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 التوحيديينفزقة 
 -جذورها وعقائدها-

خومعجزاتددوخومحتدددوخفمدددس   ختعددشخصيةددسوخ ادددحعخاشاددسةخاألكثيةدددسوخاالتددرخخددشًبخيخاأل ثددد    خاأل كددري
يخظردرخخردر خخر  دوخ  خخ-بكدرًا-خعلتخمنوخإهلًد خيخظردرخاألد عنخوظ سًد خ-حبابخاشع قشخاشاسحي-خوقس م و
دد خت طلثددأخ  خترهددر خ ا ًمدد خ ظثددوخلدد  خإظادد  خو لتددرخمددخخإظادد  خيخظ دد خاألحقددت خه  اتخااوىلخاشك حبددوخهنددواألكث

قدد ظح خااديددد  خ  ددخختختقندد خإىلخغ  ددوخعمددأخظسقسددوخخحددح خهددل خاألق ثددسوخحددحاقخ  بعددوخقدددرو اجلددش خ امخحسدد خ
خأل ةدشثياوخخهقسدشةخممدأخرتسدأخاشادسح خ خوتثخابت د  خهلد اشادسةخو ألحهسدووااقرا خبعقسشةخاأل تلسد خخاشاسحي

بدددحأل خاألكمسكددد طيخومدددخخبددد خاألكثيةدددس تخاألدددل خخقددد ألحاخب كدددر وخاشادددسةخوتخا دددطه  ه :خقددد تخاهلرطمسدددأخجل
 سدقفخلنسادوخبحلد ألس خخخ  دح خااسقفخألحسس  خااظط ليخ س  ذخ   دح خوااسد  ذخاألكدهرخ  سقفخ ظط لس 
ألكدخخ غد ختةدشيخاأل  بد واتخألحقدفخهدل خا رلدد تخ...خسد سح خاألنسقدح دييخ سدقفخبدروتو حخخ يخااسدكنش  و

 خهكرخاافك  خاأل ححسش دوخألدشىخ  هرتخيخاألقر خاألاثخفقشخظخإّنث خملخخت فخوم زاألتخخث  ه خب قسوخإىلخاألسحمخإبثخ
هدحتس خيخبحبظدشاا خ  دخختسسثادت  خ مر كد خ ومنسد  خاردر خإذملسدمثاخاثخاظ قلدتخفسمد خبعدشخإىلخ دوخخألعش شخمدخخاأل ث

 William إي ميييييونين ييييي  م  القسيييييمرياي ويلييييي ي ي مييييي م:خاجلمعسدددددوخاأل ححسش دددددوخاامر كسدددددوخهلددددد خ دددددش

Ellery Channing اللنمسيييي يإ سدددد اخ هدددد   خألددددوخاأل  ددددرخيختطددددح رخوخخلدددد  األددددليخخي(17802481-)ي
دددشةخاشححدددش خخاألقدددشام خواأل دددر خخاألدددعختع دددريخ مر كددد خوخبر ط ظسددد خخUnitarian Church يالتوحمديييي اشححث
خلو ه خوسل ه خاألة حلخواس مرا خأللحرلوخاألاحسس ظسوخاأل ححسش وخاألعخظهرتخومندتخيخاألقدر خاألاد   خاألقشديوخ
 خهندد خظادد يلّخ  ثخفكددرةخأللكنساددوخاأل ححسش ددوخيخاألعةددح خاش ددسررةخاظطدد  األددعخمتثلددتخيخاألحاقددأخ و خوخهكددرخ

ظ يخ ألحهسوخاشاسةخألساتخ مرًاخحش تً خيخت    خاشاسحسوخبرخديتثرخيخاألحاقأخاس مرا خخلد خمادسحيخقدشدخخدًشاخ
خيخرتسدأخاألعةدح  خفلد خ كدشخخيدرخهةدرخمدخختد    خاشادسحسوخمددخخ  رخدأخيخ  دحألوخإىلخت مسدلخاشادسةخواسد مرث
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اشاسةخختسألسوظ ف خهقسشةخاأل ثتلس خوخهللخفححاخهخخاألححشاظسوخاحمل وخظ  واخوظ وخ صي صخو س ق وخوبهحتس خخمنحاخ
دد خ ددرو خ ظثددوخبخ حخددشخخيخاألك دد بخاشقددشث خمدد خ ددش خهلدد خذألدد  خ وخألل حدد :خهندد خت  ددةخااصددك ألسوخاألرث سادداّنث

خ م هيخخلو خفرقوخاشححثش خ؟خوم هيخ ه خمع قشاهت خو فك  ه ؟
خ:األ ح هل خيخثن   خومخخب خاألنق طخاألعخسستطر خ

 .خاأل عر فخب رقوخاشححش خ
 :خإىلخ مر ك .خخم  اب برزخاألكثيةس تخاأل ححسش وخيخت    خاشاسحسوخو و ه خيخظقرخخالتأسمر
 خ.اافك  خواشع قشات
 . هش ه خو م لخخاظ ك  ه 

يالّتوحمديف يالّت ريخيالمسمح :

خاأل ثححسشخيخاشاسحسو ألس خوألسشخاألقر خاألتث مخخهكرخبرخدت شثخخلو  خإىلخهةرخاشاسةخولسفخخمخخبوخخإ ث
خاأل ثتلس خ   ح خفرقوخعمأخظسقسوخيخاألقر خاألرثابأخمس  يخوشعرفوخيخت مسل خلرسح خوظيبخق رختقن خهقسشة

خاجلز سوخ ه خاأل ثححسش  خ خب كر وخاشاسةخهلسنعرضخيخه تو خاشؤمنو خاألقرو خخاأل ر خواألطحا فخاشاسحسو  خمر
خ:لم خ لي

 الّتوحمديقبلي جمعي مقم : -

ظكسخاجلسرخااوث خبعشخاشاسةخمؤمًن خب ححسشخاهللخوه ح  وخاشاسةخو ظثوخل  خظ سًّ خو سحًبخو رهرخذأل خيخ
م خسطثر خااذمسلسح خواألقش اح خمب خفسه خبحأل خمخخظةحصخمححثشة

و هرضخهن خبعنخاأل قراتخمخخاألعهشخخ(1)
خ:خاأل ححسشخفسواجلش شخبق   خ

ي يف  يالجديدالتوحمد خاأل ن ق  تخي:العهد خفرغ  خلناًس   خاشعمثفخبو خواألرثس  ر خااظ خسر خهن  و قةش
  ثخهل خاألك بخبخختلحخخوخبعقسشةخاأل ثححسشخاا لسوخإبثخسلاألحاقعوخيخهل خاألك بخواس  شا خهقسشةخاأل ثتلس خاألشثر

خواألعختعشثخ خاجلش ش خبعنخظةحصخاألعهش خهن  خاشاسةخو ذلر خاهللخوبكر و ختةرثحخبححشاظسو خاألنثةحصخاألعث مخ
خاأل ر خواألطثحا فخاشاسحسوخاشححثشةخهرخاأل ث    خاشاسحي خألنكسة خاألنثّخاألش ينخهحخ س  خخ س ًس  ب ه    خ  ث

خواألطحا فخاألش نسو  خاأل ر  خحم وخخظكسة خ  ثخو غ  خإبث خاشاسة خب كر و خاألق  لو خاأل ر  خهل  خقمأ خاألشث خ خ خ   خألو

                                                           

خ.115ه خص1424منقلخبخخحممح خاألاق   خاهللخخرثخخ ألوخواحشخ مخث ثو )سلاوخاهلشىخواألنثح (خمكوخاشكرثمو خ ط خخ(1)



من خا  قخيخ غلبخمن طقخاألع مل خومخخب ختل خاألنةثحصخاألشثاألوخهل خبكر وخاشاسةخ ذلرخإىلخ حخخ شاه خب  ٍخ
خظّخواحشخمخخلرخإذمسرخلم خ لي:

خإبلس خطلبخمخخاشاسةخ  خ اجشخألوخمخخ و خاهللخحسن خق  خألوخ احعو  خيخ ذمسرخمىتخ  ث :خ(1)ئٍل
يِإلِهَكيَنْسُجدُي] ويخإذمسرخمرق خخ اخ حشخخ(2)[َ ِإيَّ ُهيَ ْحَدُهينَيْعُبدُي اْذَىْبييَ يَشْمطَ ُن!ييَ َُّويَ ْلُتوٌب:يلِ وَّبٍّ

خ احع خاألنث مح خفسخ بو خي خو سثو خ وث  خهخ خ احع خ اس  ييَ يي:]األك  و ياْسَمْع يِىَ : ياْلَوَص يَ  يُكلٍّ يَأ ََّل ِإنَّ
يَ اِحدٌي ِإْسَوائِمُل.يالوَّب ي ي:ي] ن خيخاشاسةخ بثوخفسقح خويخ ذمسرخألحق ي(3)[ِإلُهَن يَربٌّ َأْحَمُدَكيأَيي َه ياآلُب،يَرب 
َ ىِذِهيِىَ ي]وللأل خا   خيخإذمسرخ ححنث  خفإ ثخاشاسةخ رفأخهسنسوخرمحخاألاثم اخفسقح :خخ(4)[السََّم ِءيَ اَيْرضِي

يالَِّذنيَأْرَسْ َتوُي ياْلَمِسمَح يَ َيُسوَع يَ ْحَدَك ياْلَحِقمِق َّ يأَْ َتياإِللَو ييَيْعوُِفوَك يَأْن يايََبِديَُّ : خبعنخخ(5)[اْلَحَم ُة هل 
ياهلَليَ اِحدٌي]:خبحأل خخ اخخس  رويخ خخسرخاامتلوخفق خو مت هل خلترةخيخااظ  ويخاألرثس ألوخإىلخ هرخخ (6)[َينَّ

ياهلَليَ اِحدٌيي:]غ طسو ياهللَي]ويخ س ألوخ عقحب:خخ(7)[َ َأ َّ ياْلَوِسمُطيَفاَليَيُلوُنيِلَواِحٍد.يَ لِل َّ أَْ َتينُيْؤِ ُ يَأنَّ
ي.(8)[َ اِحٌد.يَحَسًن ينَيْفَعلُي

خ خبخخي  خهل خ حشخ  ث خ قح خ احعخأل  مسل ااشاسحسو يِإالَّيِإَلىيي]ي:ص قثتخمخخاألسهح  و يأُْرَسْل َلْم
يالضَّ لَّ ِي يِإْسَوائِمَل يبَيْمِت خاأل ثححسش(9)[ِخَواِف خهقسشة خي خ   مو خواألسهح  و يىِذِهي]: يِبَجِممِع ياهلُل يَنَل ََّم ثُمَّ

يقَ ِئالًي يالَِّذنيياْلَلِ َم ِت يِإلُهَك يالوَّب  ياْلُعُبوِديَّ ِيأَ َ  يبَيْمِت يِ ْ  يَأْرِضيِ ْصَو يِ ْ  يآِلَهٌ ييَأْخَوَجَك يَلَك يَيُلْ  اَل
اَليَنْصَنْعيَلَكيِنْمثَ اًليَ ْنُحونً ،يَ اَليُصورًَةيَ  يِ مَّ يِف يالسََّم ِءيِ ْ يفَيْوُق،يَ َ  يِف ياَيْرِضيِ ْ ييُأْخَوىيَأَ  ِ  

يِإلَهَكيِإلٌويَغُمورٌيياَيْرضِيَ َ  يِف ياْلَم ِءيِ ْ يَنْحِتي خَنْحتُي خ (10)[الَيَنْسُجْديَلُه َّيَ الَينَيْعُبْدُى َّ،ييَ ٍّ يأَ َ يالوَّبَّ

                                                           

خ.74م خصخ1992 خ1حممشخ زتشخا  ج خاألنثةراظسوخمخخاأل ثححسشخإىلخاأل ثتلس  خاألقل  خ مكق خط(1)
خ.15:خ4مىتخ(2)
خ.29:خ12مرق (3)
خ.21:خ10ألحق (4)
خ.3:خ17 ححنث (5)
خ .30:خ3 ومسو(خ6)
خ.20:خ3غ طسوخ(7)
خ.19:خ2 عقحب(8)
خ.15:24مىتخ(9)
خ.5خ-1:خ20رروج (10)



خ خ  ث خاأل ث مسلظ حظ خعمأ خ و صلس ) خمخ خاألليخس   خارمأخخاألطثر ق خحس خهقش خظسقسو خإىل ااوا ر(
مخخاألنث   خاألقح خبسظثوخل  خخاألعق  شخاش    بواشاكحينخااوث خحمل وألوخابت   خهل خهقسشةخواحشةخبشًبخمخختل خ

 خفعقسشةخاأل ثتلس خاألعخ قرثتخيخاألقر خاألرثابأخمس  يخملختعك خبشقثوخاأل ثعلس خاشاسحيخااوث خطر ًق خما قسًم 
خأللأل خذمشخاألكترخمخخاشاسحس خملخ ق لحاخاأل ثتلس .خ(1)فسم خ  علثقخبط سعوخاهلل

بداي ي بّلوةيجدًّايي-كحوك يالىونم -لقديبدأتيعقمدةيالّتوحمدي''خختقح خ ا رةخاشع  فخاامر كسو:
وهن خح وألتخ(2)''ف يالّت ريخ،ي ف يحقمق ياي ويفإ ّه ينسبقيعقمدةيالّتث مثيب للثموي  يع واتيالّسنم 

خبعنخاشحثحش خخق رخعمأخظسقسو خلم خ لي:خخ  خ ب ث

ي خه صتخيخاألقر خااوث خالّتهودي : خاألسهح  خمخ خهلاخرت هو خ و خ  خدينعه  اشس  يختؤمخخب شاسحسو
خأللشث خخاألسهح ي خاألاث تخاادي  خمخخاس مرا خوب ه  خ حم خاه     خهل خ رو ة خو  ثروا خاشحسح و  حًم خخواألكثر عو

مقشثًس خو رو ةخاخل   خواام ن عخهخختن و خاألطثع مخاألنثج خوملخ كعرخهؤباخاألسهح خاألل خخخمنحخب ألشث خخاجلش شخ
ضخب خ هح   ه خوب خحتح له خإىلخاألشث خخاجلش شخبرخ كعرخهؤباخ ن حو خحتتخألحااخ  خخخش شخبسيختع  خ

 .(3)برخظنحاخ ّنث خ ك  لح خيخحرلوخ ر قسوخإ  حسوختشهحخإىلخاألطثه  ةخواألنثق ا

خوو سعوخ:مو م ايب خيخاشاسةخاه ق  اتخفقرة خاه قشوا خ ّنث  خفه خ قح خ حس بسح خاألقسةريخهنه   
خمأخمرد خخف سل و ع روظوخإظا ظً خباسطً خه   ً  خقشخترث خفق خبا بخ األا مسو خول  خذترًةخبخ م عخ خرخمع ث

خابح   ظخب ألنث مح خاألطثقايخ رو يخخشًّا خاألليخخ(4)ويخاه ق  ه خ  ث خ طلقخهلسه خاس خ'' بسحظس '' وهللا
خهخخفقره خيخاأل  كر خا ثخهلاخهحخ خ.(5)ليخ طلقخهل خ خرخفقرخب خاألعراظس األخابس  عرر

                                                           

خ.9 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(1)
خ.9مخخص1980 خ1 ط- ا خاأل ث  مخ-ظق خهخخ زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خمك  وخوه وخ(2)
خ.18م خصخ1997 خ1 ماس خهحض خاهلرطقوخيخاألغرب خسسن  خاألق هرة خط(3)
خ.155صخم 1979 خ2تر:خمرق خ او  خاألق هرة خطخ  حس بسح خاألقسةري خت    خاألكنساوخ(4)
خ.156األقسةري خت    خاألكنساو خصخ( حس بسح 5)



ي يبولريالسممس ط أنب ع خإىلخ  خوخ: خو ر خإظا   خعرث  خاشاسة خبس ث خظ  ى خاأللي  سقفخ ظط لس 
خإ  مه خعرث خقحثت خيخاهللخلقحثيتخاألعقرخخاببخااألحهسوخبكم ألوخاخللقي خو ظكرخ قنحميخ واألرثوحخاألقش  خمع رًا

خ.(1)م262واأل ث كرخيخااظا  خوقشخحرثمخهل خ شخعمأخهقشخسنوخ

مخاشعروفخبقثحتوخيخا ش  خ270إىلخاألق خاأللثسيبخ   ح خاشحألح خبكر خألس س خه مخظا وخيايريوسم :
وخ ذبس وخيخاأل ح خواألكثرح خ   خاألكترخمخخاألعلحمخواشع  فخاثخظزحخإىلخااسكنش  وخحس خاأل حقخمبش س ه خ

هحتسوخاشرقاسوخومخخ ه ختع ألسموخإظك  خبهحتخاشاسةخوقحألوخ ظثوخخملح خوغرخما وٍخ خ.(2)ألآلبخيخاجلحهرخاأل ث

خبنكرخ خبش  خبعشم  خاألعخ ف  تخاألكس خر  و خاشاسحسح خاألقطرة خ امثسه  خخ  ح خلم  ل ظتخهرطقو
بس ثخاشاسةخغرخما ٍوخألآلبخيخاجلحهرخبرخخومن   ً ي(3)[أَِب يَأْعَظُميِ نٍّ ي]خه  ًاخو عظخب أل قرةخاألق  لو:خ فك   

خأللسندر سهحخخملح خبإ ا ةخاآلب خوملخدتنخفمثةخحىتخذهبخاألكترو خمخخ فرا خاألكثعبخ ككح خألل  ب خ
خخإرمرافخ   ح خهخ خسنو خب اسكنش  و خحملثًس  خعمًع  خاأل  ب  خفجمأ خألأل  حسس خوخحبخ319اادي   خ رهر م

 سقفخمخخمةرخوألس س خحس خحك خ100مخح ر خححاقخ321رخمك ظًس خاألرثخحعخاألر يخاألاثلس  خوعمأخخر
ب جر شخ   ح خمخخ ت  وخاألكهنحتسوخوحرثمخلرثخ ت  هوخوتع ألسموخاأل  سشة

واس مرا خ   ح خبنكرختع ألسموخ  ىخخ(4)
خظسقسوخيخصهرخم  حخسنوخ خاألعخفر تخخ(5)م325إىلخاظعق  خارمأخاشاكحينخااوث خمبش نو ومخخ ه خقرا اتو

خ(6)هل خاشاسحس خفرً  خقرا خارمأخ ألحهسوخاشاسةخو ظثوخمخخخحهرخاهللخوطر خلرخمخخخيرجخهل خهل خاألعقسشة

خاشاسةخف شاسحسوخل ظتخق رخهلاخ خقرا خ شخاأل ثححسشخوحيك خبسألحهسو خ وث خت    خ  ثيلخفسو خاألع م خهلا و عشث
خارمأخفرضخظ اوخوفرضخقرا اتوخيخارمأخق  موخهل خاأل ثححسشخول ظتخااغل سوخمنه خمخخاشحثحش خ  خوألكخث

خ.(7)مخخ رطرخق    خاألعقسشةق سثوخهيخ رطرخ

                                                           

وألوخواألكنساو خ(1) خم174م خص1974 خ1جخ)قاطنط (  فتخه شخا مسش خاألشث
ااظطحين خهةرخار مأ)  اسوخهلمسوخوث  قسوخأللمج مأخاشاكحظسوخاألكرىخاا بعو( ختخ:خمسي  سرخمكا خإسكنش  خمك  وخاحمل ثو خلرأل خ(2)

خ.44-42م خص2002 خ1مةر خط
خ.28:خ14 ححن (3)
خ.47-46لرأل خااظطحين خهةرخار مأ)  اسوخهلمسوخوث  قسوخأللمج مأخاشاكحظسوخاألكرىخاا بعو( خص(4)
خ.87لرأل خااظطحين خهةرخار مأ)  اسوخهلمسوخوث  قسوخأللمج مأخاشاكحظسوخاألكرىخاا بعو( خص(5)
خ.91  خص1990 خ1سلط  خه شخا مسشخسلط   خار مأخاألنثةراظسوخو و ه خيخحتر فخاشاسحسو خمط عوخاام ظو خاألق هرة خط(6)
خ.96ه شخا مسشخسلط   خار مأخاألنثةراظسوخو و ه خيخحتر فخاشاسحسو خصخسلط  (7)



خاظ ة  خهقسشةخاأل ثتلس  يخعمأخظسقسوخبخ عينخب  تً خزوا خواظشث  خهقسشةخاأل ثححسشخبرخبقيخهل خ ت  عخخإ ث
يخرتسأخاألعةح خإىلخ حمن خا  قخ ؤمنح خبعقسشةخاأل ححسشخاخل ألّخهللخو فنخاخلل خب خاهللخوب خاشاسةخ غ خ

خ.(1)ت  وتختقش اه خأللماسة

يي: جمعي مقم الّتوحمديبعدي
مراطح خ ع تخاسوخباسفخاابا خسلط  خاألكنساوخاأل حألوق له خوخخبعشخحمنوخ   ح خوتك ستخت مسل 

فقشخه  تخبعشخ  خاخ  حتخثح ةخاا  حخاألكن   خو جخاألكعبخخه خملخخت فصحلوخاأل ر خاشححشةخوألكنثخ
ظ هرخاا ضخخىلمخختال خاألكنساوخهلسه خوث  تخثح توخوهن خ ع تخاألكنساوخفيرختخاألط   وخاشححشةخإ

ل  خخم(2752تحي)يىوجونيسمجمو د خحىتخ  ثخمل خاررخ)2(خمرةخ ررىخواز هرخظك طخاشححش خخيخ و ب 
محثحًشا

خخ)3( خاشكهح  خ خاشححثش خ خمخ خول   خاأل ثححسش خاز هر ختراظا أل نس  خم(2751تحي)فوا سمريدا  دوي
األليخ  ررخاألاثجخخاخ  ش خاشل خقرا ًاخدينأخاشححثش خخمخخظكرخل  ه خ و خإذ خر صخمنو خويخبحألسحظسوخ

 خويخإس  ظس خاشححثش خول  خألوخ ت  عخ عرفح خب ألاثحسناس خوقشخ ظكرواخاأل ثتلس خوظ  واخب أل ثححسشخسوسنرظهرخ
خطر قوخيخاأل سو  تخخسوفمتوس خاألقرخ خوصقث خقر  خم خبس بخاألسهح خواشالم خإذا خإىلخحشٍّ خاألليخل  خم سثدثرًا

 احعخيخخاأل ثلمحذ وخوتسثرخبنقشخاألاث مس خأللماسحسو)بةلحاهت خأللت ألحثخوشردخوأللقشث ا (ب ه    ه خصرًل  خول  
لاخ   ةخابخخاألرثبخوألكنثوخملخ كخخل ًحاخألآلبخوهبخللموخاهللخوا كموخااهلسوخخاابخظرر خ خرخظ  خفسوخاألرثب

أرسلي  ياآلبيياالب ''إّنيخ ا طسأخ  خ ح رخ وحخا كموخظ اه خإىلخاآلرر خخمخخاألنث  خ خمتلو وخسرمش ًخ
ياي بم ء'' ي   ي احد يبه  يأرسل ين كيالّت  ينخت فيع  يال خسرفس ح خبطويق  خبر يخخواس طر  ألسا كهش

خ خب ألتث ألحثخااقش : يثالثياألا مس خيخاألقح  يبث لوثيأقدسيبو حياهللييقوليبوجود ييؤ   ي   ي كّل ''
خ.)4(''ب عتب رىمي نلوي يلوجوديإلوي احديإ ّهمي  حد نيحقًّ ي'':خو   فخق  ً خأرب ب''ي

                                                           

خ.11 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(1)
(2)http://www.ebnmaryam.com/vb/t182161.htmlخ.01:01م خهل خاألا هو2018/خ12/خ10 حم:خخ
خ ط خخإبراهس خبخخه شخاألرثزت  خاألشمسجي خاشاسحسوخمخخاأل ثححسشخإىلخاألحثنسو خسلالو:خ)قرخ  خ هرخاألك  بختع ألحاخإىلخللموخسحاا( (3)

خ.17صه خ1433
خ.241-240 خص24بروت    خجو خ  ح اظت خقةثوخا    ة)خاا  حخاألشث ين( ت:خه شخا مسشخ حظ   ا خاجلسر خخ(4)

http://www.ebnmaryam.com/vb/t182161.html


خألل ثتلس خيخ   خاثخظهرتخرتعس تخحت  بخاأل ثتلس خخ خاش   ة خا رلو خيخ واس خاألقر خمنه  إ ط ألس 
خخراألاث   خهك خاألطث سبخاشكهح  ختر سثه  خألل ثتلس خاألعث خاشع   و خا رلو يبندراث تل ه  خويخ1558)جورجمو م(

مخهقشخعمأخبسزواخول  خاألقا خفسوخ  كلثمح خهخخاأل ثتلس خفسم خل  خغ أل سوخا  ح خمنكر خخألو خ1562ه م
خاألاث بأ خخهكرخويخاألقر  خاشححثشو خه م خو  ش  خ ت  هه  خهل خقلثو مخ1605قح تخبعنخاألكن   خاشححثشة

ويخي''اهللي احديف يذانوي المسمحيإ س نيحقمق ي الّو حيالقدسيلمريأقنوً  ''مط حًه خمهمث خخ اخفسو:خ
يجونيبمدلمخ ش خمرسحمخجلم هوخمححثشةخيخإ ط ألس خول  خمخخ وثا خاأل ثححسشخيختل خاألاثن خ1658خه م

سقوخإىلخاألكث خيخهقسشةخول  خقشختح ثرخبعشخ  اسوخهمخومسيخ بحخاأل ثححسشخااذملسزيخم،2661يتحياألليخ
خإىلخ قسلسوخاأل ثتلس  خظ ي خمرثت خاث خبلأل خوسجخ فجهر

خغل تختاخ)1( خهكر خاألتث مخ خاألقر  خهؤباخوي مسو
م(خ اهيخلنساوخبحسطخخول  خ راسرخ1787)تحيخن  رلزيش   س ومنه خاألشثل ح خخاشححثش خخب آل  حسس  
خاألاثس سيخواأل سلاحفخاأل ثجر يبخااذملسزيخخواألليخاآل  حسس خااذملسز خهخخاش كثر ختحيخخجونيلوكاص هر (

م(خ ظثوخل  خمخخاشححثش خ1704
خ.)2(

خخشهودييهوه:يومخخاألطحا فخذمشخط   و يخمش نوخ ألس  ينخخخ(خم1854)ن  رلزيرسلرت هوخ سثاه 
ل  خم مرثً اخهل خاأل ثع ألس خاألك أل سنوخو   خم   ئخرت هوخاألاث  س خواق نأخاألليخخخب ألحب  تخاش حشثةخاامر كسوخ

خبهحتخاشاسة خ ظكر خ   ح خاأللي خبسفك   خ ق نأ خلم  خبهحتخخهب  خاألتث ألحثخو ش خهقسشة خ ش خاببخوه 
خإألو خاشاسة خ  ث خ   حسسوخوبهحتخاألرثوحخاألقش خو رو  خ فك   خوسس خوهل  خإألو خألس خاهللخبر مسثحخخ)3(وألكخ

ي.(4)[أَ ْيُتْميُشُهوِدن،ييَيُقوُليالوَّب ي]بكهح خ هح خظا وخإىل:خ

ي يالّتوحمديم : يأ يفوق  يالسوسم  م  خالحوك  خواحشةخخاس  عح  خإ ط ألسو خإىلخبهحتس خمخخه  لو األ رقو
 ه ثخم خديسثزخهل خا رلوخهيخإحس اه خألعقسشةخل ظتخاألكنساوخقشخاه رهت خمخخختشه خه  لوخسحسسثينخ وخسحز ين

األقشمخهرطقوخوهيخهقسشةخوحشاظسوخاآلبخيخذاتوخو قنحموخوصيةوخوظ يخ ألحهسوخاشاسةخوبنحثتوخا قسقسوخهللخ

                                                           

خ.19-18إبراهس خبخخه شخاألرثزت  خاألشمسجي خاشاسحسوخمخخاأل ثححسشخإىلخاألحثنسو خصخ(1)
خ.20إبراهس خبخخه شخاألرثزت  خاألشمسجي خاشاسحسوخمخخاأل ثححسشخإىلخاألحثنسو خصخ(2)
خ.234صخ  2001تق:خخرخ خ  حي خاشرلزخاشةري خ ط خخاألطثحا فخاشاسحسوخيخمةرخواألع مل  خم هرخ حظ  خه شخاهللخ(3)
خ.15:خ43إصعس (4)



خمن ةرخهخخاهللخوب ألنث  خاألرثوحخاألقش خلسقنحم خب أل  ثينخوظ يخ ألحهسو خ و ختكر  سو خب نحثة خظ يخهقسشةخواألقح  سجو
األ ثتلس خوهلاخمسثيخ ت  عخاألاثحسس ظسوخاشي أل ح خ وخاش   و خألل ثتلس 

خ.(1)

اخ لبتخصيةس تخمهمثوخيخهشثةخمن طقخلن   خمححثشةخوخخسثاتمس  يخ  خخيخاألقر خاأل ث سأخهكر
ألل ثححسش خخمخرتعسوخاأل ثححسشخاامر كيخلم خ  حتخمش نوخألسح خاهلحألنش وخوخ مع ه خمرلزًا1825وتكحثظتخه مخ

لنساوخيخبر ط ظس خ400م خ ق  بخخه ويخمطلأخاألقر خاألعكر خختزا شخاشححثشو خواز ا خظك طه خو ثرخبحخح 
  فوخإىلخللثس  خبهحتس  ختعلثم  خاأل ححسشخمه خم ظكسمثخإ خومتله خيخاألحب  تخاش ثحشةخاامر كسوخوما عمراهت 

خخ160وم خ ق  بخخ  ط ظس رخشامه خيخصسك غحخوااررىخيخبرليخبو لا ح  خيخبر ط ظس خوللثس  خيخ مر ك خإح
خ خويخه م خوغرخذأل خيخ  وبث  خيخارر خهش خل رخمخخ خ  خاألشث خخيخ1921لنساو مخهقشخمؤدترخح ر 

''يإّنيقواءنويل لت بيالمقّدسيالينجع وييعتقدي لا ح  خبر  سوخااسقفخ اصش خاألليخق  خيخرط بو:خ
أ  ي  ج ءيف ييوحّن ي ّم يلمينذكوهياي  جمليايخوىيفالييمل يأنيينظويإلمويع ىيأ ّويأّنيالمسمحيإلًه ي ي

يس بق ي ير حو يلأل واضي أّن ي شف ئو يعذراء ي   يالمسمح ي مالد يف  يقمل ي   يكل ي أّن يحقمق  ن ريخ
هحتخيخبر ط ظس خل  بًخلألجس ديكّليذلكيالييدعويل قوليبألوىمتو''  خمسثح خ خاثخ  ش خذت ظسوخمخخهلم اخاأل ث

) سطح ةخماثشخااألو(خاألليخل  وخخس عوخمخخهلم اخخخ اخيخاألك  بخخ)اشاسةخألس خابخخاهلل(خوقشخ لثشواخم 
هحتخسنوخ ''إّنيإ ل  م ينحّولياإل س نيإلىيمخوذلروخفسوخهشمخهةموخاألك  بخاشقشث خوق ألحا:خ1977األ ث

خ خهل خ صهرخفر خاشححثش خخو صهرخ ه هت .(2)إلويلمينعديب لّ  ءيالمعقولي المصّدقيبويف يىذهياييّ م''

يالموّحد نيف يالوالي تيالمّتحدةياي ويلم :

يالتأسمري أبوزيالّ خصم ت:

خا  خااوا ر خاشؤساح  خ خب  خمخ خاشه خر خمر ك ل   خمخ خغ ٌر خب س خرتٌأ خاش ام  خبش نه  خ
خاألعخخ''ا ج ج'' خاأل رو  خاألش نسو خا روب خمخ خفرا ًا خظ  سو خب   خإىل خاألطح لو خاألرحلو خمكقو خحتملحا قش

خخ و وب  اخ  حت خاا  حسو  خا رلو خظهح  خمنل خمخخب خاشؤساوخبسسم  خ ؤمنح خل    خم كرو خوس سو
وهكلاخ ساحاخخ لترخ و  و وب  وديق ح خاب طه  خبن  خاشقشا خاألليخل  خهلسوخم كروخاأل نح رخيخب أل ا مة

                                                           

خاألسحمخ خصخخ(1) خ.169سعشخ س   خاأل ر خواشلاهبخاشاسحسوخمنلخظهح خااس مخحىتث
خ.24خ-22إبراهس خبخخه شخاألرثزت  خاألشمسجي خاشاسحسوخمخخاأل ثححسشخإىلخاألحثنسو خصخ(2)



خاألشثخاألشثخ خفةر خهل خم ش  خاألن صئو خألكخخوألو خاألشوألو  خيخي ل   خهمثخخبككرخ خخهخ خا   خهلسو خهح خ  و وب   
خأللشثخخمتً خ فرظا  ف ي خمع   و خاأل رظاسو خأللم ش ن  خخ خل ظتخاألتح ة خإقة ًا خاألشوألو خهخ خاألكنساو خفةر ول  

خشك ظوخاألكنساو خشك ظوخاألكن   فقشخخعلح خ س ظ  مر ك   خيمثخ خ وسلً   خأللش خ خوح رً  خأللم ش ن خخًو و ت ححا
ا ر وخيخابظ م اخإىلخاألكنساوخاألعخ ر شو  خوملخ ق ةرخاامرخهل خذأل  خبرخم وزو خإىلخابت   خهل خظ يخ

خ ؤمنح خبسفك  خهةرخاأل نح رخوفلا  توخمأخ ظةراظسو   ختكح خاألشوألو  مسسًّ خوذأل خ  خاشؤسا خاألك   خل ظحا
ظ ا بخإألسه خإبخ  خلنساوخواحشةخه بخإىلخاألكن   خ وخاايةيخيخاأللثخ ينخاألكثخبسنه خيخابأل زامخاألشثخت  وتخ

وخألحخل  خ ظثخوهيخاألكنساوخاشححشةخحبس خديكخخاألقح :خخفق خل  خابظ م اخإألسه خ ناج خمأخاافك  خاأل نح ر و
خل  خإبخ  خخا خش  خأللشوألو خ مسسًّ  خ  ًن  خ  خخت    خاألن صئو خهق  شخ (1)شححش خأللحكحمو خمخخاس قراا خظ هر وهلا

خمتر خااوا ر خاش كر خ خوهق  ش خااوا ر خاألرؤس ا يفوا ل م ]: يأ وس ]ي [بنم  م   [رالف

خ) خسنو خي1785ف ي خاشل  خلنساو خحتحألت خمححشة بحسطخ م( خلنساو خحلفخخإىل خ ه  ؤه  خقر  حس 
وبعشخخم(1794سنوخ) (فس  أل س  يخش وسححتاألوخهل خاأل تلس خيخاألةلحات خاخ ساتخلنساوخااأل  ظخاألشثخ

خةم(خإىلخلنساوخمححش1620ساتخسنوخ)ذأل خحشثخحتح خخررخمه خوهحخاظ ق  خلنساوخا ج جخاألعخ 
خااحشاثخحشثخمخخ هر خااختوتحثخ خم1802سنوخ وهحخقس مخخحشاثخيخاأل     خاألش ينخاألنةراينهل 

خااظ خسرخاشعروفوخيخظايوخهلثخخب سألسفخإذمسرخخش ش [نو  سيجمفوس ] خاألر س خاامر كيخاألت أل بخفسو
خ ثرخ خهلسو خ رهر خهل خاشعجزاتخوهن  خ ش ث خحلفخم  خ ش خهل خاأل تلس خلم  خلرخم  خحملوفخمنه  منقحو

خاأل نح ر خهق ظسوخهةر خ سثخ1825يخسنوخ  خم  خاخ س خارمأخاألحطينخيخ مر ك  يخاأل ححش واتخاشنرمو
بسسم خب خاألط قوخاشتق وخحىتخبلغخاألل وةخيختحقخ حشخم خوملختز خا رلوخيخ عح خما مرخ1865سنوخ

ين فت] اشححش خ خ)األحب  تخاش حشة    سو [ لم م خسنو خاشححش و خ   سو خو هقبخذأل ختحألسو   (م1917 

خ خاشححش خ خاألاس سس  خمخ خاشكهح  خ خوخرر يستمنفر]هح خيخ [أدالن خوز رًا خل   خاأللي خاألر  سي اشرصة
خ.(2)م(1965وقشختحيخسنوخ)خأللحب  تخاش حشة األك ثحألسكيخاألححسشاألر س خ جونيكندنخحكحمو

خ لمميالّونيش  نجخ:جل ظ ه خمترخألقشخل ظتخهقسشةخاأل ثححسشخمحفثقوخيخاخ لابخبعنخاألق  ةخاشهسمن 
خيخبحسطخخ1742خ-1780) خاألكنساو خ اهي خيخم يخ( خاألعخوهره  خاأل ثححسش خماسحسو خهخ خمحهر و   ث

                                                           

(1)1-2-http://www.alhawali.com/main/8664خ.22:15م خهل خاألاث هوخ10/12/2018 حمخخ
(2)1-2-http://www.alhawali.com/main/8664خ.22:24مخهل خاألاث هوخ10/12/2018 حمخخ
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 اهًس خألكنساوخاشححثش خخيخبل سمح خواألليخ   خفسم خبعشخخج رديسب ركرمخيخمن س وخ س موخاألق خ1819
خو  ساًخمؤ ثرًخ خه  ف     خجل معو خ بخ  خمخ خألساتخفق خواحشة خاشححثش خ خاأل س ظ تخهخخهق  ش خللأل خرز برخإّنث 

اللنمس يإ س اخ ه   خيختطح رخوخخألوخاأل  رول  خخ(1)واحشةخمخخ هر خاألحث  قخاألشث نسوخاألعخل  تخيخ مر ك 
يالتوحمدي  Unitarian Churchخوخبر ط ظس خ خاألقح وخوحم  راتوخخيخ مر ك  خاأل لسغوخورط و ب  رخمحاهرو
األقسثمو

خ.(2)

ب سمثخ عخمرحلوخخوظثخ خ: زتشخه شخاألحهث بخيخل  بوخط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو و للرخ
خ  مر ك  تسسس  خبس  خاألقح  خاألش ينخوا    يخحسنئلٍخاشالم خبا جيش  خهرسموخخبخختل ه  خفر و خفحتحا قش

واألشرح خيخ  خخااس م خوإ خصئتخخوخمهسسةخبه ن  خاأل ححسشخا قسقيحس خل ظتخاألشوألوخاامر كسوخاألن صئ
حةخيخذأل خألحخ  خااموخواألشهخك ظوخلرىخيخذأل خار مأخاجلش شوخل  خديكخخ  خ كح خأللمالم خم ظثخفقر:خ

خن  رلزيش   س ألقشخل  خاأللثراألسح خيخاألقر خاألتث مخخهكرخ   حسس خظللرخمنه خ خا  خل ظتخيخح  خ فن
خيو  ث ني مهمو(خ اهيخلنساوخبحسطخخاألليخ مثاسرخمأخاا  حسس خااذملسزخوللأل خاألق خ1705-1787)

 ثش  جخهل خلترخمخخاألحهث ظخاألليخظ  رخبكشثةخ شخاأل ثتلس  خويخاألقر خاأل ث سأخهكرخ ا ححذخاأل ثححسشخب أل
خوب لح خ خووصنطخ خبل سمح  خي خإىلخاجلنحبخواألغربخحس ختؤسث خلن   ختححسش و ختسثر  خودي شث خظسحإذملنش ي

خ.(3)و م لخخ ررى

يايفل ري المعتقدات:

 خاشس  يخاألتث أل خهل خ خاألقر  خمنل خاألعخ  ختخاألكنساو خاألكناسو خاشاسحسو خاا ح  خبسه  خ ع قشو  ب
خ خخ اتختامس ه خاه    ه  خهن  خب أل ثتلس خفمخ خاأل ثححسش ح  خ ؤمخ خف  خاشاسحي  خاادي    س خو  ل  

خ رو خ  ثخاهللخواحشخيخصيةوخو قنحموخبختعشث  وخيخذاتو.Unitarians خححسش خب أل ثخ
 خاهللخمأخ خووحشاظسو خااألحهسو خيخم هحم خ  ث قح  خفه  خاأل كر  خحمنخح  ثخوخملح خلا  ر اشاسةخبكر

خالم خدت ًم .هح خواشاألس

                                                           

خ.52 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(1)
خاألسحم)  اسوخت  خيسوخ  نسوخسس سسوخاخ م هسو( خص(2) خ.113سعشخ س   خاأل ر خواشلاهبخاشاسحسوخمنلخظهح خااس مخحىتث
خ.52خ-51 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(3)



 األاسثشخاشاسة خلم خ رو خهشمخ حثوخفكرةخاأل شااخخ ألحهسوبخ ؤمنح خب أل جاثشخوهلاخفرعخط سعيخألن سه خ
خا قسقوخاشزهحموخهخخ ظثخوخخ(1)واألك ث  ة خخ احعخم تخمخخ خرخرط   خو  ث خابه ق  األ كرخمرفح وخقطًع خا ث

خاهللخبخ خ احعخل  خألوخهل خاألن ثسجو خإمنث خ عينخاألطثعخخيخ ر  خاهلل خإ ث خ  خ عرفخهخخطر قخجييخ  ث بث
األلثعنو خبرخهخخطر قخا ل خوا كموخواحمل ثو

خ.(2)
 خاشترخ  ثخاشححثش خخ نررو خإىلخ احعخب ه     خواحًشاخمخخق  ةخاار  خاأل   لوخألل كر خوألحخل  خإهلً خ فإ ث

 ربوخبعسك وخهل خاا ضخ  قشخلرخذ ثةخمخخاألقسموخحس خ ظثوخديل خقحىخبخديلكه خاأل كر خو  خاألليخ
خ(3)ااظا  خبخ ا طسأختقلسشخاهلل

 خهقسشةخاخلطسئوخاا لسوخاألعختحألشخمأخلرخإظا  خواألعخاق  تخحابخهقسشةخاشاسحسوخ مخاشاسةخ   ث
خ.هقسشةخخممثهو خوبخ س  خهل خمخخاألةثحوألسا  خهل خاألةثلسبخأل ك ره خومة  وخااظا  خمأخاهللخ

 خاألكنساوخ بخ ؤمنح خبعق بخاألنث  خاابشيخب خّن  وخألألصرا خاخل طئ  خو ع رو خلرخاألعق  شخاألعخت نث ه 
اشاسحسوخاأل   خيسو:خمخخاأل ثتلس  خواأل جاثشخواألةثلبخواأل شااخواألك ث  ة خهق  شخ رسلوخهل خ س ألوخاشاسة خ

خ بخاشقشث خاا لسو.بختؤ ثشه خظةحصخاألك 
 خاألشث نسوخجيبخ  خ كح خاألغرضخ خاألعقسشة خو  ث خااظا  خ  حلخب أل طرةخ غ خ ظثوخخيطئخو قأخيخاخلطس   ث

خمنه خهحخاألعمرخهل خح ظخااظا  
 برخل للثرخومك  لوخ وحسوخمأخظ سثه خاألاسثشخاشاسةخبخخاأل ثححسش ح خحيسح خاألعك اخاألاثريخبخلطق خسرثيخ

خل للثرخومك  لوخ وحسوخمأخظ سثه خاألاسثشخاشاسةخق سرخوف تو.لطق خسرثي خبرخخ
 ألغ خفق ألل ق لح ختعمسشخااط   خ غ خ  ثخبعنخلن   خاأل ثححسش  خحتةرخاأل ثعمسشخ  . 

  خخل ظتخ ه خاامر كي خاأل ثححسشي خاأل كر خاا  حسسوخاه ن قه م مة خوإدي ّن خخاألعقسشة خاشاسة خصس  ي
حبجثسوخاألك  بخاشقشث خمأخاأل ثعح رخهل خاأل ث ارخاألعقليخألنةح وخواألنثررةخاأل ث  ؤألسوخألط سعوخااظا  
 .(4)خ

يالتعدادي اال ت  ر:

                                                           

خاألسحم)  اسوخت  خيسوخ  نسوخسس سسوخاخ م هسو( خصخسعشخ(1) خ.306 س   خاأل ر خواشلاهبخاشاسحسوخمنلخظهح خااس مخحىتث
خ.39-38 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(2)
خ.39 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(3)
خ.314-307-306األ ر خواشلاهبخاشاسحسوخمنلخظهح خااس م خسعشخ س   خ(4)



خ ت  هه خ خاات  ع خف خ  ج وزخهش  خمخخحس خهش  خاأل رقوخل جمثأخلنايخهيخاالترخ  ألو خهل  إ ث
 خوألساتخلنسا ه خواسعوخابظ ك   خ يخاألق  ةخاامر كسو خومتله خيخ و وب خم    خإىلخث ثخم  وخ ألفخي

ألس خهل خ  وخاألع شسو خبرخ نحةرخوخح ه خيخهش خحمشو خمخخاأل لشا خااو بسوخهيخ وم ظسو خهنغ    خواشملكوخ
خاألرث سايخا خاامر كسو خوتحاخشه  خيخاألق  ة ألسحمخهحخيخاألحب  تخاش ثحشة)اذملمثا(خويخاألحب  تخاش حثشةخولنشا

 خومخخاش علثم خذويخاألتثق فوخاألع ألسوخاش ثحشةخاامر كسو خوغ أل سوخ ت  هه خهن كخمخخاألطث قوخاش حسثطوخفم خفح 
خظ  خ فك  خاأل ثححسش  خقلسلوخ ل رةخمخخب خ خبرختحخشخ هشا خخابظ ك  يخاألغ ألب خوألكخخهلاخبخ عينخ  ث

خاألكنساسوخاشاسحس خاشتقث  خاألعةراظس خدمثخ خحتتخألحاا خب أل ثرو ة خ ن رمحا خ   خ و  خظ  خاافك   خحيملح  خ
خخررخااحة  س تختقشث خهش خخ(1) األ ثححسش وخ وخاجلمعس تخاأل ثححسش وخاألكثمح  خ  ث  خمنثحخاأل ثححسشخل  خبطسًئ خإبث

خ خ  لغ خاألشث خخ ح370لن   خاشححثش خ خ خ   خأل علس  خاشحثحشو  خ ظكسمه  خمش س    خوتحخش خيخلنساو  شمه 
ه خمنجٌ خرةٌبخأللشهحةخإىلخاهلل خوسسررخهؤباخرتسًع خبره ظ خوخخ(2)بك ألس ح ظس صسك غحخوااررىخيخبرلليخ

  جغ مع جع  ٹٱٹٱُّٱ(3)س طًع خهل خ  خااس مخهحخ  خخاأل طرة خو  خوهشخاهللختع ىلخبإظه   خحق
 (4) َّ مق حق مف خف حف جف مغ

خهل خيعالق يالّتوحمديم يب يدي نيايخوى: األ رقوخ ّنث خهق ظسوخوألسراألسوخ) يخمن  حوخوم حرث ة(ختعشث
خيخفكره خر  وخيخاألعقح خااررة خحبس خ   حتخترىخرتسأخاا    خاألع شسوخمب خيخذأل خااس مخ خشًّا

يخ(5)     خحقثوختك نزخيخ ارله خوخحهره خا قسقوخاألعختح رخااظا  خإىلخاهلل

يخ نم :

   ن خمخخر  خهلاخاأل ح خاشحخزخمارةخاأل ثححسش خخيخاأل ث    خاشاسحيخفرغ خحم وألوخاشتثلت خإط  اخ
خ خو رف ح  خب أل ثححسش خاأل ثتلس خو ن  و  خ  ق ثلح  خ صي صخب خ رهر خهةر خيخلر خاظو خإبث خاأل ثححسش تسألسوخظح 

خخمحخح ةخيخل بخاألعهشخاجلش شخوتقح خ ا رةخمع  فخبو خاأل رظاسوخ)هقسشةخاأل تلس خوإ خملختك -اشاسة
وبخيخهمرخاآلب اخاألرسحألس خوبخهنشخت مسله خاشقرب خإبخ  خاألكنساوخاألك ثحألسكسوخواشلهبخاألروتا نعخ

خهنشخاشاسحس خيخلرخزم   خاأل تلس خل ظتخمق حألو خهسا خل ظتخ… شهس  خ  خهقسشة خإظا ظسو إ خهقسشة
                                                           

خ.307سعشخ س   خاأل ر خواشلاهبخاشاسحسوخمنلخظهح خااس م خ(1)
خ.53 زتشخه شخاألحهث ب خط   وخاشححثش خخمخخاشاسحس خهرخاألقرو  خص(2)
(3)http://www.alhawali.comخ.خ37:خ00هل خاألا هوخخم2018خ/10/21 حمخخ
خ.21 حسفخ(4)
خاألسحم)  اسوخت  خيسوخ  نسوخسس سسوخاخ م هسو( خااوا ر خسح  وخسعشخ س   خاأل ر خواشلاهبخاشاسحسوخ(5)  خ- مكق-منلخظهح خااس مخحىتث
خ.306م خص2005 خ2ط

http://www.alhawali.com/


خااوىلخمخخ خاألكنساو ختكح  خمشة خطسلو خورتسأخغ أل و خاألن  رة خاألن  ر  خسك  خمش نو خفإ  خاش نةر خ  األسهح 
األ ر خاألنةراظسوخاألعختكحظتخهخخاألسهح  وخاه قشتخبس خهسا خإظا  خحبتخمؤ شخب ألروحخاألقش  خوم خل  خ
 حشخ  همه خإذخذاكخبسّن خم  شهح خوملحشو  خفك  خيخاألقر خاألت ينخم  شهح خوملحشو  خفك  خيخاألقر خ

خحب  ً..األت ينخمؤمنح خ خإظا ظً  خو ع روظو خ ع قشو خ  خهسا خهحخاشاسة  خاز ا خ. وحشثخبعشخذأل خ ظوخللم 
خ(.هش خمخختنةرخمخخاألحثنس خظهرتخهق  شخملختكخخمحخح ةخمخخق ر

ودمكنوخيخخإ خ س غوخااألوخاألحاحشخيخث ثوخ صي صخملختنكسخمحطشة''وتؤلشخاشحسحهوخاألك ثحألسكسوخا ش تو:خ
خ.(1)''حس ةخاشاسحس خوهقسشةخإدي ّن خق رخّن  وخاألقر خاألرابأ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

                                                           

(1)http://www.ebnmaryam.com/vb/t182161.htmlخ.01:01م خهل خاألا هو2018/خ12/خ10 حم:خخ

http://www.ebnmaryam.com/vb/t182161.html


خ

يق ئم يالمص دري المواجع:

ياللتبيالمقّدس :

يالقوآن

ياللت بيالمقّدسي)العهديالقديمي العهديالجديد(

خ
خ)سلالوخاألحثنسو خإىلخاأل ثححسشخمخخاشاسحسوخاألشمسجي خاألرثزت  خه شخبخخإبراهس  -1 خ هرخ  خقر:

خ.ه1433خخ ط خ (سحااخللموخإىلختع ألحاخاألك  ب
-األ ث  مخخ ا -وه وخمك  وخاألقرو  خهرخاشاسحس خمخخاشححثش خخط   وخاألحهث ب خه شخ زتش -2

خ.خم1980 خ1 ط
خ.م1974خ 1ج(خقاطنط )واألكنساو خاألشثوألوخا مسش خه شخ  فت -3
خ.م1997خ 1طخاألق هرة خسسن  خاألغرب خيخاهلرطقوخهحض خ ماس  -4
خاام ظو خمط عوخاشاسحسو خحتر فخيخو و ه خاألنثةراظسوخار مأخسلط   خا مسشخه شخسلط   -5

خ.1990خ 1طخاألق هرة 
:ختخخ (اا بعوخاألكرىخاشاكحظسوخأللمج مأخوث  قسوخهلمسوخ  اسو)ار مأخهةرخااظطحين خلرأل  -6

خ.م2002خ 1طخمةر خاحمل ثو خمك  وخإسكنش  خمكا خمسي  سر
خاشةري خاشرلزخ  حي خخرخ :ختقخواألع مل خمةرخيخاشاسحسوخاألطثحا فخاهلل خه شخ حظ  خم هر -7

خخ.2001خ ط 
خ.م1992خ 1طخ مكق خاألقل  خاأل ثتلس  خإىلخاأل ثححسشخمخخاألنثةراظسوخا  ج خ زتشخحممش -8
خواألنثح خاهلشىخسلاو)ث ثو خ مخواحشخخ ألوخخرثخخاهللخاألاق   خحممح خبخخمنقل -9 خاشكرثمو خمكو(

خ.ه1424خ ط 
خا    ةخقةثوخ  ح اظت خو   -10 خ ت(األشث ينخاا  ح) خاجلسر خ حظ   ا خا مسشخه ش:

خ.24جخبروت    



خ.م1979خ 2طخاألق هرة خ او  خمرق :خترخاألكنساو خت    خاألقسةري خ حس بسح  -11
يالمواقعياإلللتو  م :ي
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