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 كيفية استخدام هذا الدرس ودليل الدراسة
هذا مصمم لُيستخدم جنًبا إلى جنب مع فيديو الدرس المايبط به. وإن لم يستطع الوصول إلى الفيديو،  دليل الدراسة

، فإن الغاض من فإن هذا الدليل يصلح أيًضا مع النسخة المسموعة أو المقاوءة من الدرس. باإلضافة إلى ذلك
 الدرس ودليل الدراسة هو استخدامهم داخل إطار يعليمّي، ولكن يمكن استخدامها أيًضا للدراسة الفادّية إن لزم األما.

 

  الدرسمشاهدتك قبل 

o استكمل كل القااءات الموصى بها  —استعد. 

o لدرس إلى في جزء المالحظات الموجود في دليل الدراسة، يم يقسيم ا  —حدد جدوًلا للمشاهدة
مقاطع يتناسب مع الفيديو. وألن دروس خدمة األلفّية الثالثة مكتظة بالمعلومات، ربما ياغب أيًضا 

 في وضع جدول لفتاات االستااحة. وهذه االستااحة ينبغي أن يكون عند األقسام الائيسية.

  للدرسأثناء مشاهدتك 

o  دراسة على الخطوط العايضة في دليل الاليزء الخاص بالمالحظات يحتوي  —دّون مالحظاتك
إيياز الكثيا من عبا المعلومات. وقد يم بالفعل لتوجيهك األساسية للدرس، ومالحظات مفتاحية 

، لكن يأكد من أن يضيف عليها مالحظايك الخاصة. ينبغي أن يضيف أيًضا األفكار الائيسية
 الدفاع عنها.يساعدك على يذّكا األفكار الائيسية، ووصفها، و  إضافية داعمةيفاصيل 

o يمكن أن يظها لديك يعليقات و/أو أسئلة ، أثناء مشاهديك للفيديو  —سّجل التعليقات واألسئلة
حتى يمكنك أن يشارك بها . استخدم الهوامش لتسيل يعليقايك وأسئلتك بخصوص ما يتعلمه

 الميموعة بعد وقت المشاهدة.

o يشغيل المفيد أن يوقف أو يعيد  قد ييد من — أوقف فيديو الدرس أو أعد مشاهدة أجزاء منه
، أو مااجعة مفاهيم صعبة، أو كي يتمكن من يدوين مالحظات إضافية أجزاء معينةالفيديو عند 

 .مناقشة نقاط مثياة لالهتمام

 بعد مشاهدتك الدرس 

o البد أن للدرس. الائيسي على المحتوى مؤسسة أسئلة المااجعة   — أجب على أسئلة المراجعة
. ييب اإلجابة على هذه األسئلة بصورة ألسئلة في الموضع المتاح لهذا األمايييب على هذه ا

 فادّية وليس في ميموعة.

o أسئلة التطبيق هي أسئلة يابط محتوى الدرس بالحياة   —أجب على أسئلة التطبيق وناقشها
المسيحية، والالهوت، والخدمة. أسئلة التطبيق مناسبة لتكون يكليفات مكتوبة أو كموضوعات 

 بالنسبة للتكليفات المكتوبة، فمن الُمفضل أال يتخطى اإلجابات صفحة واحدة. .للمناقشة اليماعّية
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 المالحظات
 
I. المقدمة 

 
 الصفات اإللهية: كماالُت جوهِا هللِا الُمعلنُة من خالِل مظاهَا ياريخّيٍة متنوعٍة.

 
  يماًما  التي ييعله يختلفُ جوهاه  كماالت —الصفات غيِا القابلِة للمشاركِة

 عن خليقِة.
 

  صفات خليقته.شبه يجوهاه التي  كماالت — القابلة للمشاركةصفات ال 

 
 

II. األسس الكتابية 
 
 الرئيسية اًلستراتيجيات .أ

 
ثالث استااييييات في الُعصوِر الُوسطى  الالهوِت األكاديميين علماءاستخدم 

 منهيّية لتمييِز الحقائِق عِن هللِا من خالِل الطبيعِة:
 " قة التباُينطاي  " (via negationis)  

   

 "طايقة السببية  " (via causalitatis)  
 

 طايقة" ( "التساميvia eminentiae) 
 

على أننا نحتاج إرشاد اإلعالن الخاص في الكتاب  أيًضاالباويستانت أكد 
 المقدس لتوضيح ما أعلَنُه هللُا عن نفِسِه.
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 طريقة التباين .1
 

عن هللا عن طايق المقابلة بينه وبين حقائق  مقدساستخلص كّتاب الكتاب ال
 الخليقة.

 
 

ال يمكُننا إدراُك كيفيِة مشابهِة هللِا لنا دوَن أن ندرَك أواًل مدى اختالِفِه التامِّ 
 عنا.

 

 

 
 طريقة السببية .2

الكتاب المقدس مدى ُمشابهِة هللِا لنا من خالِل يشبيِهِه باألشياِء  كّتاببين 
 ها.الحسنِة التي خلقَ 

 

هللا عن طايِق ساِدِهم  بشأنِ قاموا باستخالِص ما ال بد أن يكوَن صحيًحا 
 للصفاِت الحسنِة التي وهَبها لخليقِتِه.

 

 :بطايقتينِ  فاُر المقدسُة طايقَة السببيةِ َيستخِدُم األس

 المقارنات المباشاة 
 هللا هو:

 
o " ِاِنُع اْلَعْينَ اْلَغاِرُس اأُلُذن اى هو يسمع وي - "" و"الصَّ

 (9: 94)مزمور 
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o جميل هو - خالق اليمال. 
o هو مايب - خالق التاييب. 
o  هو حي –واهب الحياة. 

 
 المقارنات الامزية 

 

 فاهلل مثل:
o " "شعياء )إ سوف "يحِاُق ويأكُل". - "بلهيأو "نار

10 :17) 
 
o "أو "قان" أو صخاة"، أو "ِحصن"، أو "ُياس ،"      

 (2: 18سيحمي من األعداء )مزمور  - "مليأ"
 
o "10: 32ياف على صغاره" )يثنية " - "نسا-

 (4: 91( و "بخوافيه يظللهم" )مزمور 11
 
 

 طريقة التسامي. 3

 .من أي شيء خلقه هللا أعظم جًدا الكتاب المقدس كيف أن كّتابالحظ 
 
 
 

ملُك الملوِك"، هللا األسياد البشايين من عدة نواح ولكنه "السيُد األوحُد"، و"يشبه 
 .(16-15: 6ييموثاوس  1) رباِب"و"ربُّ األ
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يساعُدنا طايقُة التسامي في الكتاِب المقدِس على أن نتذكَا أن هللَا يسمو فوَقنا، وإن 
 .كان مشابًها لنا

 
 

 البشرية عن . وجهات النظرب
 

: 2 عباانيين ؛5-3: 8 مزموريعلمنا الكتاب المقدس أن البشا هم ياج خليقة هللا )
5-9). 
 
 

 .(26: 1رة هللا وشبهه )يكوين البشا هم صو 
 
 

اًل إّياهم كي ياجعوا عن خطاياِهم ويتيّددوا ثانيًة  هللايدعو  الذين فداهُم المسيُح، مؤهِّ
 .(24-22: 4 أفسس ؛9: 3 يعقوب ؛6: 9)يكوين  إلى شبِههِ 

 
 

 يعلن الكتاب المقدس كثيًاا َمن هو هللُا من خالِل يشبيِهِه بالبشا:
 

o  (11: 7األب )متى. 
o  ّ(1: 15يوحنا  ؛7-1: 5 شعياءام )إالكا. 
o (17: 1ييموثاوس  1 ؛21: 23 الملك )عدد. 
o  (20: 13عباانيين  ؛15: 48الااعي )يكوين. 
o (5: 54شعياء الزوج )إ. 

 
 
 



 مالحظاتال                  

 نؤمن باهلل
 ة مشابهة هللا لنافيكي: لثالثالدرس ا

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

8 

 :استخدم ُعلماُء الالهوِت ثالِث سماٍت لمقارنة البشِا باهلل
 

 ِة األخاى البشا أسمى فكاًيا من المخلوقاِت األرضيّ  - الفكاّيةِ  السمة. 
 

يفكُّا، ويخّطُط، ويعِقُل ، ولكنه فكُا هللِا أعظَم من الفكِا البشايِّ بكثياٍ 
 .األموَر، مثَلنا بدرجٍة كبياةٍ 

 
 هللا إمكانيَة االختيارِ وهبنا  - السمة اإلرادية. 

 
هللِا أسمى من اإلرادِة اإلنسانّيِة بدرجٍة كبياٍة، لكن قدرَينا على ممارسِة  إرادة
 .ا ال يزاُل ييعُلنا نتشابُه مع هللاِ إرادِين

 
 يحمُل سماٍت أدبّيةً  أفكارنا وخياراينا - السمة األدبية. 

 
السمُة األدبّيُة هلِل كاملًة يماًما، لكن البشَا مازالوا يتحّملوَن مسئولّيَة 

 السماِت األدبيِة الختياراِيِهم.
 

 

III. وجهات النظر الالهوتية 
 

 أ. اإلجراءات
يقدُم لنا على اإلطالِق قائمًة كاملًة ورسمّيًة لصفاِت هللِا، وُهَو ال يقوُم  ال الكتاب المقدس

 .قطُّ بتعايِفها أو شاِحها على نحٍو منهييٍّ 
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 :إلجااءات التي اّيبَعها علماُء الالهوِت النظاميِّ لتحليل صفات هللااثنان من ا
 

 
 المصطلحاِت التقنّيةِ . 1

باٍت ويوليفاٍت أمينًة من التعاليِم الكتابيِة عن صفاِت لكي ُينشَئ علماُء الالهوِت ياكي
 هللِا، قاموا بتبني مصطلحاٍت يقنيًة.

 

 .ال يستخدم الالهوييون كلهم المصطلحات التقنية نفسها بنفس الطايقة

 

 

الموجودَة في  المفاهيم  الالهوِت النظاميِّ اإلنييليِّ هو أن يوجَز بأمانٍة  غاض
 .محاكاُة مفاداِت الكتاِب المقدِس المختلفةِ الكتاِب المقدِس، وليس 

 

 . التصريحاِت الالهوتّية2

ِعبارٌة يؤكُد بصورٍة مباشاٍة بقدِر اإلمكاِن طاًحا الهويًيا واقعيًّا  -التصايح الالهويي 
 واحًدا على األقِل.
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كان على علماء الالهوت النظامي استخالُص يصايحاٍت الهوييٍة عن صفات هللا 
 :ُأسلوٍب أدبيٍّ كتابيٍّ  من كلِّ 

 
 :يصايحات مباشاة 

o " مزمور( "  .(8: 34َما َأْطَيَب الاَّبَّ
 
o "( "8: 4يوحنا  1هللَا َمَحبٌَّة). 

 

 :أوصاف هللا 
o  "هللُا قدوٌس لذا "(، 4: 1شعياء القدوُس" )إ" 

 
o  " هللُا أمينٌ (، لذا، "9: 7اأَلِميُن" )يثنية اإِللُه" 

 
 

  القصص الكتابيةعبارات يصايحية من استخالص: 
 

o  هللا قديا"، و"حكيم"، لذا، " - (2قصُة الخلِق )يكوين
 ".و"صالح

 
o  لذا، "هللا قدوس"، و"رحيم"،  - (19سدوم وعمورة )يكوين

 ".و"عادل
 

 (عارات، والتشبيهات، والمقارناتالصور البالغية )االست: 
 

o هللا لذا،  - (8: 64شعياء إ ؛26: 89هللا "كأب" )مزمور"
 ."صالح
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 المقارنات الشعاية: 
 

o  23يشوع  ؛3: 15؛ خاوج 8: 24كمحارب" )مزمور "هللا :
 ".هللا قوي لذا، " - (10

 

o  هللا لذا،  - (5: 1يوحنا  1 ؛27: 118هللا "نور" )مزمور"
 ."ًياطاهٌا أدب

 
 

 ب. الوثائق التاريخية
 

 . إقرار إيمان أوجسبرج1
 

، له ُيوجُد جوهٌر إلهيٌّ واحٌد، وُهو  هللُا: سرمديٌّ " ، دون  جسٍد، دون  أجزاء 
 (." )الفقاة األولىغير  محدوِدين   وحكمٌة وصالحٌ قوٌة 

 
القوة والحكمة والصالح يتم يعايُفها بأنها صفاٌت قابلٌة للمشاركِة على وجه 

 .نواٍح فيها ُيشِبُه هللُا خليقَتهُ  أي- العموم
 

الكماالت، لكن  يقول لنا الكتاب المقدس أن هللا وهب خليقته كاًل من هذه
 :بدرجة أقل

 
  35-34: 68مزمور  – لقوةا 

 

  21-20: 2 دانيال – الحكمة 
 

  5-3: 1بطاس 2 ؛68: 119 مزمور – الصالح 
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 يمان البلجيكيّ اإل. إقرار 2
 
، غيُر " ، ندعوُه هللا ... وُهو  سرمديٌّ ُيوجُد كائٌن واحٌد وحيٌد، بسيٌط وروحيٌّ

ٍك، غيُر منظوٍر، ثابٌت، غ يُر محدوٍد، وقديٌر، وكامُل الحكمِة، والعدِل، ُمدر 
 ." )الفقاة األولى(والصالِح، وهو النبُع الفائُض لكلِّ صالحٍ 

 
بار" ار اإليمان البلييكي يضيف "عادل" أو "كال اإلقاارين ولكن إقا يتشابه 

 .لصفات هللا
 

 بشاي (، ويمكن للبشا أن يكونوا أبااًرا على مستوى 9: 7هللا بار )مزمور
 (.16: 3 ييموثاوس 2 ؛6: 12حدود )هوشع م

 
  ر الموجزوستمنست وأجوبة. دليل أسئلة 3

 
، وغيُر متغيٍر، ف" ي كينونِتِه، وحكمِتِه، هللُا روٌح، غيُر محدوٍد، وسرمديٌّ

 ." )السؤال الاابع(وقداسِتِه، وعدِلِه، وصالِحِه، وأمانِتهِ وقوِتِه، 
 

الدليل على الصفات المذكورة في كال إقااري اإليمان، ولكنه  يشتمل
 :يضيف
 هللِا، ولكنه  الخليقِة أو وجوَدها معتمٌد على ُوجودِ  كينونة - "ينونةك"ال

 .(3: 1يوحنا  ؛1: 1يشبهه )يكوين 
 

 ""قداسة هللا ينعكس في األوجه المختلفة للخليقة )أفسس - القداسة 
4 :24). 

 
 "(.5: 25 )مزمور و "األمانة" ُيمنح للبشا أيًضاق أالح - "األمانة 
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هذه الوثائق على كلِّ صفٍة قابلٍة للمشاركِة نَسَبها ُعلماُء الالهوِت هلِل،  يحتوي ال 
 :مثل

  (10: 1المعافة )كولوسي. 
 (36: 6 الاحمة )لوقا. 
  (9: 7المحبة )يثنية. 

 الترتيب ج.
هللِا والبشايِة محورًيا ألجِل ياييِب صفاِت هللِا كان التاكيُز الكتابيُّ على أوجِه التشابِه بين 

 .القابلِة للمشاركةِ 

نواٍح رئيسيٍة فيها ُيشبُه البشُا هللَا على نحٍو فايٍد )كما هي مذكورة في الوثائق  ثالثيوجد 
 :التاريخية الثالثة(

 الصفات الفكاية 
o )"إقاار إيمان أوجسباج )"الحكمة 
o (إقاار اإليمان البلييكي )"الحكيم" 
o  وستمنستا الموجز )"الحكمة"(أسئلة وأجوبة دليل 
o  ٍالمعافة"( علماُء الالهوِت كأفااد"( 

 الصفات اإلرادية 
o )"إقاار إيمان أوجسباج )"القوة 
o )"إقاار اإليمان البلييكي )"القدرة 
o وستمنستا الموجز )"القوة"( أسئلة وأجوبة دليل 
o  ٍ(السيادة)" علماُء الالهوِت كأفااد" 

 يةالصفات األدب 
o  )"إقاار إيمان أوجسباج )"الصالح 
o  )"إقاار اإليمان البلييكي )"العدل"، و"البا"، و"الصالح 
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o   وستمنستا الموجز )"القداسة"، و"العدل"، أسئلة وأجوبة دليل
 "(األمانةو"الصالح"، و"

o   ٍالاحمة"، "المحبة"( علماُء الالهوِت كأفااد"( 

اإلنييليِّ حوَل ما ينبغي اعتباُرُه صفًة هلِل قابلًة  ُيوجُد ِوحدٌة ملحوظٌة في الالهوِت النظاميِّ 
 للمشاركِة.

 

 د. التطبيقات
 

 عِن هللاِ  التوقعات -1
كي نكّوَن يوّقعاٍت كتابيٍة عِن هللِا، نحتاج أن نضَع في اعتباِرنا يميًزا بين 

 .صفاِت هللِا واستعالناِيِه التاريخيةِ 

 وال يعتايها أيُّ هللا غيَا محدودٍة بالزماِن،  صفات - الصفات
 .اختالفٍ 

 
 يتعامل معصفايه بينما  يظها هللاعندما  - ةالتاريخي االستعالنات 

 الزمنية، والمتغياة. و خليقته المحدودة، 
 

هذا التمييز صحيح فيما يتعّلُق بيميِع األقساِم الكالسيكيِة الثالثِة لصفاِت 
 هللِا القابلِة للمشاركِة.

 الفكاية: 
 

o  يُّ الِعلِم والحكمِة )صفات(ُكلِّ ا دائمً هللا. 
 

o   هذا هللا علمه بوضوح، وفي أحياٍن أخاى ال يفعُل ُيظها
 .(ةالتاريخي االستعالنات)
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 :اإلرادية 
o  قويٌّ )صفات( دائًماهللا. 

 

o  ُأخاى ال   هللُا أحياًنا قدًرا كبيًاا من قوِيِه، وفي أحياٍن  ُيظها
 .(ةالتاريخي يفعُل هذا )االستعالنات

 
 األدبية: 

o صالٌح، وقدوٌس، وعادٌل، وصادٌق، ومحٌب،   دائًماهللا
 .)الصفات(ورحيٌم، ورؤوٌف 

o  كان صالُحُه واضًحا أمام أعيِن األحيانِ في بعِض ،
ُعُب يمييُز هذا الصالِح اليميِع. لكن في أحياٍن أخاى، يص

 (.ةالتاريخي )االستعالنات
 

 اًلقتداء باهلل -2
ات هللا القابلة للمشاركة. على يدعونا الكتاب المقدس إلى االقتداء بصف

 :سبيل المثال
 (36: 6)لوقا  ميِذِه أن يقتُدوا باحمِة هللاِ قال يسوُع لتال. 

 
  (32 :4ه أن يقتدوا بصالح هللا )أفسساءيعليمات لقاّ أعطى بولس. 

 
 (16-15: 1بطاس  1ه أن يقتدوا بقداسة هللا )دعا بطاس قّااء. 

 
، وأن يتفَق إرادُينا مع إرادِة هللِا، وأن يتفَق ينبغي أن يتفَق أذهاُننا مع فكِا هللاِ 

 .طبيعُتنا األدبيُة مع طبيعِة هللِا األدبيةِ 
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هللِا األمناَء كيفيَة االقتداِء باهلِل في ضوِء كلِّ ما َأوَصى  شعب ال بدَّ أن يتعلم
 .به في الكتاِب المقدسِ 

 

 

 يهّيئناالاوِح القدِس  أنعالمين إننا ُنخضُع أنفَسنا لتعاليِم الكتاِب المقدِس 
 (.3-2: 3يوحنا  1لليوِم الذي فيه سنكوُن مشابهيَن للمسيِح بالكامِل )

 

 

 

IV. الخاتمة 
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 أسئلة المراجعة
 

 وضعها العلماء األكاديميين في الُعصوِر الُوسطىهي الثالثة استااييييات الائيسية التي ما  .1
أوصف كل استاايييية واذكا أمثلة لكيفية ظهور كل  ؟لتمييِز الحقائِق عِن هللِا من خالِل الطبيعةِ 

 .منها في الكتاب المقدس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأن هللا يشبه خليقته؟ ما الذي يمكن  في الكتاب المقدس عن البشاية يعلن وجهات النظا كيف .2
 ؟أن نتعلمه عن هللا من خالل فهمنا للبشا
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اذكا ؟ اإلجااءات لدراسة صفات هللا يضعواأن  هوتلعلماء الالناى أنه من الضاوري لماذا  .3
 .لدراسة هذا الموضوع علماء الالهوت النظامياستخدمهما  اثنين من اإلجااءات التيوصف وأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاضناهافي كل من الثالثة وثائق التاريخية التي  القابلة للمشاركةيتم يسييل صفات هللا  كيف .4
هذه القوائم بالاغم من االختالفات في المصطلحات  يشابهبب وراء في هذا الدرس؟ اشاح الس

 .التقنية
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بشكل عام من أجل ياييب  يالالهوت النظام هي الثالثة أقسام الكبَاى التي يستخدمها علماءما  .5
أما بين هللا والبشاية هو  أن التاكيز الكتابي على التشابهلماذا نيد ؟ القابلة للمشاركةصفات هللا 

 ؟القابلة للمشاركةضاوري لتاييب صفات هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيف يمكن لدراسة . القابلة للمشاركةبعض التطبيقات العملية المايبطة بدراسة صفات هللا  اشاح .6
 ؟هللا عن الصحيحةأن يساعدنا أن يكون لنا التوقعات  القابلة للمشاركةصفايه 
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 أسئلة التطبيق
 ؟هللا كما أعلنها لنا من خالل خليقته شخصية الذي يعلمته عن ما .1

من العهد القديم  أحدهم، قصتانا الكتاب المقدس كنظارة يمكننا من رؤية شخصية هللا. اخت عملي .2
أثاريك هايين في كشفهما عن شخصية هللا. لماذا  وضوًحا أكثامن العهد اليديد، ييدهما  واألخاى 
 ؟القصتين

أنه يمكننا أن نصبح مشابهين هلل بشكل أكبا في صفايه  افةمعالمسيحي  سلوككيشيعك في  كيف .3
 ؟؟ كيف يتحداك هذا األماالقابلة للمشاركة

نصوص من الكتاب ذكاناها في هذا الدرس. استخاج والتي  القابلة للمشاركةن صفات هللا واحدة م ااخت .4
كيفية يأثيا هذه ا في ، فكّ االعتبارمثال يسوع في  وضع. مع أظها فيها يسوع هذه الصفةالمقدس 

ر هذا التدريب مع كل الصفات القابلة الصفة بشكل خاص على حيايك وخدمتك. إن سمح لك الوقت، كاّ 
 ؟وستمنستا الموجزأسئلة وأجوبة للمشاركة والمذكورة في دليل 

، أننا ال مبادئ الديانة المسيحيةكلنا مخلوقون على صورة هللا، فإن جون كالفن الحظ في كتابه ألننا  .5
 .جابتكاشاح إ ؟عاف هللا. هل يتفق أم يختلف معهإلى أن نقدر أن نعاف أنفسنا ن

الالهويية  التصايحاتساعدنا على فهم ويطبيق القابلة للمشاركة أن يكيف يمكن لدراسة صفات هللا  .6
 ؟الموجودة في الكتاب المقدس على حياينا اليوم

وستمنستا الموجز في خدماينا أسئلة وأجوبة دليل  األدوار التي ييب أن يلعبها الوثائق التاريخية مثلما  .7
 ؟ العبادة واجتماعات

 .جابتكا منه؟ اشاح إأمورً أليباع هللا أن يتوقعون  أييوز .8

؟ كيف يساعدنا هذا التمييز أن نتينب خلق التوقعات ةالتاريخي استعالنايهاالختالف بين صفات هللا و  ما .9
 ؟الخاطئة عن هللا

يتفَق أذهاُننا مع فكِا هللِا، وأن يتفَق إرادُينا مع إرادِة هللِا، وأن يتفَق طبيعُتنا الكتاب المقدس أن  يدعونا .10
 ؟مختلفةفي ظاوف  األموراألدبيُة مع طبيعِة هللِا األدبيِة. اذكا بعض األمثلة لكيفية اقتدائنا باهلل في هذه 

 هذا الدرس؟يعّلمته في  أهم شيءما  .11



 
 

 نؤمن باهلل
 ة مشابهة هللا لنافيكي: لثالثالدرس ا

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

21 

 قائمة المصطلحات العسرة
إقاار اإليمان الائيسي للكنيسة  ان أوچسبرچ:إقرار إيم

ون؛ ثه الُمصلح األلماني فيليب ميالنكاللوثاية والذي كتب
في الميلس  1530يونيو  25وقد ُقّدم ألول ماة في 

 التشايعي في أوچسباچ.
 

إقاار اإليمان الذي كتبه المصلح  إقرار اإليمان البلجيكي:
في  1561 عام في( Guido de Brès)جيدو دي بايس 

 المقاييس العقائدية للكنيسة المصلحة. هولندا؛ أحد
 

( الهويي فانسي ومصلح 1564-1509) :جون كالفن
 .مبادئ الديانة المسيحيةرئيسي الذي كتب  يباويستانت

 
 يمكنكماالت هللا التي  الصفات القابلة للمشاركة:

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

 
كماالت جوها هللا المعلنة من خالل  الصفات اإللهية:

 مظاها ياريخّية متنوعة.
 

عتباره الخالق امصطلح الهويي عن هللا ب العلة األولى:
 ب الائيسي وراء كل شيء يحدث في التاريخ.والمسبّ 

 
الوسائل التي من خاللها اشتاك اًلستعالنات التاريخية: 

 كتابّي.هللا بنفسه في كشف التاريخ ال
 

كماالت هللا التي ال يمكن الصفات غير القابلة للمشاركة: 
مشاركتها مع البشا )مثل: القدرة الكلّية، العلم الكّلّي، 

 الحضور الكّلّي، وغيا المحدودية(.
 

مصطلح الهويي يشيا إلى حكم هللا المستما  السيادة:
 ويحكمه المطلق في الخليقة.

 
كد بصورة مباشاة بقدر عبارة يؤ التصريحات الالهوتية: 

 اإلمكان طاًحا الهويًيا واقعيًّا واحًدا على األقل.
 

via causalitatis:  "عبارة اليينية يعني "طايقة السببية
التعّلم عن هللا من خالل مالحظة األشياء الحسنة التي  أيي

خلقها؛ وهي جزء من االستاايييية الثالثية التي أسسها 
ن في العصور الوسطى للبحث فالسفة الالهوت األكاديميو 

 في الالهوت الطبيعي.
 

via eminentiae:  طايقة التسامي"عبارة اليينية يعني" 
التعّلم عن هللا من خالل مالحظة كيف أن هللا أسمى أي 

وهي جزء من االستاايييية الثالثية التي من مخلوقايه؛ 
أسسها فالسفة الالهوت األكاديميون في العصور الوسطى 

 ي الالهوت الطبيعي.للبحث ف
 

via negationis: أي ايقة التباينعبارة اليينية يعني "ط "
وهي جزء من التعّلم عن هللا من خالل يباينه مع خليقته؛ 

االستاايييية الثالثية التي أسسها فالسفة الالهوت 
األكاديميون في العصور الوسطى للبحث في الالهوت 

 الطبيعي.
 

ملخص  ر الموجز:دليل أسئلة وأجوبة وستمنست
كالسيكي للتعليم المسيحي، يم نشاه عام  يباويستانت
1647. 

 
 


