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عقيــدة املسلم
إعجاز القرآن
القرآن هو الربهان العقيل ىلع صدق رسالة انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،ذلا فهو معجزة باقية

إىل آخر الزمان  ،خبالف املعجزات املادية ملن سبقه من الرسل  ،واليت يه حجة ىلع من
شاهدها واعرصها فحسب.

يتمثل الربهان ىلع صدق تزنيل القرآن يف :
( أ ) إ عجاز بيانه
( ب) صدق معارفه ونبوءاته
(ج ) حكمة ترشيعه.
اإلعجاز البياني
ثبت بعجز العرب يف لك زمان عن اإلتيان بمثله أو مضاهاته  ،رغم:
( أ ) حتدي القرآن هلم
( ب ) وجود ادلافع دلى الاكفرين األوائل ويف لك جيل
( ج ) انتفاء املانع ؛ وهم أهل الفصاحة وابلالغة ؛ والقرآن بلغتهم وألفاظهم وأسايلبهم.
يتمثل اإلعجاز ابلياين يف :
( أ ) كمال انلص القرآين وسموه عن انلقد
( ب ) اختالفه ابلني عن سائر صور ابليان البرشي من شعر ونرث
( ج ) اتلباين الكبري بني خصائصه وخصائص حديث مبلغه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
.
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من أوجه إعجاز البيان القرآني (عامة):
● جريانه ىلع مستوى رفيع واحد رغم تنوع املعاين واملوضواعت ،حىت آيات الترشيع
واألحاكم.

● مناسبته للك انلاس ىلع اختالف معارفهم وعصورهم ،فيفهمه ويتأثر به ويتبعه العامة
واخلاصة ،والبسطاء والعلماء ،ىلع امتداد الزمان وتتابع القرون.

● تداخل معانيه وموضواعته حبيث ترتبط يف بناء متاكمل متناسق يتعذر اإلتيان بمثله.
● خلوه من اتلكرار إال لغرضني :اتلأكيد وما يصحبه من تضخيم املعىن وتعظيم اتلأثري ،أو
ألجل تكامل الصور واألشاكل اليت يعرض بها املوضوع.

● اإلحساس جبالل الربوبية اذلي ييش به اتلعبري القرآين برمته ،إذ يستحيل نفسيا أن
يتصنع برش تقليد هذا األسلوب ىلع امتداد نص بهذا القدر.

● ترصيف ابليان باتلنوع الشديد يف اتلعبريات نلفس املوضوع ،حبيث يؤدي لك تعبري معىن
جديدا.

● اتلنوع الشديد يف توجيه اخلطاب بما يتناسب مع الرسد وجيسد املواقف واملعاين جتسيدا
حقيقيا واقعيا (من اهلل إىل الرسول أو إىل مجااعت من انلاس ،أو عن اهلل ،أو بضمري الغائب

عن أشياء أو أشخاص أو مجااعت).

● إخراج مدلول اللفظ واجلملة من املعىن املجرد إىل الصورة املحسوسة املتخيلة.
● حتويل الصور من شلك صامت إىل منظر يح متحرك.
● تضخيم املنظر وجتسيمه حيثما يتطلب اجلو واملشهد ذلك.
● تكامل ووحدة موضواعت اآليات والسور يف القرآن كلك ،حبيث يفرس بعضه بعضا.
● إعجاز الوفاء باألهداف املتباينة واملتضادة يف نفس الوقت مثل :اإلجياز الشديد أو احلذف
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مع الوفاء الاكمل باملعاين املرادة ،واإلمجال يف القول مع تفصيل املعىن ،وخطاب العامة

وخطاب اخلاصة ،وإقناع العقل مع إمتاع العاطفة.

● اإلعجاز العددي اذلي يتمثل يف موافقات يف تكرار بعض األلفاظ املتقابلة ،اليت يعجز
أي خملوق ىلع مرااعتها مسبقا يف صياغة نص بهذا الطول واتلنوع ،ويستحيل أن يتحقق
بمجرد الصدفة املحضة .

من أوجه اإلعجاز اللفظي:
● الكمال يف اختيار لك لفظ حبيث يؤدي املعىن ىلع أدق وجه وأوفاه بما ال يؤديه لفظ آخر.
● االختيار ادلقيق لأللفاظ املرتادفة حبيث تمزي بني أدق الفروق يف املعىن ،وحبيث إذا
استبدل اللفظ بمرادفه فقد انلص عمق معناه ودقة تصويره ومجال جرسه.

● اتلجانس يف ادلاللة القرآنية للك مرتادف حيثما تكرر استخدامه يف القرآن.
● الرباعة يف استخدام اللفظ الواحد حبيث يؤدي معىن مغايرا حسب موضعه يف القرآن.
● جتانس استخدام احلروف (مثل ابلاء والفاء و ثم) بنفس ادلاللة للك منها يف لك أرجاء
القرآن.

من أوجه إعجاز اجلملة القرآنية:
● االتساق اللفظي الصويت ،اذلي تدركه األذن – حىت لو لم تفهم املعىن أو تعرف العربية،
وترتب ذلك سهولة نطقه باللسان ،وتيسري حفظه عن ظهر قلب ،حىت حيفظه الطفل الصغري
كما حفظته األجيال .وليس ثمة نص بهذا الطول وهذا اتلنوع يرسه اهلل للحفظ ككتابه

العزيز.

● دالتلها بأقرص عبارة ىلع أوسع معىن ،ومن ذلك بالغة احلذف يف بعض املواقف لدلاللة
ىلع املعىن بأبلغ عبارة وأكرثها تأثريا.

الرتتيب املحكم لأللفاظ داخل اجلملة ،وللجمل داخل اآلية ،ألدق تعبري وأعمق تأثري.
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● ابلالغة املثىل يف توظيف الصور ابلالغية واملحسنات ابلديعية واألسايلب اإلنشائية يف
املوضع وبالقدر املناسب بال مبالغة أو افتعال.
إعجاز القصص القرآني:
● وحدة أهدافها تلحقيق اغيات ثالث :إثبات الويح وانلبوة ،واملوعظة واالعتبار ،وبيان
وحدة الرساالت السماوية.

بالغة االقتصار ىلع رسد اتلفاصيل اليت ختدم هذه األهداف.
● تكرير رسد القصة يف سور خمتلفة بصورة مغايرة يف لك مرة ،حبيث يتاكمل موضوع
القصة رغم رسدها يف مشاهد ومواضع خمتلفة ،مع اتلنوع يف استهالل رواية القصة وادلخول

إيلها.

● إقحام انلصائح والعظات يف ثنايا القصة.
●العرض اتلصويري اليح ،و العرض اتلمثييل للقطات واملشاهد املرتابطة ،وحذف ما ال يلزم
من املشاهد واتلفاصيل؛ إذاكء للتصور واخليال.
إعجاز السور القرآنية:
● جتانس املعاين واألسلوب واإليقاع للك سورة رغم تناوهلا موضواعت متعددة ونزول آياتها
يف مناسبات متباعدة ،يقطع بأن مصدر القرآن اعلم حميط بالغيب مهيمن ىلع األحداث
والقدر ،وليس ذلك إال هلل اخلالق العليم سبحانه وتعاىل.
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اإلعجاز املعريف للقرآن
يتضح صدق معارف القرآن فيما جاء به من مفاهيم وما ذكره من حقائق ،وما استخدمه من

عبارات تتطابق مع املعارف العلمية واتلارخيية؛ اليت لم تكن معروفة أو مفهومة عند نزول
القرآن ،وظلت كذلك لقرون عديدة.

مما سبق به القرآن من معارف ما قرره أو أشار إيله يف :
( أ ) املفاهيم األساسية للعلم احلديث؛ اكخلضوع للقوانني العلمية ،دورات احلياة ،وزوجية

الاكئنات

( ب ) طبيعة الكون  :النهائيته ،وصور احلياة فيه ،وتطوره  ،واتساعه املستمر ،والسفر فيه

ومصاعب ذلك  ،ونسبية الزمن فيه  ،وطبيعة الشمس والقمر

(ج) كروية األرض وحركتها ،ودور اجلبال يف تثبيتها ،وطبيعة الغالف اجلوي ،ودورة

السحاب واملطر،ومصادر مياه األنهار والعيون ،ووجود األحجار الكريمة يف ابلحار واألنهار،

وطبيعة الرتبة الزراعية

(د ) اعلم احليوان  ،ودور املاء يف حياته
(ه) نشأة وتطور األجنة ،وفوائد عسل انلحل ،وحكمة الرضاعة الطبيعية وحتريم اخلمر
واللحوم الضارة ،وتعليم آداب وقواعد انلظافة

( و ) احلقائق اتلارخيية كبقاء مومياء الفراعنة  ،وحتريف اتلوراة واإلجنيل وبشارة حممد صىل
اهلل عليه وسلم فيهما ،واإلرشاد إىل دراسة اتلاريخ الطبييع

( ز ) اتلنبؤ حبفظ القرآن إىل آخر الزمان ،وعجز البرش عن مضاهاته  ،واتلنبؤ باتضاح املزيد
من أوجه إعجازه ىلع امتداد الزمان.

-7-

اإلعجاز التشريعي
● تتمثل حكمة ترشيع اإلسالم ،اذلي خيتلف عن أي ترشيع برشي يف شموهل ووسطيته  ،ويف
تكامله إذ يبدأ بتحرير عقل املسلم من الرشك واألوهام  ،ويربطه خبالقه طوال حياته ،

ويوجه سلوكه إىل ابتغاء رضا اهلل يف آخرته  ،ويربيه ىلع اتلقوى والسيطرة ىلع أهوائه  ،ثم
يهيئ هل املجتمع املتاكفل املرتابط  ،وحيميه من نوازع الشيطان باحلدود والعقوبات الرادعة.

● يتمثل إعجاز ابليان الترشييع يف :صبغ لك املواضيع بصبغة اهلداية واملوعظة واإلرشاد،
واتلدرج يف الترشيع تلعويد انلاس اتلحول عن فواحشهم ،وإظهار اتليسري وتأكيد الفالح

والصالح يف ادلنيا واآلخرة ملن يتبع رشع اهلل ،مع إبراز أسوأ سمات وأعمال الاكفرين وإبراز
أسىم خصال وفعال املؤمنني ،وكذلك املقابلة دائما بني حدي اثلواب والعقاب يف اجلنة

أوانلار .
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أركان اإلميان
●أراكن اإليمان ستة :اإليمان باهلل تعاىل ،وباملالئكة ،وبالكتب السماوية ،وبالرسل
واألنبياء ،وبايلوم اآلخر ،وبالقدر خريه ِّ
ورشه.
ِ
اإلِميان باهلل:
ُ
ُ
َ ْ
ح َدانيَّته ُ ،
ور ُبوبِيَّ ِته ،وألو ِه َّي ِته.
● اإليمان باهلل هو اإليمان بوجوده  ،وو ِ ِ

َْ َ
َ َ
ُ
وجد.
● وجود اهلل بديهة عقلية  ،إِذ ال موجود بال م ِ
ْ َ
● َوحدا ِن َّية اهلل بديهة عقلية ،يدل عليها وحدة الكون والقوانني الكونية ،وألن تعدد اآلهلة
يدل ىلع نقص لك منها.

● للوحدانية أبعاد جيب اإليمان بها  :وحدانية اذلات  ،والصفات  ،واألفعال.
َ ًْ
● ُر ُبوبِ َّية اهلل تعين هيمنته اللكية ىلع الكون وما فيه ومن فيه خلقا ورزقا وتدبريا ،ويقتيض
ً
اإليمان أيضا توحيد الربوبية ونفيها عن غري اهلل تعاىل.
● األلوهية تعين عبودية لك اخللق هلل الواحد  ،ويه عبودية ال ِإرادية للك الاكئنات احلية
واجلوامد ،ويه اختيارية ألهل اإليمان  ،بامتثاهلم هلل وحده يف االعتقاد والسلوك والعمل.

● توحيد اهلل يتطلب اخلضوع هل وحده يف لك ما جاء به من ترشيعات ،وال يتعارض ذلك مع
حرية اتلقنني والترشيع البرشي فيما لم يرد فيه نص أو توجيه من اهلل ورسوهل ،وبما ال

يتعارض مع األهداف العامة للترشيع اإلساليم ؛ وال مع أي نص يف القرآن أو حديث

صحيح يف السنة أو حكم مبين ىلع مثل هذا انلص أو احلديث.
ُْ
● صفات اهلل كما جاءت يف القرآن والسنة تف َه ُم طبقا لقواعد اللغة  ،دون زيادة أو إِنكار،
ُْ
اإلدراك احليس للبرش لطبيعة
ودون جدل فيما ال يدركه العقل البرشي أو يتجاوز قدرات ِ
هذه الصفات .
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اإلميان باملالئكة

● نؤمن باملالئكة يف حدود ما أخرب القرآن والسنة ويه خملوقات نُ َ
ورا ِن َّية ال تدركها
حواسنا.

● املالئكة تطيع اهلل يف لك يشء.

ُ َّ ُ
الم َوَّكون حبفظ البرش من
● للمالئكة أدوار خمتلفة حددها اهلل سبحانه وتعاىل  ،منهم
السوء  ،ومنهم املوَّكون بتسجيل أعمال البرش  ،ونرصة املؤمنني  ،وغري ذلك.

ََ
ْ
وملك املوت،
كجربيل ملك الويح ،ومياكئيل (مياكل) ،
● ذكر القرآن بعض املالئكة
َ َ
بسقر ،ومحلة العرش.
ومالِك خازن انلار  ،والتسعة عرش املوَّكون
اإلميان بالكتب السماوية
● أنزل اهلل ىلع بعض رسله نصوصا ً هادية  ،ذكر القرآن منهاُ :ص ُ
حف ِإبراهيم  ،وتوراة موىس
َ ،
وز ُبور داود  ،وإِجنيل عيىس  ،والقرآن ىلع خاتم املرسلني.
َ
َ
● ُح ِّرفت لك الكتب السماوية وأضيف إِيلها الكثري بأيدي البرش أو اندثرت  ،بينما ُح ِفظ
القرآن الكريم ِإىل آخر الزمان  ،وذلك من ِإعجاز القرآن.
ْ
● القرآن ُمع ِجز من لك جوانبه :لغته وبيانه  ،معارفه العلمية واتلارخيية  ،ترشيعه ونبوءاته ،
ويتسع ِإدراكنا إلعجازه لكما اتسعت معارفنا.
ُ
َ
رت َجم وإنما ُت َ ْ
● القرآن ال ُي َ ْ
رت َجم معانيه  ،وال ي َعد قرآنا ِإال يف ن ِّصه العريب املعجز اذلي نزل به
ِ
 ،ويقتيض ذلك العناية باللغة العربية واحلفاظ عليها.
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اإلميان بالرسل واألنبياء
● اصطىف اهلل أنبياء هلداية البرش يف لك زمان وماكن.

● بعض األنبيا ِء ُر ُسل أرسلهم اهلل تلبليغ رساالته وكتبه.
ً
ً
َ
● ذكر القرآن مخسة وعرشين نبيا أوهلم آدم وخات ُم ُهم حممد صىل اهلل عليه وسلم.
● من األنبياء من ُعرفُوا بأُول َ
الع ْ
وإبراهيم وموىس وعيىس وحممد.
نوح
:
الرسل
من
م
ز
ِ
ِ
ِ
ً
اإليمان باألنبياء مجيعا بال استثناء ركن من أراكن العقيدة.
● ِ
اإلسالم الكربى فيه القرآن الكريم.
● أيد اهلل رسله بمعجزات حسية ،أما معجزة ِ
● األنبياء معصومون يف أخالقهم ويف أمانة نقل ادلعوة  ،وهم يف الفضل درجات  ،وأفضلهم
َ
خات ُم املرسلني.
َّ
ُ
ومارق
● خ ِت َمت انلبُ َّوة والرسالة بمحمد صىل اهلل عليه وسلم  ،ولك ُمدع غري ذلك كذاب؛
ِ
من دين اإلسالم كأتباع َ
ابلها ِئ َّية والقاديا ِن َّية .
ِ
اإلسالم دين الفطرة.
● ِ
● لك الرسل يُ َص ِّد ُق ُ
بعضهم بعضا ً وقد ب َ َّ َ
رش موىس وعيىس ببعثة حممد صىل اهلل عليه وسلم.
اإليمان بنبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم هو نصف الشهادتني ـ الركن األول لإلسالم.
● ِ
اإلسالم.
● جوهر الرساالت السماوية واحد وهو ِ
اإلميان باليوم اآلخر
َ
ُ َ َّ
ُ َ َّ
ََ
ُ
َ
● قد ُر املوت مقرر يف األزل ال يقدم وال يؤخر  ،وال يعلمه إِال اهلل.
َْ ُ
ََ َْ
الملكني  ،وما يرتتب عليه من عذاب
الرب َزَ فرتة انتظار إِىل قيام الساعة  ،تبدأ بسؤال
●
القرب أو نعيمه.
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ْ
● اإليمان بالساعة يتضمن اإليمان بأَ ْ َ
اطها الصغرى اليت أنبأ بها الرسول صىل اهلل عليه
رش ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
وسلم  ،ومعظمها يتعلق بفساد الزمان وانقالب األحوال  ،ثم أرشاطها الكربى .
البعث واحلساب

َ
● ال يعلم موعد الساعة ِإال اهلل.
ً
َْ َ
ُ ُ
َّ ْ
الصعق ثم نفخة القيام حيث يبْ َعث انلاس مجيعا للحساب.
● ثم تأيت نفخة
رش انلاس إىل ْ
● ثم ُحيْ َ ُ
املوقِف العظيم.
ِ
ُ َ َّ ُ
● يف موقف احلساب يتعرض انلاس للهول األكرب اذلي يشتد أو خيفف حسب رصيدهم من
األعمال
ْ
ُْ ُ
● ثم يع َرض ىلع لك ام ِرئ حساب حسناته وسيئاته  ،ثم توزن احلسنات والسيئات بمزيان ال
ُْ
ندرك كن َهه.
ْ
َّ
● ثم يُ ْد َف ُع انلاس مجيعا ً إىل ِّ
الرصاط  ،وهو ِجرس ممتد فوق َج َهنم اهلل أعلم به  ،يسقط منه من
ِ
ُْ
َ َّ ُ
رجحت كفة سيئاته من عصاة ومرشكني بينما ينجو الطائعون املحسنون إِىل جنة اخلدل.
اإلميان بالقضاء والقدر

ُ ْ َ
َ َ
المحكم اذلي وضعه اهلل للك ما حيدث يف الكون ،أما القضاء فهو نفاذ
● القدر هو انلظام
قدر اهلل ،وال جمال للصدفة أو احلظ فيما تأيت به املقادير.

َ
ُ
وحي َ
اسب ،
اإلنسان يف اختاذ قرارات ومواقف ي ُ ْسأل عنها
● ال تعارض بني القدر وبني حرية ِ
ْ
ما دامت بِ َمحض اختياره.
اإليمان بالقدر ال يتعارض مع رضورة األخذ باألسباب  ،وال مع ادلاعء هلل تعاىل لالسزتادة
● ِ
من فضله وختفيف قضائه.
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َ
اإليمان بالغيب اذلي بَيَّن ُه اهلل يف كتابه يقتيض التسليم بكل ما فيه؛ سواء ما اكن يتعلق
● ِ
اإلهلية أو املالئكة أو الرسل أو الرساالت أو ايلوم اآلخر.
باذلات ِ

اإلنسان من مستوى احليوان اذلي ال يدرك ِإال حبواسه ِإىل
اإليمان بالغيب يرفع عقلية ِ
● ِ
إِدراك عقيل وتصور أوسع للوجود بأكمله .

نواقض اإلميان
من نواقض اإلميان
● تقديم القرابني واذلبائح ألصحاب األرضحة من أويلاء اهلل الصاحلني وغريهم؛ واتلوسل

إيلهم وطلب الشفاعة منهم ؛ والطواف حول قبورهم واتلماس الربكة بمجاورتها  ،والتسمح
بها.

● اداعء علم الغيب ،وتصديق املنجمني والعرافني.
● اتلطري وعمل اتلمائم وتعليقها وممارسة السحر والشعوذة.

َ َّ
املستمدة
● إنكار نصوص القرآن واألحاديث الصحيحة ،أو رفض العمل باألحاكم القطعية
منها .

حتريف األديان
● الرساالت السماوية لكها ـ يف األصل ـ رسالة واحدة :أن اهلل واحد ال رشيك هل  ،أحد
ليس مركبا من اثنني أو ثالثة  ،لم يدل ولم يودل.

● سبب احنراف العقائد :تدخل البرش من كهنة ورجال دين وزعماء وأدعياء تلغيري ما
رشعه اهلل و أوىح به إىل أنبيائه.
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● تتشابه العقائد املحرفة يف واحد أو أكرث من:
( أ ) إرشاك غري اهلل معه يف العبادة
(ب) نسبة الودل أو الزوجة إىل اهلل
( ج ) اعتبار اهلل أقنومني أو ثالثة بمسميات خمتلفة
( د ) تقديس أو تأيله أنبياء برش أو غريهم
(ه) اختاذ أصنام أو صور أو رموز مادية
( و )إضفاء العصمة ىلع كهنة أوزعماء أو طائفة أومجاعة متمزية
( ز ) حتريف انلصوص السماوية بأيدي البرش ،و إضفاء القداسة ىلع نصوص برشية واداعء

أنها من اهلل تعاىل

(ح) دعوى موت اإلهل املعبود وقيامه من القرب وصعوده إىل السماء ،تكفريا عن خطايا
البرش .

من عقائد غري املسلمني
● عقيدة اهلندوكية (الربهمية):
( أ ) تثليث األلوهية  :براهما اخلالق وفشنو حايم اخللق وسيفا املفين املعيد
( ب ) اختاذ اهلل ودلا :كرشنة
( ج ) صلب كرشنة وقيامته
( د ) اعتبار الكهنة (الرباهمة) يتلكمون باسم اهلل  ،واختاذ نظام طبيق أعاله الرباهمة وأدناه
املنبوذون

( ه ) حلول اهلل يف حيوانات تعبد اكبلقرة
( و ) تناسخ األرواح بني الاكئنات  ،وباتلايل إنكار اآلخرة واجلزاء ( ز ) عقيدة السيخ تشابه
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اهلندوكية فيما عدا توحيد اهلل  ،ودعوى االحتاد باهلل.
● عقيدة ابلوذية ( واجلينينية ):
( أ ) جتاهل اخلالق أو إنكار وجوده
( ب ) عبادة بوذا ( أو مهاويرا ) وتقديس تمثاهل
(ج ) مودل بوذا من غري أب يف  72ديسمرب
( د ) موت بوذا وقيامته
(ه ) إنكار ابلعث واجلزاء
(و) دعوى الوصول إىل حالة اإلرشاق( الرنفانا) عن طريق الزهد واتلقشف واستعذاب األلم.
● عقيدة املجوسية ( الزرادشتية ):
( أ ) ثنائية اإلهل  :مازدا هلإ الرش والظالم  ،وأهورا هلإ اخلري وانلور  ،ثم عبادة انلار
( ب ) احتاكر العلم للكهنة وتقديسهم  ،ونظام الطبقات.
العقيدة ايلهودية:
( أ ) تعدد اآلهلة بنسبة أبناء وأقارب إىل اهلل
(ب ) تصوير اهلل بصورة برشية ( صورة آدم )
( ج ) اداعء أن اهلل خاص ببين إرسائيل
( د ) اداعء مقام انلبوة للكهنة واألحبار
( ه ) ايلهود شعب اهلل املختار
( و ) نيف احلساب وايلوم اآلخر
(ز ) اتباع "اتلوراة" ،ويه أيضا العهد القديم ( يف الكتاب املقدس للنصارى ) اذلي يضم
جمموعة من األسفار اليت ألفت عرب مئات السنني؛ بعد وفاة موىس عليه السالم؛ تتناول
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تاريخ بين إرسائيل وأنبيائهم وأخبار القضاة وامللوك وتقايلد وآراء الكهنة و األاغين و األمثال

الشعبية  ،وال يمت لك ذلك بصلة للتوراة اليت أنزلت ىلع لكيم اهلل موىس عليه السالم،

وكذلك تقديس اتللمود اذلي وضعه الكهنة بعد ذلك.
● العقيدة انلرصانية (املسيحية):
( أ ) تأيله عيىس عليه السالم
( ب ) اعتبار املسيح ابن اهلل
( ج ) تثليث األلوهية ؛ بصور خمتلفة بني املذاهب
( د ) دعوى صلب املسيح وقيامته

( ه ) دعوى خالص البرش من اخلطيئة اليت ارتكبها جدهم آدم عن طريق صلب املسيح
( و ) عصمة الكنيسة واعتبارها تتحدث وترشع وتغفر باسم اهلل
( ز ) اختاذ وتقديس صور وتماثيل املسيح والعذراء  ،والصليب
( ح ) اتباع العهد القديم ( انظر ايلهودية )  ،والعهد اجلديد؛ املكون أساسا مما يسىم

باألناجيل األربعة ،اليت ليست سوى رسد لسرية املسيح عليه السالم؛ بأربع روايات متباينة
منسوبة ألصحابها (مىت ومرقس ولوقا ويوحنا)؛ ويه بذلك ليست اإلجنيل املزنل ىلع عيىس
عليه السالم ،كما يضم العهد اجلديد رسائل ونبوءات ملؤلفني خمتلفني ،واعتبار ذلك لكه
الكم اهلل؛ يتىل ويتعبد به.
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