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 الدراسة كيفية استخدام هذا الدرس ودليل
ط به. وإ  لم تستطع الوصول إلى الفيديو، مع فيديو الدرس المرتب هذا مصمم لُيستخدم جنًبا إلى جنب ارةدليل الدر 

باإلضافة إلى ذلك، فإ  الغرض من فإ  هذا الدليل يصلح أيًضا مع النسخة المسموعة أو المقروءة من الدرس. 
 ، ولكن يمكن ارتخدامها أيًضا للدرارة الفردّية إ  لزم األمر.داخل إطار تعليميّ ودليل الدرارة هو ارتخدامهم  الدرس

 

 الدرستك مشاهدقبل  

o موصى بهاارتكمل كل القراءات ال  —استعد. 

o في جزء المناحظات الموجود في دليل الدرارة، تم تقسيم الدرس إلى   —حدد جدوًلا للمشاهدة
مقاطع تتنارب مع الفيديو. وأل  دروس خدمة األلفّية الثالثة مكتظة بالمعلومات، ربما ترغب أيًضا 

 االرتراحة ينبغي أ  تكو  عند األقسام الرئيسية. في وضع جدول لفترات االرتراحة. وهذه

 للدرسأثناء مشاهدتك  

o  في دليل الدرارة على الخطوط العريضة الجزء الخاص بالمناحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
إيجاز الكثير من عبر المعلومات. وقد تم بالفعل لتوجيهك األرارية للدرس، ومناحظات مفتاحية 

أكد من أ  تضيف عليها مناحظاتك الخاصة. ينبغي أ  تضيف أيًضا ، لكن تاألفكار الرئيسية
 تساعدك على تذّكر األفكار الرئيسية، ووصفها، والدفا  عنها. إضافية داعمةتفاصيل 

o يمكن أ  تظهر لديك تعليقات و/أو أرئلة ، أثناء مشاهدتك للفيديو  —سّجل التعليقات واألسئلة
حتى يمكنك أ  تشارك بها جل تعليقاتك وأرئلتك . ارتخدم الهوامش لتسبخصوص ما تتعلمه

 المجموعة بعد وقت المشاهدة.

o تشغيل قد تجد من المفيد أ  توقف أو تعيد  — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مراجعة مفاهيم صعبة، أو كي تتمكن من تدوين مناحظات إضافية أجزاء معينةالفيديو عند 

 .هتماممناقشة نقاط مثيرة لنا

 الدرسمشاهدتك بعد  

o البد أ  للدرس. الرئيسي على المحتوى مؤرسة أرئلة المراجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. يجب اإلجابة على هذه األرئلة بصورة تجيب على هذه األرئلة في الموضع المتاح لهذا األمر

 فردّية وليس في مجموعة.

o طبيق هي أرئلة تربط محتوى الدرس بالحياة أرئلة الت  —أجب على أسئلة التطبيق وناقشها
المسيحية، والناهوت، والخدمة. أرئلة التطبيق مناربة لتكو  تكليفات مكتوبة أو كموضوعات 

 بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال تتخطى اإلجابات صفحة واحدة. .للمناقشة الجماعّية
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 المالحظات
 
I. المقدمة 

 .هللادة عن شخص العقي: درارة عقيدة هللا
 
 

II. اإلعالن واألسرار 
 

 .من أجل فهم من هو هللا، نحتاج أ  نبحث فيما كشفه هللا عن نفسه وما حجبه
 
 
 اإلعالن اإللهي .أ

  
 المفهوم الرئيسي .1

 
  ُ عإناا ماِل هيلاإلاإلإِ لاى أاكإ ِريٍَّة، واعا اٍت باشا دا را اِئًما ِبُمفإ ُف هللِا عانإ ذااِتِه، دا شإ : ُهوا كا
ٍه فِ   ي الإماِسيِح.واجإ

 
ِسِه دا  أعلن  ِريَّةهللا عانإ نافإ اٍت باشا دا را  .اِئًما ِبُمفإ
 
 
 

كشفا هللُا عنإ نفِسِه ِفي صورٍة بشرّيٍة، أوإ  التأنيسّي: اإلعنا 
ا. ماها  بورائلا ُيمكُن ِللبشِر فاهإ
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 :منا اإلعناِ  التأنيسيِّ في الكتاِب المقدسِ  أنوا 
 

o  خصائص البشرية )األعين، ال ارتخدام - البشريةالصفات
 .األذ ، المشاعر، إلخ( كوصف تشبيهي هلل

 
 
 

o ِلُك الخليقِة األعلاى  - جتماعّيةاال األنظمة يصف هللا على أنَُّه ما
رِ   .بطريقة تشبه وصف األباطرُة ِمنإ الباشا

 
 
 

o  اِ  "اإلٰلهيَّةُ  التَّجلِّيااتُ " –الظهورات المرئية خا : مثل ظهور هللاا بالدُّ
ماويَّةِ  ارِ والنَّ  ابِة مجِدِه السَّ حا تيموثاوس  1، 15: 1)كولوري  ورا
1 :17).  

 
 
 

o األوصاِف الُمجرَّدِة عِن هللِا مثل "العادل - الصفات النَّظاِريَّة" ،
 .القدير""، "القدوس"

 
 

 أعلنا هللاا عن نفِسِه على أكمِل وجٍه في المسيِح. 
 

: 1نإ نفِسِه للبشر )كولوري ياُسو  هو اإلظهاُر والكشُف التَّامُّ هلِل ع
15). 
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 . األنواع2

     
  :يوجد نوعا  من اإلعنا  اإللهي

 
هللا عن نفسه للبشر من خنال كل خبرة لهم في  إعنا  – العاماإلعالن  

 (.19الخليقة )مزمور 
 
 

ارتخلاصا ياُسو  نفُسُه في أحياٍ  كثيرِة ُدروًرا الهوتيًَّة ِمن اإلعناِ  
 الطبيعة واألنشطة البشرية لكي ُيعلم عن هللا.  فارتخدمالعامِّ، 

 
 
 

ها بولس أنظارا األمِم إلى ما عاراُفوُه عِن هللِا من خناِل التأمُِّل  في وجَّ
عِر اليونانيِّ وفي  الطبيعةِ   (.28: 17، 17: 14 الررل )أعمال الشِّ

 
 

أنه يمكننا أ  نتعلم الكثير من األشياء عن هللا من  2و 1رومية م تعلّ 
 .خبراِتناا الحياتّيِة في خليقِة هللاِ  نالخ

 
 

 ُذ َخْلِق اْلَعاَلِم ُمْدَرَكةا أَلنَّ ُأُموَرُه َغْيَر اْلَمْنُظوَرِة ُترَى ُمنْ 
ْرَمِديََّة َوًَلُهوَتهُ  ُقْدَرَتهُ  ،ِباْلَمْصُنوَعاتِ   (20: 1)رومية  .السَّ
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عُي المستمرُّ للتعلُِّم عِن هللاِ الناهوت الطبيعي  من خناِل اإلعناِ  : السَّ
 .العامِّ 

 
 

العصور الورطى للبحث في في فنارفة الناهوت لاالرتراتيجية الثناثية 
 :الطبيعي الناهوت

 
o "الطريقة السببّية" (via causalitatis )- ي أنه ُيمكُن أ  نتعلَّما أ

التي هللِا من خناِل مناحظِة األشياِء الحسنِة  عِن  حقائقا 
 ".ُوجودهاي بَّبا فخلقها هللُا أو "تس

 
 

o "طريقة التباُين" (via negationis )-  ُيمكُن أ  نستنتجا حقائقا
 .عِن هللِا من خناِل تباُيِنِه مع محدودياِت ونقائِص الخليقةِ 

 
 

o "التساِمي طريقة" (via eminentiae) -  ُيمكُن أ  نستنتجا
 حقائقا عِن هللِا من خناِل مناحظِة أ  هللاا دائًما أرماى من

 خليقته.
 
 

 
يجب على المسيحيين أ  يتوقوا للبحث عن ُكلِّ ما يمكُن أ  نتعلَّماُه عِن 

 .هللِا من خناِل اإلعناِ  العامِّ 
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بعض الجوانب السلبية فيما يختص باإلعنا  العام  2-1رومية تقدم 
 .اأيًض 

 
 
 

 وخناصهاإلعنا  العام عن "غضب هللا" بداًل من طريق مراحمه يكشف 
 .(25: 1، 18: 1 رومية)

 
 
 

الخطاة يضلو  أنفسهم ويضلو  اآلخرين فيما يختص بما أعلنه هللا من 
 .خنال خليقته

 
 
 

 الحقُّ الُمعلُن عِن هللِا في اإلعناِ  العامِّ. يفوتهاالفاردة البشر لوب ق
 
 

هللِا عن نفِسِه من خناِل ورائلا خارقٍة  كشفُ  - الخاصاإلعالن  
 .الرؤى، األصوات، المسيح(للطبيعِة )مثال، األحنام، 
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اإلعنا  الخاص محاوالتنا لفهم اإلعنا  العام ويكشف عن طريق يقود 
 .الخناص

 
 
 

روا أنفسهم إلعنا  هللا الخاص في الكتاب م يسو  أتباعه أ  يكرّ علّ 
 .(34-28: 12المقدس )مرقس 

 
 
 

ِه في كلٍّ هللِا عن نفسِ  على الكتاب المقدس لنميز إعناناتيمكننا أ  نعتمد 
 من اإلعناِ  العامِّ واإلعناِ  الخاّصِ على مرِّ التاريِخ.

 
 
 

 األسرار اإللهية ب.
 

 المفهوم الرئيسي. 1
 

: حقائُق ال ُتحصى وغيُر ُمعلنٍة عِن هللِا والتي تحد تفكيرنا األررار اإللهية
 .به

 
 

َأْحَكاَمُه َعِن اْلَفْحِص َيا َلُعْمِق ِغَنى هللِا َوِحْكَمِتِه َوِعْلِمِه! َما َأْبَعَد 
 (33: 11)رومية  َوُطُرَقُه َعِن اًلْسِتْقَصاِء!

 
 



 مناحظاتال                  

 نؤمن باهلل
 ما الذي نعرفه عن هللا :ألولالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2017 ©

10 

ُد في هللِا ما يتجاوُز ما نعرُفُه عنُه بصورٍة غيِر محدودٍة، بل وما نعرِ " ُفُه ُيوجا
، المجلد األول، الالهوت النظامي" )تشارلز هودج، عنه بالفعِل ُيعادُّ ناقًصا
 (.4الجزء األول، اإلصحاح 

 
 

 .ال يوجُد شيٌء واحٌد نعِرُفُه عِن هللِا معرفًة كاملةً 
 
 
 

ا األرراُر اإللهّيُة ما نعرفاُه عِن هللاِ  ا مختلفت تا طريق  :تاُحدُّ بها
 

 :معلومات محدودة 
 

، وكأننا ننظُر "في مرةة"إننا ننُظُر "انعكاًرا باهًتا" منا الحقِّ اإل  لهيِّ
 .(12: 13كورنثوس  1)
 
 

 .ِن هللُا شيًئا، فإننا ال يمكُنناا أ  نعِرفاهُ إ إ لم ُيعلِ 
 
 

 ة:تفسيرات محدود 
 

األررارا اإللهّيةا من ُقدرِتناا على تفسيِر التراُبِط المنطقيِّ للكثيِر تاِحدُّ 
 .مما أعلناُه هللُا عن نفِسهِ 
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إ َّ صحةا أيِّ اّدعاٍء الهوتيٍّ تعتمُد فقط على إ  كا  هللُا قد أعلناُه 
، أم ال.في اإلعنا  ِ  العامِّ أو الخاّصِ

 
 
 
 

 األنواع. 2
 :من األررار اإللهية ا يوجد نوع

 
من الزمِن،  هللِا محجوبًة عِن البشِر لفترةٍ عِن  حقائقُ  وهي - الوقتية 

 .لكنَّها ُتعلاُن في مرحلٍة الحقٍة منا التاريخِ 
 

 
 .بُمروِر الوقِت يكِشُف المزيدا والمزيدا عن نفِسهِ  هللاكا  
 
 

وقعا أعظُم كشٍف عِن األرراِر اإللهيِة في اإلعناِ  الخاّصِ في 
 .(19: 6 ؛3: 3؛ 9: 1)أفسس  لمسيحِ ا
 
 

 ريكِشُف هو ُكلَّ ِررٍّ وقتيٍّ  حينا يأتي المسيُح ثانيًة في المجدِ  فقط
 .(12: 13كورنثوس  1)
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 .)غموض هللا( قائُق عِن هللِا تفوُق إدراكاناا: هي حالدائمة  
 
 

ما قطُّ كلَّ شلن ن ٍء عن أيِّ شيٍء ياُخصُّ هللاا فها -8: 55شعياء إ) يإ
9). 

 
 

III. واألعمال الصفات 
 

 اإللهيةالصفات  .أ
 

 درارة الصفات اإللهية تنظر إلى من هو هللا.
 

 المفهوم الرئيسي .1
 

ماالُت جوهِر هللِا الُمعلناُة من خناِل مظاهرا تاريخّيٍة الصفات اإللهية : كا
 .متنوعةٍ 

 
 

 .( إلى "كينونة هللا" أو "كيانه"essentia"جوهر" ) كلمة تشير
 
 

" شيٍء ما هو الحقيقُة غيُر المتغيرِة التي تكُمُن وراءا كلِّ المظاهِر جوهرُ ُيعدُّ "
 .الخارجّيِة والمتغّيرِة لهذا الشيءِ 
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 :هامَّةٍ  تماُيزاتٍ يشتِمُل جوهُر هللِا على أربعِة 
 

 .في ذاِتهِ  هللِا، أيإ مان هو هللاُ  جوهر 
 
 

 .هللاِ  هللا أو صفاِته، أي رمات جوهر كماالت 
 
 
ِفِه عن نفِسِه على  االرتعنانات  التاريخّيِة طويلِة األمِد هلِل، أي كشإ

 .مدى فتراٍت طويلٍة من الزمنِ 
 
 
التاريخّيِة قصيرِة األمِد هلِل، أي كشِفِه عن نفِسِه على  االرتعنانات 

 لزمِن.مدى فتراٍت قصيرٍة نسبًيا من ا
 
 
 

، دو ا جسٍد، دو  أجزاءا، لهُيوجُد جوهٌر إلهيٌّ واحٌد وُهوا هللُا: ررم" قوٌة  ديٌّ
، وهو خالُق وحافُظ كلَّ  األشياِء، ما ُيرى وما  وحكمٌة وصناٌح غيرا محدوِدينا

 .(1، البند إقراِر إيماِن أوجسبرج" )ال ُيرى 
 

 
 

ِل بعضا الصفاِت في جوهِرِه ُيصّر اإلنجيليو  على أ َّ هللاا قد أعلنا بالفع
 .اإللهيِّ 

 
 



 مناحظاتال                  

 نؤمن باهلل
 ما الذي نعرفه عن هللا :ألولالدرس ا

 http://arabic.thirdmill.org خدمات األلفّية الثالثة 2017 ©

14 

في بعِض األحياِ ، أشارا كتبُة الكتاِب المقدِس بُوضوٍح إلى كماالِت هللِا 
 .(17: 1تيموثاوس  1، 8: 34)مزمور  ةِ السرمدّيِة والجوهريّ 

 
 
 

في أغلِب األحياِ ، ُيظهُر الكتاب المقدس صفاتا هللِا بشكٍل غيرا مباشٍر من 
 :خنالِ 

 أوصاف. 

 .وألقاب أرماء 

 .بناغية وتشبيهات ُصور 

 أعمال. 

 
 

ُه دائًما ما ُيظهُر  تتطابُق معا مان هو في الحقيقِة، ولكن  بطرائقا هللُا نفسا
 .صفاته ليست مثل ارتعناناته

 
 

 هِ ال بدَّ أ  نحترسا جيدًا في الحفاظ على التمييز بين صفاِت هللِا وارتعناناتِ 
 .المدى وقصيرة المدى طويلة التاريخية

 
 
 

التمييُز بينا صفاِت هللِا وارتعناناِتِه الزمنّيِة حين تدوُم لفتراٍت  األصعبِ من 
 .طويلًة نسبًيا منا الزمنِ 
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ُيعلُن هللُا عن نفِسِه بطرائقا معينٍة في التاريِخ، لكنَّ صفاِته كانت دائًما 
 تنطبُق عليه، ورتظلُّ تنطبُق عليه إلى األبِد.

 
 

 األنواع. 2
 

 إلى نوعين من الصفات اإللهية: عادةاإلنجيليو   يشير
 

هللا التي ال يمكُن  كماالُت في جوهرِ  - غيُر القابلِة للمشاركةِ  
 .للخليقِة االشتراكا فيها معهُ 

 
 

 :الصفاِت غيِر القابلِة للُمشاركِة بالمصطلحات من الشائع أ  تتعّلق

o ررمدي. 

o بدو  جسد. 

o بدو  أجزاء. 

o غير محدود. 

 
اكوا هللا في هذه األشياء، بل ال يدُعو  الكتاُب المقدُس البشرا أ  ُيحا

ٍد ألجِل ِمقداِر اختناِفِه عّنا أ  يعبدوه عبادة ُمّتضعة  .وفي حمإ
 
 

 .كماالت هللا السرمدية التي تتشارك فيها خليقته - للمشاركةِ  القابلة 
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 .البشر قوة، وحكمة، وصناح على المستوى البشري لدى 
 

 
المقدس أال ننبهرا بهذِه الصفاِت اإللهّيِة فحسُب، بل يوصي الكتاب 

ا.  أيًضا أ  ُنحاِكياها
 
 

 األعمال اإللهية .ب
 
 هوم الرئيسيالمف.  1
 

 .: كيف أ  هللا يعمل كل شيء بحسب مقاصده األزليةاألعمال اإللهية
 
 

 .(11: 1)أفسس  وقاعا على اإلطناِق أو ريقاعُ  فرديهللا كل حدث يعمل 
 
 

الكتاُب  يانِسُبهاحصر أعمال هللا فقط على تلكا األحداِث التي ال يجب أ  ن
 .المقدُس حصرًيا هلل

ٍث يقُع في  - عّلُة األولىال  هللا هو السببا المطلقا والتامَّ وراءا كلَّ حدا
 .كل لحظٍة في التاريخِ 

 
كائناٌت مخلوقٌة أو أشياٌء تقوُم بأدواٍر حقيقّيٍة لكنها  - الِعلل الثانوية 

 .ٌة في التسبُِّب في ُوقوِ  األحداثِ ثانويّ 
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، فإ  أعمال هللا تشمل كل ما يحدث في التاريخ، رواء قام خرى أببطريقة أو 
 .بها بشكل مباشر أو غير مباشر

 
، 11: 1األعمال اإللهية هي بحسب المقاصد اإللهية السرمدية )أفسس 

 .(10: 46 شعياءإ
 

 .اهللا تحقق مقاصده األزلية دائمً  أعمال
 

 األنواع. 2
 

 :من األعمال اإللهية ا نوع
  

 إقراركل األشياء، ما ُيرى وماال ُيرى" ) خالق ...هللا هو " - الخليقة 
 .(1، البند إيماِن أوجسبرج

 
 

 :على قعمل هللا في الخلعن الكناريكية  اتالدرارتؤكد 
 

o خلق هللا كل ما هو موجود - حقيقةال. 
 

o  الِم الروحيِّ والعالِم الماديِّ صنعا هللُا تنوًعا في الع - التنو
وااء  .على حٍد را

 
o ُه  - الغرض أّرسا هللُا الخليقةا في البدايِة ليتّمما مقاصدا

 األزلّيةا.
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هو "حافظ كل األشياء، ما ُيرى وماال ُيرى"  هللا - اإللهيةالعناية  
 .(1، البند إقراِر إيماِن أوجسبرج)

 
 

 .عتناء بشيء، أو رعاية شيءاال( providentia) –" العناية اإللهية"
 
 

في  اآل  على هللِا تماًما كما كانت معتمدًة عليه الخليقة معتمدة
 .(17-16: 1)كولوري  اللحظِة األولى من الخلقِ 

 
 
 

 :في ثناثِة أقساٍم رئيسيةٍ  يمكُن إيجاُز عمل العناية
 

o هللا يحفُظ ويدعاُم كلَّ ما خلقهُ  - الحقيقة. 
 
o  مع أوُجٍه مختلفٍة من الخليقِة بطرائقا  هللا يتفاعلُ  - التنّو

 .مختلفةٍ 
 
o ُه األزلّيةا. هللا - الغرض ما الخليقُة مقاصدا  يضمُن أ إ تتمِّ

 
 

IV .الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة
 
 ما هو اإلعنا  اإللهي؟ اذكر أربعة طرق أعلن هللا بهما عن نفسه بمصطلحات بشرية .1
(anthropomorphic revelation.) محددة من الكتاب المقدسدرج أمثلة أ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اشرح كل من اإلعنا  العام والخاص. كيف يستخدم هللا كل نو  لإلعنا  عن نفسه لنا؟. 2
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 ةالوقتي األررار"؟ ما الفرق بين ةاإللهيّ  األررارما الذي يعنيه الناهوتيو  عندما يتحدثو  عن " .3
 .لكل منهما ؟ اعطي أمثلةةالدائم ررارواأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هللاكيف ُيّعرف الناهوتيو  الصفات اإللهية؟ لماذا يجب علينا أ  نميز بدقة بين صفات  .4
 ؟عقيدة هللاالتاريخية عندما ندرس  ارتعناناتهو 
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با را  .5 ٍء حاسا يإ ماُل ُكلَّ شا ماِشيئاِته"  أإِي كيف ُيعّرف اإلنجيليو  أعمال هللا اإللهية؟ ما معنى أ  هللا "ياعإ
 (؟11: 1)أفسس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وحافظ كل األشياء." اشرح نوعي األعمال اإللهية  خالقأ  هللا هو "إقرار إيمان أوجسبرج يخبرنا  .6

 المتمثلة في هذه الجملة.
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 أسئلة التطبيق

ما هي صفات هللا التي تظهر في شخص يسو  المسيح والتي ُتذهلك في خالقك؟ كيف  .1
 منعك شخص يسو  المسيح أ  تضع هللا في قالب صورتك؟ي

عن الكتاب  امما أعلنه هللا في الطبيعة بعيدً ما األمور التي تعلمتها عن العالم من حولك  .2
 في حياتك اليومية؟ اشرح اجابتك. اإعنا  هللا من خنال الخليقة فرقً المقدس؟ هل صنع 

ليها من اإلعنا  العام وحده. كيف ال يمكننا أ  نخلص من خنال المعرفة التي نحصل ع .3
ارتخدم هللا إعنانه الخاص ليأتي بك إلى العناقة الشخصية مع يسو  المسيح كربك 

 من حولك؟هذا على الطريقة التي تخدم بها  ومخلصك؟ كيف يؤثر

فكر في شخص تعرفه يرفض أ  يؤمن أ  هللا موجود. ما هي بعض األرباب الممكنة التي  .4
 وجود هللا؟ كيف يمكن لإلعنا  العام أ  يدحض عدم اإليما  هذا؟ ينكر قد تجعل الشخص

أمر أكثر كيف يمكن لعقيدة السمو اإللهي أ  تعزيك وتطمئنك في حياتك المسيحية؟ ما  .5
 " ولماذا؟افي كو  هللا "مختلف عنا تمامً لك  يمّثل تحدي

عض من أعمال عن طرقنا. اذكر ب ا، يذكرنا هللا أ  طرقه بعيدة جدً 9-8: 55شعياء إفي  .6
 ؟مجدالتتوق لفهمه عند عودة المسيح في  أمرأكثر . ما هللا التي يصعب عليك فهمها

كيف يطمئنك هذا  ."زليةكل شيء حسب مقاصده األهللا كما تعلمنا من هذا الدرس: "يعمل  .7
؟ كيف يمكنك أ  تستخدم هذا غراءاتاإلاني عبر التجارب وعندما تواجه ويقويك عندما تع

 يهم؟ن اآلخرين ولتقوّ الحق لتطمئ

بأ  هللا  للظن كنت تميلفي حياتنا. متى  يعمل اعقيدة العناية اإللهية أ  هللا دائمً  تخبرنا .8
 والرعاية للفهم الصحيح لهذه العناية تدعوكغير عامل في حياتك؟ ما الشواهد الكتابية التي 

 ك؟لالمستمرة 

 هذا الدرس؟تعّلمته في  أهم شيءما  .9
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العسرةقائمة المصطلحات 
مصطلح يشير إلى كيف يتكلم هللا أو يتصرف  التأنيس:
 .إلى حٍد كبيربطرٍق تبدو بشرية أحياًنا 

 
( فليسوف وعالم يوناني .ق. م 322-384)تقريًبا  :أرسطو

راحة المناقشات  أفناطو  وأرس على يدقديم، درس 
 في أثينا. واالحتفاالت

 
للكنيسة  إقرار اإليما  الرئيسي قانون إيمان أوچسبرچ:

و ؛ ثه الُمصلح األلماني فيليب مينانكاللوثرية والذي كتب
في المجلس  1530يونيو  25وقد ُقّدم ألول مرة في 
 التشريعي في أوچسبرچ.

 
 يمكنكماالت هللا التي  الصفات القابلة للمشاركة:

مشاركتها مع الخليقة على نحو محدود )مثل: الحكمة، 
 القوة، الصناح(.

 
، وقد 18و 17 نفي القرني اشتهرت فلسفة :مذهب الربوبية

نادت بأ  هللا بعدما خلق العالم، تركه ليعمل من تلقاء 
 ذاته.

 
ماالُت جوهِر هللِا الُمعلناُة من خناِل  الصفات اإللهية: كا

 مظاهرا تاريخّيٍة متنوعٍة.
 

ى، غيُر ُمعلاناٍة عِن هللِا، اإللهّية:  األسرار قاائُق ال ُتحصا حا
 إدراِكناا لاُه. تاُحدُّ ِمن

 
اٍت  اإلعالن اإللهي: دا را اِئًما ِبُمفإ ُف هللِا عانإ ذااِتِه، دا شإ كا

ٍه ِفي الإماِسيِح. لاى أاكإماِل واجإ ِريٍَّة، واعا  باشا

 18و 17 نهرت في القرنيظحركة فلسفية  عصر التنوير:
والتي شددت على المنطق البشري فوق التقاليد الدينية، 

 ية.والسيار ،االجتماعيةو 
 

essentia." مصطلح التيني يعني "جوهر" أو "كيا : 
 

وأعماله لجعل ارتخدام هللا للعالم المادي  اإلعالن العام:
ومشيئته معلنة لكل  ،أعمالهو حضوره، و طبيعته، و وجوده، 
 البشر.

 
أو اللغة اليونانية،  ،الثقافةأو تتعلق بالحضارة،  الهيلينية:

 بعد زمن االركندر األكبر.
 

( الهوتي شهير من كلية 1878-1797): ز هودجتشارل
پرينستو  لناهوت، والذي كتب العديد من التفارير، 

والكتب، بما في ذلك مجلداته الثناث عن  ،المقاالتو 
 الناهوت النظامي.

 
كماالت هللا التي ال يمكن  الصفات غير القابلة للمشاركة:

ّلّي، مشاركتها مع البشر )مثل: القدرة الكلّية، العلم الك
 (.السرمديةالحضور الكّلّي، و 

 
نظام عقيدي يؤكد على الحاجة إلى تجاوز  :الصوفية

من خنال ارتنارة  إعنا المنطق بهدف الحصول على 
 ليا.روحّية عُ 

 
عُي المستمرُّ للتعلُِّم عِن هللِا من الالهوت الطبيعي:  السَّ
 خناِل اإلعناِ  العامِّ.
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 600-150 رنة يالناهوت من حوال الالهوت اآلبائي:
عن المسيحية بطرٍق  افعود ،شرحو ، أوضح ذي، وال.م

 الثقافة الهيلينية. تنارب
 

( فليسوف يوناني .ق. م 347-427)حوالي  أفالطون:
 األكاديمية في أثينا.رقراط وأرس  على يدقديم درس 

 
عمل هللا الفّعال في التاريخ، إذ أنه يحقق خطته  العناية:

 و لخير شعبه.األزلية للخليقة وما ه
 

providentiaالتيني  يعني "االعتناِء بشيٍء"،  : مصطلح
 أو "رعايِة شيٍء".

 
لفلسفة قام بتدريسها لمدررة  الالهوت المدرسي:

( خنال فترة العصور الورطى و "المدرر")أو  و  األكاديمي
 والتي ركزت بشكل كبير على ارتخدام المنطق األررطي

المسيحي والفلسفة ومحاولة التوفيق بين الناهوت 
  الكناريكية.

كشف هللا عن نفسه وعن مشيئته اإلعالن الخاص: 
الرؤى، و من البشر من خنال األحنام، مختارة لمجموعة 

 المقدرة، وورائل أخرى مماثلة. واألرفاراألنبياء، و 
 

substantia: ."مصطلح التيني يعني "كينونة 
 

 أو لبشٍر.ظهور هللا المرئي إلنساٍ   التجليات اإللهية:
 

via causalitatis: السببية عبارة التينية تعني "طريقة "
التعّلم عن هللا من خنال مناحظة األشياء الحسنة التي  أتي

خلقها؛ وهي جزء من االرتراتيجية الثناثية التي أرسها 
فنارفة الناهوت األكاديميو  في العصور الورطى للبحث 

 في الناهوت الطبيعي.

via eminentiae:  طريقة التسامي"تعني عبارة التينية" 
التعّلم عن هللا من خنال مناحظة كيف أ  هللا أرمى أي 

وهي جزء من االرتراتيجية الثناثية التي من مخلوقاته؛ 
أرسها فنارفة الناهوت األكاديميو  في العصور الورطى 

 للبحث في الناهوت الطبيعي.
 

via negationis: أي  "التباينريقة عبارة التينية تعني "ط
وهي جزء من م عن هللا من خنال تباينه مع خليقته؛ التعلّ 

االرتراتيجية الثناثية التي أرسها فنارفة الناهوت 
األكاديميو  في العصور الورطى للبحث في الناهوت 

 الطبيعي.
 


