
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  ؟إهل واحد أم ثالثة الثالوثحتضري ملُناظرة بُعنوان: 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنترص شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الُمقدمة: ۩

الكريم أنه ليس  الذي أخربنا يف كتابه ،ومل يكن له ُكُفواً أحد ،ومل ُيوَلد ،الذي مل َيلِد ،احلمد هلل الواحد األحد

َلـٍه إِالَّ إَِلـٌه فقال ُسبحانه وتعاىل: } ،من جنس األلوهية إال واحد َ َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إِ نَّ اّلله
ْ إِ ِذيَن َقاُلوا َقْد َكَفَر الَّ لَّ

ِذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم عَ  نَّ الَّ ْ َينَتُهواْ َعَّمَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ ن ملَّ
ُ  (37)َذاٌب َألِيٌم َواِحٌد َوإِ  َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواّلله

ِ
َأَفاَل َيُتوُبوَن إِىَل اّلله

ِحيٌم  دًا عبد اهلل ورسوله ،({ ]املائدة[37)َغُفوٌر رَّ  ،وأشهد أن عيسى بن مريم عبد اهلل ورسوله ،وأشهد أن ُُممَّ

 وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه.

 خالل اآليت:؟ نفهمه من كيف نفهم اتلثليث ۩

 ستخدمة يف رشح الثالوث.مُ ـصطلحات التعريف اآلباء للمُ  .1

 صطلحات التي وضعوها.مُ ـرشح اآلباء للثالوث ُمستخدمني ال .2

 أي عقيدة من العقائد اخلاصة بالثالوث. هامجتدراسة اهلرطقات التي  .7

 ُمطالعة األيقونات والرسومات الـُمستخدمة لرشح وتوضيح الثالوث. .7

اسات التي ختص الثالوث.ُمطالعة  .5  الصلوات والُقدَّ

6. :ً  ُمقارنة بني اإلسالم واملسيحية والوثنية.ـال أخريا



 تعريف اثلالوث يف املوسواعت: ۩

Catholic Encyclopedia > T > The Blessed Trinity > The dogma of the Trinity 

http://www.newadvent.org/cathen/15047a.htm 

[The Trinity is the term employed to signify the central doctrine of the Christian 

religion — the truth that in the unity of the Godhead there are Three Persons، the 

Father، the Son، and the Holy Spirit، these Three Persons being truly distinct one 

from another. Thus، in the words of the Athanasian Creed: "the Father is God، the 

Son is God، and the Holy Spirit is God، and yet there are not three Gods but one 

God."] 

التي هي أن يف  احلقيقة -للديانة املسيحية الثالوث هو التعبري الذي استخدم للداللة عىل العقيدة املركزية ]: الرتمجة

. متَّميزون متاماً  ب، االبن، والروح القدس، هؤالء األشخاص الثالثةاآل وحدانية األلوهية هناك ثالثة أشخاص:

ولكن  ،اإلهل، والروح القدس هو اإلهل، االبن هو اإلهلاآلب هو  :تعبري العقيدة "األثناسيوسية"وهكذا، عىل حد 

 [".ثالثة آلهة بل إهل واحد ليسوا 

 تعريف املُصطلحات

 املصطلحات الُمستخدمة: ۩

 ( اجلوهر والطبيعة العامة.ουσιαأوسيا ) ●

 ( األقنوم: ذات قائمة بنفسها من جوهر ُمعني.υποστασιςهوبوستاسيس ) ●

و ●  ( واحد يف اجلوهر.ομοουσιοςسيوس )وهوموأ



 :واألقنوم اجلوهر ۩

السؤال: ما ] 12صـ - الطبعة األوىل ،دار نوبار ،املسيحية األرثوذكسيةمائة سؤال وجواب يف العقيدة : ياألنبا بيشو

وتعني  "هيبو"وهي مكونة من مقطعني:  ،اجلواب: كلمة أقنوم باليونانية هي هيبوستاسيس ؟معنى كلمة أقنوم

معناها ما يقوم والهوتيًا وهبذا فإن كلمة هيبوستاسيس تعني حتت القائم  ،وتعني قائم أو واقف "ستاسيس" و ،حتت

ولكنه  ،وله إرادة ،واألقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته اخلاصة به. عليه اجلوهر أو ما يقوم فيه اجلوهر أو الطبيعة

 [واحد يف اجلوهر والطبيعة مع األقنومني اآلخرين بغري انفصال.

ر األول ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

نحن نرتبط أواًل ببعض ارتباطًا  ،نحن الذين ننتسب للبرشية]. 55 ،53صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية 

ه أقنومه فكل منا ل ،وذلك برباط طبيعتنا الواحدة ويف نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة أخرى ،وثيقاً 

نتغذى عىل  ،وقد رصنا أعضاًء يف جسد املسيح ،وواحد توما واآلخر متى ،فالواحد بطرس واآلخر يوحنا ،اخلاص

 [وخمتومني يف الوحدة بالروح القدس. ،نفس اجلسد

ر األول ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

 األقنوم ُيطل  عىل األقانيم َّمبين ،اجلوهر هو حقيقة مشرتكة]. 66 ،55صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123آبائية نصوص 

ف اإلنسان بأنه حيه وناط  وفاين ،املشرتكة يف هذا اجلوهر الواحد  ،وهذا هو املفهوم املناسب له ،)...( نحن ُنعرِّ

د فردًا فرداً . ونحن نقول إن هذا ُيعربِّ عن جوهره وهنا جيد توما ومرقس  ،وهذا التعريف ينطب  عىل كل األفرا

وهكذا نحدد اجلوهر ال نحدد بعد ماهية األشخاص الذين  ،وبطرس وبولس مكاهنم الصحيح حسب اعتقادي

وحينَّم نقول توما وبطرس  ،. فحينَّم نقول "إنسان" بشكل عام فهو ليس بطرس وال بولسنتكلَّم عنهم بشكل دقي 

فقد أظهرناه موجوداً  ،وهذا ال ُيقلِّل من كل منهم "كإنسان" ،نحن نخرج من حدود ما نسميه باجلوهر الواحدف

دون أن  ،أما األقنوم فهو ُيطل  عىل كل واحد يف ذاته ،اجلوهر هو لكل إنسان دليل عىل النوع ،. إذنبأقنومه اخلاص

 [لط بني العام واخلاص.ننسى أنه ُيشري أيضًا إىل رشكة اجلوهر ولكن دون أن نخ

 - الطبعة األوىل ،مكتبة باناريون ،بحث تارخيي الهويت( ،جممع خلقيدونية )إعادة فحصاألب ف. يس. صموئيل: 

يدل عىل ‘ إنسان’مصطلح وقام البطريرك ساويرس األنطاكي بتوضيح وجهة نظره من خالل قوله إن "] 662صـ

 ، Severus،Contra Grammaticum ،op. cit. I" ]البرشياجلنس وعىل االنتَّمء العمومي لكل اجلنس 



p.56]، باإلنسان  ،سافك دم اإلنسان"حني تكلم اهلل إىل نوح وبنيه قائاًل:  ،وأشار إىل دليل كتايب يف سفر التكوين

تلك اآلية مل تكن وأكد البطريرك ساويرس أنه يف  ،(6/5)تك "ألن اهلل عىل صورته عمل اإلنسان ،يسفك دمه

. ولكن من الناحية األخرى حينَّم نطل  ولكن إىل أي إنسان ينتمي إىل كل اجلنس البرشي ،شارة إىل إنسان ُُمدداإل

]  فنحن نقصد أنه ينتمي إىل األوسيا )إىل اجلنس البرشي( ،أنه إنسان -مثل يعقوب أو ألقانه  -عىل شخص ُُمدد 

Severus،Contra Grammaticum ،op. cit. I ،59-p.57 ]، ل من يعقوب وألقانه هو هيبوستاسيسوك، 

 [( بصورة منفصلة وخاصة.concrete existenceألن كل منهَّم استقبل وجوده املحدد )

 استخدام لفظة "اهلل": ۩

 ،مكتبة باناريون ،الفكر الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىل ،اإليَّمن بالثالوثتوماس ف. تورانس: 

أم نمط  ،هل كيان االبن والروح القدس هو الذي يمكن إرجاعه إىل أقنوم اآلب]. 251صـ -الطبعة األوىل 

ر ثبات رأيه  -وقد سعى ق. غريغوريوس النييص للرد عىل هذه النقطة  ؟وجودمها األقنومي  -رغم عدم استمرا

( )الذي ُيطل  عىل أي من األقانيم الثالثة( إنَّم ُيشري إىل Θεοςلفظ "اهلل" )حيث أوضح يف كتابه "أفكار شائعة" أن 

وبالتايل فإن اآلب ليس اهلل بفضل أبوته بل بفضل  ،(υποστασις( وال ُيشري إىل أقنوم )ουσια) "اجلوهر"

 [وإال فال يكون االبن وال الروح القدس هو اهلل. ،جوهره

 ،مكتبة باناريون ،الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىلالفكر  ،اإليَّمن بالثالوثتوماس ف. تورانس: 

أو  ،والثالثة فيهم الالهوت ،والثالثة هم واحد ،الالهوت )اهلل( هو واحد يف ثالثة]. 776صـ -الطبعة األوىل 

 (Gregory Naz.، Or.، 39.11) [بتعبري أكثر دقة الثالثة هم الالهوت )اهلل(.

 الفرق بني الصفات واألقانيم: ۩

ر الثاين ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

ال  ،يف كائن ما الصفات الكامنةإن األشياء العارضة أو ]. 55 ،55صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية 

موجودة كيشء قائم  ،. فهي حسب الظاهرولكنها موجودة بسبب انتساهبا لغريها ،ذاتهُيمكن أن ُتعترب كيشء قائم ب

وهكذا فإن "املولود" و "غري بل هي تنتمي إىل طبيعة أخرى.  ،ولكنها يف الواقع ال متلك طبيعة خاصة هبا ،بنفسه

هناك والدة أم عدم والدة )هلذا ولكنهَّم ُيظِهران لنا ببساطة إن كانت  ،املولود" ليسا أمرين قائمني بذاهتَّم مثل األقنوم

 [.األقنوم(



ر الثاين ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

وجود امليول الرشيرة عن إذن ماذا سيقول هؤالء الناس ذوِو ]. 166صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية 

وهكذا االبن  ،فاآلب هو احلياة والنور واإلهل احلقيقي ،أقصد االبن الوحيد ،صفات اهلل اآلب يف َموُلوده الذي َوَلده

 [.ولكن بالطبيعة والتساويوذلك ليس بمجرد املشاركة )مثل البرش(  ،أيضاً هو احلياة والنور واإلهل احلقيقي

 17 ،17صـ - الطبعة األوىل ،دار نوبار ،وجواب يف العقيدة املسيحية األرثوذكسية مائة سؤال: ياألنبا بيشو

والعقل قارص عىل االبن  ؟السؤال: هل يمكننا أن نقول أن الكينونة يف الثالوث القدوس قارصة عىل اآلب وحده]

طبقاً فينبغي أن نالحظ أنه  ،ال يمكننا أن نقول هكذا ،اجلواب: ال ؟واحلياة قارصة عىل الروح القدس وحده ؟وحده

ً عىل اآلب وحده ،لتعاليم اآلباء ً عىل االبن )...(  فإن الكينونة أو اجلوهر ليس قارصا وكذلك العقل ليس قارصا

ألن هذه الصفة من صفات  ،ألن اآلب له صفة العقل واالبن له صفة العقل والروح القدس له صفة العقل ،وحده

ألن اآلب له صفة احلياة  ،خلاصية احلياة فهي ليست قارصة عىل الروح القدس وحده وبالنسبة)...(  اجلوهر اإلهلي

 [.ألن احلياة هي من صفات اجلوهر اإلهلي ،واالبن له صفة احلياة والروح القدس له صفة احلياة

من اخلطورة ] 17صـ -الطبعة األوىل  ،دار نوبار ،مائة سؤال وجواب يف العقيدة املسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي: 

ألننا يف هذه احلالة  ،واحلياة إىل الروح القدس وحده ،والعقل إىل االبن وحده ،أن ننسب الكينونة إىل اآلب وحده

. أو ربَّم يؤدي األمر إىل أن ننسب اجلوهر إىل اآلب وحده نقسم اجلوهر اإلهلي الواحد إىل ثالث جواهر خمتلفة

ويتحوالن إىل أو نلغي كينونتهَّم  ،ذا ننفي اجلوهر عن االبن والروح القدسوهب ،)طاملا أن له وحده الكينونة(

 [.صفات ألقنوم إهلي وحيد وهو أقنوم اآلب

 تمايز األقانيم: ۩

ر الثاين ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

والذي ُولَِد من  ،واملصدر الذي ال ُيوجد قبله يشء هو اآلب]. 51 ،56صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية 

وجودها بالوالدة  . وهذا االبن ليس يف عداد الكائنات املخلوقة احلاصلة عىلهذا املصدر بالطبيعة ندعوه االبن

 ،وهو قائٌم يف اآلب أزلياً  ،وهو ليس أقل شأنًا من اآلب من جهة طبيعته اخلاصة النورانية ،داخل الزمن احلارض

ة" . وأما الروح القدس فُيمكنك التي ال ُتناسب إال اهلل اآلب وحده ،والذي ُيساويه يف كل يشء ماعدا حقيقة "األبوَّ

وذلك مثل النََّفس الذي خيرج من أفواهنا ويدل عىل  ،طبيعة اهلل اآلب باالبنأن ترشحه هكذا: إنه انسكب من 



وذلك يف  ،وهكذا ُتالحظ بوضوح وبدون خلط أن كل من األقانيم الثالثة له ميزته اخلاصة به ،وجودنا اخلاص

 [من ِقَبل كل الكائنات. واملسجود هلاالطبيعة الواحدة املتساوية يف اجلوهر 

بع ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيميالن: أمربوسيوس أسقف  املركز  ،55الفقرة  ،الفصل الثامن ،الكتاب الرا

لذلك فنحن نقول إنه قد ]. 55 ،55صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

 ،ميالده هو صفته األقنوميةهلي أن بينَّم يكشف لنا الوحي اإل ،ألن هذا هو عمله وفعل سلطانه ،جعلنا أوالدًا هلل

" )ابن سرياخ  ر وإجبار ،(27/5ألن حكمة اهلل يقول: "خرجت من فم العيله  [بل هو حر. ،أي ليس عن اضطرا

بع ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن:   ،167الفقرة  ،الفصل التاسع ،الكتاب الرا

ولكن يف امليالد األزيل ال ]. 166صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

 ،رية إرادتهلذلك ال أستطيع أن أقول إن اآلب َوَلَد )االبن( بح ،ال عن إرادة وال عن غري إرادة ،توجد حالة سابقة

بل هي باألحرى خاصة  ،ألن الوالدة تعتمد ال عىل االحتَّملية كَّم حتددها اإلرادة ،وال أيضًا أنه َوَلَده عن إجبار

 [.وهي خاصية لكيانه الرسيه  ،باآلب

ُيمكنني أيضًا أن ]. 27 ،27صـ - الطبعة الثانية ،دار النرش األسقفية ،مساو لآلب يف اجلوهريوحنا ذهبي الفم: 

إنه لكي يمنعنا من السقوط  ؟أعطي سببًا رابعًا ال يقل أمهية عن األسباب التي سب  أن ذكرهتا. وما هو هذا السبب

. ومع أن املسيح أبداً يف االعتقاد أنه ال يوجد إال أقنومًا واحداً يف اهلل بسبب التقارب فائ  الوصف بني األقانيم الثالثة

لكن بعض الناس انحرفوا إىل هذا التعليم األثيم. عندما سمع  ،يشء عن مثل هذا املوضوع نادرًا ما قال أي

 ،(17/5وقوله: "الذي رآين قد رأى اآلب" )يو ،(16/76سابيليوس السيد املسيح يقول: "أنا واآلب واحد" )يو

له إىل أساس أثيم واعتقاد خاطئ بكون اآلب واالبن كانا أقنوماً  . واحدًا وليس أقنومني متميزينخرج باستنتاج وحوَّ

ليست هذه هي األسباب الوحيدة. السيد املسيح كان أيضًا ُُياول منع أي شخص من االعتقاد أنه كان األول وغري 

 [مولود وعن االفرتاض أنه كان أعظم من اآلب الذي ولده.

ر األول ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،وذكيس للدراسات اآلبائيةاملركز األرث ،احلوا

د إنه آب ألنه َوَلدَ حينَّم نقول اآلب ]. 36صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية  واالبن هو ابن  ،فنحن نُحدِّ

. بينَّم عموميات الالهوت تقال عن وإليه فقط ،إذن خصوصيات كل أقنوم هي ما يعود إليه ،ألنه باحلقيقة ُولِدَ 



د من ناحية الذي َوَلدَ  ،تندرج كل الكرامات التي للطبيعةاالثنني. ويف العموميات  ومن  ،ولكن اخلصوصيات حُتدِّ

 [أي اآلب واالبن. ،ناحية أخرى املولود

نصوص  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،7الفقرة  ،املقالة الثالثة ،ضد اآلريوسينيأثناسيوس الرسويل: 

مثل اليشء الواحد الذي  ليسولكن  ،إذًا فهَّم واحد )اآلب واالبن(]. 13،15صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،117آبائية 

ى هو نفسه  ،مثل الواحد الذي ُيسمى باسمني ليساكَّم أهنَّم  ،يمكن أن ينقسم إىل جزئني ة ُيسمَّ ى اآلب ومرَّ ة ُيسمَّ فمرَّ

ألن اآلب هو اآلب وال يكون هو  ،نلكن هم اثنا ،فهذا ما قال به سابيليوس وبسببه ُحِكَم عليه كهرطوقي ،ابنه الذايت

ًا أيضاً  ،نفسه أبداً ابنًا أيضاً  ألن املولود ال يكون غري  ،. لكن الطبيعة هي واحدةواالبن هو ابن وال يكون هو نفسه آبَّ

ألنه مل ينشأ من خارج  ،وكل ما هو لآلب هو لالبن. وهلذا فاالبن ليس اهلًإ آخراً  ،ُمشابه لوالده ألنه هو صورته

وإال فسيكون هناك آلهة كثريون لو أن اهلًإ نشأ غريبًا عن ألوهية اآلب. ألنه رغم أن االبن كمولود هو متَّميز  ،اآلب

عن اآلب إال أنه بكونه اهلًإ هو كاآلب متامًا. فهو واآلب كالمها واحد من جهة الذات الواحدة والطبيعة الواحدة 

وال هو نور  ،الشعاع هو النور وليس يف املرتبة الثانية بعد الشمس واأللوهية الواحدة. وكَّم سب  أن قلنا حيث إن

بل هو مولود كيله وذايت من النور ومثل هذا املولود هو بالرضورة نور  ،وال هو ناتج من املشاركة مع النور ،آخر

شمس الذي ُينري فرغم أن الشمس والشعاع مها اثنان إال أن نور ال ،واحد وال يستطيع أحد أن يقول إنه يوجد نوران

 [هو واحد. ،بشعاعه كل األشياء

 ثالثة أقانيم: ،جوهر واحد ۩

 ،مكتبة باناريون ،الفكر الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىل ،اإليَّمن بالثالوثتوماس ف. تورانس: 

 ،(τρεις υποστασειςومن هنا تم قبول صيغة "ثالثة أقانيم )أشخصا(" )]. 255 ،257صـ -الطبعة األوىل 

 ،وصارت هذه الصيغة ُتعربِّ عن الفهم األرثوذكيس الصحيح للثالوث القدوس ،(ουσια μιαو"جوهر واحد" )

كَّم أهنا من الناحية األخرى تتجنب فكرة  ،(unipersonalإذ أهنا من ناحية تتجنب فكرة أن اهلل أقنوم واحد )

 [(.tritheisticتقسيم اهلل إىل ثالثة آلهة )

 ،مكتبة باناريون ،الفكر الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىل ،اإليَّمن بالثالوثوماس ف. تورانس: ت

 ليست. ولكن والواحد هو ثالثة يف األنَّمط املتَّميزة ،الثالثة هم واحد يف الالهوت]. 771صـ -الطبعة األوىل 

أيضًا الثالثة أقانيم خيضعون لتقسيم بغيض مثل ذاك الذي  وال ،الوحدانية هي من النوع الذي نادى به سابيليوس



بكل يقني. إذن هل هو هوموأووسيوس  ؟هل الروح القدس هو اهلل ؟نادى به إفنوميوس. وماذا إذاً 

(ομοουσιος)طاملا هو اهلل. ،نعم ؟] (Gregory Naz.، Or.، 31.9f) 

بع ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن:  املركز  ،52الفقرة  ،الفصل الثامن ،الكتاب الرا

جوهر الثالوث ُيمكن أن ُيقال إن ]. 166صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

 ،يز )بني األقانيم(نحن نتمسك بالتَّموهو أمر ال ُيمكن إدراكه أو التعبري عنه.  ،هو جوهر ُمشرتك عام ألقانيم متميزة

متايز بدون تعدد )بدون تعدد يف  ،ولكن بدون خلط بني اآلب واالبن والروح القدس؛ بل هو متايز بدون انفصال

كل منهم موجود منذ األزل  ،اجلوهر أو يف الطبيعة اجلوهرية(. ومن َثمَّ فنحن نؤمن باآلب واالبن والروح القدس

 [؛ ونحن ال نؤمن بأبوين وال بابنني وال بروحني.إىل األبد يف هذا الرس اإلهلي العجيب

 ،مكتبة باناريون ،الفكر الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىل ،اإليَّمن بالثالوثتوماس ف. تورانس: 

ثالثة  ،بني عقيدة الثالوث: "جوهر واحد -كَّم رأينا  -وقد ربط ديديموس بحكمة ]. 255صـ -الطبعة األوىل 

فبينَّم كل من اآلب واالبن والروح القدس هو متَّميز م" وعقيدة "الوحدانية يف ذات اجلوهر" للثالوث ككل. أقاني

ء( متبادل مع  ،إال أن كل واحد منهم هو اهلل بكل املعنى املطل  للكلمة ،متاماً  وهو يف تالزم وتواجد )احتوا

 [هلي وطبيعتهم اإلهلية.وبدون أي انقسام داخل وحدانية جوهرهم اإل ،األقنومني اآلخرين

املركز  ،15الفقرة  ،الفصل الثالث ،الكتاب الثالث ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

لذلك عندما تقرأ "اهلل" ال تفصل ]. 15صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

لذلك ال تفصلها عندما تقرأ الكلَّمت:  ،وهي هي نفسها ،آلب واالبن هي واحدةألن ألوهية ا ،اآلب وال االبن

: "أوصيك أمام اهلل الذي  ،ألن الكلَّمت ُتقال عن اهلل ،(6/15يت1"املبارك العزيز الوحيد" ) كَّم ُيمكنك أن تقرأ

نظراً لياقة لآلب واالبن معاً لذلك فإن اسم اهلل ُيعطي ب ،(. إن املسيح يف احلقيقة ُُييي أيضاً 6/17يت1ُُييي الكل" )

 [ألن تأثري عملهَّم واحد.

املركز  ،26الفقرة  ،الفصل الرابع ،الكتاب الثالث ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

لقد صار اآلن األمر واضحًا ]. 26 ،15صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

 ،كَّم أن االبن ال ُيمكن أن نُفكر فيه أنه هو إهل وحده وليس معه اآلب ،اآلب ليس اهلًإ يف ُعزلة بدون االبنمتامًا أن 

 [وليس من جهة والدته من اآلب. ،ألنه من جهة جسده فإننا نقرأ أن ابن اهلل قد "صار"



 ،مكتبة باناريون ،ر الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىلالفك ،اإليَّمن بالثالوثتوماس ف. تورانس: 

وعندما تنط  بالـ  ،والروح القدس اهلل ،واالبن اهلل ،نحن ندعو اآلب اهلل]. 752صـ -الطبعة األوىل 

 [وأن الروح القدس هو إهل من نفس الالهوت. ،"هوموأووسيوس" فإنك تعلن أن االبن هو إهل من إهل

(Epiphanius، Anc.، 2) 

 اهلرطقات: ۩

املركز  ،55 الفقرة ،الثامن الفصل ،الكتاب الثالث ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

د مل ُيولد للجميع ولكن لَ ن الوَ أكَّم ]. 77صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

ألهنم  ،فوتينوسهكذا أيضًا "االبن" ُيعطى للمؤمنني وليس لغري املؤمنني. إنه ُأعطى "لنا" وليس ألتباع  ،للمؤمنني

رون أن ابن اهلل مل ُيعَط لنا . إنه ُأعطى "لنا" وليس ألتباع وبدأ وجوده ألول مرة بحلوله يف وسطنا ،ولكنه ُولِد ،ُيقرِّ

. إنه ُأعطى "لنا" قائلني إن اآلب واالبن مها نفس الشخص الواحد ،ين ال يقبلون أن ُيقال ابنًا قد ُأعطىالذ سابيليوس

 ،ولكنه ُأرِسل ليكون خاضعًا وأدنى )من اآلب( ،وليس لآلريوسيني الذين يف رأهيم أن االبن مل ُيعَط للخالص

 [إنه ليس "ُمشرياً". ،ويقولون عنه أكثر من هذا

ما هي ]. 73صـ -الطبعة األوىل  ،دار نوبار ،مائة سؤال وجواب يف العقيدة املسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي:  

أنكر أريوس ألوهية االبن ومساواته يف اجلوهر لآلب. واعترب أريوس أن االبن هو أول  ؟أفكار أريوس اهلرطوقية

فيكون اآلب وحده هو اإلهل. واعترب أن  ،وحيد الغري مولودواآلب هو ال ،وقال إنه طاملا االبن مولود ،املخلوقات

وأنه كائن وسيط بني اهلل  ،وليس من جوهر اآلب ،وهو أول املخلوقات ،ولكنه إهل خملوق ،اللوغوس )الكلمة( إهل

اويًا هلل اإلهل احلقيقي )اآلب( وبني العامل املخلوق )...( وقال أن هذا الكائن الوسيط واألدنى ال ُيمكن أن يكون ُمس

 [بل مر وقت مل يكن فيه آبًا. ،يف اجلوهر واألزلية. ونادى أريوس بأن اهلل مل يكن دائًَّم آباً 

ما هي ]. 51صـ -الطبعة األوىل  ،دار نوبار ،مائة سؤال وجواب يف العقيدة املسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي: 

وأن  ،أي أقنوم واحد بثالثة أسَّمء ،وليس ثالثة أقانيم اعتقد سابيليوس بأن اهلل هو أقنوم واحد ؟هرطقة سابيليوس

سنا فهو الروح القدس. ،وحينَّم خلَّصنا فهو االبن ،هذا األقنوم حينَّم خلقنا فهو اآلب  [وحينَّم قدَّ



ما هي ]. 57صـ -الطبعة األوىل  ،دار نوبار ،مائة سؤال وجواب يف العقيدة املسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي: 

ألوهية الروح القدس. قال مقدونيوس  -الذي كان بطريركًا للقسطنطينية  -أنكر مقدونيوس  ؟مقدونيوسهرطقة 

 [أن الروح القدس أقل من االبن.

 الصور واأليقونات: ۩

 أيقونة ثالوث العهد القديم

 



 -األول الكتاب  ،الثالوث القدوس: توحيد ورشكة وحياة ،من رسائل األب صفرونيوسد. جورج حبيب بابوي: 

أيقونة "ثالوث العهد القديم" التي صورها رسام األيقونات الرويس العظيم أندريه روبليف يف الربع األول ] .7صـ

من القرن اخلامس عرش لدير الثالوث والقديس رسجيوس يف زاجوراسك بالقرب من موسكو. وتصور األيقونة 

 [املالئكة الثالث الذين زاروا إبراهيم وسارة.

 -الكتاب األول  ،من رسائل األب صفرونيوس: الثالوث القدوس: توحيد ورشكة وحياةبيب بابوي: د. جورج ح

عن كتاب "الهوت الرؤية" لالهويت الرويس بول  -بترصف  -هذا وقد أخذ رشح األيقونة باملتن نقال ] .7صـ

 1555لبنان  -فاريا  -قيامة أفدوكيموف، نقله إىل العربية بترصف األرشمندريت أنطون هبِّي، ونرشته منشورات ال

 [.23: 11ص –( 2يف سلسلة "من ثَّمر الروح" ) 

 -الكتاب األول  ،من رسائل األب صفرونيوس: الثالوث القدوس: توحيد ورشكة وحياةد. جورج حبيب بابوي: 

ر الثالثة تتميز األيقونة بثالثة أمور: تذكرنا أو ً ال بقصة الكتاب املقدس التي تتحدث عن زيارة الزوا] .5صـ

هيم ألنك رأيتهم واستقبلت اإلهل 15-15/1إلبراهيم )تك ( يرشحها التعلي  الليتورجي: "طوبى لك يا إبرا

 [الواحد املثلث األقانيم".

 -الكتاب األول  ،من رسائل األب صفرونيوس: الثالوث القدوس: توحيد ورشكة وحياةد. جورج حبيب بابوي: 

مساواة املالئكة الثالثة الكاملة، حتى أنه ال توجد قاعدة لتحديد األقنوم وقد عربَّ روبليف بوضوح عن ] .3صـ

ا اخلالف فقائم حول مالك  اإلهلي املمثَّل بكل مالك. فال يشكل مالك اليمني مشكلة: إنه الروح القدس. أمَّ

 [الوسط، فنتساءل أيُمثِّل اآلب أم االبن؟ ويف حال حتديده ُتعرف هوية مالك اليسار.



 لوثدرع اثلا

 

 



 العبادة وادلاعء: ۩

نصوص  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،15الفقرة  ،املقالة األوىل ،ضد اآلريوسينيأثناسيوس الرسويل: 

ف الثالوث بصورة نقية وال ]. 63صـ -طبعة ثالثة ُمنقحة  ،67آبائية  ولذلك فإن إيَّمهنم )أي إيَّمن املسيحيني( ُيعرِّ

وإيَّمهنم يتجنب  ،وحافظاً له وحدته الالهوتية ،ُمقدمًا السجود للثالوث غري املنقسم ،خيلطونه مع املخلوقات

 [األزيل أيضًا.ويعرتف ويعرف أن االبن موجود عىل الدوام ألنه أزيل كاآلب وهو كلمته  ،جتديفات اآلريوسيني

الفقرة  ،الفصل التاسع عرش ،الكتاب اخلامس ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

إليك  ،واآلن]. 217 ،212صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،223

ه كلَّميت بدموع ده  ،والذي يفوق الفهم ،الذي ال ُيدنى منه لقد سب  أن دعوتك أنك: ،ُأَوجِّ ولكني مل  ،والذي ال ُُيَ

 ،(1/7ألين حينَّم أقرأ ما هو مكتوب عنه انه: "هباء جمدك ورسم جوهرك" )عب ،أتجارس وأقول إن ابنك أقل منك

ن ملء أل ،الذي صورته هو االبن ،يبدو كأننا نقول إن جوهرك أقل ،إن ُقلنا إن رسم جوهرك هو أقل ،أخاف لئال

وال  ،أنك أنت وابنك والروح القدس غري ُمدودين ،وأنا أؤمن متاماً  ،الهوتك هو بكَّمله يف االبن. لقد قرأت كثرياً 

ن  ،وال يمكن وصفكم ،وال يمكن إحصاؤكم ،يمكن قياسكم ولذلك ال يمكن أن أقيِّمك  أو أضعك يف ميزا

 [الوزن.

ر الثاين ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

فإن  ،جيب أالَّ نكون عادمي احلس والفكر مثل هؤالء الناس]. 165صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية 

ألهنم ُدعوا  ،مونهواآلخرون خيد ،فاالبن ُيشارك عرش اهللهناك مسافة كبرية وفارقًا عظيًَّم بني املخلوق واملولود. 

 [؟وملاذا نخلط األمور التي هي واضحة متامًا وال تقبل اخللط ،إىل الوجود باخلل 

املركز  ،77الفقرة  ،الفصل الرابع ،الكتاب الثالث ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

 ،لقد تعلَّمنا إذًا أنه "صار" إنساناً ]. 27صـ -وىل الطبعة األ ،177نصوص آبائية  ،األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

فإنه ُيمكنك أن تقرأ يف عبارة أخرى للكتاب املقدس:  ،وأن كونه "صار" فهذا ُينسب إىل برشيته. وعالوة عىل ذلك

ولكن يف الوقت نفسه هو  ،(. أي أنه من جهة جسده "صار" من نسل داود1/2"الذي صار من نسل داود" )رو

 [.ود من اهلل قبل كل الدهوراإلهل املول



 ُشبهة ال رد عليها: ۩

 ،75الفقرة  ،الفصل الثالث ،الكتاب اخلامس ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

ولكن اآلريوسيني ]. 177 ،177صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية

رون  وتعرتفون أن اآلب  ،كَّم أن االبن أيضًا كذلك ،كَّم ييل: إن كنتم تقولون إن اآلب هو اإلهل احلقيقي الوحيدُيفكِّ

مون ليس اهلًإ واحدًا بل إهلني ،واالبن كالمها من جوهر واحد ألن َمْن مها ِمْن جوهر واحد سيبدو أهنَّم  ،فأنتم ُتقدِّ

ولكن اإلنسان أو  ،نا عن اثنني من البرش أو اثنني من اخلراف أو أكثرمتامًا كَّم لو تكلم ،ليسا اهلًإ واحدًا بل إهلني

 [ولكن كرجل واحد وخروف واحد. ،اخلروف ال نتكلم عنهَّم كرجلني أو خروفني

ر حول الثالوثكريلس اإلسكندري:  ر الثالث ،اجلزء الثاين ،حوا  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

فإنه  ،إرميا: لكن إن قالوا إنه لو قبلنا بوجود ثالثة أقانيم]. 17إىل  16صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،56نصوص آبائية 

فإن احلقيقة اإلهلية ُتعلِّمنا أن  سيُمكن أن نفهم حينئٍذ أن األلوهة ُمثلثة )أي يوجد ثالثة آلهة(. كريلس: بالنسبة لنا

دنا باسم اآلب واالبن والروح القدس  ،وبالطبع ال نقول إننا نؤمن بثالثة آلهة ،األمور ليست هكذا. ألننا قد تعمَّ

دة يف الثالوث القدوس. فلَّمذا إذًا تترسع ُُماوالً أن خُتضع تلك األمور التي تفوق العقل  لكن بألوهة واحدة ُُمجَّ

ألن التساؤل عن  ؟تلك األمور التي اعتقد أنه جيب أن ُينظر إليها فقط باإليَّمن اخلايل من كل شك ،رشيةألفكار ب

وعىل عكس ذلك فإن التقوى  ماهية الثالوث وعن طبيعة األلوهة هو أمر غري الئ  باملرة ويدل عىل عدم التقوى.

ر بطريقة سليمة كيف أننا نسجد للثالوث  [القدوس اإلهل الواحد. هي أن نرغب يف أن ُنفكِّ

 أقوال أخرى: ۩

 ،مكتبة باناريون ،الفكر الالهويت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىل ،اإليَّمن بالثالوثتوماس ف. تورانس: 

 ،ألن االبن الوحيد املولود هو واحد من واحد ،بل إهل واحد حقيقي ،ال يوجد ثالثة آلهة]. 753صـ -الطبعة األوىل 

وهو إهل واحد: آب وابن وروح  ،أي ثالوث يف وحدة ،وواحد أيضًا هو الروح القدس الذي هو واحد من واحد

 (Epiphanius، Anc.، 2) [قدس.

نصوص  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،15الفقرة  ،املقالة األوىل ،ضد اآلريوسينيأثناسيوس الرسويل: 

 ،بل يوجد الهوت واحد يف ثالوث ،فالثالوث ليس خملوقًا بل هو أزيل]. 65صـ -طبعة ثالثة ُمنقحة  ،67آبائية 

 [وهناك جمد واحد للثالوث القدوس.



ر األول ،اجلزء األول ،حوار حول الثالوثكريلس اإلسكندري:   ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،احلوا

مكتوب: "كان جلمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة" ]. 56صـ -طبعة ثانية ُمنقحة  ،123نصوص آبائية 

حدة فعىل الرغم من كوهنم نفوسًا عديدة صاروا نفسًا واحدة. وهذا ال يعني وحدة الطبائع ولكن و ،(7/72)أع

فهو واحد معه يف اإلرادة والفكر مثلنا نحن البرش يف  ،وألن االبن له نفس مرسة اآلب ،اإلرادة واهلدف والفكر

 [عالقتنا ببعضنا البعض.

الفقرة  ،الفصل السادس عرش ،الكتاب الثالث ،اجلزء الثاين ،رشح اإليَّمن املسيحيأمربوسيوس أسقف ميالن: 

أنت تقول  ،وأيضاً ]. 67صـ -الطبعة األوىل  ،177نصوص آبائية  ،املركز األرثوذكيس للدراسات اآلبائية ،177

 ،بأي أنك تعرتف أن له ملء الهوت اآل ،عليك أن تدعوه: اهلًإ حقيقياً  ،أحيانًا إن املسيح هو إهل. هذا ال يكفي

د  ،ألنه ُيوجد ما ُيدعى آلهة بنفس الطريقة يف السَّمء وعىل األرض. إذن فإن اسم "إهل" ال جيب أن ُيستخدم كُمجرَّ

د الذكر  [ولكن بمفهوم أنك تؤكد أن االبن له نفس األلوهية التي لآلب. ،طريقة للُمخاطبة أو ملجرَّ

احِلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتمه الصَّ


