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 مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى 
 لؤلقباط األرثوذكس

 

 قضايا الىوتية ىامة

 
 

 شرح عقيدة الثالوث
 إلو واحد بجوىر واحد مثمث األقانيم

   
 
 

 بقمم األنبا بيشوى 
 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى       
 رئيس دير القديسة دميانة بالبرارى و       

 بمعىد الدراسات القبطيةورئيس قسم عمم البلووت     
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 مقدمة

" ألننا طبعنا شرح عقيدة الثالوثكان يمزم أن نصدر وذا الكتاب عن "
التسعينات في  أثناء سنواتما فيه في المذكرة التي قمت بتدريسىا 

وعدد من فروعىا داخل مصر وخارجىا. وبعد ذلك  ،الكمية اإلكميريكية
ومعىد الدراسات القبطية. ولكن المذكرة  ،في معىد الرعاية والخدمة

تحوى الكثير من الموضوعات األخرى مثل الحوارت المسكونية 
مثل عقيدة الكفارة والفداء  وامةوصارت تحوى أيضًا قضايا الووتية 

 وغيروا.
ولعامة أفراد  ،ونظرًا ألومية شرح عقيدة الثالوث لمخدام والخادمات

والطمب  ،الكنيسة وليس فقط لمدارسين في المعاود الدينية لكنيستنا
في  شرحرأينا من واجبنا أن نطبع وذا ال .المتزايد عمى وذا األمر

 كتاب قائم بذاته لتسىيل الحصول عميه وتوزيعه.
نأمل أن يكون نافعًا في شرح اإليمان بصموات صاحب القداسة البابا 

 س الثانى أطال الرب حياته وأدام رعايته.األنبا تواضرو 
              شٖٗٚٔ كيىك ٜٕ
 مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى      مٕٛٔٓيناير  ٚ

 ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بمقاس   عيد الميبلد المجيد
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 شرح عقيدة الثالوث  
 

 وتمايز األقانيم فى الثالوث:وحدانية الجوور 
 األقنوم. من حيث األصلووو الجوىر : وو هللا من حيث  باآل 
 األقنوم.من حيث  المولودووو الجوىر : وو هللا من حيث  االبن 
 موون حيووث  المنبثرر ووووو  الجرروىر: وووو هللا موون حيووث الررروح القرردس

 األقنوم.
 

 آلبا                                           
سم توضيحى لوحدانية الجوور ر 

 وتمايز األقانيم فى الثالوث                                      
 

 
 
 الروح القدس        االبن 

                                                                                     
 

اص الجوووور اإللىووى الواحوود وتتمووايز األقووانيم تشووترك معووًا فووى جميووع خووو 
 فيما بينىا بالخواص األقنومية.

 هللا
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: وو األصل أو الينبوع فى الثالوث، وو أصول الجووور وأصول   فاآلب
 الكينونة بالنسبة لؤلقنومين اآلخرين.

بوول أقنوووم لووه  ولكنررو لرريس مجرررد صرر ة: وووو مولووود موون اآلب  واالبررن
 مة هللا.كينونة حقيقية، وغير منفصل عن اآلب ألنه كم

بول أقنووم  ليس مجرد ص ة: وو ينبثق من اآلب ولكنه  والروح القدس
 له كينونة حقيقية وغير منفصل عن اآلب ألنه روح هللا.

 
 
 
  وفيمووووا يمووووى بيووووان بووووالخواص األقنوميووووة لؤلقووووانيم الثبلثووووة وبأمثمووووة موووون

ولكنىوا  ،الخواص الجوورية التى ال يختمف أى أقنوم فيىا عون اآلخور
 كألقاب تتناسب مع كل أقنوم بحسب خاصيته:
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 الروح القدس االبن اآلب الثالوث القدوس
            الخواص

 الخواص األقنومية 
 الجوىرية

 والد وباثق
 األبوة

 مولود
 البنوة

 منبثق
 االنبثاق

 الحقانى  ح 
 )ينبوع الحق(

 الح 
، ٙ: ٗٔيو  ،ٕٖ: ٛيو

 ٚ: ٖرؤ

 روح الح 
: ٘ٔ، يوٚٔ: ٗٔيو

، ٖٔ: ٙٔ، يوٕٙ
  ٙ: ٗيؤ

 عقل
 

 العاقل 
 )ينبوع العقل(

 )المولود( =  العقل
 = (ٔ:ٔالكممة )يو

 الموغوس=العقل منطوق به

 روح العقل
: ٔٔانظر روح الفىم أش

ٕ 
 الحكيم حكمة

 ٕ٘يىوذا ،ٕٚ: ٙٔرو
 

 الحكمة 
 ،ٖ: ٕ، كوٕٗ: ٔكؤ

 ٕٔ: ٘رؤ

 روح الحكمة
، ٕ: ٔٔأش ،ٔ:ٙحك

 ٚٔ: ٔأف
 

 محبة
 (ٛ: ٗيؤ)

 المحب
 ٕٗ:  ٚٔيو 

 المحبة
 ٙٔ: ٖيو ٔ

  روح المحبة
  ٚ: ٔتىٕ

 الحى حياة
، ٙٔ:ٙٔمت ،٘:ٔٔحز
 ٗٔ: ٔٔور  ،ٙ:ٚ٘يو

 الحياة
 ٙ: ٗٔ، يوٕ٘: ٔٔيو

 روح الحياة
 ٕ: ٛرو

 القوى  قوة
 ٛ: ٛٔرؤ ،ٖٔ: ٙمت

 القوة 
 ٕٔ: ٘رؤ ،ٕٗ: ٔكؤ

 روح القوة 
، ٛ: ٖمى ،ٕ: ٔٔشإ 

 ٔ:ٚتىٕ
 ال ييم ال يم

 ،ٙٔ :ٕٔأى
 ٜٕ: ٕٛإش 

 ال يم
ضد األريوسية  -ٗٔ: ٛأم

  ٘ٙ: ٖلمقديس أثناسيوس

 روح ال يم
 ٕ: ٔٔأش
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 قال القديس أثناسيوس:
“Neither can we imagine three Subsistences separated from each 
other, as results from their bodily nature in the case of men, lest we 
hold a plurality of gods like the heathen. But just as a river, 
produced from a well, is not separate, and yet there are in fact two 
visible objects and two names, For neither is the Father the Son, 
nor the Son the Father. For the Father is Father of the Son, and 
the Son, Son of the Father, For like as the well is not a river, nor 
the river a well, but both are one and the same water which is 
conveyed in a channel from the well to the river, so the Father's 
deity passes into the Son without flow and without division. For the 
Lord says, 'I came out from the Father and am come' (John 16: 
28). But He is ever with the Father, for He is in the bosom of the 
Father, nor was ever the bosom of the Father void of the deity of 
the Son.”1 
}يجب عمينا أال نتصور وجود ثبلثة جواور منفصمة عن بعضىا 

لئبل  ،كما ينتج عن الطبيعة البشرية بالنسبة لمبشر، البعض فى هللا
نصير كالوثنيين الذين يممكون عديدًا من اآللىة. ولكن كما أن النىر 
الخارج من الينبوع ال ينفصل عنه، وبالرغم من ذلك فإن وناك بالفعل 

واسمين. ألن اآلب ليس وو االبن، كما أن االبن ليس  شيئين مرئيين
                                                           

1 N. & P.N. Fathers, Vol. IV, St. Athanasius, Expositio Fidei (Statement of Faith), p. 84, 

85. 
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وو اآلب، فاآلب وو أب االبن، واالبن وو ابن اآلب. وكما أن الينبوع 
ليس وو النىر، والنىر ليس وو الينبوع، ولكن لكميىما نفس الماء 
الواحد الذى يسرى فى مجرى من الينبوع إلى النىر، ووكذا فإن 

ببل تدفق أو انقسام. ألن السيد المسيح الووت اآلب ينتقل فى االبن 
. ولكنه دائمًا (ٕٛ: ٙٔ)يو  "َوَقْد َأَتْيتُ  َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلبِ يقول "

أبدًا مع اآلب، ووو فى حضن اآلب. وحضن اآلب ال َيْخُل أبدًا من 
 االبن بحسب ألوويته{.

 دةبالوال اآلب وو الينبوع الذى يتدفق منه بغير انفصال االبن الوحيد
األزلى قبل كل  باالنبثاقاألزلية قبل كل الدوور. وكذلك الروح القدس 

 الدوور.
 .روح الحكمة ويبُثقالحكمة الذى يمد  الحكيماآلب وو 
 روح الحررر ( ويبثُوووق ٙ :ٗٔ)يوووو الحررر  الوووذى يمووود الحقرررانى واآلب ووووو

 (.ٕٙ :٘ٔ)يو
 الحكمة وو لقب ألقنوم االبن المولود من اآلب الحكيم.

 لقب ألقنوم االبن المولود من اآلب الحقانى.والحق وو 
( أى )العقوول منطوقووًا بووه( وووو لقووب ألقنوووم والكممووة )الموغوووس 

 .العاقلاالبن المولود من اآلب 
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والخرررواص الجوىريرررة جميعرررال ومرررن أمثمتيرررا الحكمرررة والحررر  والعقرررل 
والحيراة.. يشرترف فييرا األقرانيم معرال فرالح  مرثال ىرو خاصرية يشرترف 

ألقررانيم جميعررال. فراآلب ىررو حرر  مررن حيرث الجرروىر  واالبررن ىررو فييرا ا
 ح  من حيث الجوىر  والروح القدس ىو ح  من حيث الجوىر.

أما من حيث األقنوم فاآلب وو الحقانى )أى ينبووع الحوق(، واالبون ووو 
 الحق المولود منه، والروح القدس وو روح الحق المنبثق منه.

 ق المولود منه؟!من يستطيع أن يفصل الحقانى عن الح
إن الحكمة تصدر عرن ومن يستطيع أن يفصل الحكيم عن الحكمة؟.. 

 الحكيم تمقائيال كإعان طبيعى عن حقيقتو غير المنظورة.
إننووووا نعووووِرف الحكوووويم بالحكمووووة، ونعوووورف العاقوووول بالعقوووول المنطوووووق بووووه، 

 ونعرف الحقانى بالحق الصادر منه.. ووكذا.
لعقووول، وووووو صوووورة العقووول غيووور الفكووور ووووو التعبيووور الصوووادق عووون اإن 

المنظور. ووالدة الفكر مون العقول ال تعنوى انفصواله عون العقول. فوالفكر 
يوَلد مون العقول دون أن يخورج منوه، ويخورج مون العقول دون أن ينفصول 

   يخرج وال ينفصل.أن يوَلد وال يخرج وممكن أن عنه. الفكر ممكن 
اآلب، والوووروح القووودس االبووون ُيعمووون لنوووا اآلب غيووور المنظوووور ونووورى فيوووه 
 يمىمنا بطريقة خفية غير منظورة عن اآلب واالبن.
 (.٘ٔ: ٔاالبن ُدعى ابنًا ألنه وو صورة اآلب )انظر كو
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والووروح القوودس ُدعووى روحووًا ألنووه يعموول دون أن نووران وموون ألقابووه أنووه وووو 
الووووذى يووووريح قمووووب اإلنسووووان،  comforterروح الحووووق وأنووووه وووووو المعووووّزى 

 والمصالحة مع هللا. ويمنحه عطية السبلم
  اآلب له كل خوواص االبنأن  القديس أثناسيوس الرسولىوقد أّكد 

اآلب الجووريووووة، وال تمووووايز بينىمووووا إال بالخاصووووية األقنوميووووة  ووووووى أن 
 لابرنووى اآلب ينفورد بوالبنوة. أى أن كول صوفات  االبرنينفرد بواألبوة و
وووو ابوون. فقووال فووى مقالتووه الثالثووة  االبررنوووو  ب وأن  اآلبمووا عوودا أن 

 :٘ورقم  ٗضد األريوسية الفقرة رقم 
“And so since they are one, and the Godhead itself one, the same 
things are said of the Son, which are said of the Father, except 
His being said to be Father...For 'all things,' says the Son 
Himself, 'whatsoever the Father hath, are Mine;' and again, 'And 
Mine are Thine'... and why are the attributes of the Father ascribed 
to the Son, except that the Son is an Offspring from Him?”2  
أن }وألن البلووت واحد فى اآلب واالبن، فإنه نشأ عن ذلوك بالضورورة 

التوووى تقوووال عووون اآلب قيموووت ووووى بعينىوووا عووون  (الصوووفاتاألشوووياء )كووول 
.. ألن االبون نفسوه يقوول عون إال ص ة واحدة وىى أن اآلب أباالبون، 

 "ُكوولم َمووا ُوووَو ِلووي َفُىووَو َلووَك َوَمووا ُوووَو َلووَك َفُىووَو ِلووي"ذاتووه )مخاطبووًا اآلب( 
                                                           

2 N. & P.N. Fathers, Vol. IV, St. Athanasius, Four Discourses Against the Arians, 

Discourse III, points 4 &5, p. 395, 396. 
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االبررن ثرم لمرا ا تنسرب صرر ات اآلب لابرنك إال لكرون (.. ٓٔ: ٚٔ)يوو
   ىو نبع من اآلب{.

 :٘ٙأيضًا فى نفس المقالة الفقرة رقم  القديس أثناسيوسوقال 
“The Son of God then, He is the 'Word', and the 'Wisdom;' He is 
the 'Understanding' and the 'Living Counsel'; and in Him is the 
'Good pleasure of the Father;' He is 'Truth' and 'Light' and 'Power' 
of the Father.”3 
}إذن، فووابن هللا وووو "الكممووة" و "الحكمووة"، وووو "الفىووم" و"المشووورة الحيووة" 
وفيووووه تكموووون "مسوووورة هللا اآلب"  وووووو "الحووووق" و "النووووور" و "القوووودرة" التووووى 

 لآلب{.
)الناطق باإللىيات( قد أّكد  القديس غريغوريوس النازينزى كذلك 

أيضًا أن اآلب واالبن لىما نفس الصفات جميعًا ماعدا البلمولودية 
والمولودية وذلك ألن الصفات اإللىية وى واحدة لآلب واالبن 

 ويتمايزان فقط باألبوة والبنوة. فقال فى عظته البلووتية الخامسة:
“Christ.. What great things are there in the idea of God which are 
not in His power? What titles which belong to God are not applied 
to him, except only Unbegotten and Begotten? For it was needful 
that the distinctive properties of the Father and the son should 
remain peculiar to Them, lest there should be confusion in the 

                                                           
3 Ibid, point 65, p. 429. 
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Godhead Which brings all things, even disorder itself, into due 
arrangement and good order.”4 
}المسيح.. أى من األشياء العظيمة التى يمكن هلل أن يعممىا وال تكون 
فى استطاعته، وأى من األسماء تطمق عمى هللا، وال تطمق عميه، ما 

والمولود"، ألنه كان من الضرورى أن الخصائص  عدا "البلمولود
المميزة لآلب واالبن تظل خاصة بىما، حتى ال يكون وناك اختبلط 
فى األلووة، التى تجعل كل األشياء، وحتى غير المنتظمة، فى ترتيب 

 ونظام حسن{.
معنى تمايز األقانيم مع  القديس باسيميوس الكبيروأيضًا شرح 

 فقال:وحدانية الجوور كما يمى 
“Worshipping as we do God of God, we both confess the distinction 
of the Persons, and at the same time abide by the Monarchy. We 
do not fritter away the theology in a divided plurality, because one 
Form, so to say, united in the invariableness of the Godhead, is 
beheld in God the Father, and in God the Only begotten. For the 
Son is in the Father and the Father in the Son; since such as is the 
latter, such is the former, and such as is the former, such is the 
latter; and herein is the Unity. So that according to the distinction of 
Persons, both are one and one, and according to the community of 

                                                           
4 N. & P.N. Fathers, Vol. VII, Gregory Nazianzen, 5

th
 Oration On the Holy Spirit, p. 327. 

 



06 
 

Nature, one. How, then, if one and one, are there not two Gods? 
Because we speak of a king, and of the king’s image, and not of 
two kings. The majesty is not cloven in two, nor the glory divided. 
The sovereignty and authority over us is one, and so the doxology 
ascribed by us is not plural but one; because the honor paid to the 
image passes on to the prototype.”5 

)األشخاص(، }فى عبادتنا إلله من إله، نحن نعترف بتمايز األقانيم 
ع  وفى نفس الوقت نبقى عمى المونارشية )التوحيد(. نحن ال نقطِّ
البلووت إلى تعدد منقسم، ألن شكبًل واحدًا، متحدًا فى البلووت غير 
المتغير، ُيرى فى هللا اآلب وفى هللا االبن الوحيد. ألن االبن وو فى 

ا وو اآلب، واآلب فى االبن، ألنه كما األخير وكذا وو األول، وكم
األول وكذا وو األخير، وبىذا تكون الوحدة. حتى أنه وفقًا لتمايز 
األقانيم )األشخاص(، فإن كميىما وما واحد وواحد، ووفقًا لوحدة 

كيف إ ن  إن كانا واحد وواحد ال يكون ىناف الطبيعة فإنىما واحد. 
ذلك ألننا حينما نتكمم عن الممك وصورة الممك ال نتكمم عن  إليينك
. فالجبللة لم تشق إلى اثنين، وال المجد انقسم. السيادة والسمطة ممكين

فوقنا )عمينا( وى واحدة، وكذا فإن التمجيد الذى ننسبه إليىما ليس 

                                                           
5 N. & P.N. Fathers, Vol. VII, The Book of Saint Basil On the Spirit, Chapter 18, p. 28.  
 



07 
 

متعددًا بل واحدًا، ألن الكرامة المقدمة إلى الصورة تصل إلى النموذج 
 األصمى )األصل({.

“For after saying that the Son was light of light, and begotten of the 
substance (essence) of the Father, but was not made, they went on 
to add the homoousion, thereby, showing that whatever proportion 
of light any one would attribute in the case of the Father will obtain 
also in that of the son. For very light in relation to very light, 
according to the actual sense of light, will have no variation. Since 
then the Father is light without beginning, and the son begotten 
light, but each of Them light and light; they rightly said “of one 
substance, (essence)” in order to set forth the equal dignity of the 
nature.”6 
}ألنىم )أى واضعى قوانون اإليموان( بعودما قوالوا أن االبون ووو نوور مون 
نوووور، ومولوووود مووون نفوووس جووووور اآلب، ولكووون لووويس مصووونوعًا، أضوووافوا 

)بمعنووووى "لووووه نفووووس الجوووووور"(. وبووووذلك  homoousionالىومووووو أوسوووويون 
أظىووووووروا أن أى نسووووووبة موووووون النووووووور ينسووووووبىا إنسووووووان إلووووووى اآلب سوووووووف 
يستخدمىا أيضًا لبلبن. ألن النور نفسوه فوى عبلقتوه بوالنور نفسوه، وفقوًا 
لممعنووى الفعمووى لمنووور، لوون يكووون فيووه أى اخووتبلف. إذن حيووث أن اآلب 

كووٍل منىمووا وووو نووور  وووو نووور بووبل بدايووة واالبوون وووو النووور المولووود، لكوون
                                                           

6
 Ibid, Letter 52, to the Canonicoe, p.155,156. 
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فإنىموووا نوووور ونوووور، فىوووم محقوووون فوووى قوووولىم "لوووه نفوووس الجووووور" ليبينووووا 
 مساواة الكرامة التى لمطبيعة"{. 

 

الوذى منوه تتودفق الحكموة والحيواة مثمموا  اآلب ىرو الينبروعأما عن كوون 
ذلوووووك  القرررررديس أثناسررررريوسيتووووودفق الحوووووق والقووووووة والقووووودرة، فقووووود شووووورح 

د األريوسية شارحًا أن االبن وو الحيواة باستفاضة فى مقالته األولى ض
 والحكمة المتدفقة من اآلب كينبوع والد لبلبن: 

“If God be, and be called, the Fountain of  wisdom and life-as He 
says by Jeremiah, 'they have forsaken Me the Fountain of living 
waters;' and again, 'A glorious high throne from the beginning, is 
the place of our sanctuary; O Lord, the Hope of Israel, all that 
forsake Thee shall be ashamed, and they that depart from Me shall 
be written in the earth, because they have forsaken the Lord, the 
Fountain of living waters;' and in the book of Baruch it is written, 
'Thou hast forsaken the Fountain of wisdom,' - this implies that life 
and wisdom are not foreign to the Essence of the Fountain, but are 
proper to It, nor were at any time without existence, but were 
always. Now the Son is all this, who says, 'I am the Life,' and 'I 
Wisdom dwell with prudence.' is it not then irreligious to say 'Once 
the Son was not?' for it is all one with saying, "Once the Fountain 
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was dry, destitute of Life and Wisdom.' But a fountain it would then 
cease to be; for what begetteth not from itself, is not a fountain.”7 
}إن كان يقال عن هللا أنه ينبوع حكمة وحياة كما جاء فى سفر أرميا 

ُكْرِسيم َمْجٍد ُمْرَتِفٌع ( وأيضًا "ٖٔ: ٕ" )أرَتَرُكوِني َأَنا َيْنُبوَع اْلِمَياِن اْلَحيَّةِ "
َأيمَىا الرَّبم َرَجاُء ِإْسَراِئيَل ُكلم الَِّذيَن  َمْوِضُع َمْقِدِسَنا.ِمَن ااِلْبِتَداِء ُوَو 

َيْتُرُكوَنَك َيْخُزوَن. اْلَحاِئُدوَن َعنِّي ِفي التمَراِب ُيْكَتُبوَن أَلنَُّىْم َتَرُكوا الرَّبَّ 
(. وقد كتب فى باروخ أنكم قد ٖٔ، ٕٔ: ٚٔ" )أرَيْنُبوَع اْلِمَياِه اْلَحيَّةِ 

أن الحياة والحكمة ( ووذا يتضمن ٕٔ: ٖتم ينبوع الحكمة )باروخوجر 
بل وما خاصة له )خواص له(،  لم يكونا غريبين عن جوىر الينبوع

فإن . واآلن موجودين، بل كانا دائمًا غير موجودتينولم يكونا أبدًا 
: 41" )يوَأَنا ُىَو اْلَحَياةُ االبن ىو كل ى ه األشياء وىو ال ى يقول "

( كيف إذًا ال يكون ٕٔ: ٛ)أم "َأَنا اْلِحْكَمُة َأْسُكُن ال ََّكاءَ ال "( وأيض6
كافرًا من يقول "كان وقت ما عندما لم يكن االبن فيه موجودًا ألن وذا 
مثل الذى يقول تمامًا كان وناك وقت كان فيه الينبوع جافًا خاليًا من 

ألن الذى ال الحياة والحكمة. ولكن مثل وذا الينبوع ال يكون ينبوعًا، 
 يمد من ذاته )أى من نبعه الخاص( ال يكون ينبوعًا{. 

                                                           
7 N. & P.N. Fathers, Vol. IV, St. Athanasius, Four Discourses Against the Arians, 

Discourse I, point 19, p. 317.  
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“Thus it belongs to the godhead alone, that the Father is properly 
father, and the Son properly son, and in Them, and Them only, 
does it hold that the Father is ever Father and the Son ever Son.”8 
}فيمووا يخووص البلووووت وحوودن فووإن اآلب وووو أب بصووفة مطمقوووة واالبوون 

يظوول اآلب أب دائمووًا  فقرر ووو ابوون بصووفة مطمقوووة، وفووى وووذين وحوودوما 
 واالبن ابن دائمًا{. 

 

وينبغررى أن ناحرره أنررو طبقررال لتعرراليم اآلبرراء فررإن الكينونررة أو الجرروىر 
اآلب لررو لرريس قاصرررال عمررى اآلب وحررده )غريغوريرروس النزيررانزى( ألن 

كينونرررة حقيقيرررة وىرررو األصرررل فرررى الكينونرررة بالنسررربة لابرررن والرررروح 
واالبوون لووه كينونووة حقيقيووة بووالوالدة األزليووة، والووروح القوودس لووه  القرردس 

كينونووة حقيقيووة باالنبثوواق األزلووى. ولكوون لوويس الواحوود موونىم منفصووبًل فووى 
 كينونته أو جوورن عن اآلخرين.

وحدن، ألن اآلب له صفة العقل وكذلك العقل ليس قاصرًا عمى االبن 
واالبن له صفة العقل والروح القدس له صفة العقل، ألن وذن الصفة 

لماذا }وى من صفات الجوور اإللىى. وكما قال القديس أثناسيوس 
إال لكون االبن ىو من تكون صفات اآلب وى بعينىا صفات االبن؟ 

وو "الكممة" أو ولكننا نقول أن االبن  اآلب وحامال ل ات جوىر اآلب{.
                                                           

8 Ibid, point 21, p. 319. 
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"العقل المولود" أو "العقل منطوق به" أما مصدر العقل المولود فىو 
  اآلب.

فىوى أيضوًا ليسوت قاصورة عموى الوروح القودس  لخاصرية الحيراةوبالنسبة 
وحدن، ألن اآلب له صفة الحيواة واالبون لوه صوفة الحيواة والوروح القودس 

ىووى. والسوويد لووه صووفة الحيوواة، ألن الحيوواة وووى موون صووفات الجوووور اإلل
َكَما َأنَّ اآلَب َلُو َحَياٌة ِفي َ اِترِو َكرَ ِلَف َأْعَطرى ااِلْبرَن َأْيضرال "المسيح قال 

(. وقيوول عوون السوويد المسوويح ٕٙ: ٘)يووو" َأْن َتُكرروَن َلررُو َحَيرراٌة ِفرري َ اِترروِ 
(. ولكوون الووروح القوودس ٗ: ٔ" )يوووِفيررِو َكاَنررِت اْلَحَيرراةُ باعتبووارن كممووة هللا "

الورب [نظرًا ألنه ووو الوذى يمونح الحيواة لمخميقوة لوذلك قيول عنوه أنوه ووو 
رازق [)قووووانون اإليمووووان والقووووداس الكيرلسووووى( وكووووذلك أنووووه وووووو  ]المحيووووى
 )صبلة الساعة الثالثة(. ]معطى الحياة[أو  ]الحياة

االبررن مررن الخطررورة أن ننسررب الكينونررة إلررى اآلب وحررده  والعقررل إلررى 
وحده  والحياة إلى الروح القردس وحرده  ألننرا فرى ىر ه الحالرة نقّسرم 

األمرر أو ربما يوؤدى  الجوىر اإلليى الواحد إلى ثاثة جواىر مختم ة.
)طالموا أن لوه وحوَدُن الكينونووة(  إلرى أن ننسرب الجروىر إلرى اآلب وحرده

وبىووووذا ننفووووى الجوووووور عوووون االبوووون والووووروح القوووودس أو نمغووووى كينونتىمووووا، 
تحوووالن بووذلك إلووى صووفات ألقنوووم إلىووى وحيوود وووو أقنوووم اآلب )ووووذن وي

 وى ورطقة سابيميوس(. 
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 :(ٙٔ، ٛ: ٗيؤ)" هللَا َمَحبَّةٌ "م تاح المسيحية ىو أن 
من كان اآلب يحب قبل أن يخم  إذا وضعنا أمامنا وذا السؤال الىام: 

 العالم والمائكة والبشرك 
  وحاشوا هلل أن ego-centric، يكوون أنانيوًا فقوط إذا أحب هللا اآلب نفسه

يكووون وكووذا. إذن البوود موون وجووود محبوووب، كمووا قووال السوويد المسوويح فووى 
: ٚٔ" )يوووأَلنَّووَك َأْحَبْبَتِنووي َقْبووَل ِإْنَشوواِء اْلَعوواَلمِ مناجاتووه لووآلب قبوول الصوومب "

(. وبوجود االبن يمكن أن نصف هللا بالحب أزليًا وليس كأن الحب ٕٗ
مسووتحدث بالنسووبة هلل. فوواألبوة والحووب متبلزمووان، طالمووا شووح حووادث أو 

 وجدت األبوة فىناك المحبة بين اآلب واالبن.
ولكن الحب ال يصير كامبًل إال بوجود األقنوم الثالوث. ألن الحوب نحوو 
األنا، وو أنانية ولويس حبوًا. والحوب الوذى يتجوه نحوو اآلخور الوذى لويس 

متخصوووص رافوووض  خووور سووووان )المنحصووور فوووى  خووور وحيووود( ووووو حوووب 
بمعنى إنوه حوب نواقص. ولكون الحوب المثوالى  exclusive loveلبلحتواء 

لى كل من وو  خر  . وونوا inclusive loveوو الذى يتجه نحو اآلخر وا 
 تبرز أومية وجود األقنوم الثالث من أجل كمال المحبة. 

ذا وجدت الخميقوة فوى أى وقوت وفوى أى مكوان فىوى تودخل فوى نطواق  وا 
نىووائى ألن مثمووث الحووب ونووا وووو بووبل حوودود وال مقوواييس. وووذا الحووب البل
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ووووذا الحوووب البلنىوووائى الكامووول يتجوووه أيضوووًا نحوووو الخميقوووة حيثموووا وحينموووا 
ِلَيُكوووَن ِفويِىُم اْلُحووبم الَّوِذب َأْحَبْبَتِنووي توجود. كموا قووال السويد المسوويح لوآلب "

بوووين  (. إن الحوووب الكامووول ووووو الحوووبٕٙ: ٚٔ" )يووووِبوووِه َوَأُكووووَن َأَنوووا ِفووويِىمْ 
 األقانيم الثبلثة ووذا وو أعظم حب فى الوجود كمه.

 

 ؟ لما ا ال تكون األقانيم أربعة أو خمسة
لمرد نقول أن أى شح ناقص فى هللا يعتبر ضود كمالوه اإللىوى، كموا أن 

 أى شح يزيد ببل داعى يعتبر ضد كماله اإللىى. 
قوانيم إن مساحة وذا المثموث موا ال نىايوة، أى أن مسواحة الحوب بوين األ

الثبلثوووة ووووى موووا ال نىايوووة، ومثموووث الحوووب ووووذا يتسوووع حتوووى يشووومل كووول 
فموووا  .الخميقوووة، فوووأى كوووائن يقوووع داخووول نطووواق المثموووث يشوووممه ووووذا الحوووب

   ؟الداعى لنقطة رابعة أو خامسة
إذا كووان المثمووث نقطووة أو مسووتقيم تكووون مسوواحته صووفر، حتووى إذا كووان 

ساحة. فوإن كانوت طوله ما ال نىاية، لكن حين صار مثمثًا صارت له م
المسوواحة مووا ال نىايووة فإنىووا تشوومل كوول الخميقووة، فووبل يحتوواج األموور إلووى 

 . يكفى لكى تكون وناك مساحة أن يكون مثمث.خماسىمربع أو 
مثووال توضوويحى: إذا اشووتريت خووط مسووتقيم موون القوواورة إلووى بنىووا ولكوون 

تعتبور فقوط عموى اإلطوبلق. لكنوك  اً ليس له عورض فأنوت لوم تشوتر أرضو
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فووى إذا كووان لىووا طووول وعوورض. فووالخط   تريت مسوواحة أرضنفسووك اشوو
ن كان طوله موا ال نىايوة  ،إذا كان عرضه صفرطول المساحة  حتى وا 

 صفر. مساحته سوف تظلف
 

 الدور المتمايز لؤلقانيم الثاثة فى:
 الخم )أ( 

نحن نؤمن أن الثالوث القدوس ىو الخال   وأن األقانيم الثاثة 
فالسيد يعممون معال مع تمايز دور كل أقنوم فى عمميم الواحد. 

 "َفَىَذا َيْعَمُمُه ااِلْبُن َكَذِلكَ )أى اآلب( َمْىَما َعِمَل َذاَك " المسيح يقول
َماَواُت ِبَكِمَمِة الرَّبِّ ُصنِ " (. ومثمما قيل فى المزمورٜٔ: ٘)يو َعِت السَّ

( ووذا معنان أن اآلب قد خمق ٙ: ٖٖ" )مز َوِبَنَسَمِة َفِمِه ُكلم ُجُنوِدَوا
 السماوات ومن فيىا بكممته وبروحه القدوس. وفى سفر التكوين ُكِتب

َماَواِت َواأَلْرَض." َوَكاَنِت اأَلْرُض َخِرَبًة َوَخاِلَيًة  ِفي اْلَبْدِء َخَمَق هللُا السَّ
َوَقاَل هللُا:  ى َوْجِه اْلَغْمِر ُظْمَمٌة َوُروُح هللِا َيِرفم َعَمى َوْجِه اْلِمَياِن.َوَعمَ 

(. ويبلحظ اشتراك الروح القدس ٖ-ٔ: ٔ" )تك "ِلَيُكْن ُنوٌر" َفَكانَ 
والكممة مع اآلب فى خمق السماوات واألرض فى اليوم األول لمخمق، 

 . وبالتالى باقى أيام الخميقة الستة
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ُكلم َشْيٍء ِبِه ومعموم طبعًا أن هللا الكممة االبن الوحيد قد ُكتب عنه "
(. وقيل عنه أيضًا: ٖ: ٔ" )يو َكاَن َوِبَغْيِرِن َلْم َيُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَ 

َماَواِت َوَما َعَمى اأَلْرِض، َما ُيَرى َوَما " : َما ِفي السَّ َفِإنَُّه ِفيِه ُخِمَق اْلُكلم
ْم َسبَلِطيَن. اْلُكلم أْم ِرَياَساٍت أْم ِسَياَداٍت أَسَواٌء َكاَن ُعُروشًا اَل ُيَرى، 

: ٔ" )كو الَِّذب ُوَو َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، َوِفيِه َيُقوُم اْلُكلم  ِبِه َوَلُه َقْد ُخِمَق.
(. فقد ورد فى األسفار المقدسة الكثير مما يثبت أن االبن ٚٔ، ٙٔ

كما نقول فى القداس الغريغورى: وو خالق أيضًا مثل اآلب. و 
"المساوى والجميس والخالق الشريك مع اآلب" والمقصود بعبارة "الخالق 

 الشريك" وو اشتراك االبن مع اآلب فى الخمق.
" )أى ُروُح هللِا َصوووَنَعِني َوَنَسوووَمُة اْلَقوووِديِر َأْحَيْتِنوووي"وورد فوووى سوووفر أيووووب: 

َوَلِكوونَّ ِفووي النَّوواِس ُروحووًا َوَنَسووَمُة " (. وأيضووًا ورد فووى نفووس السووفر:ٗ: ٖٖ
وىرر ه األقرروال تعنررى أن الررروح القرردس (. ٛ: ٕٖ" )أى اْلَقووِديِر ُتَعقُِّمُىوومْ 

َنَسَمُة "ألنه يقول خم  اإلنسان ومنحو الحياة وخم  فيو الروح العاقل 
  ".اْلَقِديِر ُتَعقُِّمُىمْ 

رب المحيووى". ونحوون نقووول عوون الووروح القوودس فووى قووانون االيمووان أنووه "الوو
ونقووول فووى صووبلة السوواعة الثالثووة أنووه "كنووز الصووالحات معطووى الحيوواة" 
)القطعووة الرابعووة أو القطعوووة األولووى موون المجموعوووة الثانيووة(. إذن نحووون 
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نوووؤمن أن الوووروح القووودس ووووو الوووذى يمووونح الحيووواة لمكائنوووات الحيوووة. فىوووو 
 مانح الحياة ورازق الحياة ومعطى الحياة.

 

 )ب( الخاص:
فإن الخبلص ليس وو عمل االبن وحدن بل وو  بة لمخبلصأما بالنس

ن كان كل أقنوم له دور متمايز عن اآلخر  عمل األقانيم الثبلثة، وا 
وقال معممنا بولس الرسول فى رسالتو إلى فى عمل الخبلص. 

َم َنْ َسُو ّلِلَِّ ِبَا َعْيٍب العبرانيين " " )عب اْلَمِسيِح الَِّ ي ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدَّ
م نفسه ذبيحة هلل اآلب بالروح القدس. (. أ41: 9 ى أن االبن قدَّ

" ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلحال اْلَعاَلَم ِلَنْ ِسوِ وبي ا نرى أن هللا اآلب كان "
(. وفى ألحان الكنيسة وتسابيحيا وصمواتيا نقول عن 49: 5كو2)

االبن المتجسد "ى ا ال ى أصعد  اتو  بيحة مقبولة عمى الصميب 
اص جنسنا  فإشتمو أبوه الصالح وقت المساء عمى عن خ
 .Vai   etaf  enf) لحن) الجمجثة"

 

 )ج( عند نير األردن:
كوووان االبووون فوووى الميوووان يؤسوووس المعموديوووة المقدسوووة،  وفوووى نىووور األردن

َوووووَذا ُوووووَو اْبِنووووي اْلَحِبيووووُب الَّووووِذب ِبووووِه واآلب إذ انفتحووووت السووووموات يقووووول "
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القدس  تيًا ومستقرًا عمى االبون المتجسود  (، والروحٚٔ: ٖ" )متُسِرْرتُ 
 بىيئة جسمية مثل حمامة.

 

 )د( التجسد:
ن الووروح القوودس ناسوووتًا لبلبوون ليتحوود بووه اتحووادًا أقنوميووًا  وفووى التجسوود كوووَّ
)أى اتحووواد الووووووت االبوووون بناسوووووته( فووووى نفووووس لحظووووة تكوووووين ناسوووووت 

 االبن. كما قّدس مستودع العذراء مريم.
ور األربعين واقتبسىا أيضًا القديس بولس الرسول وقال االبن فى المزم

َىيَّْأَت ِلي َذِبيَحًة َوُقْرَبانًا َلْم ُتِرْد، َوَلِكْن فى رسالته إلى العبرانيين "
. .َجَسدال  ُثمَّ ُقْمُت: َوَئَنَذا َأِجيُء. ِفي  ِبُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح ِلْمَخِطيَِّة َلْم ُتَسرَّ

(. ٚ–٘: ٓٔ" )عب هللاُ ٌب َعنِّي، أَلْفَعَل َمِشيَئَتَك َيا َدْرِج اْلِكَتاِب َمْكُتو 
وقد اقتبس القديس بولس وذا النص من الترجمة السبعينية 

Septuagint . 
االبووون ونوووا يقوووول لوووآلب إنوووك لوووم تسووور بوووذبائح العىووود القوووديم، وقووود جئوووت 
ألصنع مشيئتك وأقدم جسدى ذبيحة مقبولة تسور أنوت بىوا، وأنوت الوذى 

الجسووود )مقصوووود طبعوووًا الناسووووت الكامووول جسووودًا وروحوووًا ويوووأت لوووى ووووذا 
عوواقبًل(. وونووا نبلحووظ أن تكوووين جسوود يسوووع منسوووب إلووى اآلب ولوويس 

الَّووِذب ُحِبووَل ِبووِه ِفيَىووا ُوووَو ِمووَن إلووى الووروح القوودس وحوودن، وأيضووًا قيوول أن "
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وِح اْلُقوُدسِ  (. فىول الوروح القودس ووو الوذى ويوأ الجسود ٕٓ:  ٔ" )موتالرم
نسوووووتطيع أن نفصووووول. إن الوووووروح القووووودس ووووووو الوووووذى كوووووّون  أم اآلب؟ ال

الناسوت بما فى ذلك الجسد فى بطون العوذراء، ولكنوه كّونوه بقودرٍة إلىيوة 
 كما قال اآلباء.  من اآلب باالبن فى الروح القدسوى 

إن هللا الكمموة قود كوون لنفسوه ناسووتًا  القديس كيرلس الكبيرولذلك قال 
وووذا يتفوق تماموًا موع موا  ٜروح القودسمن بطن العوذراء موريم بواسوطة الو

أوردنان، ويتفق أيضًا موع موا قالوه السويد المسويح أن كول موا يعمموه اآلب 
" أَلْن َمْىَمووووا َعِمووووَل َذاَك َفَىووووَذا َيْعَمُمووووُه ااِلْبووووُن َكووووَذِلكَ يعممووووه االبوووون أيضووووًا "

: ٘)يوووو "َأِبوووي َيْعَموووُل َحتَّوووى اآلَن َوَأَنوووا أَْعَمووولُ (. وقوووال أيضوووًا "ٜٔ :٘)يوووو
ٔٚ.) 

اَل َيْقِدُر ااِلْبُن َأْن َيْعَمَل "شىود يىون مثبًل يرّكزون عمى اآلية التى تقول 
( فنورد عمويىم بقولنوا ٜٔ: ٘)يو "ِمْن َنْفِسِه َشْيئًا ِإالَّ َما َيْنُظُر اآلَب َيْعَملُ 

فكرل إن االبن ال يعمل من ذاته ألنه ال يعمول فوى اسوتقبلل عون اآلب. 
االبررن وأيضررال الررروح القرردس لكررن مررع تمررايز مررا يعممررو اآلب يعممررو 

األدوار فررررى العمررررل اإلليررررى الواحررررد لمثررررالوث. العمررررل واحررررد واألدوار 
  متمايزة.

 

                                                           

 .ٕٔإلى فاليريان خاصة الفصل  ٓ٘انظر عمى سبيل المثال الرسالة  ٜ
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 )ىر( الجمجثة:
نفسه لآلب، فكان البد أن يشوتَّم اآلب ووذن  ميقدِّ فى الجمجثة االبن كان 

الذبيحووة رائحووة سوورور ورضووا ويتنسووم نسوويم رائحووة طيبووة ذبيحووة مقبولووة  
)كما قال بولس الرسول ألول فيمبى عن التقدمات التى قدمووا له(. لو 

 م االبن نفسه له؟ غاب اآلب عن المشىد، فمن الذى يقدِّ 
ر الديان بأنه ووو الوذى يأخوذ لتقريب المفىوم نقول أن اآلب ونا أخذ دو 

لمعوودل اإللىووى حقووه، مووع أن العوودل اإللىووى وووو فووى اآلب واالبوون والووروح 
القدس، لكن لكى ينفع العمل البد أن يأخذ واحد دور الوذبيح أو الشوفيع 
، واآلخوور يأخووذ دور الووديان الووذى يتقبوول الذبيحووة كترضووية لمعوودل اإللىووى

ونووووا العموووول واحوووود ووووووو .  والووووروح القوووودس النووووار التووووى تصووووعد الذبيحووووة
الخوووبلص، لكووون لوووآلب دور ال يسووووتطيع أن يغيوووب عنوووه وكوووذلك االبوووون 
وأيضًا الروح القدس. ومن خبلل الطقس تشرح لنا الكنيسة ووذن العقيودة 
ببساطة وبطريقة محببة وسىمة االستيعاب، فنقول فى المحن "وذا الوذى 
أصووعد ذاتووه ذبيحووة مقبولووة عمووى الصووميب عوون خووبلص جنسوونا فاشووتمه 

 أبون الصالح وقت المساء عمى الجمجثة". 
 

 )و( الحياة والعطايا: 
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كل شح فى الوجود وو من اآلب باالبن فى الوروح القودس حتوى الحيواة 
نفسىا. صحيح أن الروح القدس وو مانح الحياة لكن الحياة أصمىا فوى 
اآلب، كمووووا قووووال اآلبوووواء أن كوووول عطيووووة وكوووول طاقووووة أصوووومىا فووووى اآلب 

االبون فوى الوروح القودس أو بواسوطته. الجووور واحود وتتحقق مون خوبلل 
وتخرج منه طاقة وقدرة، وووى ال تخورج مون اآلب وحودن أو االبون وحودن 
وال الووروح القوودس وحوودن. وووى صووادرة موون الثووالوث لكوون كوول أقنوووم يووؤدى 

 حتى تتحقق وذن القدرة. اً معين اً دور 
 

 لقب المخمص:
ب فىوو دور االبون، أما التسومير عموى الصومي الخاص ىو عمل ثالوثى

وفى المقابل كان لآلب دور مشارك فى نفس العمل ووو قبوول الذبيحوة 
نفسه ذبيحة بالروح القودس. ولعول  مقدَّ االبن بىا نفسه. واالبن  مقدَّ التى 

الوووروح القووودس كانوووت ترموووز إليوووه النوووار اإللىيوووة التوووى تنوووزل مووون السوووماء 
العىد القديم. فىو النوار م عمى المذبح فى وتمتىم الذبائح التى كانت تقدَّ 
 اإللىية التى ُتصعد الذبيحة.

أن وقد ورد فى رسالة معممنا بولس الرسول لتمميذن تيطس ما يؤكد 
َلِكْن " فقال اآلب لو لقب المخمص كما أن االبن لو لقب المخمص

ْحَساُنُه اَل ِبَأْعَماٍل ِفي ِبرٍّ َعِممْ  َناَوا ِحيَن َظَىَر ُلْطُف ُمَخمِِّصَنا هللِا َواِ 
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وِح  َنْحُن، َبْل ِبُمْقَتَضى َرْحَمِتِه َخمََّصَنا ِبَغْسِل اْلِميبَلِد الثَّاِني َوَتْجِديِد الرم
-ٗ:  ٖ)تى "ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ُمَخمِِّصَناالَِّذب َسَكَبُه ِبِغًنى َعَمْيَنا  اْلُقُدِس،

(. ونا معممنا بولس الرسول يمَّقب كل من اآلب واالبن بمقب ٙ
". فاآلب سكب الروح القدس بغنى عمينا باستحقاقات ُمَخمِِّصَنا"

فى وذن اآلية " ُمَخمِِّصَنا هللاِ الخبلص التى تممىا يسوع المسيح. فعبارة "
ال يمكن أن تكون إال عمى هللا اآلب الذى سكب الروح القدس بيسوع 

ُلْطُف ِحيَن َظَىَر المسيح. وال يستقيم الكبلم ونا إن إفترضنا أن عبارة "
" تعود عمى االبن ألنه ال يقال عن االبن أنه قد سكب ُمَخمِِّصَنا هللاِ 

الروح القدس عمينا بيسوع المسيح وكأن االبن وو الفاعل والمفعول فى 
تعود  "ُمَخمِِّصَنا هللاِ " ٍن واحد. كما ال يستقيم الكبلم إن إفترضنا أن 

وِح اْلقُ عمى الروح القدس ألنه يكمل بقوله " الَِّذب َسَكَبُه ِبِغًنى  ُدسِ الرم
 ".َعَمْيَنا

 

 األقنوم كائن حقيقى لو إرادة:
بووووون فوووووى القوووووداس إلا خاطوووووبن لوووووذلكاألقنررررروم ىرررررو كرررررائن حقيقرررررى  إن

الووذى كووان.. والمسوواوى والجموويس مووع اآلب".  أييررا الكررائنالغريغووورى: "
الَّووِذب ُوووَو ِفووي  *اإللرروويقووول القووديس يوحنووا فووى إنجيمووه "وحيوود الجوونس 

                                                           

 .64و  55بردية حسب أقدم خمطوطات إجنيل يوحنا  *
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(. فكيووووف ُيوووودعى االبوووون الوحيوووود ٛٔ :ٔ" )يووووو ِحْضووووِن اآلِب ُوووووَو َخبَّوووورَ 
وووو  -سووابيميوس ورطقووةحسووب –الجوونس وأنووه فووى حضوون اآلب ويكووون 

مجووورد اسوووم مووون أسوووماء اآلب أو حتوووى صوووفة مووون صوووفاته؟!! أنوووه أقنووووم 
حقيقووى يتمووايز بخاصووية البنوووة ولووه شخصوويته الخاصووة بووه، ولكنووه واحوود 

ور، وواحد معه فى الربوبيوة والمموك والمجود مع اآلب فى الطبيعة والجو 
 والقدرة.

كووول أقنووووم يحوووب األقنوووومين اآلخووورين بحريوووة مطمقوووة، ولكووون أيضوووًا فوووى 
وحدانية مطمقة. ولىذا فاألقانيم لىا إرادة واحدة من حيث النووع، وثوبلث 

بحريووة  إرادات موون حيووث العوودد.  بمعنووى أن كوول أقنوووم لووه إرادة ويحووب
وووذن اإلرادة غيوور منفصوومة فووى طبيعتىووا عوون  األقنووومين اآلخوورين، لكوون

إرادة األقنووومين اآلخوورين، ألن نوووع اإلرادة واحوود ويجمعىووم جوووور واحوود 
وطبيعة إلىيوة واحودة. فموا يقوررن اآلب يقوررن االبون ويقوررن الوروح القودس 

   بالطبيعة.
إلغووواء أقنوميوووة االبووون وأقنوميوووة الوووروح القووودس تنىوووار عقيووودة الفوووداء فوووى ب

المسوويحية، ألن االبوون قووّدم نفسووه ذبيحووة مقبولووة ألبيووه السووماوى، فكيووف 
يقوودم نفسووه لنفسووه ويووتم الفووداء؟!! وكيووف يخاطووب أحوودوما اآلخوور مثممووا 

وووِد ابْ "قووال السووويد المسووويح:  وواَعُة. َمجِّ وووَدَك َأيمَىووا اآلُب َقوووْد َأَتوووِت السَّ َنوووَك ِلُيَمجِّ
( كموووا أن اآلب قووود قوووال سوووابقًا ردًا عموووى قوووول ٔ :ٚٔ" )يوووو اْبُنوووَك َأْيضووواً 



23 
 

وووِد اْسوووَمكَ االبووون " وووُد َأْيضووواً ( "ٕٛ: ٕٔ" )يوووو َأيمَىوووا اآلُب َمجِّ وووْدُت َوُأَمجِّ  "َمجَّ
(. كيف يخاطوب أحوداوما اآلخور إن كوان أقنووم اآلب ووو ٕٛ: ٕٔ)يو 

إن ووذا التعمويم السوابيمى يتجاوول كثيور أقنوم االبون وكيوف يورد عميوه؟!! 
 .من  يات وأحداث الكتب المقدسة فى العىدين القديم والجديد

 

 ثالوثاآلب ىو المصدر فى ال
فوووى شووورح عقيووودة ال يوجووود ينبووووع  كموووا شووورحنا مووون تعمووويم اآلبووواء الكبوووار:

 ينبوع والد وباثق.فىو إال اآلب فقط الثالوث 
  single or one principle = األصووووول الواحووووود )الوحيووووود(

monarchy موناركيا 
 اليونانية تعنى رأس أو رئيس أو بمعنى أصل. كممة 
 تنسب لآلب فى عاقات األقانيم اإلليية -ٔ

 باتريكى أرشىFatherly  Principle "أصل أبوى" 
 لو نسبت لمثالوث يكون معناىا بالنسبة إلى الخميقة -2

 يكى أرشىدتريا Triadic Principle ثالوثى""أصل 
 بالنسبة لمخميقة "أصل ثالوثى".

 الفرق: 
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فوووووى الثوووووالوث القووووودوس ال يوجووووود إال مونارشوووووى واحووووود. ولوووووذا نسوووووميىا 
 ووى مونارشية اآلب. باتريكى أرشى 
وووذن فووى عمميووة الخمووق بمعنووى أن  تريوواديكى أرشووى 

 الثالوث وو عمة الخميقة وليس اآلب وحدن.
 

هللا ىو ال ى دّبر الخم   ىو ال ى دبر كرل أن وو   economy"التدبير"
 شئ.
  يقول: مبدأ الووتى بحسب شروحات اآلباء لعقيدة الثالوث وناك

“Everything which comes out commonly from the divine essence is 
energy and not hypostasis.”   
"أى شووح يووأتى بصووفة عامووة )مشووتركة( موون الجوووور اإللىووى وووو طاقووة 

 وليس أقنوم".
 .كل طاقة أو عمل جاء من الثالوث 
  .كل عطية وى من اآلب من خبلل االبن بالروح القدس 
 .عطية الروح القدس وى من اآلب من خبلل االبن بالروح القدس 
  نازلوووة مووون فووووق مووون عنووود أبوووى األنووووار مووون كووول مووبوووة صوووالحة ووووى

 خبلل االبن بالروح القدس.
  .وَماَواِت "الخمق: خمق اآلب العالم بكممته وروحه ِفوي اْلَبوْدِء َخَموَق هللُا السَّ

َوَكاَنووِت اأَلْرُض َخِرَبووًة َوَخاِلَيووًة َوَعَمووى َوْجووِه اْلَغْمووِر ُظْمَمووٌة َوُروُح  َواأَلْرَض.
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-ٔ: ٔ" )تووك َوَقوواَل هللُا: "ِلووَيُكْن ُنوووٌر" َفَكووانَ  ِه اْلِمَيوواِن.هللِا َيووِرفم َعَمووى َوْجوو
 أى اآلب خمق العالم بكممته وبروحه. (.ٖ

كوول عوطيوووة موون اآلب وووى {لووذلك كوورر القديسووون وووذا المعنووى، وقوووالوا: 
 .}من خبلل االبن بالوروح القودس

لىوووا كثيووور مووون اآلبووواء الكبوووار قوووالوا العبوووارة التوووى مفادووووا أن "كووول عطيوووة 
 أصمىا فى اآلب وتنقل بواسطة االبن وتتحقق بالروح القدس.

 ومن أمثمة ذلك:
 :"قال القديس غريغوريوس "أسقف نيصص 

“Every operation which extends from God to the Creation, and is 
named according to our variable conceptions of its origin from the 
Father, and proceeds through the Son and is perfected in the Holy 
Spirit.”  10  

كوول عمميووة تووأتى موون هللا إلووى الخميقووة، وتسوومى بحسووب فىمنووا المتنوووع {
لىوووا. لىوووا أصووومىا مووون اآلب وتوووأتى إلينوووا مووون خوووبلل االبووون وتكتمووول فوووى 

 .}الروح القدس
  وذن العبارة قالىا القديس أثناسيوس عدة مرات. قال القديس

 أثناسيوس:

                                                           
10

 N. & P.N. Fathers, series 2, Vol. V, Gregory of Nyssa, Eerdmans Pub. 1978, p. 334. 
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“The Father creates all things through the Word in the Holy 
Spirit.”11  

 }اآلب يخمق كل األشياء من خبلل الكممة فى الروح القدس{ 
 وقال أيضًا :

"The Father does all things through the Word in the Holy Spirit."12 
 لروح القدس{ }اآلب يفعل كل األشياء من خبلل الكممة فى ا

  ويوجوود نووص جميوول لمقووديس أثناسوويوس يّوضووح كيفيووة موونح الحيوواة موون
 هللا لمخميقة قاله فى حديثه عن ألووية الروح القدس:

“It is clear that the Spirit is not a creature, but takes place in the act 
of creation. For the Father creates all things through the Word 
in the Spirit; for where the Word is, there is the Spirit also, and the 
things which are created through the Word have their vital strength 
out of the Spirit from the Word. Thus it is written in the thirty-
second Psalm: “By the Word of the Lord the heavens were 
established, and by the spirit of His mouth is all their power.”13 
}من الواضح أن الروح )القدس( لويس مخموقوًا، ولكنوه يشوترك )لوه دورن( 
فووى عمميووة الخمووق. ألن اآلب يخمووق كوول األشووياء موون خووبلل الكممووة فووى 

واألشوياء  الروح )القدس(  ألنه حيثما يوجد الكممة، فىناك الروح أيضوًا،
                                                           

11
 Shapland, Concerning The Holy Spirit, 3

rd
 letter to Serapion, chapter 5, 174-175. 

12
 Shapland, Concerning The Holy Spirit, 3

rd
 letter to Serapion, chapter 28, 134

_
135. 

13
 The Spirit & the Church: Antiquity, Stanely M. Burgess, Hendricksons Publishers, 

P.118. 
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التوى خمقوت موون خوبلل الكممووة تأخوذ قوتىووا الحيويوة )خارجووة( مون الووروح 
مووون الكمموووة. لوووذلك ُكتوووب فوووى المزموووور الثوووانى والثبلثوووون "بكمموووة الووورب 

 صنعت السموات وبنسمة فيه كل قواتىا{.
إن منح الطاقات اإللىية ووو عمول مشوترك )أو عوام( لمثوالوث القودوس، 

 خبلل االبن ويتحقق فى الروح القدس.ووو يبدأ من اآلب  ويأتى من 
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 عرض عممى الىوتى عن
 تعميم القديس إغريغوريوس النزيانزى 

  41سو الثالوث القدعن 
 

ُيمقَّب القديس إغريغوريوس النزيانزى دومًا فى كنيستنا القبطية بمقب 
"الناطق باإللىيات". وتتمتع الميتورجية التى كتبىا بشعبية كبيرة 

أيام األعياد الكبيرة وكثير من المناسبات. وُيتقّبل وُيصّمى بىا فى 
تعميمه البلووتى عن الثالوث فى حياة كنيستنا باحترام كبير من خبلل 

 ليتورجيته وتعاليمه األخرى.
وقد برزت ليتورجيته فى حياة كنيستنا القبطية األرثوذكسوية كمصودر ال 

 يضارع لمتأمل والفرح الروحى فى العبادة.
 الثوووووالوث األقووووودس ووووووو أساسوووووًا نفوووووس تعمووووويم القوووووديس إن تعميموووووه عووووون

 أثناسيوس السكندرى.
 وفيما يمى بعض عناصر تعميمه عن الثالوث األقدس:

                                                           

ألقيوت فوى الموؤتمر الثوانى  التوى الحبر الجميول نيافوة األنبوا بيشووى ترجمة عربية لمحاضرة نيافة  ٗٔ
لمدراسوووات اآلبائيوووة باالشوووتراك موووع جامعوووات أثينوووا وتسوووالونيكى المنعقووود تحوووت رعايوووة البابوووا المعظوووم 

 ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٙاألنبا شنودة الثالث فى ديور القوديس األنبوا بيشووى بووادى النطورون  فوى الفتورة مون
 .مٜٜٙٔ/ٕٔ/ٜٕإلى 
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 ( إن هللا غير ُمدَرف بعقولنا البشرية:4)
كوووان القوووديس إغريغوريووووس الووتيوووا متضوووعًا. وقووود أقووور بأنوووه }ال يوجووود 

فوى الطبيعوة  اإلنسان الذى اكتشوف أو يسوتطيع أن يكتشوف مون ووو هللا
 {.)الجوور( أو الكنه

“No man ever yet has discovered or can discover what God is in 
nature and in essence.”15 

 أيضًا:و 
“God would be altogether circumscript, if He were even 
comprehensible in thought: for comprehension is one form of 
circumscription.”16 
}كووان يمكوون أن يحوواط هللا بالكميووة لووو كووان فووى اإلمكووان حتووى أن يوودرك 

 بالفكر ألن اإلدراك وو صورة من صور اإلحاطة{. 
 وشرح قائبًل إن معرفتنا هلل وى فيض قميل فقال:

“All that comes to us is but a little effluence, and as it were a small 
efflugence from a great Light. So that if anyone has known God, or 
had the testimony of scripture to his knowledge of God, we are to 
understand such as one to have possessed a degree of knowledge 
which gave him the appearance of being more fully enlightened 
than another who did not enjoy the same degree of illumination.”17  

                                                           
15

 N.& P.N. Fathers, Vol. VII, 2
nd

 Theological Oration, Article XVII, p. 294. 
16

 Ibid, 2nd Theological Oration, Article X, p. 292. 
17

 Ibid, 2nd Theological Oration, Article XVII, p. 294.  
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}كل ما يصل إلينا ما وو إال فيض ضئيل من نور عظيم. حتى إن 
كان أحٌد قد عرف هللا أو نال شىادة الكتاب المقدس عن معرفته هلل، 
فمنفىم: إن مثل وذا الشخص قد نال درجة من المعرفة تجعمه يبدو 

 أكثر استنارة عن اآلخر الذى لم يحَظ بنفس القدر من التنوير{. 
ريووس كوان يتحودث عون معرفوة أكثور وضووحًا عون ولكن القديس إغريغو 

 هللا فى الحياة األخرى.
 

 :الص ات األقنومية لؤلقانيم الثاثة المتمايزة لمثالوث األقدس( ٕ)
حووودد القوووديس إغريغوريووووس فوووى تعميموووه الصوووفات المتموووايزة لؤلشوووخاص 

 الثبلثة فى الثالوث األقدس. وعمَّم قائبًل:
“Let us confirm ourselves within our limits, and speak of The 
Unbegotten and The Begotten and That which Proceeds from 
the Father, as somewhere God the Word Himself saith.”18 
}دعنا نمتزم بحدودنا ونوتكمم عون "غيور المولوود" و"المولوود" و"ذاك الوذى 

 ينبثق من اآلب" كما قال هللا الكممة نفسه فى أحد المواضع{. 
 وعمَّم أيضًا:

“This is what we meant by Father and Son and Holy Ghost. The 
Father is The Begetter and The Emitter; without passion, of 
course, and without reference to time, and not in a corporeal 

                                                           
18

 Ibid, 3rd Theological Oration, Article II, p. 301.  
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manner. The Son is The Begotten, and the Holy Spirit is The 
Emission.”19 
}وووذا وووو مووا نقصوودن موون "اآلب" و"االبوون" و"الووروح القوودس". اآلب وووو 

ِحّسووية.  الوالوود والبوواثق، بووبل ألووم طبعووًا وبووبل إشووارة لمووزمن، ولوويس بطريقووة
 واالبن وو المولود، والروح القدس وو المنبثق{. 

 ولم يتكمم القديس إغريغوريوس عن أى خاصية متمايزة أخرى.
 

 أزلية االبن والروح القدس:( ٖ)
 واستطرد القديس إغريغوريوس محاجًا فى نفس العظة )الثالثة(:

“When did these come into being? They are above all “when”. But, 
if I am to speak with something more of boldness,—when the 
Father did. And when did the Father come into being. There never 
was a time when he was not. And the same thing is true of the 
Son and the Holy Ghost. Ask me again, and again I will answer 
you, when was the Son begotten? When the Father was not 
begotten. And when did the Holy Ghost proceed? When the Son 
was, not proceeding but, begotten—beyond the sphere of time, and 
above the grasp of reason; although we cannot set forth that which 
is above time, if we avoid as we desire any expression as which 
conveys the idea of time. For such expression as “when” and 
“before” and “after” and “from the beginning” are not timeless, 

                                                           
19

 Ibid, 3rd Theological Oration (on the Son), Article II, p. 301. 



32 
 

however much we may force them; unless indeed we were to take 
the Aeon, that interval which is coexistive with the eternal things, 
and is not divided or measured by any motion, or by the revolution 
of the sun, as time is measured. How are They not alike 
unoriginate, if They are coeternal? Because They are from Him, 
though not after Him. For that which is originate is eternal, but that 
which is eternal is not necessarily unoriginate, so long as it may be 
referred to the Father as its origin. Therefore, in respect of Cause 
they are not unoriginate; but it is evident that the Cause is not 
necessarily prior to its effects, for the sun is not prior to its light. 
And yet They are in some sense unoriginate, in respect of time, 
even though you would scare simple minds with your quibbles, for 
the Sources of Time are not subject to time.”20 
}"متووى جوواء وووذان إلووى الوجووود؟" "إنىمووا فوووق كوول "متووى" بوول إذا تكممووت 
بأكثر اجتراء ألقول ومتوى نجود اآلب. متوى جواء اآلب إلوى الوجوود؟ لوم 
يكوون أبوودًا وقووت لووم يكوون فيووه اآلب. ونفووس الشووح صووحيح بالنسووبة لبلبوون 

لنى مرة تمو المرة، أجيبك. متى ولود االبون؟ حينموا ولمروح القدس. ولتسأ
لم يولد اآلب، متى انبثق الوروح القودس؟ حينموا لوم ينبثوق االبون بول ولود 

خارج دائرة الزمن وفوق قبضة )اسوتيعاب( المنطوق. ووذا وبوالرغم مون -
أننووووا ال نسووووتطيع أن نقوووودم مووووا وووووو الووووذى فوووووق الووووزمن إذا كنووووا نووووود أن 

                                                           
20

 Ibid, 3rd Theological Oration, Article III, pp. 301, 302. 
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ضومن فكورة الوزمن. ألن تعبيورات مثول "متوى" نتحاشى التعبيورات التوى تت
و"قبوول" و"بعوود" و"موون البوودء" ليسووت خاليووة موون معنووى الووزمن مىمووا عمووى 
أى حووووال طوعناوووووا إال طبعووووًا إذا اعتبرنووووا الوووودور أنووووه تمووووك الفتوووورة التووووى 
وووم أو تقووواس بوووأى حركوووة وال بووودوران  تتوووزامن موووع األشوووياء األزليوووة وال ُتَقسَّ

إذًا ليسووا بالمثوول غيوور منبوووعين مادامووا الشوومس كمووا يقوواس الووزمن. لموواذا 
ن كانووا ليسوا الحقووين لووه. ألن غيوور المنبوووع  أيضوًا أزليووين؟ ألنىمووا منووه وا 
أزلووى ولكوون األزلووى لوويس بالضوورورة غيوور منبوووع مووادام ُينسووب إلووى اآلب 
كأصل له. لذلك فبالنسبة لمسبب وما ليسا غير منبوعين مادمنوا ننسوب 

ح أن السووووبب لوووويس بالضوووورورة إلووووى اآلب أنووووه مصوووودروما. وموووون الواضوووو
سووابق آلثووارن فالشوومس ليسووت سووابقة لضوووئىا. إال أنىمووا بمعنووى مووا بووبل 
ن كنوت  مبتدأ من ناحية الزمن )أى ال بدايوة زمنيوة لوجودوموا(، حتوى وا 
ُترِعْب بسطاء العقول بمراوغاتك ألن مصادر الوزمن ال يمكون أن تكوون 

 موضوعًا لمزمن{. 
لى جانب استعماله مثال الشم س والنور استعمل أيضًا مثال العقل وا 

 والكممة لشرح العبلقة بين اآلب واالبن:
“He is called the Word, because He is related to the Father as the 
Word to Mind.”21  

                                                           
21

 Ibid, Forth Theological Oration, Article XX, p. 316. 
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}لقوووود ُدعووووى "الكممووووة" ألنووووه ُينَسووووب إلووووى اآلب كمووووا تنسووووب الكممووووة إلووووى 
 العقل{. 

أن العقوول لوويس سووابقًا لمكممووة كمووا أن  وموون الَبوويِّن فووى وووذا المثووال أيضوواً 
 الشمس ليست سابقة لمنور.

 
 

 ( األقانيم الثاثة ليم  ات الجوىر الواحد:1)
تكموم القوديس إغريغوريووس مورارًا كثيورة عون أن األقوانيم الثبلثوة لىوم ذات 

كسيد واحود لخميقتوه األقانيم الجوور الواحد. وفى حديثه عن هللا المثمث 
 كان يقول:

“But Monarchy is that which we hold in honour. It is however, a 
Monarchy that is not limited to one Person, but one which is made 
of an equality of Nature and a union of mind, and an identity of 
motion, and a convergence of its elements to unity—a thing which 
is impossible to the created nature—so that though numerically 
distinct there is no severance of Essence.”22 
}إن أحاديووووة األصوووول وووووى مووووا نحفظووووه بتكووووريم. إنىووووا مووووع ذلووووك أحاديووووة 
األصل )من جىة الثوالوث بالنسوبة لمخميقوة( غيور المقصوورة عموى أقنووم 

وتطوابق  ووحردة ال كرراوى الطبوائع واحد بعينوه. بول إنىوا ناشوئة مون تسو
وووووووى موووووا تعجوووووز الطبوووووائع -المشووووويئة والتئوووووام المكونوووووات نحوووووو الوحووووودة 

                                                           
22 Ibid, 3rd Theological Oration (On the Son), Article II, p. 301. 
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المخموقة أن تصمه. حتى أنه رغم التعددية فميس وناك أبودًا انقسوام فوى 
 الجوور{. 

 وفى تعميمه عن االبن قال:
“In my opinion He is called Son because He is identical with the 
Father in Essence, and not only for this reason, but also because 
He is of Him. And He is called Only-Begotten, not because He is 
the only Son and of the Father alone, and only a Son; but also 
because the manner of His Sonship is peculiar to Himself and not 
shared by bodies. And He is called the Word, because He is 
related to the Father as word is related to mind; not only on 
account of His passionless Generation, but also because of the 
Union, and of His declaratory function.”23 

يطووابق اآلب فووى الجوووور ولوويس لىووذا  }فووى رأيووى إنووه يوودعى "ابوون" ألنووه
السبب فحسب بل وأيضًا ألنه منه وكان يسمى االبن الوحيد ليس ألنوه 
كوووان االبووون الوحيووود لوووآلب. بووول ألن بنوتوووه كانوووت خاصوووة بشخصوووه وال 
يقاسومه فيىوا أى جسوود. وكوان يسوومى الكمموة ألنوه ُينَسووب إلوى اآلب كمووا 

دتووه التووى بغيوور ألووم تنسووب الكممووة إلووى العقوول لوويس فقووط لئلخبووار عوون وال
  بل أيضًا من أجل الوحدة ومن أجل وظيفته اإلخبارية )اإلعبلنية({.

 واستمر القديس إغريغوريوس فى نفس العظة يقول: 
                                                           

23 Ibid, 4th Theological Oration, Article XX, p. 316. 
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 }والصورة وى من نفس جوورن{.
  [And the Image as of one Substance with Him.]ٕٗ  

 ( المساواة بين األقانيم الثاثة:5)
إغريغوريوس فى عظتوه البلووتيوة عون الوروح القودس ضود يقول القديس 

 األريوسيين واألنوميين:
“What then, say they, is there lacking to the Spirit which prevents 
His being a Son, for if there were not something lacking He would 
be a Son? We assert that there is nothing lacking for God has no 
deficiency. But the difference of manifestation, if I may so express 
myself, or rather Their mutual relations one to Another, has 
caused the difference of Their Names. For indeed it is not some 
deficiency in the Son which prevents His being Father (for Sonship 
is not a deficiency), and yet He is not Father. According to this line 
of argument there must be deficiency in the Father, in respect of 
His not being Son. For the Father is not Son, and yet this is not 
due to either deficiency or subjection of Essence; but the very fact 
of being Unbegotten or Begotten, or Proceeding has given the 
name Father to the First, of the Son to the Second, and of the 
Third, Him Whom we are speaking, of the Holy Ghost that the 
distinction of the Three Persons may be preserved in the one 
nature and dignity of the Godhead. For neither is the Son the 

                                                           
24

 Ibid, p. 317. 
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Father, for the Father is One, but He is what the Father is; nor is 
the Spirit Son because He is of God, for the Only-begotten is One, 
but He is what the Son is. The Three are One in Godhead, and 
One Three in properties*; so that neither is the Unity of Sabellian 
one, nor does the Trinity countenance the present evil distinction.”25 
}ماذا يقولون إذن؟ ول يوجد نقص موا فوى الوروح يمنعوه أن يكوون ابنوًا؟ 
ألنووه إن لووم يكوون ونوواك نقووص مووا لكووان ابنووًا؟ نحوون نؤكوود أن لوويس ثمووة 
نقووووص ألن فووووى هللا ال يوجوووود أى نقووووص. ولكوووون اخووووتبلف التعبيوووور، إذا 
ىم استطعت أن أعبر عن نفسى وكذا، أو بواألحرى تبوادل العبلقوات بيون

أدى إلى اختبلف أسمائىم. وبالتأكيد ليس نقص ما ووو موا يمنوع االبون 
أن يكووون اآلب )ألن البنوووة  ليسووت نقصووًا( ومووع ذلووك لوويس وووو اآلب. 
وحسب وذا الخط من الجدال فبلبد أن يكون ونواك نقوص موا فوى اآلب 
ألنوووه لووويس االبووون ألن اآلب لووويس االبووون، وموووع ووووذا فمووويس ذلوووك ألجووول 

الكينونووة، بوول ألجوول وووذن الحقيقووة بعينىووا عوون  نقووص مووا أو خضوووع فووى
كونوووه: غيووور مولوووود أو مولوووود أو منبثوووق ووووو الوووذى أعطوووى االسوووم اآلب 
لوووؤلول واالبووون لمثوووانى والوووروح القووودس لمثالوووث الوووذى نحووون نوووتكمم بصوووددن 
فالتمووووايز بووووين الثبلثووووة شووووخوص محفووووو  فووووى الطبيعووووة الواحوووودة ومجوووود 

مووووع أن لووووه مووووا لووووآلب، البلووووووت. لوووويس االبوووون "اآلب" ألن اآلب واحوووود 
                                                           

25 Ibid, 5th Theological Oration (On the Holy Spirit), Article IX, p. 320.  
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وليس الروح القدس ابنوًا ألن االبون واحود موع أن الوروح مون هللا  ولوه موا 
. حتوى *لبلبن. الثبلثة فى هللا الواحد وهللا الواحد ثبلثوة فوى الخصوائص

ال تكون الوحدة سابيمية وال التثميوث لوه الوجوه القبويح )الوذى لؤلريوسويين 
 واألنوميين(. 

 

  ات التى لمجوىر:( االشتراف فى ن س الص6)
كوووووان القوووووديس إغريغوريووووووس واضوووووحًا جووووودًا تماموووووًا كموووووا كوووووان القوووووديس 
أثناسيوس فى تعميمه أن األقوانيم الثبلثوة ال يختمفوون فيموا بيونىم إال فوى 
الصووفات األقنوميووة. إن اآلب وووو األصوول واالبوون مولووود والووروح القوودس 

خوورى منبثووق موون اآلب. )ولكوونىم( يشووتركون معووًا فووى جميووع الصووفات األ
 لمجوور اإللىى. قال:

“For we have learnt to believe in and to teach the Deity of the Son 
from their (verses from the bible) great and lofty utterances. And 
what utterances are these? These: God—the Word—He That Was 
In The Beginning and With The Beginning, and The Beginning. “In 
the Beginning was the Word, and the Word was with God,” (John 
1.:1) and “With Thee in the Beginning’ and “He who calleth her the 

                                                           

* لقوود حووذر القووديس إغريغوريوووس لووئبل نخووص اآلب وحوودن بووالجوور ونعتبوور االبوون والووروح القوودس 
أقنوم صفته األقنومية الخاصة ولكنوه مجرد صفات لمجوور وليست أقانيم حقيقية وعمى ذلك فمكل 

 ليس مجرد صفة لمجوور.
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Beginning from generations” (Isa. 41:4). Then the Son is Only-
Begotten: The only “Begotten Son which is in the bosom of the 
Father, it says, “He that declared Him” (John 1:18), The Way, the 
Truth, the Life, the Light. “I am the Way, the Truth, and the Life;” 
(John 14:6) and “I am the Light of the World” (John 7:12, 9:5, 
14:6). Wisdom and Power, “Christ, the Wisdom of God, and the 
Power of God.”(1 Cor. 1:24)  The Effulgence, the Impress, the 
Image, the Seal; “Who being the Effulgence of His glory and the 
Impress of His Essence,”(Heb 1:3) and “the Image of His 
Goodness,”(Wisd. 7:26) and “Him Hath God the Father sealed” 
(John 6:27).  Lord, King, He That is, The Almighty.. “A Scepter of 
righteousness is the scepter of The Kingdom;” (Ps. 45:6) and 
“Which is and was and is to come, the Almighty”(Rev. 1:8), all 
which are clearly spoken of the Son, with all other passages of the 
same force, none of which is an after thought, or added later to the 
Son or the Spirit, any more than to the Father Himself. For Their 
Perfection is not affected by additions. There never was a time 
when He was without the Word, or when He was not the Father, or 
when He was not true, or not wise, or not powerful, or devoid of 
life, or of splendor, or of goodness.”26 

                                                           
26 Ibid, 3

rd
 Theological Oration, Article XVII, p. 307. 
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فإننا تعممنا أن نؤمن وُنعمِّم عن ألووية االبن من الكممات السابقة }
العظيمة التى نطقوا بىا وأى كممات وذن؟ إن هللا الكممة كان فى البدء 

ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِمَمُة َواْلَكِمَمُة َكاَن ِعْنَد َّللاَِّ ء "ومع البدء وكان وو البد
َعَل َوَصَنَع َداِعيًا ف( و"معك كان البدء" "ٔ:ٔ" )يوَوَكاَن اْلَكِمَمُة َّللاََّ 
(. لىذا فإن االبن وو االبن الوحيد ٗ: ٔٗشإ" )اأَلْجَياَل ِمَن اْلَبْدءِ 

(. ٛٔ: ٔ" )يوِفي ِحْضِن اآلِب ُوَو َخبَّرَ َااِلْبُن اْلَوِحيُد الَِّذب ُوَو "
: ٗٔ)يو " َنا ُوَو الطَِّريُق َواْلَحقم َواْلَحَياةُ أالطريق والحق والحياة والنور "

الحكمة والقوة ( ٙ: ٗٔ  ٘: ٜ  ٕٔ: ٛ)يو " َأَنا ُوَو ُنوُر اْلَعاَلمِ "( ٙ
ض والرسم والختم الفي( ٕٗ: ٔكو ٔ)" اْلَمِسيِح ُقوَِّة هللِا َوِحْكَمِة هللاِ "
و"صورة ( ٖ: ٔ)عب  *"هِ أقنومِ الَِّذب، َوُوَو َبَىاُء َمْجِدِن، َوَرْسُم "

. الرب (ٕٚ: ٙ)يو  "َوَذا َّللاَُّ اآلُب َقْد َخَتَمهُ و"( ٕٙ: ٚ)حك صبلحه" 
)مز  "َقِضيُب اْسِتَقاَمٍة َقِضيُب ُمْمِككَ ".. شيءوالممك والقادر عمى كل 

)رؤ  "والَِّذب َكاَن والَِّذب َيْأِتي، اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيءٍ اْلَكاِئُن و" (ٙ: ٘ٗ
كمىا قد قيمت بوضوح عن االبن مع كل القطع األخرى التى  .(ٛ: ٔ

بنفس القوة قيمت. لم ُيَضْف أى منىا فيما بعد إلى االبن أو الروح 
 القدس وال كان أى منىا فكرًا الحقًا وال عن اآلب نفسه. ألن كمالىم لم

                                                           

 ( بالمغة اليونانية ٖ: ٔالتعبير فى الرسالة إلى العبرانيين )عب *
 ترجمتىا "أقنوم".و )ويبوستاسيوس( 
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فيه بدون الكممة أو متى لم  كانيتأثر باإلضافات. لم يوجد وقت أبدًا 
يكن اآلب أو متى لم يكن الحق أو غير حكيم أو غير قوى أو خاٍل 

 من الحياة أو السؤدد أو الصبلح{. 
فووووى وووووذن العظووووة البلووتيووووة الثالثووووة شوووورح القووووديس إغريغوريوووووس وحوووودة 

 الجوور بين االبن واآلب وَخُمص إلى قوله:
“The Son is a concise demonstration and easy setting forth of the 
Father’s Nature. For everything that is begotten is a silent word of 
him that begot it”... “He is ... called... the Image as of one 
substance with Him, and because He is of the Father, and not the 
Father of Him. For this is of the Nature of an Image, to be the 
reproduction of its Archetype, and that whose name it bears; only 
that there is more here. For in ordinary language an image is a 
motionless representation of that which has motion; but in this case 
it is the living reproduction of the Living One, and is more exactly 
like than was Seth to Adam, or any son to his father. For such is 
the nature of simple Existences, that it is not correct to say of them 
that they are Like in one particular and Unlike in another; but they 
are a complete resemblance, and should rather be called Identical 
than Like. Moreover, he is called Light as being the Brightness of 
souls cleansed by word and life. For if ignorance and sin be 
darkness, knowledge and a godly life will be Light... And He is 
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called Life, because He is Light, and is the constituting and creating 
Power of every reasonable soul. For in Him we live and move and 
have our being, according to the double power of that Breathing 
into us; for we were all inspired by Him with breath, and as many of 
us were capable of it, and in so far as we open the mouth of our 
mind, with God the Holy Ghost.”27  
}إن االبن وو نموذح توضيحى ُمرّكز وتقديمه ُمَيّسر لطبيعة اآلب. 

"وو..  ألن كل ما وو مولود وو كممة صامتة لذلك الذى ولدن..
يدعى.. صورته ألنه من نفس جوورن وألن االبن وو من اآلب وليس 
اآلب من االبن. ألن وذن وى طبيعة الصورة أن تكون نسخة من 
األصل الذى تحمل اسمه وفى حالتنا وذن ما وو أكثر. ألن كل صورة 
وى إيماءة أقل تمثيبًل من التى أومئت بىا ولكن فى حالتنا وذن وى 

)كائن( حى بل وأكثر شبىًا من شيث إلى  دم أو أى نسخة حيَّة من 
ابن إلى أبيه، ألن وكذا وى طبيعة الوجود ألنه ليس من الصواب أن 
نقول أنه يتشابه فى جزئية وال يتشابه فى جزئية أخرى، ولكن ونا 

 التماثل كامل ويجدر أن يقال عنه أنه تطابق بداًل من تشابه.

                                                           
27

 Ibid, 4th Theological Oration (2nd On the Son), Article XX, pp. 316, 317. 
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حيووووث ينيوووور النفوووووس ويطىروووووا  وبوووواألكثر موووون ذلووووك فىووووو ُيوووودَعى النووووور
المعرفوووة فبالكمموووة والحيووواة ألنوووه إذا كوووان الجىووول والخطيوووة ووووى الظوووبلم، 

 والحياة حسب هللا وو النور.
ويسوومى الحيوواة ألنووه وووو النووور ووووو المنشووح والقوووة الخالقووة لكوول نفووس 
عاقمووووة. ألن فيووووه نوجوووود ونحيووووا ونتحوووورك، حسووووب القوووووة المزدوجووووة التووووى 

نا. ألننا جميعًا قد ألىمنا بالنفخة وكثيور منوا كوانوا لمنسمة التى ُنِفَخت في
 قادرين عمى ذلك ولآلب نفتح أفوان عقولنا مع هللا الروح القدس{. 

 

 ( الروح القدس ينبث  من اآلب وحده:7)
يوزًا واضوحًا بوين والدة االبون وانبثواق الوروح يميَّز القديس إغريغوريوس تم

الصووفات المميووزة لؤلقووانيم فووى القوودس. وفووى تعميمووه ال يوجوود خمووط بووين 
 الثالوث األقدس.

وبعوود أن تكمووم عوون االسووم الخوواص بووالجوور اإللىووى "أويووه الووذى أويووه" 
وبعوود ِذْكوور األسووماء األخوورى لبلووووت مثوول "الكمووى القوودرة" "ممووك المجوود" 

 "ممك الدوور" "ممك القوات" "ممك المموك" قرر أن: 
“Now these are names common to the Godhead, but the proper 
Name of the Unoriginate is Father, and that of the Begotten without 
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beginning is Son, and that of the un-begottenly Proceeding or 
going forth is The Holy Ghost.”28 
}وذن ووى األسوماء العاموة لبلوووت ولكون االسوم المناسوب لغيور المنبووع 

لووود بووبل بدايووة وووو االبوون ولممنبثووق غيوور المولووود الووروح وووو اآلب ولممو 
 القدس{. 

من الواضح أن الروح القدس منبثق دون والدة وال عبلقة لوه بواالبن فوى 
 انبثاقه من اآلب.

 

 ( أحادية األصل األبوى فى الثالوث األقدس:8)
أّكوووود القووووديس إغريغوريوووووس موووورارًا كثيوووورة عمووووى أحاديووووة األصوووول األبوووووى 

      patriki-archy الوحيووود لمثووالوث األقووودسكاألصوول 
 .(unoriginated)اآلب وو الوحيد غير المنبوع 

“How then are They not alike unoriginate, if They are coeternal? 
Because They are from Him, though not after Him. For that which 
is unoriginate is eternal, but that which is eternal is not necessarily 
unoriginate, so long as it may be referred to the Father as its 
origin. Therefore, in respect of Cause They are not unoriginate, but 
it is evident that the Cause is not necessarily prior to its effects, for 
the sun is not prior to its light.”29 

                                                           
28

 Ibid, 4th Theological Oration (2nd On the Son), Articles XIX, p. 316. 
29

 Ibid, 3rd Theological Oration (On the Son), Article III, p. 302. 
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}لموواذا إذًا ليسووا بالمثوول غيوور منبوووعين مادامووا أيضووًا أزليووين؟ ألنىمووا منووه 
ن كانووا ليسووا الحقووين لووه. ألن غيوور المنبوووع أزلووى ولكوون األزلووى لوويس  وا 

 بالضرورة غير منبوع مادمنا نشير إلى اآلب كأصل لىما.
لوووذلك فبالنسوووبة لمسوووبب وموووا ليسوووا غيووور منبووووعين. ولكووون مووون البووويِّن أن 
السووووبب لوووويس بالضوووورورة سووووابق لنتيجتووووه كالشوووومس مووووثبًل ليسووووت سووووابقة 

 لنوروا{.
 إغريغوريوس أيضًا بوضوح أن:وقد عمَّم القديس 

 }اآلب وو الوالد والباثق{.
“The Father is the Begetter and the Emitter.”30     

 

 ( العطايا اإلليية ىى من اآلب من خال االبن فى الروح القدس:9)
 فى عظته عن عطايا هللا بالروح القدس يقول القديس إغريغوريوس:

“That He is the Gift, the Bounty, the Inspiration, the Promise, the 
Intercession for us, and, not to go into any further detail, any other 
expressions of the sort, is to be referred to the First Cause, that it 
may be shown from whom He is, and that men may not in heathen 
fashion admit Three Principles. For it is equally impious to confuse 
the Persons with the Sabellians, or to divide the Natures with the 
Arians.”31 

                                                           
30

 Ibid, 3rd Theological Oration (On the Son), Article II, p. 301. 
31

 Ibid, 5th Theological Oration (On the Holy Spirit), Article XXX, p. 328. 
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"إنه وو )الروح القدس( العطية، والىبة، واإللىوام، والوعود، والشوفيع لنوا، 
ر، فوووإن أى عبوووارات أخووورى مووون ووووذا وبووودون الووودخول فوووى تفاصووويل أكثووو

النووووع، ُتنَسوووب إلوووى السوووبب األول )يقصووود اآلب( حتوووى يظىووور )يتضوووح( 
مموووون وووووو )الووووروح القوووودس(، وحتووووى ال يعتوووورف النوووواس بثبلثووووة مصووووادر 

 لىووووة مسووووتقمة( عمووووى الطريقووووة الوثنيووووة. ألن الخمووووط بووووين  ة)يقصوووود ثبلثوووو
األقانيم )األشخاص( مع السابيميين )أتباع سابيميوس( يتساوى فى عودم 

 التقوى مع تقسيم الطبائع مع األريوسيين."
القطعة  نالتعبير "السبب األول" الذى ذكرن القديس إغريغوريوس فى وذ

عطى باالبن فى الروح. يشير إلى أن عطايا هللا  تنبع من اآلب وت
وفى عظته البلووتية عن االبن تكمم القديس إغريغوريوس عن القوة 

أن  ةالمزدوجة لمنفخة فى االبن. ووو يقصد بالقوة المزدوجة لمنفخ
 العطايا اآلتية إلينا من اآلب وتعطى لنا بالروح من خبلل االبن.

“For in Him we live and move and have our being, according to the 
double power of that Breathing into us; for we are all capable of it, 
and in so far as we open the mouth of our mind, with God the Holy 
Ghost.”32 

                                                           
32

 Ibid, 4th Theological Oration (2nd On the Son), Article XX, p. 317. 
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}"ألن فيه نحيا ونتحرك ونوجد" حسوب القووة المزدوجوة فوى النفخوة فينوا، 
لووى اآلن ألننووا جميعووًا ُنمَىووم بالنفخووة، وكثيوور  ون منووا قووادرون عمووى ذلووك وا 
 نفتح أفوان عقولنا هلل الروح القدس{.

 


