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  اإلیمان وبأ
 

  ٨الفصل 
  الدرس الثامن" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  

  .میبراھإأن نفھم أھمیة اإلیمان من خالل مثال : الھدف
  

أَنَّھُ َمْوُجوٌد، َوأَنَّھُ بُِدوِن إِیَماٍن الَ یُْمِكُن إِْرَضاُؤهُ، ألَنَّھُ یَِجُب أَنَّ الَِّذي یَأْ  َولِكنْ   تِي إِلَى هللاِ یُْؤِمُن بِ
  ٦:١١العبرانیین - . یَُجاِزي الَِّذیَن یَْطلُبُونَھُ 

 
عندما . في العھد القدیم ىخرشخصیة أأكثر من أي في العھد الجدید اإلیمان، وھو ذكر  أبو إبراھیمیعتبر 

كما قال لھ أنھ سیكون والد . إلى بریة قاحلة یذھبترك وطنھ وی أن هللا طلب منھ، سنة ٧٥ كان إبراھیم
  .الكثیر من اإلیمان مثل ھذا یتطلب وعد سنة لم ینجب أبدا ٧٥بالنسبة لرجل عمره . ینحفاد كثیرأل

 
مع هللا عن طریق بناء مذابح  إبراھیم تجاوبو. ثماني مرات مع إبراھیم بالظھور لھالعالقة بهللا  بادر
ه ، بناالمذبح الرابع. با یمانوضح مستوى من اإلی منھم ل واحدعة على مدى سنوات عدیدة، كأرب

ألن ھناك . ھذا المذبح كان أھم واحد ابن الموعود، إسحق ذبیحة،  عندما طلب هللا منھ أن یقدم إبراھیم
  .مرة في حیاتھ في هللا وأن هللا كان أوال ثقتھ الكاملةم یبراھأظھر إ
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  .یتم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم 
 

  .هللاتماما في  اثقاوو مؤمنادائماً كان م یبراھإ؟ أم خطأصواب   -١
  .جعلت إبراھیم یشعر بالكمالإسحاق  ذبیحة ؟أم خطأصواب  -٢
فإن هللا ھو ، واإلنسانهللا ما تكون ھناك عالقة بین عند ھأن نتعلمقصة إبراھیم  من؟ خطأأم  صواب -٣

  .المبادر
 

؟ تھثقوالتي تظھر التزامھ المتناھي وإبراھیم التي بناھا ذابح األربعة تذكر الم -٤   با
  .كل واحدة من إبراھیم یعطیھاطابق المذابح التالیة مع الرسالة كان 

  "علمني" -١                                  ) أو البحث عن تعلیمال(سھول موریا  -أ
 "هللا األول" -٢                            )وبیت هللا البؤس بین(ل اي وبیت إیعبین  -ب
  "لست متأكداً " -٣                                                       ). التشارك(الخلیل  -ج
  "أرید أن أعرفك" -٤                                              ) هللا سیوفر(جبل موریا في  -د

 
  ھم ابنا؟ عندما أخبرھم هللا أنھ سیعطیم وسارة أوالً یبراھإماذا فعل  -٥
  .مع هللا جادال -أ

  .اضحك -ب
  .ا تماماب آمنا -ج
  .الوقت متأخر جداً وأن ھذا مستحیلن أ  قالوا -د

 
  ؟قصة إسماعیل  لنا ھمثلالذي تالوحید  ما ھو الشيء -٦
  الوفاء بوعد هللا -أ

  میبراھإإیمان دلیل  -ب
  إبراھیم الكلي على هللاعتماد  -ج
  لصالحنا یستخدمھ هللاعدو  عظمأ -د
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  لنا؟ لوط ھما ھو الشيء الوحید الذي یمثل -٧
  هللا في حیاتنا ھمریدا وال یفي حیاتن جعلناھم أناس -أ

  ناستخدمھم لتشجیعأناس هللا ی -ب
  ناس ھم أمثلة لإلیمانأ -ج
  ناس ھم أمثلة للنقاءأ -د

 
  سارة لنا؟الذي تمثلھ د یحالوشيء الما ھو  -٨
  .یعثروناالناس الذین  -أ

  هللا  من عند الذین ال نعترف بأنھم لناالناس  -ب
  من أزواجھنخالصا النساء الذین ھم أكثر إ -ج
  و متوقعحقیقة أن هللا یفعل دائماً ما ھ -د

 
  ؟لھ هللا ةباستجإ كانت ، كیفأوالً في حیاتھ بتقدیم إسحاق إلیھ هللام یبراھوضع إ أخیراً  عندما -٩
  .من إسحقالً ذبیحة بد هللا قدم -أ

  .میبراھإ باركهللا  -ب
  .هوعود كل حققهللا  -ج
  كل ما ذكر أعاله -د

 
                    

 فیھا ھل ھناك أي مجاالت في حیاتك هللا لیس" هللا أوال: "المقدسة الكتاب یمكن تلخیص رسال             
  ؟ بالنسبة لكجعل لھ األولویة األولى لتاألول؟ ما ھي الخطوات التي یمكن اتخاذھا 

________________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
 
تبع هللا مثلما فعل أن تو  یقوي إیمانك أن سأل هللاصلي و. مثال إیمان إبراھیم على  أشكر 
بھ تماما في  أن تثقھ في المقام األول في حیاتك، ویساعدك على وضعاسأل هللا أن .  میبراھإ

  . كل مجال من مجاالت حیاتك
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هللا في  التي وضعھافكرة الما ھي .  ما في شخص یضعھانھ فكرة عظیمة، إ أن یوصلعندما یرید هللا  -١
) ٦:١١انظر عب (شخص إبراھیم؟  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  تبین عظمة إیمانھ؟  ھذا الرجلسما كیف إ -٢
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
ھ؟ إیمان فيإبراھیم النمو  التي بناھا كیف تثبت المذابح األربعة -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  . قارن تلك المذابح األربعة بنمو وتطور إیمانك أنت -٤
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  .شرحا؟  كإیمانبنیتھا في رحلة ھذه المذابح  مذبح من، كم العملي تطبیقبال -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  .، إسماعیل، سارة وإسحاق في نمو إیمان إبراھیملوط كیف أثر ناقش -٦
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
   األول م المذبح یبراھبني إوریا، عندما مالواشرح اثنین من األشیاء التي تم توفیرھا على جبل  ذكرا -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

  
  
  

  الذھاب إلى العمق


