
وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [1] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ
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اـرين, وكستعغ به, وهو ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ
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وفقة  شخاء فؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:
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 ممفِّف هذا افؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿغ حتذير:

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ]. 356, 355صـ - افتَّجسُّ

د أّي تغقر ذم اجلوهر اإلهلي ؽر ادُتغرِّ ؟ د,  أحدث افتَّجسُّ د هو ُؿدرة ج: مل يطرأ أي تغقر ظذ اجلوهر اإلهلي بسبب افتَّجسُّ ؾافتَّجسُّ

مان دون أّي تغقر ضرأ ظذ اجلوهر اإلهلي, من ُؿُدرات اهلل دؾاهلل . َطَفَرت ذم ملء افزَّ د هو هو اهلل ؿبل افتَّجسُّ , ورضب بعد افتَّجسُّ

ًٓ ظذ هذا ؾؼال:  ؾافتغرُّ . هو ؿادٌر أن خيؾق وؿتام أراد. إنَّ صػة افُؼدرة ظذ اخلؾق موجودة أصاًل ذم ضبقعة اهلل»كقاؾة إنبا بقشوي مثا

ا مل تؽن موجودة ثّم دخؾت إػ حقِّز افوجود د. حدث ذم اخلؾقؼة َّٕنَّ , هو ظؿل من أظامل حمبَّة اهلل فؾخؾقؼة من أجل خالصفا افتَّجسُّ

د أيًضا هو إحدى ُؿُدرات اهلل ؾؽام أنَّ اخلؾق هو ُؿدرة موجودة ذم اهلل ثّم َطَفَرت ذم افوؿت ادُـاشب. ؾاحلُّب ذم اهلل ُمـذ إزل , ؾافتَّجسُّ

ق بواشط د فقس هو إَاؾة جديدة إػة أؿـوم آافتي تتحؼَّ  ضبقعة اهلل, ٕنَّ ضبقعة اهلل مل ُتِضف إفقفا ادحبَّة افتي أظؾـفا بن. ؾافتَّجسُّ

ؾقب, وٓ ُأَقػت إفقفا افُؼدرة أن يظفر ذم اجلسد.   [.«فؽـَّفا ُؿُدرات ـائـة ؾقه وتظفر ذم افوؿت ادُـاشبظذ افصَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وفؽن ظـدما ]. 102صـ - وحتؿقة افتَّجسُّ

د اإلهلي دًا ودسـاه بليديـا, كضجت افبؼية بافتَّجسُّ ثـا ظن وحداكقته مع أب, وظايـا بلظقــا اهلل ُمتجسِّ وأنَّه , وشؿعـاه بآذاكـا ُُيدِّ

وح افُؼُدس ادُـبثق من أب , وجاءت ؿّؿة )أي افّثاُفوث( تؼبل هذه افعؼقدة اإلهلقةظـدئذ اكػتح ذهن افبؼية وبدأت . شُرشل فـا افرُّ

ب يسوع.  [اإلظالن ذم معؿودية افرَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ظؼقدة افتَّثؾقث ]. 6صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

َت فؾتَّفؽُّ  م واهلُُجوم من افذين جيفؾوَّنا أو من أنصاف ادُتعؾِّؿغ افذين يػصؾون افتَّثؾقث ظن وافتَّوحقد من أـثر افعؼائد افتي تعرَّ

ا كعبد ثالثة آلفة ,افتَّوحقد ك وُيؽؿون ظؾقـا بافُؽػر, ؾقظـُّون أنَـّ قطان افذي يعسف . ويتَّفؿوكـا بافؼِّ تؾك افتُّفؿة افتي يتّزأ مـفا افشَّ

طة وجُمؿؾةواحلؼقؼة أنَّه . بوحداكقة اهلل ـا ُكعؾِّؿه ظـدما يؽون اإلكسان ذم دور افطُُّػوفة ؾنكَّـا ُكسؾِّم فه احلؼائق ُمبسَّ , وفؽن ظـدما يـؿو ؾنكَّ

رس إول ظن وحداكقة اهللبتػصقل أـز,   , وفؽن ظـدما كؿت وكضجت,  وهؽذا ظـدما ـاكت افبؼية ذم مرحؾة افطُُّػوفة تعؾَّؿت افدَّ

رس افثاين, د اإلهليوبإخّص بعد افتَّجسُّ  , إذ ـشف هلا ظن وحداكقته اجلامعة فؾوجود وافعؼل واحلقاة, أي أب أنعم اهلل ظؾقفا بافدَّ

وح افُؼُدس, وح  وآبن وافرُّ دًا, وشؿعته خُياضب أب وأب جيقبه, وأخذت مـه وظدًا بُحُؾول افرُّ وظايـت افبؼية آبن ُمتجسِّ

ّ افتَّثؾقث افذي ـان ُمغؾؼًا ظذ افبؼية ذم مرحؾة ادفدافُؼُدس متى صعد إػ شامه,  
ٌِ ؾنكَّه , وما زال ُمغؾؼًا ظذ ـّل إكسان جسداين ,ؾ

وس . وفذفك فـحذر يا إخويت من ُيعّد أمر شفل وفذيذ ٕوٓد اهلل افذين أصبح هلم ِظؼة وحقاة مع آبن وأبقه افّصافح وروحه افُؼدُّ

وحُماوفة إؿحام افعؼل ذم إمور افتي تػوق ُمستواه , وٓشقَّام َعف اإليامنذه افعؼقدة ادُحبَّبة فؾـَّػس, إمور افتي ُتعطِّل ؾفؿـا هل

, وفـحذر أيضًا من آجتفاد افبؼي وختّر إفػاظ افتي ُتواؾق اهلوى افعؼع, ؾام تسؾَّؿـاه ُكسؾِّؿه ٓ كؼدر أن كزيد ظؾقه, وٓ ـثراً 

ا ظـدما كخؾع هذا اجلسد املادي افذي ُيؿثِّل ؽاممة ـثقػةًا, كستطقع أن كحذف مـه صقئ  [.ؾنكَّـا شـستطقع أن كػفم أـثر ؾلـثر, وفـثق أنَـّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل يستطقع ]. 9, 8صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وبقـام ـان افػقؾسوف أؽسطقـوس مشغوًٓ بُؿحاوفة إدراك ذات اهلل, وؿد أجفد )...(  افغر حمدود ؟ افعؼل ادحدود أن ُيوي اهلل

وبدأ يلخذ بجردل صغر من ماء ظؼؾه ـثراً, وظـدمـا اشتسؾم فؾـَّـوم, كظر ذم حؾٍم ضػاًل يؾفو ظذ صّط افبحر. فؼد صـع ُحػرة صغرة, 

, وظـدما شلله أؽسطقـوس: ماذا تػعل يا ابـي ؟ أجابه وافطِّػل ٓ يُؽّف ظن حُماوٓته ,متألت وؾاَتاافبحر ويضع ذم احلُػرة حتى 

حقـئذ شؿع صوت . فؽن هذا من ادُستحقل يا ابـيأؽسطقـوس:  هل ُتساظدين يا شقدي ذم كؼل ـّل ماء افبحر إػ حػريت هذه ؟افطِّػل: 

يس أؽسطقـوس: ؾقه أن ُيدرك وُيوي اهلل افغر حمدودوهؽذا يا أؽسطقـوس ظؼل اإلكسان ادحدود يستحقل ظ: يؼول فه إنَّ . ؾؼال افؼدِّ

وح افُؼُدس افّساـن ؾقـا ُيؿؽـه وحده أن , ظؼل اإلكسان ادحدود ٓ يستطقع أن ُُيقط بغر ادحدود أو يستوظبه وفؽن مع ذفك ؾننَّ افرُّ

 ٌِّ يس باشقُيـر بصائركا وجيعؾـا ُكدرك حؼقؼة هذا اف ر َعقف, وفساكـا أَعف, »ؾقوس افؽبر: . وؿال افؼدِّ ؾؿن إنَّ ظؼؾـا ادُػؽِّ

ءإػ ُظؿق اهلل تتَّصل ». ؿال صوؾر افـّعاميت: «إشفل ؿقاس افبحر ـّؾه بؼدح صغر ظن أن ُكدرك ظظؿة اهلل ؽر ادُدرـة بافعؼل افبؼي

ؿوات ؾامذا ظساك أن تػعل ؟  أظؿق من اهلاوية ؾامذا تدري ؟ أضول من إرض ضوفه أم إػ َّناية افؼدير تـتفي ؟ هو أظذ من افسَّ

 [«!؟ حمدود افغر اهلل ادحدود افعؼل ُيوي ؾؽقف(, 9 – 7:  11وأظرض من افبحر" )أي 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  واحلؼقؼة أنَّ ]. 10صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يس أؽسطقـوس: افؾُّغة افبؼية ظاجزة ظن افتَّعبر ظن إمور اإلهلقة ؾننَّ افؾُّغة افبؼية توجد إكَّـا ظـدما كتؽؾَّم ظن اهلل, », ؾقؼول افؼدِّ

يس ؽريغوريوس أشؼف كقصص: «ظاجزة ظن افتَّؽؾُّم ظن اإلهلقات أي . ذم أّي موَع كتؽؾَّم ظن افالهوت ؾنكَّـا كجرحه», وؿال افؼدِّ

ؾافؾُّغة افبؼية ادحدودة ٓ ُيؿؽن أن تػي بحقٍّ ظن . ٕنَّه ٓ يوجد ذم افؾُّغة افبؼية ما يصف اهلل كػسه أو ُيعزِّ ظـه, كجرح اهلل

ّٓ تعبر ظاّم يستطقع افبؼ ؾفؿه وإدراـهاددفوٓت افؽامؾة اإلهلقة افتي هلل ؽر ادحدود  [.«, وفذا ؾفي إزاء افؽامٓت اإلهلقة فقست إ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل احلؼائق ]. 12صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وس ظبارة , وفؽـَّفا ؾوق ُمستوى افعؼل, احلؼائق اإليامكقة فقست َّد افعؼلج:  اإليامكقة َّد افعؼل ؟ ظن ؾؿثاًل  فو ُؿؾـا إنَّ افّثاُفوث افُؼدُّ

وس ذم ادسقحقة هو ظبارة ظن , ؾفذا َّد افعؼل, 1=  1+  1+  1 ؾفذا يتؿّشى مع , 1=  1×  1×  1وفؽن ظـدما كؼول أنَّ افّثاُفوث افُؼدُّ

ا فو ُؿؾـا إنَّ اهلل ُُيّب افؼَّ ؾفذا َّد افعؼل,  وإن ـاكت ـقػقة ذفك ؾوق ُمستوى افعؼل, افعؼل نَّ وفؽن ظـدما كؼول إ, ومثال آخر أنَـّ

ر مفام ظظؿت َشورهم واحلؼائق اإليامكقة . وفو أنَّه ؾوق ُمستوى افعؼل, ؾننَّ هذا يتؿّشى مع افعؼل, ويوّد ُرُجوظفم, اهلل ُُيّب إَشا

م يؼبؾوَّنا , وَةبافـِّسبة فؾعؼالكقغ ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ُمعضؾة مرؾ. فؾعؼالكقغ تبدو ُمستحقؾة وفؽن بافـِّسبة فؾُبسطاء ؾنَّنَّ

د ؽر مؼبول ؾقب ظثرة, وألوهقة ادسقح بدظة, وافتَّجسُّ ؾاً , وافصَّ . مساـغ همٓء افعؼالكقون. أّما كحن واإلكجقل ٓبّد أن يؽون حُمرَّ

ب يسوع:  ق ؾقـا ؿول افرَّ امء وإرض, ٕنَّك أخػقت هذه ظن احلُؽامء وافُػفامء»افُبسطاء ؾنكَّه يتحؼَّ وأظؾـتفا  أمحدك أهيا أب ربُّ افسَّ

ؾـا ظذ ذاته 25:  11)مت  «فألضػال ٕنَّ َمْن من افـاس يعرف أمور اإلكسان إٓ روح »(, وكشؽر اهلل أنَّ روح اهلل افّساـن ؾقـا ُيعرِّ

 [(.11:  2ـو  1) «اإلكسان افذي ؾقه. هؽذا أيضًا أمور اهلل ٓ يعرؾفا أحد إّٓ روح اهلل
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  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل ]. 167, 166صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ّ  يعـي ُؽُؿوَفا أمام افعؼول
ٍِ ا  ّ هو ما ُُيرِّ إذهان وخيػى ظن ؟ ج:  ؿوفـا ظن ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد أَّنَّ

ٍِ كحن ٓ كؼصد بؽؾؿة 

ا كؼصد ما هو خمػي ظن إذهان اجلسدية, وما هو ؽامض وُفغز بال حّل , ُؼولافعُ  , وهو ذم كػس افوؿت مؽشوف ٕبـاء افـُّور, وفؽـَـّ

 ّ
ٍِ ه خلائػقه(, 16:  6يت 1) «شاــًا ذم كور ٓ ُيدكى مـه»ٕنَّه  ؾاهلل  ّ

ٍِ ب خلائػقه وظفده فتعؾقؿفم» وهو يؽشف  :  45)مز  «ٍُّ افرَّ

ّ افتَّثؾقث وافتَّوحقد (, ؾاد14
ٌِ هو إطفار احتقاج اإلكسان فؾؿعوكة اإلهلقة فُؼُبول هذه ؼصود بدظوة ظؼقدة افتَّثؾقث وافتَّوحقد ب

ً ظن ُؿُبول هذه افعؼقدة, افعؼقدة ب يسوع فتالمقذه إضفار: وبدون هذه ادعوكة يظّل افعؼل افبؼي ظاجزا ُأظطي فؽم », وهلذا ؿال افرَّ

ّ أن تعرؾوا 
ؿوات ٍِ امء وإرض, »(, وذم موؿف آخر ؿال: 11:  4)مر  «مؾؽوت افسَّ ا أب رّب افسَّ ٕنَّك أخػقت هذه أمحدك أهيُّ

ة أمامك. وافتػت إػ تالمقذه وؿال: ـلُّ يشء ؿد ُدِؾع ظن احلُؽامء وافُػفامء وأظؾـتفا فألضػال ٌَّ ا أب ٕنَّ هؽذا صارت اد . كعم أهيُّ

ّٓ أب وفقسإػَّ من أيب,  ّٓ آبن, أحد يعرف من هو آبن إ (, 22, 21: 10)فو  «ومن أراد آبن أن ُيعؾن فه, وٓ من هو أب إ

وس ّ ُيعؾـه آبن فـا ظن ضريق روحه افُؼدُّ
ٍِ وح افُؼُدس افّساـن ؾقـا هو افذي ُيـر ُظُؼوفـا فـؼبل وكػفم إمور اإلهلقة , ؾفو إذًا  ٕنَّ افرُّ

ب يسوع: افتي يصعب ظذ افعؼل افطَّبقعي ُؿُبوهلاافعافقة  ته», وؿال ُمعؾِّؿـا بوفس افرشول ظن افرَّ ٌَّ ّ مشقئته حسب م
ٌِ ؾـا ب  «إذ ظرَّ

 [(.9:  1)أف 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل يؼبل ]. 28, 27صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د افعؼل بلنَّه من ادستحقل أن يؽون ُهـاك أـثر من إهل واحدج:  فعؼل ؾؽرة وجود أـثر من إهل واحد ؟ا ِـّ ( اهلل هو 1), ملاذا ؟ يم

مدية. ؾبافتايل هو فقس اهلإً , وفه بداية وفؽـَّه فقس أزفقاً ؾسَـا جدًٓ بلنَّ ُهـاك اهلًإ آخر ا, ؾؾو افوحقد إزيل ٌَّ , ٕنَّ من ِصػات اهلل اف

امء ؾلين مؽان وجوده, ؾؾو اؾسَـا جدًٓ أنَّ ُهـاك اهلًإ آخر, ( اهلل ؽر حمدود مافئ ـّل زمان ومؽان2) , هل شقجد مؽاكًا ذم افسَّ

ا اإلهل أخر فه ادؼدرة ظذ ؾفل هذ, ؾؾو اؾسَـا جدًٓ بلنَّ ُهـاك اهلًإ آخر, ( اهلل خافق ـّل يشء3)فقسؽن ؾقه وُيباَش ُشؾطاكه ؟ 

فو ـاكت اإلجابة باإلجياب ؾال يصّح أن يؽون أّي  اخلؾؼة ؟ وهل اتَّػق اإلهلان ظذ اخلؾؼة ؟ وهل ؿام ـّل مـفام بجاكب ذم هذه اخلؾؼة ؟

حدمها ؾؼط ؿام بلظامل اخلؾؼة, , وفو ـان أوظدم آظتامد ظذ ـائن آخر, ٕنَّه من ِصػات اهلل آشتؼالل بافّذاتمـفام هو اهلل, ملاذا ؟ 

وٓ , ٕنَّ اهلل ٓ يؽون إَّٓ ؾريدًا ذم افعظؿة, يؽون هو اهلل إن مل يؽن اهلل واحدًا ٓ»ؿال افعاّلمة ترتؾقاكوس:  ؾام هو ظؿل آبن اإلهل ؟!

ّٓ من ٓ ُمساوي فه ّٓ واحدًا ُمػرداً , يؽون ؾريدًا ذم افعظؿة إ إنَّ كظام افؽون ووحدته خُيزكا بلنَّ اخلافق  .«ومن ٓ ُمساوي فه ٓ يؽون إ

, ؾؾو اؾسَـا جدًٓ ( اهلل َابط افؽّل وُمدبِّر ـّل يشء4)ٓبد أن يؽون واحدًا ٓ أـثر, ؾوحداكقة افؽون هي اكعؽاس فوحداكقة اهلل. 

, ( اهلل ؿادٌر ظذ ـل يشء5)من يؼبل اهلًإ مثل هذا ؟! و ؾلّي يشء شقُدبِّره ؟ أم أنَّه ُيتاج هو دن ُيدبِّر فه أموره ؟!أنَّ ُهـاك اهلًإ آخر, 

ع أهلة اخلقافقة ؟! حؼًا ؿال ادثل  يؼوى ظذ افثاين ؟! ؾنهّيامؾؾو اؾسَـا جدًٓ بلنَّ ُهـاك اهلًإ آخر,  وهل شـدخل ذم مرحؾة ِِصا

عبي:   [.«ادرـب افتي هلا ريِّسغ تغرق»افشَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ـقف ]. 165, 164صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس اهلإً , وآبن اهلإً , يؽون أب اهلإً  ر أنـا كؼول أن ج: ؟  وٓ يؽون افثالثة ثالثة آلفة, وافرُّ مال يتصوَّ  1افذي يطرح هذا افسُّ

ر خاضئ, 1=  1+  1+  , وآبن ذم أب, أنَّ أب ذم آبن, وهذه هي احلؼقؼة, 1=  1×  1×  1ٕنَّ احلؼقؼة أنَّ , وهذا بافطَّبع تصوُّ

وح افُؼُدس هو روح أب وآبن ؿس, وافرُّ ؿس بافشَّ رة افشَّ ؿس, وحرا ؿس بافشَّ ؿس, وَوء افشَّ ؿس بافشَّ ـا كدظو ؿرص افشَّ . إكَّ

ا صؿس واحدة ٓ ثالثة ُصُؿوس,  وذم كػس افوؿت  [.وٓ يعسض ظاؿل ظذ هذا افؼول ادـطؼيكؼول إَّنَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  تشبقه ]. 47, 46صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ب ادعـى,  ووَعـا ؾقفا ثالثة ؿارورات هبا ُظُطور , فو ـان فديـا ُؽرؾة حُمؽؿة اإلؽالقوهو أنَّه )فوحداكقة افثافوث(: ُهـاك تشبقه ُيؼرِّ

وٓ يتؿقَّز ـّل ظطر ذم , وؾتحـا افؼارورات, ؾبعد وؿت كجد افُعُطور ؿد تطايرت فتؿأل ؾراغ احلُجرة بافؽامل, صديدة افتَّطاير وآكتشار

ً , وافتَّشبقه ُهـا مع افػارقثالثة ادُجتؿعة, , وافذي يدخل احلجرة يشّم رائحة افُعُطور افجزء من احلُجرة ٕنَّ افعطر اجلديد فقس ظطرا

َـّب من ثالثة أنواع من افُعُطور, بسقطاً  ـقب, إكَّام هو ظطر ُمر  [.بقـام اجلوهر اإلهلي بسقط بعقد ظن افسَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أؿـوم أب هو ]. 63صـ - ة افتَّجسُّ

قة افوجود أو افؽقـوكة ذم اهلل يس باشقؾقوس افؽبر: ويـبوع إفوهة, أب هو مبدأ إفوهة. خاصِّ أب ـائن وفه », ؾقؼول افؼدِّ

وح افُؼُدسافؽقان افؽامل,  وح افُؼُدس ـعِّ هو أيضًا, وـامل ذم ـامل إفوهة )...( وافرُّ  , وآبن ـائنوهو جذر ويـبوع آبن وافرُّ

, وفذفك وردت بـػس افؾَّػظ ذم افؾُّغات افعربقة وافعزية ـؾؿة شامقة« أب» وـؾؿةَّد افّسابؾِّقغ(.  24)ِظظة « وتاّم ذم ذاته

بئقة واحلبشقة, وؿد وردت ـؾؿة  ة, مـفا 157ذم إناجقل « أب»وأرامقة وافػقـقؼقة وإصورية وافسَّ ذم إكجقل متى, ومخس  45 مرَّ

ة ذم إكجقل فوؿا, و  17مّرات ذم إكجقل مرؿس, و ة ذم إكجقل يوحـا.  90مرَّ ؾأب هو . تعـي إصل وافِعؾَّة إوػ« أب» ـؾؿةمرَّ

ؾفو أصل ـّل , بل هو افؽائن بذاته افواجب افوجود. وٓ توجد ِظؾَّة فوجوده, أب هو افِعؾَّة إوػ. وهو أصل افوجود, كبع افالهوت

وأؿـوم (. 6:  8ـو 1« )أب افذي مـه مجقع إصقاء وكحن فه: فـا إهل واحد» وبدوكه يستحقل تػسر افوجود, إصقاء وشبب وجودها

وس وس بدون اكػصال ظن ابـه وروحه افُؼدُّ ف.أب هو ُيؿثِّل صخص ذم افثَّاُفوث افُؼدُّ  [, ؾفو فه ُحرّية افتَّكُّ

د اإلهليمار مرؿس وافبابا بطرس: ــقسة افؼديسغ  جيب ]. 65, 64صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

د افـُّطق بؽؾؿة ين: «, آبن» ؾننَّ هذا يؾػت كظركا إػ أؿـوم« أب» ُمالحظة أنَّه بُؿجرَّ ؾحقـام كتؽؾَّم ظن »ؾقؼول افبابا ـرفُّس ظؿود افدِّ

د ؾِؽرة وجود ـائن موفود, ثر ذم أذهان افّسامعغ ؾِؽرة آبنؾنكَّـا كُ , أب ؾحقـام كذـر افؽائن ادوفود ؾنكَّـا , وافعؽس صحقح, أي جُمرَّ

اه أخر, أي حقـام كؼول كجؾب إػ إذهان ذاك افذي يؾد ر آدمِّ َـّ اه ما, كتذ اهات, ؾحقـام كتؽؾَّم ظن ادمِّ . كػس افقء يـطبق ظذ آدمِّ

 [«. يذهب ؾؽركا إػ وجود يسارافقؿغ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افسقد ادسقح ]. 227صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٍُّ افتَّؼوى » هو اهلل افّظاِهر ذم اجلسد افؽائن ُمـذ إزل مع أبقه افّصافح هو اهلل افؽؾؿة (. 16: 3يت  1) «اهلل طفر ذم اجلسدظظقم هو 

وح افُؼُدس مان ُمـذ كحو ألػّي ظام ُوفَِد من افعذراء افّطاهرة مريم, وافرُّ ذ مـفا جسًدا بؼًيا من حلؿفا ودمفا, وذم ملء افزَّ افسقد . ؾاختَّ

 [.واحدة من ضبقعتغ خُمتؾػتغؾفو ضبقعة , وإكسان ـامل من جفة افـاشوت ذم وحدة ظجقبة, ادسقح هو إهل ـامل من جفة افالهوت

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افسقد ادسقح ]. 358صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ُهور ؿسمثل افوٓدة ادُستديؿة , وذم ـّل حلظة, وإػ ما ٓ َّناية, هو ابن اهلل ادوفود من أب ؿبل ـّل افدُّ عاع من افشَّ وفذفك , فؾشُّ

د مان خلالص اإلكسان, ُدِظي بابن اهلل ؿبل افتَّجسُّ افسقد ادسقح . إذن, أرشل اهلل ابـه موفوًدا من افعذراء مريم, وفؽن مّلا جاء ملء افزَّ

مدية من اهلل أب ٌَّ مـقة من افعذراء مريم, ُدِظي بابن اهلل بسبب وٓدته اف وهبذا كستطقع أن كؼول إنَّ فؾسقد , وفقس بسبب وٓدته افزَّ

ُهور: )أ( مقالد أزيلادسقح مقالدان:  ُهور, كور من كور, إهل », ـؼول ؿاكون اإليامن: من أب ؿبل ـّل افدُّ موفود من أب ؿبل ـّل افدُّ

مـي هو ابن إبراهقم ؾبحسب اد, من افعذراء مريم ذم بقت حلم افقفودية ُمـذ كحو ألػّي ظام: )ب( مقالد زمـي«. حق من إهل حق قالد افزَّ

ا ؿائاًل: وبحسب مقالده إزيل هو ـائن ؿبل إبراهقم وؿبل اخلؾقؼة بلٍها, وابن داود ب فريب: اجؾس ظن », بل ودظاه داود ربًّ ؿال افرَّ

مـي هو أصغر من يوحـا ادعؿدان بسّتة أصفر«. يؿقـي هذا هو افذي ؿؾت : », وبحسب مقالده إزيل ؿال ظـه يوحـابحسب مقالده افزَّ

امي ٕنَّه ـان ؿبع  [(.15: 1)يو « ظـه: إنَّ افذي يليت بعدي صار ُؿدَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل افسقد ]. 360صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وهو أيًضا اإلكسان , أّي أنَّه هو اهلل افؽامل ذم ٓهوته, قد ادسقح هو اهلل ادُتلنِّسافسج:  ادسقح هو اهلل أو ابن اهلل أو ابن اإلكسان ؟

ؾؾو كظركا إػ افسقد . ومن جفة افـاشوت هو ابن اإلكسان, ؾؿن جفة افالهوت هو اهلل وهو ابن اهلل(, إكساكقته) افؽامل ذم كاشوته

وإذا كظركا إػ افسقد ادسقح من جفة أؿـومقته وأنَّه موفود , اإلهلي ؾفو اهلل ادسقح من جفة جوهره اإلهلي أو ضبقعته اإلهلقة أو ـقاكه

 [.من أب ؾفو ابن اهلل

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  أؿـوم آبن هو ]. 73صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, هو افعؼل إظظم. أو ُكطق اهلل افعاؿل, هو ظؼل اهلل افـّاضق. افقوكاين يعـي افعؼل ادُعزِّ ظن ذاتهوافؾُّوؽوس ذم إصل , افؾُّوؽوس

, ؾؽل حؽؿة هي أؿـوم آبن هو أؿـوم احلؽؿة إزيل. اهلل ظؼل ٓ َّنائي. هو افعؼل افؽائن ذم افّذات اإلهلقة. خافق مجقع افعؼول

ة مـه.   [(.1: 1)يو « وـان افؽؾؿة اهللذم افبدء ـان افؽؾؿة, وافؽؾؿة ـان ظـد اهلل, »ال ظـه اإلكجقل: افذي ؿ هو افؽؾؿة إزيلُمستؿدَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وٓدة آبن من ]. 67صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

موفود أزيل )آبن( مع أزيل )أب( », ـؼول افبابا أثـاشقوس: ـان ؾقفا أب بدون آبنؾؾم متُر حلظة , أب فقس هبا شابق ومسبوق

. ٓ يستؼقم أن ُيؼال آب من ؽر أن يؽون فه ابن( أب) مل يدع. ٕنَّه مل يُؽن أب ؿّط إذ مل يؽن آبن, مـه بال بدء فؾوافد وٓ فؾؿوفود

وما ٓ روح فه ؾفو , وما ٓ ـؾؿة فه ؾفو هبقؿة, ٕنَّ من ٓ ظؼل فه ؾفو دابَّةأنَّ جوهر اهلل أصّم أخرس ظادم ظؼل وٓ ـؾؿة وٓ روح, 

وفد آبن من جوهر ٕنَّ م, وإنَّ آبن ـان من بعد أب ذم زمان, ؾؼد ـػر من ؿال إكَّه ـان بغ أب وموفد آبن زمان بسقط, مقِّت

ؾؼد دخـل افتَّغرُّ , موفودًا مـه, وؿبل ـّل بدء, وإن مل يؽـن آبـن مع أب من افبدء, وفقس ذم جوهر اهلل ؿديم وحديث, أب وضبقعته

 [«.ثّم صار بعد ذفك أباً . إذ فــم يؽن أبًا من ؿبل, ظؾـى ؿوام أب

د اإلهليأشئؾة حــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وٓدة آبن من ]. 69صـ - ول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ؿس, إكَّام هي دائؿة ُمـذ إزل إػ إبد, أب مل تتّم ذم زمن ُمعغَّ واكتفت عاع من افشَّ , ؾال بدون اكؼطاع, ـوٓدة افـُّور من افـار, وافشُّ

 [توجد كار بال كور, وٓ صؿس بال ُصعاع.

د اإلهليـقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس: ـ إن ـان ]. 168, 167صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

يُؽن  ومل, ؾأب مل يُؽن فه أباً , ٓ ُيؿؽن أن ُكطبِّق ِصػات افبؼ ظذ اهللج: يا أحّبائي,  ؾؾامذا ٓ َيؾِد آبن بدوره ؟, آبن ُوفَِد من أب

ّٓ آبن افوحقد اجلـس ؾؼط ٓ ؽر ّٓ دخؾـا ذم دائرة تـاُشل وتؽاُثر أهلة, وهؽذا آبن مل يُؽن وفن يُؽن يومًا أباً , فه إ وهذا يُزّج بِـا , وإ

ة افُؽػر ُشويّل ؿائاًل: ذم ُهوَّ مال, ؾلجاهبم افبابا أثـاشقوس افرَّ ؾافذي يبحث ُمتسائاًل:  إذن,». فؼد شلل ذم افؼديم أريوشقون ذات افسُّ

واب, وفؽن ـاّل, ملاذا مل يُؽن فًب وافد, ؾؾقبحث أوًٓ: ملاذا ٓ يؽون آبن وافدًا ٓ ابـاً  ومعء بؽّل , هذين إمرين بعقد ظن افصَّ

ؾننَّ آبن , هؽذا بـػس افطَّريؼة, اموأنَّه ٓ يستطقع أن يصر ابـًا ذم يوم من إي, ٕنَّه ـام أنَّ أب هو دائامً آب, أنواع افُؽػر واجلُُحود

ؾؽام أنَّ آبن ٓ يتغرَّ باـتساب . ٕنَّه ذم هذا يثُبت ويتَِّضح أنَّه رشم أب وصورته, وفن يصبح أبًا ذم يوم من إيام, هو دائامً ابن

بدون تغقر, فؽـَّه ؿد حصل ظذ ذاتقة من , ويظّل باؿقًا ـام هو ـذفك آبن ٓ ُيؿؽن أن يتغرَّ باـتساب ِصػات جديدة, ِصػات جديدة

ورة أيضًا شتتغرَّ ذم هذه احلافة, أّما إن ـان أب يتغرَّ أب وُُماثؾته فه.  . ؾنن ـان أب ؽر ُمتغرِّ ويبؼى هؽذا دائامً ـام ـاكت افصُّ

 . وري أيضًا أن تبؼى ُصورته ـام هي وفن تتغرَّ  22)ؾؼرة « وفذفك ؾفو فن يصر صقئًا آخر, أب إذًا ؾآبن هو ابن منهو, ؾؿن افَّضَّ

 [من ادؼافة إوػ(.

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ة ]. 71, 70صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ هل ُبـُوَّ

ة جمازية مثل ـثر من افُبـُّوات افتي  سافسقد ادسقح فًب هي ُبـُوَّ ة ادالئؽة هلل, ذـرها افؽتاب ادُؼدَّ أمام  جاء بـوا اهلل فقؿثؾوا » ـُبـُوَّ

ب ة آدم هلل(, 6:  1)أي « افرَّ س أو مل يذـرها, مثل: 38:  3)فو « بن اهللاآدم » وُبـُوَّ ( )...( ج: ُهـاك ُبـُّوات ـثرة ذـرها افؽتاب ادُؼدَّ

ة باخلؾؼة آدم ابن (, »8:  64)إش « . كحن افطِّغ وأنت جابؾـا, ـّؾـا ظؿل يديكرّب أنت أبوكا وأن يا: »ؾـحن أبـاء هلل باخلؾؼة: ُبـُوَّ



وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [8] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ
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ة بافتَّبـي(. 38:  3)فو « اهلل ئقل: مثؾام ـان موشى ابن ٓبـة ؾرظون, ُبـُوَّ ٍا ئقل ابـي افبؽر: »ومثؾام ؿال اهلل ظن إ ٍا (, 22:  4)خر « إ

 [(.1:  3يو  1« )حتى ُكدظى أوٓد اهلليّة حمبَّة أظطاكا أب أنظروا أ: »وكحن أبـاء اهلل بافتَّبـي

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل افسقد ]. 81صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّه ؾقه حلَّ ـّل , من جفة اجلوهر اإلهلي هو اهلل, ـقف ؟ وهو اهلل أيضاً , افسقد ادسقح هو ابن اهللج:  ادسقح هو ابن اهلل أم أنَّه اهلل ؟

ب يسوع من حقث اجلوهر ؾفو اهلل. ومن جفة إؿـومقة هو ابن اهلل, ِملء افالهوت وإذا كظركا إفقه من حقث إؿـومقة , إذا كظركا فؾرَّ

ـا كستطقع أن كؼول باإلمجال إنَّ مقـا رجل جّبار, وكستطقع أن مؽاكات ـبرة, ن, وِمثال ظذ هذا فو أنَّ ظؼل مقـا يتؿتَّع بؾفو ابن اهلل ؾنكَّ

 [كؼول بافتَّػصقل إنَّ ظؼل مقـا جّبار, وفقس ُهـاك ؾرق بغ مقـا وظؼؾه.

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ثـا ؿ]. 83صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ ؾقاًل هل حُتدِّ

وح افُؼُدس ؟ ج:  وس افؽائن ذم أب وافـّاضق بآبن واحلّي . ـّؾه حقاة ٓ موت ؾقه. اهلل هو احلقاةظن أؿـوم افرُّ اهلل حّي بروحه افُؼدُّ

ا ُمـذ إزل وإػ إبد بغر توؿُّف. بخاّصقته وح افُؼُدس يـبعث أو يـبثق من أب اكبثاؿًا ُمستؿرًّ , مثل اكبثاق احلرارة من افـار, ومن افرُّ

ب يسوع:  :  15)يو  «روح احلق افذي من ظـد أب يـبثق»افطَّبقعي أنَّه ٓ توجد حرارة بدون كار, وٓ كار بدون حرارة, وؿال افرَّ

ر أحد أنَّ اكومل يؽن ؾعاًل ؿد تّم ذم املايض واكتفى, وافػعل يـبثق ذم احلارض ادُستؿر(, 26 وح افُؼُدس من أب . وٓ يتصوَّ بثاق افرُّ

يس باشقؾقوس:  وح افُؼُدس يـبثق من أب, وهو ٓ يـػصل ظـه ؿّط, ويؼول افؼدِّ ؾال تػفؿّن »يضعه ذم ُرتبة ادخؾوؿات, ـاّل, ٕنَّ افرُّ

وح افُؼُدس وح افُؼُدس من أب أنَّ ذفك ـُصُدور يشء خارجي خمؾوق ! ؾنذا ُؿؾـا إنَّ افرُّ  -ؾؼد ُؿؾـا إنَّ حقاته , خمؾوق من اكبثاق افرُّ

ومن ـػر به وجبت ظؾقه , وبذفك كؽون ؿد ـػركا به, ؾال يؽون فه حقـئذ حقاة ذم ذاته, وُيصبح حقـئذ ؽر حّي, خمؾوؿة -شبحاكه 

وح افُؼُدس. وذم إصل افقوكاين, «افؾَّعـة ف بإفف وافالم) ظـدما يرد اشم افرُّ وح افُؼُدسيؽون ادؼصود به أؿـوم ا(, ُمعرَّ وظـدما , فرُّ

وح افُؼُدس( سدُ روح ؿُ ) يرد بدون أداة تعريف  [.يؽون ادؼصود به مواهب افرُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو افػرق ]. 167صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

شويل هذا افسمال ؾؼال ُشئِل افباباج:  بغ افوٓدة وآكبثاق ؟ ح افػرق بغ , ٓ أظرف»: أثـاشقوس افرَّ َِّ س مل ُيو ٕنَّ افؽتاب ادُؼدَّ

ا بال صّك ُأُمور تػوق , هذه هي ظظؿة أباء افذين مل يؼحؿوا أنػسفم ذم ُأُمور ؽّض افؽتاب افطَّرف ظـفا. «افوٓدة وآكبثاق َّٕنَّ

يس يوحـا افّدمشؼي: إدراــا ؾفذا ما ٓ , فؽن ما هي ضبقعة هذا افػارق, فؼد ظرؾـا أنَّ ُهـاك ؾرؿًا بغ افوٓدة وآكبثاق», وؿال افؼدِّ

ٕنَّ إمور اإليامكقة افالهوتقة ٓ . وُهم هبذا أراحوكا, ؾؾم جيرؤ أحٌد أن جيتفد ذم هذا إمر ادخػي ظن أظقــا, «كػفؿه ظذ اإلضالق

 [.إكَّام ما تسؾَّؿـاه ُكسؾِّؿه بلماكة ـامؾة ودؿَّة ُمتـاهقة. جيوز ؾقفا آجتفاد بلّي صؽل من إصؽال
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ويؼطع افبابا ]. 89صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ظي أنَّ أؿـومًا  وح », ؾقؼول: أظظم من أخرأثـاشقوس حرمًا ظذ ـّل من ُيؿقِّز بغ إؿاكقم  ويدَّ هؽذا ُكؼّر وكعسف أنَّ آبن وافرُّ

م, افُؼُدس ُمساويان فًب  [.«جوهر واحد وضبع واحد بافؼول وافػعل ؾؾقؽن حمروماً ( إؿاكقم افثالثة) وـّل من ٓ يممن وٓ ُيؼّر أَّنَّ

د اإلهليأشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّ ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هي ظالؿة ]. 51صـ - وحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس ذم أيت:  ـّل . ؾاجلوهر اإلهلي واحد ٓ أـثر: وحدة اجلوهرإؿاكقم افثالثة معًا ؟ ج: تتؿثَّل ظالؿة أب وآبن وافرُّ

ص صؾقب حؽقم: أؿـوم من إؿاكقم واجب افوجود , افثالثة ـّل مـفا واجب افوجود ذم ذات اهللواَح أنَّ إؿاكقم », ؾقؼول افُؼؿُّ

ل افوجودين أخرين  [.«ويؽتؿل ؿوامه هبام, ٕنَّ ـّل وجود مـفا يؽؿِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ُيؿؽن اإلرشال: ]. 52صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ٕنَّه مل » ؾؿثاًل أب أرشل ابـه خلالص افعامل, أخر دون أن يـتؼص هذا من ؿدر وٓ ـرامة إؿـوم ادُرَشلٕحد إؿاكقم أن ُيرشل 

وح افُؼُدس(, 17:  3) يو  «ُيرشل اهلل ابـه إػ افعامل فقدين افعامل, بل فقُخؾِّص به افعامل ي افذي » وآبن أرشل افرُّ ومتى جاء ادُعزِّ

 [(.26:  15 )يو «شلرشؾه أنا إفقؽم

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  آتِّصال: ]. 53صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ب يسوع هذه افوحداكقة ِمرارًا وتؽراراً , إؿاكقم افثالثة يتَّصؾون معاً  د افرَّ َـّ ى أب. ؾؽقف تؼول أنت أركا أافذي رآين ؾؼد ر: »وأ

ؿوين أينِّ ذم أب وأب ذمَّ ..  هو يعؿل إظامل أب احلاّل ذمَّ ..  ألست تممن أينِّ ذم أب وأب ذمَّ أب.  ؿوين صدِّ , وإٓ صدِّ

مـوا يب. وفؽن إن ــت فست أظؿل أظامل أيب ؾال تم(, »30:  10)يو « أنا وأب واحد(, »11-9:  14)يو « بسبب إظامل كػسفا

يس 38,  37:  10)يو « وأنا ؾقه فؽي تعرؾوا وتممـوا أنَّ أب ذمَّ إن ــت أظؿل ؾنن مل تممـوا يب, ؾآمـوا بإظامل,  (, ويؼول افؼدِّ

وح افُؼُدس هم اهلل: »سديوكقسقو أخر  فذفك ٓ يـػصل أؿـوم ظن, وٕنَّ اهلل ٓ يـؼسم وٓ يتجّزأ ظذ اإلضالق, أب وآبن وافرُّ

 [«.بلّي حال من إحوال

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  افتَّخاُضب: ]. 54, 53صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

, فو 17:  3)مت  «ابـي احلبقبهذا هو »: ؾػي ادعؿودية وافتَّجعِّ صفد أب فالبن, ـّل أؿـوم يتؽؾَّم مع إؿـوم أخر أو يتؽؾَّم ظـه

بعغ وكجاحفم ذم اخلدمة(, 35:  9 ُشل افسَّ امء وإرض»: وآبن خاضب أب بعد ظودة افرُّ ا أب رّب افسَّ :  10)فو  «أمحدك أهيُّ

ب يسوع أب ؿائالً (, وذم أحدى ادّرات جاء بعض افقوكاكقغ إػ ؾقؾبُّس يطؾبون مـه أن يروا يسوع, 21 ا أب جمِّد »: ؾخاضب افرَّ أهيُّ

امء جمَّدت وُأجمِّد أيضاً »: ؾلجابـه أب ظذ افػور(, 28:  12)يو  «اشؿك ٌِّ (, 28:  12)يو  «ؾجاء صوت من افسَّ وهذا افتَّخاُضب يػ

ده فًب مفا آبن أثـاء دمسُّ ؾوات افؽثرة افتي ؿدَّ الة, فـا افصَّ : م خاضب أب آبن ؿائالً وُمـذ افؼدي, إذ ـان يؼيض افؾقل ـّؾه ذم افصَّ

ب فريّب »(, 5:  1, ظب 7:  2)مز  «أنت ابـي أنا افقوم وفدتك»  [(.1:  110)مز  «ؿال افرَّ
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د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بعد افؼقامة, ]. 111صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ب يسوع افتَّالمقذ ؿائاًل:  دوهم »أوىص افرَّ وح افُؼُدسؾاذهبوا وتؾؿذوا مجقع إمم وظؿِّ (, 19:  28)مت  «باشم أب وآبن وافرُّ

وس وح افُؼُدس, ؾادعؿودية تتّم باشم افّثاُفوث افُؼدُّ مر , وإوفقس بلشامء «باشم» وأصار فؾوحداكقة ذم ؿوفه, أب وآبن وافرُّ

ة تؾؿذهتم فه اداُلحظ أنَّ افتَّالمقذ ظـدما شؿعوا هذا مل يستعجبوا ومل يستغربوا إمر,  م ـاكوا ؿد أدرـوا هذه احلؼقؼة متامًا خالل ُمدَّ َّٕنَّ

 [.ظذ مدار ثالث شـوات

دــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ؿال ]. 113, 112صـ - اإلهلي أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وح افُؼُدس وهمٓء افثالثة ُهم واحد. وافذين »يوحـا اإلكجقع:  امء ُهم ثالثة )أب وافؽؾؿة وافرُّ ؾننَّ افذين يشفدون ذم افسَّ

م وافثالثة ـهُم ؾـي افواحد وح وادــاء وافدَّ إؿاكقم افثالثة ذم وؿد ورد أشامء (. 8,  7:  5)يو  «يشفدون ذم إرض ُهم ثالثة( افرُّ

مجة افبروتقة بغ ؿوشغ ا مل ُتوجد ذم بعض افـَُّسخ إصؾقة, افسَّ  هل هذا يؾغي ظؼقدة افتَّثؾقث ؟, وتساءل افبعض: ظالمة ظذ أَّنَّ

هذا يرجع إػ خطل من ؾؾعلَّ , إن ـاكت هذه أية مل ُتوجد ذم بعض افـَُّسخ»وأجاب ؿداشة افبابا صـودة افثافث ظذ هذا افتَّساؤل ؿائاًل: 

امء .. وهمٓء  ُمتشاهبتغ تؼريبًا ذم افبداية وافـِّفاية( 8, 7:  5)يو  بسبب وجود آيتغ ُمتتافقتغ, افـّاِشخ هؽذا: افذين يشفدون ذم افسَّ

, ـّل افـَُّسخ إخرى ومع ذفك ؾننَّ هذه أية موجودة ذمافثالثة ُهـم واحد. وافذين يشفدون ظذ إرض .. وافثالثة ُهم ذم افواحد. 

إذ ُتوجد ظؼقدة افتَّثؾقث ذم ـّل افعفد . وافـُّؼطة إخرى هي أنَّ افعؼقدة ادسقحقة ٓ تعتؿد ظذ آية واحدة. هذه ُكؼطة, وذم افـَُّسخ إثرية

ب فتالمقذه ظن ظؿؾفم ذم افتَّبشر: "اجلديد وح افُؼُدسوظؿدوهم باشم أب وا, ومن أيات افواَحة ؿول افسقد افرَّ " ٓبن وافرُّ

فقل تؾو أخر )راجع شـوات مع أشئؾة افـاس «(19:  28)مت  , 22صـ -أشئؾة ٓهوتقة ظؼائدية )أ(  -. ثّم أخذ ؿداشته يُسوق افدَّ

23.)] 

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  بدظة ]. 125صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وٓهوته ادُتَِّحد بـاشوته , ؾالهوته هو أب, ُيطؾق افّثاُفوث ظذ ادسقح وحده»: ذم افؼرن افتاشع ظؼ« شويدكزج»شويدكزج: ؿال 

وح افُؼُدس, هو آبن د. «وٓهوته افّصادر ظـه هو افرُّ ت هذه افبدظة افالهوت ذم إؿـوم افثاين ادُتجسِّ  واشتبدفوا ـؾؿة, وؿد َحَكَ

ب يسوع ؾؼط, افّثاُفوث باشم يسوع وس, ومارشوا ادعؿودية باشم افرَّ  [.دون أي ذـر فؾّثاُفوث افُؼدُّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو مػفوم ]. 29صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

جوهر افقء أي ضبقعة افقء, ؾجوهر اإلكسان أي ضبقعته اإلكساكقة, وجوهر ادالك هو ضبقعته ادالئؽقة, وجوهر  اجلوهر اإلهلي ؟

هو ـقان . جوهر اهلل هو ضبقعة اهلل  «ؾقزيس» أي ضبقعة,  «أوشقا» اجلوهراهلل هو ضبقعته اإلهلقة, أي افالهوت. 

ؾافؽقان . افالهوت=  افّذات اإلهلقة=  افؽقان اإلهلي= افطَّبقعة اإلهلقة =  هلياجلوهر اإل. اهلل هو ذات اهلل هو افالهوت

Substance أي صخصقة وخواّص افؽائن, شواء ـان صخصًا أو صقئًا, وأيضًا يعـي اجلوـهر افؽائن بذاته, يعـي وجود حؼقؼي ,

ً ماديًا, ومصدرههو أصل افقء افؼائم بذاته افذي ٓ ُيتاج وٓ يعتؿد ظذ ؽره ذم وجوده.  ؾؿثاًل جوهر , وؿد يؽون هذا إصل أمرا
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هبقة هو ذهب وج فزوجته, ادشغوٓت افذَّ وجقة هو كؼص حمبَّة افزَّ ً معـويًا, ؾـؼول إنَّ جوهر ادُشؽؾة افزَّ , وؿد يؽون أصل افقء أمرا

ً روحقًا,  وجة فزوجفا, وؿد يؽون أصل افقء أمرا امئقة أرواحؾـؼول إنَّ جوهر وظدم ضاظة افزَّ  [.ادخؾوؿات افسَّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  ما هو مػفوم ]. 30صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ه بدون اشتؼاللإؿـوم ؟ ج:  يان ظذ ـل ما يتؿقَّز ظن شوا ٌُّ ياكقة أضؾؼفا اف ٍُ ُتشر إػ ـائن حي  وـؾؿة أؿـوم, ـؾؿة أؿـوم ـؾؿة 

خصقة, ؿدير ُمستؼّل بذاته مات افّذات وافشَّ هو صخص ُيريد ويػعل . يصدر ظن صخصه أؿوال وأؾعال تـّم ظن افؽقـوكة, فه ُمؼوِّ

 [.أنا أؿول, أنا أحب, أنا أؾعل, أنا أريد: ويـسب أؾعافه إػ كػسه وُيعزِّ ظن ذاته ؿائالً 

د اإلهليس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطر وـؾؿة أؿـوم ]. 31صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ياكقة ُيؼابؾفا بافقوكاكقة  ٌُّ ن من مؼطعغ, هقبوشتاشقس بافؾُّغة اف ؿائم أو « = شتاشقس» , وحتت« = هقبو, »وهي تتؽوَّ

, إذاً َ إؿـوم وبدوكه ٓ يؼوم افؽقان, أي ما يؼوم ظؾقه افؽقان اإلهليأي ما يؼوم حتت ـلشاس, «, افؼائم حتت» , ومعـاها احلرذم:ـقان

قة ذاتقة بدوَّنا ٓ يؼوم اجلوهر اإلهلي, ؾؿثاًل:  قة افوجود رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي1)هو خاصِّ ر اهلل ( خاصِّ , وٓ ُيؿؽن تصوُّ

قة افعؼل افـّاضق رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي2). بدون وجود, إكَّه واجب افوجود ر اهلل بدون افعؼل, إكَّه ( خاصِّ , وٓ ُيؿؽن تصوُّ

ر اهلل بدون حقاة. إكَّه احلي وواهب ( خاّصة احلقاة رضورية فؼقام اجلوهر اإلهلي3)افعؼل إـز, أؿـوم احلؽؿة.  , وٓ ُيؿؽن تصوُّ

 [احلقاة فؽّل ـائن حّي.

د اإلهليمار مرؿس وافبابا بطرس:  ــقسة افؼديسغ ويؼول ]. 32, 31صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

ياكقة ُيؼابؾفا بافقوكاكقة ـؾؿة »ح إنبا يماكس ُمطران افغربقة: كقاؾة ادُتـقِّ  ٍُ قة Hypostasisإؿـوم ـؾؿة  قة ومعـاها خاصِّ , أي خاصِّ

وإؿاكقم افثالثة فقسوا «. , وظذ ذفك ذم اجلوهر اإلهلي ثالث خواّص وبدوَّنا يـعدم ؿقام افّذات اإلهلقةهلقة, تؼوم هبا افذات اإل

ـّل أؿـوم يتاميز ظن . بدون اختالط وٓ امتزاج, ؿائؿغ ذم اجلوهر اإلهلي افواحد, إكَّام ُهم ـقان إهلي واحد, ثالث ـقاكات ُمستؼؾِّة

اد, إؿاكقم افثالث ُمتَِّحدة باكػصال. إؿـومغ أخرين . ـّل ؾال ُيؿؽن أن كرى أؿـومًا ُمـػصاًل ظن إؿـومغ أخرين, وُمـػصؾة باحتِّ

 [أؿـوم ٓ يتالصى وٓ يضؿحل ذم أخر. ـّل أؿـوم حاّل ذم أخر دون أن يطغى ظؾقه أو يمثِّر ذم ـقـوكته أو يؿحو ـقاكه.

د اإلهليابا بطرس: ــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافب ما هي اخلواّص ]. 35صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

قته إؿـومقة ظن إؿـومغ أخرين ؟ ج:  , اخلواّص إؿـومقة هي ظالؿة إؿاكقم معاً إؿـومقة ؟ وهل ـّل أؿـوم يتاميز بخاصِّ

قة إؿـومقة ٕؿـوم أب أنَّه و وح افُؼُدسؾاخلاصِّ . وهو ؽر موفود وٓ ُمـبثق من أي من إؿـومغ أخرين, افد فالبن وباثق فؾرُّ

قة إؿـومقة ٕؿـوم آبن أنَّه موفود من أب وح . ؾفو ؽر وافد وٓ باثق ٕحد إؿـومغ أخرين, اخلاصِّ قة إؿـومقة ٕؿـوم افرُّ اخلاصِّ

وـل أؿـوم يـػرد . إؿاكقم تتاميز ذم اخلواّص إؿـومقة, ر موفود وٓ باثق ٕحد إؿـومغ أخرينؾفو ؽ, افُؼُدس أنَّه ُمـبثق من أب

قته إؿـومقة ػات وافؽامٓت اإلهلقة. بخاصِّ ؾآبن فه ـّل ما , بغر اخلواّص إؿـومقة ـّل أؿـوم فه ما فألؿـومغ أخرين من مجقع افصِّ



وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [12] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ
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قة إبوة قة آكبثاقآبن فقس أبًا, , ؾفًب ما ظدا خاصِّ وح افُؼُدس ما ظدا خاصِّ وهؽذا , ؾآبن فقس ُمـبثؼًا, وآبن فه ـّل ما فؾرُّ

 [, ؾفو فه ـّل ما فالبن ما ظدا افبـوة.بافـِّسبة فًب

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  وجيب أن ُكدرك ]. 35ـص - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

إؿـوم ـائن حؼقؼي . إؿـوم فقس ِصػة وفؽـَّه ـائن ؿدير ُيؿل صػة. ٕنَّه فو ـان ِصػة فؽان بال ـقـوكة, جقدًا أنَّ إؿـوم فقس ِصػة

قته إؿـومقة, ُيؿل اجلوـهر اإلهلي افواحد  [.ويتاميز ظن إؿـومغ أخرين بخاصِّ

د اإلهليــقسة افؼديسغ مار مرؿس وافبابا بطرس:  هل إؿاكقم ]. 51, 50صـ - أشئؾة حول حتؿقة افتَّثؾقث وافتَّوحقد وحتؿقة افتَّجسُّ

وفؽـَّفم , أصخاص ُمتؿقِّزون. وفؽن فقسوا مثؾـا, افثالثة ُيؿثِّؾون ثالثة أصخاص ُمـػصؾغ مثؾـا ؟ كعم إؿاكقم افثالثة ُهم أصخاص

وح ذم اإلكسان افواحد, وـؾؿة أؿـوم بافػركسقة برشون ـػصؾغ ظن بعضفمفقسوا مُ  , تعـي Personns. ُهم مثل اجلسد وافعؼل وافرُّ

, فألؿاكقم افثالثة جوهر واحد . إذنُمستؼّل بدون اكػصال ظن إؿـومغ أخرين, ؾإؿـوم هو صخص ظاؿلصخص ؽر ُمـػصل , 

, ٕنَّ مقـا ومايؽل ويوحـا فؽّل ٕؿاكقم افثالثة مثل ثالثة أصخاص ُيدَظون مقـا ومايؽل ويوحـاؾؾقس ا, وإرادة واحدة وُشؾطان واحد

ة جقدة, أو أحدهم حزيـًا وأخر  مـفم ـقان ُمستؼّل ُمـػصل متامًا ظن أخر, ؾقُؿؽن أن يؽون أحدهم مريضًا وأخر بصحَّ

ـفم إرادة وِصػات وخصائص ختتؾف ظن أخر, مفام ـاكت درجة مٌورًا. أو يـتؼل أحدهم ويظّل أخران أحقاًء, وفؽّل م

وؿوة , وُؿدرة واحدة, أّما إؿاكقم افثالثة ؾننَّ هلم إرادة واحدةافتَّؼارب, حتى فو ـان إصخاص افثالثة مقـا ومايؽل ويوحـا تواءم. 

ُشويّل: وٓهوت واحد, وجوهر واحد, واحدة ؾنذا شؿعت , واحد ذم جوهره ُمثؾَّث ذم أؿاكقؿهاهلل ». ويؼول افبابا أثـاشقوس افرَّ

م آلفة ثالثة ؽل واحلؾقة مثل إبراهقم وإشحق ويعؼوب, بتثؾقث إؿاكقم ؾال تُظّن أَّنَّ به وافشَّ ؿة خُمتؾػة افشَّ وٓ مثل , وٓ ثالثة وجوه ُمتػرِّ

ؿغ , أو ثالثة مالئؽة مثل مقخائقل وجزائقل وروؾائقل, مصابقحوٓ مثل ثالثة ُكُجوم أو , ُمُؾوك ثالثة ُجُؾوس ظذ ثالثة ظروش ُمتػرِّ

ػر وَالل يتبعه أصحاب إصـام ـُ  [«.ٕنَّ ذفك ـّؾه 

 

 

 

 

 

 



وع َظِصر افُؽتُب د و افتَّثؾقث حتؿقة حول أشئؾة [13] َمْؼُ  إول اجلزء - افتَّجسُّ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة َظِصر افُؽتُب

 ذم اخِلتام ......

 كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افَعَؿل, وأن يؽون خافصًا فوجفه تعاػ, ُمتَّبعغ ؾقه هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّم

ظويةشاهم معـا بد (, ببـك آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء فؾخدمات آجتامظقة برؿم )ظؽم دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفورية مك افعربقة

 دزيد من افتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  00201005654207ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد من أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿته تتّم افصاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

