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(2) 
 يف إٌُّظىص اٌُِّزىسجَُّخ اهلل اِة أٌمبُة

 
 أذى جىطأفحش. -
أذى ضذِّْح وئذلْح وسليِّظنْح َؽنىم    -

 جدلؽُح.
  .أذىّح -
ُٔ جىقىَّجش. -  ئى
ُٔ جحملرَّس. -  ئى
ُٔ موِّ هعجء. -  ئى
 .جحلق )جحلقُقٍ( ىٔجإل -
 .ئذلْح -
ذحىُق جىََّّّس ميِّهح، جىيت ُضطي وجىيت  -

 ال ُضطي.
ذحىُق جىؽََّحء وجْضع، ٍح َُنطي   -

 وٍح ال َُطي.
 جىُنو.ذحىُق  -
 حىق.جخل -
صٌ أحرَّْح وأّوٌ ىْح ذُطضرس جىرْىَّز، جى -

 ىنٍ ُّسهً أذْحُء جهلل.
صٌ جضضفن هلنٌ احتنٔ فنى     جى -

 جىؽََّىجش.
صٌ أضؼو ّىَضٓ جحلقُقٍ، جذْنٔ  جى -

 جىىحُس ئىل جىوحمل.
ُٔ هلٌُ.جى -  صٌ جمُس
صٌ ذبػى ىٔ موُّ ُضمرنس ٍنح     جى -

جىؽََّىجش وٍح هيً جْضع، وٍنح  
 .(0109فُييب )ربص جْضع 

صٌ سبجِّسٓ جىوؽحمط جدلالتنَُّنس،  جى -
 وجىـغَحش جىؽََّحتَُّس.

صٌ جوو ُكيَس جىؼالىس جىيت فُْح، جى -
ضؼٍء ٍِ قرو ئضُحُ جذْٔ جىىحُنس  

 ذحجلؽس.
 صٌ   جىؽََّىجش.جى -
َؽطـحم جىَّْلط ئىُٔ، صٌ الٕىضٔ ال جى -

 وال جىطفنُّط فُٔ.
فى  موِّ ضتحؼس ومنوِّ   ٕى صٌجى -

ُؼيـحُ، وموِّ قىَّز، وموِّ ؼُحزز، 
ًَّ، ىُػ   ٕنصج   وموِّ جؼٌ َُؽ

 جىسَّٕط فقؾ، ذو و  جِيت.
 ضجظُ  ججلَُن. -
 ضجظُ  جىطأٌ جىىجحس جىصٌ ىيفؼُيس. -
 ضخُّ جىظرحؤش. -
 .طَّخُّجى -
 ْح.ضذُّ -
 حىً.جىطَّ -
 ضتُُػ جحلُحز. -
 ؼَُسّح. -
 ظَّححل.جى -
 طحُّن جخلريجش ىْفىؼْح. -
 طحُّن جخلريجش. -
 طحُّن جىوجحتد وحسٓ. -
 طحُّن جىِّْوَس. -

 ػحذُؾ جىُنو. -
 هحضُف أفنحض جىرشط. -
 ولٌُ.جى -
 غرُي جحملىي. -
 غرُي جدلطتٍ. -
 غرُي جدلؽطحُو. -
 غرُي جدلفحىص. -
 وجىُنيً.فححُض جىقيىخ  -
 قحذُو جىظَّيىجش جىْقُس. -
 شٍء. قحزُض هيً موِّجى -
 قسُّوغ.جى -
 نحتِ.جى -
 مُْع جحلنَس. -
 زلد جّْفػ. -
 زلدُّ جىرشط. -
 وط ي ذنوِّ جْشُحء.جدل -
 ٍوـٍ وحسجَُّّس جىقيد. -
َّهحضز. - ٌُ جى  ٍُويِّ
 ٍيُل جىسُّٕىض. -
 ٍيُل ججملس. -
 ٍإؼُِّػ جىسُّٕىض. -
 جىُّْىض.وجىُس  -
 وجُٕد جدلوطفس. -
 ىزَُن ىيصَِ َسهىّٔ ذححلق.جى -

 

*  *  * 



 2 أىقحخ جهلل جِخ   جىُّْظىص جىيُِّطىضجَُّس

س، وٕصٓ ٍٕ جحلُحز جْذسََّ»س، ذقىى0ٔ فحهَُّجىشَّوَوقد جىرحذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيل هيً قىه جىؽُِّس جدلؽُح سلحؿرًح جهلل جِخ   طالضٔ 
 . فُقىه0(2003َىحَّْح ) «، وَؽىم جدلؽُح جىصٌ أضؼيطٔأٔذ أٌٗ احلمُمٍ ودذنأُ َوطفىك 

 ًَّ ُٗ»]ئُ محُ جِخ َُؽ فهصج قُو ىُػ ذغطع ّفٍ حقُقس جدلؽُح جىصٌ قحه هِ ّفؽنٔ  « احلمُمٍ ودذٖ أٌ
. وٍنِ  اٌَّزَٓ مهب احلك ،وٍّزٗعٓ اِذلخ اٌيت ٌُغذ ٍ٘ احلك، عٓ اِة ووٌىٓ ثمظذ إلظبء ، «أٔب احلك»

َّ جىطخَّ ،أجو ٕصج و٘ىزا ثإضبفخ ٔفغٗ إىل اِة، أوضخ أٔهٗ  «. وَؽىم جدلؽُح جىصٌ أضؼيطٔ»أػحف ححاًل  فا
يف اثٕٗ َغهى   وحنٓ يف احلك »ٕنصج محُ َُويٌِّ   ضؼحىط0ٔ  ،ح ّفؽٔ مَح ضويٌَّ... وَىحَّْ ِٓ ٔفظ جى٘ش اِة

 .(202ػس جْضَىؼُُِِّ ) ([9102َىحْح 0) «ادلغُخ، ٘زا ٘ى أٌٗ احلك واحلُبح اْثذََّخ

َّ ٍهَح هَو شجك )أٌ جِخ(»َقىه جىؽُِّس جدلؽُح0  - َّ اِة َُمُُ اِْىاد ّْٔ  ... جالذِ مصىل َوَئ فهصج ْ وّب أ
ُٓ َّ جِأَضًب حيٍُ ِٓ َشبء وحيٍُ، وزٌه االث ذو قس أهـً موَّ جىسََّْىّس ىالذِ، ىنٍ َُننطً ججلَُنن    ،خ ال ََسَِ أحسًج. ْ

 .(92-0202َىحَّْح ) «ِٓ ال َىشَ االثٓ ال َىشَ اِة اٌزٌ أسعٍٗجالذِ مَح َُنطٍىُ جِخ. 
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(3) 
 يف إٌُّظىص اٌُِّزىسجَُّخ اهلل االثٓ أٌمبُة

 وثعض أٌمبثٗ يف إٌُّظىص اٌىزبثَُّخ
 
 جْذسٌ. -
ُِ جهلل جىىحُس. -  جذ
ُِ جهلل. -  جذ
ُِ جىىحُس -  .جالذ
 جالذِ. -
ُٔ جِىس. -  ئى
ُٔ جحلق -  .)جحلقُقٍ( جإلى
ُٔ جىصٌ قرو جىسُّٕىض. -  جإلى
ُٔ جىىحُس. -  جإلى
 ئذُلْح. -
ُُ جدلْلىض. -  جإلّؽح
ججلحىُػ فى  جىوطؾ جىشَّنحضوذٍَُ   -

 جدليطهد.
 محُو جهلل. -
 .ٍن جِخ جخلحىُق جىشَّطَُل -
 ذحىُق جىُنو. -
جخُلرُع جحلقُقٍ جىنصٌ ّنعه ٍنِ     -

 جىؽََّحء.
ٌُ ئىل جْذس. -  جىسَّجت
 جىصَّجيتُّ وجدلؽحوٌ وججليُػ. -
جىصٌ أكهط ىْح جىؽِّط جىولٌُ جىنصٌ   -

 ىيحُحز.
 جىصٌ أكهط ىْح ّىَض جِخ. -
جىصٌ أّوٌ هيُْح دبوطفنس جىنطُّو     -

 جىُقُسغ جحلقُقَُّس.
 موُّ شٍء.جىصٌ ذٔ محُ  -
جىصٌ طحض ىْح ُؿهنطًج وذالطنًح    -

 وّوَس وغفطجًّح ىيرـحَح.
 جىصٌ هيً جىُنو. -

 جىصٌ   حؼِ أذُٔ. -
 جىصٌ ال َُْـق ذٔ. -
جىصٌ ىُػ شٌٍء ٍِ جىُّْـق َؽطـُن  -

 أُ حُيسَّ جلَّس زلرَّطٔ ىيرشط.
 جىصٌ ٍِ جىٕط جِخ. -
 جىصٌ ّىض جىٕطََّطٔ، سلطحْض ذحْمػط. -
قىَّز حنَس جِخ غنري  جىصٌ ٕى  -

 جدلىطىفس.
جىصٌ خيؼن ىٔ شوُرٔ وٍريجُغٔ جىصَِ  -

 جقطْحٌٕ ذسٍٔ جىنطمي.
 جىصٌ َطفن ذـُثس جىوحمل مئِّ. -
 ضجهٍ جخلطجف جىَّْحؿقس. -
 ضخُّ جْضذحخ. -
 ضخُّ جىظرحؤوش. -
 جىطَّخُّ جىىجحس. -
 ضذُّْح. -
 ضتُُػ جحلُحز. -
 ضتُُػ جىنهْس جْهلٌ. -
 ضتُُػ مهْس جخلريجش جىوطُسز. -
 جىؽُِّسُّ جىطَّخ. -
 ػحذُؾ جىُنو. -
 ُؿهط جىوحمل مئِّ. -
َّحّىتُو. -  ه
 غحفُط ذـحَحّح. -
 غرُي جىسَِّّػ. -
 غرُي جىعٍَّ ي جىصٌ ال َُحس. -
 غرُي جدلحتص. -
 غرُي جدلرطسب. -
 غرُي جحملىي. -

 غرُي جدلطتٍ )جىصٌ ضأَْحٓ(. -
 غرُي جدلؽطحُو. -
 غرُي جدلفحىص. -
 جىقسُّوُغ   موِّ شٍء. -
 جىقسُّوغ. -
جىقىَّز جدلرىفس غري جدلفهىٍس جىيت هلل  -

 جِخ.
ُِ جىصٌ محُ. -  جىنحت
ُِ   حؼِ جِخ موَّ حني. -  جىنحت
 ميَُس جِخ. -
 جىنيَُس جحلقُقٍ. -
 .جىنيَُس جىصَّجيت -
 ميَُس جهلل جِخ. -
 ميَُس جهلل. -
 جىنيَُس جدلوقىىس. -
 جهلل. -
 زلدُّ جىرشط. -
ًُ ٍِ جىقىَّجش جىْحضَس. -  جدلرسو
 سليِّض ججلَُن. -
 سليِّض مُْؽطٔ. -
 سليِّظُّْح. - 
 جدلؽحوٌ ىّخ   ججلىٕط. -
 جدلؽُُح. -
 ٍنيِّيْح ذحدلطجحٌ وجىطأفحش. -
 ٍيُل جىسُّٕىض. -
 ٍْقُص حُحضْح ٍِ جىفؽحز. -
 .ٍىىىُز غري سليى  -
 موِّ جىسُّٕىض. ىىىُز ٍِ جِخ قروجدل -
 جىَّْحُض جِميس. -
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 ّىُض جِخ جحلقُقٍ. -
 جىُّْىُض جحلقُقٍ. -

 ّىْض ٍِ ّىض. -
 جىىجحُس وحسٓ جحلقُقٍ. -

 وجُٕد جحلُحز دلِ َطْحوىٔ. -
 َؽىُم. -

*  *  * 

 μονογενής ὕιος   - Only Begottenإَىط ِىٔىجُٕظ“ االثٓ اٌىدُذ”• 
. “وحُنس أو فطَنس  ”)ٍىّى( دبوىن  μονο)ٍىّىجُُْػ( ٍِ ٍقـَوني0 جدلقـن جْوَّه ٕى  μονογενήςٍظـيح َطنىَُّ 
. “ٍىىنىز وحُنس  ”فُنىُ جدلوىن جحلط  ٕى0 “. َيس”أٌ  γεννάω)جُْػ(، وٕى ٍشطق ٍِ جىفوو  γενήςوجدلقـن جىػَّحين 

 .“جىىحُس”وٕصج جدلظـيح َو ي ربسَسًج 

 “جْػ أو ؼالىس أو أطنو ”)جُْىغ( أٌ  γένοςئىل جالؼٌ  γενήςأطو جدلقـن  جىصٌ َطنطَّض ْٕح، ٕى ئضجحم جخلـأو
 جىصٌ ّؽَؤ َططزَّز   ّظىص طيىجضْح جىيُِّطىضجَُّس. وٕى جخلـأ .“وحُس ججلْػ”وٍِ ْٕح ّؽَن ضورري 

ذشحضز جىقسَِّػ َىحَّْح0 . وٕى ٍح ّقطأٓ   “جالذِ جىىحُس”ذنيَس جالذِ َظرح ٍوْحٓ  μονογενής وحني َقططُ ٍظـيح
 ὁ. أو   حلنِ  (0:00َىحَّْح ) «جىصٌ ٕى   حؼِ جِخ، ٕى ذرَّط μονογενής Θεὸςقؾ، جالذِ جىىحُس  جهلل مل َطٓ أحْس»

μονογενής  0ٔوجىصٌ ذسجَطὁ μονογενής ὕιος   0ٌأَهح جالذِ جىىحُس ججلْػ”، وىُػ “أَهح جالذِ جىىحُس”أ“. 

 ὁ μονογενής λόγος τοῦ “ميَس جهلل جىىحُنس ”َظرح جىطَّورري ٕى  ،“ميَس جهلل”  ذٕصج جدلظـيح  وحني َقططُ

Θεοῦ .  ّٔنإٍِ  ”مَح ّقىه   قحّىُ جإلديحُ جىُِّْقحو0ٌ  ،“جذِ جهلل جىىحُس”َظرح جىطَّورري  ،“جذِ جهلل”وحني َقططُ ذ
 .  ὁ μονογενής υἱὸς τοῦ Θεοῦ “جذِ جهلل جىىحُس ،جدلؽُح َؽىَم ،وجحس ذطخٍّ

أٍطًج ٍهَنًح   -وٕى ٍسَط ٍسضؼس جإلؼنْسضََّس قطجذس ّظف قطُ ٍِ جىعٍَّحُ  - ً(:22-202)زَسديىغ جىؼَّطَط  جىوالٍَّسوَصمط 
، “وحُس”)ٍىّىجُُْػ( أٌ  μονογενήςئؿالقًح جالؼٌ ججملطز أّٔ ذحىِّْؽرس ىيَريِّض، ال َُقحه هْٔ خبظىص ٕصج جدلظـيح، وٕى 

0 أو، “جالذِ جىىحُنس ” 0نىُ جدلؽُح ٕى جىىحُس جىصٌ َُـيق هئُ، ىصىل َ“جىىحُس”ىطورري  “جالذِ”ٍِ ئػحفس ميَس  وىنِ الذس
 .“جذِ جهلل جىىحُس”

َّ و َّ  .اِةِٕز اْصي ِٓ ادلىٌىد  اٌىدُذَو ي أّٔ جالذِ  ،)ٍىّىجُُْػ( ذحىِّْؽرس ىالذِ μονογενήςضورري ئ وٍِ مثَّ، فا
ٌٓجهلل جىنيَس ٕى   جىطَّؼنىيل . وهْس جىقسَِّػ أغْحؼُىغ “ٍىىىزًج ٍِ جِخ”َنىُ زجتًَح  أٌ ، جينٌّة ثبٌغَّجُعخ وٌُظ ثبٌزَّ اث

َّ جالذِ وحسٓ μονογενής ضورريَو ي  ً(232-:29) جىنرري  مريىُّػجىقسَِّػ َطي . واثٓ اِة احلمُمٍٕى  )ٍىّىجُُْػ( أ
(409-444)ً  َّ ََّو ي ٕى ىغىغ وقد ذحص ذحىيُّٕصج جىيَّأ مَح أّنٔ   .ودذٖ ادلىٌىد ِٓ جى٘ش اِةٕى  “جالذِ جىىحُس” أ

ََُّـيق هيً جىيُّ َّ ،جالذِ محُ زجتًَح ٍْص جْظه ىغىغ ٍطَّحسًج ذحجلؽس. وأ رُوس، ىنىّٔ جىىحُس جدلىىىز ٍِ جىٕط جالذِ جىىحُس ذحى
ٌٗ ِٓ إٌٗ، ودٌُذ ِٓ ودُذ، ٔىٌس ِٓ ٔىس .جِخ  .إٌ

 رٕب حنٓ ٌٗالثٓ اٌىدُذ ٌّة، وثٕىَّح ااٌفشق ثٌن ثٕىَّ
 َقىه جىرحذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيل0

فقس طحض ذلٌ أذًح أَؼًح ذونس شىنل    ،)أٌ ذيقهٌ( ؽرس ْوىثل جىصَِ طْوهٌأّٔ ذحىِّْ ،جهلل ىيرشط زلرَّسٕصٓ ٍٕ ]
. فهنإالء  (0)«أَهح جِخضو  جذْٔ   قيىاٌ طحضذًح0 أذحّح »جدلريىقىُ هيً  جىَّْحغحبؽد جىِّْوَس ... هْسٍح حظو 

حُع أهنٌ سليىقنحش   -ٌٕ جىصَِ قريىج "جىنيَس" وّحىىج ٍْٔ ؼيـحًّح أُ َظريوج أوالز جهلل. ّْٔ مل َنِ   ئٍنحهنٌ 
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َُّّس  4 هرحزضْح جىيُِّطىضجَُّس ٍٕ ضطضُو هقحتسّح جإلديح

َّ َّجالذِ جحلق  يىج ضوَ ئالَّ ذأُ َطقرَّ ُأذطي،س ؿطَقس ذأََّ أُ َظريوج أذْحًء -رُوس ذحى وَطَّؼح ٍِ ٕصج أّْنح  ...  رُوسذحى
َّ حبؽد أذْحءىؽْح  َّح جىصي جحء وؼـْحجى َّ ،رُوس. أ ِْ ذحى َّ اهلل ٌُظووزٌه  رُوس.فهى جذ  وٌىَّٕٗجُعخ، ثبٌغَّأثًب ٌٕب  فإ
و٘ىزا، اٌزَٓ َهشي   «.أثبٔب أَهب اِة»أو « ب اِةَب أثَّ»ثٗ ٔظشر: فُٗ و واٌزي ،فُٕب اٌزٌة اٌىٍّخ آ٘ى 

 .(2209)ػس جْضَىؼُُِِّ [ ٌٗ اِة فُهُ اثٕٗ اخلبص، فأوٌئه َذعىُ٘ أثٕبَء

، وّب إٔٔهب  فُٕبٌُىىٔىا وادذًا »س ىّخ ٍِ أجيْح0 فحهَُّوّأيت ئىل ّقـس ٍهَس، وٍٕ قىه جىؽُِّس جدلؽُح   طالضٔ جىشَّ •
 ، فُقىه0 ضلِ ىٔ، وذْىَّضْح ىّخ ٍفطِّقًح ذني ذْىَّز جالذِ جىىحُس، حُع َشط  جىرحذح أغْحؼُىغ ٕصج جىَقىه «حنٓ وادذ

ٕنصج ضلِ  أذُٔ، ٕى   وٕى جىنيَس مَح أّٔ ثً ،ْظري مَح ٕىف «وجحس ضلِ أّْح وجحسًج مَح ىُنىّىج»و مل َُق]
فْحِ ...  ٔظًن وادذًا فُّب ثُٕٕب يف اٌىفبق وودذح اٌشُّوحرصَِ أذحٓ ٍػحاًل ىْح وضلِ ّحكطوُ ئىُٔ، َؼًح وضلِ ٍطَّأ

  ... ؽٔمحالذِ، وىؽْح آذلس ٍػئ ٕى ّفؿروًح ىؽْح أذْحء 
َّ ْ َّ َّ وس وجحسز ذوؼهح ٍن ذوغ.رُجْشُحء جدلطَحغيس ٍٕ ذحى َّوٍِ ّىهٔ،  شٌ جؽس َىىس ٍْٔ جؽْس موَّ ْ ح أ

َّ، وىنَّْهَّْحجىنيَس فهى سلطيف  َّرُوس وجحلق. ٔ ٍػو جِخ، وىصىل فهى وجحس ٍن أذُٔ ذحى ب حنٓ فٕٓٔب ِٓ جهٕظ  وأ
 جُعَُّخ ٌالثٓ ِع اِةواضعٌن أِبِٕب ِثبي اٌىدذح اٌغَّححلس، ُس جىظَّذحىِّْ ثعضٕب ِع فإٕٔب ٔظًن وادذًا ثعُض، وادذ
َّرُوسح ضيل َهٌ ٍَّْأٌ، ذطويُّ...  َّ جى رد ىؽَّجوذلصج ...  طَقس حيفلىُ جىىفح  فَُح ذُْهٌغري جدلْقؽَس، فاهنٌ ذْفػ جى

 ٍوىن ٍؽطقٌُ. «فُٕبىُنىّىج ٌٕ أَؼًح وجحس »َنىُ ىينيَحش0 

ٌىهً  »أْ رىىْ اٌىٍّبد ٘ىزا  ٍَضَفٍى أٔٗ وبْ ِٓ ادلّىٓ عٕذئز أْ ٔظًن ِثً االثٓ يف اِة، ٌىبْ 
ُ٘ َّ «ُ وادذًا فُهَىىٔىا  أظههش   «فُٕهب »ثً ثمىٌٗ و جىنيَحش ٕنصج. جالذِ ٕى   جِخ، وىنْٔ مل َُق ٍػيَح أ

ٕب وٌىَّٕوجحلنَس جىىحُس،  ،محىنيَس جىىحُسئش أّٔ ٕى وحسٓ محتِ   جِخ  ،ادلغبفخ واالخزالف ثُٕٕب وثٌن االثٓ
٘ىزا ميىٓ أْ َظًنوا ”. وذنالٍٔ ٕنصج قظس ٕصج فقؾ0 حنٓ ِىجىدوْ يف االثٓ وثىاعغزٗ ِىجىدَٓ يف اِة

فإهنُ ٌٓ َغزغُعىا أْ َظًنوا وادذًا  ثبٌغجُعخ وثبحلك، وإالَّ ٕب، وّب إٔٔب وادٌذوادذًا فُّب ثُٕهُ ثزّثٍُّهُ ثىدذِر
  ... “ّىا ِٓ اٌىدذح ادلىجىدح فُٕبعَّإال إرا ر

َّ ،ّظري أقطذحء هللوىنَّْْح ذشطمس جىطُّو  جىُقُسغ،  هِ جهلل، وذوُسَِ ّنىُ غطذحء جىُقُسغ جىطُّو ذسوُ  ّنح  وجىَز حىت أ
ٍَّْ وجىصي َؽنِ فُْح، وضلِ ضلطفق ذٔ   زجذيْح هنِ ؿطَنق    ،جدلىجىز فُْح ذحىطُّو  ح، ذو ٕى ذحْص  جِخ ٕى ىُػ 
َّ» َىحَّْحجإلقطجض مَح َقىه  ُِ َؽىَم ٍِ جهططف أ  ... (9)[(0204 حَّْحَى0) «فحهلل َؽنِ فُٔ وٕى   جهلل ،جهلل ٕى جذ

 وَشط  جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري ّفػ جَِس جىيت ضلِ ذظسزٕح فُقىه0
مَح أّْح ضلِ وجحس ىُنىّىج ٌٕ أَؼًح وجحسًج فُْح. أّح فنُهٌ وأّنص  َّ   »]مُف َْرغٍ أُ ّفهٌ جىقىه جىقحتو0 

َّيني ئىل وجحس  ؟ (92و 090 03 َىحَّْح)« ىُنىّىج ٍن
َـّرُوس، أذص جيطصخ ججلَُن ئىل ّىم ٍِ جال دلَّح أضجز ميَس جهلل أُ َقسًِّ جلْػ جىرشط هـًَُّس ربنحز  ُهلًَ وفحتقس جى

ٔ جخلحص فهى ىٔ جِخ   شجضٔ ىنىّٔ ميََط ُأذطي،وٍِ جهس  .ْحذْفؽٔ؛ فقس ىرػ ججلؽس جىرشطٌ وذصىل طحض زجذَي
ٔ. فنأّٔ َقىه0 مَح أين أّح فُهٌ ذؽرد ىرؽٍ ّفػ ججلؽس جىصٌ ذلٌ، وأّص أَهح جِخ  َّ ذؽرد مىين ٍِ وشوحَه

ِٓ االحتبد، دىت َظًنوا ِزذاخٌٍن ثعضهُ يف ثعض  ٘ىزا أسَذ أهنُ ُ٘ أًَضب َشرجغىْ ثٕىٍ جىٕطك جخلحص، 
ووأهنُ طبسوا جغًذا وادًذا، فُىىٔىْ مجًُعب يفَّ، ووأين أمحٍهُ مجًُعب يف ُ٘ىً )جغذٌ( اٌىدُذ اٌزٌ اختزرٗ 

ََّيني. ْين أّح جىنحٍو وقس ططُش ئّؽحّّح[ ٌٕفغٍ  .(09)جىنْنع   جىػحىىظ . وٕنصج َنىّىُ وَلهطوُ ٍن

 سَِّػ مريىُّػ ّفػ جىنالً جىؽَّحذق ذـطَقس ُأذطي، فُقىه0ض جىقوَنطِّ
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 3 أىقحخ جهلل جالذِ   جىُّْظىص جىيُِّطىضجَُّس

َّ جدلؽُح ال  ، فْحِ ميُّْح ّظرُي(003 01ضّػىغمى0)“ رع جىىجحسمجُوْح ّشططك   جخُل”]ئُ مَّْح  جؽسًج وجحسًج، ْ
ذنىىػ   جىقسَِّػٓ، حبؽد زضجَس جدلؽُح وضلِ ّنىُ أهؼحَء ٌ. ٍِ أجو شىل ُضسهً جىنُْؽس جؽُسدينِ أُ َْقؽ

فٕٓٔب وُّٕب ِزَّذذوْ ثبدلغُخ اٌىادذ جبغذٖ ادلمذَّط، اٌزٌ ٔزٕبوٌٗ يف أجغبدٔب اخلبطهخ، و٘هى   . (04 2 ؽػ)أف
ذىىػ َشهس أّْح ضلِ جىصَِ  وجىقسَِّػ! ... ب ٍ٘ ٌٕببيل أعضبؤٔب ٌٗ أوثش ممَّوادذ وغًن لبثً ٌالٔمغبَ، رىىْ ثبٌزَّ

، ئش َقىه هِ ؼطِّ جىطَّقنىي0  أعين اٌىدذح يف ادلغُخؽد ٕصج ججلؽس، ّشططك   جؽسٓ جدلقسَّغ، ّْحه جىىحسز حب
ٍُْنٌ   » َّ ج َِ جُِ ىُطُؼئ جىقسَِّؽني وّْرُحتٔ   جىنطُّو ؛ أ جىصٌ   أجُحه ُأذط مل َُوطَّف ذٔ ذْى جىرشط، مَح جؼُطوِي

ح ميُّْح شنطمحَء   ججلؽنس،   . فاُ مَّْ(4-02 2 ؽػ)أف« و  ّىجه جدلىهس   جدلؽُحججلؽس   جدلريجظ و   شطمحٌء
؛ فنُنف ال  ٘ى فُٕب جبغذٖ اخلبص إرٕب ِع ثعض يف ادلغُخ، وٌُظ فمظ ثعضٕب ِع ثعض، ثً وِعٗ أَضًب ثعُض

َّ ادلغُخ ٘ى سثبط اٌىدذح، ثغجت وىٔٗ يف ْح ٍن ذوغ و  جدلؽُح؟ ّنىُ ميُّْح ٍْص جُِ وجحسًج ذىػى ، ذوُؼ فإ
 .(90و 091 03 َىحَّْح ئصلُو )ضفؽري[ ٔفظ اٌىلذ إذلًب وإٔغبًٔب

 “شَه ِع اِةاخلبٌك اٌشَّ• ”
ٌُأَهح جىنحتِ، جىصٌ محُ، 0 ”ضرسأ طالز جىظُّيح   جىُقسَّجغ جىغطَغىضٌ ذقىه جىنحِٕ ،  ⲡⲓⲁⲓⲇⲓⲟⲥ اٌهزَّا ُّ ئىل جْذنس،   جىسَّجت

 “. ⲟ ⲟ            ⲇ  ⲓⲟ   ⲟⲥ       ⲓⲱⲧ ِع اِة شَه()اٌشَّ واخلبٌكوجدلؽحوٌ، وججليُػ، 

وجىنيت       ‵محُ ذؽرد ميَنس   “جخلحىق جىشَّطَل”وجىصٌ ُضطجٌ ئىل  ⲇ  ⲓⲟ   ⲟⲥ          ورري جىقرـٍ فحىطَّ
0 أَؼنحً  مقىىْح “ذحىق ٍن”أٌ  συνδημιουργός. وىنِ ٕصج جىطَّورري جىقرـٍ ٍططجٌ هِ جىطَّورري جىُىّحين “شطَل”ضو ي0 

σύνθρονος  ٌميَس  حُع. “جيُػ ٍن”أσυν ٕنصٓ  وجدلططجٌ ٍِ جىُىّحَُّّس ئىل جىقرـَُّس، قس ضطجٌ  .“ٍن”ضو ي  جىُىّحَُّّس
  جىطَّورري جىطَّحيل ٍرحشطز، وىنَّْٔ . “وججليُػ ٍن”أⲟ ⲟ    ⲥ     ⲟ ⲟⲥ  0ٌئىل جىقرـَُّس ذْفػ ّـقهح جىُىّحين  جىنيَس جْذريز
 “جخلحىق ٍن”ه جىطَّورري ٍِ ، فطحىَّ“شطَل”جىقرـَُّس وجىيت ضو ي      ‵نيَس ذ “ٍن” وجىيت ضو يجىُىّحَُّّس  συνجؼطرسه ميَس 

َّ جدلططجٌ ئىل جىقرـَُّس مل َْقو جىنيَس جىُىّحَُّّنس محٍينس ئىل    .“طَل ٍنجخلحىق جىشَّ”ئىل ضورري  وجىصٌ ؼرَّد ٕصج جىطَّسجذو، ٕى أ
ذوس أُ  συνضحضمًح جْزجز  “ذحىق”أδημιουργός  0ٌذو أذص فقؾ ميَس  συνδημιουργόςجىقرـَُّس ذْفػ ُّـقهح، و0ٍٕ 

َّح أُ َأذص جىنيَس جىُىّحَُّّس محٍيس وحيىِّ ومحُ ذحْوىل.       جؼطرسذلح ذحىنيَس جىقرـَُّس  ذلح ئىل حطوف قرـَُّس مَح فونو    ئ
أو َططمجهح ضطمجس قرـَُّس ذحىظس، فطنى0ُ ، “وجخلحىق ٍن”أٌ  ⲟ ⲟ    ⲥ  ⲇ  ⲓⲟ   ⲟⲥفُقىه0  جىطَّورري جىؽَّحذق ٍرحشطز،

ⲟ ⲟ      ϥⲥⲱ ⲧ       ⲓⲱⲧ.  0ٌوجخلحىق ٍن جِخ”أ“. 
َّ ميَس َّ جىطَّطمجس ضنىُ محٍيس حني ّقىه هِ جالذِ  -عز جدلوىن وػىحًح  ُضمل ْٕح، “شطَل”     ‵ ئ ذنحىْق  ” 0ّٔئْ

محُ جالذنِ  وهَىًٍح ئُ  جىَّْحؿقني ذحىوطذَُّس ٍِ غري جدلؽُحُِّني. د ذوغ جالىطرحغ   جىفهٌ هْسوىنَّْهح ضذََّح ضؽرِّ -“ ٍن جِخ
َّ جِخ ذيق جىوحمل ذحالذِ”أّٔ شطَْل ٍؤ   جخليق. أو مَح َقىه آذحء جىنُْؽس0  أَؼًح ذحىقًح ٍن جِخ، فهصج َو ي  فحالذِ“. ئ

َّح ٍِ   ٍن جِخ.  فهى وجحْسٓ، جىٕطحُع ٍِ ٕصٓ جىىجهس، شطَْل ٍن جِخ. أ

َّ ميَسوج زلفىف  سلـىؽوجحس ٍِ أقسً جخلىالجَُّحش جىقرـٍ جىوطيب، وٕى  ، قس وضزش  “طَلش”     ‵ سَط ذحىصِّمط أ
 ، وهْٔ ّقيص موُّ جىطَّطمجحش جىوطذَُّس جىيت جحءش ٍِ ذوسٓ.ً::09ؼْس  ٕى ّؽحذطٔ ، وضحضَد(03قرـٍ ) جىفحضُنحُ ضقٌ   ٍنطرس

 Ⲡⲓⲗⲟ ⲟⲥ ‵ ⲁⲓⲇⲓⲟⲥ “اٌىٍّخ اٌزا • ”
، أو “أظيل”أeternal  0ٌأو  everlastingوضو ي  ἀϊδιοςجىقرـَُّس، ٍٕ ميَس َىّحَُّّس جْطو وذْفػ جىُّْـق  ⲁⲓⲇⲓⲟⲥميَس 

 ، مَح صلسٕح   طالز جىظُّيح   جىُقسَّجغ جىغطَغىضٌ.“شجيت”. وقس ضطمجهح جْقرحؽ ئىل ميَس (2)“أذسٌ”
                                                                            

3- Liddell & Scott, op. cit., p. 19. 



َُّّس  : هرحزضْح جىيُِّطىضجَُّس ٍٕ ضطضُو هقحتسّح جإلديح

 0ٍوىن مىُ جالذِ ٕى جىنيَس جىصَّجيت ىّخ، فُقىه ىرحذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيلوَشط  ج
َّ ٍح ٕى ٍِ جىٕط جِخ جىصَّجيت ُم]جالذِ ٕى جدلىىىز جىصَّ ػنس  ) س، ئظلح ٕى جالذنِ[ يَُّجيت جلىٕط جِخ ... ئ

 .(04، 0200جْضَىؼُُِِّ، 
هالقس "جالذِ"  ٍُٕس. وٕصٓ جضوٕى "حنَطٔ" جىصَّ جيتجيت ٍِ جىٕطٓ. وٕى "ميَطٔ" جىصَّجىصَّجِخ جالذِ ٕى ٍىىىز ]
 .(02، 0400ػس جْضَىؼُُِِّ ) [جضُس ضلى "جِخ"جىصَّ

َّ جهلل ٕى جىُْرىم جْظيل حلنَطٔ جىصَّجضُس، ودلَّح محُ جىُْرىم أظىًُح. فرحىؼطوضز جيد أُ ضننىُ   ]ضشهس جحلقُقس ذأ
ميَّهنح  »ُذيقص موُّ جْشُحء، مَح َطضو )َعٍط( زجوز   جدلعجٍري  ،ّْٔ ٍِ ذاله ٕصٓ جحلنَس .س أَؼًحجحلنَس أظىَُّ

وذنحىفهٌ ُٕنأ    ،أؼَّػ جهلُل جْضع ذححلنَنس »وَقىه ؼيَُحُ  .(940014ٍىض )ٍع «)أٌ جْهَحه( حبنَس طْوَص
 .(0200ػس جْضَىؼُُِِّ ) [(0102 ػحه)أٍ «جىؽََّىجش

 “خمٍىق ِىٌىٌد غًُن• ”
رلحظًج حبؽد جىيَّفق. فحىالَّٕىش ال ذبىظ فُٔ جىىالزز هيً جإلؿال  ذحدلفهىً جىرشطٌ جىعٍَّ ي. فحهلل “ ِىٌىد ِٓ اِة”جالذِ 

ال َيس وال َىىس حبؽد جدلفهىً جدلحزٌ أو جىعٍَّ ي أو جىرشطٌ، ذو ٕى جؼطرسجً رلحظٌ ىينيَس، مَُالز جىُّْىض ٍِ جىُّْىض، وٍُالز 
 .جىوقوجىنيَس ٍِ 

 جىطَّؼىيل0 َقىه جىرحذح أغْحؼُىغ
َّ جالذِ مل َىىنس   ]جىٕط جِخ مل َنِ ّحقظًح أذسًج، حىت َؼحف ئىُٔ )جذْٔ( جخلحص ذٔ فَُح ذوس. وأَؼًح فا

ٌُ  جىىجىز ذوس وجىز جِخ، ذو ٕى ٍىىنىزُ  ئىلّٔ قس جحء أّؽحُ، حىت َُوطّّ ئٍِ  )ٍِ جِخ( مَح َىىس ئّؽح
َِ ىصىل فأّ ٕى ّفؽٔ )أٌ جالذنِ(   جْظه، صهلل( جدلىجىز ٍْ)ٍِ شجش ج جهلل جىصي ٕى ٍِ شجضٔ جهلل، وىنىّٔ جذ

 . جْظه صٍىجىز ٍْ
َّ عجُعَزفخبطَّخ عجُعخ اٌجشش أهنُ ٍَذوْ يف صِٓ ِعَّ َّب ِىٌىُد هُ غًُنٓ، ثغجت أ فههى   ،اهلل وبٍِخ. أ

د أُ ّقىَىٔ، ٕى ... وجدلىىىز ٍِ جِخ ٕى ميَطٔ وحنَطٔ واحؤٓ. ٍح جي أصيل، ثغجت اٌىّبي اٌذَّائُ ٌغجُعزٗ
َّ جىصَِ َوطقسوُ أّٔ "محُ ْٕحك وقْص َؽيرىُ جهلل ميَطٔ، وَُويَِّنىُ   ذصىل مل َنِ جالذِ ٍىجىزًج" فاهنٌ أ

َّ جهلل محُ   وقص ٍح ذسوُ  ،يَُّس هللدبصجٕد ٍوحزَس ُم  ومحُ جىُّْىُض ،وثذوْ احلىّخ  ا اٌىٍّخ اٌزٍَّوطَِّّ أ
 .(0400ػس جْضَىؼُُِِّ ) جحفًح رلسذًح[ ومحُ جىَّْرُن ،حء  وقص ٍح ذسوُ ا

َّ جهلل مل َنِ  غرُي ، وٍٕ طفحْش“دىّخ اهلل”و “ لىَّح اهلل” و“ وٍّخ اهلل”فحدلؽُح ٕى  • سليىقس، ذو أظىَُّس ٍن جهلل، ْ
 أو ذسوُ قىَّز.  ،حنَس ميَس، أو ذسوُ قؾ ذسوُ

جالذِ ذحِخ، والؼََُّح مىّٔ جالذِ جىىحُس، وجدلىىىز ٍِ جِخ قرو مو وٍح ؼرق شمطٓ ٍِ أىقحخ، خيطض ذحْمػط ذوالقس 
جىسُّٕىض. وجدلىىىز غري جدلريى . وٕصج َْقيْح ىيحسَع هِ ذوغ أىقحخ جهلل جالذِ   جىُّْظىص جىنطحذَُّس، وجىنػري ٍْهح، خينطض  

 ذوالقس جالذِ ذحخليُقس.

 االثٓاِة و ألٕىٍِ اٌْمبة اٌُِّزىسجَُّخ ادلشزشوخ ثٌن
 جإلىٔ جحلقُقٍ. -
 ئذُلْح. -
 جخلحىق. -

 جىطَّخ. -
 جىُقسُّوغ. -
 جىنحتِ. -

 ذحىُق جىُنو. -
 ضخُّ جىظرحؤوش. -
 ضذُّْح. -

 ضتُُػ جحلُحز. -
 ػحذُؾ جىُنو. -
 غرُي جحملىي. -



 2 أىقحخ جهلل جالذِ   جىُّْظىص جىيُِّطىضجَُّس

 غرُي جدلطتٍ. -
 غرُي جدلؽطحُو. -
 غرُي جدلفحىص. -
 زلُد جىرشط. -
ٍيننُل جىننسُّٕىض.  -



 01 أىقحخ جهلل جالذِ   جىُّْظىص جىيُِّطىضجَُّس

 

 أٌمبة اهلل االثٓ يف إٌُّظىص اٌىزبثَُّخ ثعُض
وجىِّْهحَس. جذِ جإلّؽحُ. جذِ جهلل. محنو جهلل.  ْٕحك أىقحخ مػريز هلل جالذِ   جىُّْظىص جىنطحذَُّس، ٍػو0 جْىف وجىُحء. جىرسجَس 

َـّطَق وجحلق وجحلُحز. جىقُحٍس وجحلُحز. جىنطٍس جحلقُقَُّس. ّىض جىوحمل.  ُذرع جحلُحز. جىطَّجهٍ جىظَّححل. جى

 وؼأمطفٍ فَُح َيٍ ذأضذوس أىقحخ ُأذطي ْقْىً جالذِ، وضزش   ضؼحتو جىقسَِّػ ذىىػ جىطَّؼىه.

ِّ خٍُمخ”•   “ثىُش و
جىصٌ )أٌ جدلؽُح( ٕى طىضز »ّقطأٓ   ضؼحىس جىقسَِّػ ذىىػ ئىل إٔو مىىىؼٍ، حُع َقىه0  “ذنُط موِّ ذيُقس”ضورري 

َّح أغط ٕصج جىطَّورري فْجسٓ   .(0200مىىىؼنٍ  ) «جهلل غري جدلْلىض، ذنُط موِّ ذيُقس أوَّه  )ذيقن ي(  جىطَّخ قْحين» جىوهس جىقسمي0 أ
 .(:990أٍػحه ) «ًَسٍْص جىِقرو أهَحىٔ، ؿطَقٔ، ٍِ َق

محُ أحس هْحطط قحّىُ جإلديحُ   مُْؽس أوضشيٌُ، جىصٌ َقىىٔ جدلطقسٍِّىُ ئىل جدلوَىزََّس، ٍْص  “مو ذيُقس ذنطِّ”وضورري 
 س ٍؽطرسًٍح جىَُىً.فقس محُ ضورريًج ىُطىضجُِّح قسديًح، مل َُو .292ًظٍِ قسمي، وقرو رلَن ُّقُس جدلؽنىين جْوَّه ؼْس 

َّ جدلؽُح سليى ىالزهحء  ،مصضَوس ،“ذنط موِّ ذيُقس”نىُ ذطورري جىصَِ َْنطوُ أىىٕس جىؽُِّس جدلؽُح، َطَؽَّ موُّو ٍػو  ذأ
َّح جىرح  فُقىه0 “ذنط مو ذيُقس”ضورري  ذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيل، فُشط جخليُقس. وأ

َّحغ ذحىقًح، طحض ذلٌ فَُح ذوس أذًح ذؽرد ميَطٔ ]جهلل جىصٌ محُ ىيَّْ ح خبظنىص جىنيَنس،   جىصٌ ؼنِ فُهٌ. أ
َّ وٍظنْىهًح   حني ىرػ جىنيَس جؽسًج سليىقًح ،رُوس، طحض ىٔ فَُح ذوس ذحىقًح وطحّوًحفحٍْط ٍونىغ، فحهلل وٕى آخ ىٔ ذحى

تنق أُ  وطحض ئّؽحًّح ... فحَُْح ىرػ جىنيَس جؽسًج سليىقًح وطحض ٍشحاًح ىْح ٍِ جهس ججلؽس، فقس طحض ٍنِ جىالَّ 
جؽسٓ ْجؽنحزّح،   فَن أّٔ قس طحض ٍِ ذوسّح وْجيْح ئّؽحًّح وأذًح ىْح ذؽرد ٍشحاس“. ذنطًج ىْح” ىْح و“ أذًح” َُسَهً
فهإْ  ٕحىنني ذؽرد ٍوظنُس آزً،   جىَّْحغىْح. ّْٔ ذَُْح محُ مجُن “ ِذْنطًج”ٔ ٍن شىل َُسهً وَنىُ ذحىفوو ىنَّْ

ُْخشي لذ جنب جغذٖ وأوَّ ؛ وٍِ ذوسٓ ضلِ أَؼًح ٔفغٗ“ ٌٍىٍّخ”ْٔٗ وبْ جغذًا  ،وحتشَّسٍي ثٌن مجُع اْجغبد ا
 طلُيض أَؼًح هيً ٍػحىٔ ...  σύσσωμοιدّلح ّظري جؽسًج وجحسًج ٍؤ 

ُٓ”فإٔٗ ٘ى  ثغجت رٕبصٌٗ إىل خٍُمزٗ، واختهبرٖ إخهىح   “ اٌجىُش”ثغجت والدرٗ ِٓ اِة، و٘ى “ اٌىدُذ االث
 .(49و 040 9 جْضَىؼُُِِّ)ػس [ وثًنَٓ ٌٗ

 وَقىه جىرحذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيل أَؼًح0
َّ...  ( 0)«ٍالتنس جهلل و جىرنط ئىل جىوحمل، َقىه وىطؽجس ىٔ موَُّذَزوٍىت َأ»ٍنطىخ ] ئزذحىٔ ئىل جىوحمل  ْ

ُِؼحٌٕ   ضؽَُطٔ "ذنط" جىُن وّب جِخ جىىحُس ذؽرد أّٔ ٕى جىىحُس جىصي ٍِ جِخ،  و، حىت َنىُ ٕى جذ
ذني جإلذىز، وقس قحً ٍِ ذني جٍْىجش ىُنىُ ٕنى   . ؤّْ ٕى ذنْطِٓ أجً رجىن اجلُّع" اخلٍُمخ أٔٗ "ثىُش
 .(4409ػس جْضَىؼُُِِّ )[ (9)جقسَِذحمىضز جىطَّ

 وَقىه أَؼًح0
 َِأٍَط ئىل َشري محُ ئشج ئالَّ "ذنطجًُ" و "وحُسًج" ّفؽٔ ٕى َنىُ أُ شلنِ غري ّْٔ "وحُسًج" محُ دلح "ذنطًج" محُ ىى]
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 00 جىُقُسغ   جىُّْظىص جىيُِّطىضجَُّسأىقحخ جهلل جىطُّو  

ْحظه ىيريُقس وٍإجذحضٔ ؽًَ "ذنطًج" ىؽرد جىطََُّ وىنَّْٔسلطيفني. فهى "جالذِ جىىحُس" ذؽرد جىىالزز ٍِ جِخ، 
   ٕى جىصي جىىحُس جالذِ» أ0ّٔ ٍـيقس ذظىضز ُشمط ذو ؼرد، ٌِّذأ ٍطضرـًح َُصمط مل "جىىحُس" حطـال ف ... ىينػريَِ
 ُخٍهك  فُهٗ  ْٔٗ» لبي: عٕذِب ثىٌظ إٌُهب أشبس اٌيت ثبخلٍُمخ ِشرجظ فهى "اٌجىش" اطغالح أٍح .(2)«جِخ حؼِ
 ٕى ذو سليىقًح َنىُ وال جدلريىقحش، هِ سلطيفًح َنىُ فأّ ،ذىجؼـطٔ يقصُذ قس جدلريىقحش موُّ محّص فاُ .(4)«اٌىً
 (4909 جْضَىؼُُِِّ ػس) [جدلريىقحش ذحىق

 وَقىه أَؼًح0
َّ ثغجت وال خمٍىلًب، وبْ ٌى وّب ٔفغٗ ثغجت ٌُظ “اخلٍُمخ ثىُش” ٍُدع ٗأٔ ٌٍجُّع واضٌخ]  ِٓ ِب عاللًخ ٌٗ أ
ِّ ِع اجلى٘ش جهخ َّ ذو ،اخلٍُمخ و  ضْحه ىنٍ جدلريىقس، جْشُحء ئىل ضْحظه فقس جدلريىقحش، موَّ ذيق هْسٍح جىنيَس ْ
 ىىال أَؼًح، جِخ ؿرُوس ٍٕ جىيت سزوجدلَجَّ جىفحتقس جىنيَس ؿرُوس ربطَو أُ ضؽطـُن ال فحىنحتْحش جىرقحء. جىنحتْحش ٕصٓ
 طهبسد  ٍّهخ، اٌى رٕبصي ثغجت شىل وذوس جىىجىز. ئىل اٌ وأضً اٌ وأٍؽل وأهحهنٌ ىيرشط، جِخ دبحرَّس ٔضْحظِى

ِّ يف َظجخ ٌىٍ فُٗ، اثًٕب اخلٍُمخ ِّ ثىُش” اْوضب  و ً  ِٓ ٔفغٗ اٌعبمل إىل رلُئٗ ويف اخلٍك، يف أٌ ،“خٍُمخ و  أجه
 (.4409ػس جْضَىؼُُِِّ ) [اجلُّع

َّ وٕصج  َِ”َشطحٔ أَؼًح جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري، حني َقىه ذأ  “.ذنَط موِّ ذيُقس”ٕى ّفؽٔ طحض “ جىىحُس جالذ
. فَن ذقحتنٔ جذنِ جهلل جىىحُنس    (400)هد « َقىه0 وىطؽجس ىٔ موُّ ٍالتنس جهللجىوحمل ٍىت َأِزَذَو جىرنط ئىل ]»

μονογενὴς  ،َّح طحض أذًح ىْح ٍَ أَؼًح ذيقد جىرنط فٍِ جهس الٕىضٔ، ئالَّ أّٔ َى حىت َظري ٍػو  πρωτότοκοςقس ُزِه
 .(309 قحىى ئصلُو )ضفؽريأذْحًء هلل ...[  ،ذحمىضز ىطرٍِّْ جىرشطََّس، وَُهُة ىْح أُ ّظري ضلِ أَؼًح

 أَؼًح0 جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري وَقىه
َِجِخ  زلرَّس] ذؽرد  ٍِ أجيْح ضلنِ،   . فهى ذنْط(0200 ىىؼٍ)مىذيُقس  ّفَؽٔ ذنطًج ىنوِّ خلالتقٔ، قس زهح جالذ

ف ىيَىش، فطْرص ٍِ جسَس ٍِ جىنحتِ هح مأهنح ٍـوًََّس فُٔ، مَح   أطو جسَس غري ٍؽطهَسميُّ ظري جخليُقُسحىت ض
 .(92 جىػَّحىىظ)جىنْع   جْظيل ّفؽٔ![ 

« جهلل ووجضغىُ ٍن جدلؽُح أَؼًح، وضغُس ح أوالزًج فاّْح وضغٌسجهلل. فاُ مَّْ جىطُّو  َشهس ْضوجحْح أّْح أوالُز َّئ»وّقطأ0  •
َّ جدلؽُح جىرنط03 ،:040ضوٍُس ) جهلل ذحدلؽُح، فقس طنطّح   ٌ أُ َنىُ وجضغًح ْذُٔ. وّْْح ططّح أوالَزَطحطَّ ،(. دلحشج؟ ْ

 مُْؽس أذنحض»، و“مُْؽس جْذنحض” 0ىُ ذحهطرحضٌٕ جىنُْؽسً جدلفسٍَُّريجغٔ. ذلصج مسِّ وشطمحَء ،طٔ هللأَؼًح شطمحء ذنىضََّ
 .(92009هّّجُِّّني ) مقىه ذىىػ جىطَّؼىه «ٍنطىذني   جىؽََّىجش

 وَقىه جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري0
َّ جىصٌ َغيد ٕى ٍَّْح، ذؽرد كهىضٓ ماّؽحُ، ومَح أّْح ّغيد جخلـُثس ذؽرد أهنح ُأٍُطص ذحىطَّ َحً ]ٍِ حُع أ

ٔ جخلحص؛ ٕنصج َْرغٍ أُ ّػق أّْنح  ذظفطْح جِْؽ   جدلؽُح مرسٍء ىْح، وذؽرد أّٔ أفحع هيُْح ضلِ أَؼًح ٕصج جخلري
ٍُ ٍِ أجيْح،  َّ جدلؽُح قس َغيد ماّؽح جُعخ اٌجششَخ ثذاًَخ وثبثًب وعشَمهًب ذلهزٖ   طبئشًا ٌٍغَّؼْغيد جىوحمل أَؼًح. فا

 (.22004ضفؽري َىحَّْح [ )اٌغٍجخ عُٕهب

 أَؼًح0 جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري وَقىه
. (099 9ذؾ 0)« وال ُوِجَس   فَِٔ ٍنْط ذـُثسمل َفوو »وجىىحُس هيً جْضع جىصٌ  جْوَّه]جدلؽُح ٕى جإلّؽحُ 

ًٍ وثبوىسٍح ٌٍزَٓ َزغَُّشوْ ثبٌشُّوقس  . وٕى َىطِّو ئىل محفس ججلْػ جىرشطٌ إىل جذَّح احلُبح اٌُمُذطوح ُجعً وأط
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َُّّس  09 هرحزضْح جىيُِّطىضجَُّس ٍٕ ضطضُو هقحتسّح جإلديح

ٕىضٔ. وئش هيٌ ذصىل ذىىػ طنححد  حشة ٍِ الرحش وجالؼطقطجض جىَّْوَس، هسً فؽحز جؽسٓ، وجىػَّذحدلشحضمس وذحىِّْ
َّنح  (42002ضّػىغ مى0)« َحوٌطجيب فيْيرػ أَؼًح طىضز جىؽَّمَح ىرؽْح طىضز جىطُّ»قحتاًل0  َدَطىش جإلذلٍ، َمجىظَّ . أ
َّىيرـُثسْى  ججُل ىفه“ طجيبطىضز جىطُّ” رحش   ، أٌ جدلؽُح، فهٍ جىػَّ“َحوٌطىضز جىؽَّ”ح ، وجدلىش جىصٌ َطروهح. وأ

 .)هِ جإلديحُ جىقىمي ئىل جدليل غُإزوؼُىغ(ئىل جحلُحز وجخليىز[  ،هىع ٍِ جدلىش وجىفؽحزجسَس وجىُّْجىقسجؼس وجىطَّ

، ذؽرد ضْحظىٔ ئىل ذيُقطٔ وجزبحشٓ ئذىز مػريَِ ىٔ. فهى “جىرنط”وٕنصج وحبؽد ضويٌُ آذحء جىنُْؽس، طحض جدلؽُح ٕى • 
 مقىه جىطَّؼنىه0  ّْٔ محو جخليُقس ميَّهح   ّفؽٔ،“ موِّ ذيُقس ذنُط” ٕى دلؽُحجوٍِ أجو أُ َطرًَّْ ججلَُن.  “ذنط جخليُقس”
قرو أُ ضؽطَس جخليُقنس ٍْنٔ   و، «سليىقني فُٔ قرو ضأؼُػ جىوحمل»ئش ضظىَّضش فُٔ جخليُقس، أوَّه ٍح ضظىَّضش  «فُٔ ُذيق جىُنو»

جىصٌ ٕى طنىضز جهلل غنرِي   »  قىه ذىىػ جىطَّؼىه0 “ سذنُط مو ذيُق”طورري ف«. جىُنو ذٔ وىٔ قس ُذيق»مُحهنح وقُحٍهح فُٔ 
َّ موَّ جخليُقس ذٔ كهطش ىيىجىز.0200 مىىىؼٍ« )جدلْلىض ذنُط موِّ ذيُقس فرؽرد ضْحظه جىنيَنس، طنحضش    (، ٕى ذؽرد أ

  أٌ   جخليق، و  رلُثٔ ئىل جىوحمل ٍِ أجو ججلَُن. “ذيُقس موِّ ذنَط”جْوػحم  جخليقس جذًْح فُٔ، ىنٍ َظرح   موِّ

 “ِٓ اِْىاد اٌجىُش”• 
، ىنٍ َنىُ ٕى اٌجذاءح ِٓ اِْىادججلؽس جىنُْؽس، جىصٌ ٕى  وٕى )أٌ جدلؽُح( ضأُغ»ذىىػ جىطَّؼىه0  جىقسَِّػ َقىه

، ِهٓ اِْهىاد   اٌجىِشوٍِ َؽىم جدلؽُح جىشَّحٕس جٍْني، ». و  ؼفط جىطؤَح ّقطأ0 (0:00مىىىؼٍ ) «ًٍح   موِّ شٍءٍطقسِّ
  .«وضتُػ ٍيىك جْضع ...

َّ َّ جىقُحٍس ٍَِو ي  ،“ٍِ جٍْىجش رنُطجى”ذأّٔ  جدلؽُحضيقُد  ئ  ح جىرحذح أغْحؼُىغوَىػِّ. ذسأش فُٔ ٕى قس جٍْىجش ذني أ
َّجىطَّؼىيل ِّ“ جٍْىجش ذنط ٍِ” ، أ عَو جدلنىش  ىُُ ،ّٔ ىرػ جدلىش محؼطوحضزأوجحس ٍِ جىصَِ ٍحضىج، ذو  ال ضو ي أّٔ محُ مأ

َّ َّح قحً ٍِ جدلىش، ُحوَرسٓ. في س هئُ، وال جّظرغ ذظرغس جدلىش جىيت جدلىش مل َُؽ ؽد ذنطًج أٌ أوَّه جىقحتَني ٍِ جدلىش، ٍن أ
 ٍٕ جىفؽحز.

ٍىجش فى  جدلىش ىُريغىج جحلُحز جْذسََّس ٍن جهلل، وال َؽىز جدلىش، وىريفن جْ جٍْىجش ىُرَُس ذني فنَح طحض جدلؽُح ذنطًج ٍِ
 جخليُقس فُٔ. ضشذيُقس   جىؽََّحء وجْضع هْسٍح ضظىَّ موِّ ٍْص جىرسء ذنَط جدلؽُح هيُهٌ جدلىش ذوس، ٕنصج طحض

 َقىه جىرحذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيل0
ني محُ ججلَُن ٍؽطحقِّ - (2)ْص ؼحذقًحمَح ذَُّ -ٔ ق هيً ججلَُن، َِّْ جدلؽطَحح محُ ػطوضًَح أَؼح وفحء جىسَّدلَّ]

وذوس ضقسمي جىّّجٕني  ،ً جدلؽُح ذُْْح، ْجو ٕصٓ جىغحَسضأ -مؽرد جىٕطٌ حقُقٍ  -جدلىش، جٍْط جىصٌ ٍِ أجئ 
 ٌ ُٕنئ ىيَىش هىػًح هِ ججلَُن.ئش ؼيَّ ،ً شذُحس ّفؽٔ أَؼًح هِ ججلَُنقسَّ، جىنػريز هِ الٕىضٔ ذىجؼـس أهَحىٔ

َّألهط ىنٍ ََ 0ض جىرشط ٍِ ٍوظُطهٌ جىقسديس، وغحًُّحىنٍ حيطِّ أوَّاًل0  جؽنسٓ هنسميُ   ّٔ أقىي ٍِ جدلىش، ذاكهحضٓ أ
 (.9091س جىنيَس ذبؽُّ[ )وجبوىسح ٌمُبِخ اجلُّعجىفؽحز 

 وَقىه جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري0
َّح شج  جدلىش ٍِ أجو ججلَُن، ذو وقحً  َّ ضذَّْح َؽىم جدلؽُح َى  ثهبوىسحً ”  جىُىً جىػَّحىع؛ قس طحض ذنصىل  ]ئ

س )جسَسز( قس ذيونص هْنهح   ، وأطاًل ىيصَِ َُريقىُ ٍِ جسَس ذىجؼـطٔ ىيحُحز، مرسجَس ىـرُوس ذشطََّ“الذٌٍَٓشَّ
 .(02094)ضفؽري ئشوُحء جىفؽحز ...[ 

                                                                            
 .جىؽَّحذن ٍِ مطحخ ذبؽس جىنيَسأّلط جىفظو  -2



 02 جىُقُسغ   جىُّْظىص جىيُِّطىضجَُّسأىقحخ جهلل جىطُّو  

 “آدَ اٌثَّبين”• 
 َقىه جىقسَِّػ مريىُّػ جىنرري0

 ٍَ طحض ذسجَس غحُّس ىينصَِ   وىنَّّْْٔٔ ٍىىىز ٍِ آزً حبؽد ججلؽس،  (42 020ضّػىغ مى0)“ آزً جْذري”]ُزِه
 ثٌن أٔغبْ إىل دُبح جذَذح، دُبح يف اٌمذاعخ وعذَ اٌفغبد ثبٌمُبِخ ِٓ إر لذ حتىٌَّذ فُٗ عجُعُخهيً جْضع، 

َّ ،ذـرؤ . وٕنصج ُأذُس جدلىش0 ئش مل حيطَو ٍِ ٕى جحلُحُزاِْىاد مل َننِ  »جدلؽُح  أُ خيؼن جؽسٓ ىيفؽحز، ْ
قٔ   حبؽد قىه جحلنٌُ ذـطغ. وٕنصج جّطقو ٍْٔ ئىُْح جخلري جىصٌ حقَّ (094 9 َحه)أه« شلنًْح أُ ََُؽل ٍِ جدلىش

 .“(جدلؽُح وجحس”)حىجض ّفؽٔ[ 

ُُ )اِة( اهلل طىسُح”•   “)ألٕىِٗ( جى٘شٖ وسع
 َقىه جىرحذح أغْحؼُىغ جىطَّؼىيل0

ٌَّىً ُٔ ،ٌٕشي خظبئض اِة ثزذلُك ًاٍُ٘ ثٕب إر]  فبِة ٘ى أصيل، غهًنُ  .اٌزَّارَُّخٗ ٍ٘ طىسُر اٌظُّىسح ذسن أ
فإْ مل رىٓ ٘زٖ اخلظهبئض ِىجهىدح )يف    .، وطبٌٔع، خبٌٌك، سةًٌّ، إٌٌٗاٌُى ، ضبثُظ، ٌٍِه، ٔىٌسلذٌَشِبئذ، 
طهىسح اِة   ٘زٖ احلبٌخ ٌٓ رىىْ ٘زٖ ٍ٘ ففٍ، أْ االثٓ خمٍىق وٌُظ أصًٌُب -وّب َظٓ اْسَىعُُّىْ  -اٌظُّىسح(
ُّ...  احلمُمَُّخ  ؟جىىجنىز  ئىلوذني شىل جىصي أحؼط جْشُحء ٍِ جىونسً   ،شرٔ ذني جدلريىقحش جىيت ٍٕ ٍِ هسً ّْٔ أ

ُُِِّ ) [... ؟أُ َنىُ ٍح ٕى غري محتِ، شرُهًح ذصجك جىصي ٕى جىنحتِ حقُقسومُف دينِ   .(9000ػس جْضَىؼ

 وَقىه أَؼًح0
، ٗ أَضًب فشَذ. ٌزٌه فبٌُىُزت مل رضعٗ ثٌن ادلخٍىلبداهلل اٌفشَذ احلك، إر ٘ى ٔفُغ وطىسُح )االثٓ( ٘ى ِثبُي]
َّ ذني  ل َح ضخٍُِّ ٍػُي»طوج أّٔ وجحس ٍِ ٍػو ٕإالء هْسٍح قحه0 د أوىثل جىصَِ َطجحؼطوُ أُ َفنِّزجوز َىذِّ ذو ئ
َّح (3)«ذني أذْحء جهلل جىطَّخشرٔ ٍِ َُ»، وأَؼًح (4)«جِذلس َّ(:)«ْح وىِ َُقحَضُ ذٔ آذنط ٕصج ٕى ئذُل»ذحضوخ فُقىه  أ ْ . 

ٔ. ذَُْح جدلريىقحش جىيت مل ضنِ ٍىجىزز خ وحنَِطجِجىٕط  جىنيَس ََرِيق ذَُْح جدلريىقحش ُضرَيق، وٕى شجضٔ ميَُس
 .(4209ػس جْضَىؼُُِِّ  )ٔ[، قس ُطِْوص ذىجؼـس جىنيَس ّفِؽقراًل
 ه أَؼح0ًَوَقى

وىنِ وال وجحس ٍِ ٕإالء ٕى  (0000 ضّػىغمى0) و ٕى أَؼًح ذحدلؽُحذرىىػ مَح سبػَّيىج سبػَّ ...]مػريوُ 
ُِ  «أّح وجِخ وجحنس »ٍْهٌ أُ َقىه  ىضز. ومل َطجطأ أٌ وجحْس، أو جىظُّجىىحُس جىنيَس، أو جحلنَس، أو جالذ

ل ذني جِذلس َح ٍِ ٍػُي»ذو قس قُو هْهٌ مجُوًح  .(01004 َىحَّْح) «أّح   جِخ وجِخ  »، أو (21001 َىحَّْح)
االثٓ ودهذٖ إٔهٗ   ، وىنِ قُو هِ (40:2 ٍىض)ٍع «؟ذني أذْحء جهلل ٍِ َشرٔ جىطخَّ»و  (0:2: ٍىض)ٍع «ضىب؟
فهزٌه   ،اهلل ورلذٖ عُٕب طىسُحىسح وُدٍمٕب دغت اٌظُّوسغُ إٔٔب لذ ُخ .خ ٌّةواٌغجُعَّ احلمُمَّخ ىسُحاٌظُّ

بوٓ فُٕب، اٌزي ٘ى وٍّزٗ، واٌزي طبس جغذًا ٌُظ ِٓ روارٕب، ثً ثغجت طىسح اهلل ورلذٖ احلمُمٍ اٌغَّ
 .(0102ػس جْضَىؼُُِِّ ) [غُّخْجٍٕب فُّب ثعذ، ٌىً ٕٔبي حنٓ ٔعّخ ٘زٖ اٌزَّ

َّ جدُلريِّض ّفَؽ ]جىنيَس ٕى جهلل، وٕى وحسٓ طىضُز ىز َؼـطذىُ ٍِ ٕنصٓ  ٔ جوو جىُهجِخ. ؤّْ ٕى مصىل، فا
غحذطس  ُٔوىُؽص ىنٌ ميَُط ٗٗ لظ وال أثظشمت ُ٘ئَزمل رغّعىا طىَريل،  جِخ ّفؽٔ، جىصي أضؼي ي، ٕى َشهُس»جىنيَحش0 
َّ ، ٌىهً  “اذلُئهخ ”و “ اٌىٍّخ”ٌزٌه مجع ثٌن . (:2-2302 َىحَّْح) «ىؽطٌ أّطٌ ضإٍْىُ ذٔ ،جىصي أضؼئ ٕى فُنٌ، ْ

َّ وٍّخ اهلل ٘ى  و  «ٍِ ضآين فقنس ضأي جِخ »... ٕصج ٕى ّفؽٔ جىصي قحه0  ٔفغٗ طىسح وسعُ وُ٘ئخ أثَُٗىضِّخ أ
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َُّّس  04 هرحزضْح جىيُِّطىضجَُّس ٍٕ ضطضُو هقحتسّح جإلديح

ُُِِّ ) [(21001َىحَّْح -01، 2004 َىحَّْح) «أّح وجِخ وجحس»و  «أّح   جِخ وجِخ  »  .(0402ػس جْضَىؼ

َّ اخلٍُمخ ادلزجغِّذ، وٍَّخ حنٓ ال ٔعجذ خمٍىلًب، دبشب! ثً حنٓ ٔعجذ سةَّ]  رارٗ ٘ى جهضء   اجلغذ يف دذِّ اهلل! فّع أ
أٔٗ لذ طبس جغذًا هلل اٌىٍّخ ... واجلغذ مل جيٍت عبسًا عًٍ اٌىٍّخ. دبشب! ثً عٍهً اٌعىهظ،    ِٓ اخلٍُمخ، إالَّ

اجلغذ ٘ى اٌزٌ دتجَّذ ثىاعغخ اٌىٍّخ. فبالثٓ اٌزٌ وبْ عًٍ طىسح اهلل مل َفمذ شُئًب ِٓ ال٘ىرٗ دلَّب أخهز شهىً   
ِّ اٌعجذ، هب. وإْ وبْ اهلل لذ أسعً اثٕٗ ِىٌهىدًا  جغذ ثً وٌٍخٍُمخ وِّ ثً عًٍ اٌعىظ فمذ طبس ثزٌه خمِّظًب ٌى

 .(2)[ِٓ اِشأح، فهزا اِْش ال َىىْ ٌٕب عجت خجً، ثً عًٍ اٌعىظ ٘ى عجت فخٍش ٌٕب ِع ٔعّخ فبئمخ

 0ً(2:2-292) جىَّْعَْعٌغطَغىضَىغ جىقسَِّػ َقىه 
ىضز، ذو طىضضٔ، ومل أححفق هيً جىظُّىضز. وجُِ قس جشططك   جؽسٌ، ىُُجسِّز  َّ ٕصٓ جىظُّمُْص شطَنًح   ]

. ففٍ جىقسمي أشطم ي فَُح ٕى شوخ اْوىلجذًا ِٓ اٌشَّ ِعٗ أعجَت فمذ أعغبين ششوًخوجيوو جؽسٌ أَؼًح ذحىسًج. 
َّ  ي ٍْٔ(، وٕصج جىوَو جْذري َُلِهط )ىُُريَِّظ ح جُِ فقس جشططك ٕى   أضزأ ٍح  َّأفؼو ٍ ي )أٌ طىضضٔ وٍػحىٔ(؛ وأ

 .(01)ىسي شوٌ جىفهٌ![ جْوَّهٍِ جىوَو  جسِّج،ٔ جإلذلٍ ذـطَقس أمسً طالَح
*  *  * 
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