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 نإلٍمان انذعوج
األٔل  انذسط - انؼظًٗ انًأيٕسٚخ

؟  ذاًا  يٓى اإلًٚبٌ نًبرا ٍِ  نهًإي

خ؟ انؼظًٗ انًأيٕسٚخ نًبرا ًّ  يٓ

 

 انغاٍح
 عفش ٔفٙ األسثؼخ األَب ٛم فٙ يزكٕسح ْٙ كًب انؼظًٗ انًأيٕسٚخ ػهٗ قشٚجخ َظشح نُهقٙ 

 انزؼهٛى نفٓى ٔرنك فشع ػهٗ ٔفشع أيش ػهٗ أيشاًا  َضغ أٌ ٓٔ-٩: ٨ٕ ئشؼٛبء نُب رقٕل. األػًبل

.  انغًبء ئنٗ ٔقجٛم طؼٕدِ انقجش يٍ قٛبيزّ ثؼذ ٕٚيبًا  ٓٗ فزشح خالل راليٛزِ يغ ٚغٕع كبٌ(.  انحقٛقخ)

 هللا، يهكٕد ػٍ أشٛبء ػهًّٓى صى ،٘ٗ: ٕٗ نٕقب انًقّذعخ، انكزت نٛفًٕٓا أرْبََٓى فزح انفزشح رهك خالل

 .نهشعم أػطبْب انزٙ انحقبئق َؼشف انخًغخ، ْزِ انشٔاٚبد َذسط ػُذيب.  ٖ: ٔ أػًبل

 

 تاإلٍمان األمز

آِةنْة  ُة َةنْة  (٨ٔ-ٙٔ: ٙٔ يشقظ). انًإيٍ حٛبح   آَةنْة  َةمْة  ُة ْة هِة  (ٚةٔة). آَةنْة  آَةنَة  َة اْة َةآَة َة  َة َة َة  َة  َةهَةذِة
آِة ِة نَة  آِة ُة نَة حَة َّش اٍة  َة  ِةنْة  (ٛةٔة) . ُة ْة ِة ُة نَة   لَّش َة اِة نَة  ِة اْةآِة   َة َة َة َة َّشآُة نَة  ِة َة ْةاِة َة ٍة  َة ِة  َة ٍة :  ا َة اُة  َة ْة َة ُة   ْةآُة ْة  َةحْة

. «لَة ِة ُة   لَة ْة  ًا آُةآِة   ًا  َة  َة ُة ُّرهُةمْة  َة َة َة ُة نَة  َة ْة ِة َة ُةمْة اَة َة    ْةآَة ْة َة   َة َة ْة َة ُة نَة 
هَة اِة إِةصْة ِة َةكَة إِة َة  هُة َة  »: ثُةمَّش قَة لَة  ِة ُة آَة   (ٖٔ-٧ٕ: ٕٓ ٕٚحُب ).ٚغٕع ثِبعى ثِبإلًٚبٌ انخالص 

آِة  ًا  آِةنٍة  َةلْة آُة ْة  َة ِّ  »:  َة َة بَة  ُة آَة  (ٛةٕة). « َة َة ْةصِة ْة  َة َة َّش  َةهَة اِة  َة َةكَة  َة َة ْة َة   ِة   َة ْة ِة   َة َة  َة ُةنْة  َة ْة َة آُة ْة
 َة  َة اٍة  ُة َة َة  (ٓةٖة) .«اُة  َة   ِة َّشذِة نَة  آَة ُة    َة َةمْة  َة َة ْة !  َة َّشكَة  َة َة ْة َة ِة   َة   ُة آَة   آَة ْةاَة »: قَة لَة  َة ُة  َةاُة وُة  (ٜةٕة). « َة  ِة َة ِة 

هِة  َةمْة  ُة ْة َةبْة  ِة  هَةذَة    ْة ِة َة بِة  آِة ُة    َةنَّش  َةاُة وَة هُة َة  (ٔةٖة) . َةثِة  َة ًا صَة َة َة  َةاُة وُة قُة َّش مَة  تَةآِة ذِة هِة  َةقَة ْة  ُة ِة َةاْة  ِة ُة ْة  َة َةآَّش  هَةذِة
آِة ِة    .  ْةآَةاِة يُة   ْةنُة    َّش ِة  َة ِة َة ْة  َة ُة نَة  َة ُةمْة إِةذَة   آَة ْة ُةمْة حَة َة  ٌة  ِة اْة

آَةنْة  آَةنَة  ِة   َةآَة  قَة لَة   ْة ِة َة بُة ( ٨ٖ: ٧ ٕٚحُب). انًقذط انكزبة ٚقٕل نُب كًب ثِٛغٕع َإيٍ أٌ ػهُٛب 
  .« َة ْة ِة  آِةنْة  َةاْة ِة ِة  َة ْة َة  ُة آَة اٍة حَة ٍّي 

  

 انمسَخ؟ عه انمقّذسح انكرة ما انذً ذطهعىا ته

َرا(  »ٖٕ: ٔ يزٗ). يؼُب هللا ئََّّ  َٕ رَهِذُ  رَْحجَمُ  اْنَؼْزَساءُ  ُْ ٌَ  اْثُبًا  َٔ َْٚذُػٕ َٔ  ُّ ًَ بَُٕئِٛمَ  اْع ًَّ  انَِّز٘« )ِػ

ُ : رَْفِغُٛشُِ   (. َيَؼَُب هللَاَّ

ٍَ  (ٖٔ: ٕ رٛطظ). ئََّّ هللا يخهظُب  ُْزَِظِشٚ َ بءَ  ُي جَبَس َ  انشَّ ًُ ُيَخهِِّظَُب اْنَؼِظٛىِ  هللاِ  َيْ ذِ  َٔ ُُٕٓسَ  اْن َٔ 

ِغٛحِ  َُٚغٕعَ  ًَ  .اْن

َٕ  أَََب: »َُٚغٕعُ  نََٓب قَبلَ ( ٕ٘: ٔٔ ٕٚحُب)  .ئََّّ انقٛبيخ    اْنَحَٛبحُ  اْنقَِٛبَيخُ  ُْ َٔ . ٍْ ٍَ  َي ْٕ  ثِٙ  َي نَ   فََغَْٛحَٛب َيبدَ  َٔ

َٕ  أَََب: »َُٚغٕعُ  نَُّ  قَبلَ  (ٙ  :ٗٔ  ٕٚحُب  ).نهغًبء انٕحٛذ انطشٚق ْٕ  اْنَحقُّق  انطَِّشٚقُ  ُْ اْنَحَٛبحُ  َٔ ْٛظَ . َٔ  نَ

. ثِٙ ئِ َّ  اٜةِ  ئِنَٗ َٚأْرِٙ أََحذٌد 
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 اإلٍمانِن  أهمَح

 َة َة ِةنْة  ِة ُة نِة إِة آَة نٍة  َة  ُةآْة ِةنُة إِة ْة َة  ُةهُة،  (ٙ: ٔٔ ػجشاٍَٛٛ). نكم انحٛبح انًغٛحٛخ األعبط ْٕ اإلًٚبٌ 
آِةنُة  ِة َة َّش ُة آَة ْة ُة  ٌة،  َة َة َّش ُة  ُة َة اِة    َّشذِة نَة  َةاْة ُة ُة  َة ُة     . َة َّش ُة  َة ِةبُة  َةنَّش   َّشذِة   َة ْة ِة  إِة َة   اِة  ُة ْة

 َة ِّ   َةاْةاُة  َةاْة َةحِة   (ٙٔ: ٔ سٔيٛخ). ْٕ  ضٍء يٓى  ذاًا يٍ انخالص ثِٛغٕع انًغٛح  اإلًٚبٌ 
آِةنُة    . ِة ْة َة ُة  ِة ِّ  َة َّش ًا ثُةمَّش  ِة ْة ُة  َة  ِة ِّ :  ِة ِة ْة ِة لِة   ْةآَةاِة يِة  َة َّش ُة قُة َّش ُة  اِة  ِة ْة َةتَة ِة  ِة ُةلِّ آَةنْة  ُة ْة

 َةقُة ْةاُة  َة ُةمْة إِة َّش ُةمْة  َةآُة  ُة نَة  ِة  ( ٕٗ: ٨ ٕٚحُب). يٍ دٌٔ اإلًٚبٌ ثٛغٕع نٍ َخهض يٍ خطبٚبَب 
اَة  َة  ُةمْة  آِة ُة    َة ِّ   َة َة  هُة َة  َةآُة  ُة نَة  ِة   َة اَة  َة  ُةمْة  َة َّش ُةمْة إِةنْة  َةمْة  ُة ْة   .« َة

( ٕة).  َة ِةذْة قَة ْة  َة َة َّش ْة َة   ِة إلِة آَة نِة  َة َة  اَةتَةمٌة آَة َة  اِة  ِة َة ِّ َة   َةاُة وَة   ْةآَةاِة ي (ٕ-ٔ :٘ سٔيٛخ ) ثبإلًٚبٌ َزجشس 
نُة  ِة  َة  آُةقِة آُة نَة  َة َةفْة َة ِة ُة اَة َة   َة َة اِة  هِة    ِّ ْةآَة ِة   َّش ِة   َةحْة   َّشذِة   ِة ِة  َة ْة  ًا قَة ْة صَة  َة  َة َة     ُّر ُة لُة  ِة إلِة آَة نِة إِة َة  هَةذِة

  .آَة ْة ِة  اِة 
قَة ْة  َةآَةلَة   اَّشآَة نُة  َة قْة َة َةبَة آَة َة ُة اُة    َّش ِة  َة ُة  ُة    َة آِة ُة   »:  َة َةقُة لُة ( ٘ةٔة: ٔ يشقظ ).ثِبنزٕثخ ٚجذأ اإلًٚبٌ 

   .« ِة إلِة ْة ِة لِة 
آِةنْة  (ٙٔ: ٙٔ يشقظ). اإلًٚبًٍَ خالل يؼًٕدٚخ انًبء   ٚغزًشّ  آَةنْة  َةمْة  ُة ْة آَةنْة  آَةنَة  َة اْة َةآَة َة  َة َة َة  َة

  . ُة َةنْة 
:  ُة ِة  ُة  َةنْة  َة َة َة َّشمَة آِة ْة ُةمْة هَةذَة   َةقَةاْة   (ٗٔ ٕٔ: ٖ غالطٛخ). انقذط انشٔح خالل يؼًٕدٚخ اإلًٚبٌ ٚغزًشّ 

؟ ذْة ُةمُة    ُّر حَة  َةمْة  ِة َة َة ِة  إلِة آَة نِة آَة لِة    َّش آُة سِة  َة َة  ِة َةصِة  َة  َة َة َة ُة إِة ْة َة هِة مَة  ِةألُةآَةمِة  ِة    ْةآَةاِة يِة  َةاُة وَة،  ِة َة َة لَة  (ٗةٔة)  َة ِة َةاْة
 . ِة إلِة آَة نِة آَة ْةاِة َة    ُّر حِة 

 َة ِةذْة قَة ْة  َة َة َّش ْة َة   ِة إلِة آَة نِة  َة َة  اَةتَةمٌة  ( ٕ-ٔ: ٘ سٔيٛخ). فٙ كبيم انًغٛشح انًغٛحٛخ اإلًٚبٌ ٔٚغزًش 
نُة  (ٕة). آَة َة  اِة  ِة َة ِّ َة   َةاُة وَة   ْةآَةاِة ي هِة    ِّ ْةآَة ِة   َّش ِة   َةحْة   َّشذِة   ِة ِة  َة ْة  ًا قَة ْة صَة  َة  َة َة     ُّر ُة لُة  ِة إلِة آَة نِة إِة َة  هَةذِة

.  ِة  َة  آُةقِة آُة نَة  َة َةفْة َة ِة ُة اَة َة   َة َة اِة آَة ْة ِة  اِة 
آَة لِة  (٘: ٖ غالطٛخ). َُبل انًؼ ضاد ثخجش اإلًٚبٌ  ،  َة ِة َةاْة ،  َة َة ْةآَةلُة قُة َّش اٍة  ِة  ُةمْة  َة  َّشذِة   َةآْة َةحُة ُةمُة    ُّر حَة

؟      َّش آُة سِة  َةمْة  ِة َة َة ِة  إلِة آَة نِة

، هَة َةذَة   إلِة آَة نُة  َة ْة  ًا ( ٙةٕة: ٕ ٚقؼٕة). يّٛذ أػًبل ثال اإلًٚبٌ  اَة َة  ِة ُة نَة  ُة حٍة آَة ِّاٌة  َة َّش ُة  َةآَة   َةنَّش   ْة َة
آَة لٍة آَة ِّاٌة    . ِة ُة نِة  َةاْة

ٍُ  كَُّب ئرا   هَة َةذَة  (  ٨ٕ: ٩ ػجشاٍَٛٛ ).ٔثأيبَخ َُزظش ي ٛئّ ، فاَُب عٕف َخهض ثٛغٕع، َُإي
اِة َّش ٍة  ِة ْة َةتَة ِة  ِة َّشذِة نَة  ، اَة َةظْة َة ُة ثَة  ِة َة ًا  ِةتَة  َة اَة  َة   َةثِة  ِة نَة آِةلَة  َة   ْةآَةاِة يُة  َة ْة  ًا،  َة ْة َةآَة  قُة ِّمَة آَة َّش ًا  ِة َة ْة  َةحْة

  . َة ْة َةظِة ُة  َة ُة 
 

؟  ذاًا  يٓى اإلًٚبٌ نًبرا ٍِ  نهًإي
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 .أعبط انحٛبح انًغٛحٛخ كهٓب ْٕ اإلًٚبٌ •

 .نهخالص األََْى انُ ضء ْٕ ثِٛغٕع انًغٛح  اإلًٚبٌ •

 .ثبإلًٚبٌ يزجّشسٌٔ َحٍ  •

 .يّٛذ أػًبل ثال اإلًٚبٌ •

 

خ؟ انؼظًٗ انًأيٕسٚخ نًبرا ًّ  يٓ

ا رُؼهًُّب ألَٓب •  َة َّشذِة نَة  َة َة هُةمْة  َة ْة  ًا  َةفْةاَة ُة حَة ّة ًا  ِة َة َة هِة نَة  َةثِة  َة ٍة  (ٖ: ٔ أػًبل) هللا، ثًهكٕد يزؼهّقخ أيٕسًا
ُةآُة  ِة   ْةآُة ْة َةصَّش ِة  ِةآَة َة ُة اِة  اِة  آ ًا  َة َة َة َة َّشمُة اَةنِة   ْة  . َة ْة َة آَة   َة َة َّشمَة  َةهُة َة  َةظْة َة ُة  َة ُةمْة  َة ْة َة ِة نَة  َة ْة
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   نهمعمودٍح انذعوج

انثاوٌ  انذرس - انعظمي انمأمورٍح
 

 نًبرا انًؼًٕدٚخ يًٓخ نهًإيٍ؟

 نًبرا انًأيٕسٚخ انؼظًٗ يًٓخ؟

آ ًا  (ٖة: ٔة اآ ل )  َة َة َة َة َّشمُة  َة َّشذِة نَة  َة َة هُةمْة  َة ْة  ًا  َةفْةاَة ُة حَة ّة ًا  ِة َة َة هِة نَة  َةثِة  َة ٍة  َة ْة َة آَة   َة َة َّشمَة  َةهُة َة  َةظْة َة ُة  َة ُةمْة  َة ْة َة ِة نَة  َة ْة
ُةآُة  ِة   ْةآُة ْة َةصَّش ِة  ِةآَة َة ُة اِة  اِة    .اَةنِة   ْة

 

 انعظمي انمعمودٍح فٌ انمأمورٍح

   . أٌ رظجح يجهالًا ثبنكبيم ، أٌ رؼشف يغ.  ثبنًبء رغطٛظ  -  يؼُبْب  -  انًؼًٕدٚخ 

مِة  ابِة  َة  ِة ْةنِة  َة   ُّر حِة   ْةقُة ُةسِة  (ٜةٔة :ٛةٕة آ    )  آِة  َة   ُةآَةمِة  َةاَةآِّ ُة هُةمْة  ِة اْة هَة ُة    َة َة ْةآِةذُة    َة   . َة ذْة
آِةنْة  ُة َةنْة  (ٙةٔة :ٙةٔة آ قس   ) آَةنْة  َةمْة  ُة ْة    .آَةنْة  آَةنَة  َة اْة َةآَة َة  َة َة َة  َة
اَة  (ٚةٗة :ٗةٕة   ق  )  اَة  َة  َة َةنْة  ُة ْة َة آَةغْةفِة َة ِة   ْة َة آِة ِة  ِة   َّش ْة َة ِة  َة آِة  ِة   ُةآَةمِة آُة ْة َة َة ًا آِةنْة  ُة  ُةلَة ِة مَة   ِة اْة   .  ِة َة
 ُة  ُة    َة ْة َة ْة َةآِة ْة  ُةلُّر  َة حِة ٍة آِة ْة ُةمْة »:  َةقَة لَة  َة ُةمْة  ُةاْة ُةسُة  (ٛةٖة :ٕة  اآ ل ) أٔسشهٛى؟   فٙ كٛف رىَّ رجشٛش ْزا  

اَة  َة  مِة  َةاُة وَة   ْةآَةاِة يِة  ِةغُةفْة َة نِة   ْة َة  .  َة َةقْة َة ُة   اَةاِة َّش َة    ُّر حِة   ْةقُة ُةسِة اَة َة   اْة
اِة َةاْة  (ٖةٕة :ٓةٕة   ح   )  اَة  َة هُة  ُةآْة اَة ْة ُةمْة  َة آَةنْة  َةآْة اَة  َة هُة  ُةغْةفَة ُة  َة ُة  َة فَة ْة ُةمْة  َة   .«آَةنْة  َة
 (.ٙٔ :ٙٔ يشقظ )انخطبٚب؟ رحز ض كٛف (. ٨ٖ: ٕ  أػًبل )خطبٚب؟ال رُغفَش كٛف  

 

 اإلشاراخ األخزى عه انمعمودٍح مه قثم ٍسوع

 َة َّش ُة هَة َةذَة   َة ِة قُة  ِة َة   َةنْة  ُة َةآِّلَة  ُةلَّش  اْةآَةيِة  انَة »:  َةقَة لَة  َةاُة وُة  َة ُة  (ٙةٔة-٘ةٔة: ٖة آ   )   ،  انجش  ئكًبل  
قْةاِة آِةنَة   ْةآَة اِة  َة  ِةذَة    اَّشآَة  َة اُة قَة ِة   ْةفَة َةحَةاْة  َة ُة  َة َة َةى  (ٙةٔة). حِة  َة ِةذٍة اَةآَةيَة  َة ُة . « ِة ٍّي   َة َةآَّش   اْة َةآَة َة  َةاُة وُة صَة ِة َة  ِة ْة َة

آَة آَة ٍة  َة  ِة  ًا اَة َة ْة ِة  ثْةلَة حَة   . ُة حَة    َّش ِة  َة اِة ًا آِة
قَّش  َةقُة لُة  َةكَة »:  َة َة بَة  َةاُة وُة  ( ٘ة: ٖة   ح    )  قَّش   ْةحَة   َة   ُّر حِة  َة  َةقْة ِة ُة إِةنْة  َة نَة  َةحَة ٌة  َة  ُة  َة ُة آِةنَة   ْةآَة اِة :   ْةحَة

لَة آَة َة ُة اَة    َّش ِة    . َةنْة  َة ْة ُة
 َة َة ْة َة هَةذَة   َة اَة  (ٕةٕة: ٖة   ح    )  أصُبء خذيخ انًغٛح ػهٗ األسع ، كبٌ راليٛزِ ٚؼًذٌٔ انُبط،   

آَة َة َة آَة َة ُةمْة هُة َة كَة  َة َة نَة  ُة َةآِّ ُة    . َةاُة وُة  َة تَةآِة ذُةهُة إِة َة   َة ْة ِة   ْة َة ُة  ِة َّش ِة  َة
ثَة َة آِةنْة  ( ٕة-ٔة: ٗة   ح    )   َة َةآَّش  اَة ِةمَة    َّشبُّر  َةنَّش   ْةفَة ِّ اِة ِّ نَة اَةآِة ُة    َةنَّش  َةاُة وَة  ُةصَة ِّ ُة  َة ُة َةآِّ ُة  تَةآِة ذَة  َة ْة

  .آَة َة  َةنَّش  َةاُة وَة  َةفْةاَة ُة  َةمْة  َة ُةنْة  ُة َةآِّ ُة  َةلْة  تَةآِة ذُةهُة  (ٕة).  ُة حَة َّش 
 

  انمعمودٍح تخصوص انزسم ذعانَم 
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 َة َةاَة َة  ِةتَةهُةآَة  إِة َة    ْةآَة اِة  ِة  ُة ُّرسُة  َة َةآَة َة  َةنْة  َةقِةفَة   ْةآَة ْة َة َة ُة  (ٜةٖة-ٛةٖة: ٛة  اآ ل  )  ثبنًبء، رغطٛظ 
ذَةهَةبَة  ِة   َة َةآَّش  صَة ِة َة  آِةنَة   ْةآَة اِة  (ٜةٖة).  َة  ْة َةصِة ُّر  َة َةآَّش َةهُة  اَةفَة  ُة حُة    َّشبِّ  ِة  ُة ُّرسَة  َة َةمْة  ُة ْةصِة ْةهُة   ْة َةصِة ُّر  َة ْة  ًا  َة  َة

  .اَة ِة قِة ِة  َة ِةح ًا 
: ٕٕ  ٔ  ٘-ٖ: ٩ٔ  ٔ  ٨ٗ: ٓٔٔ  ٙٔ :٨ٔ   ٨ٖ: ٕ  أػًبل   ،انمسَخ ٍسوع   انزب تاسم   - انًؼبدنخ 

ٔٙ . 

؟»:  َةاَة َة َة ُةمْة  (٘ة-ٖة: ٜةٔة اآ ل ) إِةنَّش  ُة حَة َّش  »:  َةقَة لَة  ُة  ُةسُة  (ٗة. )« ِةآَة ْةآُة  ِة َّش ِة  ُة حَة َّش »:  َةقَة  ُة  «  َة ِةآَة ذَة   اْة َةآَة ْة ُةمْة
آِة ُة    ِة  َّشذِة   َة ْة ِة   َة ْة َةهُة  َة ْة  ِة  ْةآَةاِة يِة  َةاُة وَة   َة َةآَّش  اَةآِة ُة   ( ٘ة). «اَةآَّش َة  ِةآَة ْةآُة  ِة َّش ِة    َّش ْة َة ِة قَة  ِةتًا  ِة لَّش ْةبِة  َةنْة  ُة ْة

مِة    َّشبِّ  َةاُة وَة    . اْة َةآَة ُة    ِة اْة
 َةنَّش  ُة َّش ُةمُة   َّشذِة نَة  اْة َةآَة ْة ُةمْة  ِة  ْةآَةاِة يِة قَة ْة  (ٚةٕة: ٖة  تا   )   انًؼًٕدٚخ ْٙ أٌ َؼشَّف يغ انًغٛح ، 

  . َة ِةاْة ُةمُة   ْةآَةاِة يَة 

 َةمْة  َة ْة َة ُة نَة  َة َّش َة   ُةلَّش آَةنِة  اْة َةآَة َة  ( ٙة-ٖة: ٙة   آ    )  انزؼشٚف يغ يٕد ، دفٍ ، ٔقٛبيخ انًغٛح ، 
اِة حَة َّش   َةآَة   ُةقِة مَة   ْةآَةاِة يُة آِةنَة   َةآْة َة اِة  ِةآَة ْة ِة  (ٗة).  ِة َةاُة وَة   ْةآَةاِة يِة  اْة َةآَة ْة َة   ِةآَة ْة ِة ِة   َة ُة ِة َّش  آَة َة ُة  ِة  ْةآَة ْةآُة  ِة َّش ِة  ِة ْةآَة ْة

نُة  َة ْة  ًا  ِة   ِة َّش ِة   ْةحَة َة  ِة   َة َّش ُة إِةنْة  ُة َّش  قَة ْة صِة ْة َة  آُة َّشحِة ِة نَة آَة َة ُة  ِةلِة ْة ِة آَة ْة ِة ِة  َةصِة  ُة  (٘ة).  ابِة هَة َةذَة   َةاْة ُةكُة  َةحْة
اِة َّش ِة  َة ْة  َة  َة ُة  َة  ُةاْة َة ْة َة ُة : اَة  ِةآِة نَة هَةذَة  (ٙة).  َة ْة  ًا  ِةقِة َة آَة ِة ِة  اَة ُة   ْة َة  َةنَّش إِة ْةاَة  َة َة    ْة َة ِة قَة قَة ْة صُة ِةبَة آَة َة ُة  ِة ُة ْةاَةلَة  َة
اِة َّش ِة    . َة ْة  ًا  ِة ْة َة

ٍَ  نقذ   قبو ٔقذ .  انًغٛح ٚغٕع   ثبعى ثبنًبء ٔانًؼًٕدٚخ انزٕثخ يغ (  انخبطٗء  ) انقذٚى اإلَغبٌ   ُدفِ

 .انحق ٔقذاعخ انجش   فٙ هللّا  طٕسح ػهٗ   ُخهِقَ    انز٘ ان ذٚذ اإلَغبٌ

آَة ْة ُة  ِة نَة آَة َة ُة  ِة    ْةآَة ْةآُة  ِة َّش ِة،   َّش ِة   ِة  َة   قِةآْة ُةمْة   ْة  ًا آَة َة ُة  ِة ِة آَة نِة اَةآَةلِة  اِة،   َّشذِة   (ٕةٔة: ٕة      ا ) 
  . قَة آَة ُة آِةنَة   َةآْة َة اِة 

قِّ  (ٗةٕة: ٗة   اس )  قَة َة اَة ِة   ْةحَة اَةبِة  اِة  ِة    ْة ِة ِّ  َة   . َة َة ْة َةاُة    إلِة ْةاَة نَة   ْة َة ِة  َة   ْةآَة ْة ُة قَة  ِةحَة

 َة ِةنِة   ْة َةاَة ْة ُةمْة  َةلْة  َةقَة َّشاْة ُةمْة  َةلْة  َة َة َّش ْة ُةمْة .  َةهَة َةذَة   َة نَة  ُة َة سٌة آِة ْة ُةمْة   (ٔةٔة: ٙة     ث س   ٔة)  نكٙ ٚزقذط ، 
مِة    َّشبِّ  َةاُة وَة    . َة ِة ُة حِة إِة َة ِة َة  ِة اْة

لِة   ْةآَة اِة  ِة  ْة َة ِةآَة ِة  (ٙةٕة: ٘ة   اس )    . ِة َة ْة  ُةقَة ِّاَة َة ، آُةاَة ِّ  ًا إِة َّش هَة   ِةغَةاْة
  . َة َّش ُة إِةنْة  ُة َّش  قَة ْة صِة ْة َة  آُة َّشحِة ِة نَة آَة َة ُة  ِةلِة ْة ِة آَة ْة ِة ِة  َةصِة  ُة  َة ْة  ًا  ِةقِة َة آَة ِة ِة  ( ٘ة: ٙة   آ   )   نهقٛبيخ،  
،  (ٔةٕة-ٓةٕة: ٖة  ا س   ٔة)  نهخالص،   إِةذْة اَةصَةاْة قَة ِة آ ًا، حِة نَة  َة  َةاْة  َة َة  ُة  اِة  َة ْة َةظِة ُة آَة َّش ًا  ِة   َة َّش مِة  ُة حٍة

،  َة ْة ثَةآَة  ِة   َة ْةفُةسٍة  ِة  ْةآَة اِة إِةذْة  َة نَة   ْةفُة ْةكُة  ُة ْة َة ،  ،  (ٔةٕة).   َّشذِة   ِة  ِة  َة َة َة قَة ِة  ُة نَة نُة  انَة ثَة  ُة ُة  ُة َة ِّصُة َة   َةحْة   َّشذِة  آِة
آِة  ٍة صَة  ِةيٍة اَةنِة  اِة  ِةقِة َة آَة ِة  َةاُة وَة   ْةآَةاِة يِة . َة ِة   ْةآَة ْةآُة  ِة َّش ُة  ،  َةلْة اُة َة لُة  َة اَة ِة اَة ِة   ْة َة .    َة إِةاَة  َة ُة  َة

 .هللّا  كهًخ  ٔ  ، ٚغٕع   دو   انًغٛح، ٚغٕع   انشة اعى   :َحظم ػهٗ يغفشح انخطبٚب ثٕاعطخ 
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 َة َة ْةسَة   ( ٕةٔة: ٗة اآ ل ). ٔٔ: ٙ  كٕسَضٕط  ٔ   ٔ ،ٕٔ: ٗ  أػًبل  ،٨ٖ: ٕ  أػًبل   : ٚغٕع  اعى 
اِة َة  َة ْةنَة    َّش سِة  ِة ِة  َة ْة َةغِة   َةنْة  َة ْة ُة َة .  ِة َةحَة ٍة  َة ْة ِةهِة   ْة َةتَة ُة  اَة   اَّشآَة اِة قَة ْة  ُةاْة مٌة   َة ُة  َةحْة   .« َةنْة  َة ْةسَة  اْة

اَةبَة  ِة َة   ِة ْةآَة ِة ِة  (ٚة: ٔة   اس  )  انكشٚى، ٚغٕع   دو   اَة  َة ، حَة      .   َّشذِة   ِة  ِة  َة َة    ْةفِة َة اُة،  ِة َةآِة ِة  ُةفْة َة نُة   ْة َة

اَة  َة  (ٔةٗة: ٔة      ا )      .  َّشذِة   َة َة   ِة  ِة   ْةفِة َة اُة،  ِة َةآِة ِة  ُةفْة َة نُة   ْة َة

،  َة َة ِة سِة آُة ُة كِة   َة ْة ِة  (٘ة: ٔة       )  ،   ْة ِة ْة ِة آِةنَة   َةآْة َة اِة آِةنْة  َةاُة وَة   ْةآَةاِة يِة   لَّش هِة ِة   َةآِة نِة   َّشذِة  .   َة
اَة  َة  َة   ِة َةآِة ِة  قَة ْة  َةاَّش َة َة  آِةنْة  َة .  َةحَة َّش َة ،  َة

قِّكَة  (ٚةٔة: ٚةٔة   ح   )   هللّا، كهًخ  قٌّق . قَة ِّاْة ُةمْة  ِة  حَة     . تَةآُةكَة هُة َة حَة

لِة   ْةآَة اِة  ِة  ْة َة ِةآَة ِة  (ٙةٕة: ٘ة   اس )  .   ِة َة ْة  ُةقَة ِّاَة َة ، آُةاَة ِّ  ًا إِة َّش هَة   ِةغَةاْة
قِّ  (ٕةٕة: ٔة  ا س   ٔة)  ثًشٛئزٓب، َؼًم ػُذيب ثبنكهًخ َزقّذط    ...اَة ِّ ُة    ُةفُة اَة ُةمْة  ِة  اَة اَة ِة   ْةحَة
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 انقذس انزوح معمودٍح إلورظار انذعوج
انثانث  انذرس - انعظمي انمأمورٍح

                        انعظمي انمأمورٍح فٌ انقذس انزوح معمودٍح

ُْٕىْ  (ٕٓ: ٨ٕ  يزٗ )   ًُ َػهِّ َٔ  ٌْ ٛغَ  َْٚحفَظُٕا أَ ًِ ْٛزُُكىْ  َيب َ  َط ْٔ ِّ  أَ َْب. ثِ َْقَِضبءِ  ئِنَٗ األََّٚبوِ  ُكمَّ  َيَؼُكىْ  أَََب َٔ  ا

 ِْ ٍَ «. سِ انذَّ   . ِيٛ

 . ٨ٔ-ٙٔ: ٗٔ  ٕٚحُب   ، انغبكُخ انشٔح قٕح ثٕاعطخ انٕػذ ْزا ٚزحقق 

َِْزِِ ( ٧ٔ: ٙٔ  يشقظ )  ٍَ  رَْزجَغُ  اَٜٚبدُ  َٔ ْإِيُِٛ ًُ ٌَ : اْن ٍَ  ُْٚخِشُ ٕ َٛبِطٛ ٙ انشَّ ًِ ٌَ  ثِبْع ٕ ًُ َٚزََكهَّ  ثِأَْنِغَُخٍ  َٔ

 .َ ِذَٚذحٍ 

َْب (٩ٗ: ٕٗ نٕقب )  ُْٛكىْ  أُْسِعمُ  أَََب َٔ ِػذَ  ئِنَ ْٕ ٕا. أَثِٙ َي ًُ ٌْ  ئِنَٗ أُُٔسَشهِٛىَ  َيِذَُٚخِ  فِٙ فَأَقِٛ حًا  رُْهجَُغٕا أَ َّٕ ٍَ  قُ  ِي

 «.األََػبنِٙ

ب (ٕٕ: ٕٓ  ٕٚحُب ) ًَّ نَ قَبلَ  ََفَ َ  ََْزا قَبلَ  َٔ ٔحَ  اْقجَهُٕا: »نَُٓىُ  َٔ   .اْنقُُذطَ  انشُّق

ذٌٔ أَٓى  نٓى قبل ألَّ   انقذط،   انشٔح ٚؼطٓى نى  ْٕ.   انقذط انشٔح نقجٕل ٔطٛخ كبٌ ْزا  ًّ  ثبنشٔح   عٛزؼ

ذرى  : ٚقم نى . « قهٛهخ أٚبو ثؼذ انقذط ًّ     . انقذط ثبنشٔح   رؼ

ب (٨  ،٘ -ٗ: ٔ  أػًبل) انقذط، انشٔح يٕػذ ُٚزظشٔا أٌ ٚغٕع   أيشْى   ًَ فِٛ َٔ  َٕ غٌد  ُْ ًِ  َيَؼُٓىْ  ُيْ زَ

َطبُْىْ  ْٔ ٌْ  أَ ٍْ  َْٚجَشُحٕا  َ  أَ ُْزَِظُشٔا ثَمْ  أُُٔسَشهِٛىَ  ِي ِػذَ  »َٚ ْٕ ُِٕ  انَِّز٘ اٜةِ  َي ًُ ْؼزُ ًِ ٌَّ ( ٘ ).ِيُِّٙ َع ذَ  َُٕٚحَُّب ألَ ًَّ  َػ

بءِ  ًَ ب ثِبْن أَيَّ َْزُىْ  َٔ ٌَ  أَ ُذٔ ًَّ ٔحِ  فََغزَزََؼ ْٛظَ  اْنقُُذطِ  ثِبنشُّق ٌَ  نَِكَُُّكىْ ( ٨«. )ثَِكضِٛشٍ  األََّٚبوِ  َِْزِِ  ثَْؼذَ  نَ حًا  َعزََُبنُٕ َّٕ  َحمَّ  َيزَٗ قُ

ٔحُ  ُْٛكىْ  اْنقُُذطُ  انشُّق ٌَ  َػهَ رَُكَُٕٕ فِٙ أُُٔسَشهِٛىَ  فِٙ ُشُٕٓداًا  نِٙ َٔ بِيَشحِ  اْنَُِٕٛٓدَّٚخِ  ُكمِّ  َٔ انغَّ ئِنَٗ َٔ   «.األَْسعِ  أَْقَظٗ َٔ

   

  انقذس انزوح عمم 
ٌْ : نَكَ  أَقُٕلُ  اْنَحقَّ  اْنَحقَّ : »َُٚغٕعُ  أََ بةَ   (٘: ٖ  ٕٚحُب )  هللّا، يهكٕد   فٙ َٕنذ    انشٔح ثٕاعطخ   ٌَ  ئِ  َكب

ٍَ  ُٕٚنَذُ   َ  أََحذٌد  بءِ  ِي ًَ ٔحِ  اْن انشُّق ٌْ  َْٚقِذسُ   َ  َٔ ِ  َيهَُكٕدَ  َْٚذُخمَ  أَ   .هللاَّ

 ُسٔحَ  رَأُْخُزٔا نَىْ  ئِرْ   (ٙٔ-٘ٔ: ٨  سٔيٛخ )  هللّا، ػبئهخ فٙ ٚزُبَب   انز٘   انزّجُّٙ سٔح ْٕ انقذط انشٔح  

ْٚضبًا  اْنُؼجُِٕدَّٚخِ  فِ  أَ ْٕ ِّ  انَِّز٘ انزَّجَُِّٙ ُسٔحَ  أََخْزرُىْ  ثَمْ  نِْهَخ ٔحُ ( ٙٔ!«.)اٜةُ  أَثَب َٚب: »ََْظُش ُ  ثِ ْٚضبًا  ََْفُغُّ  اَنشُّق  أَ

اِحَُب َْٚشَٓذُ  َٔ َب ألَْس ْٔ َدُ  أَََُّ  .هللاِ  أَ

ذَب  ًّ َب( ٖٔ :ٕٔ  كٕسَضٕػ  ٔ)  ، انًغٛح  غذ فٙ انشٔح ٚؼ َٛؼَُب ألَََُّ ًِ اِحذٍ  ثُِشٔحٍ  َ  ْٚضبًا  َٔ ْذََب أَ ًَ  اْػزَ

اِحذٍ  َ َغذٍ  ئِنَٗ ٍَ  أَوْ  ُكَُّب َُٕٚٓداًا  َٔ ُٛؼَُب. أَْحَشاساًا  أَوْ  َػجِٛذاًا  ََُٕٚبَِِّٛٛ ًِ  َ اِحذاًا  ُسٔحبًا  ُعقَُِٛب َٔ َٔ.  

ََْكَزا( ٔٔ: ٙ  كٕسَضٕط  ٔ)  ٚقّذعُب،   انشٔح   َٔ  ٌَ ُُْكىْ  أََُبطٌد  َكب ٍِ . ِي ْسرُىْ  ثَمْ  رَقَذَّْعزُىْ  ثَمْ  اْغزََغْهزُىْ  نَِك  رَجَشَّ

ةِّ  ثِبْعىِ  ثُِشٔحِ  َُٚغٕعَ  انشَّ َُِٓب َٔ   .ئِنَ

ِّ  انَِّز٘ ( ٖٔ: ٔ  أفغظ )  خالطُب، خزى ْٕ انشٔح   ْٚضبًا  فِٛ َْزُْى، أَ ْؼزُىْ  ئِرْ  أَ ًِ خَ  َع ًَ ، َكهِ َِْ ٛمَ  اْنَحقِّ  ئِ

ِّ  انَِّز٘ َخالَِطُكُى، ْٚضبًا  فِٛ ُْزُىْ  ئِرْ  أَ زُىْ   َي ًْ ِػذِ  ثُِشٔحِ  ُخزِ ْٕ ًَ  .اْنقُذُّقٔطِ  اْن

َٕ  انَِّز٘( ٗٔ: ٔ  أفغظ )  يٛشاصُب، ػشثٌٕ ْٕ انشٔح  ُْ  ٌُ ْقزََُٗ، نِفَِذاءِ  ِيَٛشاصَُِب، َػْشثُٕ ًُ ْذحِ  اْن ًَ  .َيْ ِذِِ  نِ

ٌْ ( ٧ٔ: ٗٔ  سٔيٛخ)   انقذط، انشٔح   فٙ ٔعالو   ثشّ  ٕٚ ذ  ْٛظَ  ألَ ُشْشثبًا  أَْكالًا  هللاِ  َيهَُكٕدُ  نَ َٕ  ثَمْ  َٔ  ثِشٌّر  ُْ

َعالَوٌد  فََشحٌد  َٔ ٔحِ  فِٙ َٔ  .اْنقُُذطِ  انشُّق

ٌَّ   (٧: ٔ  رًٕٛصبٔط  ٕ)  انُظح، ٚؼطُٛب ٔ قٕح ٚؼطُٛب   انشٔح   ُسٔحَ  ثَمْ  اْنفََشِم، ُسٔحَ  ُْٚؼِطَُب نَىْ  هللاَ  ألَ

حِ  َّٕ َحجَّخِ  اْنقُ ًَ اْن انُُّقْظحِ  َٔ َٔ.  

ْٙ  (ٗ : ٨  سٔيٛخ)   ثش، حٛبح َٔحٛب انخطٛئخ ػهٗ نُزغهت قٕح   ٍُ  فَُِٛب انَُّبُيٕطِ  ُحْكىُ  َٚزِىَّ  نَِك ٍَ  ََْح بنِِكٛ  انغَّ

ْٛظَ  ٔحِ  َحَغتَ  ثَمْ  اْنَ َغذِ  َحَغتَ  نَ   .انشُّق

 

ٌْ   (ٔٔ: ٨  سٔيٛخ)   كُٛغزّ، أل م انًغٛح ٚأرٙ ػُذيب نٛقًُٛب قٕح   ئِ َٔ  ٌَ ٍَ  َُٚغٕعَ  أَقَبوَ  انَِّز٘ ُسٔحُ  َكب  ِي

ادِ  َٕ ِغٛحَ  أَقَبوَ  فَبنَِّز٘ فُِٛكىْ  َعبِكُبًا  األَْي ًَ ٍَ  اْن ادِ  ِي َٕ بئِزَخَ  أَْ َغبَدُكىُ  َعُْٛحِٛٙ األَْي ًَ ْٚضبًا  اْن ِّ  أَ ٍِ  ثُِشِٔح بِك  .فُِٛكىْ  انغَّ
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ب ( ٖٔ: ٙٔ ٕٚحُب)   انحق، كم ئنٗ ٔيششذاًا  يؼهًبًا  انشٔح ًٚغٙ  أَيَّ َٕ  اْنَحقِّ  ُسٔحُ  َرا َ  َ بءَ  َيزَٗ َٔ  فَُٓ

ٛغِ  ئِنَٗ ُْٚشِشُذُكىْ  ًِ ُ  اْنَحقِّ  َ  ٍْ  َٚزََكهَّىُ   َ  ألَََّّ ِّ  ِي غُ  َيب ُكمُّق  ثَمْ  ََْفِغ ًَ ِّ  َٚزََكهَّىُ  َْٚغ ُْٚخجُِشُكىْ  ثِ    . رَِٛخٍ  ثِأُُيٕسٍ  َٔ

ب( ٖٕ-ٕٕ: ٘  غالطٛخ )  انخًغخ، انشٔح يٕاْت ٚٓجُب نكٙ حٛبرُب   فٙ ٚؼًم   انشٔح  أَيَّ شُ  َٔ ًَ ٔحِ  صَ  انشُّق

 َٕ ، فََشحٌد  َيَحجَّخٌد : فَُٓ ، نُْطفٌد  أَََبحٍ  طُٕلُ  َعالَوٌد ٌٌد  َطالَحٌد ب ًَ َداَػخٌد ( ٖٕ. )ئِٚ ْٛظَ  َِْزِِ  أَْيضَبلِ  ِ ذَّ . رََؼفُّقفٌد  َٔ   .ََبُيٕطٌد  نَ

ُ ( ٕٔ-ٔٔ: ٨ٕ  ئشؼٛبء )  نُفٕعُب، ٔا َزؼبػ انشاحخ نُب ٚ هت   انشٔح  ٌٍ  نَْكَُبءَ  ثَِشفَخٍ  ئََِّّ ثِهَِغب   َخشَ  َٔ

ٍَ ( ٕٔ. )انشَّْؼتَ  ََْزا َُٚكهِّىُ  َٙ  َِْزِِ : »نَُٓىْ  قَبلَ  انَِّزٚ اَحخُ  ِْ اِصحَ  أَِسُٚحٕا. انشَّ ََْزا انشَّ َٔ  َٕ ُْ  ٌُ ُكٕ ٍْ «. انغُّق نَِك  نَىْ  َٔ

ٌْ  ََٚشبُؤٔا ُؼٕا أَ ًَ   .َْٚغ

 

 انقذس انزوح إعطاء 

  ، ( انضبَٙ انًغٛح ي ٙء ئنٗ انخًغٍٛ ٕٚو يٍ انكُغٙ انؼظش )  األخٛشح األٚبو فٙ  عُٛؼطٗ 

ِّٙ  ثُِٕٛئِٛمَ  قِٛمَ  َيب ََْزا ثَمْ   (٨ٔ-ٙٔ: ٕ  أػًبل)  ٌُ : هللاُ  َٚقُٕلُ ( ٧ٔ. )انَُّجِ َُٚكٕ  أَْعُكتُ  أََِّٙ األَِخَٛشحِ  األََّٚبوِ  فِٙ َٔ

 ٍْ ثََُبرُُكىْ  ثَُُُٕكىْ  فََٛزََُجَّأُ  ثََششٍ  ُكمِّ  َػهَٗ ُسِٔحٙ ِي ََٚشٖ َٔ ًٖا  َشجَبثُُكىْ  َٔ َْٚحهُىُ  ُسؤ َػهَٗ( ٨ٔ. )أَْحالَيبًا  ُشُُٕٛخُكىْ  َٔ َٔ 

ْٚضبًا  َػجِِٛذ٘ ئَِيبئِٙ أَ ٍْ  أَْعُكتُ  َٔ ٌَ  األََّٚبوِ  رِْهكَ  فِٙ ُسِٔحٙ ِي   .فََٛزََُجَّأُٔ

  ، ( قجم يٍ َؼشفٓب نى نغخ   أ٘ )   خش ثهغبٌ َٔزكهى انشفبِ رشر ف انقذط انشٔح ٚحم   ػُذيب 

 .٧ٔ :ٙٔ  ٔيشقظ  ٔٔ: ٨ٕ  اشؼٛبء 

 .ٙ : ٩ٔ ،  ٙٗ-ٗٗ: ٔٓٔ   ٧ٔ: ٨ٔ   ٗ-ٔ: ٕ  أػًبل   انًقذط، انكزبة فٙ سٔاٚبد 

 

 انقذس انزوح وقثم كَف

ٍْ   (٩ٖ-٨ٖ: ٧  ٕٚحُب)   انًقذط، انكزبة قبل كًب ثبنًغٛح َإيٍ   ٍَ  َي ب ثِٙ  َي ًَ  رَْ ِش٘ اْنِكزَبةُ  قَبلَ  َك

 ٍْ ِّ  ِي ََْٓبسُ  ثَْطُِ ٍّٙي  َيبءٍ  أَ ٍِ  ََْزا قَبلَ ( ٩ٖ«. )َح ٔحِ  َػ ٌَ  انَِّز٘ انشُّق ٌَ  َكب ْإِيُُٕ ًُ ِّ  اْن ٍَ  ثِ ٌْ  ُيْضِيِؼٛ ٌَّ  َْٚقجَهُُِٕ  أَ ٔحَ  ألَ  انشُّق

ٍْ  نَىْ  اْنقُُذطَ  َٙ  قَذْ  َُٚك ٌَّ  ثَْؼذُ  أُْػِط ٍْ  نَىْ  َُٚغٕعَ  ألَ ذَ  قَذْ  َُٚك     .ثَْؼذُ  ُي ِّ

ذْ  رُٕثُٕا: »ثُْطُشطُ  نَُٓىْ  فَقَبلَ ( ٩ٖ-٨ٖ: ٕ  أػًبل)   نُب، ْٕ انًٕػذ أٌ َٔإيٍ انكهًخ َطٛغ  ًِ ْنَْٛؼزَ  ُكمُّق  َٔ

اِحذٍ  ُُْكىْ  َٔ ِغٛحِ  َُٚغٕعَ  اْعىِ  َػهَٗ ِي ًَ ٌِ  اْن ٔحِ  َػِطَّٛخَ  فَزَْقجَهُٕا اْنَخطَبَٚب نُِغْفَشا ٌَّ ( ٩ٖ. )اْنقُُذطِ  انشُّق ِػذَ  ألَ ْٕ ًَ َٕ  اْن  نَُكىْ  ُْ

ْٔ َِدُكىْ  ألَ نُِكمِّ  َٔ َٔ  ٍَ ٍْ  ُكمِّ  ثُْؼذٍ  َػهَٗ انَِّزٚ ةُّق  َْٚذُػُِٕ  َي   «.ئِنََُُٓب انشَّ

أَََب (ٖٔ-٩: ٔٔ  نٕقب)   انشٔح، َطهت   ا اْعأَنُٕا: نَُكىُ  أَقُٕلُ  َٔ ْٕ . نَُكىْ  ُْٚفزَحْ  اِْقَشُػٕا. رَِ ُذٔا اْطهُجُٕا. رُْؼطَ

(ٔٓ ) ٌَّ ٍْ  ُكمَّ  ألَ ٍْ  َٚأُْخزُ  َْٚغأَلُ  َي َي ٍْ  َِٚ ذُ  َْٚطهُتُ  َٔ َي ٍْ ( ٔٔ. )نَُّ  ُْٚفزَحُ  َْٚقَشعُ  َٔ ًَ ُُْكىْ  فَ َٕ  ِي ُْ  اْثُُُّ  َْٚغأَنُُّ  أَةٌد  َٔ

ِّ  ُخْجضاًا  ْٔ  َحَ شاًا؟ أَفَُْٛؼِطٛ َكخًا  أَ ًَ ِّ  َع َكِخ؟ ثََذلَ  َحَّٛخًا  أَفَُْٛؼِطٛ ًَ ْٔ ( ٕٔ )انغَّ َْٛضخًا  َعأَنَُّ  ئَِرا أَ ِّ  ثَ ( ٖٔ )َػْقَشثبًا؟ أَفَُْٛؼِطٛ

 ٌْ ِ ُْزُىْ  فَا َْزُىْ  ُك أَ ٌَ  أَْشَشاسٌد  َٔ ٌْ  رَْؼِشفُٕ ْٔ ََدُكىْ  رُْؼطُٕا أَ ِّ٘  فََكىْ  َ َِّٛذحًا  َػطَبَٚب أَ ٍَ  انَِّز٘ اٜةُ  ثِبْنَحِش بءِ  ِي ًَ  ُْٚؼِطٙ انغَّ

ٔحَ  ٍَ  اْنقُُذطَ  انشُّق   «.َْٚغأَنََُُّٕ  نِهَِّزٚ

َِْزِِ  (٧ٔ: ٙٔ  يشقظ )  ٚغٕع،   ثبعى َطهت   ٍَ  رَْزجَغُ  اَٜٚبدُ  َٔ ْإِيُِٛ ًُ ٌَ : اْن ٍَ  ُْٚخِشُ ٕ َٛبِطٛ ٙ انشَّ ًِ  ثِبْع

 ٌَ ٕ ًُ َٚزََكهَّ   .َ ِذَٚذحٍ  ثِأَْنِغَُخٍ  َٔ

ب  ٕٓٔ  انخًغٍٛ، ٕٚو   حزٗ انًغٛح طؼٕد يٍ  : ٕٗ  نٕقب   ثبنظالح،   انقذط    انشٔح اَزظشٔا شخظًا

 ْٕ ثفشح انًُغحجخ ، هللا ٔرغجٛح ، انجشكخ ، انزضشع ، انظالح ، انؼجبدح يٕقف .  ٗٔ: ٔ  ٔأػًبل  ٖ٘-ٕ٘

.  انقذط انشٔح نقجٕل انغهٛى األعبط
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َحجَّخ  ًَ انذػٕح نه
 انذسط انشاثغ –انًأيٕسٚخ انؼظًٗ 

  اإلًٚبٌ؟ فظم ٚذػٗ انًقذط انكزبة فٙ فظم أ٘

 انًحجخ؟ فظم ٚذػٗ انًقذط انكزبة فٙ فظم أ٘

 

 انعظمي وانمأمورٍح انمحثّح

ٌَ  ثًُٛب   فَجَْؼذَ  (٧ٔ-٘ٔ: ٕٔ ٕٚحُب): يًٓبًا  عإا ًا  ثطشط طشح انؼظًٗ، انًأيٕسٚخ ُٚؼهّىُ  ٚغٕع َكب

ا َيب ْٔ ٌَ  َُٚغٕعُ  قَبلَ  رََغذَّ َؼب ًْ ٌُ  َٚب: »ثُْطُشطَ  نِِغ َؼب ًْ ٍَ  ِع ٍْ  أَْكضَشَ  أَرُِحجُّقُِٙ ََُٕٚب ْث  َسةُّق  َٚب َََؼىْ : »نَُّ  قَبلَ « َُْإ َِء؟ ِي

َْذَ  ْٚضبًا  نَُّ  قَبلَ ( ٙٔ) «.ِخَشافِٙ اْسعَ : »نَُّ  قَبلَ «. أُِحجُّقكَ  أََِّٙ رَْؼهَىُ  أَ ٌُ  َٚب: »صَبََِٛخًا  أَ َؼب ًْ ٍَ  ِع  قَبلَ « أَرُِحجُّقُِٙ؟ ََُٕٚب ْث

َْذَ  َسةُّق  َٚب َََؼىْ : »نَُّ  ٙ اْسعَ : »نَُّ  قَبلَ «. أُِحجُّقكَ  أََِّٙ رَْؼهَىُ  أَ ًِ ٌُ  َٚب: »صَبنِضَخًا  نَُّ  قَبلَ ( ٧ٔ«. )َغَُ َؼب ًْ ٍَ  ِع  ََُٕٚب ْث

ٌَ « أَرُِحجُّقُِٙ؟ ُ  ثُْطُشطُ  فََحِض َْذَ  َسةُّق  َٚب: »نَُّ  فَقَبلَ  أَرُِحجُّقُِٙ؟: صَبنِضَخًا  نَُّ  قَبلَ  ألَََّّ ءٍ  ُكمَّ  رَْؼهَىُ  أَ ْٙ َْذَ . َش  أََِّٙ رَْؼِشفُ  أَ

ٙ اْسعَ : »َُٚغٕعُ  نَُّ  قَبلَ «. أُِحجُّقكَ  ًِ   .َغَُ

ٌْ  ثَْؼذَ    ٚغٕع رَٕقّفَ  نًبرا. هللا يهكٕد حٕل ثزؼبنًّٛ ٚغٕع ئعزًشَّ  ، ٚغٕع أحتَّ  ثأَّّ ثطشط أَّكذَ  أَ

ٌّ  ؟«أَرُِحجُّقُِٙ »انغإالِ  رنك َٔعألَ  َحجَّخ انُذاءَ  ألٌ انغجتَ  ئ ًَ ْٛفَ . انؼظًٗ انًأيٕسٚخ يٍ  ضءُ  ْٕ انشة ن   َك

ْٛفَ  حقبًا؟ ََحجُّقّ   كَُّب ئرا حٛبرُِب فٙ أأَ  يشٛئخ َُُفز  حقبًا؟ ََحجُّقّ   كَُّب ئرا هللا ػًم َُُ ضُ  َك

 عُشٖ ثأََّّ  ذاًا  يًٓخ انذػٕحِ  ْزِ. نالًٚبٌ دػٕحال – انؼظًٗ انًأيٕسٚخ فٙ األٔلَ  انذسطَ  َدسعَُب 

ٌَ  فظم ، ٔٔ ػجشاٍَٛٛ نإلًٚبٌ، يخظض كبيالًا  فظالًا  انًقذط انكزبة فٙ  حقبًا  َحجَّخ انذػٕح. اإلًٚب ًَ  ْٙ نه

 . انًحجَّخ فظم ، ٖٔ كٕسَضٕط ٔ ثٓب، ٚزغُّٗ كبيالًا  فظالًا  ُْب  ثِحٛش  ذاًا  يًٓخ

 

 انمحثّح؟ هٌ ما
رُِحتُّق  ( ٖٔ-ٖٓ: ٕٔ يشقظ): انؼظًٗ انٕطٛخُ  ْٙ انًحجّخ  ةَّ  َٔ ٍْ  ئِنََٓكَ  انشَّ ٍْ  قَْهجِكَ  ُكمِّ  ِي ِي  ُكمِّ  َٔ

ٍْ  ََْفِغكَ  ِي ٍْ  فِْكِش َ  ُكمِّ  َٔ ِي َٙ  َِْزِِ . قُْذَسرِكَ  ُكمِّ  َٔ ِطَّٛخُ  ِْ َٕ صَبََِٛخٌد ( ٖٔ) .األُٔنَٗ اْن َٙ  ِيْضهَُٓب َٔ  قَِشٚجَكَ  رُِحتُّق : ِْ

ْٛظَ . َكَُْفِغكَ  ِطَّٛخٌد  نَ ٍْ  أَْػظَىَ  أُْخَشٖ َٔ ٍِ  ِي ْٛ   «.َْبرَ

َحجَّخُ  ( ٓٔ: ٖٔ سٔيٛخ): انُبيٕط ركًٛم ْٙ انًحجّخ  ًَ َحجَّخُ  نِْهقَِشٚتِ  َشّشاًا  رَْظَُغُ   َ  اَْن ًَ َٙ  فَبْن ٛمُ  ِْ ًِ  رَْك

  .انَُّبُيٕطِ 

ب( ٖٔ: ٖٔ كٕسَضٕط ٔ): انؼظًٗ انٓجخ ْٙ انًحجّخ  ٌَ  أَيَّ ٌُ  فََْٛضجُذُ  اٜ ب ًَ َ بءُ  اإِلٚ انشَّ َحجَّخُ  َٔ ًَ اْن  َِْزِِ  َٔ

ٍَّ  انضَّالَصَخُ  نَِك َٔ  ٍَّ ُٓ ًَ َحجَّخُ  أَْػظَ ًَ   .اْن

 

 :إني وَنحرااُج 
اْحفَظُٕا( ٕٔ ٕٚٓرا): قهٕثُِب فٙ هللا يحجَّخ ػهٗ انًحبفظخ  َْفَُغُكىْ  َٔ ٍَ  هللاِ، َيَحجَّخِ  فِٙ أَ ُْزَِظِشٚ خَ  ُي ًَ  َسْح

َب ِغٛحِ  َُٚغٕعَ  َسثُِّ ًَ   .األَثَِذَّٚخِ  نِْهَحَٛبحِ  اْن

م  انزَأَعُّقظ انزَأَطُّق َحجَّخِ  فِٙ َٔ ًَ ِغٛحُ  نَِِٛحمَّ ( ٩ٔ-٧ٔ: ٖ أفغظ): اْن ًَ ٌِ  اْن ب ًَ َْزُىْ ( ٨ٔ )قُهُٕثُِكْى، فِٙ ثِبإِلٚ أَ َٔ 

 ٌَ هُٕ ٌَ  ُيزَأَطِّ ُغٕ ُيزَأَعِّ َحجَِّخ، فِٙ َٔ ًَ ٌْ  رَْغزَِطُٛؼٕا َحزَّٗ اْن ٛغِ  َيغَ  رُْذِسُكٕا أَ ًِ  َ  ٍَ ِٚغٛ َٕ  َيب اْنقِذِّ انطُّقٕلُ  اْنَؼْشعُ  ُْ َٔ 

قُ  ًْ اْنُؼ َٔ ، ُٕ اْنُؼْه رَْؼِشفُٕا( ٩ٔ )َٔ ِغٛحِ  َيَحجَّخَ  َٔ ًَ ْؼِشفَِخ، اْنفَبئِقَخَ  اْن ًَ ْٙ  اْن زَهِئُٕا نَِك ًْ   .هللاِ  ِيْمءِ  ُكمِّ  ئِنَٗ رَ

اْعهُُكٕا( ٕ: ٘ أفغظ): اْنًَحجَّخِ  فِٙ انغٛش  َحجَّخِ  فِٙ َٔ ًَ ب اْن ًَ َب َك ِغٛحُ  أََحجَُّ ًَ ْٚضبًا  اْن أَْعهَىَ  أَ  ألَْ هَُِب، ََْفَغُّ  َٔ

َرثَِٛحخًا  قُْشثَبَبًا  َٔ  ِ   .طَِّٛجَخًا  َسائَِحخًا  ِأَّ

َحجَّخَ  َهجظ أٌ  ًَ َػهَٗ( ٗٔ: ٖ كٕنٕعٙ): اْن ٛغِ  َٔ ًِ َحجَّخَ  اْنجَُغٕا َِْزِِ  َ  ًَ َٙ  انَّزِٙ اْن بلِ  ِسثَبطُ  ِْ ًَ  .اْنَك

ٌْ  َِٚ تُ  َحٍ يحجُّقخ، هللا ٔألٌ  ٌَ  أٌ أسدَب ئرا يحجزّ فٙ َحٛب أَ : ٗ ٕٚحُب ٔ): يهكٕرّ يٍ  ضءاًا  ََُكٕ

ٔٙ ) ٍُ ََْح ْقَُب َػَشْفَُب قَذْ  َٔ َطذَّ َحجَّخَ  َٔ ًَ ِ  انَّزِٙ اْن ٍْ  َيَحجَّخٌد، هللاُ . فَُِٛب ِأَّ َي َحجَّخِ  فِٙ َْٚضجُذْ  َٔ ًَ هللاُ  هللاِ  فِٙ َْٚضجُذْ  اْن َٔ  ِّ  .فِٛ
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 كُّب ئٌ " رَحجُّقُٙ؟ َْمْ  "انزبنٙ، انغإالَ  َعألَ  هللا، ثًهكٕد رخزض انزٙ األشٛبءِ  ُٚؼهّىُ  ٚغٕع كبٌ ثًُٛب 

ا عٛكٌٕ أحججُبِ ئٌ ٔنكٍ. حٛبرُب فٙ يشٛئزّ َزًى أٌ ػهٗ قبدسٌٔ غٛش فُحٍ َحجّّ    َؼًم نكٙ عٓالًا  أيشًا

 .  يشٛئزّ ثحغت
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 انذػٕح نهزجشٛش ٔانظالح
انذسط انخبيظ - انًأيٕسٚخ انؼظًٗ 

 أيٕس ٔػهًٓى ، ٕٚيبًا  أسثؼٍٛ رجهغ نًذح نزاليٛزِ  ٓش ، األيٕاد يٍ ٚغٕع قبو أٌ ثؼذ 

 َجشش ػُذيب . شؼجّ عزشافق قٕرّ اٌ ْٙ ٚغٕع ػهًٓب انزٙ األشٛبء ئحذٖ .هللا ثًهكٕد رزؼهق

  . ثبنًؼ ضاد كهًزّ عٛضجذ ، هللا ثكهًخ

 

 نهرثشَز وانذعوج انعظمي انمأمورٍح
  : َٔشٓذ ، َؼهى ، َٔجشش انُبط كم انٗ األيبكٍ كم انٗ َزْت اٌ ٚ ت 

وَ  (ٕٓ-٨ٔ :٨ٕ يزٗ) انًغٛح رؼبنٛى كم ٔحفظ ، انًؼًٕدٚخ ، انًغٛح فٙ انقٕح كم   فَزَقَذَّ

ُٓىْ  َُٚغٕعُ  ًَ َكهَّ َّٙ  ُدفِغَ » :قَبئاِلًا  َٔ ٌٍ  ُكمُّق  ئِنَ بءِ  فِٙ ُعْهطَب ًَ َػهَٗ انغَّ ُزٔا فَبْرَْجُٕا (٩ٔ) .األَْسعِ  َٔ ًِ رَْه َٔ 

ٛغَ  ًِ ُذُْٔىْ  األَُيىِ  َ  ًِّ َػ ٍِ  اٜةِ  ثِبْعىِ  َٔ اِ ْث ٔحِ  َٔ انشُّق ُْٕىْ  (ٕٓ) .اْنقُُذطِ  َٔ ًُ َػهِّ َٔ  ٌْ ٛغَ  َْٚحفَظُٕا أَ ًِ  َيب َ 

ْٛزُُكىْ  َط ْٔ ِّ  أَ َْب .ثِ َْقَِضبءِ  ئِنَٗ األََّٚبوِ  ُكمَّ  َيَؼُكىْ  أَََب َٔ ْْشِ  ا ٍَ  .«انذَّ   . ِيٛ

 اعى فٙ يٕ ٕدح كهٓب ٔانشفب انحًبٚخ ، انزحشٚش انقذط، انشٔح ا ػزًبد، ، ا ًٚبٌ 

قَبلَ   )ٕٓ-٘ٔ :ٙٔ يشقظ).ٚغٕع غَ  اْنَؼبنَىِ  ئِنَٗ اْرَْجُٕا» :نَُٓىُ  َٔ ًَ اْكِشُصٔا أَْ  َِْ ٛمِ  َٔ  نِْهَخهِٛقَخِ  ثِبإِل

َب ٍْ  (ٙٔ) .ُكهِّٓ ٍَ  َي ذَ   َي ًَ اْػزَ ٍْ  َخهَضَ  َٔ َي ٍْ  نَىْ  َٔ ٌْ  ُْٚإِي ِِ  (٧ٔ) .َُٚذ َِْز ٍَ  رَْزجَغُ  اَٜٚبدُ  َٔ ْإِيُِٛ ًُ  :اْن

 ٌَ ٍَ  ُْٚخِشُ ٕ َٛبِطٛ ًِٙ انشَّ ٌَ  ثِبْع ٕ ًُ َٚزََكهَّ ٌَ  (٨ٔ) .َ ِذَٚذحٍ  ثِأَْنِغَُخٍ  َٔ هُٕ ًِ ٌْ  َحَّٛبدٍ  َْٚح ئِ ْٛئبًا  َشِشثُٕا َٔ ٛزبًا  َش ًِ  ُي

ُْىْ   َ  ٌَ  َُٚضشُّق ََٚضُؼٕ ِْٚذَُٚٓىْ  َٔ ْشَ ٗ َػهَٗ أَ ًَ ٌَ  اْن ٌَّ  صُىَّ  ( ٩ٔ) فََْٛجَشأُٔ ةَّ  ئِ ُٓىُ  ثَْؼَذَيب انشَّ ًَ  ئِنَٗ اْسرَفَغَ  َكهَّ

بءِ  ًَ َ هَظَ  انغَّ َٔ  ٍْ ٍِ  َػ ٛ ًِ َٚ  ِ ب (ٕٓ) .هللاَّ أَيَّ َكَشُصٔا فََخَشُ ٕا ُْىْ  َٔ ٌٍ  ُكمِّ  فِٙ َٔ ةُّق  َيَكب انشَّ مُ  َٔ ًَ  َيَؼُٓىْ  َْٚؼ

ُٚضَجِّذُ  ٍَ  .انزَّبثَِؼخِ  ثِبَٜٚبدِ  اْنَكالَوَ  َٔ  . ِيٛ

ٌْ  (٩ٗ-٧ٗ :ٕٗ نٕقب) .انقذط ٔانشٔح انًؼًٕدٚخ، ، انزٕثخ  أَ ِّ  ُْٚكَشصَ  َٔ ًِ ثَخِ  ثِبْع ْٕ  ثِبنزَّ

َيْغفَِشحِ  ٛغِ  اْنَخطَبَٚب َٔ ًِ ٍْ  ُيْجزََذأًا  األَُيىِ  نَِ  َْزُىْ  (٨ٗ) .أُُٔسَشهِٛىَ  ِي أَ َْب (٩ٗ) .نَِزنِكَ  ُشُٕٓدٌد  َٔ  أُْسِعمُ  أَََب َٔ

ُْٛكىْ  ِػذَ  ئِنَ ْٕ ٕا .أَثِٙ َي ًُ ٌْ  ئِنَٗ أُُٔسَشهِٛىَ  َيِذَُٚخِ  فِٙ فَأَقِٛ حًا  رُْهجَُغٕا أَ َّٕ ٍَ  قُ   .«األََػبنِٙ ِي

ا َيب فَجَْؼذَ  (٘ٔ :ٕٔ ٕٚحُب) .ثًحجخ هللا شؼت خذيخ  ْٔ ٌَ  َُٚغٕعُ  قَبلَ  رََغذَّ َؼب ًْ  َٚب» :ثُْطُشطَ  نِِغ

 ٌُ َؼب ًْ ٍَ  ِع ٍْ  أَْكضَشَ  أَرُِحجُّقُِٙ ََُٕٚب ْث َْذَ  َسةُّق  َٚب َََؼىْ » :نَُّ  قَبلَ  «َُْإ َِء؟ ِي  :نَُّ  قَبلَ  .«أُِحجُّقكَ  أََِّٙ رَْؼهَىُ  أَ

 .«ِخَشافِٙ اْسعَ »

ٌَ  نَِكَُُّكىْ  (٨ :ٔ أػًبل).انقذط انشٔح  حًا  َعزََُبنُٕ َّٕ ٔحُ  َحمَّ  َيزَٗ قُ ُْٛكىْ  اْنقُُذطُ  انشُّق ٌَ  َػهَ رَُكَُٕٕ َٔ 

فِٙ أُُٔسَشهِٛىَ  فِٙ ُشُٕٓداًا  نِٙ بِيَشحِ  اْنَُِٕٛٓدَّٚخِ  ُكمِّ  َٔ انغَّ ئِنَٗ َٔ  .«األَْسعِ  أَْقَظٗ َٔ

 

سُجمِن  ذعهَم هٌ انعظمي انمأمورٍح  انزُّر

 .انشعم ثزؼهٛى رؼشف ٔأطجحذ رْجٕا ٔاًُٚب حهُّقٕا أًُٚب انؼظًٗ انًأيٕسٚخ انشعم ػهى 

َكبَُٕا (ٕٗ :ٕ أػًبل) َٔ  ٌَ ُعمِ  رَْؼهِٛىِ  َػهَٗ ُٕٚاِ جُٕ انشَِّشَكخِ  انشُّق َكْغشِ  َٔ ادِ  اْنُخْجضِ  َٔ َٕ هَ انظَّ َٔ.  

َِْ ٛمِ  أَْعزَِحٙ نَْغذُ  ألََِّٙ (ٙٔ :ٔ سٔيٛخ) .انًغٛح اَ ٛم فٙ يٕ ٕدح انؼظًٗ انقٕح  ِ  ثِا

ِغٛحِ  ًَ ُ  اْن حُ  ألَََّّ َّٕ ٍْ  نُِكمِّ  نِْهَخالَصِ  هللاِ  قُ ٍُ  َي ِّ٘  :ُْٚإِي َّٔ ًا  نِْهَُِٕٛٓد ِّٙ  صُىَّ  أَ   .نِْهََُٕٛبَِ

ٌَّ  (٨ٔ :ٔ كٕسَضٕط ٔ) .انظهٛت ثشعبنخ انزجشٛش  ِ خَ  فَا ًَ هِٛتِ  َكهِ ُْذَ  انظَّ ٍَ  ِػ  َ َٓبنَخٌد  اْنَٓبنِِكٛ

ب أَيَّ َُْذََب َٔ ٍُ  ِػ ٍَ  ََْح َخهَِّظٛ ًُ َٙ  اْن ِٓ حُ  فَ َّٕ  .هللاِ  قُ

ٕا قِفُٕا اْرَْجُٕا» (ٕٓ :٘ أػًبل) .ا ثذٚخ انحٛبح كالو كم نزجشٛش يذػٌٕٔ َحٍ  ًُ َكهِّ َٔ 

َْٛكمِ  فِٙ انشَّْؼتَ  ٛغِ  اْنَٓ ًِ ِِ  َكالَوِ  ثَِ    .«اْنَحَٛبحِ  َِْز

ٍْ (٨ :ٔ غالطٛخ) .اخشٖ ثشعبنخ رجششٔا    نَِك َٔ  ٌْ ٍُ  ثَشَّْشََبُكىْ  ئِ ْٔ  ََْح ٍَ  َيالَ ٌد  أَ بءِ  ِي ًَ ْٛشِ  انغَّ  ثَِغ

ٍْ  ثَشَّْشََبُكْى، َيب ب» فَْهَُٛك ًَ   .«أَََبصِٛ

خِ  اْكِشصْ  (٘-ٕ :ٗ رًٕٛصبٔط ٕ) اخفبئّ ،ٔػذو ثبنحق انزجشٛش  ًَ  فِٙ َرنِكَ  َػهَٗ اْػُكفْ  .ثِبْنَكهِ
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ْقذٍ  ْٛشِ  ُيَُبِعتٍ  َٔ َغ ثِِّ ، .ُيَُبِعتٍ  َٔ ِْٓش، َٔ َْزَ رَْؼهِٛىٍ  أَََبحٍ  ثُِكمِّ  ِػظْ  ا َٔ. (ٖ)  ُ ٌُ  ألَََّّ ْقذٌد  َعَُٛكٕ َٔ  َ  

 ٌَ هُٕ ًِ ِّ  َْٚحزَ ِحَٛح، انزَّْؼهِٛىَ  فِٛ ِٓىُ  َحَغتَ  ثَمْ  انظَّ ارِ َٕ خِ  َشَٓ ٌَ  اْنَخبطَّ ُؼٕ ًَ ٍَ  نَُٓىْ  َْٚ  ٛ ًِ  ُيْغزَِحكَّخًا  ُيَؼهِّ

ٌَ  (ٗ) َيَغبِيُؼُْٓى، ٍِ  َيَغبِيَؼُٓىْ  فََْٛظِشفُٕ ، َػ ٌَ  اْنَحقِّ َُْحِشفُٕ َٚ ب (٘).اْنُخَشافَبدِ  ئِنَٗ َٔ أَيَّ َْذَ  َٔ  فَبْطحُ  أَ

ءٍ  ُكمِّ  فِٙ ْٙ مِ  .َش ًِ َشقَّبدِ  اْحزَ ًَ مْ  .اْن ًَ مَ  اْػ ًَ شِ  َػ جَشِّ ًُ ىْ  .اْن ًِّ   .ِخْذَيزَكَ  رَ

ْٛفَ  (٧ٔ-ٗٔ :ٓٔ سٔيٛخ) .هللا ثكهًخ َجشش ػُذيب ٚأرٛبٌ ٔانخالص ا ًٚبٌ  ٌَ  فََك  َْٚذُػٕ

 ٍْ ًَ ِّ  ُْٚإِيُُٕا نَىْ  ثِ ْٛفَ  .ثِ َك َٔ  ٌَ ٍْ  ُْٚإِيُُٕ ًَ ُؼٕا نَىْ  ثِ ًَ ِّ؟ َْٚغ ْٛفَ  ثِ َك َٔ  ٌَ ُؼٕ ًَ ْٛفَ  (٘ٔ) َكبِسٍص؟ ثاِلَ  َْٚغ َك َٔ 

 ٌَ ٌْ  َْٚكِشُصٔ ب ُْٚشَعهُٕا؟ نَىْ  ئِ ًَ َٕ  َك مَ  َيب» :َيْكزُٕةٌد  ُْ ًَ ٍَ  أَْقَذاوَ  أَْ  ِشٚ جَشِّ ًُ ٍَ  ثِبنغَّالَوِ  اْن ِشٚ جَشِّ ًُ  اْن

َْٛشادِ  ٍْ  (ٙٔ) .«ثِبْنَخ ْٛظَ  نَِك ٛغُ  نَ ًِ َِْ ٛمَ  أَطَبُػٕا قَذْ  اْنَ  ٌَّ  اإِل ٍْ  َسةُّق  َٚب» :َٚقُٕلُ  ئَِشْؼَٛبءَ  ألَ  َطذَّ َ  َي

ٌُ  ئِراًا  (٧ٔ)  «َخجََشََب؟ ب ًَ اْنَخجَشُ  ثِبْنَخجَشِ  اإِلٚ خِ  َٔ ًَ   .هللاِ  ثَِكهِ

ب ٔثشَبثب ثٕنظ   ػهُٛب ،أ ًا  انكهًخ يجشش٘ َكٌٕ ثبٌ سغجُب ارا . نكضٛشٍٚ هللا كهًخ ػهًَّ

ب فََحَذسَ  (ٕٙ :ٔٔ أػًبل) . انكهًخ يؼهًٙ نُكٌٕ اَفغُب َقذو اٌ ًَ ُ َّٓ َؼب أََ ًَ  َعَُخًا  اْنَكَُِٛغخِ  فِٙ اْ زَ

ب َكبِيهَخًا  ًَ َػهَّ ؼبًا  َٔ ًْ َٙ  .َغفِٛشاًا  َ  ُدِػ ٍَ » انزَّالَِيٛزُ  َٔ َْطَبِكَٛخَ  فِٙ «َيِغِٛحِّٛٛ َّٔ ًا  أَ   .أَ

ب(ٕ :ٖٔ أػًبل).يجششٍٚ ٚكَٕب نكٙ هللا قجم يٍ ٔثشَبثب ثٕنظ دػٕح رًذ  ًَ َُْٛ ثَ  ُْىْ  َٔ

 ٌَ ةَّ  َْٚخِذُيٕ ٌَ  انشَّ َُٚظُٕيٕ ٔحُ  قَبلَ  َٔ لَ  ثَْشََبثَب نِٙ أَْفِشُصٔا» :اْنقُُذطُ  انشُّق ُٔ َشب مِ  َٔ ًَ ب انَِّز٘ نِْهَؼ ًَ رُُٓ ْٕ  َدَػ

 ِّ ْٛ   .«ئِنَ

 

 تانمعجزاخ انكهمح ذثثَد
وَ  (ٕٓ ،٨ٔ :٨ٕ يزٗ) .شؼجّ يغ دائًبًا  ٔاَّ ، عهطبٌ كالل نذّٚ اٌ ٚغٕع قبل   فَزَقَذَّ

ُٓىْ  َُٚغٕعُ  ًَ َكهَّ َّٙ  ُدفِغَ » :قَبئاِلًا  َٔ ٌٍ  ُكمُّق  ئِنَ بءِ  فِٙ ُعْهطَب ًَ َػهَٗ انغَّ ُْٕىْ  (ٕٓ) . األَْسعِ  َٔ ًُ َػهِّ َٔ  ٌْ  أَ

ٛغَ  َْٚحفَظُٕا ًِ ْٛزُُكىْ  َيب َ  َط ْٔ ِّ  أَ َْب .ثِ َْقَِضبءِ  ئِنَٗ األََّٚبوِ  ُكمَّ  َيَؼُكىْ  أَََب َٔ ْْشِ  ا ٍَ  .«انذَّ   . ِيٛ

 ،٘ٔ :ٙٔ يشقظ).انكالو رنك َعِٛضَجذ ،ػُذْب هللا ثكهًخ ٔانزجشٛش نهزْبة يذػٌٕٔ َحٍ 

قَبلَ  (ٕٓ غَ  اْنَؼبنَىِ  ئِنَٗ اْرَْجُٕا» :نَُٓىُ  َٔ ًَ اْكِشُصٔا أَْ  َِْ ٛمِ  َٔ َب نِْهَخهِٛقَخِ  ثِبإِل ب (ٕٓ) .ُكهِّٓ أَيَّ  فََخَشُ ٕا ُْىْ  َٔ

َكَشُصٔا ٌٍ  ُكمِّ  فِٙ َٔ ةُّق  َيَكب انشَّ مُ  َٔ ًَ ُٚضَجِّذُ  َيَؼُٓىْ  َْٚؼ ٍَ  .انزَّبثَِؼخِ  ثِبَٜٚبدِ  اْنَكالَوَ  َٔ    . ِيٛ

َكبَُٕا (ٖٗ-ٕٗ :ٕ أػًبل) َٔ  ٌَ ُعمِ  رَْؼهِٛىِ  َػهَٗ ُٕٚاِ جُٕ انشَِّشَكخِ  انشُّق َكْغشِ  َٔ ادِ  اْنُخْجضِ  َٔ َٕ هَ انظَّ َٔ. 

َطبسَ    (ٖٗ) فٌد  َٔ ْٕ َكبََذْ  .ََْفظٍ  ُكمِّ  فِٙ َخ ِْٚذ٘ َػهَٗ رُْ َشٖ َكضَِٛشحٌد  َٔ َٚبدٌد  َػَ بئِتُ  َٔ ُعمِ  أَ   .انشُّق

حٍ  (ٖٖ :ٗ أػًبل) َّٕ ثِقُ خٍ  َٔ ًَ ٌَ  َػِظٛ ُعمُ  َكب ٌَ  انشُّق ٔ ةِّ  ثِقَِٛبَيخِ  انشََّٓبَدحَ  َُٚإدُّق خٌد  َُٚغٕعَ  انشَّ ًَ َِْؼ خٌد  َٔ ًَ  َػِظٛ

ِٓىْ  َػهَٗ َكبََذْ  ِٛؼ ًِ  َ. 

ٌَ  (ٖٓ-٩ٕ :ٗ أػًبل) .انشعم طهٕاد  اٜ َْظُشْ  َسةُّق  َٚب َٔ ِٓىْ  ئِنَٗ ا ِْٓذَٚذارِ اْيَُحْ  رَ  َػجَِٛذ َ  َٔ

 ٌْ ٕا أَ ًُ ذِّ  (ٖٓ) .ُيَ بََْشحٍ  ثُِكمِّ  ثَِكالَِيكَ  َٚزََكهَّ ًَ فَبءِ  َِٚذ َ  ثِ ْنزُْ شَ  نِهشِّ َػَ بئِتُ   َٚبدٌد  َٔ  اْنقُذُّقٔطِ  فَزَب َ  ثِبْعىِ  َٔ

  .«َُٚغٕعَ 

 ْزا عِٛضَجذ ،ٔػُذْب ثكهًزّ ٔانزجشٛش نهزْبة ٚذػَٕب هللا . هللا كهًخ فٙ ػظًٛخ قٕح ُْب  

 ثبنحقٛقخ نهزحذس ان شاح نذُٚب ركٌٕ نكٙ َظهٙ  ٌ ثحب خ َحٍ . ٔا ٚبد ثبنًؼ ضاد انكالو

  . ػُٓب َزخهٗ أ ػُٓب َحٛذ   ٔاٌ
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