
نم ًـايداو ىَأَر ْذإ ،ميدَقلا ـدهَعلا ِّـيبَن ،لاـيقزح ىلإ ـايؤر هللا َـثَعَب
.مَلاعلاو ُليئارسإ هيناعُت ْتَناك يذلا َّيحوُرلا َتوملا ُلِّثَمُت ةسبايلا ماظعلا
،ليجنإلـاب هريـشبـَـتبو ،حيسَـملل لَّوَألا ءيجملـاب ايؤرلا ـكلت ْتَأَّبــَنَت
ِّـلُكل ةّيدَبَألا ةايحلا ىلإ توملا نم ىلوُألا ُةمايقلا ـيهو ،كلذ ةجيتـَنبو
1».ّبَرلا ةـملَكب« ُنمؤي ْنَم

ْنَم ايحَي ْلَه[ »؟ماظعلا هذه ايحَتأ :مَدآ ـنبا اي« :لايقزحل هللا َلاق
هللا َـمَّلَكو 2».مَلعَت َتنَأ ُّبَرلا ُدِّـيـَس اي« :لايقزح َلاـقف ]؟ًاّيحوُر َتام
ُماـظعلا اهُتـَّيَأ :اـهَل ْلُقو ماظعلا هذه ىَلَع ْـأَّبـَنَت« :ًالئاق ًةينـاث َّيبَنلا
.ماظعلا هذهـل ُّبَرلا ُدِّيـَسلا َلاق اذكه .ّبَرلا َةملَك يعَمـساُ ةـسبايلا

3».نوَيحَتف ًاحوُر ـمكيف ُلخدُأ اذَنَأاه

اذه ىلإ ْـمُهَف 4.ةّمُأك ًامـامَت ْتَفَـلـَس دق اهَّنَأ ُـمَلعَت ُليئاـرسإ تَناك
ُئشنُيـس هَّنَأ لايقزحلَ لاق هللا َّنكل .هنم سوئيَم ٍّدَح ىلإ نيمسَقنُم موَيلا
.اياـطخلا باكترا نعّ فُكَتْ مَل يتلا ىلوُألاَ ليئارسإ نمَ مَظعَأ ىَرخُأً ةّمُأ

دوُهَي نم ًةّيقَب 5،ملاعلا يف ـةّمُأ ِّلُك نم ًابعـَش ُةيناثلا ُـليئارسإ ُنوُكَتس
ُنوُكَتـس 6.ّقحلا مرَكلا ىلع ًامَّعـَطُم مَمُألا نم ًاميظَع ًاقلَخو نيبَخَتنُم
ةايحلا ىلإ ةتيملا ةئيطخلا ةايَح نم اوُميقُأ نمـم ًةـسَّدَقُم ًةميظَع ًةّمُأ
ـىَلوُألا ُةمايقلا يه ـكلت تَناك .ًادَبَأ هللا َّـدض اوُمـسَقـنَي نلو 7.ةّيدَبَألا
8.ةمايقلا ىلع ـحيسملا ةردُق لالخ نم

ينوت ،ُتـنُك ،حيسملا لـالخ نم ىلوُألا يـتمايق َلـبَق ،4691 ماع يف
ِّيَأ نم ًامامَت ًايلاخ ُتنُكو ،روُجُفلابو اياــطخلل يباكتراب ًاروُهشَم ،ومالأ
ـهللا ُتاملَك تَناك .دوُجوَم ـهللا َّنَأ ةركف ُّيَأ َّيَدَل ْنُكَت مَل .هـللاب ةفرعَم
َناميإلا ُسانلا ُعيطَتـسَي َفيَك ُمَهفَأ ْنُكَأ مَلو ،ريطاـسَأو تافارُخ يدنع
ـمهَّنَأل ،هللاب نوُـنمؤي مهَّنَأ اوُلاق ْـنَم َقيدصَت ْعطَـتـسأ َمل .هنبابو ـهللاب
ًافراع ُتـنُك .يِّنم َرَثكَأ وَأ يلثم ايـاطخلا نوُفرَتقَي اوُناك .نيـقفانم اوُناك
.ةـسباي ةـتيم ماظع نم ٌةَّـلُث انُّلُك اّنُك .ـمُهَعَم يرجَأ ُتنُك ـيِّنَأل كلذب
َباتـكلا َّنَأل ،ةّيحيـسملا ـيف ينَلخدُي ْنَأ ٌدَحَأ َلَواح اذإ ُـبَضغَأ ُتنُك
ينيطعُت ال اهايحَأ يتلا ُةايحلا تَناك .تقولل ًةعَيضَم َناك يدنع َسَّدَقملا
.لافطَألا تـاياكحو بعلل ًاتقَو

ةسبايلا ماظعلا
ومالأ ينوت

ملقب
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حاجَن نع ًالوئـسَم ُـتنُك .ةّمقلا يف ُّدَعُأ ُتنُك قيوــسَتلا مَلاع يف
ةَّدعل حجانلا جيورتلاو ،لـيثمَتلاو ءانغلا يف مَلاعلا ريهاــشَم نم ريثَكلا
وه تقولا كلذ يف يدنع سوُباك أَوــسَأ َناك .ةفوُرعَم ةّيلزنَم تاجَتنُم
،عراـوَشلا اياوَز ـيف َعوـُـسَي نع ةّـيليجنإ تارـوـُشـنَم َعِّزَوُأو َنمؤأ ْنَأ
ةّيئاذغ َريباوَط ُمِّظَنُأو ،ليجنإلاب ُرـِّشَبُأ ،ةّيلاـسرإ ةثعب ِّرَقَم يف َنُكسَأو
.عايجلا ماعطإل

ـمَل .يرـَظَن يف ًانـَسَح ُمَلاعلا ُدـبَي مَل ،تـانيِّتـسلا طـساوَأ يف
قالـخَأَ باحـصَأ سانلاَ لذارَأ ُّبـحُأْ نُكَأ مَلو ،تارِّدـَخملا ُّبـحُأْ نُكَأ
يف ُعَنـصَت ُةّـيـبيهـلا ُةكَرــحلا تَناك ام ُتـُقمَأ ُتـنُكو .ريزاـنخلا

مَل .ًاـسيِّدق ْنُكَأ ـمَلف ،انَأ اّمَأ .مَلاعلاو ،ـتَسنـَس عراـشو ،دوُـوـيلوه
اهـب نيحِّجــَبَتُم َريَغ اوُمادام ايـاطَخ نم ُسانلا ُبكَترَي ـامب ُأَبعَأ ْنُكَأ
،ًاتيَم ،ًايــضَقنُم يرَظَن ـيف ُمَلاعلا َناك .لافطَألا تاوذ تـالئاعلا َمامَأ

يف يريَغ َّنَأ ُدقَتعَأ .يدنع ٌةميق ٍءيَش ِّيَأل ْدُعَي ـمَل 9.ًاكلاح ،ًاّثَغ ،ًاّفاج
نيلواحُم تارِّدخملا نوَطاعَتَي اوُناكو ،هارَأُ تنُك امك هنوَرَي اوُناك مَلاعلا اذه
مهُّـلُك ُسانلا ادَبو ،ـةقفانُم ُـسئانَكلا ـتَناك .مَلاـعلا عقاو نم بَرَـهـلا

َناك 01.هتايِّدَعَتو هاياطَخ ـيف ًاتيَم هُّلُك مَلاعلا َناك .ًاـضيأ كلذب نيفراع
هآَر يذلا يداولا هَّنَـأَك ،ةـسبايلا مـاظعلاب ًائـيلَم ًامخـَض ًـايداو ُمَلاعلا

11.لايقزح

.ةعيبَطلل قرـاخ وحَن ىلع زله يلرفب يف بَتكَم يف َعوـُسَي ُتيَقَتلا
ًـاحرَف كلذ عم ُـتنُك مكو ،ًابوُعـرَم ُتنُك مك َرَّـوـَصَتَي ْنَأ ٌـدَحَأ ُردقَي ال
ْنَأ ينَرـاثَتـسا ـدقلو .ًاّقَح نادـوُجوَم هَـنباو هَّنَأ يل هـللا َنَهرَب امَـدنع
ُراّبجلا هَتـوـَص َعَـمـسَأ ْنَأو مَظعَألا لـالجلا اذ َسُدُقلا هَحوُر َـشياعُأ
ُتاملَكلا اهَلالخ ْتّرَم ٌةافــصم ينَّنَأَكو يحراوَج نم ةحراج َّلُك ُحاتجَي

هُحوُر َطَغَض .ءفَدلـاب ينَفَنَتكا ،ًاـديجَم هُروـُضُح َنـاك .ًاحاوَرو ًاّوُدُغ
ضَهْنا»:يل هُتاملَك تَلاقو .ةديدـَشلا هللا دَي ةـضبَقكً اليقَثً اطغَض َّيَلَع
،حيـسملا َعوـُسَي ِّبَرلا نع ةفرُغلا هذه يف َسانلا ثِّدحو كيَمَدَق ىلع
هُحوُر َلَخَد امَدنع ».ًامتَح ُتوُمَتـس كَّنإف ّالإو ،ًةيناث ضرألل ٌدئاع هَّنَأو
ُفَصوُت ال يتلا هتمكحو ـهملعب ًاكاردإ ُتيـطعُأ ،َّيَـلَع َّدـَشو ،بَتكملا
َناك .ءاوهلا وه َنـاك .ءيَزُجو ةّرَذ ّلُك وه َناك 21.ـقيدصَتلا ُقوُـفَت ُداكَتو
ُتنُك 31.لَبقَتـسملا يف ُثُـدحَيـس ٍءيَش ِّلُكو ىضَم ٍءيَش ِّلُـكب ًاميلَع
ءامـَسلا َتوُكَلَم َّنَأ ينارَأ مُث .هُتلَعَف ٍءيَش ِّلُكب ٌميلَع هَّنَأُ تكَردَأْ ذإً الجَخ
ام ْلَعفَأ مَل ْنإ ُلوؤـأـس امهنم ِّيَأل ُـتفرَعو .ًامتَح نادوُجـوَم ميحجلاو
.ءامـَسلا توُكَـلَمـب سيل كلذو ...لوُقَي

ٌّقَح هللا َّنَأ َفـرعَأ ْنَأ ًاعيدَب َناك دقف 41،يل ًاـبعرُم َناك كلذ َّنَأ عم
ْرَّـيَغـَتَي ـمَل هَّنإ .لـُسُرلاو ءـايبنألا هنع ُـهَلاق ٍءيَش َّلُك ـهَّنَأو ،ٌّيَح هَّنَأو
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51.اـمهيف ام َّلُكو َضرَألاو تاوـامـَسلا اهـيف َقَلَخ يتلا ماّيَألا ُـذنُم ّطَق

.ًامئاد هُمدخأو هُّبحُأو هُمرَتحَأو هب ُبَـجعُأو هُفاخَأـس ينَّنَأ ًاروَف ُتفرَع
َدَهَطـضُأ ْنَأو َشيعَأ ْنَأل ،ّدعَتـسُم نم رَثكَأ لب ،ٌّدعَتـسُم ينَّنَأ ُتفرَعو
61.مات حَرَف يفو ،ًـاجهَتبُم كلذب َمـوُقَأ ْنَأو ،هلجَأل َتوُمَأ ْنَأو

ُديرُت اذام« :هُلَأـسَأ ُتأَدَب ،بَتكملا كلذ ْنم ـهللا ينَحَّرـَس ْنَأ َدعَب
ُتـبـسَحَف ،باوَج ينتأَي مَل ».هُلوُقَت ٍءيش َّيَأ ُلَـعفَأـس ؟لَعفَأ ْنَأ يِّنم
،نهاربُك سئاـنَكلا َريَخ َّنَأ ُتبـسَحو ،ةـسينَـكلل َبَهذَأ ْنَأ ينُديرُي هَّنَأ
هدجَأ ـملف ،سئانَكلا نم اهريَغ ىلإ ُتبَهَذ َّمُث .هـدجَأ مَلو كانه ُتبهَذف
ُتامـس مهيَلَع لاجرل ٌرَوـُص اهـتفلغَأ ىلع ًابُتُك ُتأَرَق َّمُث .ًاضيأ كانه
َّنَأ ُتفـرَع يِّنكل ،ةّـيـنيد ءايزَأو ةـليوـَط ًىحـلب ،ةـسادَقلاو ـةمكحلا

71،ىَشخُي ْنَأ يـغَبنَي ال هللا َّنَأ ُلـوُقَت تَناك اهَّنأل ٌـةلـطاب َبُـتُكلا هذه

َبَهذَت ْنَأ َنوُد ـاياـطخلا َبكَترَت ْنَأ كل َّنَأو ،سانلا ُـدَّعَوَتَي ال هللا َّنَأو
َـدجَأ ْنَأ ينَّمـهأ امنإو ،ةـفـصلا هذهـب هلإ يـنُّمهي ْنُكَي مَل 81.مـيحَجلل
يذلا ،ـميحجلاو ءامـَسلا َتوُكَلَم ينارَأ يذلا هـللا 91،ينَدَّعَوَت يذلا هللا

ْنَأ ْدرُأ مَل ًائيـَش ،هلعف ىلع ينَلمحَي ْنَأ ٌدَحَأ ْرـدقَي مل ام لَعَفَأ ينَلَعَج
.ًادَبَأ هَلَعفَأ

سَّدـَقملا باـتكلا يف ُّقحلا َدـَجوُي ْنَأ ناكمإلاب َّنَأ يِّنـَظب نُكَي مََل
ام َّنَأ ـيساــسحإ َناك .ًةرـثكب ًًارفاوَـتُم َناك سَّدــَقملا باــتكلا َّنأل
ُتنُك ْذإ ،ًافـيـصَح َنوُكَي ْنَأ ُنكــمُي ال سانلا ُةـَّماع هَوــحَن ُعفَدـنَي
َباـتكلا ُأَرــقَأ ُتأَدَب ًاريـخَأو .ءايــبغَأ سانلا َمَظـعُم َّنَأ ُـدقـَتعَأ
ةّيـدَبَألا ةايَحلل تاميلعَتو ،صالـخلا َةـَّـطُخ هيف ُتدـَجَوو َسَّدـَقملا
ًاّيحوُر ُءـرملا ُحبـصُي َفيكو حيـسملا يف ُةئـشنَـتلا ُنوُكَت َفيك ُنِّيـَبُت
02.هل سُفنَألا يـبـساك رابك نم

اهَتاذ ةيهـلإلا ةّوُقلا َّنَأ ُترَعَش ،سَّدَقملا َبـاتكلا ُأَرقَأ ُتأَدَب امَدنع
َّـمُث .َّيَلَع ُطَغـضَت زله يلرـفب يف بتكملا كلذ ـيف اهـب ُترَـعَش يتلا
:ًالئاق هلل ُتخَرـَصف 12.مّـنهجو ءامـَسلا توكلمل ىَرخُأ ًىؤر هللا ينارَأ
مالـَسبُ ترَعـَشو ءامـَسلاَ توُكَلَمُ تيَأَر َّمُث »!مَّنهج ينلخدُت ال ،ّبَر اي«
،ًايرـاع ،ًىمعَأ ةّيحوُرلا ةـيحانلا نم ُتنُك ـيننأ عم 22.ءامـَـسلا توُكَلَم
َليئـَضو ،ًايراع ،ًىمعَأ َّلــَظَأ ْنَأ ٌّدعَتـسُم ينَّنإ هلل ُـتلُق ،ًاريغـَصو
.دَبَألا ىلإ اذه ِّيوامـَسلا همالـَسب ّسحأ ْنَأ ُعيـطَتـسَأ ُتنُك وَل ردَقلا
َّمُث .ةرفغملاو ـةمـحَرلاب هلل ًـةيناث ُتخَرـَصو ىَرخُأ ًةَّرَم َـمّنهج ُتيَأَرو
ينـاميإب 32،ينافلا يدــَسَج يف سدُقلا حوُرلاو ـنبالاو بَألا ُةّوُق ْتلَخَد
ُتعمـَس يتلا هللا تاملَكب يناميإبو ،يلجَأْ نم ىَطعَأ يذلا مَدلاو عوـُسَيب
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ُترَعَش 52.يسـفَن نع ُعشَقنَت اهُـتبَكَترا ةئيطَخ ِّلُـكب ُترَعَش 42.تعَطَأو
ـيلجَأ ْنمو يل ُهاّدَأ ٌءيَش ،يل َلــَصَح ٌعئار ٌءيَش 62.ةواقَنلاو ةرـاهَطلاب
ةئيطخلاْ نم يرُّرَحَتب يحَرَفْ نمو 72».ليئارسإُ سوُّدُق« ،حيـسملاُ عوـُسَي
،اياطخلا باكترا نع ينتَنـَّصَح يتلا ةديدجلا ةردُقلا هذه ىلع يتزايحبو
ُةاـيحلا مهَل َنوُكَتو ًـاضيَأ هوُفرـعَي ْيَكل ًةبطـاق نيمَلاـعلا َغِّلَبُأ ْنَأ ُتدَرَأ
.ةّيدَبَألا

عاخُـنلاب ُرُعـشأ ،ـحيـسملا ـةمدخ يف ةنس 13 ـنم رثكأ دـعب ىَّتَح
ًةـَسباي ـتَناك يتلا ماـظعلا هـذه يف ءامـَسلا نم ُّبــَصنَي ِّيحوُرلا

ًاـمحَل ًاراتوَأ هللا ُةملَك ْتَأــَشنَأ دَقَل .سَّدَقملا َباتكلا ُتأَـرَق امَّلُك ًادج
نم ـدلجو محَلب اهتَّطَغو ،ـةسباي تَناك يتلا ماظعلا هـذه َلوَح ًابَصَعو
.ـيبلَق ـيف حيــسملا َسرَغ تَداز ةّيـهـلإ ةمـلَك ُّلُك .ةيحوُـرلا عورُدلا
،يسـفَن يف سُدُقلا حوُرلا َـسَفَن ُّثُبَت ةّـيهـلإ ةـملَك ِّلُكب ُرُـعشأ ُتلزام
اـهَقَلطأ يـتلا ةّيراـنلا ماهــسلا َّلُك َئـفطُأو َفقأل َةردُـقلا ينُحَـنمَتو
موَي ًلُك ًالامتكا دادـزَي ًاملع ُمَلعَأ يِّنإ .نيـنـسلا َربَع َّيَلَع ُناـطيـَشلا
92».هيف ُـلمَتكَن انَّنَأ«و 82،عـوـُسَي حيــسملا يف»نيحتاف نم ُرَـثكأ« انَّنَأ

يذلا عوـُسَي تاـملَك نم ةملَك ِّلُك عابِّتال َةغلابلا َةّـيـِّمهَألا ًاضيأ ُمَلعَأو
اوُبــَهذا« :ةباحـَس يف ءـامـَسلا ىلإ هدـوُعُص ْنم تاظَحَل َـلبَق َلاق
مْظَع َّلُك اوُرـِّـشَب( 03».اهِّلُك ةقيلَخلل ليجنإلاب اوزركاو عَمجَأ مَلاعلا ىلإ
َنَمآ ْنَم« )13».ّبَرلا َةملَك اوُعَمسَي« يكل ًاّيحوُر اوُتام نيذلا كئلوأ ،سباي
23».ْنَدُي ْنمؤي ْمَل ْـنَمو .َصُلَخ َدَمَتعاو

هـذه ِّلـَصُـتلف ،صُـلخَت نأ لب ،ناـدُت ْنَأ ُديرُت الو ،ـيلثم َـتنُك ْنإ
:ّبَرلل ةالـَصلا

انأ 33.ةـئـطاخلا يــسفَن ىلع كَـتمحَر ْلزنأ ،يـهـلإو يِّبَر
َّنَأ ُنمؤأ ـانأ 43.ِّيحلا هـللا ُنبا ـوه َحـيـسملا َعـوـُـسَي َّنَأ ُنمؤأ
ةرفـغمل ـيلاـغلا هَمَد َقارَأ هَّنَأو بيلـَصلا ـىلع َتام َعوـُسَي
توــملا نم َعـوـُسَي َمـاقأ هللا َّنَأ ُـنمؤأ انأ 53.يـاياــطَخ ِّلُك
ـيف هللا ـنيمـَي ـىَلَع ٌسلاــج هَّنَأو 63 سُدــُقلا حوُرلا ةّوــُقب
هـذهو يتـئيــطـخب يفارـتـعا ُـعَمــسَي ،ةـظــحَللا هـذـه
لــخاد ىلإ كوــُعدَأو يبـلـَق َباب ُـحـَـتفَأ ينإ 73.ةالــَصلا
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يايـاـطَخ َـعيــمَج ْلــسغا 83.عـوـُسَي ُّبَـرلا اهُّيَأ ،ـيبـلـَق
بيلـَصلا ىَلَع يِّنم ًالَدَب هـَتقَرَأ يذلا يلاغلا مَدلاب ةـشحافلا
ْلَب ،عوـُسَي اي ُّبَر ـاي كنَع ينَّدُرَت نَل 93.ةمُجـمجلا عـضوَم يف
َّنّأل كلذ ُفرـعَأ .ـيـسـفَن ُصِّلــَخُتو يايـاـطَخ ُـرفغَـتـس
كُتـملَك ُلـوُقَت 04.كلذك ُلوُقَي ،سَّدــَقملا َباتـكلا ،كَـتـملَك
كَّنَأ ُـمـَـلعَأ كلذل 14.ـينُـلَمــشَي كلذو ،ًادــَحَأ َّدُرَت ـنَل كَّنَأ
انَأو 24.تصـُلَخ دق ينَّنَأ ُـمـَلعَأو ،ينَتـبَجَأ كَّنَأو ،يـنَتعمـس
يدبُأ فوـسو ،يـسفَن صيلخَتل ،عوـُسَي ُّبَرلا اهُّيَأ ،كُرُكـشَأ
34.ًادَبَأ ًةـئيـطَخ َبكَترَأ نَلو ،هب َترَمَأ ام ـلَمَعب يركـُش

.ّبَرلا دَمـحاو كيَدَي ْعَفرا ،كاياطَخ كل ْتَرفُغو َتصُلَخ دَقو َنآلا
يَكل ٌليبــَس كانُهو ،سُدُقلا حوُرلا لالخ نم كيف ُحـيـسملا ايحَي نآلا
هللا كـيف ايحَي نآلا .كـيف ةّيهـلإلا ةـعيبَطلا نم َلَـمكَأ ًابيصَن ىَّـقَلَتَت
كُتردُق تَداز ،ةّيهـلإلا هللا ةعيبـَط نم كُبيـصَن َداز امَّلُك .ًاضيَأ ُبَألا

نم ًةـريثَك َنييالَم ةلوُـهـُسب تَعَفَد يـتلا تايرغملا َمامَأ دوُـمُصلا ىَلَع
نيـئلَتمُم انوَدَغ انَّنَأ كلذ َـبَبـَس َّنإ .صالخلا نع ًاديعَب نيِّـيحيـسملا
ُّرـَش ىَغَط دَقَل .ةيهلإلا ةعيبطلاب انئالتما نم َـرَثكَأ ةيناسنإلا ةعيبطلاب
اـدَغَل ،ريِّرـشلا ـهـُشيَجو ُناطـيـَشلا ىَحَمــنا وَل هَّنَأ ىَّتَح ،رــَشَبلا
.هـسفَن َناطيـَش ُناـسنإلا

َـةملَكلا سَرادَت .سُدُقلا حوُرلا يف ديمعَتـلل ِّلـَص ،تصُلَخ دَقو َنآلا
َمَّلَعَتَت يَـكلو .ةّيهـلإلا ةـعيبـَطلا نم ديـزَملل ًامئاد ِّلَصو عـوُشُخ ِّلُكب
ةعـيبـَط نم َديزملا ىَّقَلَتَت َـفيَكو ،سُدُقلا حوُرلاب ديمعَتلا ـىَّقَلَتَت َفيَك
،ةـسادَقلا نوُد نم هَّنَأل ،انب لصَّتا وَأ انتاروُشنَم بُلطا ،ةـسَّدَقملا هللا
.)21:41 نييناربعلا( ـهللا ٌناـسنإ َرَي نَل

يف دـيمعَتلا يَأ ،ّماـتلا سامغنالاب ًـىّصَوُم َتنأَف ،تـصُلَخ دَقو َنآلا
َعيـمَج عبَّتا .سُـدُقلا حوُرلا ـمـسابو ـنبالا مـسـابو بَألا مـسـاب ءاملا
.ايحَتل هللا اياصَو

ام َّلُك أَرقا .ةرـيثَك تاغُل يف ًاحـاتُم انتاروـُـشنَم نم ُديدَعلا ـانيَدَل
انعقوَم يف ةـسيـنَكلا ىَقيـسوُم ىلإ عمَتـساو ةــسينَكلا نَع كلانُه
www.alamoministries.com .  تنرتنإلا ىَلَع

ُديرُي ْنَم ِّلُكل تاـبَجَولاو َنَكـَسلا ُحَنمَت ةّيحيــسملا ومالأ ُةـسينَك
.ّبَرلا َمـدخَي ْنَأ ًاّقَح

بُلطا .ـةفلكَتلا َلُّمَحَت ُعيطَتـسَي ال ْنَم ِّلُـكل ٌحاتُم ُسَّدَقملا ُباتكلا
.ومالأ يعارلا مَلَـقب ىَرخُأ تاروـُشنَم
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ًاّيموَي ةعاـس 42 تاموُلعملاو ةـالـَصلل ّيفتاه ّطَخ
)999997777744444(((((     222228888877777-----66666000004444477777 سكافلاب وأ )))))999997777744444(((((     222228888877777-----00000777773333377777

:تنرتنإلا ىلع انُعقوَم
 www.alamoministries.com

يـذلا ،ومالأ يعارلا مَلَقب ،ةـحفـَص 58 »حيـسملا« َباـتك اوُبُلـطا
دـهَعلا يف ةءوُبُن 333 نم ـرَثكَأ يف هب َيحوُأ َحـيـسملا َّنَأ َفيَك ُنِّـيَبـُي
.ًاضيَأ ةطرشَأ ىَلَع ٌتاليـجـسَت كانُهو .ميدَقلا

تاروـُشنملا هذه ةمَجرَت ىلع مُكُعِّجَشُن ،ىَرخُألا نادلُبلا يف انَتَوخُأ
نع يلَي ام َةَفاضإ مُكنم وُجرَن ،ّداوملا هذه مُتـخَسنَتـسا اذإ .مكتَغُل ىلإ

:ليجسَتلاو رْشَنلا قوُقُح
ةظوُفحَم قوقحلا ُعيمَج .5991 ،ـرشَنلاو عبَطلا ُقوُقُح ©

World Pastor Tony Alamo ® Registered November, 1995

سيلجنأ سول ةـسينَك
13136 Sierra Hwy., Canyon Country, California 91390

َةعاـسلا ـدَحَألا َموَيو ،ةنماثلا َةعاـسلا ءاــسَم َّلُك ُةمدخلا ُماقُت
ًءاسم َةنماثلا َةعاـسلاو ـرهُظلا َدعَب َةثلاثلا
ةمدخ ِّلُك َدـعَب ُتابَجَولا ُمَّدَقُت

ةيواز ىَـدَل ةمدخلا ىلإو نم ةّيناَّجَم ٌتـالـَصاَوُم كانُه
(.Hollywood Blvd)درافيلوب دوويلوه نيعراشلا

.اينروفيلاك ،دووـيلوه يف (.Highland Ave) وينفا دنالياهو
رهظلا ـدعب 03:1 ةعاسلا دحألا مويو ًءاسم 03:6 ةعـاسلا ًايموي

.ًءاسم 03:6 ةعاسلاو
.اسنكرآ ،ـثيمـس تروف يف ةَليَل َّلُك ًـاضيَأ ةمدخلا ُماقُت

اسنكرآ ،انـاكراسكت بوُنَج نم ةعاـس عبُر ةفـاـسَم ىلع كلذكو
تاقوَألاو نكـامَألا ةفرعمل اولصَّتا

،ُّقحلاو ،ُلـيبـَسلا ُهَدحَو َوُه ،ـهللا ةملَك ،ُحـيـسملا
ًـاـيمَلـاع ٌفوُـرـعَم ومالأ ـيعاـرلا 44.ـةّيدَبَألا ُةـاـيحلاو
.طَقَف هللا ـةملَكب ِفيرـعَتلل هللا ةـملَكل همادخـتـساب
ِمرَت ال 54.هـذه ِصالخلا َةـَّـطُخ ُروـُـشنملا اذه ُمِّـدَقُي
.رخآ صخشل هطعأ ـلب ،ُروـُشنملا اذه

.Smith & Van Dyke ةـمَجرَت نم ةسبتقم روشـنملا اذه يف ةروكذملا تايآلا

4:21 عأ     54  41:6 ـوي     44

(The Holy Alamo Christian Church is a division of Music Square Church, Inc.)


