
 



 

 الوحداٌية والجالوخ 

 (3) ات فييناسلسلة مناظر

 

 

 املٍاظزة الجالجة

 وَ وٍاظزات فييٍا 

 بني

 الكس                                  و                                    الدكتور            

 وٍكذ بَ حمىود السَّكَّاررأفت وصزقي                              

 

 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 
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خٌمًّ هلل َذ خٌمدٌّيٓ ، ٚخٌصبلش ٚخٌٕبلَ لٍٝ ـّيك خألٔسيدء 
 ُ .يخٌصبلش ٚؤِوٝ خٌعٍٕ ًٚخٌٍُّٔيٓ ، لٍيُٙ ٚلٍٝ ٔسيٕد ؤفع

يُٕ يخَ خإلٔبلَ ٌٍُٕٙ ٚخٌعِٛيك ؤْ ظعمًَ بٌٝ خٌسدلؽيٓ لٓ خٌمك ، 
ـُخض ِٕد َزكظفُيغ أل( ، ٚ٘ي  ِٕدـُخض فييٕدزٍٖٙ خٌٍٍٕٕص خٌّسدَوص ) 

دَ خٌمدصّص خٌّٕٕدٚيص )فييٕد( زـُض في  مَّ َّٕ يٓ خًٌوعَٛ ِٕمٍ زٓ ِمّٛي خٌ
ً  خٌمٓ َؤفط ُِٙليٚ في   خ، ٚلً ـُض ٍٖ٘ خٌّٕدـُش ظمًي

66/7/9009َ. 

ٚخٌمٓ  ٍٖٚ٘ خٌّفّٛلص خٌعي ظُٕٙ ِىعٛزص زّٛخفمص ِٓ خًٌوعَٛ ِٕمٍ
لٍٝ زدٌصٛض ٚخٌصَٛش زٙد يخَ خإلٔبلَ ، ٚ٘ي َِٕٙٛش  دوص  ٚ؛  فطؤَ

 يٛظيٛذ: خًٌوعَٛ ِٕمٍ في ِٛلك لٕدش

(www.youtube.com/user/monqithalsakkar.) 

ٚلً ـًٙض يخَ خإلٔبلَ ؤْ ظصً ٍٖ٘ خٌّٕدـُخض بٌٝ لُخجٕد غديص في 
خًٌلص ٚخألِدٔص خٌمٍّيص في ٔمً ِفُيدظٙد ، ٌمٕدٔيص خٌّٛظٛلدض خٌعي 

 ظمدٌفٙد .

زمط خألَِٛ  فيّد لًخ خٌّعٕدـُيٓ ٌٍخ ٌُ ظعًوً في ًِخوبلض
ؤوؽدء خٌّعٕدـُيٓ في لُخءش ؤٚ لّٚ خٌٕصٛٚ خٌّمًٔص  يكص وعصمخٌؽدٔٛي

خألوؽدء  ، ٚوٌٍهلٍٝ خٌٍخوُش داللعّديّ٘ )خٌمُآٔيص ٚخٌٕسٛيص ٚخٌىعدزيص(
زمط خٌىٍّدض ؤٚ خٌمسدَخض خٌمدِيص ؤٚ خألٍٔٛذ  ًٚظمٛي ،خٌٕمٛيص



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ٓ ِديش خٌّّٕٛق بٌٝ وبلَ فصيك ِمُٚء ِٚفَٙٛ، ٚوً ٌٌه ِّد ال يّ
 خٌّٕدـُش، ٚال ياؼُ فيٙد خٌسعص

 ٕد، ٚلُص خٌعي يخَ خٌمٛخَ لٌٛٙد فمُخضخٌلٕٛخٔد  ألُ٘ وّد ؤظفٕد 
ؤْ ظىْٛ ٍٖ٘ خٌمٕدٚيٓ ِمديًش، ٚؤْ ظمْٕٛ زدٌمٕٛخْ ٔفٕٗ ؤٚ لُيسد  ِٕٗ في 

خٌؽُف خآلوُ، ٌيًٕٙ لٍٝ خٌمدَت ظعسك خٌّٛظٛق خٌٛخلً  ًِخوبلض
 .ّعٕدـُيٓفي ـٛالض خٌخٌّعٕدؼُ 

ٓ، فإلُخ صمعٗ، ٚؤـدِخ ٚلً لُظٕد ٔٛ خٌّٕدـُش لٍٝ خٌّعٕدـُي  
 ظصٛير خألوؽدء خٌعي ٚلمط ِّٕٙد.

دألفىدَ خألٔدٔيص خٌعي يخَ ز زعمُيف ِمععر شلًِٕد ٌىً ِٕدـُ ٚلً
 لٌٛٙد لًيػ خٌّعٕدـُيٓ .

د ٌٛـٙٗ خٌىُيُ ، ٚؤْ يىْٛ  ٚخهلل ٕٔإي ؤْ يىْٛ لٍّٕد ٍ٘خ ودٌص 
خٌسدلؽيٓ لٓ خٌمك ٚخٌفدِحيٓ بٌيٗ ، ٚصٍٝ خهلل ٘مٍص ً٘خيص ظٕيُ ؼُيك 

 لٍٝ ٔسيٕد ِمًّ ٚلٍٝ آٌٗ ٚصمسٗ ٍُٚٔ .

 شزالٍا
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خ ِٓ خألفىدَ  مميًش خٌؽدٌٛغَؤفط ٌ ٚفي بؼسدض خٌمٓ ؼُق لًي 
 خألٔدٔيص :

   ً  صفدض خهلل في خألِي يمععي ٚـٛي خٌؽدٌٛغ. لّ

  الي  اء  اهء اسإشما  قؼي ي قعطق  فػءت اهلل الوحداكقة ادطؾؼة هلل 

 يف األزل.

   السءبؼة عذ ادسقحقة آمـت بيعدد اآلهلة، ولقس بءليثؾقث.  الوثـقءت 

   مذكور يف العفدين الؼديم واجلديد )اليوراة واسإكجق ( اليثؾقث. 

  ، األقءكقم اسإهلقة ميسءوون يف األزلقة والعظؿة، والؼول بسققبفم خطل

 عذ اآلخر. فمكه يوح  بلشبؼقة بعضأل

  ادريؿقني، ومل ييحدث عن قثؾقث ادسقحقني.فرقة الؼرآن كدد بيثؾقث 

 فإكه يشر إىل اليثؾقث، ألكه  ،حني ييحدث اهلل عن كػسه بصقغة اجلؿع

 لقس يف العزية مجع قعظقم.

ؤْ خٌعؽٍيػ لميًش ٚؼٕيص غيُ ِٕمٍ فًٙف بٌٝ بؼسدض ٚؤِد خًٌوعَٛ 
 وبلي خألفىدَ خألٔدٔيص خٌعدٌيص : يش في وبلَ خألٔسيدء ِِٓٛـٛ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ًْال يعرف صقئًء عن اليثؾقث الذي قءلت به جمءمع  خٌىعدذ خٌّم

 الؽـقسة يف الؼرن الرابع ادقمادي.

 .الؽـقسة كؼؾت عؼقدة اليثؾقث من الوثـقءت السءبؼة عذ ادسقحقة 

 بن والروح الؼدس م  االآبء  الؽـقسة األولون كءكوا يعيؼدون أن أقـو

 خمؾوقءن، وأهنام دون أقـو  اآلب.

  الـصوص الؽيءبقة قيحدث عن ثماثة أصخءص خميؾػني، وال يواد يف

الؽيءب ادؼدس كص جيعؾفم إهلًء واحدًا إال كص وحقد ، وهو دخق  ومؼحم 

 يف الؽيءب ادؼدس.

  اخلءلق. (اآلب)الـصوص ادؼدشة حترص األلوهقة وفػءهتء وأفعءهلء يف 

 .مجع اليعظقم معروف يف العزية ويف الؽيءب ادؼدس 

***
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(1)

خٌمّددً هلل َذ خٌمدددٌّيٓ، ٚخٌصددبلش ٚخٌٕددبلَ لٍددٝ ٔدددجُ خألٔسيدددء ٚخٌُّٔددٍيٓ 
ٍْ بٌٝ يَٛ خًٌيٓ  .ٚظدزميُٙ زةلٕد

 وٛش ٚخألوٛخض! خٌٕبلَ لٍيىُ َٚلّص خهلل ٚزُودظٗ.خإل
لدددر زىدددُ فدددي ٘دددٍٖ خ ٕددديص فدددي فييَّٕدددُٔ  خٌٛلًخٔيدددص »فدددي ِٕددددـُش زمٕدددٛخْ:  ،دألِ 

 .، ٚفعيٍص خٌمٓ َؤفط ُِٙليَزيٓ فعيٍص خٌٙيه ِٕمٍ خٌٕمد «ٚخٌؽدٌٛغ
د زىً ِّٕٙد: لسً ؤْ ؤ لؽي    -خٌىٍّص ٌٍٕديش خٌف عبلء ؤ لًَ ظمُيف 

لددٓ يّيٕددي خألٔددعدٌ خٌددًوعَٛ خٌٙدديه ِٕمددٍ زددٓ ِمّددٛي خٌٕددمدَ، يوعددَٛخٖ فددي 
ُٜ في ِىص خٌّىُِدص، ٌدٗ خٌمًيدً ِدٓ خٌسدُخِؿ فدي  ِمدَٔص خألييدْ ِٓ ـدِمص ؤَ خٌم 

دد ِٕٙدَٛش   دخٌفعدجيدض ٚخإلٌخلدض خٌمُزيص، ٌٚٗ خؼٕ دد، ٚ٘دي ـّيم   لُٙ وعدز د ِؽسٛل 
ٍٕٔدددٍص »لٍددٝ خإلٔعُٔددط ٌٍعمّيدددً خٌّفدددٔي، ِٕٙدددد وّٕددص و عددر ظمدددط لٕددٛخْ: 

ددًٜ ٚخٌٕددَٛ  ٙ ع «خٌ  ِ ُـّددص بٌددٝ ِىعصددص زدددٌمٛخَ زدديٓ خٌّٕدديميص ٚخإلٔددبلَ، ٚ٘ددي 
 خإلٔفٍيّيص ٚخٌفُٕٔيص.

سٙددُ  ِ ٚ  ِ َٚجدديٓ بَٔدددٌيص  ،ٚلددٓ يٕدددَي فعدديٍص خٌمددٓ: َؤفددط ِٙددُلي، ودددَ
ٕدـُخض ِك ِىعٍف خٌّٙديه لٍٝ خإلٔعُٔط، ٔسك   ِ لُذ ٌيٕٛق خًٌٌٚيص، ٌٗ لًش 

فدي يَْٚ  :ؤي ،، ٌٚٗ ودًِدضُِظيٓ خًٌوعَٛ خٌٙيه لٕيٓ خألٔصدَي ٔدـُٚؤْ 
ؤوؽدُ ِدٓ ِدجدص ٚٔدسميٓ وًِدص ٌدٗ ٚ، عص لُٙ يٌٚدص خًٌيٓ خٌّٕيمي في ؤوؽُ ِٓ ٔ

د زُٔدِؿ ظٍيفّيٛٔي خّٔٗ "خٌفدّْ٘ٛ يعيحْٛ" ي سػ ِسؽٛؼص  لٍٝ خإلٔعُٔط، ٌٚٗ ؤيع 

                                                 
 خًٌّْٕٙ ّٔيُ ؤزٛ خٌٍسٓ.( 6)



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ِدك خٌىٕيٕدص خإلٔفيٍيدص خٌمدُش  خٌمدٓ َؤفدط لٍٝ لٕدظي خٌسٙدَش ٚخآلَخِيدص، ٚيمّدً
 في فييٕد.
 -خٌّٕدـُش ٔيىْٛ ودٌعدٌي:ٔفدَ 

يليمددص، ؼددُ ٕٔعمددً بٌددٝ خٌعدديف  شوّددٓ لٙددُ ٔدديإوٍ وددً ِٕدددـُ فعددُش لددًَ٘د
ْ ِٛددًظٙد ؼبلؼدد ،ٚفددي خٌىعدددَ ٔددعىْٛ ٕ٘دددن ـٌٛددص ِددٓ خألٔددحٍص ٚ٘ىددٍخ ، خآلوددُ، 
 يليمص.

خ. ِكزًخيص خٌيَٛ ٔعىْٛ   َ  خألٔعدٌ خٌمٓ َؤفط ُِٙلي فٍيعفعً ِٙىٛ

*** 



 

 الوحداٌية والجالوخ 

 

 .ِٕدء خٌىيُ
٘ىدٍخ  ؛ك خٌّمديػ فدي ٚلددء صد يُوّد ي مددٚي ؤلدً خألٚالي خٌصد دَ ؤْ يفّد

 .ٔمؽص في ِميػ فإٔدؤظىٍُ لٓ ؼسيمص خهلل،  ؤـً ٔفٕي ليٓ
ٍُ  - في زًخيص لًيؽي –يلٛٔي   .بٌٝ خهلل ؤَفك صبلش ٘ى

ؤ٘دىُن ِدٓ ؤـدً خالِعيددِ ٚخٌؽمدص، ؤٔدد غيدُ ِٕدعمك، ٌٚىدٓ  ،ؤزدي خٌٕدّدٚييد 
ؤٔط دألِٓ ٚال لسً، ٌٚىٓ زصدلر وبلَ  ٕطوبلِه، ٌ، ٚصٕك ٘ىٍخ صٕمط 

ٌىدي  ؛في ٘دٍخ خٌّٕددء ؤِدِه ؤزي ؤٔد آٍض يد ٌٌٍه  فّه؛ لٍط: خٌ٘ر ٚؤوْٛ ِك
ٌٚىٓ زسُ٘دْ خٌُٚق ٚخٌمدٛش، خـّدك ٌدي  ،ىبلَ خٌمىّص خٌسُٙيص خٌّمٕكزؤظىٍُ، ال 

 آِيٓ. .ٔفٕه ؤيٙد خآلذ في خُٔ خٌّٕيك
 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ

د ٔآِ زٛـٛي خهلل، لدي يممدٛ ٔمٓ ْ تدٗادتض تاهللتأُتأّتذترتئٍِت»ذ: ـّيم  تبـت
 «.رفعو تٗاىشيبطيِتيئٍُْ٘تٗيششعُ٘

ّ   دلًِٕد ٕٔإي ِٕيمي    : ؤظآِ زٛـٛي خهلل؟ دؤٚ يٙٛيي   دؤٚ ٍِٕ
 .زٛـٛي خهلل ٓؤٔد ؤئِ ،ٔمُٔيىْٛ خٌفٛخذ: 

 ؟ ؤزًي   ً٘ ظ آِ ؤْ خهلل ؤٌِي  
 .ؤزًي   بْ خهلل ؤٌِي   ،ٔمُٔيىْٛ خٌفٛخذ: 

  لًٕٖ صفدض؟ ْ خهللؤً٘ ظآِ 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

مر،  فٙٛي في خإلٔبلَ، عزًٌيً خألّٔدء خٌمٕٕٝ خٌ ،ٔمُٔيىْٛ خٌفٛخذ:   ِ
 ، ٔمُ، ٔآِ زصفدظٗ.لًيُ، َليُ

ؤٔددد ٕعمدَٚ فيٙددد ٔددي عددٔددٛف ظىددْٛ لفددُ خألٔدددْ خٌٌددي خًٌّخوٍددص خألٌٚددٝ 
 .ال  مدَ زدٌّٕؽك ؤٕٚفعيٍص خٌٙيه ِٕمٍ خٌٚ

ِٕددٍ ٚـددٛيٖ،  دض خهلل ِٛـددٛيش  صددفظىددْٛ ، فيٕس ددي ؤْ ْ خهلل ِٛـددٛي  ببٌخ لٍٕددد: 
 .في خألِيمًّ صفدظٗ ؤْ ظيعؽٍر ٚ ؤٌِي،ٚـٛي خهلل ؤْ  :زّمٕٝ

ْ   ،ؤٔد لٕدًي صدفدض ددَْ، ٚب ظي دِددَْ صدفؤ  ٌدُ  ٘دٍٖ خٌصدفدض يٕس دي ؤْ ظّ 
صددفدظٗ فخهلل  ؤِدددؤٔددي وةٕٔدددْ خوعٕددسط ٘ددٍٖ خٌصددفدض،  ق، ِددك فدددَعىْٛ ِمؽٍددص  ٔدد

 .ؤٌِيص  
يعؽٍددر لٍددٝ خأللددً  ٚ٘ددٛ، ؤٌِيددصلبللددص  يمعّددً لٍددٝ ٚـددٛي ٌِددي  خأللّددً خهلل ٚ
 ٘ىصيٓ لدلٍيٓ ٌّّدَٔص ٍٖ٘ خٌصفدض.ٚـٛي 

مددر   دلٕدًِد ؤلدٛي: ؤٔدد  ِ ِدك ٘ددىٛ  ص٘دٍٖ خٌصددفِدددَْ ؤؤْ ، فيٕس دي ٘دىٛ 
دد وصصددط زٙدددبٌخ ٚ، آودُ خٌصددفص ٘ددٍٖ ظعمددٛي ٚ، دؤٔدٔي د دٔفٕدي فمددػ، ؤوددْٛ ٘ىص 

 خإليفدزيص بٌٝ صفص ٍٔسيص، ٚلد٘د هلل ؤْ يىْٛ ِؽً ٍ٘خ.
خ يْٚ ؤْ ظىْٛ ٌٗ صفدض فمدٌص ٚلدٍِدص ِٓ غ يُ خٌّّىٓ ؤْ يىْٛ خهلل ِٛـٛي 

 خألٔدٔيص خهلل يٕؽسك ٌٌه ٌيٓ فمػ لٍٝ صفدض ٍٙخ ؤُِ ِٕؽمي ..ف.. ٍِٕ ٚـٛيٖ
د لٍٝ صفدظٗ خٌمبلليَّد يٕؽسك ؤٚ خٌفُٛ٘يص ، زً دد، ٔدٛخء زٛـدٛي ص ٚخأليزيَّدؤيع  ص ؤيع 

٘ددديء ٘دددٍخ  ،ؤِال  صدددفدظٗ ظمّدددً  ؤْيعؽٍدددر  ؤِال  وٍيمدددص ؤَ زمدددًِٙد، فٛـدددٛي خهلل 
 ِٕؽمي.

ّددك ِددٓ ودٔددط فخٌصددفدض لدٍِددص، ٘ددٍٖ ٚ ،ْ خهلل لٕددًٖ صددفدضبلٕددًِد ؤلددٛي: 
دَْ ٍٖ٘ خٌصفدض؟   ظّ 
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ِدد ..  ٌخظدٗ؟ ِٛظٛقِد .. ٔٛليص ٌخظٗ؟  ِد ٘يِك ٌخظٗ، ِدَٔٙد خهلل بٌخ لٍٕد: . 6
 وٍّص خهلل.وبلي ِٓ بٌيٗ عؽُق ٔٔٛف ٍ٘خ ؟ ٌٍٖٚ٘خظٗ 

 -ض خهلل ٚخـسص ٌٕسسيٓ:خًٌُِٕيص في صفد
ألٔٗ ِٛـدٛي، ٚودً ِٛـدٛي ٌدٗ صدفدض، ٚبال ٌّدد وددْ  ..ٌٗ صفدض، : خهلل ال  ؤٚ

خ  .ِٕؽميخ ٘يء ٍٚ٘ .. ِٛـٛي 
دديفر ؤْ ظىْٛ صفدظٗ ؤٌِيَّ ف ؛ؤٌِي   ؼدٔي د: زّد ؤْ خهلل ِٛـٛي    ؼّدص، فٍديٓ ص  ؤيع 

خ  .. ٕددٗلٍددٝ ِددد ٘ددٛ ودددَؾ ل بل  ٚبال ألصددسك خهلل ِددعى غيددُٖ،صددفص ِٕددعٛلدش ِددٓ   ٌ ب
لسددً ؤْ يىٍددك ِعصددف زٙددٍٖ خٌصددفدض  ؤي: ٘ددٛصددفدض خهلل ِٛـددٛيش ِددك ٚـددٛيٖ، 

 .خٌىٍيمص
 .مؽٍص، ٌٚيٕط ِ لدٍِصٍٖ٘ خٌصفدض ٚ 
ً لٕدددًِد وٍدددك مّدددزدددًؤض ظودٔدددط ِمؽٍدددص، ْٚ صدددفدض خهلل ببٌخ لٍٕدددد: ؤِدددد . 9

يمعًّ لٍٝ ٘يء ودَؾ لٕٗ، ٍٚ٘خ ٔٛق ِٓ خٌع ييدُ فدي ؼسيمدص  ّمٕدٖ ؤٔٗخٌىٍيمص؛ ف
 ْ خهلل لً ظ يُ.ب، ٚلد٘د ؤْ ٔمٛي: خهلل

يٕس ددي ؤْ يىددْٛ غيددُ ]٘ىددٍخ  خهلل يٙددسك ؤِددُ آوددُ: خهلل غيددُ ِمددًٚي، ٚخٌددٍي 
ِددك خٌىٍيمددص خٌّمددًٚيش ال ٘دديء يٙددسٗ ؼسيمعددٗ ٔددٜٛ  ص خهللفددي لبللدد ؤيِمددًٚي، 

خألٌِيددص، ٘ددٛ يفددً فددي ٌخظددٗ ِصددًَ ، خٌٕددًُِيص  ،ّمددًٚيشخٌغيددُ  ؼسيمعددٗ ٔفٕددٙد
ٗ ٗ بال ٌخظ دددٌخظ ددد ك٘ددديء يٙدددسال ألْ خهلل غيدددُ ِمدددًٚي، ٚ ؛يٓخالوعفددددء ٚخٌٕٙددددء وددددٍِ

 د.ٔفٕٙ
، ٌىدً «تاىعيِتالترشجعتٍِتاىْظغ تاألطُتالترَزيت تٍتِتاىـتَع»يمٛي خٌىعدذ: 

ً  َؤيط ـّدي   .خل
ألْ خٌمديٓ ال ظٙدسك ِدٓ  ؛ي خٌىٍيمدص خٌّمدًٚيشٕٙدسمظ ال ،ِمدًٚي  ؤٔد وةٕٔددْ

سك ٘ىصيع  وٌٍه خهلل  ،خٌٕفُ، ٚخألٌْ ال ظّعٍث ِٓ خٌّٕك  .ٌخظ ٗٗ بال ال يٙ 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ت﴿ :وّدد فدي خٌمدُآْ ،لدً ِمدٗال ؤ ، ؤيٌىٓ ٌٛ لٍٕد: خهلل ٚلًخٔيص ِؽٍمدص. 3 ُقتو 
تتتض ت ُتأَّللدَّلل تاهللأ َّل٘ل تتت ددددَْوددددْ خهلل ِدددك ِدددٓ يؽدددُؤ ٔددداخي: ف ، 6]خإلودددبلٚ: ت﴾ُٕ ٘دددٍٖ  يّ 

 .؟ال ؤلً زفدٔسٗ!! ٌيٓ ِمٗ ؤلً،ٚ ،خٌصفدض
 ة أً خمموقة؟ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلي

 ؼسيمص خهلل؟ؤٚ  ؟ٔٛليص ٘ىصيص خهللِد ٘ي 
ِٕدٍ  ،خآلذ ٚخالزدٓ ٚخٌدُٚق خٌمدًْ ِٕدٍ خألِي زٛـٛئمٓ وّٕيمييٓ ٔآِ 

 .وٍك خهلل خٌّٕدٚخض ٚخألَضؤْ 
ٗمبّتذتت فت تاىجتضختسيتهللتاهللتاىـتَبٗادتٗاألع »ٔمُؤ في ٔدفُ خٌعىدٛيٓ:  .6

عيتتتٚتٗاتتتٔتيتتتغ تاهللتٗعٗحتت ٗعيتتتٚتٗاتتتٔتاىمَتتتغت يَتتتخت األع تسغثتتتختٗسبىيتتتخ
د) אלהים()مٛي: ي، في خٌمسُي «اىَيبٓ  אלהים()، وٍدك «فت تاىجتضختسيتهللتاهلل»، (٘يُٛؤٌ 

 زدٌفّك. «أىٕ٘يٌ»
 فدي ، يمٛي خٌىٍّص خٌّٕؽٛلص ؤي:  «فنبُتّ٘عت :تىينِتّ٘ع«أىٕ٘يٌ»ٗقبهتاهللت»

 .«ٗىٔتقضتسيهللت اىنوتثٔ»: (66 :6ي ٌٛٔٛو)
فدي ، فىدٌٍه ٔفدً ّٕيك ٘دٛ وٍّدص خهلل ٔفً في خٌمُآْ خٌىُيُ ؤْ خٌٚوّد . 9

يعىٍُ خٌٛلي خإلٌٙي لٓ ؤٌِيص خٌىٍّدص، ليػ  ،بٔفيً يٛلٕدِٓ خإلصمدق خألٚي 
ٕظاتمتبُت تٗمبُتاىنيَختاهللتت ٗاىنيَختمبُتعْضتاهللت ف تاىجضختمبُتاىنيَخ»: يمٛيف

مبّتذتت تفيتٔثميغٓتىٌتينِتش ختٍَبتمبُتفئٔتمبُ تٗموتش ختثت ف تاىجضختعْضتاهلل
ٗاىظيَتتتختىتتتٌتت ٗاىْتتت٘عتيُ تتت ختفتتت تاىظيَتتتخت ٗاىذيتتتبحتمبّتتتذتّتتت٘عتاىْتتتبؽ تىذيتتتبحتا

 .«رضعمٔ
اىتظ تٕت٘ترت٘عحت»: لدٓ ؤلٕدَٛ خالزدٓ يمدٛي خٌىعددذ (65 :6ٔدي ٌٛٛو)في . 3

دددَْ ٘ددٍٖ  (خالزددٓ)لددٓ ٘ددىٛ  ، فٙددٛ يعمددًغ «َْظتت٘عاىاهللتغيتتغت خٌددٍي ودددْ يّ 
متوتنتغتث تت َْظت٘عاىاىتظ تٕت٘ترت٘عحتاهللتغيتغت»ٍٖ٘ خٌُٙوص ِدك خآلذ، .. خٌصفدض 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
اتفت٘ ت»ومٌٛدٗ لدٓ خٌيٙدٛي: خٌّصدًَ،  ؤٚ خٌُيدٔص :يمٕيٚ ،«سييقخ ٗأّتبتأاعيتٔتثنتغ 

 يعىٍُ لٓ ٘ىٛ خٌّٕيك.ىدْ ؤِد في وٌٛٛٔي ف،  «ٍي٘كتاألع 
 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ

ٛلًخٔيدددص خٌ طبٌخ ودٔددد ٘دددٍخ ّىدددٓال يٚ، ظمّدددًصدددفدض خهلل يٕس دددي ؤْ ٌدددٌٍه ٚ
ُت﴿ ،ألْ خهلل ٚلدًٖ ؛يىدْٛ ٕ٘ددن ِّدَٔدص ٌٙدٍٖ خٌصدفدض ٓ.. فٍدِؽٍمص  تاهللأ َّل٘ل ت ُٕ ت ُقتو 
ض ت   .6]خإلوبلٚ:  ﴾أَّللدَّلل

ددد »يمددٛي لددٛض ٔددّمدْ:   ّ ألٔددٗ زددٌٍه يىددْٛ ِٕددٍ خألِي خٌددٍي ال زددًخء ٌددٗ لدٌ
ددد،ِٚمٍٛ دد ،ال  ِٚممددٛ بل  ٚلدددل ِ   ِ خ ٚ  ً خ ُِٚيدد  َ خ ِٕٚفددٛ  ُ خ، ٚٔدددـ ددد ، ُخي   ّ د ٚوٍي ٚٔددّيم 
مس    ِ  .«ٌخظٗ لٓ وً ٘يء في خٌٛـٛيفي ؤْ يىْٛ ٕ٘دن ظُوير  يْٚ ،د ِٚمسٛز دٚ

لّدً خٌصدفدض يعؽٍدر ٚيفعدُض ٚـدٛي فدلدً  ؤْ ي٘د ٙدز ىُؾي ٔعخٌٕعيفص خٌ
ال يّىدٓ ؤْ ٚزدٗ،  ال  ِٚفمدٛ بل  ِٚفمٛي زدٗ، ٚودً خٌصدفدض ظعؽٍدر زدٌعدَُٚش فددل

  ً  .في خٌمًي ٚخٌٙٛيص خيىْٛ خٌفدلً ٚخٌّفمٛي زٗ ٚخل
يْٚ خٌىٍيمدص؛ ٚـدر ٚـدٛي فدلدً ِٓ  ٚفمدٌص   فةْ ودٔط صفدض خهلل ِٛـٛيش   

 .خٌىٍيمص لسً ٚـٛيِٚفمٛي زٗ 
 تبْ خهلل لًٕٖ ٚلًخٔيص ِؽٍمص؟ خٌعي ظٕعؿ لٓ خٌمٛي:ويف ٔمً ٍٖ٘ خٌّٙىٍص  

ض ت﴿تٌٌٚه وّد في خإلٔبلَ ُتأَّللدَّلل تاهللأ َّل٘ل ُٕ ت   .6]خإلوبلٚ:  ﴾ُقو 
يً ؤْ ؤّٔك  يٌىٕ، ٔمٓ وّٕيمييٓ لًٕٔد خٌمً ُ خإلٔدبلِي خٌفىدِد يمٌٛدٗ ؤَ 

 .خٌىٍيمصٚـٛي لٓ صفدض خهلل لسً 
ؤْ صددفدض خهلل ودٔددط ظ ىٍّددٗ ٚظٕددّمٗ ٚظ سصددُٖ ٚظ مسددٗ  ال ٕٔددعؽيك ؤْ ٔفعددُض

٘دددٍٖ ٚٙدددىٛ، ؤٔدددد ؤِعٍددده صدددفدض، خٌخٌصدددفدض غيدددُ ألْ  .. ٚظُيدددًٖ ِٕدددٍ خألِي
دلدجّص خٌصفدض  ، ودٌٍه ؤظمددَٚ ِمدٗ دفي ٌخظي، ٌىٓ ٍٖ٘ خٌصدفدض ٌيٕدط ٘ىص 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

دَْففدض ص ظٛـًلًِٕد  .. خهلل ٚال ِك ٘ىٛ آوُ،  ٍٖ٘ خٌصفدض يٕس ي ؤْ ظّ 
دَْ خٌىبلَ ِك صفدظييصٍك ؤْ   .ؤِ 

 زمدلً. ط؟ بٔٙد ٌيٕدويف ؤظىٍُ ِمٙ.. بل  ظىٍُ لٓ صفص خٌّمسص ِؽٔإؤٔد 
ؤْ صفدض خهلل ودٔط ظ ىٍّٗ ٚظّٕمٗ ٚظسصُٖ ٚظ مسٗ  ٌٍخ ال ٕٔعؽيك ؤْ ٔفعُض
ديزمعدٙد ٚظُيًٖ ٍِٕ خألِي، ٚؤٔدٗ وددْ  دديزمعدٙد ٚ ،دىٍدُ زمع  سصدُ ي  ٚ ،ٕدّك زمع 

د ٍِٕ خألِي خٌصفدض ألْ خهلل ال يعمدًِ ِك خٌصفدض، ٚال  ،وً ٌٌه زدؼً ... زمع 
 .ألْ خٌعمدًِ ال يىْٛ بال زيٓ خٌعمييٕدض خٌمدلٍص ؛ؤٚ ِك زمعٙد، ظعمدًِ ِك خهلل 

 لٕدًٖ صدفص ؤي ،٘ىٛ ٌودي .. يٕدض يمظٌٚيٕط  ،ِمدٔيٙي فخٌصفدض ؤِد ٚ
 .دٍٖ خٌصفص ٌيٕط ٘ىص  ، ٌىٓ ٘خٌٍودء
فدِمص هلل ال يّىٓ ؤْ ظىْٛ خٌٛلًخٔيص خٌّؽٍمص، فدهلل ال خٌٛلًخٔيص دٌف ،ٌٌٍهٚ

 ٗ صفدظٗ.يّىٓ ؤْ ظىْٛ ٌخظ  
صدددفص  .. ّّدَٔدددصخٌِدددٓ ؤـدددً  ؤِدددُ آودددُ: صدددفدض خهلل ظعؽٍدددر ٚـدددٛي لبللدددص

ك ِدٓ ٚـدٛيٖ، سدصدفدض خهلل ظٕ .. مًخٔدصخٌ٘دي ، ٚ خٌ عر ظ مسُ لدٓ صدفص ؤٔدٔديص
 ص.ميلسً خٌىٍ لدٍِصفدض يٕس ي ؤْ ظىْٛ ٍٖٚ٘ خٌص
ٍٛ ٌ ال  ٔاخ ٕٕٔإي ٔداخي ؤٚـٙدٗ ٚ٘دٛ  .. يٙدٛييؤٚ ِٕديمي، ؤٚ ِٕدٍُ،  ٙى

مؽٍص    ِ  ؟ؤَ ودٔط لدٍِص   ؟لسً خٌىٍيمص ٌفعيٍص خٌٙيه: ً٘ صفدض خهلل ودٔط 
دَْ؟ ً٘ خهلل يعىٍُ ِك صفدظٗ؟   ٚبْ ودٔط لدٍِص فّك ِٓ ودٔط ظّ 

 ًٙ ؤٔعؽيك ؤْ ؤظىٍُ ِدك صدفص خٌّمسدصفِك صفدظٗ،  يعىٍُؤْ يٕعؽيك خهلل  ودْبٌخ 
 . دٍ٘خ غيُ ِمسٛي ِٕؽمي  ِك صفص خٌٍودء؟ ؤٚ ِك صفص خٌمًخٔص،  ؤٚ ،]خٌمدجّص زي 

 لٓ صفدض خهلل. خٌّّيًٕٛظك ٔ، خًٌّخوٍص خٌمديِصفي 
*** 
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ؤٔدط ؤْ ظ مسدً،  ك  لبلٔيعدٗ ٚٔدُٖ، فمد ،ٌٚه خٌٙدىُ وٍدٗ ،خٌٍُٙ ٌه خٌمًّ وٍٗ
ٚؤئدٝ لفديؿ،  ،ٚظ مصدٝ فع فدُ، ؤلدُذ ٘دٙيً ،ظ ؽدق فعٙىُ ،ؤٔط ؤْ ظ ٙىُ ٚلك  
 ،ٕٚٔددىط خآلـدددي، خٌمٍددٛذ بٌيدده ِفعدديص ،ٚوعسددط خآلؼدددَ ،ٍددط زدديٓ خٌٕٛخصدديل  

 ،ٌٚده خٌمّدً بٌخ َظديط، ٚخٌُٕ يد َذ لًٕن لبلٔيص، ٌه خٌمّدً لعدٝ ظُظدٝ 
ِٚخيض ، ظدددد، ظعدزمدددط ٌٔٛزٕددددٌٚددده خٌمّدددً لٍدددٝ خٌُظدددد، ٌٚددده خٌمّدددً زمدددً خٌُ

 ٚؤٔط خهلل خٌ فَٛ خٌُليُ. ،ِمدصيٕد ، ٚخظصً بلٕدٔه
خٌٕددبلَ لٍدديىُ َٚلّددص خهلل ٚزُودظددٗ، ؤ ليدديىُ فددي ٘ددٍٖ  ،وددٛش خٌىددُخَؤيٙددد خإل
 ٍصًيك خٌمٓ َؤفط ُِٙلي.ٌٚظميص  ؼيسص  صديلص  ِٓ خٌمٍر ، خٌّٕدـُش

ٍٍٕٔص »ٚ٘ي  ،خٌمٓ في زًخيص ـٌٛعي ٍٖ٘ ؤٚي ؤْ ؤظمًَ زًٙيٍص زٕيؽٍص ٌفٕدذ
ئُٕي ف.. ِد يمُذ ِٓ ٔط ٕٔٛخض وعدزعٙد  يف طٍٍٕٔص لٍّ .. «خًٌٜٙ ٚخٌَٕٛ

ٍمٍدٗ يمسدً ِٕدي ٘دٍٖ خًٌٙيدص ف ،ؤْ ؤ لًَ ٌفٕدذ خٌمٓ وبلصص لًّ ٔط ٕٔٛخض 
 زعٍه.ِٓ لسً، فٍٖٙ  دـٕدذ خٌمٓ وعدز   ٚلً ؤً٘خٔي، خٌّعٛخظمص

ددد ً٘يددص   ٍٖ خٌىعددرٚ٘دد ِٕٙددَٛش  لٍددٝ ٘ددسىص  ٌىددً ِٙدددً٘ ِٕٚددعّك، فٙدديؤيع 
  ً ّ    ُِٕٙ خإلٔعُٔط، ٚيٕعؽيك و ٔ د.ؤْ ي م  ٍٙد ِفد

 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس
يدددآِ ليدددػ ، «خٌٛلًخٔيدددص ٚخٌعؽٍيدددػ» ؛ودددٛش خٌىدددُخَِٛظدددٛلٕد خٌيدددَٛ ؤيٙدددد خإل

د -ظسدَن ٚظمدٌٝ –خٌٍّّْٕٛ زإْ خهلل  ً  ٌيٓ ٌدٗ وف  خ ؤلدً، ٚخل ُتاىأتظ  تالت﴿ٛ  تاهللأ َّل٘ل ت ُٕ
ٌُت ي د  تاىغأ ُِ َّلَل د  تاىغأ َّل٘ل ُٕ ت

ح  بصَّلل َّلٖل اىشأ َّلٗل ت تاى مَّللي ت  ٌُ بى  تعَّلل َّل٘ل ُٕ ت الأ تا  َّلٔل ىَّلل  . 99]خٌمُٙ: ت﴾ا 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ٙدي خٌمميدًش خٌعدي يَؾ لٍيٙدد فٍٖ٘ خٌمميدًش ٌيٕدط لميدًش ودصدص زدٌّٕدٍّيٓ، 
ت﴿د ظٍٛ ٔسي ؤٔسيدء خهلل ٔسي    ٔ ت ىَّللي  تُّت٘د  تا  الأ تا  ُؿت٘هإ تعَّلل  ِ ت  ٍ ت ي لَّلل ج  تقَّلل  ِ  ٍ َّلْلبت ي  ؿَّلل بتأَّللع  َّلٍل تَّلٗل َّلٔل ىَّللت ُٔتالتا  أت أَّلّل

ُ ت ُجتتُضٗ َّلّلتتبتفَّللبع  تأَّلل الأ ظسدددَن - ، ٘ددٍٖ خٌمميددًش ٘ددي لميددًش وددً ؤٔسيدددء خهلل 95]خألٔسيدددء: ت﴾ا 
َّٙ زّد فيُٙ ليٕٝ  -ٚظمدٌٝ د ودظُّٙ ِمًّ ، ٚ٘ي خٌعي ز  .ُ زٙد ؤيع 

 ٕعٙديؼددٌٛغ ي ،خهلل ؼبلؼدص فدي ٚخلدً خٌٕصدَٜ يمٌٛدْٛ:ٌىٓ خٌّٙىٍص ًٌيٕد زإْ 
، ال ظمدٌٚٛخ فُٙ ٘دٍٖ (زً ٚخلً ،ٌىُٕٙ ٌيٕٛخ ؼبلؼص ،في ٚخلًؼبلؼص )بٌٝ ٚخلً، 

ىٓ بيَخوٗ زدٌممًٌ ؤلٛخي خٌفٍٕفص، فًٍيَّ   .مٍّدء خٌّٕيميص يمٌْٛٛ: ٍ٘خ ُٔ ال يّ 
 .ٍٖ٘ خٌمميًش فُٙ ٛخمدٌٚظٌٌٍه ال 

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
ٝ ٚخلدً غيدُ ِٛـدٍٛي فدي خٌىعددذ بٌد ٕعٙيخٌؽدٌٛغ خٌٍي ي ،وٛش خٌىُخَؤيٙد خإل

مددًْ خٌددٍي ي ددآِ زددٗ ـٕدددذ خٌمددٓ  ّ ٌددُ يعمددًغ لٕددٗ  .. ٌددُ يمُفددٗ ؤٔسيدددء خهلل .. خٌ
 ِٝٔٛ .. ليٕدٝ  ٍوٌُُٖ ي .. ؼبلؼدص ..  بٌدٝ ٚخلدً ٕعٙديخٌؽددٌٛغ خٌدٍي ي

خ..  (6=3) يٕدٚي ٚخلً  ً خ ؤز  ً  .غيُ ِٛـٛيش في خٌىعدذ خٌّمًْ ؤز
ٙد خٌّسٙددُْٚ ٚخٌىدددَِْٚ لددٓ خٌعؽٍيددػ ـّيددك خٌّصددؽٍمدض خٌعددي يٕددعىًِ بْ

خٌىعددذ خٌّمدًْ،  ٓوٍّدص غُيسدص لد (خأللدٔيُ)غيُ ِٛـٛيش في خٌىعدذ خٌّمًْ، 
، وددددددً ٘ددددددٍٖ (خٌبل٘ددددددٛض) (،خٌٕدٔددددددٛض) (،خٌفددددددُٛ٘) (،خٌؽسيمعدددددددْ)، (خٌؽسيمددددددص)

خٌّصؽٍمدض خألٔدٔيص خٌعي ظمَٛ لٍيٙد لميًش خٌؽدٌٛغ غيُ ِٛـٛيش فدي خٌىعددذ 
 ٌّدٌخ؟ .. خٌّمًْ
ٔٙدددإض لدددٓ ؼُيدددك خٌعدددي ،  خٌعؽٍيدددػ لميدددًش ٌدددُ يمدددُف خٌىعددددذ خٌّمدددًْ ألْ

خ زّفّك ٔيمي  .َ(386) ، ؼُ ِفّك خٌمٕؽٕؽيٕيصَ(395ص )خٌّفدِك خٌىٕٕيص، زًء 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
فددي خٌّفّددك خألٚي: ظددُ ظإٌيددٗ خٌّٕدديك زمددُخَ َٔددّي ٚخفددك لٍيددٗ خإلِسُخؼددَٛ، 

ؼدص فدي ؼبل)ك خٌؽدٌٛغ سٌيص ؛خٌُٚق خٌمًْ بٌٝ خٌؽدٌٛغ ؤظيف َ(386)في لدَ ٚ
 .(ٚخلً

  !!ٌىٓ ً٘ ٍ٘خ ِٛـٛي في خٌىعدذ خٌّمًْ
 .يأفٕي زإْ ؤلٛي: زإٔٗ غيُ ِٛـٛي

خٌمٙدً  .. (خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمدًْ) :ؤّٔدء خأللدٔيُ خٌؽبلؼصٌٕعمًغ لٓ 
ُ  ٚ، (خآلذ)ي فيٗ وٍّص ُ  ظخٌمًيُ ٌُ   (خٌدُٚق خٌمدًْ) ٚال، (خالزدٓ)ي فيٗ وٍّدص ٌُ ظ

 ـسُيددً، فمدددي: ٚ٘ددٛ يعمددًغ لددٓ خٌّددبلن ،ءدب٘ددمي ٔددفُ بال فددي ٔددٛ ٚخلددً فددي
 في خٌمًٙ خٌمًيُ. خٌؽدٌٛغ ِد ًٌيٕد لٓ ؤّٔدءٍ٘خ  ػ، فم«ٔعٗحتقضؿت٘اأدؼّ»

ً  ٌددُ يددِٚددُش،  شؤَزددك لٙددُخآلذ( خهلل )عمددًغ لددٓ فخٌمٙددً خٌفًيددً ؤِددد    خٍوُ ؤزدد
 .غيُ ِٛـٛيش في خٌمًٙ خٌفًيً (خهلل خالزٓلسدَش: ).. (خهلل خالزٓ)ٌفؿ 

فدي  ، الغيُ ِٛـدٛيش فدي خٌىعددذ خٌّمدًْ (خهلل خٌُٚق خٌمًْ) وٌٍه لسدَش:
 .خٌفًيًفي ٚال  ،خٌمًٙ خٌمًيُ

ّدٓ ؤيدٓ ـددءض ، ف٘ىٍخ ظٙمُ زإْ ٍٖ٘ خٌمميًش غُيسص لٍٝ خٌىعدذ خٌّمًْٚ
 ٍٖ٘ خٌمميًش؟

 عكيدة التجميح والوثٍيات السابكة
ص، ٓ خٌٛؼٕيدددض خٌٕدددزمص لٍددٝ خٌّٕدديمي٘ددٍٖ خٌمميددًش ِٕمٌٛددص ِدد: ؤلددٛي زدوعصدددَ

 .ىً خٌٛؼٕيدض لسً خٌّٕيميص ودٔط ظمعمً زدٌؽدٌٛغف
: بٌدٗ خٌٕدّدء، بٌدٗ خألَض، ٌآلٌٙدص خٌسدزٍيْٛ ودْ لًُٕ٘ ؼدبلغ ِفّٛلددض. 6

 .بٌٗ خٌسمُ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ٛ  زُخّ٘ددد ٚ) ياٌٙددْٛخٌٕٙددٛي . 9 وّددد  ،ٚ٘دداالء خٌؽبلؼددص ٘ددُ ٚخلددً (،دفٚٔددي فٙددٕ
ؤيٙدد خألَزددذ »: ؤظٕديٓـدء في خزعٙدالض خٌعمدي فمً ظمٛي خٌّٕيميص ٔٛخء  زٕٛخء، 

ٍٗ ٚخلددً فددإوسُٚٔي ؤيىددُ خإلٌددٗ خٌمميمددي  ،خٌؽبلؼددص خلٍّددٛخ ؤٔددي ؤلعددُف زٛـددٛي بٌدد
ٚلددٌٛخ ٌدٗ:  ،ففُٙض خآلٌٙدص خٌؽبلؼدص»، ٍ٘خ لًٕ خٌٕٙٛي، «أل لُذ ٌٗ ٍَٔي ٚصبلظي

خ «زيٕٕدد ؤٔدٗ ال يٛـدً فدُق  لميمدي   ،خلٍُ يد ؤيٙد خٌمدزً  ٌ يمٌٛدْٛ زدأللددٔيُ  خٌٕٙدٛي، ب
زيٕٕددد، ٚؤِددد ِددد ظددُخٖ ِددٓ ؼبلؼددص ِددد ٘ددٛ بال زدٌٙددسٗ  ي  ـددً فددُق  لميمددال يٛ»خٌؽبلؼددص، 

، لميددًش «ٚخٌٙددىً، ٚخٌىدددجٓ خٌٛخلددً خٌفدددُ٘ زدأللدددٔيُ خٌؽبلؼددص ٘ددٛ ٚخلددً زدٌددٍخض
 ِك خودعبلف في خٌّٕيميص،ّٛـٛيش خٌِٛـٛيش لًٕ خٌٕٙٛي زٕفٓ خألٌفدؾ خٌعؽٍيػ 

 ؽبلؼص.لدٔيُ خٌؤّٔدء خأل ٚليً ، في
 ،بيددّيٓ ،ؤَِٚٚيددٓ)ٛـددٛيش لٕددً خٌّصددُييٓ: خٌؽدددٌٛغ لميددًش خٌعؽٍيددػ ِ. 3

 .(لَْٛ
 (..ؤُِ٘دْ ِعُخْ، ؤَِّٚي،)لًٕ خٌفُْ: ٚوٌٍه  .4
 (.خٌميدش ،خٌمٍُ ،خٌٛـٛي)لًٕ خإلغُيك: . 5ٚ

يدآِ زٙدد ٚخٌعدي ، صًَض ِٓ ِفّك ٔيميص صي ص خألِدٔص خٌؽدٌٛؼيص خٌعي بْ زً 
د صي ص ِٕمٛظص لٓ خٌٛؼٕيدض خٌٕدزخٌٕصدَٜ  في  ٕمًي ٌفيُدٌّاَن ِدفمص، ٘ي ؤيع 

ٗ  ظددزػ خٌىدً(خٌٙدّٓ)دفٕدعُي ٕٔدآِ ز»وعدزٗ لٓ خٌٕٙٛي زإُٔٙ يمٌٛدْٛ:  ، «، بٌد
ٚزدزٕدددٗ  ،وددددٌك خٌٕدددّدٚخض ٚخألَض»خألِدٔدددص خٌّٕددديميص، وٍّددددض ٔفدددٓ اللفدددٛخ 

َ  ِٓ َٔٛ )خٌٕدَ(، خٌٛليً آٔي ٍٚ  ،ٌِٛدٛي  غيدُ ِىٍدٛق ،ٔٛ ذ فدي خٌفدُٛ٘، ٌدؤل ِٕدد
ٔدآِ زفدديٛ خٌدُٚق خٌّٕسؽدك ِدٓ ، ٚخٌمدٍَخء ِديددفدي زؽدٓ  (خٌدُٚق)ظفًٕ ِٓ فدديٛ 

ِٕمٌٛدددص ِدددٓ خٌٛؼٕيددددض  صؤِدٔدددص ِفّدددك ٔيميددد بْ ، «ذذ ٚخالزدددٓ خٌدددٍي ٘دددٛ خألخأل
 خٌٕدزمص.



 

 الوحداٌية والجالوخ 
ٓ ِددٚ٘ىددٍخ ؤٔددعؽيك ؤْ ؤلددٛي: زددإْ ـّيددك ِددد يعمٍددك زٙددٍٖ خٌّٕددإٌص ِٕمددٛي 

 (ٕدوُيٙدد) ، فدددغيددُٚخ خالٔددٌُمددً خٌٛؼٕيدددض خٌٕدددزمص ٌٍّٕدديميص ِددك خوددعبلف زٕدديػ، 
 فمػ ٍ٘خ ٘ٛ خٌع ييُ. ،(خٌىٍّص)ؤٚ صدَ  ،(خٌّٕيك)دَ ص بل  ِؽ

 زمط خٌٕمدغ خٌعي ٌوُ٘د ـٕدذ خٌمٓ:بٌٝ يلٛٔد ٔعؽُق 
 ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية أً خمموقة؟

٘دٍخ ٚ ،لدٍِص ِٕدٍ ٚـدٛيٖ  ٚ٘يصفدض خهلل ؤٌِيص، ): َؤفط يمٛي ـٕدذ خٌمٓ
 .(فُٛ٘يص فمػ، زً خٌفُٛ٘يص ٚخٌمبلليصؤُِ ِٕؽمي ٌيٕط خٌصفدض خٌ

٘دٍٖ ٔمؽدص ال يٛخفمدٗ لٍيٙدد خآلزددء ٚ، (زإٔدٗ ؤٌِدي) :لٓ خٌؽددٌٛغخٌمٓ  ؼُ يمٛي
 خٌمددٓ ٜئُدد، ِّددٓ غيددُُ٘ ِددٓ خٌمٍّدددء ٚفدددْٔٛ َيظُظٍيدددْٔٛ ؤٚ .. ٌٚددْٛخأل

 .عفعً زٗيزإُٔٙ ال يٛخفمْٛ لٍٝ ِد 
خٌىعددُي زإٔددٗ  مددٓفدددْٔٛ خٌددٍي ٚصددفٗ خٌَيِددد يمٌٛددٗ خٌّمٍددُ ؤٕٚسددًؤ فٕمددُؤ ٌ

ّدُ لٍدٝ خٌّٕديميص ِاٌدف ؤلفدُ ٌدُ يٚ، ٌدٗ ٔدعص آالف وعددذ ..«خٌّمٍُ خٌمفديُ»
ىُ فظدَيه خٌ»فدْٔٛ وّد ٔمً لٕٗ خٌىعُي في َيؤٚ ٗيمٌٛ بٌٝ ِدخّٔمٛخ  .. ِٕٗ

ويدددف ي فىدددُ » (، ٚودددٌٍه خٌمدددٓ ٚخيدددٓ ـدددُيَٚ فدددي وعدزددد560ٗ/ 6« )خٌّٕددديمي
ظدددَيه »ٚخزدٓ خٌّمفددك فددي وعدزددٗ ،  (363)ٚ « خإلٔفيٍيدْٛ فددي ؤٔدٔدديدض خإليّدددْ

 ..  (6/969) «خٌسؽدَلص
 ،بٌخ وددْ خألِدُ ودٌٍه» (:9: 3 ؤفٕدٓ)ٚ٘ٛ ي مٍك لٍٝ  ؤَٚيفدْٔٛ ٌمً لدي

دٌُٚق خٌمًْ خٌٍي ٘ٛ ٚخلً ِٓ خٌؽدٌٛغ ف، «ٍك خٌُٚق خٌمًْفبلزً ؤْ خالزٓ و  
 .لفُ آزدء خٌىٕيٕص لً ؤفدْٔٛ ؤَيَؤي خألذ ؤِٚىٍٛق زمٕر 

، «بٌخ ودددْ وددٌٍه فبلزددً ؤْ خالزددٓ وٍددك خٌددُٚق خٌمددًْ»: ؤَٚيفدددْٔٛ يمددٛي 
ٓ  و   خآلذ  »: لٌٛدددٗ ىعدددُيمدددٓ خٌٕمدددً لٕدددٗ خٌٚي ٓ  ٍدددك خالزددد  ٍدددك خٌدددُٚق  و   ، ٚخالزددد



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

خ ِٓ«خٌمًْ  ٌ ْ، دِىٍٛلد دْ ِدُٕٙخؼٕد ؟ ؼدصخٌؽبل ؤظيعُ زدًلٜٛ ؤٌِيدص خأللددٔيُ يٓؤ ، ب
 .«ٚخالزٓ وٍك خٌُٚق خٌمًْ ،خآلذ وٍك خالزٓ»

ْ ب ً:ٌٚددُ يمدد»لددٓ ؤَٚيفدددْٔٛ:  «ظدددَيه خٌسؽدَلددص»يعدديف خزددٓ خٌّمفددك فددي 
ٗ  ٚخلً  ِٓ لدجً ٍ٘خ؟ بٔٗ ؤَٚيفددْٔٛ خٌدٍي ال، «خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ بٌ

زدٗ ٚزإلٛخٌدٗ ٚزمًٔديعٗ خٌىدؼٌٛيده  معدًي.. ٔدٗ ِدٓ خٌُٙخؼمدصب :ظٕعؽيك ؤْ ظمٛي لٕدٗ
ٍي يمعًّ لٍٝ ٔٛ وعدزي في خٌّمعمً خٌد دؤيع  ٚخألَؼٌٛوٓ ٚخٌسُٚظٕعدٔط، ٚ٘ٛ 

 يمعمًٖ.
 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ

خ لعددٝ ال ): َؤفددط يمددٛي ـٕدددذ خٌمددٓ  ً ٘دداالء خٌؽبلؼددص يٕس ددي ؤْ يىٛٔددٛخ ٚخلدد
 .(في خألِي بل  لعٝ يسمٝ خهلل لدِٚظعمؽً صفدض خهلل، 

خٌددددٍي خزعددددًق وٍّددددص ٚ٘ددددٛ ظٍيدددددْٔٛ، ُظ خألذ ٌىددددٓ ٘ددددٍخ خٌىددددبلَ ال ي مفددددر
 ُظٍيدْٔٛ.ٛيش لسً ظّٛـخٌىٍّص غيُ ٚ٘ي خٌ، "خٌعؽٍيػ"

« ظدددَيه خٌفىددُ خٌّٕدديمي» فددي ٌمددٓ خٌددًوعَٛ لٕددد ـددُـٓ خٌىعددُيخ ٕمددًي
خ ال يفمٍٗ »لٓ خآلذ:  لٓ ظُظٍيدْٔٛ لٌٛٗ (6/530) د لٍٝ خًٌٚخَ ِفُي   ٙ وٛٔٗ بٌ

د  ّ ٔ د يخج  خٌمبلليدص ٚخٌٍخظيدص ِٛـدٛيش خهلل صدفدض)ـٕددذ خٌمدٓ لددي: زيّٕد ، «ؤز د ٚييد
د  ّ دد»يمدٛي: يدْٔٛ خٌٍي ُظٍؤلذ ظٌ دوبلف  ، (يخج  ّ ٔ دد يخج ألٔدٗ ٌدُ ، ال يفمٍدٗ ؤز دد ٚييد

ٍ   دؤز   ؤي: ٌُ يىٓ خآلذ، «يىٓ زّمًَٖٚ ؤْ يىْٛ ؤز د لسً ؤْ يًٌٛ خالزٓ ً لسً ؤْ ي
د لسً ؤْ ظمدك خٌىؽيحدص، ٌمدً وددْ ٕ٘ددن ِِددْ »خالزٓ،   ّ ٚال زّمًَٖٚ ؤْ يىْٛ لى

ىؽيحدص خٌ ٌدُ ظٛـدًٕٔددْ مسدً ؤْ ي ىٍدك خإل.. فٔمُ  ،«ِمٗ ٌُ يىٓ ٌٍىؽيحص ٚـٛي
ٔ دد، ٚخالحدفدٌىؽي»ألْ خالزدٓ ِىٍدٛق،  ؛«ٚال ودْ ِمدٗ خزدٓ» زدٓ ص ـمٍدط خٌدُذ ييد

خ «ز دؤـمٍٗ   ٌ دد ٌّدد يمٌٛدٗ ـٕددذ خٌمدٓفي ٌيٕط لدٍِص  صفدض خهلل، ب  خألِي، وبلف 
 .َؤفط
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، (الزددً ؤْ ظىددْٛ صددفدض خهلل ِٛـددٛيش فددي خألِي): َؤفددط يمددٛي ـٕدددذ خٌمددٓ

ٕ د يً ؤ لٕ  : ٔإٌهْ ؤؤَ 
ؤَ  ؟ٙدً ِددَْ خهلل خٌىٍدك فدي خألِيف ،صدفص ؤٌِيدص هلل خٌىٍدكٚ ،خٌىدٌك٘ٛ خهلل 

 في ٌمفٍص ِٓ خٌِّدْ؟ 
ودً ِىٍٛلددض خهلل ؤْ بٌخ لٍٕد: زإْ خهلل ِددَْ خٌىٍدك فدي خألِي؛ فّمٕدٝ ٌٌده 

 !!ؤٌِيص
خهلل ِعصددف  زدددٌىٍك فددي خألِي، ٌىٕددٗ ِدددَْ خٌىٍددك لدديٓ ٘دددء ؤْ ٌددٍخ ؤلددٛي: 

 .يؼص ]ؤي في ٌمفص لد يىٍك
عىٍُ، ٌىٕد ؤٔي يلٛٔي ؤ لُذ ٌىُ خٌصَٛش: صفعي ٔ دد ؤٔدىط يِ  ٔ دد  ،ؤليد ٚؤليد

دبل ؤظىٍُ، فؤٔدَ   ّ غيدُ ِدعىٍُ؟ ٘دً  دفًٙ ؤفمً خٌمدًَش لٍدٝ خٌىدبلَ لديٓ ؤودْٛ ٔدج
ٔ دددد  .. ِدددٓإٔدددد ِدددعىٍُ ؤصددسمط غيدددُ ِدددعىٍُ؟ ال، ال ، ف صدددفعي خٌىدددبلَ، ٌىدددٓ ؤليد

دَٔٗ  دَٔٗ، ؤِ  ٔ د ال ؤِ   .ٚؤليد
لسدددً ؤْ  ال  ، فٙدددٛ خٌدددُليُ ؤِال  صدددفدظٗ ؤٌِيدددص لدِدددط زدددٗ ؤِ..    خهللٚودددٌٍه  

لسً ؤْ يفٛي لٍٝ خٌىبلجك، ٚوً صفدظٗ ؤٌِيص،  ال  يُلُ خٌىبلجك، ٚ٘ٛ خٌىُيُ ؤِ
ودددٌك  ِٕددٍ  - ٙدددخٌصددَٛش خٌعددي ٌوُظ   ٌدده فددي وّددد صددَٛض   -ٌىٕددٗ ظسدددَن ٚظمدددٌٝ

 ٌمفٍص لديؼص.خألِي ، زً في ىٍك خٌىٍك في ي ، ٌىٕٗ ٌُخألِي
مدر لسدً  ٚلٍيٗ،  ِ ٕٔدعؽيك ؤْ ٔمدٛي: خهلل َلديُ لسدً ؤْ يدُلُ ؤي ؤلدً، ٚخهلل 

 ؤْ ي مر ؤي ؤلً، ٚخهلل غفَٛ لسً ؤْ ي فُ ألي ؤلً، فٍٖٙ صدفدض  لدِدط زدٗ 
 .زمً ٌٌه -ظسدَن ٚظمدٌٝ-ؼُ فمٍٙد خهلل  ،في خألِي
ٍدك فدي  ،ٍدك صدفص ؤٌِيدصبٌخ وددْ خٌى   ،إـسٕي ـٕددذ خٌمدٓفٚبال  فّدٓ خٌدٍي و 
 ؟ خألِي
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خٌ عدددر صدددفص ّددددٌخ لدددٓ ف، (خٌّمسدددص)ِدددٓ صدددفدض خهلل فدددي وعدزدددٗ: ؤْ  ٌودددُض  
 خهلل ّّدٓ وددْ؟ فِٓ صفدض خهلل في خٌىعدذ خٌّمدًْ،  ؤٔدٗ ِٕدعمُؤٌيٓ ٚخالٔعمدَ، 

 ُ ِٕٗ؟ ٕعم  يٕعمُ في خألِي لسً ؤْ ي ىٍك ِٓ ي  
يددّ زدديٓ لعدديعيٓ: ليدددَ خٌصددفص زدٌفمددً، ٚليدددَ خٌصددفص  ٌددٌٍه ؤلددٛي: يٕس ددي ؤْ ّٔ 

 .شزدٌمٛ
ٚ٘ٛ ودٌك   ،ِعصف  زٍٖٙ خٌصفص لسً ؤْ يىٍك خٌىٍكؤي ٘ٛ  ،خهلل ودٌك  زدٌمٛش

 .-ظسدَن ٚظمدٌٝ-ليٓ وٍمٕد خٌُذ ، ٌٌٚه زدٌفمً
 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

فتتت تاىجتتتضختسيتتتهللتاهللت»زسًخيدددص ٔدددفُ خٌعىدددٛيٓ  َؤفدددط ـٕددددذ خٌمدددٓخٔعٙدددًٙ 
 -يأدفٕي ٚ  «اىَتبختٗمبّذتعٗحتاهللترتغ تعيتٚ» :ؼُ ٌوُ  «اىـَبٗادتٗاألع 

ٔدددٛق ِدددٓ خٌعمُيدددف ٚلدددك فيدددٗ  خٌفمدددُش ٘دددٍٖفدددي زدددإْ ؤلدددٛي: زدددإْ  - ـٕددددذ خٌمدددٓ
ורוח )ألْ خٌددددٕٛ لٕددددً خٌيٙددددٛي ؤصددددمدذ خٌىعدددددذ يعمددددًغ لددددٓ  ؛خٌّٕدددديميْٛ

ظُف لٍٝ ٚـٗ ( ורוח)ىدٔط ف، خهلل خٌُيدق خٌعي وٍمٙد  :ؤي «عيبحتاهلل»(، אלהים
 ٍخ ٔٛق  ِٓ خٌعمُيف.، فٙ(خٌُٚق خٌمًْ)ٌُٚ يىٓ يعمًغ لٓ  ،خٌّدء

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
-ٚال لدً  ،يٕس دي ؤْ ٔمدً ٌدٗ ِٙدىٍص خٌٛلًخٔيدص): َؤفدط يمٛي ـٕدذ خٌمٓ

ً  ظفمً  خٌؽمص خٌعي ِبال زدٌٛلًخٔيص خٌفد -لٕر َؤيٗ  .(خبلؼص ٚخل
لدٓ ٘دٍٖ خٌمميدًش  فإٔد ؤٔإٌه: ً٘ ظمًغ ِٛٔٝ  ،ةٌخ ودْ خألُِ وٌٍهف

 خألٚي.ٍ٘خ ٔاخٌي  ؟ٌعي ظ سُٙ زٙدخ
ٍْ ؟  ً٘ ظمًغ لٕٙد يخٚي   .ٍ٘خ ٔاخي لٓ ٔسي ؼد

 ؟لٓ خٌعؽٍيػ خٌٕاخي خٌؽدٌػ: ً٘ ظمًغ ليٕٝ ٚ
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 لٓ خٌؽدٌٛغ؟ لٍيُٙ خٌٕبلَ(ليٕٝ  ،يخٚي ،ِٛٔٝ)ً٘ ظمًغ 

يددسىُ فددإلٛي: خٌؽدددٌٛغ خٌددٍي ي بٌددٝ ٚخلددً غيددُ ِٛـددٍٛي فددي  ٕعٙددييلددٛٔي ؤـ 
زؽبلؼدص  ٓ خزعًخلدض خٌّفدِك خٌىٕٕيص زمً خٌّٕيك خٌىعدذ خٌّمًْ، زً ٘ٛ ِ

 .لُْٚ
خ إلٔصدظىُ.  ُ  ٘ى

***



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 

 
 عكيدة التجميح والوثٍيات السابكة

، ٌٚوُ (يدضبْ لميًش خٌؽدٌٛغ ِٕعٛلدش ِٓ خٌٛؼٕ)ظىٍُ خٌٙيه خٌفدظً ٚلدي: 
يإِدددْٛ زدٌؽددددٌٛغ، ودددً خٌدددٛؼٕييٓ ال  .. ٚظفد٘دددً زمدددط خٌممدددجك، ِؽٍدددصخألزمددط 
 .يإِْٛ زعمًي خآلٌٙص ٌُٙٚىٕ

فدٌصوؽيُش   خًٌوعَٛ ؼُق ؤٔحٍص     ؤلٛي: ، ٌىٓ في ل 
 .خٌّصُييٓ ودٔٛخ يإِْٛ زدٌؽدٌٛغٌوُض  ؤْ  ،لٍٝ ٔسيً خٌّؽدي 

خٌفُلدٛٔي ٚخٌفىدُ خٌّصدُي ٔفدً ؤْ خٌّصدُييٓ ال ُٔـك ٌٍعددَيه  ليّٕدٌىٓ 
  .يإِْٛ زعمًي خآلٌٙص ، زًيإِْٛ زدٌؽدٌٛغ

ِٚخؾ يعمدددًغ لدددٓ ٌٍسدزدددد ٘دددٕٛيش  «ؤٔدددحٍص خٌٕددددْ ِدددك ٔدددٕٛخض»ي وعددددذ فدددٚ
َِٚيدددٓ ٚبيدددّيٓ  ظىٍدددُ لٕدددٗ ٍيخ خٌؽددددٌٛغ خٌددد٘دددٍ.. ؤٔفسدددد لدددَْٛ  ، ٚؤّٔٙددددؤٚ 

 خًٌوعَٛ.
د ٔمُف  دٌىٕ  ٍدٝ ٔدسيً ، فمْ خٌمًِدء خٌّصُييٓ ودٔٛخ يإِْٛ زمًش آٌٙدصؤؤيع 

ِٛـددٛيش فددي  شيددُؽآٌٙددص و ٕ٘دددن، (َق بٌددٗ خٌمّددُ، لددَْٛ )خآلٌٙددص خٌٛؼٕيددص  ،خٌّؽدددي
 ...لٍٝ خٌّٕيميص خٌفىُ خٌّصُي، ٌىٓ ٘ٛ ؼسك ٍ٘خ خألُِ

ُ  ٚ٘ٛ ٌيٓ  ،خٌٙدً٘ ٚٔإلعُ   .خآلِْمي  خلدظ
دد ِؽددً: وؽيددُش، آٌٙددصٔددُٜ فددي خٌعدددَيه خٌّصددُي لٍددٝ ٔددسيً خٌّؽدددي:   ٔ ط خإلٌددٗ 

ؤٔفسد خإلٌٗ لَْٛ بٌٝ ـٛخَ آٌٙص ؤودُٜ  خٌٍٍيٓ ٚؤَِٚٚيٓ ٚبيّيٓ .. يٓٔفعٚ
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ٓ لميددًش خٌؽدددٌٛغ فددي وددً ٘ددٍٖ خٌفّٙددُش ِددٓ إيْ، فددٛدْ يمسددً٘د خٌّصددُيوؽيددُش ودد
ٌٚيٓ ٌُٙ  ،ألْ خٌّصُييٓ ٌُٙ آٌٙص وؽيُش ؛ؤي ؼبلغ آٌٙص ءخٔعمدال يّىٓ  ؟خآلٌٙص

د لعُؼبلغ آٌٙص فمػ، ٔٛف ؤ ي يدعىٍُ لدٓ ظمدًي خآلٌٙدص ٍخٌفّء خآلوُ خٌ اللم 
 في خٌفىُ خٌّصُي.

 َ؟سه؟ ووع وكيف وارس اهلل صفاتْ يف األ
ٚودٌٍه ؤيٓ ودٔدط ِٛـدٛيش لٕدً خهلل؟ ) :خٌ عر صصف لِٕٓمٍ ٔإي خًٌوعَٛ 

  (.؟ْ خهلل ِٕعمُبلدي: لً ٚ ،صفص خالٔعمدَ
٘دي ، ٚزٕدء  لٍٝ صفص ؤٔدٔيص يعصف زٙد خٌُذ ٔمُف ؤْ صفص خٌ عر ٔمٓ 

زٕدء  لٍٝ لًخٌدص يعصف زٙد صفص لًخٔص خهلل ظً وً ِد ٘ٛ ودؼث، ٚصفص خالٔعمدَ 
 ىٍك زٕدء  لٍٝ ِمسص خهلل.خهلل، ٚصفص خٌ

ْ بلددٓ ظمٕدديُ خٌصددفدض: لددًيػ فددي وعدددذ خألٔددعدٌ ِمّددً ِفددًي ُِـدددْ 
ٕددٕٝ، فّددؽ ٕ٘دددن ؼّدددْ صددفدض ظعمٍددك زّمُفعددٗ  بل  ٕ٘دددن صددفدض فددي خألٔددّدء خٌم 

مؽي، خٌسدٔػ، خٌُلير، خٌٙٙيً، خٌمٍيُ)  ّ  (.خٌمىيُ، خٌىسيُ، خٌُ٘يً، خٌ
خٌمٙددددَ، خٌمدددٛي، خٌّمعدددًَ، خٌفسددددَ، خٌمدددديَ، )ٕٚ٘ددددن صدددفدض ظعمٍدددك زمٛظدددٗ: 
 (.خٌّميط، خٌّعيٓ، خٌّٕعمُ، خٌٛخَغ

خالٔعصدددَ، ٚخٌمّديدص، خٌٕدصددُ، خٌفدددظك، )صددفدض ؤوددُٜ ظعمٍدك زمؽدجددٗ:  ٕ٘ددنٚ
 (.خٌّآِ، خٌمدفؿ، خٌٛخصي، خٌٛخٌي، خٌّفير

خٌٛخلددً، خٌٛليددً، خٌصددًّ، خٌسدددلي، )صددفدض ظعمٍددك زدوعفدجددٗ خٌددٍخظي:  ٕ٘دددنٚ
 (.مي، خٌ ٕيخٌميَٛ، خألٚي، خآلوُ، خٌ

ٚف، ئخٌٕددَٛ، خٌمددك، خٌٕددبلَ، خٌسدددَ، خٌمددًْٚ، خٌددُ)صددفدض ظعمٍددك زدددٌىيُ: ٚ
خٌددُلّٓ، خٌددُليُ، خٌعددٛخذ، خٌصددسَٛ، خٌمددًي، خٌ دددفُ، خٌىددُيُ، خٌٍؽيددف، خٌددٛيٚي، 

 .ٍ٘خ ِد لدٌٗ ِمًّ ِفًي ُِـدْ ،(خٌٙىَٛ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 .ؤْ صفدض خهلل ظعمٍك زصفص ؤٔدٔيص ُٜٔ ٕدٌىٕ
صددفص خٌ عددر ؤٚ صددفص ِعصددف ؤِال  ز ٘ددً خهلل) :ـٕدددذ خٌٙدديهلدديٓ ٔددإٌٕي 

 (خٌُلّص ؤٚ صفص خٌ فُخْ؟
ر ظعمٍدك زمًخٔدص خهلل، ٚصدفص خٌُلّدص ظعمٍدك عصفص خٌ  ٌىٓٔمُ،  ]ـٛخزي:  

 لر فإوٍك.ؤؤٔد  .. زّمسص خهلل، ٚصفص خٌىٍك ظعمٍك زّمسص خهلل
 ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية أً خمموقة؟

خٌفىدُ ٌدُ ٘دٍخ ) :لدٓ خٌعؽٍيدػ ، ٚلدديلدًش ؤ٘دىدٚء ؤٔدّد فعيٍص خٌٙيهٌوُ 
ألْ خٌىٕيٕدص خألٌٚدٝ  ؛غيدُ صدميك ، ٍ٘خ ؤُِ(خٌىٕيٕص خألٌٚٝفي خآلزدء ٗ يمعُف ز

بٌدٝ آودُ  ...« ٔدآِ زةٌدٗ ٚخلدً وددٌك خٌىدً»مددٚي: يٚخآلزددء خلعُفدٛخ زدٌمددْٔٛ خٌٕ
 .خٌمدْٔٛ

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
٘ددً فىددُش خٌؽدددٌٛغ )ٚلدددي:  ،َٚوددّ لٍيٙددد ِمددًيش،ؤٔددحٍص  ِٕمددٍ عَٛخٌددًو ٔددإي

 (.ظىٍُ لٕٙد ِٛٔٝ ؤٚ ليٕٝ؟ً٘ ؤٚ  ؟ِٛـٛيش في خٌمًٙ خٌمًيُ
 .ٔمُخٌفٛخذ: 

تٔ رنيَتتذتٗصع٘رتتأّتتبتت أّتتب»وٍّددص خهلل لدددي: فددي  ٘ددميدء ٔسددي ِمددُٚفخٌٕسددي ب. 6
ت فت تاىشفتبخختٍتِتاىجتضىٌتأرنيتٌتٕظا تاؿَع٘اتترقضٍ٘اتاى أتت أريذتثٔتفيْجختطغيقٔ
فدي ٘دٍخ  ِدٓ خٌّدعىٍُ  «اىـيضتاىغةتأعؿيْ تٗعٗدتٔتُٗاآلت ٍْظتٗا٘صٓتأّبتْٕبك

 ٚخلً ِٓ خألٔسيدء.بٔٗ ؟ خٌٕٛ
د:  لدي فعيٍص خٌٙيه. 9 ، (ِٛـدٛي فدي خٌمٙدً خٌمدًيُ غيُ "خالزٓ"بْ ٌفؿ )ؤيع 

 .ٌيٗزمً لٍيً بَـك ٔٛف ؤٚ،  9َِّّٛ خٌَغُ ؤٔٗ ِٛـٛي في 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
ّٗؼه تت٘ادٍِترعضتاىٚتاىـَ: »خٌىعدذ لٓ )خالزٓ(يمٛي  لٍٝ ٔسيً خٌّؽدي

تتفتت تصتت٘ة تاىَيتتبٓتتٍتتِتاَتتعتاىتتغيختفتت تدفْزيتتٔ تٍتتِترتتغأت ذتاَيتتعتأطتتغا تٍتتِتصجأ
 .(4 : 30ِؽدي )خأل «اثْٔتاُتعغفذ؟تٍٗبتاؿٌت؟األع  تٍبتاؿَٔ

ٚ٘دٍخ ِدد ٔدٛف ؤَـدك بٌيدٗ ، (بْ ِٛٔٝ ٌُ يعىٍُ لدٓ خٌؽددٌٛغ) خًٌوعَٛ: لدي
 ودصص زٗ.ًِخوٍص  في

تفتتؤٍ غتاىتتغةتعيتتٚتؿتتضًٗ»: ِٛٔددٝ ٗوعسددخٌددٍي  (69خٌعىددٛيٓ )ٔددفُ يمددٛي  .3
َ    «ٍِتاىـَبختٍِتعْضتاىغة»؟ ؤيِٓٓ  «امجغيز بتّٗبع تتحٗعَ٘ع ِدٓ  خخٌدُذ ؤِؽدُ ٔدد

 .(69خٌعىٛيٓ )ٔفُ ِٓ خٌعمٍيك لٍٝ ٍٖ٘ خٌمسدَش ِٓ خًٌوعَٛ لًٕ خٌُذ، ؤَـٛ 
ؤلٕدَٛ خالزدٓ، ٘دٍخ  «عثْتبتيـت٘اتاىَـتيختخّعَت»ص خٌُٔدٌٛيص: ودخٌسُٔٛ في ٚ. 4

 .«ٗشغمختاىغٗحتاىقضؽتٍعتاَيعنٌتآٍيِ»ؤلَٕٛ خآلذ، ٍ٘خ  «ٍٗذجختاهلل»
 الجالوخ يف العّد اجلديد

ٍ٘إتتتتتٍ٘اتتت٘صح تٗىنتتتِتاىتتتغٗحتؤّ٘ااتفتتت»: (5 :69خألٌٚدددٝ  َٛٔؽدددْٛو). 6
ٗىنتِتت ٍ٘ات٘صحأعَتبهتىنِتاىغةتٗادض تٗأّ٘ااتٗت سضًتٍ٘ا٘صحٗادض تٗأّ٘اات

تىنتتوتٗادتتضتيُع تت تا ٖتتبعتاىتتغٗحتٔىنْتتٗىنتتوتفتت تاىنتتو تاىتتظ تيعَتتوتات اهللتٗادتتض
 «.ىيَْفعخ
ٗعَتضٌٕٗتت ٗاتاَيعتاألٌٍظفبطٕج٘اتٗريَ: »( يمٛي خٌّٕيك69: 98 ِعٝ) .9

ثبؿتتٌتاآلةتٗاالثتتِتٗاىتتغٗحتاىقتتضؽ تٗعيَتتٌٕ٘تأُتيذفظتت٘اتاَيتتعتٍتتبتأٗرتتيزنٌت
 .ٍِوَٛ في خٌىعدذ خٌّمًْ وٍٗ ٍخٙف، «ثٔ

اىتٚتعَتهللت»ؼسيمدص خهلل يمدٛي ٌٕدد فدي خٌىعددذ:  َٔمف ؤِدَ خهلل ٚؤِددليّٕد ٌىٓ  
فَتبطاتعـتبكتأُتت ٕت٘تأعيتٚتٍتِتاىـتَ٘ادت؟أًتاىٚتّٖبيتختاىقتضيغترْزٖت ت؟اهللترزصو

 (36ؤيددٛذ )ٚفددي ، (8-7: 66ؤيددٛذ )« ؟أعَتتهللتٍتتِتاىٖبٗيتتختفَتتبطاترتتضع ت؟رفعتتو
 .«ٗعضصتؿْئْتالتيفذضت التّعغفٔٗاهللتعظيٌتٕ٘تطات»يمٛي: 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 سه؟ ووع وَ؟ألكيف وارس اهلل صفاتْ يف ا
فدي صفدض خهلل ودٔط ً٘  :ٔإٌط فعيٍص خٌٙيه فمًٌىٓ ِد ٔٛق ٚلًخٔيص خهلل؟ 

دَٔٙد ِك ٌخظٗ خألِي مؽٍص، ؤَ ودْ يّ   ؟ِ 
 خهلل صفدظٗ؟ يىٍُ ْ ؤً٘ ِٓ خٌّٕؽك  

ٙددً فؤظىٍددُ،  ٌٚىددٓ لٕددًِد ؤٔدددَ ال ،ؤٔددد ؤظىٍددُ)ٚلدددي: ،  بل  ِددؽخٌددًوعَٛ ظددُذ 
 (.صفص خٌىبلَ؟ فمًض  

 ذِٛـدددٛي زٛـدددٛ ،ِىعٕدددسص ٕدصدددفدظؤْ  ، ٚ٘دددٛؤِدددُ هفدظدددٌىدددٓ ، ال خٌفدددٛخذ:
، ٘دً ٘دٍٖ خٌصدفدض دِىعٍف   خألُِ ٔؽسمٙد لٍٝ خهلل ٔفًليّٕد ٔإظي ٌٚىٓ  ٚـٛيٖ،

 ؤَ غيُ ِٛـٛيش؟ ؟ودٔط ِٛـٛيش لًٕ خهلل ٍِٕ خألِي
ٌٚدي ٔٙديدص،  ،ِمدًٚي ٌدي زًخيدص ٘دىٛؤٔدّك، فإٔدد  ٘دىٛلدٛي: ؤٔدد ليّٕد ؤ

صددفدض، ٚخٌصددفدض  ِٛـددٛي ٌددي   يؤلٔددف .. ٛييوعٕددسعٙد ٔعيفددص ٚـددخصددفص خٌٕددّك 
 .دٌيٕط ٘ىص  

ٌىدددٓ خهلل ِىعٍدددف، بٌخ لٍٕدددد: بْ صدددفدض خهلل ُِظسؽدددص زٛـدددٛي خهلل، فصدددفدض خهلل 
ِٕددٍ ٚـددٛي خهلل، ٚصددفدض خهلل ال ظعفدلددً بال ِددك ٘ددىٛ  يٕس ددي ؤْ ظىددْٛ لدٍِددص  

 .ٍ٘خ ٘ٛ خٌّٕؽك .. لدلً
 يف ظفُٕ ٍ٘خ خألُِ؟ؤفُٙ وؤْ  - فعيٍص خٌٙيهيد  -بٌٝ خآلْ ال ؤٔعؽيك 

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

فتتت تاىجتتتضختسيتتتهللتاهللت»ْ لٍّدددء خٌيٙدددٛي خوعٍفدددٛخ فدددي ٘ددُق ب): خٌٙددديه لدددي ٌٕدددد
، ٔمددددُ فددددي خٌىددددبلَ خٌّمددددًْ ي فٕددددُ («هللتيتتتتغ اٗعٗحتت...تاىـتتتتَبٗادتٗاألع 

ُ  ) ٌددُ يمددً:ٔمددُ، ٌىددٓ .. ٕ٘دددن َيددك  ..خٌىعدددذ  ُ  زددً ) (،ف  ظدد (، ؤي زدٌعددٍويُ، ف  يدد
جضصتيؿوتعٗدٔتفغي»  «يغؿوتميَزٔتفيشفيٌٖ»  «ٗعٗحتاهللتيغ »، ٓ خٌعإٔيػٌٚي

 .«ٗأتاألع 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 .. لٍٝ ؤغٍر خألٔحٍص ؤـسط ٚزٌٍه ؤوْٛ لً

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
ٍوُض ٌدٗ ، فد " فدي خٌمٙدً خٌمدًيُ(الزدٓ"خبٔٗ ال يٛـدً خٔدُ ): ِٕمٍ خٌٙيه لدي

فدي خٌمٙدً  خٌدُٚق خٌمدًْ ِٛـدٛيودٌٍه ٚ،  30ِؽددي خألٚ 9َِّّٛ خٌ )خالزٓ( ِٓ
 .«فُيجضصتٗأتاألع ت ؿوتعٗدٔغي»خٌمًيُ في لٌٛٗ: 

 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ
ِٕٙددد، ٚؤَـددٛ ِددٓ فعدديٍص  ي زددًؤض  عددٌٕمؽددص خٌبٌددٝ خ ؼدٔيددص  إَـك ٔددفددي لفدٌددص ٚ

 .لٍٝ ِد ؤلٛي كٍيخٌٙيه خٌعم
ؤَ  شمٛدٌزدددِٕدددٍ ٚـدددٛيٖ ٔدددٛخء ودٔدددط  صدددفدض خهلل يٕس دددي ؤْ ظىدددْٛ لدٍِدددص   -6

عمدٌي. ؛ال يمًٖ ٘يء ٝظمدٌ ٗألٔ ؛فمًدٌز  ِ  ألٔٗ 
ال ؤْ وددً خٌعٛخفددك، ألْ ِددٓ يٚخلددي وّدددي خهلل  ِٗعٛخفمددص ِمدد صددفدض خهلل -9

لٍٝ صفص خٌمًي،  ٝصفص خٌُلّص فيٗ ال ظؽ  بل  صفص لٍٝ صفص ؤ وُٜ، فّؽ ؽ ٝظ
ْ ودً خٌعمدديي، دعدِعمديٌ دلٍدٝ صدفص خٌُلّدص، زدً بّٔٙد ٝٚصفص خٌمًي فيٗ ال ظؽ د

وددٌمٛش ٚخٌصدسُ  ،ْ وً خٌعٛخفك، ٚ٘ىٍخ خٌمدي ِدك ودً خٌصدفدض خٌّعمدزٍدصدِعٛخفمع
 ٚخٌمفّص ٚخٌٛيخلص ٚغيُ ٌٌه.

ؤٌِددي،  ،وددُيُ ،زصدديُ ،ٔددّيك ،لٍدديُ ،لددًيُ ٛفٙدد ٗ،ؤصدديٍص فيددصددفدض خهلل  -3
َ  َليُ ال ٕٕٔدٝ ؤْ خهلل لدديبصفدض خهلل وٍٙد ِعٕدٚيص، لًِٕد ٔمٛي:  ي، ْ خهلل غفٛ

فصفص خٌمًي ٌيٕط فٛق خٌُلّص، ٚصفص خٌُلّص ٌيٕدط فدٛق خٌمدًي، صدفدض خهلل 
 .الزً ؤْ ظىْٛ ودٍِص  

 ؟حبسب الكزآُ الكزيي وَ ِو الزوح الكدس
ددؤْ ؼٍددر ِددٓ فعدديٍص خٌٙدديه ؤ  ِ ٓ ٘ددٛ خٌددُٚق يددٍوُ ٌددي ِددٓ خٌمددُآْ خٌىددُيُ 

دددًْ ٕدددي لددديٓ ألٔ ؛ ،لدييدددػخألٌددديٓ ِدددٓ ، ِٚدددٓ خٌمدددُآْ خٌىدددُيُ ؤَيدددًٖ ٚ ؟خٌم 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

لدي: ، َفط خٔعٙٙديي، ٚلدٌٗ خٌُٔٛي زٌٛٓ زّدٗ خًٌّخوٍص خٌٕدزمص ًٙٙض ٌخٔع
يمٛي ٌدي: ِدٓ ٘دٛ خٌدُٚق خٌمدًْ ِدٓ خٌمدُآْ  ؤْ ؼٍر ِٕٗؤٍ٘خ وبلَ زٌٛٓ، فإٔد 

 ؟ِٓ خأللدييػٌٚيٓ خٌىُيُ 
*** 



 

 الوحداٌية والجالوخ 

  

 

 

 ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية أً خمموقة؟
 ظٍيدْٔٛ؟ ُخ ِٓ ـٕدذ خٌمٓ لٍٝ خألذ ظً٘ ّٔمعُ َي  
د لٍٝ ِد ٌوُٖ ؤِٕٗ ً٘ ّٔمعُ   فدْٔٛ؟َيٚظمٍيم 

 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ
ٕ د، ٌ  ٕسًؤ زسمط خٌٕمدغ خٌعي ٌوُ٘د ـٕدذ خٌمٓ.لٕ
ّىدٓ ظمٕديّٙد بٌدٝ ي  -ظسددَن ٚظمددٌٝ-ؤْ صدفدض خهلل )ـٕددذ خٌمدٓ: ٌوُ ٌٕد 

 .وٍٙد صفدض ؤٌِيص ٙدىٌٕ .. (َؤلٕد
فدُق زديٓ ليددَ ٘دٍٖ خٌصدفدض زٙىصدي ٚزديٓ ليدِٙدد  ؼّدص): خٌمٓ َؤفدط لديٚ

ِددد لبللددص ... (ِىعٕددسص ِٚمددًٚيش صددفدظي ألْ ؛ؤٚ زددٍخض خهلل  زٙددىٛ خهلل 
ٚؤظددُن  ،ٚؤظىٍددُ ِعددٝ ٘ددحط ،ٚصددفعي صددفص خٌىددبلَ ،ىّددد ؤٔددد ؤظىٍددُف٘ددٍخ زددٍخن؟ 

دصفدظٗ  خٌىبلَ ِعٝ ٘حط، فدهلل  ٚال يُلُ بٌخ ِد ٘دء،  ،يُلُ بٌخ ٘دء٘ٛ  ؤيع 
 !؟ٍٖٙ خٌّٕإٌصزص ّد لبللص خالوعٕدذ ٚخٌّمًٚييَّ ف..  ٍٖ٘ صفدض خهلل 

 الجالوخ يف العّد اجلديد

فدي خٌمميمدص ٌىٕدٗ يمعمً ؤٔٙد لٓ خٌؽددٌٛغ،  دـٕدذ خٌمٓ يُٕي ٌٕد ٔصٛص  زًؤ 
خ ٌٗ لبللص في لعيص خٌؽدٌٛغٌوُ ٔص    ً آلةتٗاالثتِتبؿٌتاثتَضٌٕٗع» ، ٚ٘ٛ:د ٚخل

خٌعدددي َٚيض فدددي ودظّدددص بٔفيدددً ِعدددٝ، ؤِدددد ِدددد لدددًخ ٌٌددده ِدددٓ  «ٗاىتتتغٗحتاىقتتتضؽ
 .خٌٕصٛٚ فبل لبللص ٌٗ زدٌؽدٌٛغ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

دٌُٚق فدد، (زددإْ خٌددُٚق ِٛـددٛي فددي خٌمٙددً خٌمددًيُ: ) َؤفددط مددٛي خٌمددٓلٕددًِد ي
ٚ ؤٔدٗ ٚخلدً ِدٓ ؤ ،ٌٙدصخٌّٛـٛي في خٌمًٙ خٌمدًيُ ال يمدُف خٌيٙدٛي ؤٔدٗ بٌدٗ ِدٓ خآل

 يبيٍدٛيمدٛي لددْٔٛ وّدد  (خٌدُٚق)خٌؽدٌٛغ خأللدًْ، ال يمُفدْٛ لٕدٗ ٘ديح د، فىٍّدص 
ظمسيدُ يعمدًغ »لدْٔٛ ِٕديمي: ، ٚ٘ٛ  (Elwell's Evangelical Dictionary) خإلٔفيٍي

 ُٚف لًٕ خٌيٙٛي.ٕٝ خٌّمّمخٌ، فٍٙخ ٘ٛ « لٓ ؤفمدي خهلل ..  لٓ ٔٙدغ خهلل 
زةٔددُخف، ٚال يمصددًْٚ  (خٌددُٚق)ىًِْٛ وٍّددص يٕددع -وّددد ٔددُٕٜ -ٚخٌيٙددٛي 
 ِعّيّ. زإٔٙد ودجٓ

 عمى التجميح االستداله خبامتة إدمين وتى
 خٌددٕٛ خٌٛليددً خٌددٍي يٕددعؽيك ، ٚ٘ددٕٛٝسددًؤ زدٌمددًيػ لددٓ ودظّددص بٔفيددً ِعَّددٌ
خآلذ )ـدددء فيددٗ ٌوددُ ؤفددُخي خٌؽدددٌٛغ خٌؽبلؼددص: ، فمددً ؤْ يٕٕددسٗ بٌددٝ خٌّٕدديك  خٌمددٓ

ثبؿتٌتاآلةتٗاالثتِتٗاىتغٗحتتٌعَضٕٗ» :ه في لٌٌٌٛٗٚ ،(ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ
ت«.اىقضؽ
 ِعٝ لدي خٌّٕيك ٍ٘خ خٌٕٛ؟ . 6

زمدً  لدٌدٗ زًؤٚي ِفدـإش: ؤْ خٌّٕيك ٌُ يمٍٗ ؼٛخي ظسٙيُٖ ٚظمٍيّٗ ٌٍعبلِيٍ، 
لدددي  .. ليٕٙددد فمددػ صددمً بٌددٝ خٌٕددّدء زددًليمعيٓعددٗ ِددٓ خٌّددٛض ، ٚلسددً ؤْ يليدِ

 «.ٗرعضتاىٚتاىـَبخ»ِسدُ٘ش : ٖ فةٔفيً ِعٝ يمٛي زمً ؛ٍ٘خ خٌٕٛخٌّٕيك 
ٌُٚ يمً ٌٍعبلِيٍ ٘يح د لٓ ٍ٘خ خٌٕٛ،  دفٍُ يٍوُ ٘يح   ،ؤِد ؤؼٕدء ظسٙيُ خٌّٕيك

 ٗ.لٕ
ؤّ٘يعٙد ٌُ يٍوُ٘د بال ِّٙص، َٚغُ  «عَضٌٕٗتثبؿٌتاآلة...» ٍٖ٘ خٌفمُش. 9

ؤْ  ٚيٛلٕدددد .. ؤٍّ٘ٛ٘دددد ِدددك ٌٛلددددٚودددٌٍه ، ٌدددُ يدددٍوُ٘د ِٓدددُل .. ِٝعَّدددبٔفيدددً 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
وددبلَ  خٌددًخي لٍددٝ خٌعؽٍيددػ ِددٓٙددٍخ ٘ددٛ خٌددٕٛ خٌٛليددً يٙددد.. فَٛ لٍخٌّٕدديميص ظمدد

 بٌخ صك ؤٔٗ ِٓ وبلَ خٌّٕيك. ... خٌّٕيك
ٔمددَْ زديٓ فدًلٛٔد  (65 :66)ٔفدٓ خٌٛخلمدص فدي  لٓ ُِٓلبٔفيً ظمًغ . 3

 خٌٕصيٓ:
اطٕج٘اتٗريَظٗاتاَيتعت»ِعٝ:  ِٚؽٍٗ  «اطٕج٘اتاىٚتاىعبىٌتأاَع» يمٛي ُِلٓ:

ت«.األٌٍ
 فإّ٘دً  «عَضٌٕٗتثبؿٌتاآلةتٗاالثِتٗاىغٗحتاىقتضؽ» مً:ٌىٓ ُِلٓ ٌُ ي

ت ٍِتآٍِتٗاعزَضتسيتضت ثبإلّجيوتىيشييقختميٖبتامغػٗاٗ»، ٚلدي: خٌٕٛ خٌىؽيُ
ِك ؤٔٗ يعمًغ في  ،خٌعؽٍيػ لٓ ٔٛ د، فُّلٓ ال يمُف ٘يح  «ٍِٗتىٌتيئٍِتيُضُ

 في ٔٙديص ليدش خٌّٕيك ٚلسً صمٛيٖ بٌٝ خٌّٕدء. ٕيدق،ٔفٓ خٌ
ال يٛـددً يٌيددً لٍددٝ ؤْ لددٛخَيي »ِددٓ لٍّدددء خٌ ددُذ يمددٛي: ٚيٍددّ مدددٌُ . خ4ٌ

 «.خٌّٕيك خلعٕمٛخ خٌعؽٍيػ
صددي ص »يمددٛي:  «ظدددَيه خٌمميددًش»فددي وعدزددٗ  . ٚوددٌٍه يمددٛي ؤيٌٚددف ُ٘ٔدده5

ٍيػ ٍٖ٘ خٌعي ظدعىٍُ لدٓ خآلذ ٚخالزدٓ ٚخٌدُٚق ٚخٌمدًْ غُيدر  ٌوُ٘دد لٍدٝ ؽخٌع
 .«ٌٕدْ خٌّٕيك، ٌُٚ يىٓ ٌٙد ٚـٛي في لصُ خًٌُٔ

د: يم لدٓ  ال يمٍدُ ٘ديح د زٌٛٓ ، لعٝ«بْ زٌٛٓ ال يمٍُ ٘يح د لٓ ٍ٘خ»ٛي ؤيع 
 لميًش خٌعؽٍيػ.

ً  يزّد يلٛٔد ِٓ ُ٘ٔه، فٍُ  .خمعسُٖ خٌمٓ ٍِم
ُْ َجددديٓ ؤٔددددلفص زمٍسددده ٚظٛخزمٙدددد ٌٍدددَُٚ عٕدددزخٌّؽدددُخْ ويدددٌُٓ ٔدددٍيُ . 6

: (9/48« )خٌبل٘دٛض خٌّٕديمي ٚخإلٕٔددٔي خٌّمدصدُ»خٌىدؼٌٛيه، يمٛي فدي وعدزدٗ 
خإلٔفيً لٍٝ ٌٕدْ  ديُـك ِفُٕٚ خٌىعدذ خٌّمًْ ؤْ ٍٖ٘ خٌٛصيص خٌعي ٚظمٙ»

وددبلَ ِؽددُخْ زددً ٘ددٛ وددبلَ ِٕددٍّيٓ، ٌدديٓ ، ٘ددٍخ «يٕددٛق ٌيٕددط ِددٓ يٕددٛق ٔفٕددٗ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

د»يمٛي:  .. ِٕيمي ً ٌيٕط ِٓ وبلَ يٕٛق، زً ٘ي ِٛـّ خٌىُخِش خٌعي ودٔدط ظ م 
خٌيٛٔدددددْ، ِددددإوٌٛش ِددددٓ ؤي ، «خٌيٛٔدٔيددددص ٔدددددغخألٚفددددي  ٍّمّٛييددددصٌخٌّٛلددددٛـيٓ 

 ،خٌٕٕٛخض خألٌٚدٝ ٌٍّٕديميص ودٔدط ظ مؽدٝ زدٔدُ يٕدٛق خٌّٕديك فدٌّمّٛييص في»
ؤلّددي )، ٚظُذ ؤِؽٍص لٍٝ ٌٌده فدي «ٌٚيٓ زدُٔ خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ

دد خٌعمّيدً يىدْٛ زدٔدُ يٕدٛق .. "زدٔدُ يٕدٛق"(  38 :9خًٌُٔ   ّ .. ٚال يٛـدً  يخج
 زدُٔ خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ. ظمّيً

ـك خٌّاَوْٛ ؤْ صدي ص خٌّمّٛييدص خٌؽدٌٛؼيدص ِٓ ٚ»ٌّؽُخْ: خٛي ؼُ يم ٕ٘د يُ 
ّ  ٌٍىُخِش خٌعي ودٔط ظمً ٌٍّمّٛييص ٚ٘ىٍخ ظٛٔك خٔعًلدء خُٔ يٕٛق  ،٘ي ِٛـ

 .«ٌيًّٙ ؤزٛش خهلل ِٚٛ٘سص خٌُٚق خٌمًْ
خ ٍٖ٘ بظدفص وٕٕيص  ٌ ْ   ،ٌٚيٕط ِٓ ؤلٛخي خٌّٕيك ،ب سط  ٚب  .ٌّٕيكبٌٝ خٕٔ 

 .. خٌعددددَيه خٌىٕٕدددي ُٚٔـدددك بٌدددٝ ؤزدددي، ٕدددعُْٔدددٍيُ زخٌّؽدددُخْ  . ٌٕعدددُن7
في وعدزٗ  فيٕمً ص ..لديٚخ ِفّك ٔيمي ؤٔدلفص ٚ٘ٛ ؤلً ؼبلؼص ،ميصُيخٌ يْٛيٛٔدز

فمدً »يمدٛي:  ، ليدػِدك ظ ييدُ لفيدر ..ٍ٘خ خٌٕٛ  (600)ٚ « ظدَيه خٌىٕيٕص»
ٌ٘سددٛخ بٌددٝ وددً خألِددُ ٌيىددُِٚخ زدإلٔفيددً ِمعّددًيٓ لٍددٝ لددٛش خٌّٕدديك خٌددٍي لدددي 

، ٍ٘خ ِدد ٔمٍدٗ يٛٔددزيْٛ خٌميصدُي «(اطٕج٘اتٗريَظٗاتاَيعتاألٌٍتثبؿَ ): ٌُٙ 
 «.ثبؿٌتاآلةتٗاالثِتٗاىغٗحتاىقضؽ»، فٍُ يٍوُ لسدَش:  لٓ خٌّٕيك

ْ خٌميصدددُي ٔددددزك لٍدددٝ ِىؽٛؼددددض خٌىعددددذ يٛيٛٔددددزٚؤٔدددٖٛ ٕ٘دددد بٌدددٝ ؤْ 
ثبؿتٌتاآلةتٗاالثتتِت»ٌٚدديٓ   «ثبؿتَ »ٕمدً لددٓ خٌّٕديك لٌٛددٗ: ي، ٚ٘ددٛ خٌّمدًْ 

 .«ٗحتاىقضؽٗاىغ
يىدددددَض ؤٔددددعدٌ خٌبل٘ددددٛض فددددي خٌىٍيددددص خإلَٔدددددٌيص ييمددددٛي خٌددددًوعَٛ ـدددديُ . 8

بْ خٌىٕيٕدص خٌىدؼٌٛيىيدص زدإلظددفص بٌدٝ »في ٚاليص ظىٕدْ:  فّدْخإلٔفيٍيص في وٛ
، ٌدُ؟ «ؤَؼٌٛوٓ خٌُّٙق لً وٍزٛخ لٍٝ خٌمددٌُ فيّدد يىدٛ ٘دٍخ خٌدٕٛ ِدٓ ِعدٝ



 

 الوحداٌية والجالوخ 
خٌىعدذ خٌّمًْ  ٔصٛٚيّٕد ز  «ثبؿٌتاآلةتٗاالثِتٗاىغٗحتاىقضؽ»ألٔٗ يمٛي: 

، ؤلّدددي 97: 9 ، ؤلّدددي48: 60 ، ؤلّدددي66: 8 ، ؤلّدددي60 :4ؤلّدددي خٌُٔددً )
ؤِؽٍددص ِددٓ  يىدددَضي..ٚٔدددق  زدٔددُ خٌّٕدديك فمددػفمددً خٌعمّيددً ، وٍٙددد ظ(99:5

 ٍ٘خ خٌٕٛ بظدفص ودٌزص. فيودْ يُٜ فمً ظًلط ٍ٘خ، خٌّمًْ خٌىعدذ 
 :60ِعدٝ )خٌّٕيك ٔفٕٗ، في  ي ىٍذ ِد لدٌٗت«عَضٌٕٗت...» ٍ٘خ خٌٕٛؼُ . 9

:تاىتٚتل تٗأٗربٌٕتقتب ت عشغتأعؿيٌٖتيـ٘اتبٕئالختاالصْ»(، ليػ لدي ٌٍعبلِيٍ: 5
تىيـبٍغييِتالترتضسي٘ا تثتوتاطٕجت٘اتثتبىذغ تاىتٚت تالترَ ٘ا تٗاىٚتٍضيْخإ ٌإ طغيهللتأٍ

فدي زٕي بُٔخجيً، زيّٕد خٌدٕٛ ًلٛش ؤٔعُ فمػ ٌأ :ت ت«سغا تثيذتاؿغا يوتاى بىخ
فدإي خٌٕصديٓ ٘دٛ ِدٓ   « تٗعَتضٌٕٗت..ٕجت٘اتٗريَتظٗاتاَيتعتاألٍتٌاط»ِعٝ يمٛي: 
 ؟وبلَ خٌّٕيك

صدًٚخ فدي خألصدً ٌدًلٛش ٌدُ يع ٙدُعدَيه خٌعبلِيٍ يٙديُ بٌدٝ ؤٔفخٌعدَيه،  ٕمُؤ  ٌ  
 !ىُـٛخ؟يُ زإْ ٘خٌّٕيك ؤُِفمٍٛخ ٌٌه ٚىيف ف..  غيُ خٌيٙٛي

 ُٔٙ ٌُ يّٕمٛخ ٍ٘خ خٌٕٛ ِٓ خٌّٕيك.خٌفٛخذ: ب
ٍىددُٚؾ ِددٓ ٌخٌعبلِيددٍ  خَخظددؽُ ( لددًيػ لدد69ٓ: 66 ُٔددًؤلّدددي خٌفددي )ؤ. 

ٗأٍتتبتاىتتظ ترشتتزز٘اتٍتتِتاتتغاختاى تتيهللتاىتتظ تدصتتوت»فٍٕددؽيٓ زٕددسر خالظددؽٙدي: 
اتت ٗأّ بميبتصٗقجغتخقييفبازبػٗاتاىٚتفيْت ثـجتتاؿزفبّ٘ؽ ٕٗتٌتالتينيَتُ٘تأدتض 

ٍ  ي ّددددٌخٌ ،«ثبىنيَتتتختاالتاىيٖتتت٘صتفقتتت  ِدددد يخَ زدٌدددًلٛش فمدددػ  خٌيٙدددٛي   ىدددٛ خٌعبلِيددد
 زعمّيً ـّيك خألُِ ٚزًلٛش ـّيك خألُِ؟  ُ٘ؤُِلً ٕيك خٌّ

 .ُ٘ ٌُ يّٕمٛخ ٍ٘خ خألُِ ِٓ خٌّٕيكخٌفٛخذ: 
 ؤلّدددي خٌُٔددً)فددي خٌؽٛيٍددص خٌّددٍوَٛش ٍيددْٛ ُيٕلصددص زؽددُْ ِددك و ٚفدديذ. 

زؽدُْ مدعؿ يُ ٍدألٔدٗ ٌ٘در ٌدًلٛش ٚؼٕدي، ف ؛ؤْ خٌعبلِيٍ الِدٖٛ ( يٍوُ خٌٕف60ُ
 ألٔٗ ال يمٍُ ٘يح د لٓ ٍ٘خ خٌٕٛ. ؛ُلٍيُٙ زإْ خٌّٕيك ؤُُِ٘ زًلٛش خألِ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

دد لٍددٝ ضزددٌٛٓ لددُ ؤْ (7: 9 )غبلؼيددصفددي ؾ.  ٚخفمددٛخ لٍيددٗ،  دخٌعبلِيددٍ لُظ 
، لٍيُٙ ؤْ يعصًٜ ٘ٛ ٌدًلٛش خألِدُ، ٚؤْ يعصدًٚخ ٘دُ ٌدًلٛش خٌيٙدٛي  فمً خلعُق

ؤِددُُ٘ لددً خٌّٕدديك لٍددٝ ِمعُلددٗ بٌخ ودددْ ٍّدددٌخ ٚخفمددٛخ ف .. فٛخفمددٛخ لٍددٝ ٌٌدده
 زًلٛش خألُِ؟
 ]خٌٍي يًلُٛ٘ ًٌلٛش خألُِ . ُ٘ ٌُ يّٕمٛخ ٘يح د لٓ ٍ٘خ خٌٕٛ :خٌفٛخذ

 ؟باهلل الواحد الجالوخ شزكِن 
  «عَتتضٌٕٗتثبؿتتٌتاآلةتٗاالثتتِتٗاىتتغٗحتاىقتتضؽ»ٌٕفعددُض ؤْ خٌّٕدديك لدددي: 

 ً٘ يمٕي ٍ٘خ زدٌعَُٚش ؤْ ٘االء خٌؽبلؼص ٚخلً؟ 
ً  ، (خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ) :يمٕي ؤُٔٙ ؼبلؼصزً ال، خٌفٛخذ:   خوُ ٚخلد

خ٘دداالء  ً ٌيٕددٛخ  ،ؼبلؼددص ؤ٘ددىدٚ .. ِٕمددٍ ٚؤلّددً ٚلٍددي .. ؟ ؼبلؼددص، ٌيٕددٛخ ٚخلدد
خ  ً ددد ٚخلدد ٚ٘ددٍخ يددايي بٌددٝ خٌٙددُن خٌددٍي ٔددًي زددٗ خٌمٙددً خٌمددًيُ، ٚٔددًي زددٗ  ،٘ىص 

 .خٌّٕيك 
: 3 ِعدٝ)لصص لّدديش خٌّٕديك فدي  ِٓ وبلي ،لٕدصُ خٌعؽٍيػ ٕفُ بٌٝيلٛٔد ٔ

خأللٕدَٛ خٌؽددٔي ِدٓ ؤلددٔيُ  ٘دٍخت«بخاىَتتيَبتاعزَضتيـ٘اترتعضتىي٘قتذتٍتِف»: (66
 .ُ ِدء  ؽٚ٘مُٖ خأل٘مُ يم ،لٍٝ خألَض ودَؾ ِٓ ز ميُش ؼسُيص ، ٚ٘ٛخٌبل٘ٛض

٘دددٍخ  «ٍضتتتوتدَبٍتتتختال تفتتتغأٙتعٗحتاهللتّتتتبػت ٗاطاتاىـتتتَبٗادتقتتتضتاّفزذتتتذتىتتتٔ»
زيٓ خٌٕدّدء  ِىدٔٗخأللَٕٛ خٌؽدٌػ ،  «آري بتعيئ»خأللَٕٛ خٌؽدٌػ لٍٝ ٘ىً لّدِص، 

 .ٚخألَض
تٍِتاىـَبختقب »  «:تٕتظاتٕت٘تاثْت تاىذجيتتتٗاىتغٗحتاىتظ تُؿتغعدتثتٔل تٗر٘د 

 ٍ٘خ صٛض خأللَٕٛ خألٚي.
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  ٌ ألَض لٍدٝ خٌىدً ٚخلدً ِٕٙدد ٚـدٛي ِىعٍدف، ٚخلدً  ،لًٕٔد ؼبلؼدص ؤلددٔيُ خب

، ٚٚخلددً زدديٓ خٌٕددّدء ٚخألَض لٍددٝ ٘ددىً (خآلذ)ٌٕددّدء فددي خٚخلددً ٚ، (يٕددٛق)
ً  ٌٚؼبلؼص آٌٙص، )خٌُٚق خٌمًْ( ...لّدِص   .خيٕٛخ ٚخل

ظدي لٍدٝ ٘دىً لَٕٛ خآلؤٚ خأل ،ؤٔط ظٕعؽيك في ظٍه خٌٍمفص ؤْ ظمسً خٌمّدِص
ظٕعؽيك ؤْ ظمسً يٕٛق خٌٍي ٚظٕعؽيك ؤْ ظمسً خآلذ خٌٍي في خٌّٕدء ، ٚلّدِص، 

ً   ،ؼبلؼصبُٔٙ وُ ٘ىٛ ٘االء؟  .. لٍٝ خألَض  .خٌٚيٕٛخ ٚخل
 ٌُ يمسً في ليدظٗ بال خآلذ. خٌّٕيك  

ٓ   خٌّٕيك   ٔدٔٛض   ً  س  ل   يلٕي ؤٔإٌه: ً٘  ؟خالز
ٓ  خٌّٕيك   ً  س  ل  ًٙ ف ،خآلذ ً  س  ل  ٔمٓ ِعفمْٛ لٍٝ ؤْ خٌّٕيك   ؟خالز

 .الخٌفٛخذ: 
 خٌمًْ؟ خٌُٚق   ً  س  ل  زإْ ٔدٔٛض خٌّٕيك يٍوُ ه ٔٛ يًًٌ٘ 

 .ال، ال يٛـً خٌفٛخذ:
 ؟خآلذ   ً  س  ل   ؤْ خٌّٕيك  ظٍوُ ٔصٛٚ ًٌيه ً٘ يٛـً  

 .خٌىدٌك   خهلل  ٌّٕيك  خً ٌمً لس  ، ٔمُ  خٌفٛخذ:
 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس

خ   ٌ  ٘ٛ خإلٌٗ خٌمميمي ِٓ زيٕٙد؟ّٓ فؼبلغ ٘ىصيدض،  ؼّصب
خٌّٕدديك ٚ٘ددٍخ ٌدديٓ ـددٛخزي خٌٙىصددي، زددً ٘ددٛ ِددد لدٌددٗ خآلذ،  بٔددٗ خٌفددٛخذ:

 اللفٛخ ،  «عفعتعيْئتّذ٘تاىـَبختٗقبه:تأيٖبتاآلةٗ»: (9: 67 يٛلٕد)، ففي
ت قتضتأرتذتاىـتبعخت أيٖتبتاآلة»ي ىٍدُ خآلذ،  ، بٔٗ «أيٖبتاآلة» ّّٙصخٌّص خٌىٍٍٖ٘ 

ّ بتعيتٚتمتوتاـتضتىُيع ت تديتبح ت تب تقتضتأع يزتٔتؿتي ب ٍجضتاثْلتىُيَجضكتاثْلتأي  



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

أّتذتاإلىتٔتاىذقيقت تت:أثضيختىنوتٍِتأع يزٔ تٕٗظٓتٕ تاىذيبحتاألثضيتختأُتيعغفت٘ك
 «.ٗدضك

 ؟ ٗوؽدزٌٍي ودْ خٌّٕيك يٛـٗ ٌٗ ِٓ خ: ٚؤَيً ؤْ ؤّٔك بـدزص   ،خٌٕاخي ٌىُ
أّتتذتاإلىتتٔتاىذقيقتت ت»يمددٛي ٌددآلذ: خٌّٕدديك   «أيٖتتبتاآلة»ٌددآلذ، خٌفددٛخذ: 

 .«ٗدضك
 فّدٌخ لٓ خٌّٕيك؟

 «.ٗيـ٘اتاىَـيختاىظ تأعؿيزٔ»خٌفٛخذ: 
  ٌ فمددػ ِددٓ يمددٛي: ال بٌددٗ خٌّٕدديك لٍيددٗ خٌٕددبلَ يمددً زدٌميدددش خألزًيددص )خٌفٕددص(  خب

 .ٚيٕٛق خٌّٕيك َٔٛي خهلل ال خهلل،ب :، ؤيلميمي بال خآلذ
 ٍٚ٘خ ِد ٔمٌٛٗ ٔمٓ خٌٍّّْٕٛ.
 عكيدة التجميح والوثٍيات السابكة

 .. يإِددْٛ زعمددًي خآلٌٙددصٓ يٛؼٕيخٌددٚ)ؤْ ،  يعمددًغ ـٕدددذ خٌمددٓ لددٓ خٌؽدددٌٛغ
ُٙ خٌّفّٛلددص يددُٚٔ آٌٙددص ، ٌىددٓ لٕددًُ٘ ؼبلؼددص(خٌٕٙددٛي يإِددْٛ زعمددًي خآلٌٙددصٚؤْ 

 .بٌٗ ٚخلًٝ ٕعٙي بٌخٌؽدٌٛغ خٌٍي ي.. بٔٗ خأللٍٝ 
 ي ؤلُؤ ٌىُ ِد يمٌٛٗ خٌمٍّدء.ٔٛيل
خٌمدٌددر خٌفىددُي ٌمميددًش خٌعؽٍيددػ ٘ددٛ »ظمددٛي يخجددُش خٌّمدددَف خٌسُيؽدٔيددص: . 6

،  «صفيددٗ ظمٍيّدددض يٙٛييدد طٚصددي »وددبلَ خٌّٕددٍّيٓ،  ٌدديٓ، ٘ددٍخ «يٛٔدددٔي خألصددً
خآلذ ٚخالزدٓ ٚخٌدُٚق )خألٔدّدء خٌيٙٛييدص  ٚظمٛخٚ، ص يٛٔدٔيخألّٔدء خٌ لٍفٛخفمً 
ألْ خٌعصدَٛخض  ؛فٙدي ِدٓ ٔدليدص خٌعُويدر ُِودر  لفيدر ٌٍّٕديمييٓ»، (ًْخٌم

 .«ٌىٕٙد ِ ّٛٔص في فٍٕفدض ؤـٕسيص ،خًٌيٕيص فيٙد ِإوٌٛش ِٓ خٌىعدذ خٌّمًْ



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 لددددًِدء ييدٔددددص» وعدزددددٗ فددددي وُيٕددددي ـدَٔددددبلفؤٔددددعدٌ خٌمفُيدددددض . يمددددٛي 9

ً  لٍٝ خٌّٕيميص خٌممدص»: « خٌّصُييٓ خٌٛؼٕيدص  ٚبٔدٗ ِٕدعَٛي  ِدٓ ،بْ خٌعؽٍيػ يوي
 .«خٌفُلٛٔيص

فيٙدددد  ّٔددددٌؾ وؽيدددُش ظٕمدددً «ٚؼٕيدددص خٌّٕددديمييٓ»فدددي وعدزدددٗ  ٚزُظٕدددَْٛ. لدددًَ 3
 ٓ خٌٛؼٕيدض خٌٕدزمص.ِ خٌعؽٍيػ   خٌّٕيميص  

 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ
فٙدٛ ، (وٍدك فإلدر، عمٍدك زدٌّمسدص ظخٌىٍدك )صدفص : َؤفدط ـٕددذ خٌمدٓلدي 

بزٍيٓ يعمٍدك  وٍك   : ً٘ؤٔإي ؤْ ؤَيً فٕٙد د ..ٓ ظعمٍمدْ زسمعّٙييمٕي ؤْ خٌصفع
ُ   وٍك  ً٘ بٌٗ آوُ؟ ؤَ ؟ خهلل وٍك خٌُٙ ؟ ِٓ خٌٍيزدٌّمسص  يعمٍك زدٌّمسص؟  خٌٙ

 .ال  ؤِ خظصف خهلل زٙد ، فىً ٍٖ٘ خٌصفدض نزٍخ ال لبللص ٌٍٙخخٌفٛخذ: 
 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟

، ٚؤٔدد  ...«تٗاؿتَع٘اترقتضٍ٘اتاىت أت»: (48٘دميدء بد )ـٕددذ خٌمدٓ زدخٔعًٙٙ . 6
ٌودُ ٘دٍخ خٌدٕٛ َٚي فيدٗ .. خٌّٕديك فدي ٘دٍخ خٌدٕٛ؟ خٔدُ ؤيدٓ َٚي  خٌمدٓ: ؤٔإي

 ؟ فيٗ (خالزٓ)ٌوُ يٓ َٚي ٌىٓ ؤ، ُٚقخٌ
خٌبل ٌوُ ٌيٓ في خٌٕٛ  ً خ ؤز  ً  .زٓ ؤز

ٌىدٓ ٘دً َٚي ؤْ ٘دٍخ  .. َٚي في خٌمًٙ خٌمًيُ (خالزٓ)خُٔ ؤْ خٌمٓ ٌوُ . 9
 ٘دً َٚيض .. يٙددفخٌعي ٔىعٍدف خٌّٕإٌص ٘ي ٘ٛ ٚخلً ِٓ خٌؽدٌٛغ؟ ٍٖ٘  (زٓخال)

 ٌص لٍٝ ٚخلً ِٓ ؤفُخي خٌؽدٌٛغ؟الًٌٍ وٍّص )خالزٓ(
 ٌسعص.خٌُ يُي ٍ٘خ  خٌفٛخذ:

 
 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

وٍّددص ٘ددي فددي خٌمسُيددص  (َيددك خهلل)ٚ (ق خهللَٚ)خلعددُف ـٕدددذ خٌمددٓ زددإْ  ٌمددً
 .(ורוח אלהים) ٚخلًش
ٔددفُ ٔددٛ  :فددي خٌمددُْٚ خٌٛٔددؽٝ  ىسيددُخٌ يّفىددُ خٌيٙددٛيخٌ يِٕٛخٔددسبيمددٛي  

ٚال ،  (ורוח אלהים) يعمدًغ لدٓ َيددق خهلل «عٗحتاهللتيغ تعيتٚتاىَتبخ»خٌعىٛيٓ 
 .يعمًغ لٓ َٚق خهلل

 ؤ٘ىُ ٌىُ لٕٓ خٔعّدلىُ. 
*** 



 

 الوحداٌية والجالوخ 

 «.ٗرُجضصتٗأتاألع ت هللشيُتفزَّللتتل رغؿوتعٗد»: (604َِّّٛ خٌ)مٛي ي
 عكيدة التجميح والوثٍيات السابكة

، (في خٌٛؼٕيدضآٌٙص، ٚؼدٌٛغ  ٕ٘دن)ظىٍُ فعيٍص خٌٙيه في خًٌّخوٍص خألٌٚٝ: 
بْ خٌٕٙددٛي يإِددْٛ زمددًش آٌٙددص زدإلظدددفص بٌددٝ خٌؽدددٌٛغ )ٚلددًي فمدددي:  ٌٚىددٓ لدددي

 .(خٌٛؼٕي
ًش آٌٙدص، لٍدٝ في خًٌّخوٍص خألٌٚٝ: ؤْ خٌفُخلٕص وددٔٛخ يإِدْٛ زمد ٌوُض   ٚلً

بٌددٗ خٌٙددّٓ خٌددٍي وٍددك  ،ٔددسيً خٌّؽدددي: ِصددُ خٌفُلٛٔيددص ودٔددط ظددآِ زدإلٌددٗ َق 
ددخإلدلعُخُٔٙ ؤٔفسددط زددٚ ،خإلٌددٗ ٘ددٛ، ٚخإلٌٙددص ٔفعددٛض خآلٌٙددص ، ٚبٌددٗ خألَض ،رٌددٗ و 

خ  ... ٔٛض بٌٙص خٌّٕدء  ٌ ظٛـدً ، ٌٚىدٓ (ٚؤَِٚٚيدٓ ٚلدَْٛ ٓبيّي)فمػ  ٌيٓب
 غ خٌٛؼٕي ٚخٌؽدٌٛغ خٌّٕيمي.ظٙدزٗ زيٓ خٌؽدٌٛ ؼّص، فٍيٓ ؤوُٜ آٌٙص

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

ٔمدُؤ  ليٓ، ٌىٓ (بْ خٌّٕيك ٌُ يعىٍُ لٓ خٌُٚق خٌمًْ): خًٌوعَٛ ِٕمٍ لدي
يجنتذتاىعتبىٌتعيتٚت» -خٌُٚق خٌمدًْ ؤي - «ابختطاكتزٍٚٗ»(: 8 :66 يٛلٕد)في 

ددد يمددٛي خٌّٕدديك:  ت«س يتتختٗعيتتٚتثتتغتٗعيتتٚتصيّْ٘تتخ ٖضتعٗحتاىذتتهلل تفٖتت٘تيشتت»ٚؤيع 
 .(96: 65 يٛلٕد) «ى 

، «ثتتؤٍ٘عتآريتتختيشجتتغمٌعٗحتاىذتتهللت»: (64-63: 66 يٛلٕددد)فددي  خٌّٕدديك يمدٛي
فٖت٘تيعيمَنتٌتت ٍبتاىَعؼ تاىغٗحتاىقضؽتاىتظ تؿيغؿتئتاآلةتثبؿتَ أٗ»ٚيمٛي: 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

دٌىعددذ خٌّمدًْ ظىٍدُ لدٓ ف، فدي خإلٔفيدً ٌٍدُٚق خٌمدًٌْودُ  ٘دٍخ، «موتشت خ
 خٌؽدٌٛغ.

 ؟ ووع وَ؟سهكيف وارس اهلل صفاتْ يف األ
  (.ًٙ ٍ٘خ ِمسص؟ف ،وٍك بزٍيٓ)بٌخ ودْ خهلل لً : ٔإي خًٌوعَٛ
 ِٓ لدي: بْ خهلل وٍك خٌٙيؽدْ زٍٖٙ خٌىيفيص؟ ٚخٌفٛخذ: 

ددبزٍدديٓ ؤْ خهلل وٍددك ُٜ ٔدد (98لّليدددي )ٚ (64٘ددميدء بد )ُٔـددك ٌدد ليّٕددد  دِبلو 
ت ىتتٚتاىـتتَ٘ادارتتعضتأت:ّتتذتقيتتذتفتت تقيجتتلأٗ»ٔددمػ ٔعيفددص وسُيدجددٗ،  ؼددُ، بل  ودددِ
عىٍُ لددٓ ِٕصددسٗ يددفدٌٙدديؽدْ  (،63 :64)ب٘ددميد  «عفتتعتمغؿتتي تفتت٘ تم٘امتتتتاهللأ
 ، ٌٚىٕٗ ٔمػ ٔعيفص وسُيدجٗ.بل  ودِ دِبلو   ٗدهلل وٍمف، «اىصجختػٕغحتثْذ»

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
 لدٓ َٗيدً ؤْ ؤٔدإٌ، ٚؤ(بْ ِٛٔدٝ ٌدُ يدعىٍُ لدٓ خٌؽددٌٛغ): ِٕمٍ خًٌوعَٛ لدي

 .فعيٍص خٌٙيه يمٍك لٍيّٙدٌُ خٌٍٍيٓ  (30ِؽدي خأل)ٚ (9َٛ ٌِّّخ)
 ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية أً خمموقة؟

 (.ٌُ ؤلٍك لٍٝ فبلْ؛ ٚفبلْ؛ ٚفبلْ ؤٔد ) :يمٛي خًٌوعَٛ
ُٔدٔص خٌىسيُش ّٔدء خٌٍٖ٘ خأل .. ؤّٔدءُ٘ ٌوُض   خٌٍيًٓ خٌٕدْ ٌٌٍه ؤلٛي: و
ْ  ؛ ٌيٓ ٌي لدـص زُٙ  .ودٔط ؤفىدَُ٘ ظعمدَض ِك وٍّص خهلل ب

 .. ذ؛ ٚخالزدٓ؛ ٚخٌدُٚق خٌمدًْٔمُف ؤْ خٌّٕيمي ٘ٛ خٌٍي يآِ زددآل ٔمٓ
ٚلدَ ِدٓ ؤـدً  ،ِدض ِٓ ؤـً وؽديدٔد.. ِٓ يآِ ؤْ خٌّٕيك  خٌّٕيميٍ٘خ ٘ٛ 

 .ٔد؛ ٍ٘خ ٘ٛ خٌّٕيمييُظسُ



 

 الوحداٌية والجالوخ 
وددْ  خٌدٍيٕدٍّدْ َ٘دًي زٗ يدٍل ٔدعًٌٍطال ،ٔفدٓ خٌّٕدٛخي لٍدٝ لٍّط   ٌٛٚ
ّ  في  ٔدٍّدْ ٙدً يمٕدر ف ،«آيدض ٘ديؽدٔيص»وعدزٗ ٚوعر  ،خَظً ، ؼُ دخألصً ٍِٕ

 وٍ ؤلٛخٌٗ لٍٝ خإلٔبلَ ٚخٌٍّّٕيٓ؟ الٍٝ خإلٔبلَ؟ ً٘ ظًَ٘ي 
ٚال يمعددددُف زٕسددددٛش َٔددددٛي  ،ألٔددددٗ ٘ددددىٛ ال يمعددددُف زدددددٌمُآْ، ال  عإويددددًزدٌ

فٙدٛ ٌديٓ  ،ىً ٘ىٛ ال يمعُف ؤْ خٌّٕيك ـُٙ في خٌفًٕفٌٍه ٚوخإلٔبلَ؛ 
 ٌيٓ ٌي لدـص زٗ. ، ٚ ِٓ خهلل

 ٔمدٕ٘د؟ُؼميٓ في ٌّّٙدٌخ ٕٔعًٙٙ زدٌ
 .ٚخلًش زٛخلًشٍٖ٘ 

 وَ ِو الزوح الكدس حبسب الكزآُ الكزيي؟

ه ٌدُ يٕدمفَزّد ٚ (ِٓ ٘ٛ خٌُٚق خٌمًْ ِٓ خٌمُآْ خٌىُيُ؟): ٔإٌعه  دؤيع  
ٌٚدديٓ ِددٓ  ،ِددٓ خٌمددُآْٚؤَيددًٖ ٌىددٓ ؤٌوددُن زددٗ ِددُش ؤوددُٜ؛  ٌئلـدزددص..خٌٛلددط 

 خأللدييػ.
 عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟ ِن

 .ٙدِٛظٛل لٓ ظىٍّط   ليػُٔـك ًٌٍّخوٍص خألٌٚٝ 
 «ثيعتبًتاهللفت٘افٚت»: يمدٛي خٌىعددذ لدٓ خٌؽددٌٛغ( ليدػ خٌمًي)ٍٛ فعمٕد ٔفُ ف

عتثيعتتبًتٗعفتت»  «فتت٘افٚتاىتتغةتثيعتتبً» :ٚيمددٛي ،(66 :93 مددًي(، ٚفددي )خ4ٌ :93)
ذ ٚخالزدٓ ٚخٌدُٚق ؛ ٕ٘دد ٔدُٜ خهلل خآل(9 :94)خٌمدًي  «عيئتعٗحتاهلل..تفنبُتعيْئت
 ٚخٌيٙدٛي ِٛٔدٝويدف يمدٛي خٌدًوعَٛ زدإْ  ؟خٌٛلي خإلٌٙي ٌُّ٘دٌخ ٌوُ .. خٌمًْ
  ؟!خٌُٚق خٌمًْ مُفٛخٌُ ي

 .ً٘ ـحط زٍٙخ ِٓ لًٕي؟ ال
ت.ت«اىٚتاىشغيعختٗاىٚتاىشٖبصحتيق٘هتاىغة»



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ؟اجلىع لمتعظيي أً لمعدد
فت تؿتْختٗفتبحت» :لدٓ خٌؽددٌٛغ (6٘دميدء )بٔدفُ فدي د في يمٛي خٌىعدذ ؤيع  . 6

تتعؼيبتاىَيلتعأيُذت ـ  رت٘دتتؿتَعُذتصتٌتت..تبتعيتٚتمغؿت تعتبهتٍٗغرفتعاىـيضتابى
 زدٌفّك. «ٍِٗتيظٕتتٍِتأايْب»زدٌّفُي  «عؿوٍِتأُتت:ل تاىـيضتقب 

د يمٛي خٌىعدذ في ٔفُ . 9 ِدك ِدٓ  ،زددٌفّك «ٕيٌتّْتؼه» :(66خٌعىٛيٓ )ؤيع 
ذ ٚخالزدددٓ ٚخٌدددُٚق يدددعىٍُ ِدددك خآل بٔدددٗ «ّجيجتتتوتأىـتتتْزٌٖٕيتتتٌتّْتتتؼهتٗ»؟ خهلل يدددعىٍُ
 خٌمًْ.

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
ؤيٓ ) ( ٌوُ خآلذ ٚخٌُٚق خٌمًْ، ٚٔإي: 48٘ميدء خلعُف خًٌوعَٛ زإْ )ب. 4

 ؟(خالزَٓٚي فيٗ 
ٍْتظتٗات٘صٓت»: خٌٍي يمٛي  (66: 48 ٘ميدءب) فيخالزٓ ٘ٛ خٌّعىٍُ  خٌفٛخذ:

 ٍ٘خ ٘ٛ خالزٓ خٌّعىٍُ. «ْٕبكتأّب
٘ىٛ  - «ٍزٚتعفعزٌتاثِتاإلّـبُ» :د يمٛي خٌىعدذ في بٔفيً يٛلٕدؤيع  . 5
ثتتوتأرنيتتٌتت ٍتتِتّفـتت تئ بٗىـتتذتأفعتتوتشتتيت فذيْئتتظترفَٖتتُ٘تأّتت تأّتتبتٕتت٘» -خالزددٓ
؛ ٕ٘دد «ٗدتض تةٗىٌتيزغمْت تاآلت ٗاىظ تأعؿيْ تٕ٘تٍع ت مَبتعيَْ تأث ت ثٖظا
 ذ ٚخالزٓ. خآل يلٓ ؤلِٕٛ دلًيؽ  ُٜٔ 

 تزتيب األقاٌيي
ٌدديٓ لٕددًٔد ٘دديء فددي خٌىعدددذ خٔددّٗ  ،ٍِمٛـددص زٕدديؽص يددد فعدديٍص خٌٙدديهؼّددص 

د ز ، زً يّٕك(لَٕٛ خٌؽدٌػخأل)ؤٚ  (لَٕٛ خٌؽدٔيخأل)ؤٚ  (لَٕٛ خألٚيخأل) د ظُظيدر ظ ددِٕم 
 .لدٔيُخأل
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ةتٗاالثتتتِتٗاىتتتغٗحتثبؿتتتٌتاآلتعَتتتضٌٕٗ»: (98ِعدددٝ )صدددميك ؤٔدددٗ َٚي فدددي 

ُودص خٌُٔدٌٛيص  فدي ٔدٛ؛ ٌىدٓ (ذ؛ خالزدٓ؛ خٌدُٚقخآل) عُظيدر:خٌ ُٕٜف؛ «اىقضؽ خٌس 
 .آوُ دُٜٔ ظُظيس  َٔؽْٛ خٌؽدٔيص ٛفي و
خ ٌديٓ ٕ٘ددن آوُ ٌؤللدٔيُ..  دظُظيس   (69َٔؽْٛ خألٌٚٝ ٛو)في ُٜٔ وٌٍه ٚ  ٌ ب

دد خٌعُظيددرؤلٕددَٛ ؤٚي؛ ؤلٕددَٛ ؼدددٔي؛ ؤلٕددَٛ ؼدٌددػ؛ ألْ  زمددط إٔددسميص ز ديمؽيٕددد خٔؽسدل 
 .لٍٝ زمط خأللدٔيُ

 ن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟ِ
عديك مٍدٗ ٌٌ، فٍدُ يفسٕدي،  (9َِّّٛ خٌ)عمٍيك لٍٝ ٍص خٌٙيه خٌيِٓ فع ؼٍسط  

 ؤٌعّٓ ٌٗ خٌمٍَ! .. خٌٛلط
 أّتذ» ،خٌّدعىٍُ ٘دٛ خالزدٓ «اّت تأسجتغتٍتِتاٖتختق تبختاىتغة»يمٛي خٌَِّّٛ: 

تتت اؿتتؤىْ تفؤع يتتلتاألٍتتٌتٍيغاص تتبت أّتتبتاىيتتً٘تٗىتتضرلٗت اثْتت  بتٗأقبرتت تاألع تٍين 
ت فتبآلُتيتبتأيٖتبتاىَيت٘كت ٍضوتاّبختسؼ ترنـغٓت رذ ٌَٖتثق يتتٍِتدضيضت ىل

يتتت٘اترتتتؤصث٘اتيتتتبتق تتتبحتاألع  قَّلل قجيتتت٘اتت ٗإزفتتت٘اتثغعتتتضحت اعجتتتضٗاتاىتتتغةتثشتتت٘ ت رعأ
خ   «االثِ  ٌ فزجيتضٗاتت يت٘اتاالثتِتىتئلتيم تتقجم تت»فدي خٌمٙدً خٌمدًيُ  ِٛـٛي (خالزٓ)ب

 .«قييوتيزقضتغ جٔتألّٔتعِت؛ٍِتاى غيهلل
 االستداله خبامتة إدمين وتى عمى التجميح 

فدي ِعدٝ  ..(66ِٚدُلٓ  98 ِعدٝخودعبلف زديٓ  ٕ٘ددنبْ ) :ِٕمٍ خًٌوعَٛ لدي 
ِدُلٓ ٚؤِد فدي  ،«ٗعَضٌٕٗ..تاطٕج٘اتٗريَظٗات»ب٘دَش بٌٝ خٌعٍٍّش ٚخٌعمّيً  98
خ ٕ٘ددن فدُ ،«اطٕجت٘اتٗامتغػٗا...» :يمدٛيفيعىٍُ لٓ خٌىُخِش ف 66  ٌ ق زديٓ خٌدًلٛش ب

 ٌٍىُخِش ٚخًٌلٛش ٌٍعمّيً.
ودددَؾ ، ؤي ٘ددٛ ِددٓ خٌمددٓ خٌمسٙددي ٔمددُؤ لصددص  (8 خٌُٔددً ؤلّدددي)ٔددفُ فددي 

 .آِٓ زدٌُذ ٚخلعًّ، ٌٚىٕٗ خٌٙمر خٌيٙٛيي 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

دد (60ؤلّدددي خٌُٔددً )ٚوددٌٍه ٔددُٜ لدجددً خٌّدجددص فددي  يٕددٛق خٌّٕدديك  ً خٌددُذَّ لس 
 .ٌيٓ ِٓ خٌيٙٛيَِٚدٔي، ٚ٘ٛ ٚ ،ٚخلعًّ
ٌيٕدط ٚ خٌدُذ، ٍدط  لس  زدجمدص خألَـدٛخْ  صؤْ ٌيًيد (66ؤلّدي )د في ُٜٔ ؤيع  ٚ 

 ٚإِٓط ٚخلعًّض. ،فعك لٍسٙد خهلل ٌٚىٓ ،ِٓ خٌيٙٛي
  ٌ  ِد ٘ٛ خٌّٛظٛق؟، خب

خٌٕمؽص خٌؽدٔيص  خٌٕمؽص خألٌٚٝ ..ِٓ ؤٍَٚ٘يُ ٍٖ٘  ٌ٘سٛخ خزعًخء  بٌٕٙد بٌٗ ظُظير، خ
خ ٕ٘دن ظ .. خٌٕمؽص خٌؽدٌؽص بٌٝ ؤلدصي خألَض .. خٌٕدُِش  ٌ  .ُظيرب
 ،مٕدًِد ظىٍدُ زؽدُْ ٔىٕدٛخ فدي لٍدٛزُٙفُٔخٖ في زًخيص ؤلّدي خٌُٔدً؛  ٍٚ٘خ

 .٘ىٛ يٙٛيي ؼبلؼص آالفٚخلعًّ في ٌٌه خٌيَٛ 
ٓ زدٌٛظبلِيٍ ٘ددٚي ْ بليػ (  8ؤلّدي خًٌُٔ )ؼُ زمً ٌٌه يعًَؾ زٕد في  

ِفّٛلدص ِدٓ خٌعبلِيدٍ؛ ؤِدد  بٔٙدُٚخ يسُْٙٚ زدٌىٍّص؛ ِدٓ ٘داالء؟ ؤخٌؽُٔٛٔي زً
 بال ِددكٌٚددُ يعىٍّددٛخ ، فدددٌٛخ ِسٙددُيٓ زدٌىٍّددص ف ،ظٙددععٛخ ٔعيفددص خالظددؽٙديخٌددٍيٓ 

غتاىتتغةتأفغػّتت تٍتتِتىَتتبتُؿتت»( 65: 6 غبلؼيددص)فددي  ٗ َٚيٌّدددٌخ؟ ألٔدد ..ٌيٙددٛي فمددػخ
 ؛ ِدٓ خٌّدعىٍُ؟ زدٌٛٓ خٌُٔدٛي«ألثشغتثتٔتثتيِتاألٍتٌتثْعَزٔت..ٗصعبّ تت ث ِتأٍ 

 .دٖ وًِص زيٓ خٌيٙٛيٚؤلؽخٌُذ ِٕٗ إخٔع فمًزؽُْ ٚؤِد زٌٛٓ زيٓ خألُِ ؛ 
 ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية أً خمموقة؟

ٚظددُ بلددديش صدديدغعٗ َ،  395ٔددٕص ٚظددك لدددْٔٛ خإليّدددْ ) :لدددي فعدديٍص خٌٙدديه 
 (.ٍّدٌخ؟ف َ،386ٕٔص 

خٌّٕيك ٍ٘خ لسدَش  :ُِٙؼميٓ وؽيُيٓ ـُٙٚخ؛ ٚخلً يمٛيٕ٘دن ألْ  خٌفٛخذ:
ٌٚديٓ  ،ك ِدٓ خألذ فمدػؽدمًْ ٌديٓ زدإٌِي ِٕسخٌُٚق خٌ :مٛيآوُ يٚ ، لٓ َٚق

ددؽِٕس ٌددٌٍه ... ؤٔصدددف ِعمٍّدديٓ؛ فٕعيفددص يمددٛي زمٕددسٗ ِددٓ خالزددٓ؛ وددً ٚخلددً دم 
 ظك لدْٔٛ خإليّدْ.زٛٚلدِٛخ  ،خـعّك خألٔدلفص َٚـدي خٌىٕيٕص
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ٔددددٛخء وٕددددد ودؼٌٛيدددده ؤٚ ، زّىعٍددددف ؼٛخجفٕددددد  ٚٔمددددٓ خٌّٕدددديمييٓ ٔددددآِ زددددٗ

ؤْ ِددٓ خزع ددٝ خٌىددبلٚ ٚـددر لٍيددٗ  وددًٚؤَؼددٌٛوٓ ؤٚ بٔفيٍيدديٓ زُٚظٕددعدٔط؛ 
ودددً ِدددٓ ال يمفدددؿ ٘دددٍخ ، ٚيعّٕددده زدإليّددددْ خٌفددددِك خٌمددددَ ٌٍىٕيٕدددص خٌّٕددديميص

 .دؤزًي   دخإليّدْ يْٚ بفٕدي يٍٙه ٘بلو  
ٙ  خٌٍ٘خ خإليّدْ   ً   دفدِك ٘ٛ ؤْ ظمسً بٌ  ،فدي ظٛليدً دفي خٌؽدٌٛغ؛ ٚؼدٌٛؼ   خٚخل

ٚخٌددُٚق  َ،ٚخالزددٓ ؤلٕددٛ َ،ألْ خألذ ؤلٕددٛ ،ٚال ٔفصددً خٌفددُٛ٘ ،ال ّٔددّؾ خأللدددٔيُ
 ،ً ِعٕدٚيفِٚ ،ٚخلً ٘ٛضٌىٓ خألذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ ال ،خٌمًْ ؤلَٕٛ

د  ـبليٚ  .ٌٍه خٌُٚقو، ٚىّد ٘ٛ خألذ وٌٍه خالزٓ ، فؤزًي ِم 
ً   43لددٛخٌي يعىددْٛ ِددٓ  لدددْٔٛ خإليّدددْ خٌّٕدديميٚ لددر ؤْ يؽٍددك ؤٌّددٓ  خزٕدد
 لٍيٗ.
ددد ًقخٌسددد ضٍّدددد ظىددددؼُف ُيٓ ؤلّدددًش فدددي خٌىٕيٕدددص ؤْ وددددْ ٕ٘ددددن لدـدددص ٌٍّمع س 

ددد ٘دددٍخ ٘دددٛ لددددْٔٛ خإليّددددْ خٌدددٍي ٔدددآِ زدددٗ  ،لٍدددٝ َٚق ديفعّمدددٛخ ٚيمٌٛدددٛخ لُٚف 
 وّٕيمييٓ.

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
؛ بْ ٌدُ (93خٌمدًي )فىيدف ٔفٕدُ ِدد ـددء فدي ٔدفُ  ،بْ ٌُ يىدٓ ٕ٘ددن ؼددٌٛغ

(، 66خٌعىدددٛيٓ ٚ)؛ (6 ٘دددميدء)بفىيدددف ٔفٕدددُ ِدددد ـددددء فدددي  ،يىدددٓ ٕ٘ددددن ؼددددٌٛغ
 (.30(، ٚ)خألِؽدي 9ٚ)خٌَِّّٛ 

، فمددً لدددي د ـدددء فددي خألٔدـيددًفىيددف ٔفٕددُ ِددٚبْ ٌددُ يىددٓ ٕ٘دددن ؼدددٌٛغ، 
 «.ةتٗادضأّبتٗاآل»خٌّٕيك: 

 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس
ددد لٍددٝ ِددد ـدددء فددي ؤلددٛي ٚ تمددٛي:؛ فٕددُٜ ٘ددىٛ خٌّٕدديك ي(67يٛلٕددد )ظمٍيم 

ٗيـتت٘اتت أّتتذتاإلىتتٔتاىذقيقتت تٗدتتضكت:أُتيعغفتت٘كت:ثضيتتخٕٗتتظٓتٕتت تاىذيتتبحتاأل»
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ّ بتعيتتٚتمتتوتت اىَـتتيختاىتتظ تأعؿتتيزٔ  فٍددٛ ٔددإٌط  ،  «اـتتض..ط تاطتأع يزتتٔتؿتتي ب
وُـً ِٕصف ؤٔإٌه  خٌميدش؟خٌٕٛ ِٓ خٌٍي يمؽي  ٍ٘خ زمٕر: فعيٍص خٌٙيه 

 .ٌىٍّص خهلل َتلد
 خٌٍي يمؽي خٌميدش ٘ٛ خٌّٕيك.  :ٌٕد يمٛيخٌّٕصف ٔ 

٘دي ْ خٌميددش خألزًيدص ب :فعديٍص خٌٙديه فيسٕدديفي خٌميددش خألزًيدص؟ ِد ٘ ٚؤٔإي:
 .(6) ِمُفص خهلل

 ؟ويف يمُف خإلٕٔدْ خهلل :فٕمٛي ٌٗ 
ّتتبتٕتت٘تاى غيتتهللتأ »وّددد ٘ددٛ ِىعددٛذ:  فيسٕدددؤْ ي –د بْ ودددْ ِٕصددف   -فعددُض يف 

 .«التث اىٚتاآلةتادضتيؤر تأىيؾت تٗاىذهللتٗاىذيبح
ٕتبتأّتبتٍعنتٌتٗ»: (98ٝ ِعَّدفدي )، يمدٛي خٌّٕديك ٘ىٛ خٌُذ يٕٛق خٌّٕديك
دد ٘ددىٛ ِعٛخـددً ٘ددٍخ؛ «متتوتاأليتتبًتاىتتٚتاّق تتبختاىتتضٕغ  ّ ٗأّتتبتت أّتتبتاألٗه»... ديخج

 .«ٗأّبتاىْٖبيخت اآلسغ؛تأّبتاىجضايخ
فْٖتبكتت ديضَتبتاازَتعتاصْتبُتأٗتصلصتختثبؿتَ »( يمدٛي خٌّٕديك: 68ِعٝ )في ٚ

 .ص ِٓ خٌّٕيكٚبِد ِسدٌ  ،ٍ٘خ بِد ظفًيف ،«أمُ٘تف تٗؿ ٌٖ
 .(6:8)خٌُئيد  «اىنب ِتاىظ تمبُتٗاىظ تيؤر »

 ِدددٓ ؤلدددٛخيٙدددد ٔمٍعؤَـدددٛ ِدددٓ فعددديٍص خٌٙددديه ؤْ يمٍدددك لٍدددٝ خٌٕصدددٛٚ خٌعدددي 
 خٌّٕيك.

                                                 
ٌُ يمً خًٌوعَٛ ِٕمٍ ٌٌه، زً لدي: خٌميدش خألزًيص ٘ي خٌفٕص ٚخًٌخَ خآلوُش، ٚخٌمٓ َؤفط في ٍٖ٘ خٌفمُش ِٚد لسٍٙد ِٚد زمً٘د  (6)

خ، ٚؤْ ٍٖ٘ ٔعىْٛ بـدزدض خًٌوعَٛ ِٕمٍ.  َ  يفعُض لٛخ



 

 الوحداٌية والجالوخ 

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

عٗدتلتترغؿتُوتت»مددي: فـٕدذ خٌمٓ ؤوؽإ في خٌٕٛ خٌٍي خٔعًٙٙ زدٗ  ،زًخيص
ُيهلل... ُيهلل» :ٌٕٛ ال يمٛيخ؛ت«فَّللزَّللش  يَّللهلل» :ٌٚىٓ يمٛي ،«فَّللزَّللش  فُق وسيُ زيٓ  فؽّص  «فَّللُزش 

يَّللهللتٗرجضصتٗأتاألع »؛ ىٍّعيٓخٌ  .«فَّللُزش 
، لعٝ ال يمدي زإْ ٍ٘خ ودٚ زدٌعُـّدص خٌمُزيدص.. ٔفٍيّيخإلٕٛ يلٕد ٕٔفُ خٌ

 .«  They are created»خٌٕٛ خإلٔفٍيّي يمٛي:
يَّللُقُ٘» :٘ىٍخخٌٕٛ ٚفي ٕٔىص خٌُ٘سدٔيص خٌيٕٛليص  ُوتعٗدلتفَّللُيش  ؿ  فعميً   «رُغ 

 خٌعّيُ لٍٝ خٌىدجٕدض؛ فإَـٛ ؤال ُٔـك ٌّؽً ٍٖ٘ خٌؽُيمص في ظ ييُ خٌٕصٛٚ.
 وَ ِو الزوح الكدس حبسب الكزآُ الكزيي؟

 ِٓ ٘ٛ خٌُٚق خٌمًْ في خٌمُآْ خٌىُيُ؟       ٚزىصٛٚ ٔاخٌه: 
تتعَّللت :يمٛي خهلل لّ ٚـً ُِ ي  ٍ َّلل ُٗحتاأل  تاىغُّ  ٔ تث  هَّلل َّلّلؼَّلل تت﴿ت َّلِل ي ع  ْتظ  َُ تاى  َّلِل ت  ٍ ت َّلُل تى زَّللُنت٘ ج لَّلل يَّللٚتقَّللي 
ت﴾ ِإ ي ج  ٍُّ ت ث  مإ غَّلل تعَّلل

ُإ ب َّلـل ي  ت :ٚيمٛي ، 693]خٌٙمُخء:  ث  ثم تلَّلل تِتعأ  ٍ ت تُعُٗحتاى ُقُضؽ  ُٔ ىَّلل َّلّلؼأ ت ﴿تُقو 
ت﴾ َّلِل ي  َ تي  ـ  َُ ٙتى ي  تغَّلل ثُش  َّلٗل ٙت تض  ُٕ َّلٗل ت ُْت٘ا  َّلٍل تآ َّلِل ي تاىأظ  تى ُيضَّللجم ذَّلل هللم   :ٚيمدٛي  [201]اىْذتو:تتث بى ذَّلل

َّلْلت ي  ؿَّلل ؤَّللع  يًّبت﴾﴿تفَّلل  ٘ اتؿَّلل غ  بتثَّللشَّلل َّلٖل تىَّلل ضأوَّلل َّلَل زَّلل َّلْلبتفَّلل بتُعٗدَّلل َّلٖل ىَّللي  ت.[21]ٍغيٌ:تتبتا 
 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟

خٌّدعىٍُ ٕ٘دد ): يمدٛي ٚ ، «ٍْظتٗا٘صٓتأّتبتْٕتبك» :ٕعًٙٙ زٕٛـٕدذ خٌمٓ ي
 .(خالزٓ ٘ٛ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

خالزدددٓ غيدددُ ِٛـدددٛي فدددي  ٌىدددٓ
ٍدديٓ فددي خٌددٕٛ لددًيػ ، فخٌددٕٛ 

ٍ٘خ خٌٕٛ ال يعمدًغ  .. لٓ خالزٓ
، زددً خألِي ٍٚـددٛيٖ ِٕدد ٚلددٓلٕددٗ 

وَٖٛ؛ خٌٍّه يعمًغ لٓ خٌٕٛ 
، ٌعفدً خَـك بٌٝ ظفٕديُ خٌٕصدٛٚ

 خٌٍّده زّدد ٔيصدٕمٗ ِٕدٗ يىسدُُ٘ش ٛءٔسد ٚخٌدٕٛخٌّعمًغ ٘دٛ خٌٕسدي ب٘دميدء؛  ؤْ
 .(6)وَٖٛ

بتٍتِتقجتوتأُتأّ» :خٌٕٛ ]وّد في خٌعُـّص خٌيٕٛليص ٚخٌمُزيص خٌّٙعُوص   يمٛي
 في ٕٔىص  خَـمٛخ بٌٝ خٌٕٛ ،«ٍغتمْذتْٕبكيذضستاأل
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َّلّلت» :ٗمٌٛددزـٕدددذ خٌمددٓ يٕعٙددًٙ  ؤْ ٘ددٍٖ خٌصددي ص )فيددُٜ   «جيجتتوْتتؼهتُّٗتٕيتتٌت
 .(]لًي  صي ص ـّك

ت﴿تا ت ، ٚفدي خٌمدُآْ:مدًيخٌٌٚيٕط ـّدك  ،عمفيُخٌٍٖ٘ صي ص ـّك زً  ُِ ت َّلّلذ  ّأتبت
ت﴾ َّلُل بف ظُ٘ تىَّللذَّلل ُٔ ّأبتىَّلل ا  َّلٗل ت غَّلل م 

َّلْلبتاىظم  ى  خآلذ؛ ٚخالزدٓ؛ ) خٌمدُآْ يمٕدي، فٙدً   9]خٌمفُ:  َّلّلؼأ
 .؟ ال ال!د في خإلٔبلَؤيع  خٌعؽٍيػ ٍِوَٛ ؛ ً٘ (؟ٚخٌُٚق خٌمًْ

                                                 

يصْعتٍـغرٔتت قضتأدجٔتاىغةت»سٕي بُٔخجيً خٌّفٍِٛيٓ في زدزً: يمٛي خٌٕٛ لٍٝ ٌٕدْ خٌٕسي ب٘ميدء ِعمًؼد  لٓ ٍِه ٔيٕعصُ ٌ (6)
اؿَع٘اتٕظا:تىٌتأرنيٌتٍِتاىجضختف تت رقضٍ٘اتاى  تأريذتثٔتفيْجختطغيقٔت أّبتأّبترنيَذتٗصع٘رٔ تثجبثو تٗينُ٘تطعاعٔتعيٚتاىنيضاّييِ

ثص٘دتاىزغٌّتت بثو تإغث٘اتٍِتأع تاىنيضاّييِاسغا٘اتٍِتث» .. ٚخآلْ خٌٕيً خٌُذ ؤٍَٕٔي َٚٚلٗ. ،«ٍْظتٗا٘صٓتأّبتْٕبكت اىشفبخ
أاغٙتت ٗىٌتيع ش٘اتف تاىقفبعتاىز تؿيغٌٕتفيٖب تق٘ى٘ا:تقضتفضٙتاىغةتعجضٓتيعق٘ةت شيع٘ٓتاىٚتأقصٚتاألع ت ّبصٗاتثٖظات أسجغٗا

َٔي وَٖٛ خٌٍي (، فمً ظمممط خٌٕسٛءش لٍٝ يً خٌٍّه خٌفد96-64: 48)ب٘ميدء  «ىٌٖتٍِتاىصشغتٍبخ تٗشهللتاىصشغتففبضذتاىَيبٓ
 .لعٝ لٍٝ يٌٚص خٌىًٍخٔييٓ، ٚؤَـك ٘مر بُٔخجيً بٌٝ فٍٕؽيٓ
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 لديٓ يدٍوُْٚ لٕدً خٌمسدُخٔييٓ ٌفّك خٌعمفيُ ِمُٚفص صي ص אלהים() «٘يٌُٛؤ»
 .ـّك لًي طٌٚيٕ ،صي ص ـّك ظمفيُ אלהים() «ُ٘يٌٛؤ» ...-لّ ٚـً-خهلل 

ِٚمُٚف في خٌىعدذ  ،ْ ـّك خٌعمفيُ ِمُٚف لًٕ خٌيٙٛيب :ٚؤظمًٜ ٚؤلٛي
 ِٚمُٚف في خٌٍ ص خٌمسُخٔيص. ،خٌّمًْ

 ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية أً خمموقة؟
وُ زيّٕددد ؤٌوددُ ؤٔددد ؤَٚيفدددْٔٛ.. ٘ددٛ يددٍٔددٍّدْ َ٘ددًي؛  ٍوُـٕدددذ خٌمددٓ يدد

ِدد  فدي ظُظٍيددْٔٛ ٚؤَٚيفددْٔٛظمعمً  بٌخ وٕط  ..  ًَ٘ي، ٚؤٔد ؤٌوُ ظُظيٍيدْٔٛ
 .، فإَـٛ ؤْ ظىسُٔيزٍّٕدْ ًَ٘ي ؤلعمًٖ 
لدددٓ ؤوسدددُ لٍّددددء ٌٌددده فٙدددً ظمدددٛي  ،َـدددً ٍِمدددً ٔدددٍّدْ َ٘دددًي لٕدددًي 

 ؟ إٔٗ ٍِمًزًٙ ظمٛي لٕٗ ف ،وعدذ 6000دْٔٛ صدلر فيؤَٚ ؟!..خٌّٕيميص
ٙددٍخ ؤٚي ِددٓ ظىٍددُ زٙددٛ فخٌعؽٍيددػ؛  ِصددؽٍكظُظٍيدددْٔٛ خٌددٍي ؤٚـددً  وددٌٍه

ظُظٍيددْٔٛ  ، ٘دً؛ بٌخ وٕط ظمٛي لٕٗ ؤٔٗ ٍِمً فسٙد ٚٔمّدط«خٌعؽٍيػ» ّصؽٍكخٌ
 ؟ِؽً ٍّٔدْ ًَ٘ي

 سه؟ ووع وَ؟كيف وارس اهلل صفاتْ يف األ
 ، زًوٍك خٌٙيؽدْ ٌُ يىٍمٗ زٍٖٙ خٌىيفيصخهلل ليٓ ) :َؤفط ي ـٕدذ خٌمٓيمٛ

خٚزمً ٌٌه صدَ ُ٘ ،دوٍمٗ ؼيس    ُ  . (ي
  ٕ د خهلل وٍمدٗفٙدً ؟ خٌٙدُزميدص ِدٌخ لٓ  ،دلٕ خ؟ ،  دؼيس   ُ ٌدُ يىٍدك ؤؼدُ صددَ ٘دُي
  ُ خخإلٌٗ ٘  ً خ  ِٓ خٌىيُ؟ خٌُٙ وٍٗ ظ يُ ؟ ً٘خ ؤز  ً خ؛ ؤز  ً  .ٍ٘خ غيُ صميك.. ال ؤز

 تساوي األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ُوبلِٙد ظمٍدً زدإْ) ؛ْيفددَٔٛٚـٕددذ خٌمدٓ ودبلَ ظُظٍيددْٔٛ ٚؤٌّد َفدط 
ٚؤْ  ،ْٚفي وٍّص خهلل ؤْ خأللددٔيُ ِعٕددٚيفً خٌمٓ ًٙ ف (،!يعمدَض ِك وٍّص خهلل

 لٓ ٍ٘خ خٌّٛظٛق.٘يء  يوٍّص خهلل ؤ ال يٛـً في؟ ٚخلًخٌؽبلؼص 
 

 تزتيب األقاٌيي

َ ِٓ خٔعىًخَ  ٍَّ  (خأللٕدَٛ خٌؽددٔي)ٚ (،لٕدَٛ خألٚيخأل) لسددَخض:ـٕدذ خٌمٓ ل
 (.!ٚال ؼدٌػ ،ٚال ؼدٔي ،لَٕٛ ؤٚيٌيٓ لًٕٔد ؤ)(، فمً لدي: ؽدٌػٌلَٕٛ خخأل)ٚ

ٕ٘ٛيش فدي ِمدظدُظٗ زمٕدٛخْ خٌسدًق  ددٌسدزفيد ـٕدذ خٌمٓ؛ ٚؤلٛي: زً لًٕوُ 
زصددفعٗ ْٛ، غددخٌٍٛ عِّٗىددٓ يميددٝ زصددف: »ٚخٌُٙؼمدددض؛ يمددٛي زدددٌمُف خٌٛخلددً

لٕددَٛ فدٔددعىًَ وٍّددص خأل ،«زدددٌُٚق خٌمددًْ خٌددٍي فيددٗ يلٕددَٛ خٌؽدددٔي خٌددٍي يميددخأل
 .خٌؽدٔي
 60/4/6973َ زيٓ خٌسدزد ٘دٕٛيش ٚخٌسدزدد زدٌٛٓ خٌٕدديْ فدي لمًفي خـعّدق ٚ

خ» :صدًَ زيددْ ِٙدعُن لدٓ خٌّفعّمديٓ يمدٛي  ً ٔ دد  ٚخلد ٚزةٌددٗ  ،ِمدُْٚ زدإْ ٌٕدد بيّد
خٌؽدددٌٛغ ِددٓ  لٕددَٛ خٌؽدددٔيخأل ،ٚزبل٘ددٛض خزددٓ خهلل خٌٛليددً ،ٚخلددً ِؽٍددػ خأللدددٔيُ

خٌىدؼٌٛيده ٘دٛ َؤي  ، ؤيخٌسدزد زٌٛٓ خٌٕديْخٌسدزد ٕ٘ٛيش ٚ ، فٍٙخ وبلَ«لًْخأل
ظٕعؽيك ؤْ ظمُؤٖ ِٓ ، وّد خإلٔعُٔط ٘سىص لٍٝ، ٚظٕعؽيك ُِخـمعٗ ٚخألَؼٌٛوٓ 
 فدظدً ٔديًخٌَْٚدؤلذ  «يٕٛق خٌّٕيك في ظمدٌيً خٌىٕيٕدص»لٕٛخٔٗ  وعدذ لٍّي

ٚ(603.) 
خٌّٕدديك  :ِددٓ ٔفددٓ خٌىعدددذ (659ٚ )فددي  فدظددً يمددٛي خألذٚزدٌّٕدٔددسص 
 .ٛظٗ زمً ؤْ وسُؤيَن ُٔ ال٘

 يمُف ؤٔٗ بٌٗ.  فٍُ يىٓ ،ؤِد ٚ٘ٛ ص يُ



 

 الوحداٌية والجالوخ 
ددً  ال  ٔددإٌط خٌمددٓ ٔدداخ ]ٌددُ يفسٕددي لٕددٗ : ٔمددٓ ِعفمددْٛ لٍددٝ ؤْ خٌّٕدديك لس 

ً  خآلذ   ٓ   ، فًٙ لس  خٌمًْ؟ خٌُٚق   ً  ؟ ًٚ٘ لس  خالز
 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟

فٚتاىتغةتافت٘»،  «يعتبًفٚتاهللتثافت٘» مددي:فٌوُ ـٕدذ خٌمدٓ زمدط خٌٕصدٛٚ 
خزددٓ َٚٚق ٕ٘ددد ٚ ،ٕ٘ددد آذفّددد يخَ ٌددًيٕد  ...«اىقتتضؽتفنتتبُتعييتتٔتاىتتغٗحت..ثيعتتبًت
ال يٛـً لًُٕ٘  خٌٕصدَٜ ألْ، ٌٌٚه (!!خٌؽبلؼص ٚخلً): خٌمٓ لًٕ ّمٕدٖف ،لًْ

 ؟ خٌمٓ ٔٛ ٚخلً يمٛي زإْ ٘االء خٌؽبلؼص ُ٘ ٚخلً؛ فّدٌخ يمًّ
 يسًؤ زدٌعفّيك.

 يمَٛ زٗ:خٌٕفدَ خٌعفّيمي خٌٍي صبلليص ٝ ِؽدال  لٍفٍُٕ ظمدٌٛخ 
 «.ف تاىجضختسيهللتاهللتاىـَبختٗاألع » :خهلل يمٛيؤ.  

 «.ف تاىجضختسيهللتاهللتاىـَبختٗاألع » :خٌىعدذ خٌّمًْ يمٛيذ. 
ف تاىجضختسيهللت» :خٌّٕٕٛذ ٌٗ ٔفُ خٌعىٛيٓ يمٛي -لٍيٗ خٌٕبلَ-ِٚٛٔٝ ؾ. 

 .«اهللتاىـَبختٗاألع 
ٕٔدسعٙد بٌدٝ خٌىعددذ؛ ٘دً ٕٚٔدسعٙد بٌدٝ ِٛٔدٝ؛ ٚخهلل،  ٔفٓ خٌمسدَش ٕٔسعٙد بٌٝ

ً  فمٍي ٍ٘خ ي  ً٘ خٌىعدذ خٌّمًْ ٘ٛ خهلل؟ ً٘ خهلل ٘ٛ ِٛٔٝ؟ ؟خفمً خٌؽبلؼص ٚخل
 !!خٌؽبلغ ؤْ يىؽحٕي في ٚخلًش ِٓ ٍٖ٘ خٌمسدَخضخٌمٓ يٕعؽيك ال 
فتت تاىجتتضختسيتتهللتاهللتاىـتتَبخت» :خظددٗخٌىعدددذ خٌّمددًْ فددي ؤٚي فمُيمددٛي ؤٌدديٓ  

 ٍيخٌعفّيك خٌدىٌٍه ؤْ ِٛٔٝ ودظر ٍٖ٘ خألٔفدَ؟ ف دٌيٓ صميم  ؤ ؟«ٗاألع 
..تفنتتتبُتعييتتتٔتاىتتتغٗحتتفٚتاىتتتغةتثيعتتتبًافتتت٘»ت،«فٚتاهللتثيعتتتبًافتتت٘» خٌمدددٓ يمدددَٛ زدددٗ
ً  يٍ٘خ  ً٘ ؛«اىقضؽ  !؟خفمً ٘االء خٌؽبلؼص ٚخل

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

خٌيٙددٛي  ٌعمٍّددٛخ ؤْ ؛(خٌددُٚق)ؤَيددً ؤْ ؤلددًَ ٌىددُ ّٔدددٌؾ ِددٓ خٔددعىًخَ وٍّددص 
 خٌمٓ: خٌىدجٓ خٌٍي يعمًغ لٕٗ مصًْٚال ي (خٌُٚق)لًِٕد يٕعىًِْٛ وٍّص 

دد  «عٗحتاىؼّتتبتقتتضتأضتتيٌٖ» ( يددٍو69ُ :4٘ٛ٘ددك ) بل  ِددؽ .6  ،دففمددً ٌٍّٔددد َٚل 
 ؟فًٙ ٌٍّٔد ؤلَٕٛ خّٔٗ َٚق

  .ددٌ يُش ـمً ٌٙد َٚل  ف ؛«عٗحتاىميغح» ( يٍو64ُ :5خٌمًي ) في. 9
 .(7 :6ظيّٛؼدْٚ خٌؽدٔيص ) «ٗاىَذجختحٗحتاىق٘ تثوتععٗحتاىفشو». 3
 .(8 :66 دُئي)خٌ «أع بٌٕتاهللتعٗحتصجبد» .4
 .(96 :4وَٛٔؽْٛ خألٌٚٝ ) «عٗحتاى٘صاعخ» .5
 .(60 :69خٌُئيد ) «عٗحتاىْج٘ح» .6

 ؟!لدٔيُوٍٗ يمعسُ ِٓ خألً٘ ٍ٘خ 
 .زٍٙخ خٌّمٕٝ خٌفعفدض (َٚق)دٌيٙٛي يٕعىًِْٛ وٍّص ال، ف 

 ُ الكزيي والكتاب املكدسالتوحيد يف الكزآِن 
  ؟آٌٙصؤلدٔيُ خٌٕصدَٜ ً٘ 

تلٌٛددٗ: َؤيٕدددٚلددً ٘يددص؛ ٌٛخٌىعدددذ خٌّمددًْ يمفددر لددُٕٙ صددفص خألخٌفددٛخذ: 
ت.«أّذتاإلىٔتاىذقيق تٗدضكت..تأيٖبتاآلة»

 ؟زٍٙخ خٌٕٛ ّدٌخ صٕك ـٕدذ خٌمٓف
، ال  («أّذتاإلىٔتاىذقيق تٗدتضكتٗيـت٘اتاىَـتيخ») :غُيسص؛ لديلُؤٖ زؽُيمص 

 .ٍخ يمُؤ خٌٌٕٛيٓ ٘ى
؛ «ٗيـتت٘اتاىَـتتيختاىتتظ تأعؿتتيزٔت أّتتذتاإلىتتٔتاىذقيقتت تٗدتتضك» :يمددٛي خٌددٕٛ

، ؤً٘ٙ ؤْ ال بٌٗ بال خهلل » :د ؤلٛيوّ ،بّٔد ٘ي خٔعحٕدفيص ،فٍٖٙ خٌٛخٚ ٌيٕط لدؼفص



 

 الوحداٌية والجالوخ 
خ َٔٛي خهلل  ً  مدُؤٌيٓ ٘ىٍخ ظ   (؟..ال بٌٗ بال خهلل ِٚمًّ) :ِمٕد٘د، فًٙ  «ٚؤْ ِمّ

 .خٌٕصٛٚ
 بَ( و)الزوح الكدس( إهلني وع اآلب؟ِن أقٍووا )اال

 ٌٕسمػ: ً٘ ؤلعدء خٌؽدٌٛغ ِٕعممْٛ ٌؤلٌٛ٘يص؟ َزّد يىْٛ وٌٍه، َٚزّد ال.
 ( ٚخٌّٕددديك يعمدددًغ لدددٓ ِٛلددد39ً :63ِدددُلٓ )زدددٗ فدددي  ؤؤٚي ٔدددٛ ؤزدددً. 6
ٗالتاىَل نتختت بتأدتضَٖثتيٌعلتيفت أٍبتطىلتاىيً٘تٗريلتاىـبعخ» ، فيمٛي:خٌٕدلص

 .«ٗالتاالثِ»:تلٌٛٗاللفٛخ   «االتاآلة تالثِتٗالتات اىظيِتف تاىـَبخ
  ؟خٌٕدلص ٛلًِٓ خٌٍي يمُف ِزمٕر ٍ٘خ خٌٕٛ، ؤٔإٌىُ ٚ

 .خآلذخٌفٛخذ: 
 خٌٕدلص؟ ٛلًً٘ يمُف خالزٓ ِ

 .لَٕٛ خٌؽدٔي ال يمُفخأل خٌفٛخذ:
 خٌٕدلص؟  ٛلًً٘ يمُف خٌُٚق خٌمًْ ِ

  «اآلةتاال» ،٘دددٛ خآلذٚلدددط خٌٕدددلص دٌٛليددً خٌدددٍي يمددُف ، فال خٌفددٛخذ: 
خٌمددجٍْٛ ] ٚ٘دٍخ خٌدٍي ؤؼسعدٗ خٌمٍّددء.. دالزٓ ٚخٌدُٚق خٌمدًْ يْٚ خآلذ ف ٚ٘ىٍخ

 .ٍّ٘ر خٌعدزميص ؤٚ خًٌٚٔيص ز
ِعٕدددْٚٚ فددي )خآلذ، خالزددٓ، خٌددُٚق خٌمددًْ(  ؤٔددط ظددآِ زددإْ ـٕدددذ خٌمددٓ،

 .خٌُٚق خٌمًْ، ٚيٕدٚي خالزٓيٕدٚي خآلذ خآلٌٙص لًٕوُ ِعٕدْٚٚ، لِٕٛيص؛ خأل
عٕددٚي زٌدُ يىٛٔدٛخ يمعمدًْٚ  ٚخٌىؽيدُ ِدٓ خٌمٍّددء خألٚخجدًص آزددء خٌىٕيٕدٌىٓ 

 ؤَٚيفدددددْٔٛ.. ظُظٍيدددددْٔٛ.. .. خٌّدظدددديص خ لٍددددٝ خٌٕصددددٛٚخلعّدددددي  لدددددٔيُ ؛ خأل
ٌدُ يىٛٔدٛخ  ، ِدك ؤٔٙدٍُّٕدْ َ٘دًي ٙسُٙٙ زؤْ يخٌمٓ ٌُ يٕعؽك ..  يٛٔعيْٕٛ

 .لدٔيُزعٕدٚي خأل ْٚمعمًي



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

صدددلر ِفّددك دٔدديْٛ خٌسدزددد ؤؼٕ٘ددٛ لدددٔيُ ظٕدددٚي خأللددٓ ؤٚي ِددٓ ظمددًغ 
 .لدٔيُزعٕدٚي خألمعمًٚخ ٍُ يفؤِد ِٓ لسٍٗ ٔيميص، ٚ
خ    ٌ خٌدُٚق تٔفدً ؤْ ؤلٕدَٛت«ٗأٍبتطىلتاىيً٘تٗريتلتاىـتبعخت...» ٍ٘خ خٌٕٛفي ب

 . ٗخالزٓ وٌٍه ال يمُف، ٚخٌٕدلص ٛلًيمُف ِ الخٌمًْ 
اىتغٗحتتكٍزٚتاتبختطا» (:63: 66 يٛلٕدخلعسٕٗ خٌمٓ ِٓ )آوُ  دٕإوٍ ٔص  . 9ٌ

٘ٛ يُيً ؤْ يمٛي  ،«ألّٔتالتيزنيٌتٍِتّفـٔ تفٖ٘تيغشضمٌتاىٚتاَيعتاىذهللت ذهللاى
ثتوت تالتيتزنيٌتٍتِتّفـتٔ» .. ٌىٕدٗ لَٕٛ خٌؽدٌػخأل ؛َٚق خٌمًْ  خٌّمصٛي ٘ٛ زإْ

، بٌدٗ؟ ال ٍخً٘ ٘ !!«التيزنيٌتٍِتّفـٔ»لَٕٛ خٌؽدٌػ خأل ..«موتٍبتيـَعٔتيزنيٌتثٔ
 ٌيٓ زةٌٗ.

ٗالتأدضتيعغ تت ىيؾتأدضتيعغ تاآلةتاالتاالثِٗ» (، ٚفيٗ:97: 66 عِٝ. )3
 ؟ خٌمًْ خآلذ   خٌُٚق  يمُف ًٙ ف؛ «االثِتاالتاآلة
ال يمدُف  ٍيُٚق خٌمدًْ خٌددٌفد ؛«االتاالثِ» :خٌٕٛ يمٛي، ألْ ال خٌفٛخذ: 

 ؟!ويف يمدي لٕٗ زإٔٗ بٌٗ ،خآلذ
 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

لدًي خألَٚخق خإلٌٙيدص فدي  ٘دً ظمُفدْٛ .. ٘دٍخ خٌدٕٛ خٌمفيدربٌدٝ خّٔمٛخ ٚ 
  ؟خٌىعدذ خٌّمًْ
 هلل. خٌىعدذ خٌّمًْ يمًؼٕد لٓ ٔسمص ؤَٚخق .. ؤَٚخق ٔسمصخٌفٛخذ: 
ىتٔتت ٗفت تٗؿت تاىشتي٘رتستغٗ تقتب ٌتمؤّتٔتٍتظث٘ح» :(6 :5خٌُئيدد )يمٛي فدي 

خ خٌؽدٌٛغ صدَ  ،«أعٗاحتاهللتؿجعخٕ تت أعيِتؿجعخٗت قغُٗتؿجعخ  ٌ خ!!ب  َ  ألْ لد٘دٛ
7+3=60. 

تؿتتجعخٍصتتبثيختّتتبعتٍزقتتضحتٕتت تتؿتتجعخ»(: 5 :4 خٌُئيددد) ٔددفُ فددي فددًِٖٚؽٍددٗ ٔ
 «.أعٗاحتاهلل



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 «.أعٗاحتؿجعخٕظاتاىظ تيق٘ىٔتىٔت»( : 6: 3خٌُئيد )في  ِٚؽٍٗ

 ؤٔدْ إِٓٛخ لسً ؤْ يّٕمٛخ لٓ خٌُٚق خٌمًْ؟  ؼّصً٘  :خٌٕاخي
 :69ؤلّددي خٌُٔدً ) في ٔدفُ ٍ٘خ خٌٕٛ خٌمفيربٌٝ خٌفٛخذ: ٔمُ. خّٔمٛخ 

تاىْ٘اد تف تاازبػتٍبتثعضتث٘ىؾتأُت م٘عّض٘ؽتف تأثي٘ؽتمبُتفيَبتسذضف»ت(:6
 ؟وفددَ ؤَِدإِيٓ خٌعبلِيدٍ االء ً ٘د٘د  «رلٍيتظتٗاضتفبطتأفـؾ تاىٚتابختاىعبىيخ
ت:قبى٘اتىٔت؟ٕوتقجيزٌتاىغٗحتاىقضؽتىَبتآٍْزٌت:فقبه» .. يىًّ خٌٕٛ:ِْٛإِبُٔٙ 

لددٓ خٌددُٚق  بل  خ ؤصددِإِددْٛ ٌددُ يٕددّمٛ  «ٗالتؿتتَعْبتأّتتٔتي٘اتتضتاىتتغٗحتاىقتتضؽ
فُٙ ِإِْٛ َغُ ؤُٔٙ ٌُ يّٕمٛخ لٓ خٌُٚق  ،ٍٚ٘خ ٌُ ياؼُ في بيّدُٔٙ ،خٌمًْ
 !!خٌمًْ

 تساوي األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن

٘ددً لميددًش ِسد٘ددُش ، ٗ ٕددل ٕدديؤَـددٛ ؤْ ظفيس ال  إٔددإٌه ٔدداخٔ  ،ـٕدددذ خٌمددٓ
ؤٔٙد لميًش ِٕعمًؼص خوعٍدف فيٙدد خآلزددء  ؤَ ؟ظٕدٚي خأللدٔيُ ِٛـٛيش في خٌىعدذ

 ؟لٍٝ غيُٖ زمٛش خإلِسُخؼَٛ فصدَض لميًش ٌٍىٕيٕص ؼٕدٔيْٛؤخٌسدزد لعٝ خٔعصُ 
 .ّٔك بـدزص لٓ ٍ٘خ خٌٕاخيؤؤٚي ؤْ 

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
ٓ ِدٚيعٕددءي: ) ،«ٗأّتبتاىيتً٘تٗىتضرلت أّذتاثْ »: ٗمٌٛزـٕدذ خٌمٓ  ٕعًٙٙي
 (.]بٔٗ خٌّٕيك  ؟خالزٓ خٌٍي يعىٍُ لٕٗ خٌٕٛ ٍ٘خ

ففددي ؛ ظددمٛخ خٌٕصددٛٚ زفددٛخَ زمعددٙد؛ -لٍيددٗ خٌٕددبلَ-ٔددٍيّدْ  بٔددٗٚؤلددٛي: 
ْ تت أّبتأمتُ٘تىتٔتأث تب»(: 7:64)صّٛجيً خٌؽدٔي  ٗاُترعت٘طتأإصثتٔتت بٕٗت٘تينتُ٘تىت تاث

دٚ ؛«ثق يتتاىْتبؽتٗث تغثبدتثْت تآصً ت » :يمدٛيفد يعمدًغ لٕدٗ ؤيع  بتٕت٘تيجْت تثيز 
ْ تت بث تأمُ٘تىٔتأّبت تأثضىٚتاألاصجذتمغؿ تٍَينزٔتأُتّبتأٗت ؿَ ال   «بٕٗ٘تينُ٘تى تاث

أّتبتاىيتً٘تٗت اثْت  أّتذ» (:9فدي )خٌِّّدَٛ خٌٕٛ خٌٍي ٌوُٖ ـٕدذ خٌمدٓ ِؽً ٍ٘خ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ٙدً خٌّٕديك ف ،«ٍضتوتاّتبختستؼ ترنـتغٓت رذ ٌَٖتثق تيتتٍتِتدضيتضت..تٗىضرل
 ؟ د٘يح   لؽُ ٚوُٕ

بّٔدد وددْ يعمدًغ لدٓ ،  -لٍيٗ خٌٕبلَ- دٌٕٛ ٌُ يىٓ يعمًغ لٓ خٌّٕيكف
 .-لٍيٗ خٌٕبلَ-ٍٔيّدْ 

ـ  دـٕدذ خٌمٓ وظمًغ   :مدٛي خٌّٕديك، فدٔعٙدًٙ زلٓ ِٛظدٛق خٌؽددٌٛغ دَ
 ٍٖ٘ خٌّميدص) :ٚيمٛي ؛(10:ت21)ٍزٚتت«أمُ٘تأّبتف تٗؿ ٌٖت؛ديضَبتاازَعتاصْبُ»

 .(]لميميص 
]فدي ٔدٛ آودُ  وسُ ظبلِيدٍٖ ؤ -لٍيٗ خٌصبلش ٚخٌٕبلَ-دٌّٕيك ، فال  ٚؤلٛي:

دد؛   ّ ّ تأ»(: 33 :7فمدً لددي فدي )يٛلٕدد زإٔٗ ٌٓ يىْٛ ِمُٙ يخج تابتيـتيغ تّتبتٍعنتٌتػٍب
ددد خٌعبلِيددٍ ٙددٛ ٌدديٓ ِددكف، «عؿتتيْ أىتتٚتاىتتظ تاٍ تت تأصتتٌتت ثعتتضُت  ّ فددي دٌّميددص ف ،يخج

 ،ٌٚيٕدط خٌّميدص خٌمميميدص، ِميدص خٌٕصدُ ٚخٌعإييدً  .. ِميدص ِفدِيدص (90: 68)ِعٝ 
 .ٌٚيٓ ِمٕد زٍخظٗ ،زةيّدٕٔد ٚخٌّٕيك ِمٕد خٌيَٛ؛ ِمٕد

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

ٔدديمىُ لٍدديُٙ خٌمددٓ  ٕ٘دددن ؼدجفددص ِٕدديميصؤَيددً ؤْ ؤلددٛي ٌىددُ: زدٌّٕدٔددسص 
ٍ    دِٓ ودٌف خٌىٕيٕص ٚلدي ٘يح  ، ألْ وً  ؤي ِسعًلص« ]ُ٘خؼمص»زإُٔٙ  ُ زٗ، ٌُ ظم

...  ؼمددصيصددسك ِددٓ خٌُٙخؼمددص، ٌددٌٍه فإٔددد ؤٔددعسك خٌمددٓ، ٚؤلددٛي زددإُٔٙ ِددٓ خٌُٙخ
ُٙ ِٕيميْٛ ودٔٛخ يمعمًْٚ ؤْ خٌُٚق خٌمًْ ٘ٛ ِبلن  ؤٔؽدٝ، َخـدك فدي ٘دٍخ ٌىٕ

 (.35 ٔسد غُي َٛيْٛ )خٌبل٘ٛض خٌّمدَْ( )ِٚٛٔٛلص خأل
د في ٍ٘خ خٌىعدذ يمٛي خأل زإْ خٌىٕيٕص ٌُ  (690ٚ )في ٔسد غُي َٛيْٛ ؤيع 

 .!!بال في خٌمُْ خٌُخزك خٌّيبليي (ؤلَٕٛ)ظٕعؽك ظمًيً ِمٕٝ وٍّص 
 .ٌُ ظىٓ ِٓ لمدجً خٌّٕيك  خٌّصؽٍمدض ألْ ٍٖ٘]خٌفٛخذ: ٌّدٌخ؟  
خ إلٔصدظىُ.   ُ  ٘ى
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***



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 

 وَ ِو الزوح الكدس حبسب الكزآُ الكزيي؟

مًي: ِٓ ٘دٛ خٌدُٚق   ّ ؤٌوُ خٌمّيّ خٌٙيه ِٕمٍ ؤٔٗ ٌُ يفدٚزٕي لٍٝ خٌٕاخي خٌ
ْ  خٌمددًْ؟  مُآٔيددص خٌعددي ظددعىٍُ لددٓ بَٔدددي خٌددُٚق خٔعٙددًٙ زددسمط خآليدددض خٌ ٚب
 .خٌمًْ

 ؟٘دً ٘دٛ ٘دىٛ آودُ ؟ٌىٓ ٔاخٌي: ِٓ ٘ٛ خٌُٚق خٌمًْ؟ ٘دً ٘دٛ ـسُيدً
 ِٓ ٘ٛ؟ 

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
ّددد َٚي فددي ٔددفُ ، َٚزؽددٗ ز(يددعىٍُ لددٓ ٔددٍيّدْ 9 ِّّددَٛخٌ): خٌددًوعَٛ لدددي

 !!جيًٛصّ
 فيٗ. خ؟ ٌيٓ ِٛـٛي  (9 َِّٛخٌّد )ِد لبللص ٍٔيّدْ ز ٚؤلٛي:

خ  ،(يعىٍُ لدٓ ودَٖٛ 48٘ميدء ببْ ): خًٌوعَٛ لدي ؼُ ٚودَٖٛ ٌديٓ ِٛـدٛي 
 .(48٘ميدء ب)َٖٛ ِٓ وزىً زٕدؼص ؤلٛي ٌه: ؤوُؾ ٌي خُٔ ٚفي خٌٕٛ، 

خ ب: بْ خٌّددعىٍُ ٘ددٛ خٌددًوعَٛ زمددً ٌٌدده لدددي  ٌ ٘ددميدء زمٕددر خٌددٕٛ ب٘ددميدء، ب
ٌِي، ٍٚ٘خ يعمددَض ِدك خٌّٕؽدك؛ ألْ ؤ ؤٔٗ يمٕي ، ٍٚ٘خخٌٕيً ؤي   «ٍْظتٗا٘صٓ»
خٌّٕؽك ويف ل عً، فٍيٓ ِٓ ٚويف ؤظٝ، ٚويف لدٖ، ٚ٘ٛ،  ِمُٚف ِٓ٘ميدء ب

 ؤْ ي ؽسك ٍ٘خ لٍٝ خٌُٙيمص.



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 لددي خٌدًوعَٛ: «أّبتٍعنٌتموتاأليبًتاىٚتاّق بختاىتضٕغ»لٛي لٛي خٌّٕيك : ٚ

 (.ٍ٘خ ِمٕٝ َِّي)
ٕ ٝ َِّي د.ٌفدٌّمٕٝ ٕ٘د  ،ٍٙخ خـعٙدي ِٓ فعيٍص خٌٙيهفال،    يٓ ِم

 تساوي األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن

 .(بْ آزدء خٌىٕيٕص ٌُ يمعمًٚخ في خٌؽدٌٛغ): خًٌوعَٛ لدي
ٍٗ ٚخلدً وددٌك خٌىدً، » لدْٔٛ خإليّدْ:ُ٘ خٌٍيٓ ٚظمٛخ  ٚؤـيسٗ: زً ٔدآِ زةٌد

د لٍعٗ في خًٌّخوٍص ٍِ٘خ يٕدلط ، «ٚٔآِ زدالزٓ ميي،ٚٔآِ زدٌُٚق خٌمًْ خٌّ
 خألٌٚٝ ٚخًٌّخوٍص خٌؽدٔيص.

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

تتهلل»لٍددط  ٌددي:  خهلل ئُددً َٚلددٗ، )ؼددُ ٌوددُض  ؤْ ِمٕدددٖ:   «رغؿتتوتعٗدتتلتفُزشيَّلل
ٍ  فدٌٕدْ ظ   فيمٛي لٍٝ خٌٕدْ، د ؤَ ال ، ً٘ال ؤيَي (،..؟!كى  ؟فّٙعدٗ ِٕده صدميم 

 .؟!في ٍ٘خ خٌّمؽكآٌٙص خٌٕدْ  ـمٍط  فإٔط 
.. ظمؽي ليدش ؤي ، «رغؿوتعٗدلتفزجضص تٗرشي هللتٗأتاألع »لٌٛٗ:  ِمٕٝ

 ٍ٘خ ٘يء ؼسيمي؛ ألٔٗ َٚق خهلل.
 (.ٕ٘دن ؤَٚخق وؽيُش)د: ؤيع  خًٌوعَٛ لدي 

، «عٗحتاىشت٘ »، ٚ«عٗحتاىؼّتب»ٕ٘ددن ٚوٍّص خهلل، في ٔمُ ٕ٘دن ؤَٚخق وؽيُش  
 .«عٗحتاهلل»ٌىٓ ٕ٘د يعىٍُ لٓ   «عٗحتاىٖ٘ٙ»، ٚ«عٗحتاىنجغ»ٚ

ٕ٘ددد لددٓ خٌمددًيػ  ٍدديٓف  «فنتتبُتعييتتٔتعٗحتاهلل»فددي ٔددفُ خٌمددًي:  مددُؤٕددًِد ٔل
عٗحت»ٕ٘ددن ؤَٚخق وؽيدُش، ٌىدٓ خٌدٕٛ ٕ٘دد لدًي   «عٗحتاىؼّتب»ؤٚ  «عٗحتاىنظة»
 .، فإظد٘د خهلل، فإظد٘د خٌُذ«اهلل

 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
ضتتتعتأعتتتضاخكتٍ٘طئ تتتبتقتتتبهتاىتتتغةتىغثتتت :تاايتتتؾتعتتتِتيَيْتتت تدزتتتٚتأ»ق٘ىتتتٔ:ت
ت؟«قبهتاىغةتىغث »في لٌٛٗ:  ٌيط فعيٍص خٌٙيه يىسُٔد ِٓ خٌّعىٍُ  «ىقضٍيل

اايتتؾتعتتِتيَيْتت ت»: «ٔددديٚلدددي ؤٌددٛ٘يُ ألي» (נאם יהוה ׀ לאדני) ٚزدددٌمسُي:
 ؟، ٌيعٗ يىسُٔي ِٓ خٌّعىٍُ ٕ٘د«دزٚتأضعتأعضاخكتٍ٘طئ بتىقضٍيل

 أً خمموقة؟ِن أقاٌيي الجالوخ )االبَ والزوح الكدس( أسلية 
د خًٌوعَٛ ظىٍُ  خٌفدُق زديٓ ٔدٍيّدْ َ٘دًي ٚخٌفّدلدص خٌؽيسديٓ خٌدٍي لٓ ؤيع 
ٌُ يّٕك فٍيٕدّك فدي ودً ِىددْ: ؤي ٘دىٛ  ِٓٚ ،ؤلٛي ٌٗ ِفدُ٘ش.. ٌٚوُُ٘ 

 .ٚال ٔعسك ؤ٘ىدٚ ،فٕمٓ ٔعسك خٌىعدذ خٌّمًْ ، ال يعفك وبلِٗ ِك وٍّص خهلل
بْ وددْ وبلِدٗ ال يعفدك ِدك  ،فدي ؤي ِِددْ ،ؤي دد وددْ ،ؤي ٘ىٛ: ؤليً ؼدٔيص ٚ

لدي لدبلْ، ٘دٍخ  ،لدي فبلْ .. ٚال ٔعسك ؤ٘ىدٚ، فٕمٓ ٔعسك وٍّص خهلل  ، وٍّص خهلل
ؿتتغاطتىغايتت ت ».«ت.اىتتٚتاىشتتغيعختٗاىتتٚتاىشتتٖبصحتيقتت٘هتاىتتغة»ٌدديٓ ٌٕددد صدددٌك زددٗ 

 .«ّٗ٘عتىـجيي ت ملٍل
 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

  ٍ ؿتجعت»ؤلدٛي:  فمديٓ، صُِّيدِٓ خٌ ؽيُىخٌُ ؤْ في ٔفُ خٌُئيد فعيٍص خٌٙيه يم
فدي وٍّدص خهلل ٘دٛ َلدُ خٌىّددي،  7ُلُ فددٌخٌىدٍِص،  صب٘دَش بٌٝ خٌُئي، فٍٙخ «عيُ٘
دد  «ؿتجعتضتغثبد»،  «ؿتجعختأثت٘ا »ٔمدٛي:  فمديٓ   «ؿتتجعتأعٗاحتاهلل»ٔمدٛي:  ٚؤيع 

 .. ال ؟ٔسك ؤَٚخق هلل ً٘ ِمٕدٖ ؤْ ًٌيٕد
 ّيص.ً٘ خهلل لًٕٖ ٔسك ليْٛ؟ ال، وٍٙد ؤَِٛ َِ 

٘دً ، ﴾اىتغدَِتعيتٚتاىعتغفتاؿتز٘ٙ﴿: ليٓ يمٛي خٌمُآْ لٍٝ ٔسيً خٌّؽدي
ال ِمٕد٘دد، ٚال ٔمدُف ، ٚٔمدٓ : ٍ٘خ ِفدِ خًٌوعَٛيمٛي ٔيفُٕ٘د ٌي؟ يّىٕٗ ؤْ 
 .ٍ٘خ َِّ ؤْ ٔعفدِٚ ..ٕٔعؽيك 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
لددي ٌٕدد فعديٍص فمدً ،  60]خٌفدعك:  ﴾يضتاهللتفت٘ تأيتضيٌٖ﴿ٌّد ٔمٛي ٌٗ:  ِٚؽٍٗ

  .(ِفُي ِفدِ ٘ي)خٌٕدزمص: خٌٙيه في خٌّٕدـُش 
ٚغيدُ  ،ٌمعُظهـدجّ ّفدِ ؤٔد ال ؤفُٙ ٌّدٌخ خٌ؟ ٌّدٌخ ّْٔ زّيّخٔيٓ ِىعٍفيٓ

 ؟خٌّٕدٚخش في خٌفٍُ لًال  ؤٌٚيٕط ّ ٌي!! ، جـد
 اجلىع لمتعظيي أً لمعدد؟

دددد:  خٌدددًوعَٛ يمدددٛي ٌٚودددُ خآليدددص  ،(سُيدددصفدددي خٌمِمدددُٚف ـّدددك خٌعمفددديُ )ؤيع 
ٔدٕعمًغ ، ٚ٘دٍخ  9]خٌمفدُ:  ﴾غتٗاّبتىٔتىذبفظُ٘اّبتّذِتّؼىْبتاىظم﴿خٌىُيّص: 

 في ِٕدـُظٕد خألويُش.يَٛ خٌىّيٓ  -بْ ٘دء خهلل-لٕٗ 
ِدددٓ لدددديش خٌّعمدددًؼيٓ ؤْ يٕدددعىًِٛخ صدددي ص خٌّفدددُي ... فُلدددْٛ يمدددٛي: ؤٔدددد 

 . -زدٌّفُي-لدي: ؤٔد فُلْٛزً  ،فُلْٛ ٔمٓفُلْٛ ٌُ يمً: فُلْٛ .. 
ً: ٔمدٓ ٔسٛؤٍصدُ .. خٔدعىًَ : ؤٔدد ٔسٛؤٍصدُ ، ٌدُ يمدٔسٛؤٍصدُ لدديٌمً 

 .«ّجيجو» تٗ«ّْؼه»وٍّص )ؤٔد(، ؤلٛي ٍ٘خ ألزُ٘ٓ لٍٝ 
ظمفديُ، ٚال  ص ال يٛـدً ـّدكفي خٌمسُيد ،فعيٍص خٌٙيه  : يدإلٛي ٌمعُظهٔ 

خ،  صخٌمًيّدددددد صخإلٔفٍيّيدددددد بال ،صفددددددي خإلٔفٍيّيدددددد  ً دألُِ فدددددد صفددددددي خٌمُزيدددددد ؤِدددددددـدددددد
 فيُ.ظمـّك ٍ٘خ .. ٘ٛ فُي ٚخلً (، ٚلٍٕد ،ٔمّٓىٓ ...)ِ

 ،٘دىٛ لٕدًٖ ٔمدٛيمصدً ِدٓ خهلل ال يمعددؾ ؤْ ي مفدُ ٔفٕدٗ، خٌعمفديُ  ؼُ،
ففي خٌمسُي ال يٛـً  ٌٌه.. فيُيً ؤْ ي مفُ ٔفٕٗ، يُيً ؤْ يُفك ٔفٕٗ، خهلل لد٘دٖ

زصدي ص  ْٕدُٜ ٍِدٛن خٌٍّدٛن ٍِٚدٛن خألَض يعىٍّدٛفخٌعمفيُ،  ـّك٘يء خّٔٗ 
 .(ؤٔد فُلْٛ)، (ٔسٛؤٍصُؤٔد )خٌفُي 

 ِٓ ؤيٓ ؤظٝ زٍٖٙ خٌفىُش؟ٌيعٗ يىسُٔي 
ٌٚىددٓ (،  39ىددُٚؾ ٚ)خٌ (،98ٚي خألجيً ٛصددّ)يمعّددً لٍددٝ ٌددًوعَٛ خ ٌُزّددد

 .ّدُِيٚي لٍيٙخٌٙدً٘خْ ٍ٘خْ 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟

قتتضٗؽ تقتتضٗؽ تقتتضٗؽ تعةتاىجْتت٘ص ت»خٌىعدددذ:  يمددٛيدء ي٘ددمبفددي ٔددفُ  
 .«ٍجضٓتٍوختموتاألع 

ت.«أيٖبتاآلةتاىقضٗؽ»: ]يصف خآلذ زإٔٗ لًْٚ  (67يٛلٕد )ٚفي 
دد فدي   «اىقتضٗؽ»خالزٓ ؤٔدٗ  (7 :3)خٌُئيد ٔفُ  صفٚي  ( :35 :6ٌٛلدد )ٚؤيع 

 ٘ىٛ خالزٓ.، ٍ٘خ لٓ  «اىقضٗؽتاىَ٘ى٘صتٍْلتيضعٚتاثِتاهلل»
دد  ( يصدف8 :4( ، ٚ)4 :6ٚفي َٔدٌص )ظٕدٌٛٔيىي خألٌٚٝ  خٌدُٚق خٌمدًْ ؤيع 

ت»: زإٔٗ لًْٚ  .(63 :6في )ؤفٕٓ وٌٍه ، ٚ«اىقضٗؽعٗدٔتتبأع بّبتأي  
ؼددبلغ ِددُخض،  «قتتضٗؽ تقتتضٗؽ تقتتضٗؽ»فٙددً فّٕٙددد ٌّدددٌخ لدٌددط خٌّبلجىددص: 

 ٌّدٌخ ٌُ يىَُٚ٘د ؤَزك ُِخض ؤٚ وّٓ ؤٚ ٔط؟ 
 ألٔٗ يعىٍُ لٓ خهلل في ؼدٌٛؼٗ.خٌفٛخذ: 

 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس
فدي  خٌّٕدـُشخٔع ُق ٚلط ؤْ  (، ٌٚيٓ زٛٔمي67يٛلٕد )لٍٝ خًٌوعَٛ لٍك 
ٕٗظٓتٕ تاىذيبحتاألثضيتخت»ِد لدٌٗ خٌّٕيك: ٍ٘خ خٌٕٛ يٕمً  ( ..67يٛلٕد ) ِٕدلٙص

 خٌّٕدديك؟ ٔددىط٘ددً   «يعغفتت٘ك:تأّتتذتاإلىتتٔتاىذقيقتت تٗدتتضك» -ؤيخش ٘ددُغ- «أُ
ؤـددً ؤْ يمُفددٛخ خهلل يفددر ؤْ يمُفددٛخ  فّددٓ ت«ٗيـتت٘اتاىَـتتيختاىتتظ تأعؿتتيزٔ» -ال

 خآلذ.ٚيمُفٛخ خهلل  ،خٌّٕيك
فعديٍص خٌٙديه ؤَيدً ؤْ ؤودْٛ يد لدي ٌه زمً خٌّٕدـُش:  ٌُ٘ٛ ؤْ ؤلًزسٕدؼص، 

د،   ّ خ ،ؤً٘ٙ ؤْ ال بٌٗ بال خهلل»: ٔعمٛي ٌٗ: لًٍِٕ  ً  «َٔٛي خهلل... ٚؤً٘ٙ ؤْ ِمّ
د؟ ال فٚيٕدىط، . يمٛي ٌه: ؤً٘ٙ ؤْ ال بٌٗ بال خهلل ٔ  ّ .. يٕس دي  ٙدً ؤصدسك ِٕدٍ
 يىًّ خٌٙٙديش.ؤْ 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
، ال ؤلددً ؤْ يٕددعؽيك ؤْ «ٗيـتت٘اتاىَـتتيختاىتتظ تأعؿتتيزٔ»: ٗٔفٙددُ لٌٛددٕ٘ددد ٚ

خالزددٓ ... ِددٓ ٘ددٛ خالزددٓ؟ ٚال ؤلددً يٕددعؽيك ؤْ يمددُف خآلذ بال خالزددٓ، ال يمددُف 
ددد خهلل؛ ٌددٌٍه لدددي  يٕفددي ٘ددٍخ ؤْ خٌددُٚق يمددُف خالزددٓ، ألْ خٌددُٚق خٌمددًْ ٘ددٛ ؤيع 

ىٚتاتفٖ٘تيغشضمٌت ٍبتٍزٚتابختطاكتعٗحتاىذهللأٗ »(: 66ٚ 65خٌّٕيك في )يٛلٕد 
ٍ٘عتؤٗيشجغمٌتثتت ثوتموتٍبتيـَعتيزنيٌتثٔت ّٔتالتيزنيٌتٍِتّفـٔألت اَيعتاىذهلل

 ، فٍٖٙ ٔصٛٚ يٕس ي ؤْ ظ ًَْ زعٛخظك لٍر.]زىً ٘يء  ؛ ألٔٗ لدَف«آريخ
 ؟الواحد ِن الجالوخ شزك باهلل

ىقتضتمفتغتاىتظيِت﴿ؼبلؼدص آٌٙدص؟  خٌّٕيمييٓ ٔمٓٔمسً ً٘  : عٕدءيٌىٓ ظمدٌٛخ ٔ
خ، ٌىٓ ..  ﴾ىشتصلصخقبى٘اتاُتاهللتصب  ً د ٚخل  ٙ خإلٌٗ خٌٛخلً يىعٍف ٍ٘خ ٔمٓ ٔمسً بٌ

٘دٍخ  ال يفمدً .. ودٛٔي ال ؤٔدعؽيك فّٙدٗٚعٍدف، ٙدٛ ِىفلٕي ٚلٕه في ؼسيمعٗ، 
د.فٌيٓ ظً خٌممً،  . ال،ظً خٌممً  ِ  ؽسيمص خهلل ِىعٍفص ظّد
 ؤٔد ٘ىٛ ٚخلً ؤَ ؼبلؼص؟ً٘ 

 .ٚلمً ،َٚٚق ،ٌىٓ ٌي ـًٕٚ ٚخلً،ٚخٌفٛخذ: 
 د ؤلٛي: لمً خهلل، َٚق خهلل، ٘ىٛ خهلل، يىْٛ ِٓ؟ليّٕٚ

 .خآلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ، ٍ٘خ ٌيٓ ظؽٍيؽ دخٌفٛخذ: 
 .. ٘دٍٖ خآليدص  73]خٌّدجدًش:  ﴾مفغتاىظيِتقبى٘اتاُتاهللتصبىشتصلصخ﴿ لٌٛٗ: ٌىٓ

لددٌٛخ ٘دٍخ: ُ٘ خٌدٍيٓ خٌُّيّييٓ  ففُلص، خٌّٕيمييٓ د ٔمٕٓل طٌيٕ ..ٕيل طٌيٕ
 ﴾ٍتتغيٌتأأّتتذتقيتتذتىيْتتبؽتارشتتظّٗ تٗأٍتت تاىٖتتيِتٍتتِتصُٗتاهلليتتبتعيـتتٚتاثتتِت﴿

 ، ٍ٘خ خٌعؽٍيػ خٌٍي يُفعٗ خإلٔبلَ. 666]خٌٕٕدء: 
 
 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس
ٌىٓ خٌىعدذ خٌّمًْ يمعًّ ؤْ خهلل ٚخلً، ؤٚي ٚصيص في وعدزٕد خٌّمدًْ فدي 

ٌديٓ ؼبلؼدص، ٚٚخلدً   «ٗادتضاؿتَعتيتبتاؿتغا يو:تاىتغةتاىْٖتبتعةت»: (4 :6عؽٕيص )خٌ
 .فدِمصخٌٛلًخٔيص خٌظمٕي ٕ٘د في خٌمسُيص 

ٗمتبُتٍـتبخت..ت»ال خٌمصُ: ليّٕد ٔمُؤ فدي ٔدفُ خٌعىدٛيٓ:  ،ٔسيً خٌّؽديلٍٝ 
تٗادتتض ًإ ِٕدددء، ٌىددٓ يمددٛي َٚغددُ ؤٕٔددد ٔددُٜ ؤْ ٕ٘دددن صددسدق   «ٗمتتبُترتتجبح تيتت٘

 .«يً٘تٗادض»خٌىعدذ لُٕٙ: 
 .لً في صفعٗي ٘ٛ ؤؤ  [2ص:ت]اإلسلت﴾قوتٕ٘تاهللتأدض﴿لًِٕد ؤلٛي: 

فٍٙخ يمٕي ؤْ ٌي ؤصًلدء وؽُ، ٌىٓ لًِٕد ؤلٛي: خٌيَٛ لدزٍط ؤلً خألصًلدء، 
  ً وٍّددص ، فددةْ ﴾قتتوتٕتت٘تاهللتأدتتض﴿مدديٓ يمددٛي خٌمددُآْ: ِددُٕٙ خٌيددَٛ، ف خلدزٍددط ٚخلدد

ٌيٕددط خٌٛلددًش خٌّؽٍمددص، ٌيددط فعدديٍص خٌٙدديه  ،خٌٛلددًش خٌفدِمددص ظمٕددي ﴾أدتتض﴿
ودٍِص ،  وٍّص ٌيٕط ﴾أدض﴿وٍّص لً ِدٌخ؟ ألْ ؤ ﴾أدض﴿وٍّص زىصٛٚ يمٍّٕد 

 .ظعىٍُ لٓ آٌٙص ؤوُٜ
خٌٛلًخٔيص خٌفدِمدص، ٌٚيٕدط خٌٛلًخٔيدص لٍٝ ؤٔٙد  אלהים()ت«أىٕ٘يٌ» فُٕٙٔٚ٘د 

ؼسيمدص ال، لد٘دد هلل، ٌىدٓ  .. صدفدض ال ظمّدً ..ِمؽٍدص خٌّؽٍمص خٌعي ٌٙدد صدفدض
يٓ ِمٕددٖ ؤٔدٗ ظدً ٍدف ،خوٛٔده ال ظٕدعؽيك ؤْ ظفٙدُ ٘دٍٚخهلل ِىعٍفص لٕي ٚلٕده، 

ؤْ  دٖخٌدًٚخجُ خٌىُٙزدجيدص ، ٌديٓ ِمٕدويفيص لًّ ال ظٕعؽيك ؤْ ظفُٙ  خٌممً، وٛٔه
ظفٍدددٓ فدددي خٌفدددبلَ، وٛٔددده ال ظٕدددعؽيك ؤْ ظفٙدددُ ِمٕدددٝ خٔٙدددؽدَ خٌدددٍَش ٚلددددْٔٛ 

 ؤوعفي زٍٙخ. .ِٛـٛييٓد غيُ ؤّٔٙدٖ خٌفدٌزيص ٌيٓ ِمٕ
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 كتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائناألقاٌيي يف ال

فمدػ خٌىعدددذ  ٕددييّٙ فإٔدد ،زدآلزددء خألٚخجددً ال لبللدص ٌددي): يمدٛي ـٕددذ خٌمددٓ
 .(خٌّمًْ

خٌّمددًْ لددٓ ٘دداالء خٌؽبلؼددص زددإُٔٙ خٌىعدددذ ؤيددٓ لدددي  :ِددُش ؤوددُٜ ٗٚؤٔددد ؤٔددإٌ
 ٚخلً؟

ٌدددُ يمدددً ٚال ِدددُش ٚخلدددًش زدددإْ ٘ددداالء خٌؽبلؼدددص ٚخلدددً، بّٔدددد خٌمعددديص  ٚؤـيدددر:
 ،«لدي ِٛٔدٝ» ،«لدي خٌىعدذ» ِٓ لسً:في خٌّؽدي  ص خٔعٕعدـدض، وّد لٍٕدفّٛلِ
ً  «لدي خهلل»  .خ، ففمً ٘االء خٌؽبلؼص ٚخل

 اجلىع لمتعظيي أً لمعدد؟

 .(مًيخٌفمػ ـّك لًُٕ٘  ٌيٓ لًٕ خٌيٙٛي ـّك ظمفيُ،)ٓ: ـٕدذ خٌم يمٛي
 -ٕمُؤ زمط ِد يمٌٛٗ خٌمٍّدء:ٌ
ُ وٛ٘يٓ ؤٔعدٌ في ـدِمص زدَ بيبلْ فدي وعدزدٗ . يمٛي خٌسُفَٕٛ خٌُخزي ِٕدلي6

ىُؤٚض ـًٌٚٛض » َخ ّ: ٌمدً فٕدُ خٌُخزدي بزُخ٘ددَ زدٓ لد«خٌمُخءش خٌىسيُش»ؤي ، « ِ 
 אלהים()ٔدددسر ظىٍدددُ خهلل زصدددي ص خٌفّدددك فدددي لدددًش ؤِددددوٓ ِدددٓ خٌعدددَٛخش  6089َ

 .. لٍّددء خٌىعددذ خٌيٙدٛي «َؤيدٗ ، ٚؤوؽُ خٌُخزييٓ لٍٝ ؼٛي خألـيدي ظسٕٛخ«ؤٌٛ٘يُ»
زصدي ص خٌفّدك ٘دي ٌٕددْ ـّدٍك  «ؤٌدٛ٘يُ» אלהים() بْ َؤيُٙ زدإْ خٔدعمّدي وٍّدص»

ٚزسٕددؼص  ..ٌفبلٌص خٌٍّه، وّد ٘ي خٌمديش في وؽدذ خٌٍّٛن ٚؤَزدذ خٌّٕدصر.



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

دّي خٌمسُخٔيدْٛ «ٔفٕدٗ زٍٕددْ خٌفّدك لعدٝ ي فىدُ ٔفٕدٗيعىٍُ لٓ  «ؤٌٛ٘يُ» ، ٚيٕ 
٘  » في خٌمسُخٔيص ـّك خٌعمفيُ  (.ַהכֹּחֹותִרּבּוי « )مٛضى  َزٛي 

ٚ )« لٍُ خٌبل٘ٛض خٌىعددزي»في وعدزٗ  ـُ٘دَيْٚ فْٛ يمٛي خًٌوعَٛ . 9
فٙٛ صي ص ـّك ظًي لٍدٝ خٌفدبلي ٚخٌمفّدص  (ؤٌٛ٘يُ) אלהים()ٚؤِد ٌمر »: (379

 .«ٚخٌ ٕٝ ٚخٌّٕٛ  ٚخٌىّدي
( 37 ٚ)فدي ْ َجيٓ ؤٔدلفص زمٍسه ٕعُزٓ ٍٔيُ يٌُٕخٌّؽُخْ و. يمٛي 3

فدي خٌمٙدً خٌمدًيُ خٔدعمًّ »: «ي ٚخإلٕٔددْ خٌّمدصدُخٌبل٘ٛض خٌّٕيم» ِٗٓ وعدز
ٚ٘ددي خٔددُ  ، אלהים() (ؤٌددٛ٘يُ)خٌٙددمر خٌيٙددٛيي وٍّعدديٓ ٌئل٘دددَش بٌددٝ خهلل، وٍّددص 

خٌعدي خٔدعمٍّعٙد ِىعٍدف خٌٙدمٛذ خٌٕددِيص ًٌٍالٌدص  (بيدً)ـٍّك ؤٚ ظفىديُ ٌىٍّدص 
 .«لٍٝ خهلل
 (50ٚ )فدي  صخألذ ِعٝ خٌّٕىيٓ ؤلفُ آزددء خٌىٕيٕدص خألَؼٌٛوٕدي. يمٛي 4

ٚؤٌدٛ٘يُ ظدإظي زددٌفّك فدي »يمدٛي:  «خٌٕسدٛش ٚخألٔسيددء فدي خٌمٙدً خٌمدًيُ» ِٗٓ وعدزد
ٌىددٓ لٍددٝ ِددًٜ خٌىعدددذ ظددإظي زدددٌّمٕٝ خٌّفددُي؛ ٌعددًي لٍددٝ خهلل خٌمميمددي  ،ظٕٛيٕٙددد

خٌفمدددي؛ ٌيفٙددُ خٌفّددك ؤٔددٗ ـّددك خٌّفددً ٚخٌفددبلي ٚخٌمفّددص، ٚال يوددً ٌددٗ زعمددًي 
 .«خآلٌٙص لٍٝ خإلؼبلق

 :صي ص ـّك خٌعمفيُ ُٜٔ دؤيع  ْ خٌىعدذ خٌّمًفي ٚ
لعدددُض خٌعدددي ؤخٌّدددُؤش  ( فدددي لصدددص69 :98خألٚي  ّٛجيًصددد) ٔدددفُفدددي  .6

لٕدًِد لعدُض  .. ظمعيُ خألَٚخق في خٌىعدذ  خٌّمًْ في ٍ٘خ خٌٕفَُٚلٗ .. 
 ،«אלהים() ٍتبطاتعأيتذ؟تقبىتذ:تعأيتذتآىٖتخ ت»: يزمً ِٛظٗ ٔإٌٙد ٘دٚ صّٛجيً َٚق

آىٖخ تيصعضُٗتٍِتاألع  تفقتبهتىٖتب:تعأيذت» אלהים() (ؤٌٛ٘يُ)دٔعىًِط وٍّص ف
؛ ألٔدٗ ؤيَن ؤْ «رت٘عرٔ» زً لددي: ؟صَٛظُٙ٘ي  : ِد، ٌُٚ يمً«ٍٗبتٕ تر٘عرٔ؟
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تشتتتيزترتتتبعض»٘دددٍخ خٌفّدددك ـّدددك ظمفددديُ،   (ؤٌدددٛ٘يُ)ٕدددّعٗ ف ،«فقبىتتتذ:تعاتتتو 

 عمفيُ.خٌـّك  ..فدٔعىًِط خُٔ خٌفّك 
 زٕٛ بُٔخجيً؟ لسً  فبل  وُ ل. 9

فؤسظتطىتلتٍتِتأيتضيٌٖ ت» (:39، ٚفي )خٌىُٚؾ خً  ٚخل بل  ٚخ لفًسلخٌفٛخذ: 
خ،  ، ؤي«ٍـتتج٘م بتل تٗرتت٘عٓتثبإلػٍيتتو تٗرتتْعٔتعجتت  ً ، «ٗقتتبى٘ا:تٕتتظٓتآىٖزتتل»ٚخلدد

 لفً ٚخلً. يعمًغ لٓ، ِك ؤٔٗ (ؤٌٛ٘يُ) אלהים()دٔعىًَ وٍّص ف
أس تتتؤتٕتتتظاتاىشتتتعتتس يئتتتختعظيَتتتخ تٗرتتتْع٘ات»: (36 :39خٌىدددُٚؾ . فدددي )3

تٍِتطٕت ًغ مدِك ؤٔٗ يع «آٌٙص»( ؤٌٛ٘يُ) אלהים()ًَ وٍّص ، خٔعى«ألّفـٌٖتآىٖخ 
 .(6)لٓ لفً ٌ٘سي ٚخلً

 لٍددٝ ٘ددسىص خإلٔعُٔددط ٗخٌُخ٘ددر خٌيٙددٛيي ظٛفيددد ٔددٕفُ فددي ِٛلمددٌددٌٍه فددةْ 
 «ؤٌٛ٘يُ»ِٓ خٌىؽإ خٌفديق ٌٍّسُٙيٓ ؤْ يعُـّٛخ خُٔ »يمٛي:  ()

د ِٓ خٌّفّٛق زدٌٕٕدسص ٌٍُزٛزيدص، ٚبال ؽً ٔٛل  فىيدف يّىدٓ ٌٍّسٙدُيٓ  لٍٝ ؤٔٗ يّ 
، ٚ٘ي ظٙديُ (6 :7خٌىُٚؾ )خٌٛخَيش في  «ؤٌٛ٘يُ»دؤْ يفُٕٚخ ٌٕد خٌىٍّص خٌّمدزٍص ٌ

تتتبتىفغعتتتُ٘تلأّتتتبتاعيزتتت»لددددي خٌدددُذ ٌّٛٔدددٝ: ، ليدددػ «بٌدددٝ ِٛٔدددٝ  ٖ ، خٌدددٕٛ «اى
 ِٛٔددٝ يمٕددي ؤْ٘ددً  ،«)أىتتٕ٘يٌ(تאלהים()أّتتبتاعيزتتلت»، (ؤٌددٛ٘يُ)خٌمسُخٔددي يمددٛي: 
 ٌعمفيُ.ٍٙخ ـّك خف ؟ ال،ِفّٛلص آٌٙص

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟

وٍّدص  فيدٗ ظىدَُض  «قتضٗؽ تقتضٗؽ تقتضٗؽ»ٔدٛ يمٛي ـٕدذ خٌمٓ: زدإْ 
 ،إٔددٗ لددًْٚخٌّمددًْ زٚصددف خآلذ فددي خٌىعدددذ ٚلددً ؼددبلغ ِددُخض،  «لددًْٚ»

                                                 
 (33: 66خٌٍّٛن خألٚي ) «ٍينً٘»(، 33: 8دش معخٌ) «اىجعييٌ»ٌٍٛلٛف لٍٝ خٌّّيً ِٓ صيغ خٌعمفيُ في خٌىعدذ خٌّمًْ خٔفُ:  (6)

 فةٔٙد صيغ ظمفيُ ِٓ )زمً، ٌِٛه(.

 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

زمٕددر  -ِمٕددٝ ٌٌدده .. ٚ ٚخٌددُٚق لددًْٚ ،إٔددٗ لددًْٚوددٌٍه ٚصددف زٚخالزددٓ 
 .آٌٙصؤُٔٙ  -خٌمٓ 

صددف زإٔددٗ لددًْٚ َخزددكص ٘ددىٛ ٌىددٓ ؼّدد ٗاىقتتضٗؽتٍتتِتاجتتوتفتتبعاُت ت»: ٚ 
 ؟ؤَزمصخٌؽدٌٛغ  صسكٔي، ً٘ «الىٔتغ ٚتاىـَبٗاد

د، ٍٖ٘ ٔ فًٙ ،«قضٗؽتاىغة»زإٔٗ  ٚصف ٘دَْٚ  دٚؤيع    ٕ د ودِ  ٙ يصسك بٌ
د ِددٓ وددبلَ خألٔسيدددء زددإْ ٘دداالء  .. خٌؽُيمددص غُيسددص ددد صددُيم  ألٔٙددُ ال يفددًْٚ ٔص 
 :يٍفحدْٛ بٌدٝ ٘دٍٖ خٌؽُيمدصفدةُٔٙ ، (زدٓ ٚخٌدُٚق خٌمدًْخآلذ ٚخال)خٌؽبلؼص ٚخلدً 

خ  خٌُٚقليً لٓ ٚ ،زإٔٗ لًيُ خالزٓذ، ليً لٕٗ زإٔٗ لًيُ، ليً لٓ خآل  ٌ زإٔٗ لًيُ، ب
ددد يٙددعُن ِمٙددُ فددي ٔفددٓ  ٌىددٓخٌؽبلؼددص ٘ددُ آٌٙددص،  خ َخزم   ً ِدددٌخ ٌددٛ خوعٙددفٕد ؤْ ٚخلدد

 .؟خٌصفص
 ألوائناألقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني ا

 ؛زددإْ ِميددص خٌّٕدديك ِميددص ِفدِيددص غيددُ لميميددص خٌمددٛي يمددٛي ـٕدددذ خٌمددٓ: 
 .خـعٙدي ِٕي

فددي وعدزددٗ  غُي َٛيددْٛ ٔسدددال، ٘ددٍخ ٌدديٓ خـعٙدددي ِٕددي، ؤلددُؤ ٌدده ِددد يمددٛي خأل 
ٚ٘دددٍٖ خٌّميدددص ٌيٕدددط ِميدددص  ـددددُ٘ش  ِدييدددص، زدددً »: (944ٚ )خٌبل٘دددٛض خٌّمددددَْ 

وددبلَ زددً وبلِددي،  ٌدديٓ، ٘ددٍخ «زّمٕددٝ ؤٔددٗ ؤلؽدددُ٘ خٌّٛخ٘ددر ٚخٌمددًَخض ،ِمٕٛيددص
 ِٓ ؤوسُ آزدء خٌىٕيٕص. ٚخلً
خٌىعدددذ لسددً ؤْ ظمددٛي ٌددي : ال يّٕٙددي ِددد يمٌٛددٗ خآلزدددء، فددةٔي ؤلددٛي ٌدده زددإْ ٚ

 :يمٛي ٍ٘خخٌّمًْ 
اتثعتتتُض تصتتتٌت»: (33 :7يٛلٕدددد )دٌّٕددديك يمدددٛي فدددي ف .6 ّ تتتبتيـتتتيغ  أّتتتبتٍعنتتتٌتػٍب
صتتٌتأٍ تت تاىتتٚتاىتتظ ت»ال،  ؤي ٌددٓ يىددْٛ ِمٕددد زٍخظددٗ بٌددٝ آوددُ خٌددًُ٘ ..، «أٍ تت 
 .«أعؿيْ 
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خ ٘دٛ «ٗىـذتأّبتثعُضتفت تاىعتبىٌ»: خٌّٕيك يمٛي (66 :67يٛلٕد ٚفي ). 9  ٌ ، ب

 ٔيعُن خٌمدٌُ.
اىفقغاختٍعنٌتف تموتديِ تٗأٍتبتأّتبتفيـتذتٍعنتٌت»: (66 :96ِعٝ ) . ٚفي3

خ «فتت تمتتوتدتتيِ  ٌ خٌّميددص خٌّؽسعددص ٘ددي  .. ِٕفيددصؤوددُٜ ِٚميددص ، ِميددص ِؽسعددص  ؼّددص، ب
ِميدص » ٔسدد غُي َٛيدْٛ ..ٚظمدًغ لٕٙدد خأل ،لٕٙدد ّفدِيص خٌعدي ظمدًؼط  خٌّميص خٌ

 .«خٌّٛخ٘ر ٚخٌمًَخض
أٍبتأّبتفيـذتٍعنٌتف ت»يمٛي: فدٌّٕيك  ،ؤِد خٌّميص خٌّٕفيص فٙي ِميص خٌٍخض

 .«موتديِ
 تساوي األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن

 ٘داالء ال يّٕٙدي)لددي: ليٓ ّص ٚخلًٍش زىٍ خٌمٓ ٘ؽر لٍيُٙ ألٚخجًخآلزدء خ
(، ٘دداالء يمٌٛددْٛ زمددًَ ظٕدددٚي ِددد يمٌٛددٗ خٌىعدددذ خٌّمددًْفمددػ يّٕٙددي َؤيٙددُ.. 
 .خأللدٔيُ
خآلزددددء؛ ٌٕدددُٜ زدددإُٔٙ يٕدددعًٌْٛ زٕصدددٛٚ خٌىعددددذ خٌّّيدددً ِدددٓ ؤلدددٛخي ٕإودددٍ ٌ

ً  ٌوُض  ٚلًخٌّمًْ،   ٙد.ِٕمٍك لٍٝ ٚخلًش ، ٚخٌمٓ ٌُ ئّدٌؾ ِٕٙد  صؼبلؼلس
مٕدددر ظددددَيه زَ يمدددٛي 665ً خٌّمعدددٛي فدددي لددددَ خٌٙدددٙي عيْٕٛيٛٔدددخألذ ؤ. 

ٕ دد بٌٙي دد خٌٍٛغٓ»(: 456 )ٚ خٌىعُي ؤي ؤْ ، «ٌٚىٕدٗ ودظدك ٌدآلذ ،ؤصدسك خز
ّدٓ ، فٌآلذ  دْودظم ، ألّٔٙدؽدٌػ يٚٔٗخٌٚ ،لَٕٛ ؼدٔيٚخألٚي ؤلٍٝ، خأللَٕٛ خأل

 يٛٔعيْٕٛ؟ ً٘ ٘ٛ ِٓ خوعُخلٗ؟خ ٍؤيٓ ـدء زٙ
ٍزٚتأُس  عتىٔت»: (98 :65خألٌٚٝ  ؽَْٛٔٛودٌص )ٌيٓ ِٓ لًٕٖ، ففي َٔال،  

اىنو تفذيْئظتاالثِتّفـٔتؿيش عتىيظ تأُس تعتىتٔتاىنتو؛تىنت تينتُ٘تاهللتاىنتوت
خ خالزٓ ٔيىعك ٌآلذ«ف تاىنو  ٌ خ خآلذ ؤلفُ ِٓ خالزٓ ،، ب  ٌ  .ب

 ؟ً٘ لُفعُ ٌّدٌخ يمٛي خٌمٍّدء زإْ خآلذ ؤلفُ ِٓ خالزٓ
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د ُ٘ؼٛلي؟  زٌٍه؟ ً٘ ًٌّدٌخ لدي يٛٔعيْٕٛ خٌٙٙي ً٘ لُفعُ  ٘ٛ ؤيع 
دديٛٔددعيْٕٛ  ٌددُ يىددٓال،  زددإْ خآلذ ؤلفددُ يمددٛي خٌّمددًْ دٌىعدددذ ف؛ دُ٘ؼٛلي 
 .ِٓ خالزٓ
، «ٍىددٌْٛٓ ٘ددٛ بٌددٗ ٔدديً ؤلددً ِددٓ خهلل خٌىدددٌك غخهلل خٌٍددٛ»يٛٔددعٕيْٛ: يمددٛي 

 /6) خٌىعددُي دلَّٕددخٌمددٓ  لٕددٗ ٕمددً، ٚيؤي خٌىٍّددص ؤلددً ِددٓ خهلل خٌىدددٌكٓ غخٌٍددٛ
ٚخٌدددُٚق  ،ٚخٌّٕددديك فدددي خٌؽدٔيدددص ،ٕددددِي فدددي خٌُّظسدددص خألٌٚدددٝيعدددك خهلل خٌ»: (453

يفدلددْ »٘دٍخ لدٓ وعددذ يٛٔدعيْٕٛ خٌىعُي ، ٚيٕمً «خٌؽدٌؽصخٌمًْ في خٌُّظسص 
 .«لٓ خٌّٕيميص ظً خٌٛؼٕييٓ

 (67/ 9« )ظددَيه خٌىٕيٕدص» ـدْٛ ٌدٛيُّ فديفدْٔٛ يٕمدً لٕدٗ َيخألذ ؤٚذ. 
ٍْ ، يّىددٓ خٌمددٛي زإٔددٗ بخالزددٓ ٘ددٛ ؤلٕددَٛ ِعّيددّ»: لٌٛددٗ ٗ  ؼددد خالزددٓ ، «ودظددك ٌددآلذ ٌدد

 ؟زٍٙخؤَٚيفدْٔٛ ِٓ ؤيٓ ـدء .. ودظك ٌآلذ  ، زًٌآلذ دٌيٓ ِٕدٚي  
 .«أُس عتىٔتاىنو»ِٓ خٌىعدذ خٌّمًْ خٌفٛخذ: 

 زديبلؼٓيٕٛق خٌّٕديك خٌدٍي صدٍر فدي لٙدً »: خٌمدجً ٔمٛي بٌٝ يٛٔعيْٕٛ
 «خٌدُٚق خٌٕسدٛيٚفدي خٌؽدٌؽدص  ،ٚٔعدمٗ فدي خٌٌّّٕدص خٌؽدٔيدص ،ُٜٔ فيٗ خزدٓ خهلل ،يؽخٌسٕ
 خٌُٚق خٌمًْ. ؤي

ددسٗ خٌؽدددٌٛغ زإٔددٗ ؼبلؼددصُظظؾ. خألذ  ددمر ٍيدددْٔٛ ودددْ يٙ   صدد يُش ٌٕٙددُ وسيددُ، ٘ 
ٌٚىٓ ٌديٓ  ،في خٌُٕٙ ٚخلً  فيمٛي: خٌؽدٌٛغ لسدَش لٓ ِفُٜ ٌُٕٙ فيٗ ؼبلؼص، ِد

لدددً ؤلؽدددٝ خٌّىدٔدددص خألٌٚدددٝ فدددي  ظُظٍيددددْٔٛ٘دددٍخ خٌّمٍدددُ خإلفُيمدددي »ِعٕددددٚي د .. 
بال ؤٔٗ ؤوً  ،خٌّىدٔص خٌؽدٔيص ٌبلزٓ، ٚخٌّىدٔص خٌؽدٌؽص ٌٍُٚق خٌمًْخٌؽدٌٛغ ٌآلذ، ٚ

خ ٚزٙددًش لٍددٝ ؤْ لميمددص ٘دداالء ؤٔٙددُ ِددٓ ـددُٛ٘ ٚخلددً  ُ / 6ظدددَيه خٌىٕيٕددص ) «وؽيدد
530). 
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خٌسدزد فدزيْٛ زةلعدَ ـؽعدٗ  َ، ٚؤ935ُِظٛفي  سٌٛيعٓدٔي ٘يِخٌّمٍُ خٌُٚي. 

ددد ٌددٗ  ّ لٕددد ـددُـٓ  مددٓمٕددر خٌزخٌّمٍددُ يمددٛي ٘ددٍخ  .. زمددً ٔددٕص ِددٓ ِٛظددٗ ظىُي
خ لددٓ خآلذ، ٌٚىٕددٗ ؤلددً غخٌٍددٛ»: (578/ 6) خٌىعددُي  ّ ددد ِعّيدد  ِ ٓ ٌدديٓ فمددػ ؤلٕٛ

 .«ِٚد ٘ٛ بال خٔمىدْ خٌَٕٛ خٌّٕدٚي ،ِٕٗ؛ ألٔٗ ِد ٘ٛ بال صٛض خآلذ
د ؤْ ؤ لعُ ٌه خٌّّيً ٚخٌّّيدً  لدٓ ٘داالء خٌمٍّددء ِدٓ خٌٕمدٛي ٚؤٔعؽيك ؤيع 

لددٛخٌُٙ ألٕعٙددًْٙٚ ، ٚ٘دداالء ي«ٚٔيددصخًٌ»ؤٚ  «خٌعدزميددص»خٌددٍيٓ يمٌٛددْٛ زّددٍ٘ر 
 دٌىعدذ خٌّمًْ.ز

 ،ٔفيدً، ٘دٍخ ِدٓ خإل«أثت تأعظتٌتٍْت »: (98 :64يٛلٕدد ) يمٛي خٌّٕديك: بل  ِؽ
خٔدّمٛخ ِددٌخ   «أثت تأعظتٌتٍْت »يمدٛي: ٘دٛ ِدٓ دٌّٕديك ، فِٓ لدٛي خآلزددء ٌيٓٚ

ٔدعص ِدك ؤْ ٌدٗ زٕدٍّدْ َ٘دًي،  خٌمدٓ خٌٍي ٘دسٙٗ َٚيفدْٔٛؤ خألذيمٍك لٍٝ 
يٓ لددي: بْ خآلذ خٌدٍي ؤَٔدٍٕي ٘دٛ ل ؤِد ٔمٓ خٌٍيٓ ٔصًق خٌّىٍٛ»: آالف 

ؤلفددُ ِٕددي، ٔمددٓ ٔصددًق خٌّٕدديك خٌددٍي لدددي: زددإْ خآلذ ؤلفددُ ِٕددٗ، ٚخٌددٍي ال 
ب؟»ر زدٌصدددٌك، ٌّددد لدددي: مدديٕددّك ؤْ يٍ  :ٌّددد ٚخلددً يلدددٖ «ىَتتبطاترتتضعّ٘ ترتتبىذ 

ب؟»، لدي: (صدٌك) ٙدٍخ يدًيٓ فةٔدٗ ز، ٔدٔس د ٍ٘خ خٌٍمدر ٌدآلذ «ىَبطاترضعّ٘ تربىذ 
ٚخٌُٚق  ،فٕمٓ ٔآِ زإْ خٌّىٍٛ خٌٍي ٘ٛ خالزٓ ،فُخغزة الزٓخٌٍيٓ يّفًْٚ خ

ؤلٍددٝ ِددٓ وددً خأل٘دديدء خٌّىٍٛلددص،  د، ّ٘دد«خٌمددًْ يفٛلدددْ وددً خأل٘دديدء خٌّىٍٛلددص
فدي خٌمفّدص ٚخٌٕدّٛ زدبل ٚـدٗ ٌٍّمدَٔدص، ٚودٌٍه يفٛلدْ ودً خأل٘ديدء خٌّىٍٛلدص »

ّ٘د ٚظفٛلّٙد لٍدٝ ودً خٌىبلجدك زًَـص ّٔٛ ،خآلذ يفٛلّٙد في خٌمفّص ٚخٌّٕٛ
خ خٌؽدٌٛغ ٌيٓ ِعٕدٚي د«خألوُٜ  ٌ ٛخفمدْٛ بّٔدد وددٔٛخ ي ،ٚخآلزدء ليٓ لدٌٛخ زٍٙخ ،، ب

 ٘ٙديش خٌىعدذ خٌّمًْ.
ظددددَيه خٌفىدددُ »( 969ٚ /6)الزدددٓ خٌّمفدددك  «ظددددَيه خٌسؽدَلدددص»ٚخٌُّـدددك ٌٙدددٍخ 

ٔدددً َٔدددعُ أل« خٌىٕيٕدددص آزددددء»(، 6/560ٚ) ُيد ـدددُـٓ خٌىعدددَّٕدددٌم «خٌّٕددديمي
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، ٚخيدددٓ ـدددُيَٚ «؟ويدددف يفىدددُ خإلٔفيٍيدددْٛ فدددي ؤٔدٔددديدض خإليّددددْ»( ، 630)ٚ
(ٚ369.) 

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
قبهتاىغةتىغث :تاايتؾتعتِتيَيْت تدزتٚتأضتعت»: زٕٛـٕدذ خٌمٓ يٕعًٙٙ 

 .لٓ خٌّٕيكظعمًغ  «غث ى» لٌٛٗ: ، يُيً ؤْ يمٛي: زإْ«أعضاخكتٍ٘طئ بتىقضٍيل
 ؟لًِيٗ ظمط ٖؤلًخءخٌّٕيك ٚظك  ِعٝ ظممك ٍ٘خ خٌٕٛ؟ ِعٝ ٗ:ٔإٌؤ ٚؤٔد

خخٌّٕيك ٌُ ي مممٗ خٌفٛخذ:   ً  .ؤز
لديٓ لددٌٛخ ٌٛلد ٚ ،ُِلٛٚفي ِعٝ، خٌيٙٛي لٍٝ زٍٙخ خٌٕٛ يٕعًٙٙ خٌّٕيك 

ٕؽسدك ٘دٍخ ال يّىدٓ ؤْ يزإْ خٌّٕيك ]خٌّٕعفُ  ِٓ ؤزٕدء يخٚي، فمدي ٌُٙ خٌّٕيك: 
، ؤي ٔديًي،  «عثت »ٗ يمدٛي لدٓ خزٕدٌدٓ ْ يخٚي أل ؛خزدٓ ِدٓ ؤزٕددء يخٚي خٌٕٛ لٍٝ

 ٝ خٌّٕيك؟فىيف يٕؽسك خٌٕٛ لٍ
 في ؼبلؼص ؤٔدـيً. فٌَُٙٛٙ ٍ٘خ خٌّخٌّٕيك صمك ٌمً 

 (.؟ِد لبللص ٍٔيّدْ زدٌَِّّٛ خٌؽدٔي)ـٕدذ خٌمٓ: يٕإي 
ْ تت بأّتبتأمتُ٘تىتٔتأث ت»خٌِّّدَٛ  ٚؤـيسٗ: ٔٛ ، يعمدًغ فدي ٔفدٓ «بٗينتُ٘تىت تاث

في ِٛظك لدٓ  خٌمٓ يفمٍٗ ، ٌىُٖٓ ٔٛ آوُ لٓ ٍٔيّدْ خٌٍي يٍو خٌّٛظٛق
دلدٓ خٌّٕديك،  خٌمسددَش ٔفٕدٙد خٌمدٓ ّٛظدك يفمدًخٌ ٘دٍخ ٚفدي، ٍٔيّدْ   ّ  ؤْ دلٍ

]َٚيض فيدٗ زدٕٛ آودُ  خٔعٙدًٙض  ٕدًِد مف ،في ٘دٍخ خٌدٌُٕٛ يٍوُ خُٔ خٌّٕيك 
 .د زٕٛٔص   ُٕؤفوٕط ّٔد ةفخٌمسدَش ٔفٕٙد  

 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

فدي ٖ إخٌدٍي ؤوؽد إٌدٗ خٌىؽد صدممط  ، ؤٔدي لفدجر ِد َؤيط ِدٓ خٌمدٓ ِٓ  
  «...فَّللُزشيَّللهلُلت» :مٍط  ف ،(«فزَّللشي هلل»)لدي:  ٚخٌمٓ «رغؿوتعٗدلتفَّللُزشيَّللهلُلت»خٌٕٛ لُخءش 
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وبلِه  :يمٛي ٌيٚ ،يٙىُٔي ؤْ خٌّفُٚضٚ

  .. ٌىٓ خٌمفير ؤٔٗ يُي لٍيَّ  يك،٘ٛ خٌصم
: ٘دددً ٔؽمدددي ٌٍفمدددُش ٘دددٛ فإٔدددد ٔددددجٍه خآلْ 

 ؤـسٕد؟ ؟ ؤَ ٔؽمه ٌٙد؟خٌصميك
 ؟«فَّللُزشيَّللهلُلت»تؤَت«فزَّللشي هلل» :خٌٕٛيمٛي  ً٘

 يُفدك خإل٘دىدي زيٕدي ٚزديٓ ٍٚ٘خ  «فُيشيَّللقُ٘» :خٌيٕٛليص ظمٛي ٕٔىص خٌُ٘سدٔيص
 .خٌمٓ

 ؤٌودُ ؤٔدي الٚ، (ِفددِ ﴾يتضتاهللتفت٘ تأيتضيٌٖ﴿ ) :ـٕدذ خٌمٓ زإٔي لٍط  ٌوُ 
ٍٛ ِد ؤؼسعٗ  -لّ ٚـً-: ٔمٓ ٔؽسط هلل لٍط   زًلٍط ٍ٘خ،  يٍيك  ِٓ صفدض لٍٝ ٔم

 ٌُٚ ؤلً زإْ ٌٌه ِٓ خٌّفدِ. ،زفبلٌٗ ٚلفّعٗ
 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس

ٗيـ٘اتاىَـيختاىتظ تت أّذتاإلىٔتاىذقيق تٗدضك» : ٔٛـٕدذ خٌمٓ يمٛي:
٘دٍخ صدميك، ٚ ،ِمًّ َٔٛي خهلل"، "ال بٌٗ بال خهلل  لٛي خٌٍّّٕيٓ: ٙسٗي «أعؿيزٔ
 ، فمٌٛددٗ:يٕددٛق خٌّٕديك بٌددٗ لميمددي ِدك خهلل ، ٚ٘ددٍخ خٌدٍي ؤَيددًٖ مٕددي ؤٔدٗيٌىدٓ ال 

ٗيـت٘ات»ٚلٌٛدٗ: "ؤ٘دًٙ ؤْ ال بٌدٗ بال خهلل"،  يٕددٚي: «أّذتاإلىٔتاىذقيق تٗدضك»
ؤ٘ددًٙ ؤْ خٌّٕدديك َٔددٛي خهلل"، فددةْ ودددْ ٘ددٍخ يٕدددٚي: " «اىَـتتيختاىتتظ تأعؿتتيزٔ

 .دؤيع   ؤَيًٖ ِد وٕط  خٌٍي ظُيًٖ فٍٙخ 
  ُ  آلذ فمػ ٘ٛ خهلل.خْ ؤآوُ، ٚ٘ٛ  خٚؤَيً ؤِ

ٕٕدّك ِدٓ ٌٚ  «ىْبتاىٔتٗادتض»(: 6: 8 َٔؽْٛ خألٌٚٝٛو)ؤوعُ زٍٙخ خٌٕٛ في 
 آلذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ؟ خ ؟ ً٘ ٘ٛ٘ٛ خإلٌٗ خٌٛخلً
إٔدإٌىُ، ، ٔ«آلةتاىظ تٍْٔتاَيعتاألشتيبخات ىْبتاىٔتٗادضت» ال، ال،خٌفٛخذ: 

 ِٓ ٘ٛ؟ ؤـيسٛٔي؟  «ىْبتاىٔتٗادض»
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 ْ في خٌٕٛ؟خٚخٌُٚق خٌمًْ ٍِوَٛ ،آلذ، ٚخالزٓخً٘ 
ذ خآل«تآلةاىْتبتاىتٔتٗادتضتٕت٘ت»تغيدُ ِدٍوَٛيٓ فدي خٌدٕٛ، دخٌفٛخذ: ال، ّ٘

 .فمػ
ٗيـ٘اتت أّذتاإلىٔتاىذقيق تٗدضكتك:اىذيبحتاألثضيختأُتيعغف٘ت..آلةتاأيٖبتت»

 .«اىَـيختاىظ تأعؿيزٔ
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 ُ الكزيي والكتاب املكدسالتوحيد يف الكزآ
 فعيٍص خٌٙيه. ٝليػ خٔعِٙٓ ٕسًؤ ٌ

آلةتاىتظ تٍْتٔتات ٗىنِتىْبتاىٔتٗادتض» :(6 :8خألٌٚٝ ظمٛي َٔدٌص )وَٛٔؽْٛ 
 زميدص خٌدٕٛ؟ ًٙ ٕٔدي فعديٍص خٌٙديهف، خٌٙيه ٚٔىط، «ّٗذِتىٔت اَيعتاألشيبخ

 ؟خٌُٔدٌص خٔعٙط ً٘
اىتتظ تثتتٔتاَيتتعتتيـتت٘اتاىَـتتيخت ٗعةتٗادتتض»زددً ؤْ ٔىّددً خٌددٕٛ، ٚفيددٗ: ال
 ٌُزّد ٌُ يٍمؿ خٌٙيه ٍٖ٘ خٌععّص.  «ّٗذِتثٔت األشيبخ

 تساوي األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن

 (.خالزٓ يىعك ٌآلذ؟ ً٘)خٌٙيه: ي ٔإ
آلذ يفمددً خ ألٔددٗ فدي خٌفٕددً ..  « أعظتتٌتٍْتت ثتأ»، فمدً لدددي: ٔمددُخٌفدٛخذ: 

تٚأسيت» (:8-6 :9 ٍسدييف)ٗ لٕر ِد ودْ في خٌّٕيك وةٕٔدْ في ظٛخظمٚؤفمدي، 
ت تٍتت٘دٗأطتتباتدزتتٚتاىَتت٘دتت ٗرتتبعتفتت تشتتجٔتاىْتتبؽت رتت٘عحتعجتتضتاّفـتتٔتآستتظ ت
تأثت » :ٌٚٙدٍخ لٕدًِد لددي، ظٕددِي لدٓ لمدٗؤي:   «ّفـٔتٚأسي»، ِٚمٕٝ: «اىصييت

 .في خٌفًٕودْ  في ٌٌه خٌٛلط خٌّٕيك ألْ ؛«أعظٌتٍْ 
ٍَٖبت»(، ٚفيٗ: 69: 5 دٌي ِٓ )يٛلٕدص ؤوُٜ، ٚؤلصً خٌفّء خٌعيأز آيص  ُٕزػ ٌٚ

 زفدٛخَ ٕصديٓخٌٔعدك  فيفدر ؤْ «فٖظاتيعَئتاالثِتمظىل»تؤي خآلذ ت«عَوتطاك
 ّٙد.زمع



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

وعددك ؤ  ؤيددٓ ): ٔددإي خٌددًوعَٛ (9خٌِّّددَٛ د )فددي ٔدديدق خٌددُي لٍددٝ خٔعٙددٙديي زدد
ٕفٓ خٌدٕٛ خٌدٍي زدخٔعٙدًٙ لسٍٙدد زدًليمعيٓ  ؤٔدَٗغدُ  (،خٌّٕيك؟ خٌىً ظمط لًَ

 خٌىً ٌٍّٕيك.فيٗ يَٛ يىعك  يإظئ ٗياوً ؤٔ
ت ٗثعتتضتطىتتلتاىْٖبيتتخ»: يمددٛي خٌىعدددذ (94 :65 خألٌٚددٝ ٔؽددْٛفددي َٔدددٌص )وَٛ

تاآلة ّتتٔتأل  ث تتوتمتتوتعيبؿتتختٗمتتوتؿتتي بُتٗمتتوتقتت٘حأٍزتتٚتت ٍزتتٚتؿتتيٌتاىَيتتلتهللم
 لك. ٔسٛءشٍٖ٘   «عضاخترذذتقضٍئُتيَيلتدزٚتي عتاَيعتاألأيجتت
ٗيعزتتغ تمتتوت..تت٘اتمتتوتعمجتتخىنتت ترجضتت٘تثبؿتتٌتيـتت »(: 60 :9ي فيٍسددٚفددي ) 
يٕس دي ف ٕعًٙٙ زدٕٛ،ليّٕد ٔ ، «ُتيـ٘اتاىَـيختٕ٘تعةتىَجضتاهللتاآلةأىـبُت

 ٍصَٛش خٌمٍٛش.خٌٛصٛي ٌِٓ ؤـً  ٙد،فدٔر زمعزؤْ ٔعك خٌٕصٛٚ وٍٙد 
س تعتمتوتأّتٔت تألآستغتعتضٗتيج توتٕت٘تاىَت٘د»يمٛي زدٌٛٓ لدٓ خٌّٕديك:  

ّتٔتغيتغتأف٘اضتختت ضتأس تعُتموتش ختقات:ٗىنِتديَْبتيق٘ه تش خترذذتقضٍئ
تأفذيْئظتاالثِتّفـٔت تس عتىٔتاىنوتأُتٍٗزٚت تس عتىٔتاىنوأاىظ ت ؿيش تعتتبي  
 خٌىبلَ؟ٍ٘خ ِمٕٝ  ّدف ت«م تينُ٘تاهللتاىنوتف تاىنوت س عتىٔتاىنوأُتىيظ ت

ؤْ خٌّٕيك  (4ٚ 9مسُخٔييٓ َٔدٌص خٌ)ؤي يخَْ ٌىٍّص خهلل يمُف ِٓ  خٌفٛخذ:
ىٛٔددٗ خزددٓ ٌ ،ٌيٙددفك فيٕددد ؛ٌددٝ لددًْ خأللددًخْ٘ددٛ َجدديٓ خٌىٕٙددص خٌددٍي يددًوً ب

فددًَٚ خٌّٕدديك  ،ِٚعددٝ ؤزؽٍددط وددً َيدٔددص ،ٌٚىددٓ ِعددٝ خٔعٙددط خٌٕٙديددص ،خإلٕٔدددْ
خهلل بلزددٓ ؤِدددَ ٌ٘ددفدلص  ٘دٍدديٓ زمددًف ،]يٕعٙددي  ٚٔدديػ زدديٓ خهلل ٚخٌٕدددْٚوىددد٘ٓ 

ّ   خٌّٕيك   ٍُٕي حٍٕيلٚآلذ، خ   ..بٌٝ خهلل ٍه  خٌ
ٚال ٔإوددٍ   «ٗدبّيتتبدتثبىغٗدبّيتتبداىغتّيٍِقتتبع»خٌعفٕدديُ،  ٘ددٍخخٌددٕٛ، ٚ ٘ددٍخ

 زًيفُٙ ٚيعمٍُ ال يُيً ؤْ يٍزٕعيفص، خٌ ٌٓ ٔىُؾ ..ِٓ ٕ٘د ٚآوُ  ،ِٓ ٕ٘د خـّء  
 .«ٍقبعّيِتاىغٗديبدتثبىغٗدبّيبد»يًَْ وٍّص خهلل ؤْ 

  



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟

يدعىٍُ لدٓ  ٕٛ٘دٍخ خٌد، ٚ«بعاُاىقتضٗؽتٍتِتاجتوتفت» خٔعًٙٙ خًٌوعَٛ زٕٛ:
 .؟َخزك ٘ىٛلٓ خًٌوعَٛ ظىٍُ  ّدٌخٌ يَؤي .. ال َخزكلٓ عىٍُ يُ ٌٚ ،خهلل

 (.٘ٛ ٘دَْٚت«قضٗؽتاىغة»): خًٌوعَٛ ٚلدي 
دٚ، صٔٗ ظمًْ زدٌّٕمأل ؛لًْٚ ٘ٛ ّت تألت مّ٘ت٘اتقضيـتيِ » ،د لدًْٚؤٔد ؤيع 

ٌٙيدص مٕدًِد يمدً فيٕدد خٌدُٚق خٌمدًْ ٔإودٍ خٌؽسيمدص خإلف ،« تيقت٘هتاىتغةّبتقضٗؽأ
ددد )خٌدددد( زدددإٌف ٚالَ خٌعمُيدددف «اىقتتتضٗؽ»خٌّمًٔدددص، ٌىدددٓ  ً   دظمٕدددي ٘ىص   .. خٚخلددد

 .]٘ٛ خهلل  ٘ىٛ ٚخلً «اىقضٗؽ»
 ، يٗٚظك لٍ ٍيخٌّٕمص خٌي٘ٓ  زٕسر «قضٗؽتاىغة»ثتتفٛصفت٘دَْٚٚؤِد 
د، ديّٕك ليٓ يصسك ٔسي  سي بٌ ودْ خٌٕ ،  دٚودٌٍه يّٕدك خٌٍّده لديٓ يٕصدر ٍِى 

أللٕددَٛ (، ٌدديٓ ٘ددٛ خخٌمددًْٚ)٘ددٛ ٌدديٓ ٙدددَْٚ ف  «ٍـتتيختاىتتغة»:  ؽٍددك لٍيددٗٚي
 خٌُخزك.

 تزتيب األقاٌيي

ْ خٌىعدددذ خٌّمددًْ فددي : بؤلددٛي ٚؤوددَُ ِددُش ؼدٔيددص ،لدددٔيُزدٌٕٕددسص ٌعُظيددر خألٚ
فددي  ؤإلُ... ٔدد لدددٔيُيددعىٍُ لددٓ لددًَ ظُظيددر خأل (69َٔؽددْٛ خألٌٚددٝ َٛٔدددٌص و)

ت ٘اتت٘صحستتضًتٍٍ٘إتتتتٍ٘اتت٘صح تٗىنتتِتاىتتغٗحتٗادتتض تٗأّتت٘ااتؤّ٘ااتفتت»: لفدٌددص
ٌودُ ٕ٘دد  ُٜٕدف ت«ت ٗىنتِتاهللتٗادتضت ٍ٘ات٘صحأعَتبهتىنِتاىغةتٗادتض تٗأّت٘ااتٗ
ِعٝ )في  ـدءزمىٓ ِد ٌٌٚه خٌعُظير ، دؼدٌؽ   «اهلل»، ؼُ «االثِ»، ؼُ ال  ؤٚ« اىغٗح»

96.) 
ّعَتتخت»خٌمىددٓ، يمددٛي خٌىعدددذ:  ُٜ( ٔدد9َٔؽددْٛ ٛود )ّددد ُٔـددك ٌددليٕوددٌٍه ٚ

 ،ذلٕدَٛ خآلؤ فٙدٍخ  «ٍٗذجختاهلل»:تلدي ، ؼُٓ لَٕٛ خالزإفسًؤ ز  «عثْبتيـ٘اتاىَـيخ
 لَٕٛ خٌُٚق خٌمًْ.ؤ ٍٚ٘خ  «ٗشغمختاىغٗحتاىقضؽ»



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ْ أل ؛وٍّددص خهلل ًَْيدد ؤْلٍيددٗ ظُظيددر خأللدددٔيُ يٕس ددي عمددًغ لددٓ يلددً ٚخؤي 
دصم ٌيٓ ٍ٘خٚ ،ٔسميصِمٕٝ خألفيٗ  ؼدٔي ٚؼدٌػ،ٚ ٚيلَٕٛ ؤؤ :لٌٕٛد  .يم 

 د اآلباء املسيحيني األوائناألقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍتساوي  

 زمعددُٙ فددي ٚلددطخٌٕددَٛ ودددْ ، َٚزّددد ُ ؽددو ِسعًلددصخٌٙدديه لددٓ ظىٍددُ فعدديٍص 
ً  الزً ِٓ فىدْ  ،خظعك خألُِ ٌٌهٌىٓ زمً  د،ٚخظم   ٌيٓ ُِِٕٙٚ ، خ ؤُِ ُِٙ ـ

ؤي ، ٌٚٚىددً خٌّددإِيٓ  .. ٌىددً خٌىٕيٕددص ..خٌمدددْٔٛ خإليّدددٔي ٌٍمدددٌُٚ٘ددٛ صددًَٚ 
ٕ  ٘ىٛ  فُق لًٕي  ال، ]ِسعًق  ٍ٘خ خٌمدْٔٛ فٙٛ ُِٙؼك لٓيىُؾ ِٓ ودْ  دودج
 في ٌٌه.
 ،آلذ ٚخالزددٓ ٚخٌددُٚق خٌمددًْ ال٘ددٛض ٚخلددًخ» :ي يمددٛيٍمدددْٔٛ خٌددخٌٌٌدده 

ددؤزددًي ِ ـددبليٚ ،ِٚفددً ِعٕدددٚي خألذ غيددُ »ّٕدديمييٓ خٌلدددْٔٛ بيّدددْ  ٘ددٍخ ،«دم 
 ،خألذ ٔددًُِي ،ٚخٌددُٚق خٌمددًْ غيددُ ِمددًٚيش ،ٚخالزددٓ غيددُ ِمددًٚي ،ِمددًٚي

زددً  ،ؼبلؼددص ٔددًُِييٓ خٌٚىددٓ ٌيٕددٛ ،ٚخٌددُٚق خٌمددًْ ٔددًُِي ،ٚخالزددٓ ٔددًُِي
 خالؼبلق لٍيٗ زسٕدؼص. ظٕعؽيكلدْٔٛ خإليّدْ،  ٍ٘خ «ًُِٔي ٚخلً

 اجلىع لمتعظيي أً لمعدد؟ 

، د، زٌٛي ددٌٕد ٕ٘دًي  إ، ٌدٛ ٔد(39ىدُٚؾ )خٌفدص ِٚٛظدٛق خِٛظٛق خٌمُبٌٝ ُٔـك 
٘دٍخ ٘دً خهلل، ٌىدٓ لدٓ  ظدٗفىُ ٍٖ٘ٛ لًٕٖ خهلل، ٘د زُخّ٘دخهلل،  :يمٛئِٓ ٘ٛ خهلل؟ 

 ال. زدٌعإويً:دهلل؟ زيُظسػ 
خٌددٍي ؤْ  ض، فمددً خلعمددًُ(ؤٌددٛ٘ي) אלהים() «آىٖتتخ عأيتتُذت»لدٌددط خٌمُخفددص : ٌّددد  

 خٌٛخلك خٌىعدزي ٌيٓ وٌٍه. ٌىٓ ،فىُ٘د لٓ خهلل فٍٙخ ُ(،ؤٌٛ٘ي) ـُٙ ٌٙد
٘ددٛ  ٘ددٍخ :لدددٌٛخ «ٌ(أىتتٕ٘ي) אלהים()آىٖتتختارتتْعتىْتتبت» :بٔددُخجيًٌّددد لدددي ٘ددمر 

ي فىُش ٍخ لًَ بيَخن ف٘ لٍٝ خٌىعدذ خٌّمًْ.. ٍ٘خ ال يمٕر... ُىً ؤٌٛ٘ي٘
 .خهلل يص٘ىص .. خهلل ٔفٕٗ



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 الجالوخ يف العّد اجلديد

ودً  زمدً]يٕإي لٓ ؤيٌص ٚلًخٔيص خٌؽدٌٛغ  ، ؤٔٗ فعيٍص خٌٙيه ِٓ  ؤظمفرؤٔد 
ٍ  ب :لٍط  فمً  ،ٙد لٓ خهلل خٌؽدٌٛغخآليدض خٌعي ٌوُظ   خالزدٓ ٚ، ك ْ خٌُٚق خٌمًْ يى

ٍ ددد ذ يدددًيٓ، ٚخآل ،ٚخالزدددٓ يدددًيٓ ،ًيٓي دددبْ خٌدددُٚق  :ذ يىٍدددك، ٚلٍدددط  ٚخآل ،كيى
ْ خهلل ِٛـدٛي فدي ب :ذ يميي، ٚلٍدط  ٚخآل ،ٚخالزٓ يميي ،ْ خٌُٚق يمييب :ط  ٚلٍ

ت ٗتصلصتختثبؿتَ أديضَبتاازَعتاصْتبُت »ذ ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ خآل .. وً ِىدْ
 .يءال يمًٖ ِىدْ ٚال ٘  «مُ٘تف تٗؿ ٌٖأفْٖبكت
ٕ  ءٌُ يإض زٙدي َؤفط يمٛي: خٌمٓف خًٌوعَٛ يمٛيزمً ٍ٘خ وٍٗ ؼُ  ، د!! .. لٕد

ظفددِٚ ِٕدٗ صدك ي فدبل، وٍّدص خهلل  ٚفمدُخض ِدٓ٘دٛخً٘  ٌودُض  ؤٔدد ٚ ،خٌٕدْ ظّٕك
 ٔعٙدًٙؤٌدُ  يإٔزدظمدً  ه ٘دٛخً٘، فدبلٌد ٌوُؤظىٍُ ِٓ وٍّص خهلل، ٚؤٔد ؤ ٍ٘خ وٍٗ..
 ؟!ِمه زٍ ص ٔفّٙٙد وٍٕدؤظىٍُ  ؟! ؤَؤوُٜ ً٘ ؤظىٍُ ٌ ص   !! ..زٕصٛٚ

 :ٌىٓ في خإللديش بفديش 
ت«.عَضٌٕٗتثبؿٌتاىغةتٗاالثِتٗاىغٗحتاىقضؽ» (:69: 98ِعٝ . )6
ت ٍٗذجتتتتختاهللت ّعَتتتتختعثْتتتبتيـتتتت٘اتاىَـتتتيخ»(: 64 :63خٌؽدٔيدددص  َٔؽدددْٛٛو) .9

 «.ٗشغمختاىغٗحتاىقضؽ
ت اىتغٗحتاىقتضؽتيذتوتعييتلت:ٗقبهتىٖبت فؤابةتاىَلك» :(35: 6 ٌٛلد) .3 
بتظىلتيفت ليُترظي ت» – ذخآل ؤي – «اىعي تحٗق٘ تأي   ت:يضعٚتاىقضٗؽتاىَ٘ى٘صتٍْل 

٘ددً ٘ددٍخ خـعٙدددي ِددٓ ىددبلَ ِددٓ لٕددًي؟ خٌ٘ددٍخ  ٘ددً ؟دؼدٌٛؼ ددؤٌدديٓ ٘ددٍخ  ،«اثتتِتاهلل
 لًٕي؟

ٚخلدًش،  فمدُخضلٓ خأللدٔيُ خٌؽبلؼص ِفعّمص في  لًٕٔد آالف خٌٕصٛٚ ظعىٍُ
ظىلتيف» –ذ خآلؤي  – «تييلرظتاىعي تحٗق٘»ٚخظك  ٍ٘خ، ِٕي خخـعٙدي   ٌيٓ ٍ٘خ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ٌدديٓٚخلددك ال يٕس ددي ؤْ ٔعفدٍ٘ددٗ،  ٘ددٍخ ،«اىقتتضٗؽتاىَ٘ىتت٘صتٍْتتلتيتتضعٚتاثتتِتاهلل
 .خٌىعدذٌٗ يمٛ ٍ٘خ ِدوبلَ خهلل،  ٍ٘خ .. فىُش خوعُلٕد٘د خٌؽدٌٛغ
 لٍٝ خألَض: ـٛيص، ِدجيص، ؤَظيص. ؤْ ؤٔٛخق خٌميدشٔمُف في ٚخلك  .ؤ

 ـٛخُ٘ خأل٘يدء: ـّدي، ٔسدض، ليٛخْ.. ذ
 ٚغدِيص.  ،ٚصٍسص ،خٌّديش: ٔدجٍص. ؾ
 ِٕٚعمسً.  ،ٚلدظُ ،خٌِّٓ: ِدض. ي
 ٚفُق.  ،ٚٔدق ٍَ،خٌٕسدض: ـ. ٘د
 ٌىعُٚٔدض. بٚ ،ٚٔيعُٚٔدض ،خٌٍَش: زُٚظٛٔدض. ٚ
 ٚخَظفدق.  ،ٚلُض ،خألزمدي: ؼٛي. ِ
ِمسٌٛدص لٕدًٔد َغدُ  ، فٙديزمدئمسً ٍٖ٘ خأل ؤْ٘يء ؼسيمي  خٌىً في ٚخلً،ٚ

ُ  ؤ ٘دددىٛ خهلل زددددٌمُي ٔمسٍٙدددد، فىيدددف  دٌىٕددد ،فّٙٙددددٌٕدددٕد ٔ ٘ددددَؤِٛ ِدددٓ خْ وؽيددد
 ؟!خٌمًْٚ
ّفـتتنٌتعيتتٚتأفتتبثْ٘اتت دجتتبخأليٖتتبتاأّتتزٌتأٍتتبتٗأ»: (6:90 يٙددٌٛخفددي َٔدددٌص ). 4

ّفـتتنٌتفتت تٍذجتتختاهللتأٗادفظتت٘ات تتٍصتتيميِتفتت تاىتتغٗحتاىقتتضؽت قتتضؽيَتتبّنٌتاألا
 «.ثضيخٍْزظغيِتعدَختعثْبتيـ٘اتاىَـيختىيذيبحتاأل

اىـتتتجعت» :مددًْ يددعىٍُ ؤيعددد لٍددٝ فددُ يٛلٕددد فددي ٔددفُ خٌُئيدددٚخٌددُٚق خٌ. 5
ت ٗاىتظ تيتؤر ت ٗاىظ تمبُت ٗؿلًتٍِتاىنب ِت ّعَختىنٌت ؿيبآاىنْب ؾتاىز تف ت

ٗاىتتظ تمتتبُت»ذ، ٘ددٛ خهلل خآل «اىنتتب ِ»فددد «ٍٗتتِتاىـتتجعختاألعٗاحتاىزتت تأٍتتبًتعغشتتٔ
 .خهلل في وّدٌٗ ٘ي ؤَٚخق «عٗاحاألتخاىـجع»٘ٛ خٌّٕيك، ٚ «ٗاىظ تيؤر 
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ٗع تتيؾتٍيتت٘كتت اىشتتبٕضتاألٍتتيِتاىجنتتغتٍتتِتاألٍتت٘اد تٍٗتتِتيـتت٘اتاىَـتتيخت»

تبتٗمْٖتختهللتأثيتٔ تت األع تاىظ تأدجْب ٗقضتغـيْبتٍِتس بيبّتبتثضٍتٔ تٗاعيْتبتٍي٘م 
 .(6: 6 ٔفُ خٌُئيد) «ىٔتاىَجضتٗاىـي بُتاىٚتأثضتاألثضيِ

 .في َٚق، في ـًٕ، في ٚخلً لمًٚخلً، في ٚخلً، في ٚخلً، 
 يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائناألقاٌيي  

َٚٚق (، 60: 64 يٛلٕدد)  «آلةتفت أتاٗت آلةااّت تأّتبتفت ت» :لدي خٌدُذ يٕدٛق
 (.60ِعٝ ، وّد في )آلذخخٌمًْ ٘ٛ َٚق 

ٚخآلذ فددي  ،آلذخؤٔددٗ فددي  :ِمٕدددٖ(، 66غبلؼيددص )فددي  خٌّددٍوَٛ «عٗحتاالثتتِ»ٚ
 .خٌّٕيك

، ٚيمعددؾ بٌدٝ ِٕددـُش ؤؼدٛي دٚلع د ٍوإئخٌّٛظٛق ٚ ،ٝؤلعمً ؤْ خٌٛلط خٔعٙ
ِٓ ٔدفُ خٌعىدٛيٓ بٌدٝ ٔدفُ خٌُئيدد، ٔعمًغ فيٙد ؤوُٜ ، بٌخ ؤَخي فعيٍص خٌٙيه ..

 ٚخألٌْ ظّعمٓ خٌّٕك.
 .فدّ٘يٓ ؼسيمص خهلل ال يمٕي ؤْ خهلل ِىعٍف لٕد غيُ ٕدوٛٔٚ
 ـٙدًٖ،ٚلٍدٝ  ،ٚؤ٘دىُ فعديٍص خٌٙديه لٍدٝ ٚـدٛيٖ ِمٕدد ،وبلِي ؤٔٙيطؤٔد  
 .لٍسٗ وّد ٌّٓ لٍر ٘دٚيخهلل ً لٍسي ؤْ يٍّٓ ِٓ و يٚؤصٍ

*** 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 
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ٚظعمٍددك زمٌٛددٗ  خًٌّخوٍددص خٌٕدددزمص، ٕٔدديط ؤْ ؤلٍددك لٍيٙددد فدديزًؤ زىٍّددص ٔددإ
ُ خٌمٓ ، فمً ٌوت[17]اىَب ضح:تت﴾ُتاهللتصبىشتصلصخاىقضتمفغتاىظيِتقبى٘ات﴿ظمدٌٝ: 

، خٌعدي خٔعٙدط فدي خٌمدُْ خٌىددِٓ (خٌُّيّيص ظعمٍك زسًلص زً ،زُٙ!! ظعمٍكال ؤٔٙد )
وددْ يدُي ؤٔدٗ ٚ ،لصدُٖ ٌدُ يىدٓ يدُي لٍدٝ خٌّٕديمييٓ فديخإلٔدبلَ  ؤْ ٍٚ٘خ يمٕي

 !!صٕٔ صعيٓ ؤٚ ِدجدجٖ زّـَٙٛ لٍٝ فُق خٔمُظط لسً
 َ ال؟ؤ لٍيىُ ُي  ظ ٍٖ٘ خٌٕصًٛٚ٘  :ُٜٚٔ ٛٚ خٌعدٌيص،ٔمُؤ خٌٕصيلٛٔد، 

َّلٌلتلددددي ظمددددٌٝ: ﴿. 6 يَّلل تتتغ  َّلٍل ت ُِ تتت تتتيُختاث 
ـ  َّلَل تاى  َّل٘ل تتت ُٕ َّللت تاهللأ ُأ تتتبىُ٘اتا  تقَّلل َّلِل ي تاىأتتتظ  تتتغَّلل فَّلل تمَّلل تتتض   ﴾ىَّللقَّلل

 . 67ُِيُ:]
ترَّللُق٘ىُ٘ات﴿ وُ لدي ظمدٌٝ:آٔٛ . ٚفي 9 الَّلل َّلٗل ت  ٌ ُن  ْ ي ُي٘اتف  تص  ترَّللم  تالَّلل زَّللبة  تاى ن  وَّلل  ٕ يَّللبتأَّلل

ي تتيُختع  ـ  َّلَل تتبتاى  َّلَل ّأ تا  تتهللأ تاى ذَّلل الأ تتٚتاهللأ تا  يَّلل ىَّللتتٚتعَّلل تتبتا  َّلٕل ب قَّلل تأَّللى  ُٔ ُزتت َّلَل ي  مَّلل َّلٗل ُؿتتُ٘هتاهللأ ت تعَّلل َّلٌل يَّلل تتغ  َّلٍل ت ُِ تت تتٚتاث  َّلـل
ُتا ت تبتاهللأ َّلَل ّأ تا   ٌ اتىَّللُنت تغ  ي  ت٘اتسَّلل ُٖ زَّلل  ّ صَّللتخ تا ترَّللُق٘ىُ٘اتصَّلللَّلل الَّلل َّلٗل ت  ٔ ُعُؿي  َّلٗل ُْ٘اتث بهللأ ت  ٍ آَّلل تفَّلل ُٔ  ْ  ٍ ت ُعٗح  َّلٗل ت َّلٌل يَّلل غ  ٔ تَّلٍل ىَّللت

ت تاى تبتف  َّلٍل ت ُٔ تىَّللت ىَّللتض  َّلٗل ت ُٔ تىَّلل َّلُل تيَّللُن٘  ُ تأَّلل ُٔ َّلّل ب ذَّلل تُؿج  ض  اد  تبهللأ تَّلٗل تٚتث  مَّللفَّلل َّلٗل ت َّللع    ت تاأل  تبتف  َّلٍل َّلٗل ت اد  َّلٗل ب َّلَل ت ـأ
ي م   . 676: خٌٕٕدء] ﴾«212»تل تَّلٗل

ت﴿اللفٛخ لٌٛٗ : زَّللبة  تاى ن  وَّلل  ٕ ت..يَّللبتأَّلل  ٌ اتىَّللُنت تغ  ي  ت٘اتسَّلل ُٖ زَّلل  ّ صَّللتخ تا ترَّللُق٘ىُت٘اتصَّلللَّلل الَّلل ً فٙد، ﴾َّلٗل
 ؟ظعمًغ لٕىُ ؤَ ال خآليصٍٖ ودٔط ٘

 ِن الجالوخ شزك باهلل الواحد؟

 ظًي لٍٝ خٌعؽٍيػ:يُٜ ؤٔٙد خٌٕصٛٚ خٌعي  زسمطٕعًٙٙ ـٕدذ خٌمٓ ي



 

 الوحداٌية والجالوخ 
ت اىتتغٗحتاىقتتضؽتيذتتوتعييتتلت:ٗقتتبهتىٖتتبت فؤاتتبةتاىَتتلك»: (35: 6 ٌٛلددد) .6
 ،٘االء ؼبلؼص .. «فظىلتاىقضٗؽتاىَ٘ى٘صتٍْلتيضعٚتاثِتاهللت اىعي ترظييلتحٗق٘
ً   ٛخٌٚيٕ  خ.ٚخل
ؽبلؼدص يإِْٛ ز خٌٕصدَٜ ؤْظعٍىٛ في خٌمعيص خٌعي ٔعمًغ لٕٙد  بوٛش،يد  
 !!بٌٗ ٚخلًُ٘ خٌؽبلؼص  ،ُ٘ يمٌْٛٛ: الزيّٕد  .. آٌٙص

(، لدددٛش خٌمٍدددي(، )خٌدددُٚق خٌمدددًْزؽبلؼدددص : ) مٌٛدددْٛظٔدددعُ ؤُ: ٙدددٔمدددٛي ٌ ٌدددٍخ 
  .. زؽبلؼص آٌٙص ْٔعُ ظمٌٛٛؤؼبلؼص. االء ، ٘(خٌمًْٚ)

ً   ٘دداالءخٌددٕٛ خٌددٍي يفمددً يددٓ ؤفٕدداخٌي:   ٘ددٛ ِدددٙددٍخ خٌددٕٛ ف ؟خخٌؽبلؼددص ٚخلدد
 .ؤزمػ لٕٗ

خٌمدٓ  ئال يفدُفدي خٌىعددذ خٌّمدًْ، ٚ ي ٌىُ: ٕ٘ددن ٔدٛ ٚخلدًيلٛٔي ؤلٛ
فتتبُتاىتتظيِت»ت(:7:5َٔدددٌص يٛلٕددد خألٌٚددٝ ) ، ٚ٘ددٛ ِددد ـدددء فدديلٍددٝ خالٔعٙددٙدي زددٗ

آلة تٗاىنيَخ تٗاىتغٗحتاىقتضؽ.تٕٗتئالختاىضلصتختايشٖضُٗتف تاىـَبختٌٕتصلصخ:ت
ً   ٍ٘خ خٌٕٛ خٌٛليًت «ٌٕتٗادض ٓ ال ٌىدٓ ـٕددذ خٌمد ،خخٌٍي يفمً خٌؽبلؼدص ٚخلد

غيدُ ِٛـدٛي فدي ؤي ِىؽدٛغ يٛٔددٔي  ،يفُئ لٍٝ خالٔعٙٙدي زٗ، ألٔٗ ٔٛ يويً
 ،ٌّيددص لٍفعددُٗزيددص ٚخٌمدِمفددُ خٌٕٕدده خٌمٚلسددً خٌمددُْ خٌىدددِٓ لٙددُ خٌّدديبليي، 

خٌددٕٛ خٌٛليددً خٌددٍي يمددٛي زددإْ  ٛٗ، ٚ٘ددٝ خالٔعٙددٙدي زددلٍددٌددٌٍه ٘ددٛ ال يفددُئ 
 .لٍيٗ َظمًال ٍ٘خ خٌٍي  ،«ٕئالختاىضلصختٌٕتٗادض»

 ٌوُض )خآلذ، ٚخالزٓ، ٚخٌُٚق خٌمًْ(، ٚزّؽٍٗ لٍط   ٕعًٙٙ زٕصٛٚؤٔط ظ
َض، ٚٚخلدً فدي خٌٕدّدء، ٌؽبلؼص )ٚخلدً لٍدٝ خألأللدٔيُ خه لٓ خٌه، ليٓ لًؼع  

ٔدعُ ظمسدًْٚ ؼبلؼدص آٌٙدص، ٌىدً ِدُٕٙ ؤ .. ٘داالء ؼبلؼدصٚٚخلً لٍدٝ ٘دىً لّدِدص( 
 ٚصفدض ودصص. ،ٚـٛي ودٚ

 ٛ خٌُٚق خٌمًْ؟ً ٘٘ٚ الزٓ؟خ٘ٛ  خٌٕصدَٜ آلذ لًٕخً٘  ي ؤٔإي:يلٛٔ 
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 ٚخالزٓ غيُ خٌُٚق خٌمًْ. ،الزٓخآلذ غيُ دف ،ال خٌفٛخذ:
آلذ خ» (:35: 6)آلذ ِعدٝ خٌّٕدىيٓ فدي ٘دُق بٔفيدً يٛلٕدد خِدد لدٌدٗ  ؤلُخ 

٘داالء  ،«آلذ، ٚودً ؤلٕدَٛ ٌدٗ خوعصدصدٗ خإلٌٙديخٚال خالزدٓ ٘دٛ  ،الزدٓخٌيٓ ٘دٛ 
ً   خٌيٕٛ، ٚؼبلؼص خٌُٚق خٌمًْ ٘دٛ خٌدٍي ٚ ٓ خآلذ،، ٌٚيدالزٓ ٘ٛ خٌفدييف ،خٚخل

 .ٖٚـٛيىً ُِٕٙ ٌٚ ،ٍٗىً ُِٕٙ صفدظف ،ٌٚيٓ خالزٓ ،يؽسط خٌّإِيٓ
 األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن 

ؼدُ خظعدك خٌٕدَٛ ٌمُْٚ خألٌٚٝ، في خٚخظك ودْ غيُ خٌَٕٛ ) :ـٕدذ خٌمٓلدي 
ِٛـدددٛي فدددي خٌىعددددذ ٗ غيدددُ ٚخظدددك ألٔدددغيدددُ  ٍخ خٌٕدددَٛ٘ددد..  ؛زمدددً ِفّدددك ٔيميدددص(

 غيُ ِٛـٛي في خٌىعدذ خٌّمًْ. ٘ٛك ِد ٚظَّ ٔيميص ِفّك ٚ ،خٌّمًْ
 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس

ٗعةتت ىْتتبتأةتٗادتتض» :لدديٓ لٍددط   ،ؤٔددي ؤزعددُ خٌٕصددٛٚ ٌوددُـٕدددذ خٌمددٓ 
دد «عة»٘ددٛ يُيددً ؤْ يمددٛي ٌىددُ زددإْ وٍّددص  ،«ٗادتتض  ٙ ٘ددٍخ  .. إٚ٘ددٍخ وؽدد د،ظمٕددي بٌ

 :ظمٕددي٘ددٍخ خٌىددبلَ  ليددً ٌٙددُفددي خصددؽبلق خٌددٍيٓ  «عة»وٍّددص  ، ألْيددُوٍددً وس
ت.«ٍعيٌ»

 :90يٛلٕدد ) ّدُيُ خٌّفًٌيدص لدٌدط ٌٍّٕديكف ،يمٌٛٗ خٌىعددذ خٌّمدًٍْ٘خ ِد 
  «عة»ٍ٘خ ظفٕيُ خٌىعدذ خٌّمًْ ٌىٍّص   «يبتٍعيٌت:عثّ٘ تاىظ ترفـيغٓ»(: 66
ت«.يبتٍعيٌت:قبىذتىٔت"عثّ٘ "تاىظ ترفـيغٓ»

٘ددٍخ خٌعفٕدديُ  ،«يتتبتٍعيتتٌت:فقتتبال:ت"عثتت "تاىتتظ ترفـتتيغٓ»(: 38 :6يٛلٕددد ٚفددي )
فمٕدًِد   «يتبتٍعيتٌت:عثت تاىتظ ترفـتيغٓ»ٔدٛ خٌىعددذ ِٓ  ، زً ِ٘ٛٓ لًٕي ٌيٓ

بّٔد يعمدًغ  ،ال يمٕي ؤٔٗ يعمًغ لٓ بٌٗ «عة»يٕعىًَ خٌىعدذ خٌّمًْ وٍّص 
 .لٓ ِمٍُ
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خألٌٚددٝ  )ظيّٛؼددْٚ فدي ؤٕمُ(، ٔدد6: 8 خألٌٚدٝ َٔؽدْٛٛو)ٔفٙددُ ؤْ  ِدٓ ؤـدً

 ،«ٗٗؿتتي تٗادتتضتثتتيِتاهللتٗاىْتتبؽ»ت، ؤي خآلذ، «ألّتتٔتي٘اتتضتاىتتٔتٗادتتض»: (5 :9
 :ٔمددٛي مدديَٓٔؽددْٛ، فٛخٌعددي ـدددءض فددي و «عةتٗادتتض»ظمددديي  «ٗؿتتي »فىٍّددص 

 وسدُ لٕدٗؤخٌدٍي  ٝزً زددٌّمٕ ،خٌمميميزدٌّمٕٝ  «اىغة»ٌيٓ ِمٕدٖ   «عةتٗادض»
 .(ِمٍُ)ّفدِي خٌّمٕٝ ؤي خٌ، خٌىعدذ

 أٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟ِن عزف ووسى و

فدددص  وٍّدددص «اىقتتتضٗؽ»)يمدددٛي ـٕددددذ خٌمدددٓ:  َُّ آلذ خلٍدددٝ فمدددػ ظؽٍدددك  ]خٌّم
 .(ٚخالزٓ ٚخٌُٚق خٌمًْ

ٗاىقتضٗؽتٍتِت»لٍٝ خٌمًْٚ خٌدٍي يسمدػ ِدٓ فددَخْ  دؤيع   ؤؼٍمط ، فمًال  
 .. مُيفخٌع (دخٌد )ز «اىقضٗؽ»  «اجوتفبعاُ

 ٌدٝ ُِخـمدص ٔدفُبيلدٛوُ ؤي ٌٚىٕدىُ، ٌ ٍٓ ؤلٛيف ،خٌمًٍْٚ٘خ ِٓ ٘ٛ ؤِد  
- «متبُتاهللتٍتعتاىمتلً» :يعمدًغ لدٓ بٔدّدليً فيمدٛي(، ٚ٘ٛ 96 :96خٌعىٛيٓ )

ٗؿتنِتت فنجتغ تٗؿتنِتفت تاىجغيتخ تٗمتبُتيَْت٘تعاٍت تقت٘ؽ» -يمٕي ِك بّٔدليً
ِددٓ فددٛق  ألٚخٌمددًْٚ ٔدديعؤل ،ةٔددّدليً ٔددىٓ فددي زُيددص فدددَخْف  «فتت تثغيتتختفتتبعاُ

ِ  ؤظفمٍٖٛ ْ ؤخفك  ٔٛٚال ،ـسً فدَخْ  .خٌبل٘ٛض د ِٓ ؤلدٔيُد َخزم  لٕٛ
 تزتيب األقاٌيي

 «خٌؽدٔيخأللَٕٛ »ٚ «خأللَٕٛ خألٚي» خٔعىًخَ لسدَشـٕدذ خٌمٓ ال يٛخفك لٍٝ 
ّددٓ ، ف٘ددٕٛيش خٌسدزددد زددٌٛٓ خٌٕددديْ ٚخٌسدزدددٚيددُي زددٌٍه لٍددٝ  ،«خٌؽدٌددػخأللٕددَٛ »ٚ

  ؟ؤٔط لعٝ ظعك ٔفٕه ؤِدَ ٘االء
 ٚ٘دٕٛيش ٕدديْسدزد زٌٛٓ خٌخٌزيّٕد ، ٌّمًْخ ِمعسٕص ِٓ خٌىعدذدَن ىفؤً٘ 
 .؟!ؼدٌػؼدٔي ٚلٓ ؤلَٕٛ ؤٚي ٚليٓ ظمًؼد  ْ خٌىعدذ خٌّمًْدال يمُف
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 الجالوخ يف العّد اجلديد

فددي يمددٛي ، ألٔددٗ ُظددر خأللدددٔيٌُددُ يخٌىعدددذ خٌّمددًْ )لدددي ـٕدددذ خٌمددٓ: ٚ
: ٘ددً ؤٔددإٌىُٚ ،(«اهللتٗادتتضت..تىنتتِتاىتتغةتٗادتتضت..تاىتتغٗحتٗادتتض»َٔؽددْٛ: ٛو
ً  ٚـدٛخزي: ٛخلدً ِدٓ خأللددٔيُ؟ ٌخُٔ  (خهلل) ٍّصو  ؤٚيخٔدُ  ٘دٛ «آلذخ»فدد .. خال ؤزد

ّ  ف «اهلل» ٚؤِد خأللدٔيُ،  .أللَٕٛ ِٓ خأللدٔيُ دٍيٓ خٔ
 :يمدٛي خٌدٍي غيُ ِٛـٛي في ٍ٘خ خٌٕٛ ، ٚ٘ٛ«آلذخ»٘ٛ خألٚي خأللَٕٛ خُٔ 

، خٌدٕٛ (ٚخالزٓ ٚخلً، َٚٚق خٌمًْ ٚخلً ،آلذ ٚخلًخٌُٚ يمً: ) ت«اهللتٗادض»
ت.«..تاهللتٗادضتاىغةتٗادضت..اىغٗحتٗادض» :يمٛي

اهللت» :خٌددٕٛ يمددٛيٌىددٓ ، مٕددي خٌّٕدديك خٌّمٍددُظ «اىتتغة»ؤْ  ال  ٔددإٚخفك ـددً
ي )خآلذ، ٚخالزددددٓ، ظٕدددددٚ وُخهلل لٕددددً ،«آلذخ»ال ظٕدددددٚي وٍّددددص  «اهلل» ت«ٗادتتتتض

 . ٚخٌُٚق خٌمًْ(
خٌّمصٛي   «ّعَختعثْبتيـ٘اتاىَـيخ» :خٌٕٛ خآلؤُفٓ خٌّٛظٛق ٔفًٖ في 

 ِٓ خٌبل٘ٛض. خأللَٕٛ خٌؽدٔي ؤٔٗ ال  خٌّٕيك، ٚٔإٚخفك ـً ِمٍّٕد «عثْب»زىٍّص 
ّ   «اهلل»..  ٌدُ يمدً: )ِمسدص خآلذ( ت«ٍٗذجختاهلل»يىًّ: ٌىٓ خٌٕٛ   د ٌديٓ خٔد

 .لٓ خٌؽدٌٛغال يعمًغ ؤلٛي: ٍ٘خ خٌٕٛ ٌٌٍه  ؛ٌٛخلً ِٓ خأللدٔيُ
 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس

ظؽٍددك لٍددٝ  بل  ظؽٍددك لٍددٝ غيددُ خهلل، فّددؽت«اىتتغة»ؼسددط ٌىددُ ؤْ وٍّددص ؤؤْ  َيددًؤ
ؼدُ زمدً ٔدؽُ يمدٛي   «ٗقتبهتىٖتبتٍتلكتاىتغة..تتىـتبعحت ٖغتٍلكتاىتغة»خٌّبلن 
لٍدٝ  «اىتغة»وٍّدص خٌٕدفُ ؼٍك فدإ  ت «فضعذتاؿٌتاىغةتاىظ ترنيتٌتٍعٖتب»خٌٕفُ: 

 .(66)خٌعىٛيٓ  «ٍلكتاىغة»



 

 الوحداٌية والجالوخ 
أّتتتبت» لٌٛدددٗ لدددٓ ِٛٔدددٝ: بل  فّدددؽ  «ٔىتتتاإل»وٍّدددص  فددديٗ ٔفٕدددخٌٙددديء ٚيمدددًغ  

ٖ ت ً   :يمٕي «اىٔ»، (6: 7 خٌىُٚؾ) «ىفغعُ٘تباعيزلتاى  :ٌديٓ ِمٕد٘دد، ٚدٍِٕؽ   خٔي
 .خٌعي ٔفّٙٙد خٌُذ خإلٌٗ

 ِن عزف ووسى وأٌبياء العّد الكديي عكيدة التجميح؟
اايتؾتعتِتيَيْت  تدزتٚتت:قبهتاىغةتىغث ») لٍٝ ؤْ لٌٛٗ: يصُ ـٕدذ خٌمٓ

 !!(لٓ خٌّٕيك «بتىقضٍيلكتٍ٘طئ تخأعضاتأضعَّللت
 .خٌّٕيك ِٗد يمٌٛبٌٝ ّٕٕك ٌ

ٚخٌّٕديك فدي  ،آِ زإْ خٌّٕديك ِدٓ ٌَيدص يخٚيـٕدذ خٌمٓ يِٓ خٌّمٍَٛ ؤْ 
ففددي لٍددٝ ٚخلددً ِددٓ ٌَيددص يخٚي، يٕىددُ خٔؽسدددق خٌددٕٛ خٌددٕٛ خٌددٍي ؤٌوددُٖ ٘ددٍخ 

اُتاىَـيختاثِتصاٗص؟تٗاىنزتبةتت:ميفتيق٘هتاىنزجخ»ت( لدي خٌّٕيك:35 :9ُِٓل)
بترذتتذتكتٍ٘طئ تتخأعتتضاتاايتتؾتعتتِتيَيْتت تدزتتٚتأضتتعَّللتت:قتتبهتاىتتغةتىغثتت يقتت٘ه:ت"
 ،لدددٓ خٌّٕددديك خٌمدددديَ يخٚي يعمدددًغ   ؤي ؤْ  «بفتتتضاٗصتّفـتتتٔتيتتتضع٘ٓتعثًّتتتت قتتتضٍيل"

  «فَتِتأيتِتاثْتٔ؟» ،ٌٕديًي ؤي  «قتبهتاىتغةتىغثت » فدي لٌٛدٗ: «عث » :يمٛي لٕٗٚ
ٚيخٚي يمددٛي  ،ويددف يىددْٛ خٌّٕدديك خٌمددديَ خٌددٍي ظٕعفددُٖ خٌددًٔيد ِددٓ ؤزٕدددء يخٚي ؤي:
وددْ يدُي  -لٍيدٗ خٌٕدبلَ-فدٌّٕديك   «عث »دألذ ال يمٛي لٓ خزٕٗ ف ؟!«عث » :لٕٗ

لٍيدٗ -خٌمدديَ ٌديٓ ِدٓ ٌَيدص يخٚي  ]خٌٕسدي  ٌيؽسدط ٌىدُ زدإْ ؛]زٙدٍخ خٌدٕٛ  لٍيىُ
 .-خٌٕبلَ
 تساوي األقاٌيي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائن 

 ؼُ ِدٌخ؟  ،ٕيكخٌىً ٌٍّزىعٛق  ـٕدذ خٌمٓ معُفي
خٌعدي خٔدعًي زٙدد خٌٕصدٛٚ  خ ِدٓٚ٘دٍ خٌٕٛ: خالزٓ ٔيىعك ٌدآلذ ..يفير 

فذيْئتتظت »ٔددٛ ِددٓ خٌىعدددذ خٌّمددًْ  ..ذلٍددٝ ؤْ خالزددٓ ظدددزك ٌددآل َٚيفدددْٔٛؤ
تأاالثِتّفـٔت  .«م تينُ٘تاهللتاىنوتف تاىنوت س عتىٔتاىنوأُتؿيش عتىيظ تتبي  
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ٔٗ ال يٛـدً بال بٌدٗ ؤٝ ٘ىٍخ ٔمٛي زإْ ٍٖ٘ خٌٕصٛٚ ٚخظمص في يالٌعٙد لٍٚ
 آلذ.خٚ٘ٛ  ،ٚخلً

ٍ   ودْ خٌّٕيك ي   يلٛٔد ٔمُؤ ِد ٍ    ألصمدزٗ .. ّٗم ؼبلؼدص ؼّدص ٔدٗ ؤ ٙدًُّ٘ وددْ يم
ٚؤٔددٗ  ٚؼدٌددػ لٍددٝ ٘ددىً لّدِددص، ، ٚخلددً لٍددٝ خألَض، ٚآوددُ فددي خٌٕددّدء،آٌٙددص

  ؟ودْ يًلٛ بٌٝ لسديش بٌٗ ٚخلً ؤَ ؟ديٕس ي ؤْ ٔمسًُ٘ ـّيم  
ألُتأثبمٌتٗادضتاىظ تف تت؛بتعيٚتاألع ع٘اتىنٌتأث تالترض» (:93ِعٝ )في . 6

 ]في خٌّٕدء ؟ يٓ يىْٛ خهللؤ ،«اىـَبٗاد
 .(خهلل ِٛـٛي في وً ِىدْ) :يمٛي َؤفط زيّٕد خٌمٓ

 ،ِٛخظدك لعددء خٌمدـدصِٛـدٛي ظمدط لدًِيه؟ ٘دً ٘دٛ ِٛـدٛي فدي  خهللًٙ ف
 ؟ ؤوُِىُ خهلل

خٌّٙددَٙٛيٓ ٕددٓ مخٌ ٍيفددص وّددد يمددٛي ؤلددً خٌ ءِمدددخألفددي  ِٛـددٛي٘ددٛ  ٘ددً
ٚؤٔٗ  ،خٌ ٍيفصؤْ خهلل ِٛـٛي في ؤِمدجٗ خٌّٕيميص؟ فمً خيلٝ  ؤصمدذ خٌفعدجيدض

 .يؽُٙ٘دؼُ يفير:  ؟خألِدوٓظٍه في  خهلل يمًِّدٌخ ، ٚيٕإي: يؽُٙ٘د 
 ؟وّد يمٛي خٌمٓ َؤفط خهلل ِٛـٛي في وً ِىدْ ً٘

 تاىتظت ُتأثتبمٌتٗادتضأل»: يمدٛيزدً ال يمدٛي ٘دٍخ،  خإلٔفيٍدي خٌٕٛ خٌفٛخذ:
 «.ف تاىـَبٗاد
ظعمًغ لدٓ ٚـدٛي  لُٙيٓ ٔٛ ، زًؤوؽُ ِٓ لُٙش ٔصٛٚ ًٌي زدٌّٕدٔسص 

فددي وددً ِىدددْ،  خٌدديٓ ِٛـددٛي  ، فٙددٛ «أثبّتتبتاىتتظ تفتت تاىـتتَبٗاد» خهلل فددي خٌٕددّدء،
ٌ  «اىَـتتتيخت؛ألُتٍعيَنتتتٌتٗادتتتضت؛ٗالترتتتضع٘اتٍعيَتتتيِ» ؤذ ٚخلدددً، ؤي  ٌدددًيٕد خ، ب

 ٌّٕيك. خ ، ِٚمٍُ ٚخلً ٘ٛخٌٍي في خٌّٕدٚخض، ٚخلًودٌك 
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 التوحيد يف الكزآُ الكزيي والكتاب املكدس

ٗادتتضترقتتضًتٗقتتبهتىتتٔ:تأيٖتتبتاىَعيتتٌتاىصتتبىخ.تأ تتٗاطا»:  (66: 69ِعددٝ ). 6 
ب؟تىتتيؾترتتضعّ٘ ترتتبىذ تتطارتتلحتأعَتتوتىزنتتُ٘تىتت تاىذيتتبحتاألثضيتتخ؟تفقتتبهتىتتٔ:تىَتتب

 لٍددٝ ؤْخٌددٕٛ  ظُظٍيدددْٔٛ زٙددٍخخٔددعًي ٚلددً  ت«ٕٗتت٘تاهللت االتٗادتتضتبأدتتضترتتبىذ ت
 ألٔٗ َفط ؤْ يمدي لٕٗ زإٔٗ صدٌك. ؛آلذ ؤلفُ ِٓ خالزٓخ

ْ ت»تيمٛي: (69: 9 يممٛذ). 9  ٚؤٔدط ،  «بترفعتوأّذترئٍِتأُتاهللتٗادض.تدـ
  ُ  .ٍٕٛ ِٓ لًٕيٌعىٍّص خٌ ٖخ ظفمً، ٍ٘ظآِ زإْ خهلل ؼبلؼص، ٘

ىيعيٌتموتشع٘ةتاألع تأُتاىغةتٕ٘ت»ت( : 60: 8 ٔفُ خٌٍّٛن خألٚي). 3 
 .خهلل فمػ ٘ٛ خٌُذ ت«ٗىيؾتآسغت اهلل

فتتزعيٌتٍَبىتتلتت سيصتتْبتٍتتِتيتتضٓت أيٖتتبتاىتتغةتاىْٖتتب»ت: (90: 37 ء٘ددميد)ب. 4
، ٌٚدُ ؤٔدط ٘دٛ خهلل ٚلدًن ػفم ؤي: ت«أّلتأّذتاىغةتاإلىٔتٗدضكت األع تميٖب

 ٚ َٚق لًْ.ؤخزٓ  هِم يمً:
أّبتاىغةتربّعتموتش خ تّبشغتاىـَبٗادتٗدض  ت»(: 94 :44 ء٘ميد)ب. 5 

ّ   ٚ٘ىٍخ ظفً خٌٕصٛٚ  «ِتٍع ؟ثبؿ تاألع  تٍ  .ديخج
ُ    ظي بٌٝ ٔٛ لفيدٍر إٔ ، (65: 6 خألٌٚدٝ )ظيّٛؼددْٚفدي  فٕدد زصدفدض خإلٌدٗيم
لٍدٝ ٘دٍٖ خٌصدفدض ٚخٔفدُٚخ ٘دً ظٕؽسدك  ،خّٔمٛخ بٌٝ صفدض ٍ٘خ خإلٌدٗ خٌٛليدًٚ

لٍٝ خٌُٚق خٌمدًْ  صفدظٗ ً٘ ظٕؽسكٚ ؟خٌُٚق خٌمًْ خٌٍي ال يمٍُ ِعٝ خٌٕدلص
 ؟ عىٍُ ِٓ ٔفٕٗخٌٍي ال يٕعؽيك ؤْ ي

اىتظ تىتٔتت ٍيلتاىَي٘كتٗعةتاألعثتبةت اىَجبعكتاىعؼيؼتاى٘ديض» يمٛي زٌٛٓ:
فدي  ػٌٚسد ،ٚخٌّٕديك ِددض لٕدر وعددزىُ ،ال يّدٛضؤي:   «ًتاىَت٘دضٗدضٓتعت
 . خٌٍي ال يّٛض٘ٛ خهلل ،«عضًتاىَ٘دىٔتٗدضٓت»، ؼبلؼص ؤيدَ خٌمسُ 
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يدص ؤٚ ؼدٔٛيدص، دٔؼـدص زًَبٌدٗ  ؤَٚيفددّْٔٛد يمدٛي فٙٛ وؤِد خإلٌٗ خٌٍي يّٛض 
 ؤٚ خٌؽدٔٛيص. خًٌٚٔيصؤٚ ٍِ٘ر خٌعدزميص  ٍٚ٘خ

ْ ت» ٚ٘ددٍخ خإلٌددٗ ال يٕددىٓ لٍددٝ خألَض، زددً ، زيّٕددد «بتفتت تّتت٘عتالتيتتضّٚتٍْتتٔؿتتبم
، ٚلددي: ٚصددفمٕد فدي خٌٕدٛق ،ٚؤودً ٚ٘دُذ ِمٕدد ،ىٓ لٍٝ خألَضودٌّٕيك ٔ

 .«اـّ٘ »
ت ٗالتيقتضعتأُتيتغآت اىظ تىتٌتيتغٓتأدتضتٍتِتاىْتبؽت ٍْٔتٚالتيضّ»خٌٛليً خإلٌٗ 

 ظٍدٛ ٔسدي دٔسي د - ٍ٘خ ٘ٛ خإلٌٗ خٌٍي يلد خألٔسيدء ت«اىظ تىٔتاىنغاٍختٗاىقضعحتاألثضيخ
 .ًٖ خٌّٕيكلس  زً ٚك بٌٝ لسديظٗ ، يخٌّٕ ٚيلدبٌٝ لسديظٗ ،  -

بٌدٝ  دؤيدٓ يلدٚخٌىعدذ بٌٝ لسديش خٌّٕديك خالزدٓ؟  دؤيٓ يلٔإي: ؤوُٜ ؤُِش ٚ
 لسديش خٌُٚق خٌمًْ؟

خ    ً  خًٌٔيد ال يٕعؽيك ؤْ يفً ٌٌه. فيبْ ؤل
 ِن الجالوخ شزك باهلل الواحد؟

ٚوددٌٍه  ٙىصدديصخٌ ظٕدظصددَٛخ)آذ ٚخزددٓ َٚٚق لددًْ(.. فددةْ  :لٕددًِد ٔمددٛي
 ٔعصَٛ: ص ظمّيً خٌّٕيكلص ُؤٔم .. فميٓد ِد ظمؽيٕد خٔؽسدل  صَٛ خٌىٕيٕص 

 ظٕمدًَ ِٕدٗ ِٕدسً،ٚ٘دمُٖ ٔددلُ  ،ٚٔديُ بٕٔددْخٌّٕيك خالزٓ لٍٝ ٘دىً . 6
 ( ٔيعسديَ بٌٝ ٌٕ٘ه ٍ٘خ خٌعصَٛ.ٌّٕيكفميٓ ظّٕك خُٔ )خ ،ٌعمّيًخ دِٖي

٘دىً آودُ، عصدَٛ ٔع «اىتغٗحتاىقتضؽتعيتٚتشتنوتدَبٍتخ» :مٛئ ٚليٓ. 9 
 .مّدِصٚ٘ٛ خٌ
ٖ لٍدددٝ صدددَٛظ -ٌؤلٔدددف  –ٕيٕدددص ىصدددَٛ خٌفدددةْ  ،(آلذخ) :ٔمدددٛيٚلددديٓ . 3 

 :مٛيٍ٘خ خٌٍي يُٕي بٌٝ ظصَٛخظٕد لًِٕد ٔ....صَٛش َـً لفِٛ، زٍميص زيعدء 
ٚخالزٓ لٍٝ ٘ىً ٘ددذ  ،آلذ لٍٝ ٘ىً َـً لفِٛخ، (َٚق لًْ ،خزٓ ،آذ)

  .. ٚخٌُٚق خٌمًْ لٍٝ ٘ىً لّدِص ،ٚٔيُ



 

 الوحداٌية والجالوخ 
ٕؽسددددك فددددي ٘ددددٍٖ خٌعصددددَٛخض خٌعددددي ظٔمددددُ، 
ّدددض )آذ، لٕددًِد ظٕددّمْٛ ٘ددٍخ خٌىٍ ؤٌ٘دددٔىُ

 خزٓ ، َٚق لًْ(.
دد ، د ٔددُفط ٘ددٍخبٔدد د ِددٓ خٌٛؼٕيددص ٚٔمعسددُٖ ٔٛل 
 يص خٌعددي ودٔددط ظمددٛظٙددسٗ خٌٛؼٕيدددض خٌٕدددزم يخٌعدد

 .خأللًْ لسً خٌّٕيميص زدٌؽدٌٛغ
ؼٕددي زدٌٙددىُ لٍددٝ َخلددي ٘ددٍٖ خٌّٕدددـُخض ؤٚ ،ؤ٘ددىُ ٌىددُ لٕددٓ بٔصدددظىُ 

 .ٔإي خهلل ؤْ يفمٍٙد في ِيّخْ لٕٕدظٗؤٚ ي،ُ٘يًخٌ صُٙيىخألٔعدٌ لسً خهلل خٌ
ٌددٓ يٕٕدديٕد دوعبلفٕددد ف َؤفددط، خٌٙددىُ ٌفٕدددذ خٌصددًيك خٌمّيددّ خٌمددٓؤظمددًَ ٚ 

ٚخٌٕدددبلَ  ،ٚ٘دددىُ خهلل ٌىدددُ ،ظُ ِّدددد ٔدددّمعًًُ ؤْ ٔىدددْٛ لدددً ؤفدددٚٔإِددد ،صدددًخلعٕد
 .لٍيىُ

***



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 

 وديز املٍاظزة:
 وَ ِو الزوح الكدس حبسب الكزآُ الكزيي؟

ِدٓ ٘دٛ خٌدُٚق  :ٚ٘دٛ ،ٌفعديٍص خٌمدٓ َؤفدط ٔداخي خٌٙيه ِٕمدٍ ِدًيٓ زةـدزدص
يفدٛي ٌٛ لسٍخ ىٓ ٌ ،خٌٙيه خٔعًٙٙ زؽبلغ آيدض ؟..ْ خٌىُيُآد ٌٍمُخٌمًْ ؼسم  

٘دٍخ ٘دٛ  .. لعدٝ خآلْ ألْ خٌّمٕدٝ غيدُ ٚخظدك ؛ٌٍفّٙدَٛ ّمدٔيٙد زميػ ظععدكز
 .خٌٕاخي خألٚي

 :وٍكذ دكتورالدواب 
خٌُٚق خٌمًْ  ًٝ٘ ٕ٘دن ؤلً ِٓ خٌٍّّٕيٓ خوعٍف في ِمٕ :يلٕد ٔعٕدءي 

 خٌٍي ٔآِ زٗ؟
ْ خٌددُٚق خٌمددًْ ٘ددٛ ـسُيددً ؤفددي ٌددُ يىعٍددف ؤلددً ِددٓ خٌّٕددٍّيٓ  خٌفددٛخذ:

صٍٝ خهلل لٍيٗ -خٌٍي ّٔي زدٌٛلي لٍٝ خٌٕسي  ؤٔٗد ٕمٓ ٔمٍُ ـّيم  فيٗ خٌٕبلَ، لٍ
إي ٚخلددً ِددٓ ؤزٕدددء فدد، ضخٌبل٘ددٛبٌددٝ لدددٌُ فددي خٌّمٍِٛددص  ٘ددٍٖ ال ظمعدددؾ -ٚٔددٍُ

لٍيدٗ خٌصدبلش ٚخٌٕدبلَ  -ْ لٍدٝ خٌٕسدي آدٌمُزدودْ يّٕي  يمٍُ ؤْ ـسُيًخٌٍّّٕيٓ 
 .«يعيَنٌتصيْنٌتأربمٌتوٕظاتاجغي» ،–

ت: ﴿ٝ، يمددٛي ظمددٌ خٌددٍي وددْ يمٍّدٗـسُيدً ٘دٛ  ُِ تتي  ٍ َّلل ُٗحتاأل  تاىتغُّ  ٔ تت تث  هَّلل «تت297»َّلّلتؼَّلل
ت َّلِل ي ع  ْ ظ  َُ تاى  َّلِل  ٍ ت َّلُل تى زَّللُن٘ ج لَّلل يَّللٚتقَّللي  ت«ت291»عَّلل ِإ ي ج  ٍُ ت ث  مإ غَّلل تعَّلل

ُإ ب َّلـل ي   . خٌٙمُخء]﴾ «ت291»ث 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
: زدددٓ ؼدزدددط ٌمٕددددْ -صدددٍٝ خهلل لٍيدددٗ ٚٔدددٍُ-فدددي خٌمدددًيػ يمدددٛي خٌٕسدددي  

يعمدًغ  -صٍٝ خهلل لٍيٗ ٚٔدٍُ-ْ خٌٕسي ًٙ ودف  «ٗعٗحتاىقضؽتٍعلت إجٌٖ»
    .ودْ يعمًغ لٓ ٍِه ِٓ خٌّبلجىصزً لٓ ٚخلً ِٓ خٌؽدٌٛغ؟ ؤويً ال. 

يًّبتت﴿ لدي ظمدٌٝ:  ٘ اتؿَّلل غ  بتثَّللشَّلل َّلٖل تىَّلل ضأوَّلل َّلَل زَّلل ت«ت21»فَّلل  ُ تا  ْ تلَّلل  ٍ ت  ِ َّلَل د  تبىغأ ت تأَّللُعتُ٘طتث 
ّم  تا  قَّللبىَّللتذ 

يًّبت ترَّللق  ْ ذَّلل ثم ت«ت21»ُم ُؿُ٘هتعَّلل َّلّلبتعَّلل بتأَّلل َّلَل ّأ تا  يًّبتقَّللبهَّلل م  بتػَّلل  ٍ تُغلَّلل تىَّللل  تَّلل َّلٕل َّلل تأل   . ُِيُ]﴾ «29»ل 
َّلْلتبت: ﴿-لّ ٚـً-ؼُ يمٛي خهلل  تُعٗد   ِ ت  ٍ ت َّلٔل يت َّلْلبتف  ش  َّلْلفَّلل فدٌدٍي  ، 69خٌعمدُيُ: ] ﴾فَّلل

خ ،-لدّ ٚـدً-َٚق خهلل ، ٚ٘دٛ  -لٍيدٗ خٌٕدبلَ-ظّؽً ٌٙد ٘دٛ ـسُيدً   ٌ -ـسُيدً  ب
 .ٍٖ٘ خآليص خٌمفيّص في٘ٛ خٌّمصٛي  -لٍيٗ خٌٕبلَ

*** 
 كدس يف الكتاب املكدسالزوح ال

 سائن:ال
تلٍٝ ؤْ ـسُيدً ٘دٛ خٌدُٚق خٌمدًْ ﴿ خآليصخالٔعًالي زٍٖٙ  ّىٓؤال ي  ِ ت َّلٍل ت ُقتو 

ٙت تتض  ُٕ َّلٗل ت  ٔ تت ي  تيَّللضَّلل َّلِل تتبتثَّللتتي  َّلَل ق بتى  تتضم  صَّلل ٍُ تاهللأ ت  ُ ط  تتب  تث  تتلَّلل ج  ي  تتٚتقَّلل يَّلل تعَّلل ُٔ ىَّللتت َّلّلؼأ ت ُٔ ّأتت ب  تفَّلل يتتوَّلل غ  ج  اتى ج  ًّٗ تتُض تعَّلل َّلُل تتب مَّلل
ت﴾ َّلِل ي  ْ  ٍ ئ  َُ ٙتى ي  غَّلل ثُش   .؟ 97خٌسمُش: ] َّلٗل

 دواب الدكتور وٍكذ: 
خٌدُٚق خٌمدًْ فدي خٌىعددذ خٌّمدًْ ٘دٛ ٘ىٛ ْ ب :وٕط ؤَيً ؤْ ؤلٛي ٌه

بٔدٗ يعمدًغ لدٓ خٌّبلجىدص، ٔمدُ  ،ْآٔفٓ خٌُٚق خٌمًْ خٌّٛـٛي لٕدًٔد فدي خٌمدُ
 .ٗٚزدٌٍخض خٌٕٛ خٌٍي ٌوُظ  

ٚفيٗ ؤْ خٌيٙدٛي  ،«عٗحتاىقضؽ»وٍّص فيٗ َٚيض في خٌعَٛخش ِٛظك ٚخلً  ؼّص
ًّٗتىٖتتٌتفزذتت٘هتتٔ حتقضؿتتّتت٘اتعٗأدؼ» ٚ   ، ؤي«اعتتض فٙددٍخ ٘ددٛ ٔفددٓ  ،ٌٙددُ خصدددَ لددً

 .-لٍيٗ خٌٕبلَ-َٚق خٌمًْ ٘ٛ ـسُيً  .. ِٓ خٌمُآْ ٗخٌٍي ٌوُظ   ٝخٌّمٕ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 ٝ:زٕفٓ خٌّمٕ ٌففص )خٌُٚق خٌمًْ( ؤؼٍك خٌّمًْ خٌىعدذ :ؤلٛي ٌهٚ
 صٚوٍّ ،زدٌٛلي(، ؤي لدٌٗ 36: 69 ُِلٓ) «صاٗصتقبهتثبىغٗحتاىقضؽ» ،بل  ِؽ 
ُطٗتتزدًٌيً لٌٛدٗ ظمددٌٝ: ﴿ ،زددٌٛلي ـدءد لٍٝ ِٓ يع  ؤظؽٍك لًٕٔد  ُٚق خٌمًْخٌ

ٓ ت غ   ٍ تأَّلل  ِ  ٍ ت ٗحَّلل ق  تاىغُّ تيُي  ف  غ   .ِٓ لًٕٖيٍمي خٌٛلي  :ؤي  65]غدفُ:  ﴾اى عَّلل
َّلّلبتت﴿ غ   ٍ تأَّلل  ِ  ٍ بت تُعٗد  ىَّللي لَّلل َّلْلبتا  ي  دَّلل  ٗ تأَّلل ى لَّلل مَّللظَّلل  . 53]خٌَٜٙٛ:  ﴾َّلٗل

يٖتبتأ»( يمٛي زؽُْ: 66: 6 ّديخألل)ٔفًٖ في ٍ٘خ خٌٕٛ ٔفُ  ٝٔفٓ خٌّمٕ
فقبىٔتت ُتيزٌتٕظاتاىَنز٘ةتاىظ تؿجهللتاىغٗحتاىقضؽأمبُتيْجم تت س٘حاىغابهتاإل
 .«ثفٌتصاٗص

ّ   دزدٌّٕدٔسص ٌُ يعٕك ٌي خٌٛلط أللٛي ٘يح    فدي خٌىعددذآوُ ٔٛ  ، فًٍي دِٙ
 .(39: 7 يٛلٕد) «ثعضت اىغٗحتاىقضؽتىٌتينِتقضتأع » :يمٛيليػ  خٌّمًْ

 فمدُش بظدفص، ٚؤٔٙد «ىٌتينِتقضتأع  تثعض»معسُ لٌٛٗ: ٌّٕىيٓ يِعٝ خٚخألذ 
ألٔددٗ  بل  ٚيددُخٖ خٌّٕدىيٓ ِمٕددٝ ِٙدى ٌٍىعددذ، ُ ِٛـدٛيش فددي خألصدٛي خٌيٛٔدٔيددصغيد

  .. خٌُٚق خٌمًْ غيُ ِٛـٛييصُق زإْ 
، ٌيصددسك «ثعتتضت قتتضتأع تت» خإظدددفٛف ،خٔمددُ خٌددُٚق خٌمددًْ ٌددُ يىددٓ ِٛـددٛي  

يمددٛي خآلذ ِعددٝ خٌّٕددىيٓ  ،بٌددٝ لؽيددص ٌددُ يعمددٛيخٌّمٕددٝ ؤٔددٗ ِٛـددٛي، ٌٚىٕددٗ 
٘ددٍخ خٌمددٛي فددي لددً ٌخظددٗ  – (ثعتتضت اىتتغٗحتاىقتتضؽتىتتٌتينتتِتقتتضتأع تت)»(: 6/506)

 « ع تأُت»ْ في خألصً خٌيٛٔدٔي في ِمفدُ خٌّىؽٛؼددض ال ظٛـدً وٍّدص أل ؛ِميُ
 .«فٙي ِعدفص
مدً ف ،«ٍتِتعٗحتفيتٌتينتِتْٕتبكتثعتضُت»فمدٌدط:  خٌيٕدٛليص ُ٘سدٔيدصٕٔىص خٌٚؤِد 

 .خٌىٍّص خٌصميمص طزً ٔمٍ ،خٌعفٕيُ خٌصميك ضُٕخلعُفط ٚف
زديٓ لٛٔديٓ ًٌٍالٌدص  «قضتأع  تثعتض»فٛظمط لسدَش:  ،خٌعُـّص خٌسٌٕٛيص ٚؤِد
 .ٍِممص ؤٔٙدلٍٝ 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 ،ظُـّددص لُفيددص ِددٓ خٌيٛٔدٔيددص ٌٍمُزيددص ، ٚ٘دديُيص خٌيٛٔدٔيددصؽٕدديخٌسٕٔددىص ٚؤِددد 

ض غيدددُ ِٛـدددٛيش فدددي خٌّىؽٛؼددددبظددددفص  ألٔٙدددد  « قتتتضتأع تتت»ٍددديٓ فيٙدددد وٍّدددص ف
 .. ال يٛـدً خٌدُٚق خٌمدًْ :خٌدٕٛ يمدٛيْ أل ٝ،ّيً خٌّمٕفِعدفص ٌع .. خٌيٛٔدٔيص

 .يع يدُ خٌّمٕدٝ ٝلعد «قتضتأع ت تثعتض»فإظددفٛخ  ،خٌُ يىدٓ خٌدُٚق خٌمدًْ ِٛـدٛي  
  ُ  .خ ٌىُ٘ى

*** 
 الجالوخ وأسلية صفات اهلل

 سائن:ال
 زُٕ خهلل خٌدُلّٓ خٌدُليُ، ٚخٌصدبلش ٚخٌٕدبلَ لٍدٝ َٔدٛي خهلل، يمدٛي خٌّٕديك

أىتتيؾتت يتتبتعةتيتتبتعةت:ىتت تفتت تطىتتلتاىيتتً٘تيق٘ىُ٘ؿتتمضيتتغُٗت»: فددي وؽسددص خٌفسددً
ىتتٌتاّتت ت» :خٌّٕدديك ٔدديمٛي ٌٙددُٚت «أسغاْتتبتاىشتتيبطيِتٗثبؿتتَلت ّتتبؤرْجتثبؿتتَل
 .«ق  تاطٕج٘اتعْ تيبتفبعي تاإلصٌأعغفنٌت
ٗاىشتتتغٗ تت ٕتتتئالختؿتتتيذبعثُ٘تاىشتتتغٗ »( لٌٛدددٗ: 64: 67 يٛلٕدددد)فدددي  َٚي
 .٘ٛ خهلللًٕوُ ٍٙخ خٌىُٚف ف ت«ٍٗيلتاىَي٘ك تألّٔتعةتاألعثبةتيميجٌٖ
آلذ خٌْ ةفددد ،ؤْ ٘دددٍخ خٌىدددُٚف ِدددٍزٛق ِٕدددٍ خألِي (8:63يدددد ُئ)خٌفدددي َٚي ٚ

فّددٓ  ،لددٓ يّيٕددٗ خٌّددٍزٛق ٚخٌىددُٚف ،يددد يٛلٕدددئفددي َوّددد يفٍددٓ لٍددٝ خٌمددُٖ 
 ؟خٌٍخزك
يىدْٛ ؤْ  ّٝدٓ خٌدٍخزك؟  ؤظّٕدف ،يِخأل فدي ٕ٘ددن خؼٕددْ، َؤفطٌٍمٓ  ٔاخٌيٚ

  ِ ُ  ٘، دخٌٕاخي ِفٙٛ  .خ ٌهى
 رأفت: الكسدواب 

 وَ ِو الزوح الكدس حبسب الكزآُ الكزيي؟



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

ددد ٌدددُ يدددإض  فةٔدددٗ ،د لٍدددٝ ِدددد لدٌدددٗ فعددديٍص خٌٙددديه زدٌٕٕدددسص ٌٍدددُٚق خٌمدددًْظمٍيم 
.. ٚ٘دٛ خٌدٍي ٌٚىٓ خٔعًٙٙ زمًيػ ِٓ خأللدييػ ،ِٓ خٌمُآْ خٌىُيُزدٌفٛخذ 

 ...زدٌٛٓ٘دٍخ ودبلَ  ي:يمدٛي ٌد، ٚ ودْ يُفط خٔعٙدٙديي زدإلٛخي خٌُٔدٛي زدٌٛٓ
ْ ـسُخجيدً ؤٚ ب :ض ؤْ يإظي زٕٛ ٚخظك ِٓ خٌمُآْ خٌىُيُ يمدٛي ٌٕددَصُؤٌٌٍه 

، ِٓ ٘ٛ  693]خٌٙمُخء:  ﴾اىغٗحتاألٍيِ﴿ :لدي ٕٗىٌ ..ـسُيً ٘ٛ خٌُٚق خٌمًْ
 خٌُٚق خألِيٓ؟ 

 .(في ٘ىٛ خٌُٚق خٌمًْ ال يٛـً ٍُِٕ يىعٍف): خًٌوعَٛ يمٛي
ْ خٌددُٚق خٌمددًْ ٘ددٛ ِددبلن ٌددٗ ب :دٌفمفُيددص لدددٌٛخف، ؼّددص خوددعبلفزددً  ٚؤلددٛي:

د ،ٚيٕسك خهلل زٕسميٓ ؤٌف ٌ ص ،ْ ؤٌف ٌٕدْٛٔسم ..  دِٚٓ وً ٌ ص خهلل يىٍك ِبلو 
 .وبلَ خٌفمفُيص ٍ٘خ

 الجالوخ يف العّد اجلديد

 ."(خٌّمٍُ":  «غةاى»ِمٕٝ وٍّص  بْ): خًٌوعَٛ زدٌٕٕسص ٌيٛلٕد لدي
ٍْتٔتت بتعةتٗادتضٗىْت» :َٔؽْٛ خألٌٚٝ يمٛي خٌدٕٛٛؤَدٌص في فٚؤلٛي: ال، 

ٙدٍخ (، ف6يٛلٕدد )فدي  وّدد ،خٌّمٍدُ :يفٍدٛ لٍٕدد ؤْ خٌدُذ يمٕد  «ٗثٔتاَيعتاألشيبخ
فٕٙددن   «ٗثتٔتاَيتعتاألشتيبخ»يمدٛي:  ِىعٍف، ليدػ َٔؽْٛ خألٌٚٝٛوخٌٕٛ في 
 :يمٕدديٚ  «اىتتظ ترفـتتيغٓ:تيتتبتٍعيتتٌتثتتّ٘ عَّللت» فيددٗخٌددٍي  ( ،6 يٛلٕددد) ٗ ٚزدديٓفددُق زيٕدد

 .(زديَ  )خٌّمٍُ ؤٚ 
 سلية صفات اهللالجالوخ وأ

 ٓ ٘ٛ خٌىُٚف خٌٍّزٛق؟ِ   :ٔاخي لعُظهزىصٛٚ 
ّ  ؤلٛي:    د يىْٛ فيٗ َِِٛ.ٔفُ خٌُئيد يخج

 ؟ِّٕٙد ٓ ٘ٛ خٌٍخزكّ  ٔاخٌي: يٛـً خؼٕدْ في خألِي ، ف السائن:يكاطعْ 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 دواب الكس رأفت: 

ٗأّتزٌت» :خٌٍخزك ٘ٛ خٌٙمر خٌٍي ٌزك ٚلعً خٌُذ يٕٛق، لدي خٌُٔٛي زؽُْ
أّتتزٌت» :لدددي ،ؤْ يؽٍمددٗ زدديبلؼٓ خٌسٕؽدديلٕددًِد ؤَخي   «ضترتتيجزَ٘ٓقتتتأصَتتختض ثؤيتت
ٌ   فصدكودُٚف خٌ بٌدٝ فدٌىُٚف خٌّدٍزٛق ٘دٛ ب٘ددَش  «أصَختض ثؤي زدك ِدٓ خٌدٍي 

ٌ   ،( 69ىُٚؾ )خٌ ؤـً فًخء وً زىُ في ؤَض ِصُ زك فدٌىُٚف خٌٍّزٛق خٌٍي 
لمٛزدددص  ٔفدددٍ زدٌّٕددديكخٌدددٍي ٌزمدددٗ ٘دددُ خٌفددديٗ خٌُِٚددددٔي خٌدددٍي ٚ ،٘دددٛ خٌّٕددديك

 َٚـدي خًٌيٓ خٌيٙٛيي. دليدفك ِ زدال٘عُخند لًخَ صٍس  خإل
 السائن:يكاطعْ 

د ،فدي خألِيِٛـدٛييٓ  خؼٕديٓلدٓ  عىٍُي «ٍْظتاألػه» ، لٌٛٗ:ٔمديش خٌمٓ   ِ ٓ
 ؟ِّٕٙد خٌٍخزك

 دواب الكس رأفت:
دد  ّ ػىتت تأاىتتظ تثتتغٗحت» :يمددٛي خٌىعدددذ ،د ؤْ خهلل ودددَؾ لددًٚي خٌددِّٓؤِيددًن لٍ
دد «ثتتغٗحتأػىتت »سددً خٌعفٕددً ل (،64: 9 ٓ)خٌمسددُخٔيي «قتتضًتّفـتتٔتهللمت  دلددًَ ٔفٕددٗ ٌزيم 

خٌددٍي خلعددًض  فإٔددط ظمىددُ زمٕددر خٌفىددُ ،خهلل ودددَؾ لددًٚي خٌددِّٓ .. بٌددٝ خهلل
ً  لٍيٗ ر خٌىفددَش َظَّدٚ٘دٛ  ،لدًٚي خٌدِّٓ لدٓ خ، ٌىدٓ خهلل وددَؾ، ؤِٓ ٚخٌيدَٛ ٚغد

اتٍتِتاىؼٍبُتأعؿوتاهللتاثْٔتٍ٘ى٘ص تتٍوختابخِتىَبتنٗى» ،خألزًيص لسً ؤْ يىؽث آيَ
 ءفدي ِدً(، ف4 :4)غبلؼيدص  «اىظيِترذتذتاىْتبٍ٘ؽتفزض ىيت رذذتاىْبٍ٘ؽتاٍغأح

 .خهلل خزٕٗؤًَٔ  ،في ٚلط ِميٓ .. ِّدْخٌ
 ٌٚه ؤْ ظُفط. ،ٌه ؤْ ظمسً

*** 
 
 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 الجالوخ وصفات اهلل

  اىـب و:
فمددً  ،يوددً فددي ـددًيؤٔددد ال ؤ ،ٚخٌصددبلش ٚخٌٕددبلَ لٍددٝ َٔددٛي خهلل، زٕددُ خهلل 
  ُ ٌٕٕ٘دد  ٔديّٚي ِدٓؤْ خإل٘دىدي  ٌىٓ يسدًٚ ،ألوٛيٓ خٌىُيّيٓخ ِٓ خخٔعفًض وؽي

 .ق ِٓ ليػ خٌٍ ص زيٓ خألٌٛ٘يص ٚخٌُزٛزيص ٚخٌىٍكُ   بٌخ ف  
٘دددددٍٖ ٚلدددددٛي ، (خألٌٛ٘يدددددص ٚخٌُزٛزيدددددص ٚخٌىٍدددددك) دضِصدددددؽٍمٌدددددًيٕد ؼدددددبلغ 

خألٌٛ٘يددص ِددٓ  ٝلٍددٝ ِمٕدد بل  لٍدديٛ َؤّددد ٍددف ودددْ خٌٕمدددٖ،خٌؽبلؼددص خٌّصددؽٍمدض 
دٚ ،ُآْ زدٌٍ ص خٌمُزيدصص؛ ألْ خٌم ٛيٌٍخ خٌٕدليص َّٕ ُ ٘دٍٖ خٌىعدر ودً ِدٓ ـددء زمدًٖ ف

  ُ   ..د خ ٔفُي  ٍٖٚ٘ خٌٕصٛٚ ظفٕي
ٌٗ خإلزيٓ دض، ٚيفُلٛخ يمُزٛخ ٌٕد ٍ٘خ خٌّصؽٍمؤْ وٛش خألفدظً ؤظّٕٝ ِٓ خإل

 ،ِددٓ خٌصددفدض خٌّٙددعُوص زدديٓ خٌسٙددُ ٚخهللصددفص خٌىٍددك ، ألْ  ص  ٌ ددٚخٌىٍددك ٚخٌددُذ 
  ٍ ثتتتضيعتفٙدددٛ زّمٕدددٝ خإلزدددًخق ﴿ ،هلل خٌىٍدددكخ ٌدددٝب ٌىدددٓ بٌخ ٕٔدددسٕد مدددْٛ،فدٌسٙدددُ يى

ٚخٌىٍدددك  ؛مدددًَخٌألْ خإلزدددًخق يىدددْٛ ِدددٓ  ؛ 667]خٌسمدددُش:  ﴾اىـتتتَبٗادتٗاألع 
تت﴿ :يمدٛي -ٔدسمدٔٗ ٚظمددٌٝ-خهلل يىْٛ ِٓ ٚـٛي، ٚ  ِ ت  ٍ ت  ٔ يت تُذتف  ش  َّلّلفَّلل َّلٗل ت ُٔ ُز ي  ٘أ ت اتؿَّلل طَّلل تب  فَّلل

ت َّلِل ي ض  با  تؿَّلل ُٔ ُع٘اتىَّلل د فمً وٍمٗ ِدٓ ؼديٓ،،  ]خٌمفُ  ﴾«ت19»ُعٗد  تفَّللقَّلل  ٍ خٌؽديٓ  ك  ٚو
 .ِٓ ال ٘يء ءدـألْ خٌؽيٓ  ،بزًخق
 ِٓ فعيٍعىُ خٌعٛظيك لعٝ ٕٔعؽيك ؤْ ٔفُٙ خٌٕصٛٚ خٌىؽيُش.ؤَـٛ  

 :وٍكذ دواب الدكتور
زًخيص، ؤَلر زدألٔعدٌ خٌسُفٕدَٛ خٌٕديً خٌٙددً٘، ٚؤ٘دىُ ٌدٗ لعدَٖٛ ٌٙدٍٖ   

 خٌّٕدـُش.



 

 الوحداٌية والجالوخ 
ٌىددٓ  .. خقخإلزددً ٝٚيددإظي زّمٕدد ،خٌىٍددك يددإظي زّمٕددٝ خٌعصددٛيُ ،وّددد ظفعددٍط  

يُعت﴿ -لّ ٚـً-ٚخهلل ، ٘ٛ خإلزًخق ِٓ لًَ ، خإلزًخق ال يإظي بال زّمٕٝ ٚخلً  ثَّللض 
ت َّللع    األ  َّلٗل ت اد  َّلٗل ب َّلَل ـأ  . 667]خٌسمُش: ﴾ اى

لددٓ  -ٔددٍُصددٍٝ خهلل لٍيددٗ ٚ -ؤِددد وٍّددص خٌىٍددك فإؼٍمددط فددي لددًيػ خٌٕسددي 
 وّد ظفعً لعُظه. ،ٚخٌّصَٛ خٌصدٔك :خٌّصَٛيٓ زّمٕٝ

 كتاب املكدسالزوح الكدس يف ال

 .(خهلل ؤلدٔيُلَٕٛ ِٓ ؤفمػ ٘ٛ خٌُٚق خٌمًْ )يمٛي ـٕدذ خٌمٓ: 
ٛ ٍ  ٚؤَي لٍيٗ زعمًيُ ، خٌدُٚق خٌمدًْ  ِٝمٕد ٌ٘سي ِٓ وبلَ خٌّٕيك يٛظك ٔ

َ ِدٓ ؤلددٔيُ ٛلٕدؤمٕدي ؤٔدٗ يٚال  ،ٌٍٕددْ شويُخض خهلل خٌّمؽد :مٕييُٚق خٌمًْ فدٌ
ً  خٌٕ(، ٍٚ٘خ 66: 7 ِعٝ)في  ٌٌه ؤٔمُٚ.. خٌبل٘ٛض  فبُتمْزٌتٗأّزٌت»خ ٛ ُِٙ ـ

تثتتتٌنتتأشتتغاعترعغفتتُ٘تأُترع تت٘اتأٗالصمتتٌتع بيتتبتايتتضح تف أثتت٘مٌتاىتتظ تفتت تتبىذغ م 
سيتتتتغادتىيتتتتظيِت»ظددددٍوُٚخ لٌٛددددٗ:  ،«اىـتتتتَبٗاد تيٖتتتتتتسيتتتتغادتىيتتتتظيِتيـتتتتؤىّ٘ٔ

 .«يـؤىّ٘ٔ
فدي اللفدٛخ ؤْ خٌّمًِدص ٚ ،(63: 66 ٌٛلدد)ِدٓ  ّٛظٛقٔفٓ خٌ ؤٔإلُ خآلْ 

فبُتمْزٌتٗأّزٌتأشغاعترعغفُ٘تأُترع ٘اتأٗالصمٌت»: يكخٌّٕ يمٛي ،ٚخلًشخٌٕصيٓ 
اىتظ تفت تاىـتَبخ تيع ت تاىتغٗحتاىقتضؽتىيتظيِتتاآلةثتبىذغ تتنٌع بيبتايضح تف

(، ٚال ظفيددً ؤٔددٗ ؤلٕددَٛ ِددٓ ؤلدددٔيُ خٌىيددُخض) ّمٕددٝ خٌددُٚق خٌمددًْ ٕ٘دددف  «يـتتؤىّ٘ٔ
 خٌبل٘ٛض.

( يمدٛي: Elwell's Evangelical Dictionaryفدةْ لددْٔٛ بيٍدٛي خإلٔفيٍدي ) ،ٌٚدٌٍه 
، زدً ٘دٛ لٕدَٛ خإلٌدٗؤٌٚديٓ لدٓ  ،«خإلٌدٗظمسيُ لٓ لدٛش  ٛ٘ صلدِ صزصف ٖيَٙٛٚق »

٘دٛ ظمسيدُ وددٚ لدٓ  لُٜخٌدُٚق خٌمدًْ زددأل» ، ٚيعديف:«بٌٙديفمً  ظمسيُ لٓ
 . «ٔٙدغ خهلل زٛخٔؽص ِٚٓ وبلي خإلٕٔدْ



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 وَ ِو الزوح الكدس حبسب الكزآُ الكزيي؟

٘دً  ٌدٗ... ِبلنْ خٌُٚق خٌمًْ ب :ٌْْٛٛ خٌفمفُيص يمبيمٛي ـٕدذ خٌمٓ: ٚ
 ؟ ال. -صٍٝ خهلل لٍيٗ ٍُٚٔ-ً٘ لدٌٙد خٌُٔٛي  ؟خهلل ٙدلدٌ

 ،ٚال ظفُق زيّٕٙدد ،ْ ٚخٌٕٕصآٌمُزد خاللعفدؾ ظمسً ٚيمٛي خٌمٓ: ؤٔط يد ِٕمٍ
 .ؤلٛخٌٗ ٚؤلٛخي خٌّٕيكلفيص زيٓ  فعفُق ،بٌٝ زٌٛٓ ٚظإظي

ُؿتُ٘هتتيمدٛي: ﴿ خٌمدُآْْ أل ،زدٌٕدٕص خٌمدُآْٔمٓ ٔمُْ ٚؤـير:  تاىغأ ٌُ تبتآَّللرَّللتبُم َّلٍل َّلٗل
ت ُٓ ِدددد ؤظددددوُ زدددٌٛٓ  :ٔدددٛ يمدددٛي هوعدزددد٘دددً لٕدددًن فدددي  ، 7خٌمٙدددُ: ] ﴾فَّللُشتتتُظٗ
، فددةٔي ٔددإلسً ِددد ؤظدددوُ زددٌٛٓ فىددٍٖٚ :ِددٓ لددٛي خٌّٕدديكٚـددًظُ بٌخ  ...فىددٍٖٚ

 ؤلٛخي زٌٛٓ بٌٝ ـدٔر ؤلٛخي خٌّٕيك.
ُٖ ٌٚددُ يدد ،ٌٚددُ يععٍّددٍ لٍددٝ يددًي خٌّٕدديك ،ٌىددٓ زددٌٛٓ ٌددُ يمددُف خٌّٕدديك

 خٌّٕيك.
 الجالوخ يف العّد اجلديد

ِددك ؤْ خٌددٕٛ ٚخظددك فددي  ،(خٌّمٍددُ)ال ظمٕددي  «اىتتغة»خٌمددٓ يصددُ لٍددٝ ؤْ 
ت.«يبتٍعيٌت:عث تاىظ ترفـيغٓ»( 8: 6 يٛلٕد)

ٚفددي ظيّٛؼدددْٚ  )وَٛٔؽددْٛ(، «ٗعةتٗادتتضت اىتتٔتٗادتتضتي٘اتتض » ،شبوددٛيددد  
 :ْٛخٌّددٍوَٛ فددي وَٛٔؽدد «اىتتغة» فّمٕددٝ ،«ٗٗؿتتي تٗادتتض تٗادتتضتاىتتٔتتي٘اتتض»
 .ؤٚي خٌّٕدـُشخٌٍي ٔعمًغ فيٗ ٍِٕ  ٍٝ٘خ خٌّمٕ..  «اى٘ؿي »

*** 
 
 
 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 الزوح الكدس يف الكتاب املكدس

 السائن: 
خٌدُٚق خٌمدًْ ٘دٛ  :ٚلدي ،: خٌُٚق خٌمًْ ٘ٛ ـسُيًمٍلعُش خٌٙيه ِٕلدي 
ِددٓ فعددٍه ..  ؟ـسُيددً َ٘ددٛ ويددُخض ؤ٘ددً ، ؤٔددد ِمعدددَ زدديٓ خٌىٍّعدديٓ، ويددُخض
 خٌٕاخي؟ ٓلؤـسٕي 

 الدكتور وٍكذ:دواب  
٘دددً ظٕىدددُ زدددإْ خٌدددُٚق خٌمدددًْ فدددي خٌىعددددذ يدددإظي زّمٕدددٝ  :ؤٔدددإٌهؤَيدددً ؤْ 
 خٌىيُخض؟

فبُتمْزٌتٗأّزٌتأشغاعترعغفُ٘تأُترع ت٘اتأٗالصمتٌتع بيتبت»يمٛي: خٌٕٛ خألٚي 
 «.بىذغ تأث٘مٌتاىظ تف تاىـَبٗاد تيٖتتسيغادتىيظيِتيـؤىّ٘ٔنٌتثايضح تف
زٌتأشتغاعترعغفتُ٘تأُترع ت٘اتأٗالصمتٌتفتبُتمْتزٌتٗأّت» يمٛي: خٌٕٛ خٌؽدٔيزيّٕد 

اىتظ تفت تاىـتَبخ تيع ت تاىتغٗحتاىقتضؽتىيتظيِتتاآلةثتبىذغ تنٌتع بيبتايضح تف
ً    «يـؤىّ٘ٔ؟  ؟خؤٌٚيٓ ِٛظٛق خٌٕصيٓ ٚخل

 .«سيغاد» ٌففص ، ٚآوُ«اىغٗحتاىقضؽ»تٌففص بٔفيً يٕعىًَ
 ؤَ «اىتغٗحتاىقتضؽ»٘دً لددي:  ؟-لٍيٗ خٌٕبلَ-خٌّٕيك  ٗؤيّٙد لدٌ :ؤٔإٌه ؤٔد

 ؟ٚخلً ٝزّمٕ ٓخالؼٕعي ؤْ ؤٚ «سيغاد»
 .يمؽيىُ خٌُٚق خٌمًْ :خٌّٕيك لدي :بِد ؤْ ظمٛي.6
 .يمؽيىُ خٌىيُخض :خٌّٕيك لدي :ظمٛي ؤٚ. 9
 .خٌُٚق خٌمًْ زّمٕٝ خٌىيُخض :ٚ ظمٛيؤ.3

ً  فًٙ ٌه ؤْ   .ِٓ خٌىيدَخض خٌؽبلؼص خظىعدَ ٚخل
 ًْ.خالؼٕيٓ .. يمؽيٕد خٌىيُخض ٚخٌُٚق خٌمجييب السائن: 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 يكىن الدكتور وٍكذ: 
 .«خٌُٚق خٌمًْ»ؤٚ  «ويُخض»ٌىٓ خٌّٕيك لدي بلًٜ خٌىٍّعيٓ فمػ.. 

 َُّ  .(خٌىيُخضّمٕٝ )ف خٌُٚق خٌمًْ زخٌىعدذ خٌّمًْ ل
يْجمت تأُتتمتبُأيٖبتاىغابهتاإلس٘حت»لدي: خٌٍي ٚخٌىعدذ خٌّمًْ ٘ٛ ٔفٕٗ  

زّمٕددٝ ،  «ؿتتجهللتاىتتغٗحتاىقتتضؽ» «يتتزٌتٕتتظاتاىَنزتت٘ةتاىتتظ تؿتتجهللتاىتتغٗحتاىقتتضؽ
 .-لّ ٚـً-خٌّبلن خٌٍي يإظي زٛلي خهلل 

 ٔدًَٚ ِمٙدد فٕمٓ ٔعمدًِ ِك خصؽبللدض وعدزيص فٍٖٙ خالصؽبللدض خٌىعدزيدص
زّمٕدٝ  ـددءضبٌخ ٚ ،«ِدبلن» :ٕمٛئدزّمٕدٝ خٌّدبلن  ـددءض عدٝفّ ض،ليػ يخَ

 .ىُفدٌمعيص ٌيٕط ِٓ ظإٌيفي ؤٔد ؤلعؿ ِٓ وعدز  «سيغاد» :ٕمٛئ «سيغاد»
 ت:رأف الكسدواب 
دد اىتتغٗحتيٖتتتت»خٌىعدددذ يٕددعىًَ ِددُش د لٍددٝ ِددد لدٌددٗ فعدديٍص خٌٙدديه ؤْ ظمٍيم 
ويدُخض .. ِمديٓ  خٔدٌُديٓ ٌٙدد خٌىيدُخض  ٍٖ٘ «..سيغاديٖتت»: شُِٚت «اىقضؽ

يع ت تاىتغٗحت» :مدٛيي ليّٕددٓ ىدٌ ،ويُخض ِعٕٛلدص .. زُودض ..في خٌميدش خٌيِٛيص
 .خالؼٕيٓيمؽي  :مٕد٘دِ - ٚلدي فُيً ظفعً خألن فىّدت-ت «اىقضؽتىيظيِتيـؤىّ٘ٔ

ألُتاىتتغٗحتٕتتت٘تاىتتتظ ت»ت:(6يٛلٕدددد )يمددٛي خٌىعددددذ فددي  ،بظدددفص ٌىٍّدددص خهلل 
 ٌديٓ ،«حيَنٌتثٔتٕ٘تعٗحتٗديتبماىنلًتاىظ تأتئ ب شيتضأٍبتاىجـضتفلتيفيت يذي 

  ش.ٌىٓ َٚق ٚليد ،فمػ ويُخض
ٍ  ٔإلٛي: ىعدَ خٌ في  ٍ   ،كخٌُٚق خٌمًْ يى  ٘ٛ خٌىدٌكٚخهلل ، كٚخٌّٕيك  يى
زددإْ  معمددًٔمددٓ خٌّٕدديميْٛ لدديٓ ٔ ؤٌدديٓ ٘ددٍخ خٌددٍي ٔمٌٛددٗ ،خٌمددُآْ خٌىددُيُ فددي

  خٌّٕيك يىٍك ٚوٌٍه خٌُٚق خٌمًْ؟
ٍ   ـسُخجيًبْ ودْ   ٕدعؽيكٔال  .. !!فٙدٍخ ٘دُن ،خٌّٕيك بٕٔدْ ٚيىٍدكٚ، ك يى

 ٌٍؽيٓ. شؤْ ٔٙر ليد ]ٔمٓ خٌّىٍٛلدض 



 

 الوحداٌية والجالوخ 
 الجالوخ وصفات اهلل

 .(يك ؤْ يىٍكبْ خإلٕٔدْ يٕعؽ): خألٔعدٌ ]خٌٕدجً  لدي
ٕ  ؟ ً٘ يٕعؽيك خإلٕٔدْ ؤْ يٕفه !ويف خ زةٌْ خهلل؟، دؼي  ُ  !فيصيُ ؼي

ٍ دفدي ْ خٌىُيُ ٚخظك آخٌمُٚ، ٍ٘خ ال يّىٓ خٌفٛخذ: ك ؤْ خٌدُٚق خٌمدًْ يى
  ِ ٍ  وٌٍه ٚ خٌُٚق خٌمًْ، ٓ ٘ٛز ط خٌٕفُ  ٍ د ،كخٌّٕيك يى ، ٚ٘دٍخ ِدد كٚخهلل يى
 .ؼدٔيص   ٚؤ٘ىُن ُِش   يمٌٛٗ وعدزٕد.

*** 
 يي يف الكتاب املكدس وعٍد اآلباء املسيحيني األوائناألقاٌ

 السائن:
، «ثنتتغتمتتوتسييقتتخ»( 65: 6 خٌّٕدددـُش ـٕدددذ خٌمددٓ زددٕٛ )وٌٛٛٔددي زددًؤض  
 ؟دودٌم  ّىٍٛق خٌخٌّٕيك  فىيف يىْٛ «ثضاخحتسييقختاهلل»( 64: 3 ٚ)خٌُئيد

 دواب الكس رأفت:
  ً تأثتٔتت»(، ٚفيدٗ: 9: 6 فدي َٔددٌص )خٌمسدُخٔييٓ خٚخظك ـد ، «عَتوتاىعتبىَيِتبي  

 لدٓ خٌّٕديك: يمٛيليػ  ( 65: 6 ٌٛٔيٛوخٔعًٙٙ زد) خ لٍٝ وبلَ لعُظهَي  ٚ
خٌسىددددُ ٘ددددٛ خٌددددُؤْ ت «سييقتتتتخثنتتتتغتمتتتتوتت اىتتتتظ تٕتتتت٘ترتتتت٘عحتاهللتغيتتتتغتاىَْظتتتت٘ع»
 .«ٍي٘كتاألع تٚتٍِاتأعيفؤاعئتثنغ ت»:  (89َِّّٛ )خٌَخـك  .. خٌّصًَٚ

ويدف يىٍدك  ،ديك ِىٍٛل دبْ وددْ خٌّٕد «ّٔتفئتسيتهللتاىنتوبف» :يمٛي خٌىعدذٚ
 !؟خٌىً
تتفَّللت﴿ي وُـددً ِٕدديمي فّٙدد ٌىددٓ فّٙدده ٌٍٕصددٛٚ ِىعٍددف لددٓ  تت٘اتأَّللتىُتؤَّللتبؿ  تٕ  توَّلل
تتٌ تزُتْ تمُتتُ تا تتغ تم تاىظ ت َّلُلتَُتيَّللتع تترَّللتالَّلل ُ  .. ٚ  43]خٌٕمً:  ﴾٘  .خ٘ى

 



 

 (3وٍاظزات فييٍا   ) 

 وديز املٍاظزة:
ٔٙىُ ٌىُ لعَٛوُ ٚٔمص صًَوُ، ٚـّخوُ خهلل وً ويدُ، ٚخٌٕدبلَ لٍديىُ 

 َٚلّص خهلل ٚزُودظٗ.
*** 


