي یتَّ ى الَّ ولَ األُ  خالصِ الْ 
 . اآلنَ  �هِ فِ  تِ قْ وَ الْ  نَ مِ  �دَ زِ مَ الْ  فَ رِ ْص نَ  نْ أَ  �دُ رِ �اًنا، وأُ أحْ  هِ �ْ إلَ  تُ رْ شَ أَ 

 :لُ صِّ أَ تَ مُ الْ  سادُ فَ الْ 

: "َوَأْنُتْم ِإْذ ُ�ْنُتْم َأْمَواًتا ِ�الذُُّنوِب َواْلَخَطاَ�ا،  ُس بولُ  قولُ �َ  ثُ یْ ، حَ َس سُ فَ أَ  ةِ سالَ رِ  نْ ي مِ انِ الثَّ  حاحِ ْص ى األلَ إِ  اآلنَ  رِ ظُ نْ نَ لِ 
وِح الَِّذي َ�ْعمَ  ُل اْآلَن ِفي َأْبَناِء الَِّتي َسَلْكُتْم ِفیَها َقْبًال َحَسَب َدْهِر َهَذا اْلَعاَلِم، َحَسَب َرِئ�ِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ

ْفَنا َقْبًال َبْیَنُهْم ِفي َشَهَواِت َجَسِدَنا، َعاِمِلیَن َمِشیَئاِت اْلَجَسِد َواْألَْفَكاِر،   اْلَمْعِصَ�ِة، الَِّذیَن َنْحُن َأْ�ًضا  َجِم�ًعا َتَصرَّ
  ).٣- ١:  ٢(أفسس َوُ�نَّا ِ�الطَِّب�َعِة َأْبَناَء اْلَغَضِب َ�اْلَ�اِقیَن َأْ�ًضا" 

.  يِّ القِ خْ األَ  زِ جْ عَ الْ  نِ ًال عَ بْ نا قَ ثْ دَّ حَ . تَ سانِ نْ ي اإلِ فِ  ةَ رَ ذِّ جَ تَ مُ الْ  ةَ دَ فاسِ الْ  ةَ �عَ بِ الطَّ  فُ ِص تَ  ماتٍ لِ �َ  ّصِ ا النَّ ذَ ي هَ فِ  دُ جِ نَ 
 ".  لٌ �امِ  سادٌ ها "فَ �أنَّ  سانِ نْ اإلِ  ةَ الَ حَ  فُ ِص ي تَ تِ ، الَّ ةِ �َّ ینِ فِ كالْ الْ  ةِ غَ اللُّ  خدامَ تِ نا اسْ بْ نَّ جَ تَ وَ 

  ونَ یُّ ینِ فِ كالْ الْ   هُ مُ دِ خْ تَ سْ ي �َ ذِ الّ   یرِ هِ الشَّ   صارِ تِ االخْ   نَ مِ   ءٌ زْ جُ   وَ هْ ، وَ ةِ �َّ �حِ سِ مَ الْ   رِ وائِ في الدَّ   ةٍ دَّ شِ ��ا �ِ لِ دَ جَ   صارَ   حٌ لَ طَ ْص مُ   وَ هْ وَ 
، لِ كامِ الْ  سادِ فَ لْ لِ  صارٌ تِ اخْ  يَ " هِ T" . حیثُ TULIP .T-U-L-I-P – ةِ �َّ ینِ فِ كالْ لْ لِ  ةِ سَ مْ خَ الْ  قاطِ النِّ سمَّى �ِ ما �ُ  حِ رْ شَ لِ 
ال    نْ كِ ین. لَ �سِ دِّ قِ الْ   ةُ رَ ابَ ثَ " مُ P"، وَ تي ال ُتقاَومُ الَّ   ةِ مَ عْ لنِّ " لِ I"، وَ ةِ ودَ دُ حْ مَ الْ   ةِ ارَ كفَّ لْ " لِ L"، وَ وطِ رُ شْ مَ الْ   رِ یْ غَ   �ارِ تِ الخْ " لِ U"وَ 

، ةِ رَ اكِ الذَّ  �طِ شِ نْ تَ لِ  ةٌ �طَ سِ �َ  واتٌ دَ أَ  يَ ي هِ تِ ، الَّ صاراتُ تِ االخْ  تِ بَ بَّ سَ  ف�هِ  ثالٌ هذا مِ . وَ لُ دَ جَ الْ  ى ُیثارَ تَّ حَ  T ةً عادَ  زُ نتجاوَ 
 . ةِ غا�َ لْ لِ  لِّلٌ َض مُ  حٌ لَ طَ َص " مُ لَ كامِ الْ  سادَ فَ "الْ  نَّ ، ألَ ةِ عَ فَ نْ مَ الْ  نَ مِ  رَ ثَ كْ ا أَ رً رَ َض 

.  ونَ كُ �َ   نْ أَ   نُ كِ مْ ما �ُ   رِ دْ قَ �ِ   �رٌ رِّ شِ   سانَ نْ اإلِ   نَّ أَ   يْ "، أَ قَ لَ طْ مُ الْ   سادَ فَ "الْ   �هِ مِّ سَ نُ   دْ ا قَ مَ " وَ لِ كامِ الْ   فسادِ "الْ   نَ یْ بَ   الناُس   طُ لِ خْ �َ 
  نَ مِ  شعَ �ْ خطا�ا أَ  بُ كِ تَ رْ نا نَ نَّ أَ نا و�َ سِ فُ نْ أَ  رُ وُّ َص نا تَ نا، �مكنُ ى فسادِ دَ مَ  نْ عَ  ظرِ النَّ  ّضِ غَ ا. �ِ ذَ هَ بِ  نُ مِ ؤْ ًدا یُ حَ أَ  فُ رِ عْ ال أَ 
 .   لِ كامِ الْ �ِ  دٌ ا فاسِ نَّ مِ  دَ ، ال أحَ نْ ذَ ا. إِ حق�  هُ نُّ ظُ ا نَ ممَّ  رَ ثَ كْ أَ  لْ ، بَ لِ عْ فِ الْ ناها �ِ تي ارتكبْ الَّ 

، وأَ كُ �َ  صِ خْ ي الشَّ فِ  رُ ثِّ ؤَ تُ  ةَ �َّ خطِ الْ  أنَّ  يَ نِ عْ �َ " لِ لِ كامِ الْ  فسادِ "الْ  لحُ طَ ْص مُ  �غَ ِص    . فإنَّ دٌ فاسِ  هِ تِ مَّ رُ نا بِ تِ �َّ رِ شَ �َ  رَ هَ وْ جَ  نَّ لٍّ
 .  سادِ فَ ي الْ ٌق فِ الِ لٍّ عَ كُ �َ  سانُ اإلنْ –ةٌ دَ اسِ نا فَ وأجسادَ ، ةٌ دَ نا فاسِ تَ ، و�رادَ ةٌ دَ اسِ نا فَ هانَ أذْ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

ي على  ِض قْ ، و�َ RULIPإلى  TULIP لُ حوِّ �ُ هذا سَ  نَّ أَ  ةُ لَ كِ شْ مُ ". الْ لَ صِّ ُمتأَ الْ  فسادَ هذا "الْ  يَ مِّ سَ أُ  نْ أَ  لُ ضِّ فَ أُ 
، radix  ةِ �َّ ینِ تِ الالَّ   ةِ مَ لِ كَ الْ   نَ �ًما مِ دِ قَ   ْت قَّ تُ " اشْ لٍ صِّ أَ تَ "مُ   ةَ مَ لِ �َ   نَّ " ألَ لِ أصِّ تَ مُ الْ   فسادِ "الْ   طلحَ ْص مُ   بُّ حِ ي أُ نِّ . لكِ صارِ تِ االخْ 

 دَ رَّ جَ مُ   وْ ، أَ يٍّ عِ رْ فَ   ءٍ يْ شَ   ، أوْ يٍّ حِ طْ سَ   ءٍ شيْ   دَ رَّ جَ مُ   َس �ْ نا لَ فسادَ   أنَّ   وَ هُ   لِ صِّ أَ تَ مُ الْ   سادِ فَ ى الْ نَ عْ مَ ل". وَ ْص ي "أَ نِ عْ ي تَ تِ الَّ 
 ة.رَ جَ الشَّ  رِ ذْ ي جَ فِ  ةً لَ غِّ وَ تَ مُ  ،ناودِ جُ وُ  رِ هَ وْ ي جَ فِ  رُ خُ نْ تَ  ةَ �َّ طِ خَ الْ  نَّ أَ  لْ نا، بَ تِ �َّ رِ شَ �َ   حِ طْ ى سَ علَ  يٍّ َعَرِض  لٍ لَ خَ 

 : ةٌ ی�َ ئِ �َ  ةٌ صورَ 

: "ُكْنُتْم َأْمَواًتا ِ�الذُُّنوِب َواْلَخَطاَ�ا"  نا، فقالَ سادِ فَ   ةَ طورَ خُ   حُ ضِّ وَ ي تُ تِ الَّ   �حاتِ رِ ْص التَّ   ضِ عْ �َ بِ   ُس ولُ ى بُ لَ دْ ، أَ ّصِ في هذا النَّ 
. �َس لِ بْ إِ   ناءُ بْ أَ ، وَ بِ َض غَ الْ   ، أبناءُ ةِ �َّ طِ خَ لْ لِ   یدٌ بِ عَ ، وَ ةِ �َّ طِ خَ الْ   طانِ لْ سُ   تَ حْ نا تَ نَّ إِ   ، قالَ رَ آخَ   عٍ ِض وْ . وفي مَ )١:  ٢(أفسس  

 .  يِّ �عِ بِ الطَّ  طِ اقِ السَّ  سانِ نْ إلِ لِ  ةً ا�َ ذَّ جَ  ةً ورَ ُص  ْت سَ �ْ لَ  هِ ذِ هَ 

ا "َأْمَواًتا ِ�الذُُّنوِب َواْلَخَطاَ�ا، الَِّتي َسَلْكُتْم ِفیَها َقْبًال".  نَّ نا �ُ نَّ ، إِ ةَ قَ ا�ِ نا السَّ تَ حالَ  ْت �انَ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ  قولُ ى، �َ رَ خْ أُ  ةً رَّ ، مَ هُ نَّ كِ لَ 
  أنْ  نا هللاُ �دُ رِ ما یُ  َس �ْ لَ  �قُ رِ ذا الطَّ هَ ، وَ مُ عالَ الْ  كُ لُ سْ ا �َ مَ نا �َ كْ سلَ  دْ قَ نا َحَسَب َدْهِر َهَذا اْلَعاَلِم. فَ كْ لَ نا؟ سَ كْ لَ سَ  فَ �ْ �َ وَ 
 .  �هِ فِ  كَ لُ سْ نَ 

  لُ مَ عْ �َ   نْ مَ   َس �ْ لَ   لْ . "َلْ�َس َ�ارٌّ َوَال َواِحٌد". بَ هللاِ   دُ جْ ا مَ نَ زَ وَ عْ أَ نا، وَ أْ طَ خْ �ًعا أَ مِ نا جَ أنَّ   ةِ �قَ قِ حَ   نْ عَ   ُس ولُ بُ   ثَ دَّ حَ ا، تَ ذَ هَ   لَ بْ قَ 
  ینَ یِّ س�حِ مَ الْ  أنَّ  ونَ رُ كَّ ذَ تَ تَ  لْ . هَ )١٢- ١٠: ٣(روم�ة نا ُزغْ ماًما، وَ نا تَ دْ سَ نا فَ �عُ الًحا. "َلْ�َس َمْن َ�ْطُلُب َهللا". جمِ َص 
 .  هللاِ  �قَ رِ طَ   َس �ْ لَ  �عيَّ بِ نا الطَّ �قَ رِ طَ  نَّ كِ ؟ لَ �قِ رِ الطَّ  �اعَ تْ أَ  نَ وْ سمَّ �ُ  ةِ دا�َ بِ ي الْ وا فِ كانُ 

 ِلُص وُنخْ  هُ �عُ طِ ي نُ ذِ الَّ  وَ هُ  نْ مَ  ).٢: ٢(أفسس ، َحَسَب َرِئ�ِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء مِ عالَ هذا الْ  رِ هْ دَ  بَ سَ نا حَ كْ لَ سَ  دْ قَ فَ 
وِح الَِّذي َ�ْعَمُل اْآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَ�ِة، الَِّذیَن   بَ سَ نا حَ كْ لَ سَ  دْ قَ . وَ هواءِ الْ  انِ طَ لْ سُ  �ُس ئِ رَ  وَ هْ . فَ طانُ �ْ ؟ الشَّ هُ لَ  "الرُّ

ْفَنا َقْبًال َبْیَنُهْم ِفي َشَهَواِت َجَسِدَنا، َعاِمِلیَن َمِشیَئاِت اْلَجَسِد َواْألَْفَكا ِر، َوُ�نَّا ِ�الطَِّب�َعِة َأْبَناَء  َنْحُن َأْ�ًضا َجِم�ًعا َتَصرَّ
 .سانِ نْ اإلِ  سادِ فَ  نْ عَ   ةِ ا�َ غَ لْ لِ  ةٌ ی�َ ئِ �َ  ةٌ ورَ ُص  هِ ذِ . هَ )٣-٢: ٢(أفسس یَن َأْ�ًضا" اْلَغَضِب َ�اْلَ�اقِ 

 ":هللاَ  نَّ كِ "لَ 

 دْ قَ . وَ ةِ ا�َ غَ لْ لِ  ةٌ مَّ هِ ها مُ نَّ ى أَ رَ . أَ ةِ �َّ �ادِ السِّ  هللاِ  ةِ مَ عْ نِ  ةِ یدَ قِ ي عَ فِ  جدیدِ الْ  دِ هْ عَ ي الْ فِ  ةٍ مَ لِ �َ  مُّ هَ أَ  يَ هِ  ةَ �َ الِ التَّ  ةَ مَ لِ كَ الْ  نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ أَ 
ها  یْ علَ  ةً تَ الفِ  عَ نَ ْص تَ یًرا لِ بِ ًدا �َ هْ جَ  ةٌ دَ یِّ سَ  ْت لَ ذَ یها، بَ ُت فِ لَّمْ ي عَ تِ الَّ  وفِ فُ الصُّ  دِ حَ ي أَ فِ  نَّ أَ  ةِ جَ رَ دَ یًرا، لِ ثِ ها �َ نْ عَ  تُ ثْ دَّ حَ تَ 

 ن". كِ "لَ  ةُ مَ لِ . �َ ةُ مَ لِ كَ الْ  هِ هذِ 
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،  اموَس ًال النَّ وَّ أَ  همُ فْ نَ  ینَ حِ  طْ قَ فَ  جیلٌ نْ إِ  وَ هُ  یلُ جِ نْ اإلِ . وَ ئَ یِّ السَّ  رَ بَ خَ الْ  مُ هَ فْ نَ  ینَ حِ  طْ قَ ا فَ ار� ًرا سَ بَ خَ  یرُ ِص �َ  نجیلَ اإلِ  فإنَّ 
  ذینَ �الَّ  كُ لُ سْ ذا، نَ كَ ، وهَ هِ واتِ هَ وشَ  دِ سَ جَ الْ  بَ سَ حَ  كُ لُ سْ ا، نَ خطا�َ الْ �ِ وَ  نوبِ الذُّ �ِ  واتٌ مْ نا أَ . فإنَّ وسِ امُ النَّ  تَ حْ نا تَ تُ وحالَ 

  يَ قِ �َ   ذینَ الَّ   نُ حْ نَ   نْ كِ : لَ لْ قُ �َ   مْ ، ُهللا الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمِة لَ هللاَ   نَّ كِ لَ –بِ َض غَ الْ   ناءُ بْ أَ   نُ حْ نَ . وَ ةِ �َ ِص عْ مَ الْ   وحِ رُ   تَ حْ تَ 
  سانَ نْ اإلِ   نَّ كِ : لَ وْ نا. أَ قِ رُ طُ   یرِ یِ غْ ى تَ لَ نا إِ سِ فُ نْ أَ   عَ فَ دْ نَ ا، وَ نَ تِ نَ حْ مِ   نْ نا مِ سَ فُ نْ أَ   لَ شِ تَ نْ نَ   نْ یًرا أَ نا أخِ عْ طَ تَ ، اسْ رِّ بِ الْ   نَ ٌر مِ دْ ا قَ فینَ 
: "ُهللا  ولُ قُ �َ   لْ ا، بَ ذَ هَ   ُس دَّ قَ مُ الْ   تابُ كِ الْ   لِ قُ �َ   مْ . لَ تِ وْ مَ الْ   نَ مِ   هُ سَ فْ ا نَ �َ حْ أَ ، وَ �رِ رِّ الشِّ   مسارِ ا الْ هذَ : "ال" لِ ا قالَ �� القِ أخْ   يَّ وِ قَ الْ 

 . )٥- ٤: ٢(أفسس  ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمِة، أح�انا، َوَنْحُن َأْمَواٌت ِ�اْلَخَطاَ�ا"الَِّذي 

 ؟ يّ حَ  مْ أَ  تٌ یْ مَ 

ما   النِ قُ نْ یَ  نِ یْ ثالَ مِ  وْ ، أَ نِ یْ یهَ بِ شْ تَ  عُ مَ سْ یًرا ما أَ ثِ ، �َ یدِ دِ جْ ي التَّ فِ  ثُ دُ حْ ا �َ مَّ عَ  ونَ ثُ دَّ حَ تَ یَ  ینَ یِّ یلِ جِ إنْ  نینَ مِ ؤْ مُ  عُ مَ سْ أَ  حینَ 
 ما.  هِ بِ   مْ تُ عْ مِ ما سَ �َّ . رُ ثُ دُ حْ �َ 

 :ةٌ یرَ طِ خَ  ةٌ حالَ 

ي  فِ  وَ هْ ، وَ یتٌ مِ مُ  ٌض رَ مَ  هِ �ْ دَ ، لَ ةِ �قَ قِ حَ ي الْ فِ  لْ ا. بَ د� جِ  �ٌض رِ مَ  وَ هْ . فَ ةٍ دَ یِّ جَ  ةٍ حَّ ِص �ِ  َس �ْ لَ  طُ اقِ السَّ  سانُ نْ : اإلِ وَ هُ  لُ وَّ األَ 
.  ةٍ و�َ بُ یْ ي غَ فِ   كونُ �َ   . و�كادُ هُ سَ فْ نَ   يَ فِ شْ �َ لِ   هُ لُ عْ فِ   صِ خْ هذا الشَّ   عِ سْ وِ ما بِ   دُ وجَ ى. ال یُ فَ شْ مَ ي الْ فِ   ةِ یرَ طِ خَ الْ   راضِ مْ األَ   ناحِ جَ 
 ًما. تْ حَ  وتُ مُ �َ ، سَ صِ خْ ذا الشَّ هَ اٌء لِ وَ َط دَ ُ�عْ  مْ . ما لَ يٌّ مِ تْ حَ  هُ تُ وْ مَ وَ 

  هُ سُ فْ نَ  هللاُ ، �َ ةِ قَ عَ لْ مِ ي الْ فِ  اءَ وَ الدَّ  بُ كُ سْ �َ  هُ سُ فْ نَ  هللاُ  وِ . أَ ةِ قَ عَ لْ مِ ي الْ فِ  واءَ الدَّ  ةُ َض رِّ مَ مُ الْ  بُ كُ سْ تَ ، وَ واءَ الدَّ  هللاُ  بِّرُ دَ ا، یُ ذَ هَ لِ 
 . هِ �ْ تَ فَ شَ  دَ نْ عِ  ةَ قَ عَ لْ مِ الْ  عُ َض �َ ، وَ رُ َض تَ حْ ، �ُ ةٍ و�َ بُ یْ غَ   هِ �ْ ي شِ فِ  دُ قُ رْ �َ ، وَ تاهُ فَ شَ  ْت قَ قَّ شَ ي تَ ذِ الَّ  صِ خْ ا الشَّ ذَ هَ ي لِ تِ �أْ 

 هِ مِ ي فَ فِ  واءَ الدَّ  هللاُ  بُ كُ سْ �َ ، سَ هُ مَ فَ  حَ تَ فَ  نْ . إِ هُ َض فُ رْ یَ  وْ أَ  واءَ الدَّ  لَ بَ قْ �َ  نْ ا أَ مَّ إِ  صِ خْ لشَّ لِ  نُ كِ مْ ، �ُ ةِ ظَ حْ اللَّ  كَ لْ ي تِ فِ 
 . مَ زِ الالَّ  الجَ عِ الْ  ذَ خُ أْ �َ  نْ ، لَ ةٍ وَّ قُ �ِ   نِ یْ تَ قَ لَ غْ مُ  هِ �ْ تَ فَ ى شَ قَ �ْ أَ  نْ إِ  نْ كِ . لَ هُ لَِّص خَ �ُ وَ 

 ح��ا.   ال یزالُ  هُ نَّ كِ ا، لَ د� جِ  ةٍ یرَ طِ خَ  ةٍ الَ ي حَ فِ  سانَ نْ اإلِ  نَّ أَ  نْ ذَ إِ  �هُ بِ شْ ا التَّ ذَ هَ   نُ یِّ بَ یُ 

ینا  یِ حْ �ُ   هللاَ   نَّ هنا إِ   ولَ قُ �َ   َس ولُ بُ   عُ مَ سْ ! أَ لِ جُ ا الرَّ ذَ هَ   فاةَ وَ   یبِ بِ الطَّ   النِ عْ إِ   دَ عْ �َ   ةَ فَ رْ غُ الْ   لُ خُ دْ یَ   هُ نَّ إِ   ولُ قُ �َ   هللاَ   عُ مَ سْ ي أَ نِ نَّ كِ لَ 
 . واتٌ مْ أَ  نُ حْ نَ وَ 
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 : رِ حْ �َ الْ  ي قاعِ فِ  ةٌ ثَّ جُ 

ي فِ  وُص غُ �َ  ، �هللاُ رِ حْ �َ الْ  في قاعِ  اآلنَ  وَ تماًما، وهْ  في الم�اهِ  غاَص  قدْ  اإلنسانَ  أنَّ  هوَ  ضلُ فْ األَ  شب�هُ التَّ  ونُ كُ س�َ 
  ةَ لَ بْ قُ  �هِ طِ عْ �ُ ، وَ هُ قَ وْ فَ  یلُ مِ �َ ، وَ ةِ سَ ا�ِ �َ ى الْ لَ ا إِ هَ جَ رِ خْ �ُ ، وَ رِ حْ �َ الْ  قاعِ  نْ مِ  ةَ ثَّ جُ الْ  كَ لْ ، تِ تَ یْ مَ الْ  لَ جُ ا الرَّ ذَ هَ  عُ فَ رْ �َ ، وَ �اهِ مِ الْ 
 . تِ وْ مَ الْ  نَ مِ  عودَ ، ف�َ صِ خْ ي هذا الشَّ فِ  هُ �اتَ حَ  خُ فُ نْ �َ ، وَ �اةِ حَ الْ 

 نَ ، مِ تِ وْ مَ الْ  نَ مِ  �اءِ حْ إلِ ى لِ ولَ األُ  ةَ وَ طْ خُ الْ  ذُ خِ تَّ یَ  نْ مَ  وَ هُ  ، هللاُ ةِ �َّ هِ لَ اإلِ  ةِ رَ �ادَ مُ الْ  نِ عَ  ُس قدَّ مُ الْ  الكتابُ  هُ ا ما �قولُ ذَ هَ 
 .  سانَ نْ اإلِ  َس �ْ لَ ، وَ ورِ النُّ  كوتِ لَ ى مَ لَ إِ  ةِ مَ لْ الظُّ  طانِ لْ سُ  منْ   قالِ تِ االنْ ، وَ وحِ ى الرُّ لَ إِ  دِ سَ جَ الْ 

  اءُ �َ حْ أَ  نا اآلنَ نَّ ا ألَ ذَ لَّ هَ �ُ  لُ عَ فْ نَ  نُ حْ نَ . وَ وبُ تُ نَ ، وَ �حَ سِ مَ الْ  لُ بَ قْ نَ ، وَ نُ مِ ؤْ نُ ، وَ ارُ تَ خْ ، نُ نا هللاُ یَ یِ حْ �ُ  نْ أَ  دَ عْ ، �َ كیدِ أْ التَّ �ِ وَ 
 .  هللاِ  ورِ مُ ألُ 

ِ�النِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن،  . "ِألَنَُّكْم  هُ دَ حْ وَ   هللاِ   لُ مَ ، عَ هللاِ   لُ مَ عَ   وَ ، هُ تِ وْ مَ الْ   نَ مِ   �اءُ حْ اإلِ ، وَ ةُ رَ �ادَ مُ الْ   يَ هْ ى، وَ ولَ األُ   ةَ وَ طْ خُ الْ   نَّ كِ لَ 
�َماِن، َوَذِلَك َلْ�َس ِمْنُكْم. ُهَو َعِط�َُّة ِهللا. َلْ�َس ِمْن أَْعَماٍل َ�ْیَال َ�ْفَتِخَر َأَحٌد. ِألَنََّنا نَ  ْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِقیَن ِفي  ِ�اْإلِ

هَ   . )١٠- ٨: ٢(أفسس  ا ِلَكْي َنْسُلَك ِفیَها"اْلَمِس�ِح َ�ُسوَع ِألَْعَماٍل َصاِلَحٍة، َقْد َسَبَق ُهللا َفَأَعدَّ

 :ماِمتِ االهْ  رِ وَ حْ ي مِ فِ 

  ذَ قِ نْ یُ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ   َمنْ   وَ هُ   هللاُ   �انَ   نْ : إِ وَ هُ   ةِ �َّ هِ لَ اإلِ   ةِ رَ �ادَ مُ الْ   هِ ذِ ي هَ فِ   رُ كِّ فَ نُ   ینَ حِ   َرحُ ي ُتطْ تِ الَّ   ةِ لَ ئِ سْ األَ   قِ مَ عْ أَ   نْ ًنا، مِ سَ حَ 
ا  مَ  نْ ذَ ، إِ ةَ ثَّ جُ الْ  �مَ قِ �ُ  نْ أَ  لْ ، بَ واءَ الدَّ  يَ طِ عْ �ُ  نْ أَ  طْ قَ فَ  َس �ْ ي لَ غِ �َ نْ یَ  َمنْ  وَ هُ  هللاُ  �انَ  نْ �ِ ، وَ رِ حْ �َ الْ  اعِ قَ  نْ مِ  تَ یْ مَ ا الْ ذَ هَ 
 لِ امِ كَ الْ   ومِ هُ فْ مَ الْ   ءِ وْ ي َض فِ ، وَ هللاِ   ةِ �ادَ سِ   ءِ وْ ي َض فِ �ًعا؟ فَ مِ جَ   هُ حُ رَ طْ نَ وَ   �هِ فِ   رُ كِّ فَ ؤاًال نُ ا سُ ذَ هَ   َس �ْ لَ ؟ أَ ةِ رازَ كِ الْ   نَ مِ   فُ دَ هَ الْ 
  وْ ي أَ تِ هادَ شَ ، �ِ الءِ ؤُ هَ  ُص لِّ خَ �ُ سَ  یدِ كِ أْ التَّ �ِ  وَ هْ ، فَ ضِ عْ �َ الْ  خالصِ �ِ  لِ زَ األَ  ذُ نْ ى مُ َض قَ  دْ قَ  هللاُ  �انَ  نْ �ِ ، وَ قِ بَ سْ مُ الْ  یینِ عْ لتَّ لِ 
 ؟  ةِ رازَ كِ الْ �ِ   مَّ تَ هْ نَ  نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ  نْ ذَ ا إِ ماذَ ها. لِ ونِ دُ بِ  وْ أَ  یلِ جِ نْ اإلِ ي �ِ تِ رازَ كِ �ِ ها، وَ ونِ دُ بِ 

لَ فَ مُ ي الْ تِ صَّ قِ   مْ كُ �ْ لَ إِ  بیتسبرج    ةِ �َّ لِّ ي �ُ ي د. جون جیرستنر فِ نِ سُ رِّ دَ یُ   �انَ ، وَ وتِ هُ الالَّ   ةِ �َّ لِّ ي �ُ ُت فِ نْ �ُ   ینَ ا. حِ ذَ هَ   نْ عَ   ةَ ضَّ
 ة.  رَ دائِ  فِ ْص ي نِ فِ  ُس لِ جْ ، نَ لِ ْص فَ ي الْ فِ  ٢٠ي والِ ا حَ نَّ �ُ ، وَ قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  ةَ یدَ قِ عَ  حُ رَ شْ �َ  نْ مَ  عُ رَ بْ أَ  وَ هْ ، وَ هوتِ لالَّ 

ال  ضاءٌ ا قَ ذَ هَ ، وَ الصِ خَ لْ لِ  رِ شَ �َ الْ  نَ ًدا مِ دَّ حَ ًدا مُ دَ عَ  هِ تِ �ادَ سِ ًقا �ِ �َ سْ مُ  نُ یِّ عَ �ُ  هللاُ  �انَ  نْ ، إِ ةُ ادَ ها السَّ یُّ ًنا، أَ سَ : "حَ فقالَ 
 ؟" زَ رِ كْ نَ  نْ ي أَ غِ �َ نْ ماذا یَ لِ ، فَ رُ یَّ غَ تَ یَ 

ي  ُت فِ نْ ي �ُ نِ نَّ ي ألَ �احِ تِ ى ارْ دَ ًدا مَ ى أبَ سَ نْ أَ  نْ . لَ ؤالَ سُّ وا الیبُ جِ �ُ  أنْ  بِ الَّ الطُّ  نَ مِ  بُ لُ طْ �َ  أَ دَ �َ ، وَ ةٍ ا�َ جَ ال إِ بِ  ؤالَ السُّ  كَ رَ تَ 
 !" یبَ جِ أُ   نْ أَ   رَّ طَ ْض أُ   نْ ني لَ ألنَّ   یدٌ عِ ا سَ نَ أَ   مْ ا: "كَ ذَ كَ ُت هَ رْ كَّ فَ . وَ سارِ �َ الْ   نَ مِ   لُ أَ سْ �َ   أَ دَ بَ   وَ هْ ، وَ ةِ رَ ائِ الدَّ   فِ ْص نِ   ینِ مِ ى �َ َص قْ أَ 
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ما  طالَ . لَ فُ رِ عْ ًنا د. جیرستنر، ال أَ سَ : "حَ ابَ جَ ؟" أَ كَ دُّ ا رَ ، مَ النٍ فُ  دَ یِّ ًنا، سَ سَ : حَ ، وقالَ لِ وَّ األَ  بِ الِ ى الطَّ لَ إِ  رَ ظَ نَ فَ 
ى  لَ إِ  لَ قَ تَ انْ  مَّ ". ثُ فُ رِ عْ : "ال أَ هُ أجا�َ ي، فَ الِ التَّ  ابِّ ى الشَّ لَ إِ  لَ قَ تَ انْ . فَ ةِ جا�َ في اإلِ  لَ شِ ا فَ ذَ كَ ". وهَ ؤالَ ي هذا السُّ سِ فْ ُت نَ لْ أَ سَ 
   .ينِّ مِ  بُ رِ تَ قْ �َ  رُ طَ خَ الْ  أَ دَ �َ ، وَ فِّ الصَّ  ةِ ها�َ ى نِ تَّ ي، وحَ الِ التَّ 

  مَ دِّ قَ �ُ   نْ أَ   دَ عْ �َ   ثُ یْ ، حَ ونَ الطُ فْ أَ   راتِ ناظَ مُ   ىدَ حْ إي  فِ   راطُ قْ ي سُ نِ نَّ ُت أَ رْ عَ . شَ لِ ْص فَ ي الْ فِ   دادُ زْ یَ   عِ قُّ وَ التَّ   نَ مِ   ساٌس حْ إِ   أَ دَ �َ وَ 
 تُ كَّرْ فَ . وَ �عَ مِ جَ الْ  مَ زِ هْ یَ ، فَ راطُ قْ سُ  ثُ دَّ حَ تَ ، یَ ةً دَ یِّ و جَ دُ بْ ، تَ ةِ �قَ مِ عَ الْ  ةِ لَ ئِ سْ ألَ لِ  اتٍ جا�َ ، إِ ونِ یُّ عادِ الْ  رُ شَ �َ الْ  الءِ ؤُ ، هَ �عُ مِ جَ الْ 
 ". مامِ تِ االهْ  رَ وَ حْ مِ  ونُ كُ أَ ا: "سَ ذَ كَ هَ 

. �ُ لَ إِ  لَ َص وَ ر، فَ تنِ سْ یرْ د. جِ  ؤالَ سُ  یبَ جِ �ُ  نْ أَ  دٌ حَ أَ  عْ طِ تَ سْ �َ  مْ لَ ، وَ ةِ فَ رْ غُ ي الْ فِ  نْ مَ  �عُ مِ جَ  لَ ، ُسئِ یدِ كِ أْ التَّ �ِ  وَّى. لَ تَ أَ  تُ نْ يَّ
 قُ مَ عْ أَ  وابَ جَ الْ  نَّ أَ  فُ رِ عْ . أَ هُ نْ عَ  ثُ حَ �ْ ما تَ  یدِ كِ أْ التَّ ا �ِ ذَ هَ  َس �ْ ، لَ رتنِ سْ یرْ جِ ا د. ًنا، �َ سَ ُت: "حَ لْ قُ ، وَ یبَ جِ أُ  نْ أَ  تُ لْ اوَ حَ وَ 
 ؟" كَ لِ ذَ �َ  َس �ْ لَ ، أَ زَ رِ كْ نَ   نْ أَ صانا �ِ وْ أَ  وعَ سُ �َ  نَّ ًنا، أَ سَ ، حَ وَ هْ ، وَ ةِ رازَ كِ ي الْ نا فِ راكِ تِ الشْ  �طٌ سِ �َ   بٌ بَ سَ  ناكَ هُ  نْ كِ هذا. لَ  نْ مِ 

  نْ مِ  ةٍ �َّ مِّ هَ أَ  لُّ قَ أَ  ةِ رازَ كِ لْ لِ  بٍ بَ سَ  يُّ رول. أَ بْ د سْ یِّ ا سَ ، �َ عِ �ْ الطَّ : "�ِ قالَ ، وَ ةِ �َّ شِ حْ وَ الْ  هِ تِ �قَ رِ طَ �ِ  كِ حِ في الضَّ  رتنِ سْ یرْ جِ  أَ دَ �َ وَ 
  أنَّ  دُ قِ تَ عْ تَ ؟ أَ ةً �َّ ِص طانا وَ عْ أَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى �ُ لَ عَ  رَ ادِ قَ الْ  هَ اإللَ  بَّ الرَّ نا، وَ وسِ فُ نُ  خلَِّص مُ  نَّ أَ  نْ مِ هذا، وَ ینا بِ وِص یُ  سوعَ �َ  نَّ أَ 

ُت: لْ قُ . فَ رَ ثَ أكْ  دِ عَ قْ مَ ي الْ فِ  لُ ضاءَ تَ ُت أَ نْ ، �ُ یثَ دِ حَ الْ  ما تا�عَ لَّ �ُ ..." وَ  ى أنْ لَ ا إِ ونَ عُ دْ یَ  ا�طً سِ �َ  ا�ً بَ سَ  كونُ ما �َ �َّ هذا رُ 
 ًدا.  بَ أَ  ةَ جا�َ ى اإلِ سَ نْ أَ  نْ ي لَ نِ نَّ كِ ". لَ ةً ظَ حْ لَ  رْ ظِ تَ "انْ 

��ا  �ادِ ِض سِ قْ �َ   مْ لَ   وَ هْ . فَ هللاِ   ةُ ادَ �َ سِ   وَ ، هُ هللاِ   ةِ �ادَ سِ   ءِ وْ ي َض ، فِ زَ رِ كْ نَ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ   هِ لِ ي ألجْ ذِ الَّ   يُّ �سِ ئِ الرَّ   بُ بَ : "السَّ قالَ   مَّ ثُ 
  ةَ هالَ جَ  ارَ تَ اخْ  دِ قَ . فَ ةِ غا�َ الْ  یقِ قِ حْ تَ لِ  ةِ یلَ سِ وَ الْ ًضا �ِ �ْ ��ا أَ �ادِ ى سِ َض قَ  لْ ، بَ رِ شَ �َ الْ  داءِ فِ  نْ مِ  فِ دَ هَ الْ �ِ  يْ ، أَ طْ قَ فَ  ةِ غا�َ الْ �ِ 
ًدا. یِّ وا جَ هُ بِ تَ : "انْ . وقالَ ةِ رازَ كِ الْ  جِ امَ نَ رْ بَ  یذِ فِ نْ تَ بِ  هُ تَ �سَ نِ ى �َ َص وْ أَ  دْ قَ ، وَ الصِ خَ ى الْ لَ إِ  رَ شَ �َ الْ  تادُ قْ ا �َ هَ بِ  ةٍ یلَ سِ وَ �َ  ةِ رازَ كِ الْ 
 ". مْ كُ تُ یَّ ؤولِ سْ مَ  هِ ذِ . هَ ةِ هادَ الشَّ  رَ مْ ا أَ وْ لَّ وَ . تَ ةِ رازَ كِ الْ  رَ مْ ا أَ وْ لَّ وَ تَ   مْ تُ نْ أَ ، وَ �ارِ تِ االخْ  رَ مْ ى أَ لَّ وَ تَ أَ سَ 

  لُ عْ فِ  هِ كانِ مْ إِ �ِ   . �انَ هِ تِ طَّ خِ  یذِ فِ نْ تَ لِ  ي هللاُ نِ اجُ تَ حْ . ال �َ يَّ لَ إِ  تاجُ حْ ال �َ   وَ . هُ يَّ لَ إِ  تاجُ حْ ؟ ال هو ال �َ يَّ لَ إِ  تاجُ حْ �َ  لْ ، هَ نْ ذَ إِ 
،  مْ كُ عَ مَ ي، وَ اللِ خِ  نْ مِ ي، وَ �ِ ي، وَ عِ ا مَ ذَ هَ  لَ عَ فْ �َ  نْ أَ  تارَ اخْ  هُ نَّ كِ ؟ لَ ومٌ هُ فْ ي. مَ ونِ دُ ا بِ ذَ هَ  لَ عَ فْ �َ  نْ أَ  رٌ ادِ قَ  وَ ي. هُ ونِ دُ ذا بِ هَ 
 .  مْ كُ اللِ خِ  نْ مِ ، وَ مْ كُ �ِ وَ 

 .بٌ اجِ ًال، وَ وَّ ، أَ شیرَ �ْ التَّ  نَّ أَ  نْ ذَ ى إِ رَ نَ 

 ":عٌ هذا رائِ "

 .  هُ نْ عَ   بَّرُ عَ ال �ُ  �ازٌ تِ امْ  یرُ شِ �ْ ا: التَّ ذَ هَ   مَ هَ فْ نَ  نْ أَ  بُ جِ �َ ً�ا، وَ انِ ثَ  نْ كِ لَ 
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  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  ). �انَ ةِ ا�َ غَ لْ لِ  ةٌ یدَ لِ �َ وَ  ةٌ لَّ مِ مُ  يَ هْ ، وَ رَ آٍن آلخَ  نْ مِ  هِ ذِ هَ ً�ا �َ تُ �ُ  أُ رَ قْ (أَ  عاتِ رُّ بَ التَّ  عِ مْ جَ  نْ تاً�ا عَ �ِ  ةٍ رَّ مَ  ُت ذاتَ أْ رَ قَ 
  .د فارْ ارْ هَ  ةِ عَ امِ جَ  حِ الِ َص لِ  عاتٍ رُّ بَ تَ  عِ مْ جَ  ةِ لَ مْ حَ �ًسا لِ ئِ رَ 

  نْ أَ  كَ �ْ لَ : عَ يَ ى هِ ولَ األُ  ةُ دَ قاعِ : "الْ ". وقالَ عاتِ رُّ بَ التَّ  عِ مْ جَ  نْ عَ  ةِ �ّ اسِ سَ األَ  ئِ �ادِ مَ الْ  َض عْ �َ  مَ هَ فْ تَ  نْ ي أَ غِ �َ نْ : "یَ وقالَ 
َت  حْ مَ سَ ، وَ هُ لُ عَ فْ ا تَ مَ لِ   كَ تِ �َ ؤْ ى رُ لَ عَ   اَس َت النَّ عْ لَ طْ أَ   نْ إِ . فَ مٍّ هِ مُ   وعٍ رُ شْ ي مَ فِ   مٍّ هِ مُ   رٍ وْ دَ بِ   ومَ قُ �َ   نْ أَ   �دُ رِ یُ   سانٍ نْ إِ   لَّ �ُ   نَّ أَ   فَ رِ عْ تَ 
.  یرُ بِ عْ التَّ  جازَ  نْ ، إِ ةٍ مَّ هِ مُ  ةٍ �َّ ِض قَ  نْ ًءا مِ زْ وا جُ كونُ �َ  أنْ  ونَ �دُ رِ یُ  مْ هُ نَّ ألَ  كَ عَ مَ  ونَ �ُ جاوَ تَ یَ ا، سَ هَ نْ ًءا مِ زْ وا جُ ونُ كُ �َ  نْ أَ  مْ هُ لَ 
 ". كَ �ارِ تِ ي اعْ فِ  هُ عْ َض ، وَ كَ لِ ذَ  لَّ غِ تَ ، اسْ كَ لِ ذَ  لَّ غِ تَ : "اسْ ولُ قُ �َ  فُ لِّ ؤَ مُ الْ  ، �انَ نْ ذَ إِ 

  نْ أَ   �دُ رِ . نُ مِ عالَ ا الْ ذَ ي هَ فِ   فٍ دَ ال هَ بِ   ةً رَ كِ نَ   ونَ كُ نَ   نْ أَ   بُّ حِ ؟ ال نُ ةٌ �مَ ا قِ نَ ح�اتِ لِ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   �دُ رِ ال نُ . أَ �حٌ حِ هذا َص   نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ أَ 
 .  ةٍ مَّ هِ مُ  ورٍ مُ أُ ي فِ  كَ رِ تَ شْ نَ 

ي  نِ نَّ أَ  یلٌ لِ ا دَ ذَ ؟ هَ مَ خاتِ ا الْ ذَ هَ  نَ وْ رَ تَ ُت: "أَ لْ قُ ى، وَ رَ سْ �ُ ي الْ دِ ى یَ لَ إِ  تُ رْ ظَ نَ  نْ إِ  وْ أَ  ولَ قُ نَ  نْ نا أَ عْ طَ تَ اسْ  نِ ًدا إِ یِّ جَ  ونَ كُ �َ  نْ لَ أَ 
 !"  عٌ ائِ ا رَ ذَ ! هَ لٌ هِ ذْ ا مُ ذَ ا؟" هَ ق� : "حَ ولونَ قُ �َ يَّ وَ لَ إِ  اُس النَّ  رُ ظُ نْ یَ . سَ ١٩٧٥ عامِ لِ  الِ طَ �ْ ي األَ رِ وْ ي دَ فِ  تُ بْ عِ لَ 

  سِ لِ جْ ي مَ ًوا فِ ْض ُت عُ سْ لَ ، وَ ةِ رَ كُ لْ بیتسبرج لِ  �قِ رِ ي فَ فِ  بُ عَ لْ ُت أَ سْ لَ  –ي اتِ �َ ي حَ فِ  هُ لُ عَ فْ ما أَ  لُّ هذا. �ُ �َ  مٌ اتِ يَّ خَ دَ لَ  َس �ْ لَ 
  نْ مِ  طُ سَ �ْ أَ  وَ ما هُ  ناكَ هُ  لْ . هَ هُ لُ عَ فْ ا أَ لُّ مَ ا �ُ ذَ . هَ وكِ لُ مُ الْ  كِ لِ مَ  حِ الِ َص ��ا لِ مِ وْ یَ  لُ مَ عْ ي أَ نِ نَّ أَ  وَ هُ  هُ لُ عَ فْ ما أَ  لُّ كُ –زراءِ وُ الْ 
سَ  وعٍ رُ شْ مَ  مِّ هَ ي أَ فِ  لُ مَ عْ ي أَ نِ نَّ أَ  وَ ، هُ هِ �ْ لَ ًرا عَ جْ ى أَ قَّ لَ تَ أَ ، وَ هُ لُ عَ فْ ما أَ  لُّ ذا؟ �ُ هَ    وتِ كُ لَ مَ  ناءِ بِ  لِ جْ ألَ  لُ مَ عَ ا الْ ذَ ؛ هَ هللاُ  هُ أسَّ

 . نِ وْ كَ ي الْ فِ  ةٍ وَ عْ ى دَ مَ أسْ  وَ هُ  ینَ �سِ دِّ قِ الْ �ِ  ةِ نا�َ عِ الْ ، وَ یلِ جِ نْ اإلِ �ِ  ةِ رازَ كِ الْ ، وَ هللاِ 

ُت رْ ِص   مَّ ، ثُ نِ یْ امَ عَ لِ   ةٍ �سَ نِ ي �َ اعِ رَ ُت �َ مْ دَ خَ   دْ قَ   تُ نْ ما �ُ دَ عْ ، �َ بِ الَّ الطُّ   دُ لي أحَ   قالَ   ًما ما حینَ وْ یَ   تُ جْ زعَ انْ   ببِ هذا السَّ لِ 
هذا.  لُّ �ُ ، وَ راتٍ مَ تَ ؤْ مُ  ةِ قامَ إلِ  الدِ بِ الْ  حاءِ نْ ي أَ فِ  لِ وُّ جَ التَّ ، وَ وتِ هُ الالَّ  ةِ �َّ لِّ ي �ُ فِ  �مِ لِ عْ ي التَّ فِ  تِ قْ وَ لْ ا نَ مِ  �دَ زِ مَ الْ  فُ رِ ْص أَ 
ى  لَ عَ  هُ تَ ورَ ى ُص أَ رَ ما، وَ  رٍ مَ تَ ؤْ مُ ي فِ  ظُ عِ �َ  هُ عَ مِ ٍص سَ خْ شَ ى �ِ قَ تَ الْ  دِ قَ ًرا. فَ هِ بَ نْ مُ  . �انَ جابٍ عْ ي إِ فِ  بُ الِ الطَّ  يَّ لَ إِ  رَ ظَ نَ 
  ینَ حِ  رُ عُ شْ تَ  تَ نْ َم �ُ ً�ا، �ِ جَ : عَ قالَ وًقا، وَ عُ ْص مَ  كانَ ، فَ هُ مامَ أَ  دَ سَّ جَ تَ  هِ موحِ لَّ طُ �ُ  نَّ أَ ا و�َ دَ �َ ، وَ كَ لِ ى ذَ لَ ما إِ  وْ ، أَ تابٍ كِ 
 ؟"  ةٍ �سَ نِ ي �َ اعِ رَ  دَ رَّ جَ مُ  تُ نْ كُ 

 ونَ كُ ألَ  مُ زَ لْ ما یَ  يَّ دَ لَ  َس �ْ لَ  نَّ ؟ ألَ ةٍ �سَ نِ ي �َ ُت راعِ سْ ماذا لَ لِ  فُ رِ عْ تَ ة؟!!! أَ �سَ نِ ي �َ اعِ رَ  دَ رَّ جَ ؟! مُ دُ ِص قْ ا تَ اذَ ُت: "مَ لْ قُ فَ 
  مْ هِ أنفسِ  األشخاصِ  معَ  �قاءِ الْ  نَ مِ  لُ هَ سْ ، أَ بَ رُ هْ أَ  مَّ ، ثُ ظَ عِ أَ  يْ ى، �َ رَ خْ ى أُ لَ إِ  ةٍ ینَ دِ مَ  نْ مِ  لَ وَّ جَ تَ أَ  نْ أَ . فَ ةٍ �سَ نِ ي �َ راعِ 

ًكا سِ مْ مُ ، وَ مْ هِ ً�ا بِ نِ تَ عْ ، مُ ثِ الِ ى الثَّ وَ تَ سْ مُ ى الْ لَ �ِ اني، وَ وى الثَّ تَ ى المسْ لَ إِ   لِ وَّ وى األَ تَ سْ مُ الْ   نَ مِ   مْ هِ بِ   لَ قِ تَ نْ ، ألَ رِ اآلخَ   دَ عْ عاًما �َ 
 . "لْ مَّ حَ تَ أَ  مْ ُت: "لَ لْ هذا". قُ  مُّلُ حَ تَ   كَ �ْ لَ عَ ، وَ بوعٍ سْ أُ  لَّ �ُ  كَ زافِ نْ تِ اسْ �ِ   مْ هُ لَ  حَ مَ سْ تَ  نْ أَ ذا، وَ هَ  لُّ �ُ ، وَ ونَ وتُ مُ �َ  مْ هُ وَ  مْ یهِ دِ یْ أَ �ِ 
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، �ازٌ تِ . هذا امْ مِ عالَ ي الْ فِ   ةٍ وَ عْ ى دَ مَ سْ أَ   هذهِ   ى أنَّ رَ ي أَ نِ نَّ ، ألَ ةِ �سَ نِ كَ ي الْ راعِ بِ   دیدِ الشَّ   جابِ عْ اإلِ وَ   رامِ تِ وى االحْ سِ   نُّ كِ ال أَ 
 . �حِ سِ مَ الْ  ةِ مَ دْ ي خِ ا فِ نَ اتِ �َ حَ  فاقِ نْ إِ  نْ مِ  نَ كَّ مَ تَ نَ  نْ أَ  �ازٌ تِ امْ  وَ هْ . فَ طْ قَ ً�ا فَ اجِ وَ  َس �ْ لَ وَ 

 ه:مِ ِس اْ �ِ  عُ ادْ 

: "ِألَنَّ اْلِكَتاَب َ�ُقوُل: «ُكلُّ َمْن ١١ ةِ ي اآل�َ فِ  ولُ قُ . �َ ةَ �َ ومِ رُ  ةِ رسالَ  نْ مِ  ١٠ صحاحِ ي األ فِ  ُس ولُ بُ  هُ قولُ ما �َ  ظْ الحِ 
 !  �حٍ رِ ْص تَ  نْ مِ  هُ ُیْؤِمُن ِ�ِه َال ُ�ْخَزى»". �ا لَ 

ي  نا فِ تَ قَ ثِ   عَ َض نَ   نْ ى أَ نَ عْ �ًعا مَ مِ جَ   فُ رِ عْ نَ –نا ًصا لَ لِّ خَ مُ   �حِ سِ مَ ي الْ نا، فِ تَ قَ ثِ   وْ ا، أَ نَ �مانَ إِ   عُ َض نَ ، وَ �مانِ ى اإلِ لَ ي إِ تِ أْ نَ   ینَ حِ 
 !  ةَ تَّ بَ ى الْ زَ خْ �َ  نْ لَ  �حِ سِ مَ ي الْ فِ  هُ تَ قَ ثِ   وْ أَ  هُ �مانَ إِ  عُ َض �َ  نْ مَ  لُّ �ُ  نْ كِ . لَ مِّرٌ دَ ا مُ ذَ نا. هَ لَ ذُ خْ �َ ، وَ صٍ خْ شَ  وْ أَ  ءٍ يْ شَ 

، ِألَنَّ َر��ا َواِحًدا ِلْلَجِم�ِع، َغِن��ا  .  )١٢: ١٠(روم�ة  ِلَجِم�ِع الَِّذیَن َیْدُعوَن ِ�ِه""ِألَنَُّه َال َفْرَق َبْیَن اْلَیُهوِديِّ َواْلُیوَناِنيِّ
 : "ِألَنَّ «ُكلَّ َمْن َیْدُعو ِ�اْسِم الرَّبِّ َ�ْخُلُص»". ١٣  ةُ اآل�َ  مَّ ثُ 

 لِ جْ ألَ  نْ كِ ًال، لَ وَّ أَ  بُّ الرَّ  �هِ یِ حْ �ُ  ینَ  حِ الَّ إِ  بِّ الرَّ  مِ اسْ و �ِ عُ دْ یَ سَ  دَ حَ ، ال أَ دَ حَ ال أَ  نْ أَ  ةِ لَ سِ لْ السِّ  هِ ذِ هَ  والَ طَ  لِ عْ فِ الْ ا �ِ نَ رْ كَ ذَ 
و. ال  عُ دْ یَ  نْ مَ  لُّ ا، �ُ ذَ هَ  لُ عَ فْ �َ  نْ لُّ مَ �ُ . وَ بِّ الرَّ  مِ اسْ �ِ  وَ عُ دْ نَ ، وَ �حِ سِ مَ الْ  لِ جْ أَ  نْ مِ  خَ رُ ْص نَ  نْ أَ  لِ جْ ؟ ألَ ا هللاُ ینَ یِ حْ ماذا �ُ 

 .  هِ مِ اسْ ُع �ِ ؟ ادْ �حَ سِ مَ الْ  �دُ رِ تُ  لْ هَ  نْ كِ ال. لَ  وْ تاًرا أَ خْ مُ  تَ نْ �ُ  نْ إِ  فُ رِ عْ تَ 

  كَ �ِ لْ ي قَ فِ  تَ نْ �ُ  نْ لًِّصا، إِ خَ مُ  �دُ رِ تُ  كَ �ِ لْ ي قَ َت فِ نْ �ُ  نْ ؟ إِ اآلنَ  كَ �ِ لْ قَ  ةُ حالَ  يَ . ما هِ ةٍ ظَ حْ لَ ً�ا لِ انِ جَ  �ارِ تِ االخْ  رَّ سِ  كْ رُ اتْ 
 هُ نَّ أَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  سِ مْ الشَّ  تَ حْ تَ  یدٍ كِ أَ  ءٍ يْ شَ  نْ ا مِ مَ فَ ، هِ مِ اسْ �ِ  تَ وْ عَ دَ  نْ �ِ ، وَ هِ مِ اسْ �ِ  عُ ، ادْ هُ �دُ رِ تُ  تَ نْ �ُ  نْ ، إِ �حَ سِ مَ الْ  �دُ رِ تُ 
 . ُلُص سَتخْ ، وَ هُ لَ   یبُ جِ تَ سْ �َ سَ ، وَ كَ داءَ نِ   عُ مَ سْ �َ سَ 

   ).١٤: ١٠(روم�ة  : "َفَكْ�َف َیْدُعوَن ِ�َمْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِ�ِه؟"ُس ولُ بُ   لُ أَ سْ �َ  نْ كِ لَ 

  نْ مِ  بَ لُ طْ أَ  نْ . لَ ةِ مَّ هِ مُ الْ  یذِ فِ نْ ى تَ لَ عَ  هِ تِ رَ دْ ي قُ فِ  ةِ قَ الثِّ  نَ مِ  رٌ دْ قَ  كَ �ْ دَ لَ  ونَ كُ �َ  أنَ  دَّ ، ال بُ كَ �َ دِ فْ �َ ًصا لِ خْ شَ  وَ عُ دْ تَ  نْ أَ  لَ بْ قَ 
 .  �عُ طِ تَ سْ �َ  هُ نَّ أَ  نَ مِ ؤْ أُ  نْ ًال أَ وَّ أَ   دَّ ي. ال بُ سِ فْ نَ  لَِّص خَ �ُ   نْ أَ  ةَ رَ دْ قُ الْ  هِ �ْ دَ لَ  أنَّ  نُّ ظُ ي ال أَ نِ نَّ ي ألَ سِ فْ نَ   لَِّص خَ �ُ   نْ ر أَ كِ آرشي �انْ 

 "َكْ�َف َ�ْسَمُعوَن؟" 

�ًطا؟ "َوَ�ْ�َف َ�ْسَمُعوَن  سِ ًقا �َ طِ نْ هذا مَ   "َفَكْ�َف َیْدُعوَن ِ�َمْن َلْم ُیْؤِمُنوا ِ�ِه؟ َوَ�ْ�َف ُیْؤِمُنوَن ِ�َمْن َلْم َ�ْسَمُعوا ِ�ِه؟" أل�َس 
  ).١٤:  ١٠(روم�ة   ِبَال َ�اِرٍز؟"
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  نْ كُ تَ  مْ لَ  نْ إِ  ُص لِّ خَ مُ الْ  هُ نَّ أَ �ِ  نَ مِ ؤْ تُ  نْ أَ  كَ نُ كِ مْ ال �ُ . وَ ُص لِّ خَ مُ الْ  هُ نَّ أَ �ِ  نُ مِ ؤْ ال تُ  تَ نْ �ُ  نْ إِ  كَ َص لِّ خَ �ُ  يْ ًصا �َ لِّ خَ مُ  وَ عُ دْ تَ  نْ لَ 
 ٌد. حَ أَ  كَ رْ بِ خْ �ُ   مْ ا لَ مَ  هُ نْ عَ   عَ مَ سْ تَ  نْ لَ ! وَ لُ بْ قَ  نْ مِ  هُ نْ عَ  تَ عْ مِ سَ  دْ قَ 

 كَ نُ كِ مْ �ُ  نْ كِ ، لَ ةِ رازَ كِ ي الْ وً�ا فِ هُ وْ َت مَ سْ ما لَ �َّ رُ  ).١٥: ١٠(روم�ة  "َوَ�ْ�َف َ�ْكِرُزوَن ِإْن َلْم ُیْرَسُلوا؟"ًال: ائِ قَ  عَ ا�َ تَ  مَّ ثُ 
  ةِ دَ حِ تَّ مُ الْ  وال�اتِ ي الْ فِ  ینَ یِّ یلِ جِ نْ اإلِ  ینَ یِّ �حِ سِ مَ ، الْ ینَ یِّ �حِ سِ مَ الْ  نَ مِ  ٪٤ط قَ ، فَ ةِ �َ ناسَ مُ الْ . (�ِ زِ الكارِ  الِ سَ رْ ي إِ فِ  ةُ مَ ساهَ مُ الْ 

ا  هَ وقُ عُ �َ  قَ بَ سْ مُ الْ  ینَ یِ عْ التَّ  نَّ ألَ  َس �ْ ى، لَ مَ ظْ عُ الْ  ةُ �َّ سالِ رْ اإلِ  قُ قَّ حَ تَ ماذا ال تَ لِ  لُ ساءَ تَ تَ  لْ ). هَ ورَ شُ عُ الْ  ونَ عُ فَ دْ یَ  ةِ �َّ �كِ رِ مْ األَ 
  ةِ ئَ مِ  نِ یْ بَ  نْ مِ  ةً عَ �َ رْ أَ  يْ ، أَ ٪٤ نَّ . إِ مْ هِ والِ مْ أَ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  هللاِ  بِ عْ شَ  انُ �َ ْص عِ  وَ ها هُ طُ �ِ حْ �ُ ها وَ وقُ عُ ما �َ  لْ ها. بَ طُ �ِ حْ �ُ  وْ أَ 
 . لَ مَ عَ هذا الْ  مامِ تْ إلِ  شورَ عُ الْ   عُ فَ دْ یَ  هِ �مانِ إِ �ِ  فٍ رِ تَ عْ مُ  يٍّ یلِ جِ نْ إِ 

�َماُن". قَ : قولُ . �َ �مِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ الْ  نَ نا مِ هُ  َس بولُ  �اَس وا اقتِ مُ هَ فْ تَ  نْ أَ  �دُ رِ أُ  نْ كِ لَ  ا: "َوَ�ْ�َف َ�ْكِرُزوَن ِإْن َلْم ذَ هَ  لَ بْ "ِإًذا اْإلِ
ِر�َن ِ�اْلَخْیَراِت»" َالِم، اْلُمَ�شِّ ِر�َن ِ�السَّ  ).١٥: ١٠(روم�ة  ُیْرَسُلوا؟ َ�َما ُهَو َمْكُتوٌب: «َما َأْجَمَل َأْقَداَم اْلُمَ�شِّ

 َما َأْجَمَل اَألْقَدام: 

 ناكَ ". هُ هُ تَ وْ َص  عَ وَ رْ وا: "ما أَ قالُ ، وَ �نَ رِ آخَ  ظماءَ عُ  ز�نَ �ارِ  وْ راهام أَ ي جْ یلِ وا بِ عُ مِ ناًسا سَ عُت أُ مِ . سَ �بٌ رِ غَ  یرٌ بِ عْ هذا تَ 
: ُض عْ �َ الْ  قولُ ي. �َ وتِ هُ ي الالَّ رِ كْ فِ  نْ ني عَ لُ ِص ي تَ تِ الَّ  نَ مِ  رُ ثَ كْ ي أَ رِ عْ شَ  ةِ �حَ رِ سْ تَ  نْ عَ  لُ سائِ ي رَ نِ لُ ِص . تَ أُ وَ سْ أَ  وَ ما هُ 

 هِ ذِ هَ   والَ ٍم طَ وْ لَّ یَ �ُ   هُ سَ فْ نَ   طالَ نْ بِ ي الْ دِ تَ رْ ا تَ ماذَ "لِ   وْ ؟" أَ هِ ذِ هَ   قِ نُ عُ الْ   ةَ طَ �ْ ي رَ دِ تَ رْ ا تَ ماذَ "لِ   وْ ؟" أَ ةَ ارَ ظَّ النَّ   هِ ذِ ي هَ دِ تَ رْ ا تَ ماذَ "لِ 
 ًنا.  سَ ! حَ مْ كُ �اهَ تِ تُّ انْ فَ لَ  ؟" اآلنَ ةِ لَ سِ لْ السِّ 

ا  ً�ا، مَ جَ : "عَ ولُ قُ �َ وَ  ظِ اعِ وَ ى الْ لَ إِ  رُ ظُ نْ یَ  ةِ �سَ نِ كَ ي الْ ٍص فِ خْ شَ  نْ ًال عَ بْ قَ  مْ تُ عْ مِ سَ  لْ هَ  نْ كِ لَ . �اءَ شْ األَ  هِ ذِ هَ  اُس النَّ  ظُ الحِ یُ 
ًصا  خْ شَ  عْ مَ سْ أَ  مْ لَ نا، وَ رِ ْص ي عَ فِ  زٍ ارِ �َ  مُ ظَ عْ أَ  وَ راهام؟ هُ ي جْ یلِ بِ  يْ مَ دَ قَ  نْ ًال عَ بْ قَ  دٌ حَ أَ  دَّثَ حَ تَ  لْ !" هَ هِ �ْ مَ دَ قَ  لَ مَ جْ أَ 
 .  هِ �ْ مَ دَ قَ  نْ عَ  ثُ دَّ حَ تَ ًدا یَ احِ وَ 

 ةِ مَّ هِ مُ الْ   داثِ حْ األَ �ِ   ناداةُ مُ الْ   تِ انَ �َ "، وَ اسار�   ا رً بَ "خَ   وْ "، أَ ةً حَ رِ ُمفْ   ةً سالَ ي "رِ نِ عْ " تَ یلَ جِ نْ "إِ   ةُ مَ لِ �َ   ْت انَ ، �َ �مِ دِ قَ الْ   مِ عالَ ي الْ فِ   نْ كِ لَ 
  رونَ ظِ تَ نْ یَ  اُس النَّ  �انَ ، وَ نِ یْ امَ عَ  لَ بْ قَ  عودُ ال تَ ، وَ بِ رْ حَ لْ لِ  جُ رُ خْ تَ  یوُش جُ الْ  تِ انَ . �َ �مِ دِ قَ الْ  رِ ْص عَ ي الْ فِ  ةً �َّ اسِ سَ أَ  ةً لَ أَ سْ مَ 

 وا. رُ سِ خَ و وا أحُ �ِ رَ  لْ هَ   ونَ فُ رِ عْ ال �َ ، وَ نِ یْ عامَ  طوالَ 

  ضِ رْ ألَ  ُض كُ رْ اًء، یَ دَّ وًال، عَ سُ رَ  ونَ لُ سِ رْ وا یُ انُ ، �َ ْت رَ سِ خَ  وْ أَ  اتُ وَّ قُ الْ  تِ حَ �ِ رَ  ، سواءَ ةٌ مَ حاسِ  ةٌ كَ رَ عْ مَ  ْت عَ قَ ا وَ مَ لَّ ، �ُ نْ ذَ إِ 
 . بِ عْ لشَّ لِ  ةَ مَ حاسِ الْ  ةِ كَ رَ عْ مَ الْ  ةَ �جَ تِ نَ  نُ لِ عْ �ُ  ، �انَ ةِ ینَ دِ مَ ي الْ فِ  ُض كُ رْ ا یَ مَ نَ یْ �َ . وَ نِ طَ وَ الْ 
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  لَ بْ قَ   رُ طایَ تَ تَ   ةً �َ رِ تْ أَ   نَ وْ رَ وا یَ �انُ . وَ ولِ سُ الرَّ   يءِ جِ مَ   ةِ �َ راقَ مُ لِ   ةٍ عَ فِ تَ رْ مُ   نَ ماكِ ي أَ فِ   ةٍ راسَ حِ   طَ قَ نُ   ونَ عُ َض �َ   نِ دُ مُ الْ   انُ كَّ سُ   كانَ 
 .  ةِ �َ رِ تْ األَ  بَ بَ روا سَ ظُ نْ یَ لِ  ةٍ یدَ عِ �َ   ةٍ سافَ ى مَ لَ عَ  ونَ قُ دِّ حَ �ُ ، فَ مْ هُ �اهَ تِ انْ  تُ فِ لْ ا یَ ذَ هَ  ٍد. �انَ حَ ألَ  مْ هِ تِ �َ ؤْ رُ  نْ مِ  �لٍ وِ طَ  تٍ قْ وَ 

ى.  رَ خْ األُ  ةِ هَ جِ الْ  نَ مِ  النِ زِ نْ تَ ، وَ لَ بَ جَ الْ  دانِ عَ ْص ا تَ مَ هُ وَ  نِ یْ مَ دَ قَ الْ  ةِ كَ رَ حَ  ةُ �َّ فِ �ْ �َ  وَ هُ  هُ نَ وْ رَ یَ  ءٍ يْ شَ  لُ وَّ أَ ، وَ ونَ بُ راقِ وا یُ انُ كَ 
 ُض كُ رْ ي یَ ذِ الَّ  نَّ ًئا، ألَ یِّ سَ  وا أَ ار� سَ  رُ بَ خَ الْ  �انَ  نْ إِ  ولِ سُ الرَّ  ولِ ُص وُ  لَ بْ وا قَ فُ رِ عْ �َ  نْ أَ  مْ هُ نَ كَ مْ أَ  ةِ �َ راقَ مُ ي الْ فِ  ونَ رُ ماهِ الْ وَ 

  سانِ مِ لْ ال تَ  دْ قَ  ماهُ ، وقدَ هِ هِ جْ ى وَ لَ عَ  ةٌ سامَ تِ ابْ ، وَ نِ اودَ دُ شْ مَ  هِ �ْ راعَ ذِ  التُ عَض وًرا، وَ خُ ي فَ رِ جْ �َ  �انَ  رِ ْص النَّ  النِ إلعْ 
 . َض رْ األَ 

ى  تَّ حَ  عانِ فِ تَ رْ ال تَ  ماكَ دَ قَ ذا، وَ كَ ي هَ رِ جْ تَ  ینَ حِ  وَ "؟ هُ نِ یْ مَ قدَ الْ  رِّ نى "جَ عْ مَ  ونَ فُ رِ عْ تَ  لْ ؟ هَ ةَ لَ وَ رْ هَ الْ  ُس مارِ �ُ  نْ مَ  مْ كُ نْ مِ أَ 
ُت  �ْ رَّ جَ  دْ قَ ". وَ نِ یْ مَ دَ قَ الْ  رُّ مَّى "جَ سَ ا �ُ ا مَ ذَ ". هَ ُض كُ رْ ُت أَ لْ ، ال زِ ُض كُ رْ ا أَ نَ : "أَ ولُ قُ ما تَ �َّ ؟ رُ كَ لِ ذَ �َ  َس �ْ لَ ، أَ ضِ رْ األَ  نِ عَ 

، ینَ طِ �َ حْ مُ ، وَ سینَ ائِ �َ   ،ةِ ینَ دِ مَ الْ   ا�اتِ وَّ بَ   نْ مِ   �ونَ رِ تَ قْ �َ   مْ هُ وَ   ةً ئَ یِّ �اًرا سَ خْ أَ   ونَ لُ قُ نْ یَ   ینَ ذِ الَّ   الُ هذا حَ   . �انَ ةٍ رَّ مَ   نْ مِ   رَ ثَ كْ هذا أَ 
 . ینَ بِ ئِ تَ كْ مُ وَ 

  بُ راقِ مُ ي الْ مِ رْ یَ ، فَ ةَ شارَ �ِ الْ ًال  امِ حَ   ةٍ یدَ عِ �َ   ةٍ سافَ مَ   نْ ، مِ ارِ النَّ �ِ   ةٌ لَ عِ تَ شْ ها مُ نَّ أَ �َ ، وَ ماهُ دَ قَ   یرُ طِ ًصا تَ خْ ى شَ رَ ، تَ كَ لِ ذَ   دَ عْ �َ   نْ كِ لَ 
ِر�َن ِ�اْلَخْیَراِت" يُّ بِ النَّ   قولُ ذا، �َ كَ هَ نا!". وَ رْ َص تَ : "انْ ولُ قُ �َ ، وَ اءِ وَ هَ ي الْ فِ   هُ تَ عَ �َّ قُ  َالِم، اْلُمَ�شِّ ِر�َن ِ�السَّ   : "َما َأْجَمَل َأْقَداَم اْلُمَ�شِّ

 . )٧: ٥٢(إشع�اء 

  ّضِ غَ �ِ ًدا. وَ بَ أَ   ساهُ نْ أَ   نْ لَ ، وَ یلِ جِ نْ اإلِ ي �ِ لِ   زَ رَ ًصا �َ خْ شَ   مَ دَ خْ تَ اسْ   هُ نَّ كِ ، لَ �حِ سِ مَ ى الْ لَ ي إِ بِ   جاءَ   َمنْ   وَ هُ   هللاَ   نَّ ًدا أَ یِّ جَ   مُ لَ عْ أَ 
  يَ تِ أْ �َ ها لِ مَ دِ خْ تَ سْ �َ   نْ أَ  ُسرَّ هللاُ   اةً دَ أَ  ونَ كُ �َ   نْ أَ �ِ  مَّ تَ ، اهْ هِ تِ اقَ طَ   بِ سَ حَ ، �ِ هُ نَّ ألَ   هُ �ُّ حِ أُ  لُّ ظَ أَ ، سَ لُ جُ ا الرَّ ذَ هَ   هُ لُ عَ فْ ا �َ عمَّ  رِ ظَ النَّ 
 .  �حِ سِ مَ الْ  سوعَ ى �َ لَ ي إِ بِ 

 خالصِ ي الْ فِ  زٍ فِّ حَ مُ  لٍ امِ عَ �َ  كَ ��ِ رِ قَ لِ  كَ تَ رازَ �ِ  وْ ، أَ كَ تِ مَ حْ رَ  لَ مَ عَ  وْ ، أَ كَ تَ شهادَ  مَ استخدَ  هللاَ  أنَّ  فَ رِ عْ تَ  نْ أَ  عَ وَ رْ ما أَ 
 ؟ صِ خْ هذا الشَّ لِ  يِّ دِ بَ األَ 

 ا. نَ لَ  هللاُ   هُ �َ طِ عْ �ُ  نْ أَ  نُ كِ مْ �ُ  �ازٍ تِ ى امْ مَ سْ ها أَ نَّ ، وألَ ةٌ �َّ ِص ها وَ نَّ ؟ ألَ زُ رِ كْ ا نَ ماذَ لِ 

 

�ِس أْنْدرو  ُس هْیَئِة َخَدماِت ِل�ُجوِنیر، و�اَن أحَد ُرعاِة �ن�سِة القدِّ  .St(الد�تور أْر. ِسي. سْبُرول ُهَو ُمَؤسِّ

Andrews Chapel (  َل رئ�ٍس لُكلِّ�َِّة الكتاِب اْلُمَقدَِّس لِإلْصالح في مدیَنِة سانفورد بوال�ِة فُلوِر�دا، �ما �اَن أوَّ
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)Reformation Bible College(" ُكلَُّنا الهُوِتیُّون . َوْهَو َألََّف أْكَثِر ِمْن ماَئِة ِ�تاٍب، ِ�َما في َذِلَك ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .  ل�جونیر عِ قِ وْ ي مَ فِ  لِ ْص في األَ  ةِ رَ حاَض مُ هذه الْ  رُ شْ نَ   تمَّ 
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