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 القسم األول
 
-١ -

على شرح الثالوث القدوس للشعب يف عظات ومقاالت صدرت  اإلكلريوسدرج بعض  
يف اهللا، فاآلب هو الذات أو  تصف الثالوث القدوس بأنه صفاتٌ  منذ سبعينات القرن املاضي

اهللا أن : ء هووالدارج عند هؤال .الوجود، واالبن هو الكلمة أو العقل، والروح القدس هو احلياة
 .صفة جوهرية أو ،واحد بالذات مثلث بالصفات، ألن األقنوم هو صفة ذاتية

-٢ -
يف كتابات آباء الكنيسة يف الشرق والغرب معاً، ليس يف القرون  ه جندمل ،هذا الشرح 

تاريخ الكنيسة  لف سنة منعلى مدى أأي  ،بل يف العشرة القرون األوىل ،اخلمسة األوىل فقط
 .والغربيةالشرقية 

(هي مصادر التعليم عن الثالوث في الشرق
0F

١(: 
 .أثناسيوساملقاالت األربع ضد أريوس للقديس  -١
 .سرابيون عن الروح القدسإىل  رسائل القديس أثناسيوس -٢

                                                 
نلفت نظر القارئ العزيز إىل أن املقاالت األربع ضد األريوسيني مت ترمجتها إىل اللغة العربية ونشرها مركز دراسات اآلباء ) ١(

كما قام الدكتور . رابيونوكذلك األمر بالنسبة لرسائل القديس أثناسيوس عن الروح القدس لس. بالقاهرة، وطبعت عدة طبعات
جورج حبيب بباوي برتمجة كتاب القديس أمربوسيوس عن الروح القدس ونشره مركز دراسات اآلباء، وأيضًا كتاب القديس 

كما قامت رابطة معاهد الالهوت يف . م١٩٨١باسيليوس عن الروح القدس ونشرته مطرانية الغربية لألقباط األرثوذكس عام 
للقديس غريغوريوس الالهويت، وهي عن الثالوث وقامت بنشرها املكتبة  ٣١ – ٢٧اخلطب الالهوتية  الشرق األوسط برتمجة

جورج عوض الباحث مبركز دراسات اآلباء بالقاهرة باجناز ترمجة عربية لكتاب . وأخريًا قام د. ١٩٩٣البولسية ببريوت يف عام 
إضافًة إىل ذلك يتابع املركز نشر ترمجة كتاب القديس كريلس الكبري . ٢٠١١الكنوز للقديس كريلس الكبري، وقام املركز بنشرها يف 

حوار حول الثالوث، وهو مؤلف من سبعة حوارات، األمر الذي يعين أن هناك كمًا من املراجع ال ُيستهان به باللغة العربية حتت 
 .التعليم عن الثالوث يف الشرق العريباألساسية للتعليم عن الثالوث مما يسهل عملية مراجعة  ريد القارئ تعد من املصاد



 ٤ 

 .الثالوثالكنز يف  السكندريكتاب القديس كريلس   -٣
 .وكتابه ضد آنوميوس، كتاب القديس باسيليوس عن الروح القدس  -٤
امفلوخيوس عن الفرق بني كلمة اجلوهر وكلمة إىل  رسالة القديس باسيليوس الثانية -٥

 .األقنوم
 .كتاب القديس غريغوريوس الثيئولوغوس عن الثالوث والروح القدس  -٦

 :في الغربدر التعليم عن الثالوث اصم
الوث غسطينوس عن الثأُ فالكتاب األول الذي يعترب مرجعًا أساسيًا هو كتاب القديس  

حيتوي على كل ما ذكره ترتليان، وايالري  ألنه ؛اخلمسة األوىل القرونوهو خالصة كتابات 
نيوس، مث اخلالصة الالهوتية للقديس توما االكويين، ي، وامربوسيوس، وماريوس فكتور )هيالري(
 .موغريه.. بونافنتورا و .. تشارد الفكتوريين يكتاب الثالوث للقديس ر و 

-٣- 
 بالعودة اإلميانالغرب وال يشرحون  أومون لنا تقليد الشرق وعاظ ال يقدِّ وألن هؤالء ال 

أصبح من  ،الق قبلتها الكنيسة اجلامعة يف عصر الامع املسكونية األساسيةمصادر التعليم إىل 
حياولون االبتعاد  نر الذين حيذِّ أن يشرحه و أيدافع عنه و  نأن يعرف التقليد الكنسي واجب كل مَ 

اهلرطقات القدمية وبشكل خاص هرطقة سابليوس الق سوف إىل  د الكنسي من العودةعن التقلي
 .نشرحها بالتفصيل

 
 
 
 



 ٥ 

-٤- 

 ما هي خطورة هذا الشرح؟
 من الكائنات، وحيول اهللا أمسىالذي جيعله  اإلهلي" سره"ينزع هذا الشرح عن اهللا  :أوالً 

وعدد الصفات ال .. ثة أو أكثر على صفات سواء كانت ثال وأعمالهخملوق مثلنا تقوم حياته إىل 
اهللا له ثالث صفات ذاتية هي اآلب  أنهو ، فالثابت يف مقاالت وكتابات هؤالء، يقدم وال يؤخر

 .واالبن والروح القدس
الذي  وإمناألن الصفة ال تتجسد،  ؛يقضي هذا الشرح على عقيدة التجسد :ثانياً 

 .الشخص أويتجسد هو األقنوم 
ألن الصفة ال تتجسد، وال ميكن  ؛رح اخلالص الذي قام به الثالوثينزع هذا الش :ثالثاً 

 .مع صفات اهللا أو، مع اهللا اإلنسانتصاحل  أنلصفة مهما كانت 
ويف ، ويف اخلالص، يقضي هذا الشرح على عمل الروح القدس برمته يف اخلليقة :رابعاً 

فالصفة ..  األنبياءوال تنطق يف  س املياه،ألن الصفة ال حتل وال تسكن وال تقدِّ  ؛األسرار الكنسية
 .تابعة للموصوف وليس العكس

وهي  ،من صفاته وألنه حيبنا مل يرسل صفةً  ،فاهللا حمبة. تسقط حمبة الثالوث لنا :خامساً 
ألن  ؛د حمبة اهللاال ميجِّ  ،سوف نذكرها ألسبابنه مستحيل أالصفة مع  وإرسال .الكلمة أوالعقل 

وبالتايل مل تصدر احملبة من جوهر وطبيعة اهللا،  -ح هؤالء حسب شر  -الصفة هي غري اجلوهر 
 .العقل أعلنت لنا حمبة اهللا أوأي الكلمة  ،هي صفة من صفاته وإمنا

صفة  بإرسالن اهللا الذي اكتفى أاحملبة هي جوهر اهللا وطبيعته، و  أنواحلقيقة الظاهرة هي 
قام بعمل من  وإذابكل كيانه، حيب فهو  ،أحب إذا فاإلنسان، اإلنسانهو يف الواقع أقل من 

ن هو قائم معه يف ذات اهللا مل يرسل لنا مَ  أنانغمس فيه بكل كيانه، ولكن هنا نرى  ،األعمال
 .من صفاته واحدةً  لنا صفةً  أرسلبل  ،اجلوهر



 ٦ 

أن يقوم بعملية حتليل لعالقة الصفات الثالثة  –يف ضوء ما نقدمه هنا  –ميكن للقارئ و  
نتائج يف غاية اخلطورة، مل تكن لتخطر له إىل  حنن نضمن له أنه سوف يتوصلباجلوهر وباحملبة، و 

 ... على بال
 

 "أقنوم"هذا التخبط مصدره اخللط بني كلمة  أنوهي  ،ولكن تبقى احلقيقة الواضحة
 هو خلطٌ  وإمنا، سواء أكان عربياً أم قبطياً فيهوهو خلط ال دخل للقصور اللغوي ، "صفة"وكلمة 

فكر الفلسفة اليونانية القدمية يف مدارس الالهوت الق نشأت بعد القرن السابع مصدره انسياب 
للهجوم على عقيدة  ألرسطوالرتمجات العربية  اإلسالمعندما استخدم فالسفة  ؛ ألنهامليالدي
 أرسطوفلسفة ستخدمني م ،وغريه" حيىي بن عدي"السرياين  والفيلسوفرد عليهم العامل  ،الثالوث

 ،عقيدة الثالوث كما صاغها اآلباء، وكسبت الكنيسة الشرقية األرض الفلسفية فضاعت، أيضاً 
 احلياة الروحية عقمٌ  وأصاببل  ،الليتورجيا والتقليدخسرت و  ،خسرت األرض اآلبائيةلكنها و 

 .خطري سوف نشرحه بالتفصيل يف الفصول القادمة
الوجود والعقل  :يةما هي عالقة احملبة بالصفات الذات :نسأل أنفسنا أنلكن يكفي  

 واحلياة؟
. اإلهليةس داخل الذات وهذا هو جوهر اهللا حسب التعليم الرسويل، واحملبة متارَ  ،اهللا حمبة

 .ن حيب اآلب، وكذلك الروح القدسفاآلب حيب االبن، واالب
 ؟ةواحلياكان اهللا هو الوجود والعقل   إذا اإلهليةنفهم احملبة  أنفكيف ميكننا  

 حتب احلياة؟ أولعقل؟ وكيف حيب العقل الوجود؟ وكيف حيب كيف حيب الوجود ا
ب هل احملبة غري عاقلة؟ فاآل.. العقل إىل  فهو حيتاج ،لكي يكون لدى الوجود حمبة

 ؛حىت ذات، هو يف احلقيقة بال حمبة أوصفة ذاتية يف اهللا،  أو، نه وجودأؤالء على هالذي يصوره 
 ، فما بالك باهللا؟نفسه باإلنسانحمبة باملرة، وال تليق ألن احملبة الق ال تفهم وال تدرك ليست 

أكثر، وقد أدرك هذه احلقيقة  أوكائنة بني طرفني   أ�اأي  ،واحملبة هي عالقة متبادلة 



 ٧ 

مل يكن لدى  إذاولكن ..  عن الثالوثوأسهب يف شرح احملبة يف كتابه  سوغسطينو أالقديس 
نه إيقال عنه  أنومن ال ميلك قوة النظر ال ميكن عن أن حيب االبن،  زَ جَ اآلب حمبة يف ذاته عَ 

حيب االبن ألن اآلب ليس  أنفاآلب ال ميكن .. ن كان أحيانًا يرى بعني اآلخرين إمبصر حىت و 
ولكن ، حيب اآلب عقلياً  أنميلك  -وكما يقولون  -واالبن الذي هو عقل اهللا ، له صفة العقل

. احلياة، واالبن هو صفة العقل وليس صفة احلياةإىل  ألن احملبة حتتاج عند هذا احلد؛ حمبته تقف
 .فالعقل الذي بال حياة هو عقل ال ميلك شيئاً ، احلياة لكي حيبإىل  تاجحينه أأي 

ال ميلك العقل وال  ،أما الروح القدس فقد صار فارغًا من كل شيء، فهو صفة احلياة 
 .فهو خارج موضوع احملبة برمته ،ميلك الوجود

-٥ -
وحي بالروح  ،وناطق أو عاقل باالبن ،اآلب كائن بذاته نإالء الوعاظ يقولون ولكن هؤ  

نتأمل احملبة كائنة بذاتا  أنمل جند هذا الشرح عند اآلباء، وعلينا  نناإونقول مرة ثانية ! القدس
فكيف تصبح احملبة عالقة متبادلة؟ احملبة كائنة .. عاقلة باالبن وحية بالروح القدس  أوناطقة 
حيب االبن؟ وكيف ميكن  أنفكيف ميكن لألب .. قدرة عاقلة بال حياة ذاتية فيها  أوعقل  بدون

 !!!هي خاصة باالبن وإمنا ،وصفة العقل ال ختصه ،حيب اآلب واالبن أنللروح القدس 

-٦ -
.. اآلب كائن بذاته وناطق باالبن وحي بالروح القدس : ولكن هؤالء الوعاظ يقولون 

كان اآلباء مجيعًا قالوا بالتمايز بني اآلب واالبن والروح   إذا أنفسنانسأل  أنحسن جداً، علينا 
ال يشرتك يف هذه الصفة أي ، قنوميةأصفة  بأنهفكل أقنوم ميلك ما عرب عنه اآلباء .. القدس 

األول متمايزاً عن  األقنوماألول فقط هو الذي جيعل  األقنومألن وجود هذه الصفة يف . آخر أقنوم
متمايزة عن األول والثاين هو الذي جيعل هذا  أقنوميةالثاين بصفة  األقنوملثاين، ووجود ا األقنوم
 .الثالث األقنوموكذلك .. ذات وجود حقيقي يف اهللا . قنوماً حقيقياً أ األقنوم



 ٨ 

، صار من "العقل"ـ ، ومتايز االبن عن اآلب ب"الذات"ـ متايز اآلب عن االبن ب فإذا 
خاصة باالبن  أقنوميةوصار العقل صفة ، خاصة باآلب وحده نوميةأقالذات صفة  أنالواضح 

وكما سنرى التمايز اللفظي خاص . وحده، وبذلك يصبح التمايز كيانيًا وليس متايزًا لفظيًا فقط
 .الوجودي فهو خاص بالثالوث أوالتمايز الكياين  أما، اإلنسان أوبالفرد الواحد 

صار اآلب  ،الوجود أوقنومية أي الذات صفته األبن ال يشرتك مع اآلب يف كان اال  وإذا 
االبن بال صفة الوجود ويأخذ  أنأي .. متمايزاً عنه بالوجود وميلك هذه الصفة بشكل خاص به 

وهنا نرى �اية .. كذلك اآلب بال صفة العقل ويأخذ فكره وعقله من االبن .. من اآلب وجوده 
وحرية، لكي  وإرادةوجود وعقل وحياة إىل  ة حتتاجألن احملب ؛حسب الشرح السابق اإلهليةاحملبة 

عجز عن  وإالَّ ..  وإرادتهوله عقله ، تصبح حمبة متبادلة بني طرفني كل منهما له كيانه أو وجوده
 .ن يشرتك يف وحدانية احملبة ورأيها ومشورتا الواحدةأحيب و  أن



 ٩ 

-٧ -

 هي هرطقة سابليوس؟ ما
تلميذاً خملصاً للفلسفة اليونانية، وعندما اعتنق املسيحية كان سابليوس مثل غريه من اهلراطقة  

غري فلسفي ألن وجود األقانيم الثالثة ال ينسجم مع وحدانية  إميانبثالثة أقانيم هو  اإلميان أنوجد 
. واحد هو اهللا الواحد أقنومهم ثالثة ظهورات لشخص أو  األقانيمولذلك قال سابليوس بأن . اجلوهر

يف العهد القدمي باسم اآلب، وهو ذاته اآلب ظهر يف العهد اجلديد باسم االبن،  فاهللا الواحد ظهر
 ،هذه الظهورات هي أمساء ال وجود حقيقي هلا. ظهر يف يوم اخلمسني باسم الروح القدسأيضاً  وهو

ظي اآلب واالبن والروح القدس هو متايز لف األمساءمتايز  أنفالكائن احلقيقي هو اهللا الواحد، وهنا نرى 
 .فقط حسب هرطقة سابليوس

كبري للعقل غري املدرب على التمييز بني احلقيقة واخليال، وبني   إغراءٌ ويف هرطقة سابليوس  
كان هذا االسم   إذافاآلب ليس جمرد لفظ بال مدلول كياين حقيقي خصوصًا . الكينونة واللفظ

 أنلكل ما ميكن  فظيعةً  �ايةً  ، وإالَّ َلكان ذلكأبوةفاآلب ليس جمرد لفظ بال حقيقة . خيص اهللا
حمبته معرفة  أنأي . حيب كآب وإمنا ،اهللا وعن حمبته كآب، فاهللا ال حيب فقط أبوةيقال عن 

متاماً،  األبوةسقطت  وإالَّ عالقته بنا  أساسيف اهللا هي  فاألبوة. وليست غامضة وليست جمردة
، ومرة قناع البنوة، ومرة األبوةقناع  واعتربت جمرد فصل يف مسرحية يقوم با ممثل واحد يرتدي مرة

ألن املمثل خيلع القناع  ؛وتصبح هذه األقنعة الثالثة بال مدلول حقيقي. ثالثة قناع الروح القدس
 حتديد عالقتنا معه  املستحيللريتدي غريه، وبذلك ختتفي معامله ويصبح من الصعب بل من 

سابليوس كان حريصًا على .. وهكذا كان يفكر سابليوس وهكذا يفكر هؤالء الوعاظ  
حتل بالقضاء على الثالوث من  أنالثالوث هو مشكلته، ولذلك جيب  أنتوحيد بال ثالوث أي 

حقيقة عن   ةبأي اإلنسانأجل توحيد فارغ بال مضمون ال تربطه باخلالص أي عالقة، وال تربط 
 .كيان اهللا وحياته وكينونته



 ١٠ 

، ولكن توحيد إبراهيم إميانألنه  ؛بل أقدم ،دم الوصايا العشروالتوحيد قدمي جدًا قِ  
الذي يدخل التاريخ، ويتكلم ويقسم ويبارك  له العهدإبل هو توحيد  ،فكرةجمرد ليس  إبراهيم

 .وليس جمرد نفي للشرك وتعدد اآلهلة ،حي لهٌ إهو .. وخيلص ويفتدي 
ا عن حقيقة  واحد جاء لكي يكشف لن لهٌ إله الكنيسة هو إو  األنبياءله إله املواعيد و إ 

كيانه لكي يؤسس   أسراركيانه، ويكشف لنا عن عدم قدرة اللفظ وعن ضعف احلرف، ويعلن 
 ؛اإلنسانوما حجبه هو عن  ،األزلفيه من  حقيقية على أساس ما هو كامنٌ  أبديةعالقة جديدة 

.. حياته كآب وابن وروح قدس  أزليةوهكذا كشف اهللا عن . لكي يعلنه يف الوقت املناسب
وجاء الروح .. النبوية  اإلعالناتالثالوث عندما جاء االبن متجسدًا بشكل يفوق كل  وأعلن

وكشف لنا .. وجاء بشكل خاص يف العنصرة ، القدس يف ميالد االبن من العذراء ويف معموديته
 :اإلميانوصاغ اآلباء هذا .. كحقيقة كيانيه يف ذات اهللا   األقانيماهللا عن ثالوث 

 .اليهوديةإىل  لعودةيف مواجهة ا :أوالً 
يف مواجهة اهلرطقات الق حشدت براهني اليهودية عن التوحيد، والفلسفة  :وثانياً 

وتاله نصر ، نصر يف الامع الق حكمت على سابليوس لأو ومت  ،اليونانية عن اجلوهر والوجود
 أنء نوميوس لكي جيد اآلباأبدعة  توجاء.. م ٣٨١مث القسطنطيين  ،م٣٢٥المع النيقاوي 

ليس على أساس  ،واألنقياءالبسطاء  إميانالتمييز بني اجلوهر واالقنوم هو ضرورة لكي يتم فحص 
 .والكلمات األلفاظاحملتويات واملعاين قبل  أساسبل على  ،لغوي

-٨ -
 بدعة سابليوس؟إىل  فهل عادل هؤالء يف القرن العشرين

يسمعوا حتذير  أندًال من وب.. جهارًا  إليهانعم عادوا  :وإخالصاجلواب بكل صدق 
فالذئب  ،وهذه هي املأساة.. اآلباء باهلرطقة  إميانهامجوهم، واتموا الذين يدافعون عن  ،اآلباء

يرتك الذئب يأكله لكي تظهر املخالب  أن إالَّ ومل يعد أمام احلمل .. يقول للحمل أنت الذئب 
نكشف ما حتت جلد  أنوهكذا من الضروري .. وشراسة السلوك الوحشي نفسه  واألنياب



 ١١ 

ر من كتب اآلباء، وحيذِّ ، ويهاجم اآلباء، فالذئب ينكر التقليد.. احلمل الذي يلبسه الذئب 
 ؟األرثوذكسيةوبعد ذلك ماذا تبقى من .. وحيض الشعب على االكتفاء بالكتاب املقدس وحده 

-٩ -

 لماذا هذا التعليم هو تعليم سابليوس؟
أي وصف  أو.. الثالثة  أوالذاتية  أوات اجلوهرية ألن الصف ؛واجلواب كما هو واضح 

  ىفاهللا الكائن الذي تسم .م بالتوحيد فقط دون ثالوث باملرةآخر للصفات هو بالتأكيد تعلي
 أمساء جمردفقط، والثالوث فيه  واحدٌ  لهٌ إباالبن، وحياته بالروح القدس هو كينونته باآلب، وعقله 

 .بال مدلول حقيقي
. الواحد األقنومأي  ،متايز الصفات هو متايز يف الكائن الواحد إنكيف ؟ اجلواب هو  

 أقنومهو  األقنومفلكي يكون . قنوم واحد فقطالوجود والعقل واحلياة هي صفات أل أنوالواضح 
إىل  وهذه عودة.. ن تكون هذه الذات عاقلة وحية أذات، و  أويكون له كيان  أنحقيقي جيب 

 .اآلباء، وحكمت عليه الامع املسكونية التمايز اللفظي فقط الذي رفضه

-١٠ -
قنوم نسأل هؤالء الوعاظ السؤال أخنوض يف شرح اآلباء لكلمة جوهر و  أنوهنا قبل  

واحد " :اإلكلرييكيةحسب ترمجة  أون االبن من ذات جوهر اآلب؟ أهل تؤمن ب: العقيدي احملدد
 ؟"املساوي لآلب يف اجلوهر" :شرحسب ترمجة علماء القرن الثالث ع أو ؟"مع اآلب يف اجلوهر

 ١٦٠٠ط فيه بعد معاناة يفرِّ  أنفكيف ميكن لقبطي . المع النيقاوي إميانهذا هو  
كيف يكون االبن من .. مونه من حماضرات ومقاالت ولكن التفريط فيه ظاهر فيما تقدِّ . سنة

ب هو الوجود كان اآل  وإذا ؟باآلب خاصةألن صفة الوجود  ؛ذات جوهر اآلب وهو بال وجود
فاآلب ال يشرتك مع االبن يف صفة العقل، واالبن ال يشرتك مع اآلب يف .. واالبن هو العقل 



 ١٢ 

 صفة الوجود، فكيف تكون يف أقانيم الثالوث مساواة مطلقة مع التمايز املطلق؟
ألن  ؛كان هذا اجلوهر ال ميلك صفة العقل  إذاوكيف يولد االبن من ذات جوهر اآلب  

ألن جوهر  ؛كان اآلب باجلوهر عاقالً   وإذا ؟خاصة باالبن -حسب شرحكم  -صفة العقل 
وما ال وجود له يف اآلب ال وجود له يف  ،ولذلك االبن ناطق ،واآلب ناطق، الالهوت عاقل

ه الثالوث الرسويل شبَّ  أثناسيوسمعلمنا  إننتوقف لكي نقول  أنوهنا علينا . أيضاً االبن 
والتشبيه بالشمس .. فهام منوذج يشرح احلقيقة الق تعلو على األ أووالتشبيه هو مثال  ،بالشمس
هذه العناصر .. الشمس حيتوي على احلرارة والنور  فقرص، الثالوث هو مثل الشمس أنال يعين 

 .الثالثة ليست مثل االقانيم
وليس الثالوث كما هو يف حقيقة  ،يشرح الواحد يف الثالوث أنيريد  أثناسيوسومعلمنا  

لنا هلم حسناً قُ لَ  ،ومثال ومنوذج الوجود والعقل واحلياة هو تشبيهٌ  إنولو قال هؤالء الوعاظ ذاته، 
لكن هؤالء .. جل امللكوت أجمتهد وعامل من إنسان هو  اإلميانالذي يشرح  فاإلنسانفعلتم، 

ه كما شرح) سر الثالوث(إىل  هذا هو الثالوث يف ذاته، وحاربوا الذين يريدون العودة إنقالوا 
 .اآلباء

الق سنراها يف  لألسبابواعتربوه غري كاف  ،فقد رفض اآلباء التمايز اللفظي وحده
، هو منوذج للثالوث اإلنسانبأن عقل  سوغسطينو أجاء تشبيه القديس أيضًا  ومن هنا. حينها

.. ن العقل الواحد وهذه العناصر الثالثة تكوِّ ، لةفالعقل يعمل من خالل الذاكرة والفهم واملخيِّ 
 سوغسطينو أ أنأي .. لثالوث يف حد ذاته ل اً وليس شرح ،للواحد يف الثالوث ثانية هذا شرحٌ  ومرةً 

يشرح  أنولكنه ال حياول  ،هدم التوحيدإىل  يؤدي التثليث أندون  األقانيميشرح تثليث  أنحياول 
جوهر اهللا  متايز يفإىل  بل يتقدم ،الثالوث كما هو، وال يتمسك بتمايز لفظي فقط أوالتوحيد 

 .وكيانه
 
 



 ١٣ 

-١١ -
.. هرطقة سابليوس ظاهرة بكل وضوح  أسفٍ فكر هؤالء وجدنا بكل  غاىلعدنا  وإذا 

خيص  قائله هو تعريفٌ  أووتعريف الصفة مهما كان مصدره  ،والروح القدس صفة ،فاالبن صفة
ل هذه عاق اإلنسان.. هذه صفة املاء وليست املاء نفسه .. فاملاء بارد . واألشخاص األشياء
يبقى لكن و  ،فاملوصوف هو الذي يتسم بصفات كثرية .نفسه اإلنسانوليست  لإلنسانصفة 

، يوصف بالعقل وحده أنأعظم من  فاإلنسان.. املوصوف أكرب وأعظم من أي صفة من صفاته 
 .وهكذا.. الوجود وحده  أواحلياة وحدها،  أو
اجلوهر  أناعتبار إىل  ع امليالديكما قاد غريه بعد القرن الساب  أرسطووهنا يقودنا منطق  

ألن اجلوهر هو الذي حيتوي على كل الصفات، هو أعظم من أي صفة،  ؛األقانيممن  أعظمهو 
 أقنوماجلوهر أكمل من كل  إن: والنتيجة املرعبة الق نراها.. وكلمة اهللا عائدة على جوهر اهللا 

 .ظاهر وهذا جتديفٌ .. على حدة 

-١٢ -
فهي تصف الذات حسب التحديد والتعريف الذي  ،صفات ذاتية يماألقانن أولو قلنا ب 

جلوهر اهللا؟ هنا  صفةً  أوفكيف يصف الوجود ذات اهللا؟ وكيف يصبح اآلب وصفاً  ،مه هؤالءيقدِّ 
واهللا واجلوهر كما هو . فاهللا كلمة تطلق على اآلب واالبن والروح القدس ،يبدو اخلطر الشديد

 ،كما سنرى عند القديس باسيليوس  أوكيان اهللا،   أوة الالهوت ثابت من كتابات اآلباء هو حقيق
وهذا هو ما  ،له ذات جوهر الالهوت أقنومفكل ..  األقانيمعام ومشرتك بني ما هو اجلوهر 

اآلب هو اهللا، واالبن هو اهللا،  :أيضاً وهذا هو ما جيعلنا نقول  ."الثالوث املساوي" :جيعلنا نقول
  أوجوهر  أوكيف؟ ألن الالهوت . له واحدإبل  ،ن ليسوا ثالثة آهلةوالروح القدس هو اهللا، ولك

 .الثالثة األقانيمكيان اهللا هو واحد يف 
 



 ١٤ 

والروح  ،جلوهر اهللا واالبن صفةً  ،جلوهر اهللا صفةً  لكن حسب شرح هؤالء يصبح اآلبُ  
 وبالتايل -حسب هذا الشرح  -فالصفة هنا هي الق تصف اجلوهر . جلوهر اهللا القدس صفةً 

فيصبح االبن هو  ،نه ليس هو مصدر وعلة االبن حسب شرح اآلباءأأي  ،اآلب صفة جلوهر اهللا
وبذلك يصبح اجلوهر هو ، والروح حياة يف اجلوهر ،ويصبح اآلب هو وجود يف اجلوهر ،ابن اجلوهر

 .وليس اآلب ،حقيقة اهللا الردة غري املعلنة
على  أقنومهر طرفًا رابعًا أعظم من كل ويدخل اجلو .. بالثالوث  اإلميانوبذلك ينتهي  

 ويصبح اآلبُ .. وليس اآلب نفسه  ،فهو سبب وجودها وعلتها ،يف وحدة األقانيموجيمع  ،حدة
ن أقال ب وإمنا ،نفسه مل يقل بذلك أريوسحىت .. صادراً عن جوهر اهللا  أومولوداً من جوهر اهللا 

 .اآلب غري مولود واالبن مولود وخملوق



 ١٥ 

-١٣ -
جنعل من الوجود هو  أنحاولنا  إذا -قمة  كان ألي خطأٍ   إذا -قمة اخلطأ إىل  ونصل 

اهلاوية هي اختفاء  أوهذه القمة .. االبن، والروح القدس هو احلياة  أواآلب، ومن العقل الكلمة 
 اإللهصفات غري ذاتية لكي يصبح  إليهله الكتاب املقدس واآلباء الذي تضاف إ اإلعالناتله إ

 أو أساسيةهذه كلها حسب شرح هؤالء ليست صفات .. احملبة والفادي واملخلص له إ ،احلي
اخل ليست صفات .. فالقداسة واحملبة واحلكمة والقوة والقدرة واحلضور يف كل مكان و  ،جوهرية

وغريها  ،هذه هي الصفات الذاتية.. وجود وعقل وحياة  بأنه أساسيفاهللا يوصف بشكل  ،ذاتية
وجتريد اهللا من صفاته الذاتية مثل ..  !!!م باملرة مبا فيها القداسة واحملبةهو غري مه ،من صفات

سم وبال افهو بال  ،املعتقل والسجني السياسي إليهما وصل إىل  القداسة واحملبة جيعل اهللا يصل
ولكنه غري قادر  ،إرادةوهو ذو  .لكنه غري قادر على الكالم ،هو عاقلٌ .. حرية ومقيد يف الزنزانة 

. الصفرإىل  ونزلت مكانته االجتماعية ،بسبب السجن اإلنسانيةتعطلت صفاته .. التنقل على 
وخامتة ، هذا هو قمة التطور الفكري ِربَ واعتُ  ،كائن له عقل وله حياةإىل   وهكذا اهللا الذي حتول

 إحداثٌ وكأن التجسد والصلب والقيامة والعنصرة كلها  ،عن اهللا يف العهد القدمي اإلهلي اإلعالن
الذات، وكأن احملبة الق  وإخالءكأن تواضع االبن .. جمردة ال تعلن شيئًا عن صفات اهللا الذاتية 

 أعمالهذه ليست .. بل ونعمة وعطية الروح القدس .. جادت بكل شيء مبا فيها االبن نفسه 
ميس ور يف عمل ال دبل كلها ت.. ذاتية وصفات ذاتية وقدرات وعطايا نابعة من كيان اهللا نفسه 

.. جوهر وحقيقة اهللا ما دام جوهر وحقيقة اهللا حمصور وقاصر فقط على الوجود والعقل واحلياة 
 .بل يكاد يتوقف عن احلركة وعن احلياة ،ألن القلب نفسه توقف عن التفكري ؛هنا يتوقف القلم

 سةُ الذات؟ والقدا وإخالءملاذا كل هذا العناء وآالم املوت ..  ذاتيةً  ليست صفةً  احملبةُ  
وملاذا يقبل الروح الكلي القداسة السكىن يف  ،ملاذا التقديس بالروح القدس .. ذاتيةً  ليست صفةً 

كل هذا   ؟"الروح القدس لذاته إخالء" السكندريو حسب تعبري القديس ديونيسيوس أالبشر 
بدو�ا هو الصفة الق  األقنوم إن قال هؤالء وإذا.. يضع اخلالص برمته خارج حياة اهللا احلقيقة 



 ١٦ 

فكيف ال تنعدم ذات اهللا بدون احملبة؟ وكيف يكون اهللا هو اهللا بدون القداسة؟  ،تنعدم ذات اهللا
وهكذا تصبح كل صفة الزمة لكي يكون اهللا هو حقاً اهللا أكثر من ثالثة صفات، وينتهي دور .. 

.. دسة الثالوث ألن احملبة صفة رابعة، والقداسة صفة خامسة، والقدرة على كل شيء صفة سا
 .اخل

-١٤ -
.. يف وسط هذا الضباب الكثيف أيضًا  وتتوه املعاينبل ، وتتوه الكلمات مع املعاين 

الروح الذي ينبثق من  بإرسالوكيف وعد االبن  ؟االبن، واآلب ال ميلك عقالً  اآلبُ  أرسلكيف 
 ،العقل نهأل ؛واالبن هو االبن، ألنه الوجود ؛فاآلب هو آب..  ؟إرادةوالروح ال ميلك  ،اآلب

العقل إىل  وهي حتتاج اإلرادةإىل  فكيف نصل.. ياة احلوالروح القدس هو الروح القدس ألنه 
معرفة إىل  أقنوميف وحدة مع االقنومني اآلخرين حيتاج كل  أقنومولكي يعمل كل  ،واحلياة والوجود

والعقل بال ، عقلالوجود بال .. احلياة  أم ،أم العقل ،؟ الوجوداإلرادةفما هو مصدر . وإرادة
هذا هو ضباب الفكر الفلسفي الذي نزل بعقيدة من أقدس عقائد .. واحلياة بال وجود ، حياة

 .نتوقف عن وصفه أن -بسبب احلياء  -مستوى صار من الضروري إىل  سيحيةامل

-١٥ -
ن احلقيقة هي عكس ذلك باملرة، فاآلب يفكر باالبن إنتجىن و  إننا.. وقد يقول قائل  

يبقى .. أنا حليت املسألة مبخي " :اإلكلريوسوحسب شرح واحد من  ؟اخلطر يف ذلكوما هو 
والذي من  ،ذج يف فخ اخلداع اللفظي الظاهر بوضوحويقع السُّ  ،"خمي مني حل املسألة أنا والَّ 

 ،الواحد اإلنسانوهو  ،التشبيه خاص بأقنوم واحد أنذلك  ،نكشفه بوضوح أنالضروري 
 . وجود باملرة لثالثة أقانيم الالهوت فيهوالشخص الواحد الذي ال
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حتل  أوتنطق  أنالق ال ميكنها  األناوهو  ،املتكلم هو العقل أنواحلقيقة الظاهرة هي  
هي عبارة تشرح .. حليت املسألة مبخي  أناوعبارة  .يف اللغة إالَّ ال ثنائية وال متايز باملرة .. املسألة 

، هذه املغالطة أماميقف مبهوتًا  أرسطواملنطق  أستاذحىت و .. ما حيدث يف داخل الفرد الواحد 
 :وحسب قواعد املنطق

 مقدمة  حليت املسألة أنا
 مقدمة  خمي حل املسألة

 نتيجة  خمي= أنا إذن 
صارت هذه التشبيهات  ،وألن هؤالء ال يؤمنون فعًال بوجود أقانيم ثالثة يف جوهر اهللا 

 .اآلباءإىل  يعارض، ويطالب بالعودة والويل ملن ،عندهم هي التعليم العقيدي
التمايز  إنكل هذا جيعلنا نقول من موقع احلرص على تعليم املسيحية األول واألخري،  

وهو متايز لفظي ال  ،اإلنسانهو متايز يف كائن واحد هو " املخ"أو " العقل"و" األنا"اللفظي بني 
إىل  ظي وحده هو عودة صرحية ومعلنة، والتمسك بالتمايز اللفاإلنسانيعرب عن متايز يف كيان 

خلف هذا التمايز  أن وأنكرالثالوث  أمساءهرطقة سابليوس الذي متسك بالتمايز اللفظي بني 
 .الثالوث أقانيماللفظي يوجد متايز يف جوهر اهللا أي 

لو  أنناوذلك ، "مني اللي حل املسألة" :يسأل املتكلم ويقول أنأيضًا  ومن باب اخلداع 
 :الواحد لبقى لدينا سؤال خطري اإلنسانهو متايز يف ) والصحيح العقل(ألنا واملخ ا إنقلنا 

 كيف ومباذا تتمايز األنا عن العقل؟
قوى  إحدىوهي  ،صادرة من العقل األنا إنالواقع .. بدون العقل؟  األناماذا متلك  

بل  ،عن العقل كيانياً  وبالتايل األنا ليست متمايزة.. ال وجود هلا خارج العقل  األناالعقل ألن 
كيف ترسل األنا الق ال متلك عقًال وفهمًا العقل الذي .. ن األنا ترسل العقل ألنتصور  .لفظياً 
 ؟والفهم اإلدراكميلك 

 



 ١٨ 

عقل إىل  ألنه حيتاج ؛فاآلب ال يرسل عقله.. عقل اآلب هو االبن  إن قلنا إذاهكذا  
 .وهكذا يسقط خداع التمايز اللفظي. يرسل به عقله

الذات والعقل واحلياة هي مكونات الشخص الواحد، وبالتايل يظهر لنا  إن :الخالصة
 أقنوممكونات  األقانيمالشرح السابق للثالوث هو ذات شرح سابليوس ألنه جيعل  أنبوضح 

هو فعًال  أقنوموبالتايل لكي يكون كل  ،حي وعاقل ويفهم ويدرك وحيب ويريد أقنومفكل ، واحد
وهذا ما سوف نشرحه بالتفصيل .. انعدم كأقنوم  وإالفهو كائن وعاقل وحي  ،وثمن أقانيم الثال

 .بعد ذلك
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 :الواحد هو وجود وعقل وحياة األقنوم
وهو يف الواقع تعليم  اإلكلريوسحسب التعليم السائد اليوم، والذي ينشره بعض  -١ 
سوع املسيح الذي هو أساس قنوم واحد وليس بالثالوث، والدليل على ذلك هو يف كالم ربنا يأب

 .ودعامة التقليد الرسويل الذي سلمه لنا آباء الكنيسة والذي سوف نشرحه
 أو أقنومهالذي وهو باء جمده ورسم " :يقول الرسول بولس عن ربنا يسوع املسيح -٢ 

اآلب هو التعريب القبطي  أقنومورسم ، )٣: ١عب " (بكلمة قدرته األشياءجوهره وحامل كل 
 .يف القطمارس القبطي العريبالقدمي 

 و رسم جوهره؟أ هوما معنى كلمة رسم اقنوم
الرسويل،  أثناسيوسغري معروف حىت يف زمن متييز قنوم هو طبعًا التمييز بني اجلوهر واأل 

قنوم يعني واأل. األقنومالجوهر يعني " :يقول إفريقيا أساقفةإىل  أثناسيوسويف رسالة القديس 
وهذا هو معىن  ،االبن له ذات كيان اآلب أن، أي )٤فقرة " (لهياإلالكيان  أوالوجود 

الذي من نفس جوهر "و أ ،"الواحد مع اآلب يف اجلوهر" أو ،"املساوي لآلب يف اجلوهر"
ذًا االبن له إ. جوهرتعين  Ousia ، وكلمةمن نفس النوعتعين  Homo كلمة  ألن ؛"اآلب
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بل كالمها ميلك  ،الذات أوللجوهر  يس صفةً ذات كيان اآلب، وله ذات جوهر اآلب، وكالمها ل
 ..جوهر الالهوت كله ومبساواة مطلقة 

وهي الكيان  ،اإلهليةالطبيعة  أو ،الالهوت أو ،ما هو اجلوهر؟ هو صفات اهللا كلها
 .اهللا نفسه أو ،اإلهليةالذات  أو ،اإلهلي

 )مود الثاينالعا ٤فقرة  ٤٩٠اللد املرتجم عن اليونانية ص ( أثناسيوسنص القديس 
Subsistence is essence and means nothing else but very 
being. 
Subsistence = Ηποστασει 

= اجلوهر  أن سورجيينو أيف هذه الفرتة التارخيية كان املستقر يف الشرق منذ زمن العالمة 
 .هليةاإلله نفس الكيان والوجود والذات  أقنومكل   أقانيموان هذا يعين ثالثة  األقنوم

أو  ،"مل حيسب مساواته هللا اختالساً "أو  ،"صورة اهللا غري املنظور"كان االبن هو   وإذا 
له ذات  أو ،مساوي أو ،نه معادلبذلك أفان املقصود ، "رسم جوهر اآلب أو أقنومرسم "

وبعد دحض البدعة ، "من ذات جوهر اآلب" –بعد ذلك منذ جممع نيقية  - أو ،الكيان
 ".مساوي لآلب يف اجلوهر أو ،مع اآلبواحد " األريوسية

-١٧ -

 :الجوهر وهرطقة سابليوس
 أناستطعنا  إن أنناذلك  ،األساسيةتعليم سابليوس بسيط وسهل، وهذه هي اخلطورة  

يتحدث عن اهللا كما  أنمعها الدرجة الق ميكن للعقل البشري إىل  ط التعليم اخلاص باهللانبسِّ 
فقد نزعنا عن اهللا سر  ،استصالح األراضي أوناء كنيسة ب أويتحدث عن مشروعات تعمري دير 

 .يزيس وغريهم من آهلة مصر القدميةإو  أوزوريسوجعلناه مثل  ،وجوده
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نفسه   اإلنساننزع السر ينزع من  أنولكن املشكلة هي  ،"السر"ليست املشكلة يف نزع  
أكثر مما يفحص  اإلنسانحص واهللا يف، قابًال للفحص" وثناً "وجيعل اهللا  ،التدين السليم أبعادكل 

 .يف يسوع املسيح اإلهلي اإلعالندعائم  إحدىهو  لإلنسانوفحص اهللا . اهللا اإلنسان
 فاهللا يظهر مرةً  ،مسرحية هزليةإىل  اإلهليةحولت احملبة  أ�اوخطورة هرطقة سابليوس هي  

ألنه كيان واحد يظهر  ..نه الروح القدس أنه االبن، وأخرياً يظهر على أعلى  نه اآلب، ومرةً أعلى 
 .ال وجود حقيقي هلا يف ذات اهللا األشكالهذه . متعاقبة أشكاليف ثالثة 

 أوواجلوهر  اإلهلي واإلعالن ،أي الفرق بني الظهور والشكل ،وهنا تربز اخلطورة األكرب 
اة شيء واحلي اإلعالن. فما يعلن ال عالقة له مبا هو كائن وحقيقي يف اهللا. نفسه اإلهليالكيان 
فاهللا الواحد احلقيقي هو اآلب فقط . األريوسيةشيء آخر، وهذه هي نفسها ذات مشكلة  اإلهلية

نفس املشكلة تصور فرق بني .. كما دعي بعض البشر يف العهدين   إهلاً يدعى  أنويسوع ميكن 
 وما يعمله اهللا وبشكل خاص. فما يصدر عن اهللا ليس له عالقة باهللا ،الكيان أوالعمل واحلياة 

 .حبياة اهللا نفسه أو اإلهليةبالذات  أوال عالقة له باجلوهر " تدبري اخلالص"
وعن زيف احلياة  ،وهي ثنائية صادرة عن الكذب نفسه ،هذه هي ثنائية احلياة والعمل 

الكالم الصادر عن  أنمسعوه يعرفون  أو ،عرفوا الكذب أووالذين يكذبون  ،البشرية نفسها
 .عالقة له مبا يف قلبه الكاذب مثل عمل الكاذب ال

ألن اهللا يصبح مثال الكذب  ؛هلرطقة سابليوس خطرًا حقيقياً  األخالقيلقد كان اخلطر 
 فإذاوتصبح املسيحية دعوة تزييف ووهم، لكن املشكلة احلقيقية تربز يف فقدان اخلالص،  ،والزيف

النتيجة هي فقدان كانت .. وصار بعد ذلك هو بنفسه االبن  ،قنومًا متمايزاً أكان اآلب ليس 
 إالألن هذا ليس  ؛لعطية التبين يف ربنا يسوع املسيح اإلنسانمث فقدان  ،ألبوة اهللا اإلنسان
لو كان اآلب .. ال متس واقع اهللا وكينونته، وتبقى احلقيقة الظاهرة بوضوح شديد  وألفاظحديث 

وجعلنا اهللا مثل  ،األبوةهللا ؟ لقد نزعنا عن الإلنساناهللا  أبوة فأين ،واالبن هو العقل، هو الذات
كيان ال ميلك حقيقة . كيان غامض غري معّرف.. كيان إىل   وحولناه ،األخرىآهلة الديانات 
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 .بال مدلول كياين ألفاظجمرد  اإلنسانبنوة  وجعلنا ،باإلنسانعن عالقته  إعالنية
الق هلا يف املسيحية؟ وما هي هذه الذات الردة  باإلنسانفما هي عالقة ذات اهللا  

ر عقلي جمرد، وبعد بدًال منها تصوُّ  وحلَّ  ،اهللا أبوةصفات ثالثة غامضة وغري معلنة؟ لقد ضاعت 
مه اهللا الذي قدَّ  اإلعالن، وما هو اإلهليةنتحدث عن حمبة الذات  أنذلك كيف ميكن لنا 

فهي ..  وجتريد ألهم مسات احملبة ،اإلجنيلال يتفق مع البشارة املفرحة أي  ؟ غموضٌ لإلنسان
 ،حمبة معّرفة ونابعة من كينونة اهللا نفسه أ�اأي  ،"حمبة اهللا اآلب"هي  وإمنا ،حمبةجمرد ليست 

 وكيف يعطي العقل التبين؟. يف االبن اإلنسانوتتجه حنو 
" البكر بني أخوة كثريين" :لنا االبن شركة يف بنوته حسب قول الرسول بولس أعطىلقد  
 ؛"بكر الراقدين" األمواتكر بوالدته من العذراء بكراً، وبقيامته من واالبن صار الب .)٢٩: ٨رو (

فاالبن ليس . باآلب األقنوميةعالقته إىل  هذه البكورية تعود. يسود عليه املوت أنألنه قام دون 
بال أب بال أم بال بداءة " :العربانينيإىل  وحسب املثال املشهور يف الرسالة ،له أب حسب اجلسد

يعلن أيضًا  وملكي صادق الذي أخرب من خالل الرمز عن ابن اهللا كان .)١: ٧ عب.." (حياة 
ألن الذين ولدوا من .. بال أب وبال أم وبال بداءة حياة أيضًا  صفات اخلليقة اجلديدة الق هي

ليس من آباء حسب  ،يوحنا ينالون امتياز البنوة والوالدة من فوق إجنيلاهللا حسب كلمات 
وال بداءة حياة، ألن احلياة الق يشرتكون فيها هي حياة االبن الق بال  ،اتأمهوال من  ،اجلسد
 ةاألخوّ ألن رابطة  ؛االبن الكلمة أقنومالعقل حمل  إحاللوهنا تربز النقطة اخلطرية يف .. بدء 

اآلب من خالل التبين ويف إىل  ال يعود فاإلنسان ،اجلديدة اخلاصة باخلليقة اجلديدة تنهار متاماً 
لقد !! ا�يار للنعمة أكثر من ذلك فأي ،الوجود من خالل العقل أوالذات إىل  يعود وإمنا ،ناالب

هذه الشركة ليست شركة عقل ..  اإلهليةالشركة يف الطبيعة  إمكانياتجتسد االبن الوحيد  أعطانا
 لاالبن، وجتلي وحتوُّ  أقنوم أوهي شركة يف شخص  وإمنا ،برنامجإىل  وال عودة فكر ،يف عقل
االبن وبالروح بوبعالقة شخصية  ،شخصية ابن أوشخص ابن إىل  املنهار الفاسد وامليت اإلنسان
 .القدس
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بني الّرد وغري  فرقٌ  ألنه ؛الفرق بني سابليوس وتعليم اآلباء هو فرق خطري وهائل
 .لقدسأي اآلب واالبن والروح ا ،راملعلن والظاهر والسِّ بني املعروف أي الوجود والذات والعقل، و 

نا بامليالد اجلديد يف اآلب، وردَّ  أقنومهذه العالقة الشخصية مع  أعطاناوألن االبن البكر  
لكي نعرف حقيقة بنوتنا فيه وحقيقة  ؛كابن اآلب  أظهرهن التجسد إف ،رتبة التبينإىل  املعمودية

ك وال عقل اهللا غري مدر  أوألن عقل اآلب  ؛عالقتنا باآلب، ومل يظهره التجسد كعقل اآلب
ن عرف فكر مَ " :ألن الرسول بولس نفسه يقول لنا ؛معروف وال ميكن التعبري عنه وال يعلن باملرة

وهكذا .. الروح القدس  إالَّ حكمته  أعماقن يفحص ومَ  ،ن يعرف فكر اهللا وروحهبل مَ  ،"الرب
.. وعقل عن ذات .. جمردًا فارغًا بال مضمون  إعالناً عن البنوة ويضعون  اإلعالنينزع هؤالء 

 .اآلب واالبن والروح القدس :بينما كلمات اهللا تقول
.. يف اآلب ويف االبن والروح القدس  هو واحدٌ  اإلهليأي احلياة والكيان  ،اإلهليفاجلوهر  

وصفات الوجود والعقل ، هي حقيقة واحدة اإلهليةألن حقيقة احلياة  ؛وهذا هو تعليم اخلالص
أل�ا صفات اجلوهر الواحد الق  ؛الثالوث أقانيمهي صفات لكل  واحلياة واحلكمة واحملبة والقدرة

 .الثالوث أقانيمختص كل 
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 ؟اإللهيللعقل  إخالءٌ االبن هل هو  إخالءُ 
كان يف   إذالذي " :سر تدبري االبن املتجسد مت على النحو التايل أنيعلمنا الرسول بولس  

فلو كان االبن حسب التصور  .)٧، ٦: ٢ يبفيل" (آخذًا صورة العبد، ذاته أخلى.. صورة اهللا 
نفسه،  أخلى -حسب الرتمجة الشائعة  - أو ،خلى ذاتهأنه إفكيف قيل  ،السابق هو عقل اهللا

ن هذه الذات غري أو  ،لالبن ذات أنيظهر من النص  إذ ،اإلنسانيةوالنفس هنا ليست النفس 
 أنويكفي هنا . الثالوث أقانيمكل الن العقل صفة عامة ل ؛االبن ليس عقل اهللا إذاً ذات اآلب، 

 ،"عقله أخلى" :تصبح كلمات الرسول بولس -وحسب شرح هؤالء  ،ذاته أخلىاالبن  أننتصور 
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 أنجتديف جيب إىل  العقل يقود إخالء..  ؟فكيف حقق التجسد وأكمل التدبري وصنع املعجزات
ليس فقط  ،يراجع أنفعليه  ،العقل إخالء= الذات  إخالء أن حدٌ أتصور  وإذا .نعفي القارئ منه

أي هذه  -وهي تؤكد لنا  ،صلوات االبن املتجسد الق سوف ندرس بعضها يف السطور التالية
 إجنيلتصرحيات االبن ال سيما يف أيضًا  ولكن.. أن االبن كان يتكلم مع اآلب  -الصلوات 

تجسد تؤكد عدم فهذه عبارة صادرة من االبن امل ،"أنا هو" :أي تلك الق يقول فيها ،يوحنا
 .العقل إخالء

الذات هو جتسد اآلب، فاآلب هو الذات  إخالءيصبح أيضًا  وحسب تصور هؤالء 
نعفي القارئ من هذه األفكار  ثانيةً  ونتائج هذا الكالم أخطر بكثري، ومرةً .. واالبن هو العقل 

شرحهم للثالوث  ن كان إو  ،وألن هؤالء ال يؤمنون بتجسد اآلب ،اخلاطئة الق ال حتتاج لدراسة
 .ذلك يف النهايةإىل  كذات وعقل وحياة يقود

 ،أقنومن االبن هو أو  ،التخبط مصدره هو التنازل عن تعليم اآلباء أنولعل القارئ يدرك  
 إ�القلنا  ،ختلي ذاتا أي تتنازل عما فيها أنوليس صفة، ولو استطاعت صفة من الصفات 

ن يتنازل عن أو  ،خيفي صفاته وقدراته أنميلك  األقنوم أوالعدم، ولكن الشخص إىل  وصلت
 أنويكفي .. يرتك حبريته استخدام القوة  أوولكنه يؤجل  ،فهو قوي ،استخدام هذه الصفات

ألنه ميلك  ؛مل يستعملها أو أخفاها أوالرب كثرياً ما تنازل عن استخدام معرفته املسبقة  إننتذكر 
 .يتنازل أنن ميلك ميكنه ومَ  ،املعرفة
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 صلوات االبن المتجسد
حمدد  أمامناربنا يسوع املسيح يف مواضع خمتلفة حسب التدبري، والسؤال املطروح  ىصلَّ  

.. صالة؟  إ�ايقال  أن؟ وكيف ميكن )لآلب(للذات ) االبن(وسهل، كيف يصلي العقل 
ألن الذات الق تسمع  ؛قنوم واحدأهذه الصلوات مناجاة داخلية خاصة ب: وحسب شرح هؤالء



 ٢٤ 

نك أعلمت  وأنامسعت يل  ألنكاآلب  أيها أشكرك" :وعند قرب لعازر قال الرب. هي ذات عاقلة
وال  ،واآلب بال عقل ،فكيف خياطب االبن اآلب) .. ٤٢ - ٤١: ١١يوحنا .." (تسمع يل 

نك يف كل إ.. "يقال ملن يسمع بواسطة غريه  أنوال ميكن  ؟من خالل االبن إالَّ يسمع  أنميكنه 
يصبح االبن متكلماً مع نفسه فقط، فالعقل البشري  أنهذا جتديف رهيب حقاً  ،"يلحني تسمع 
الن اآلب الذي بال عقل ال  ؛اآلب أقنومولكن هنا يناجي االبن  ،يناجي نفسه أنقادر على 

 أنوطبعًا كيف نفشل هنا يف اكتشاف . يرسل االبن الوحيد أنيرى وال  أنيسمع وال  أنميكنه 
 .ن حسب شرح هؤالء هو متايز لفظي فقطمتايز اآلب واالب

فجاء صوت من السماء جمدت وأجمد .. اآلب جمد امسك  أيها" :أيضاً يقول ربنا يسوع  
وهنا يتكلم  ،"هذا هو ابين احلبيب" :ويقول اإلنسانيةواآلب يتكلم مع  ،)٢٨: ١٢يوحنا " (أيضاً 

اجلس " :ف قال اآلب لالبنوكي، فكيف مت احلديث.. االبن مع اآلب وجييب اآلب من السماء 
بني اثنني كالمها عاقل قادر  إالَّ يكون  أناحلوار واحلديث ال ميكن ) .. ١١٠مزمور " (عن مييين

 .على التخاطب
اآلب عاقل ويسمع صلوات  أنأيضاً  هذه الصلوات تؤكد عدم صحة تعليم هؤالء وتؤكد 

وال متلك ، ال تسمع الصلوات ألن الصفات ؛يتوقف متايز الصفات أنوهنا جيب ، ابنه الوحيد
 ١٧، وحسب شرح هؤالء تصبح صالة االبن املتجسد يف يوحنا ص أخرىتتحدث مع  أنصفة 
.." اآلب  أيها" :ومن خياطبه بقوله.. ليست موجهة لآلب .. جمرد مناجاة داخلية  �األباطلة 
 ..ذاته  إالَّ ليس 

-٢٠ -

 نة في االبنمواعيد اآلب المعلَ 
 أصحابهعى يوحنا هو مصدر ذلك التعليم الذي يدَّ  إجنيلم الرسل يف كان تعلي  إذا -١

فماذا يقول االبن لنا .. وبالتايل االبن هو عقل اهللا  ،ن هذا يعين العقلأو  ،بأن االبن هو اللوغوس



 ٢٥ 

تكون له حياة  أنأيضاً  اآلب له حياة يف ذاته كذلك أعطى االبن أنكما .. "عن مواعيد اآلب 
 أعطىفقد  ،اآلب هو ذات أنكما   .)٢٧ - ٢٦: ٥يو .." (يدين  أنلطانًا س وأعطاهيف ذاته 

 :اإلهليةكيف نرتجم هذه األقوال أم  .. يكون له ذات  أناالبن 
 .)٢٢: ٥يوحنا (بل قد أعطى كل الدينونة للعقل  ،الذات ال يدين أحداً  -
: ٥وحنا ي(ي من يشاء يحيأيضًا  ي كذلك العقليوحي األمواتن الذات يقيم أ كما -

٢١(. 
 .)٢٧: ٥يوحنا .. (يشهد يل  أرسلينالذات الذي  -
ألين قد نزلت من السماء ليس ألعمل مشيئق بل .. قبل يُ  يلَّ إما يعطيين الذات ف لك -

 .)٣٩: ٦يوحنا (مشيئة الذات الذي أرسلين 
مل جيتذبه  إن إيلَّ يقبل  أنال يقدر أحد " :حتل الذات حمل اآلب يف أنوكيف ميكن  -

 ).٤٤: ٦يو " (أرسليناآلب الذي 
 .يرى اآلب إمنا ،نرى يف مواعيد االبن لنا بأن الذي رأى االبن ويراهأيضًا  وهنا -٢

 !!؟فكيف نرى العقل وتصبح رؤيتنا للعقل هي ذات رؤيتنا للذات
فكيف تصبح  ،نكون واحدًا مع اآلب والروح القدس أنكان هدف االبن هو   وإذا -٣

يكون  أن اإلهليما هو الوعد .. هذه؟  وحدةٍ  أيُ ..  ؟يننا وهي وحدة صفاتهذه الوحدة قائمة ب
وهذه الوحدة هي وحدة صفات ال وحدة أشخاص  ،)٢١: ١٧يوحنا " (اجلميع واحدًا فينا"

وأصعب وأكمل من  أمسىأي البشر  األشخاصوبالتايل تصبح وحدة ..  ؟حسب شرح هؤالء
 .. ذج الذي يقلده اهللا وليس العكس البشر يصبحون هم النمو  أنأي  ،وحدة صفات

 األقانيم" حنن واحد أنناكما "الصفات واحدة؟  أصبحتكيف   :ويبقى السؤال اخلطري
نه واحد مع إقال الرب  فإذا.. ، ولكن الصفات متعددة اً واحد اً واحدة وجوهر  اً ذات اهل ألنواحدة 

 توحيدٌ  وحلَّ  ،الصفات نفسهحىت متايز  ىختفال ،هذه هي وحدة صفات أنرنا هنا وتصوَّ  ،اآلب
 صفةً  إالَّ وطبعاً هرطقة سابليوس أفضل من توحيد ال ميلك اهللا فيه .. غريب حمل هرطقة سابليوس 
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فكيف تكون هذه  ،اآلب واالبن واحد: نسأل وإمنا ،وحنن هنا ال نتجاسر ونتهم. واحدةً 
توحيد املسيحية، والن  وهذا هو سر ،اجلوهر هو جوهر واحد أو؟ الذات اً الصفات الذاتية واحد

والصفات تتمايز حسب شرح هؤالء  ،"أنا واآلب واحد" :اآلب واالبن جوهر واحد قال الرب
العقل والوجود  إنيقال  أنكيف ميكن   أوكيف صار   :نسأل أنويكفي .. صفات ذاتية  أل�ا

؟ أليس هذا هو والذات واحلياة واحد أنا أووالذات واحد  أناوكيف يقول العقل . واحلياة هو واحد
يصدر من شخص واحد ومن  أنهذا هو كالم ميكن  أليسالواحد؟  واإلنسانكالم الفرد الواحد 

واحد مع  أنا :واحد يتكلم عن نفسه وعن ذاته الواحدة الق تضم عقله وحياته ليقول أقنوم
ة هو متايز ألن متايز الصفات الذاتي ؛متايز الصفات الذاتية إليهيؤدي  هذا هو ما أليس..  ؟نفسي

أنا واآلب "ولكن عبارة . فالذي جيمع الصفات معًا يف وحدة هو الذات الواحدة ،لفظي فقط
تستدعي  "واحد"وكلمة .. وهو متايز يف جوهر الثالوث  ،هي عبارة فيها متايز االقانيم ،"واحد

ملاذا يقال عن  وإالَّ  .. أكثر أويف جمال الكالم عن اثنني  إالَّ ستخدم ال تُ  أل�ا األقانيمفعًال متايز 
هذه الوحدة الق إىل  كانا غري ذلك وبعد الزواج يسعيان  أل�ما إالجسد واحد  إ�ماالرجل واملرأة 

 .ولكن يف وحدة الزجية ،متايزه املطلق فيها حيفظ كل طرف
 :فكيف يقول الرب.. األبد إىل  حييا اإلفخارستياكل من يأكل جسد االبن يف   -٤

كيف نثبت يف العقل   ؟)٥٦: ٦يوحنا " (نا فيهأو  شرب دمي يثبت يفَّ من يأكل جسدي وي"
حي باآلب فمن يأكلين حييا  وأنااآلب احلي  أرسلينكما " :وكيف يقول الرب بعد ذلك ،اإلهلي

اآلب احلي  أرسلينكما "نقول  أنيصبح من الضروري .. وحسب شرح هؤالء  ؟)٥٧: ٦.. (يب 
سب شرح ح هألن.. س فمن يأكلين فهو حييا بالروح القدس بالروح القدس وأنا حي بالروح القد

فهو ليس حي  ،الروح القدس وبذلك يصبح االبن الكلمة جاهًال حبقيقة الثالوث= احلياة : هؤالء
صرنا نعرف الثالوث  ألننا�اية التجديف إىل  هكذا وصلنا.. هو حي بالروح القدس  وإمنا ،باآلب

وأخرياً جعلنا املتناول حييا  ،لنضع حياة الروح القدس بدًال عنهاأكثر من االبن وحذفنا حياة اآلب 
 .بالروح وبال عالقة مع اآلب ومع الرب يسوع الذي يأكل جسده ودمه



 ٢٧ 

مهما سألتم من اآلب بامسي " :وكيف نتوجه لآلب يف الصالة حسب قول خملصنا -٥
فذلك " ؟يط هناوما هو دور الوس.. فكيف نصلي ملن ال يسمع ) .. ١٣: ١٤يوحنا .." (
يكون اآلب هو الوسيط والعقل أي  أن األجدر.." سألتم شيئًا بامسي  إن"كيف يفعله؟ " افعله

وبالتايل ال ، الن العقل هو الذي يسمع وهو الذي يستجيب ؛بالصالة إليهاالبن هو الذي نتوجه 
 .بل الذات هي الوسيط لدى العقل ،يكون العقل هو الوسيط لدى الذات

-٢٢ -

 كليت الذي سيرسله اآلبالبار 
اآلب يرسل : وباسيليوس الكبري أثناسيوسحسب تسليم اآلباء وبشكل خاص  -١

رسائل (وكل عطية هي من اآلب باالبن يف الروح القدس .. االبن واالبن يرسل الروح القدس 
احلياة هل  :وهنا نتوقف قليًال لكي نسأل .)الروح القدسعن سرابيون القديس أثناسيوس إىل 

 ،اآلب ليس صفة احلياة. فالروح القدس هو صفة احلياة..  ؟بدية خاصة بالروح القدس فقطاأل
ال حياة خاصة .. و الوجود، فاآلب حسب شرح هؤالء هو حي بالروح القدس أهو الذات  وإمنا
وطبعًا حنن ال نفصل  ،"حي بالروح القدس ناطق عاقل باالبن" :ويبتسم هؤالء ويقولون.. به 

 وإمنا ،أقانيمال توجد عندهم  ألنه..  األقانيمحىت يف نص التقليد ليس لديهم نية فصل و  ،األقانيم
 .صفات

احلياة ليست عند ). ٢: ١يوحنا  ١(فكيف ننال احلياة األبدية الق كانت عند اآلب  
ألن الروح القدس مل ينفصل  ؛عند اآلب إ�اال : وقد يقول هؤالء ،بل عند الروح القدس ،اآلب

نه بال حياة إ.. ما يناله من الروح  إالَّ نه ال ميلك يف ذاته إ ،ولكن اآلب صفة الوجود.. عن اآلب 
 وإمنا ،اآلب ال ميلك حياة.. اآلب مصدر كل شيء الواهب كل شيء باالبن  أنوبال عقل مع 

يرسل احلياة اجلديدة  أن ميلك اآلب وبالتايل ال.. احلياة يف الروح القدس ويف الروح القدس وحده 
ن الذي يقرر هنا عطية مَ .. لنفسه لكي حييا بالروح ويفكر باالبن  أوالً نه هو حيتاجها ألنا مع 
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 واإلرادة ،باالبن إالَّ  إرادةاآلب الذي بال  ؟اإلرادةمن الذي ميلك  ؟م الروحأ اآلب أم االبن ،احلياة
ألن احلياة بال  ؛اإلرادةيف الروح القدس، والروح ال ميلك  الَّ إاالبن الذي بال حياة . هي الق تقرر

 .إرادةبال نفع حياة بال  ،بال قدرة ،عقل خاص با
وهو موضوع  ،األقانيمالتمايز بني  أنويسقط هؤالء يف ذات خطأ سابليوس ذلك  -٢

.. القدس  اآلب غري االبن واالبن غري الروح أنمستقل سوف نعاجله بعد ذلك يعين هذا التمايز 
يف الروح  ؟بال حياةأيضًا  باالبن الذي هو ؟؟ من اآلب الذي بال حياةاألبديةفكيف ننال احلياة 

 ؟ألنه بال عقل إرادةالقدس الذي هو بال 
يوحنا ( "بل كل ما يسمع يتكلم به وخيربكم بأمور آتية ،الروح ال يتكلم من ذاته" -٣

باالبن،  إالَّ وال يتكلم ، باالبن إالَّ ال يسمع  وهو ،فكيف يسمع الروح ويتكلم وخيرب) ١٣: ١٦
، كيف يأخذ وهو بال عقل  ؟)١٤: ١٦يوحنا " (يأخذ مما يل وخيربكم" :بل كيف يقول االبن

لكي يشهد الباركليت ويدبر الكنيسة  ؟)٢٦: ١٥يو (وكيف ميجد االبن وهو الذي يشهد لالبن 
عقل وقدرات إىل  حيتاج الروح) ٣: ١٢كور   ١(يسوع هو الرب  إنيقولوا  أنويعطي للمؤمنني 

ملاذا الن روح  ،"لستم انتم املتكلمني" :الرب نفسه به وهو ما أخربنا.. عقلية لكي ينطق فينا 
هي قدرة هل وكيف يتكلم من ال ميلك قدرة الكالم و  .الروح القدس هو الذي يتكلم أواآلب 
كون القائل هنا هو العقل أي االبن ي يف حني "يسوع رب" :الروح القدس يقول لنا أن أم ،العقل

يقاوموها  أنوحكمة ال يقدر املعاندين  ،وكيف ننال حكمة اآلب من الروح ؟وليس الروح القدس
 ،الن االبن هو العقل ؛هي عطية من االبن وإمناواحلكمة هنا يف الواقع ليست من اآلب .. 

 ؛الواقع عمل االبن وشهادتهويكون عمل الروح القدس وشهادته هو يف  ،واحلكمة خاصة بالعقل
 ).٢٤: ١كور   ١" (املسيح هو حكمة اهللا"الن 
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-٢٣ -

 تخصص الصفات يعني هدم الثالوث
الصفة  أنواحلقيقة .. تعطيه هذه الصفة  أنتعمل حسب ما تستطيع  إهليةكل صفة   -١

 فاآلب خاص ومتخصص بالوجود، هو الذي ميلك كل الصفات األقنوم وإمنا ،ال تعمل من ذاتا
صفة العقل يف اجلوهر .. االبن خاص ومتخصص بالعقل ..  اإلهليصفة الوجود يف اجلوهر .. 

 .اإلهليصفة احلياة يف اجلوهر .. الروح خاص ومتخصص باحلياة ..  اإلهلي
استحال  وإالَّ ومبا ال متلكه،  ،كل صفة متد الصفة األخرى مبا ليس فيها  إذن -٢

متمايزًا عن االبن بالوجود، واالبن متمايزًا بالعقل، والروح كان اآلب   فإذا. االحتفاظ بالتمايز
اخل حىت يبقى الثالوث .. واالبن غري الروح القدس ، فان اآلب غري االبن ،القدس متمايزًا باحلياة

 .ثالوثاً 
العامل لكي يعلنه إىل  فاآلب لكي يرسل االبن ،وهنا تربز هرطقة سابليوس واضحة -٣

ولكن  .انتهى الثالوث وإالمتمايز عن االبن  ألنههو يف الواقع غري االبن االبن ويبشرنا باحملبة 
ن يرتب أو  ،يرسل العقل أنفكيف استطاع الوجود كصفة .. اآلب يتمايز عن االبن بصفة الوجود 

الن  ؛يشارك االبن أنجتسده وهو يف احلقيقة غري متخصص باخلالص وال بالتدبري وال قادر على 
 .عقلالتدبري هو وليد ال

فهو كائن بذاته وناطق  ،وحسب شرح هؤالء يفقد اآلب دوره يف اخلليقة، ويف الفداء 
اآلب  إناالبن املتجسد يقول لنا يف حني أن  ،باالبن إالَّ خيلق  أننه غري قادر على أأي .. باالبن 

واآلب خملص ألن  ،اخللق خاصة به إرادةفاآلب خالق ألن  .)١٧: ٥يو (كل حني   يعمل يفَّ 
يوحنا واآلباء االبن هو الذي  إجنيلحسب  وإمنا ،اخلالص خاصة به ال تؤخذ من االبن ادةإر 

حرة  إرادتهفاآلب يعطي من ذاته حراً ويبذل حراً ألن .. والروح يأخذ من االبن  ،يأخذ من اآلب
واحلرية والكينونة والعقل هي  اإلرادةالن  ؛وحياته وكينونته هي وفكره حر ال يأخذه من االبن



 ٣٠ 

 .أقنومبل هي صفات كل  ،دون آخر أقنومصفات عامة جلوهر اهللا الواحد وال حتصر يف 
 أناآلب يتمايز بالوجود ومع ذلك هو عاجز عن .. قمة تناقض هؤالء إىل  ونصل هنا 

وهذا عكس ما  ،من خالل االبن إالجيود  أننه صفة الوجود وال يستطيع أميارس ما يتمايز به أي 
 .هد اجلديدالع إسفارتقوله كل 

وهو التعليم الذي  ،عقيدة انبثاق الروح القدس من اآلب واالبن معاً إىل  ونصل مع هؤالء 
 أناالبن  أعطىاآلب له حياة يف ذاته كذلك  أنكما " :يوحنا يقول فإجنيل.. رفضه الشرق 

 وبالتايل ،احلياة هي الروح القدس.. وحسب شرح هؤالء ، )٢٦: ٥يو " (يكون له حياة يف ذاته
تكون له حياة يف ذاته أي  أنالروح القدس يف ذاته فقد أعطى االبن  أوما دام اآلب له احلياة 

 .يكون حياً بدون الروح القدس أنعجز االبن عن  وإال ،أيضاً الروح القدس منبثقاً منه هو  أعطاه
وكيف  ؟وهو حسب تعليم هؤالء حي بالروح القدس ،وكيف يكون لآلب حياة يف ذاته

 أنوفقد االبن ما يتمايز به أي العقل فهو ال ميلك  ؟اإلرادة أوبن وهو ال ميلك العقل يعطي اال
اخلليقة وبعث املوتى ومصاحلة حياة اهللا مع إىل  الن اخلالص هو رد احلياة وإمناخيلص البشرية، 

يفعل  اوإمنن االبن ال يفعل ذلك من ذاته أي مبا ختصص ومتايز به وهو العقل إف ى،تو الرتابيني وامل
ال  -االبن حي بالروح القدس  -فاحلياة حسب شرح هؤالء . ذلك من خالل الروح القدس

حي  وأنااآلب احلي  أرسلينكما " :تعطى بواسطة االبن وهنا يسقط قول ربنا يسوع املسيح نفسه
يفقد معناه  )٢٥: ١١يو (.." أنا هو احلياة " :له الدأيضًا  وقوله ،)٥٧: ٦يو (.." باآلب 

اآلب  أنيقول كما  أنكان يليق به   ألنهصبح يف احلقيقة خطأ عقيدي ارتكبه رب احلياة نفسه وي
هذا التعليم  إليهاهذه هي النهاية املرعبة الق يصل .. حي بالروح القدس  وأناحي بالروح القدس 

 السلطان احلقيقي الذي خيضع أنوبواسطة السلطان ال بواسطة التقليد مع  بإصرارالذي يفرض 
 .هو سلطان التقليد ألن التقليد هو صوت الروح القدس أرثوذكسيله كل 

يتجسد ألن صفة احلياة  أنفهو كان جيب عليه  ،ا عن الروح القدس املتمايز باحلياةأمَّ  
وجتسد الروح  !يليق بالروح القدس ال باالبن املتجسد األبديةوبالتايل كان رد احلياة .. خاصة به 
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كيف تعطى احلياة للجسد والنفس وهي متصلة بالعقل املتمايز عن   الَّ وإالقدس يصبح ضرورة 
لكن الروح القدس  :وقد يقول هؤالء.. فقد جتسد العقل ومل يتجسد احلياة .. الوجود واحلياة 

" ذاك ميجدين ألنه يأخذ مما يل ويعطي" :ولكن االبن نفسه يقول ،يعطي احلياة من خالل االبن
 .. )١٤: ١٦يو (

فاالبن الذي ال حياة فيه يأخذ احلياة من الروح  ،لعقل مبهوتًا ويف رعدةبل يقف ا
أصر هؤالء على القول بأن الروح يعطي احلياة من خالل االبن قالوا ذات  إذاوبالتايل  ،القدس

فكيف استطاع .. ىل عطية احلياة إاخلالص و إىل  ونسطور بأن االبن نفسه احتاج أريوسجتديف 
فقد الروح القدس دوره و  ،فقد التجسد دوره اخلاص باالبن املتجسد وإذاى خيلصنا حنن املوت أن

: ٤غال (من االبن املتجسد احلياة واخلالص والبنوة  إليناألن الروح القدس جاء لكي ينقل  ؛أيضاً 
٦-٤.( 
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 القسم الثاين
 

 متايز الصفات يقضي على التوحيد والتثليث معاً 
 
-١ -

االرثوذكسي نبدأ يف الرد على هؤالء من   اإلميانجندد  نألذلك وحنن نتبع اآلباء ونرفض 
 .النيقاوي، وبشكل خاص الفقرة اخلاصة باالبن له الد اإلميانكلمات قانون 

مساوي لآلب يف . مولود غري خملوق. له حقإله حق من إ. نور من نور"
 ..."اجلوهر 

الوجود  اإللوهة الن كل صفات ؛لهإمن  لهٌ إفاآلب نور واالبن من ذات النور، وهو 
وتعبري الوالدة يعين  .، وهو مولود من ذات جوهر اآلبأيضاً والعقل واحلياة الق لآلب هي صفاته 

الرسويل، وهو أكثر من تكلم عن والدة االبن من اآلب  أثناسيوساملساواة حسب شرح القديس 
ة هي حركة داخلية يف والوالد .االبن له ذات صفات الوالد أنقبل كل الدهور، ووالدة االبن تعين 

فاالبن يولد مثل النور وحيمل .. حسب قول القديس غريغوريوس الثيؤلوغوس  أزليةحركة  ،الثالوث
تكلم كان اهللا هو  أونطق  إذاولذلك  ،يف داخله كل صفات اآلب من حكمة وقدره وحياة وفكر

 األعمالبه ومعه كل املتكلم والعامل أيضًا  كان اآلب احلال فيه هو  أو) ٣-١: ١عب (املتكلم 
 .يف جتسده أظهرهاالق 

تكون  أنوال ميكن  ،نور من نور بأ�االصفة ال توصف  ،اإلميانوحسب كلمات قانون  
هي  ذاتيةً  صفةً  إنأيضًا  يقال أنوال ميكن ، حق لهٍ إحق من  لهٌ إجوهرية هي  أوصفة ذاتية 

الذي فيه قد تتساوى الصفات يف  فذاك خيص الفرد الواحد ،مثلها أخرىمساوية يف اجلوهر لصفة 



 ٣٣ 

صفة  إزاءقنوم الثاين وليس حتديد خاص باأل إزاء أنناويظهر بكل وضوح هنا . العمل وال خيص اهللا
 .من صفات جوهر الالهوت

-٢ -
هو قضاء تام على وحدة  إمنا ،غري ذاتية أوذاتية ، غري جوهرية أوومتايز الصفات جوهرية  

وهي النقطة الق حاول علماء العصور الوسطى من سريان  ،نفسهأي قضاء على التوحيد  ،اجلوهر
حاولوا بكل صدق وحسن نية الرد على النقد  أ�مومع ..  أرسطومن فلسفة  إثباتاوروم  وأقباط

بل  ،التوحيد الذي شرحوه مل يكن توحيد املسيحية أن إالَّ واثبات توحيد املسيحية،  اإلسالمي
 .توحيد سابليوس

-٣ -
 أ�اكل صفة متلك شيئاً خاصاً با مييزها عن غريها، أي   أن متايز الصفات؟ هو وما معىن 

فالعدالة . األخرىبل وختتلف عن الصفات  ،ختتلف يف العمل عن هذه الصفة مما جيعلها تتمايز
واحملبة  ،ن يكافأ البارأب املخطئ و يعاقَ  أنتقتضي  األرض، وعدالة أخرىصفة، واحملبة صفة 

هذا هو متايز الصفات كما نراه يف اخلليقة، وكما .  تتأخر عن مكافأة اخلاطئتطلب الصفح وال
ومتايز العدالة عن احملبة هو ضرورة وواجب اجتماعي خيتلف البشر فيه، . يعمل يف حياتنا األرضية

 .اإلنسانيةفهو واجب حيدد بشكل خاص نوع اهلوية والشخصية 
نه متايز أهؤالء يشرحون الثالوث على  نأالثالوث ووجدنا إىل  انتقلنا باحلديث وإذا

وحنن نعين هنا توحيد ، التوحيد نفسه بات يف خطر أنعلى الفور  أدركناصفات يف اجلوهر الواحد 
وسوف نشرح مسات توحيد املسيحية بعد .. ريوس أال توحيد اهلراطقة مثل سابليوس و املسيحية 

 ..ذلك 
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متلك شيئًا هو الوجود ال ميلكه  متمايزةً  ةً متايز الوجود عن العقل وصار الوجود صف فإذا 
الرتكيب يف ذات اهللا،  أمام أنناعلى الفور  دركناأل ؛ن هذا هو ما مييز الوجود عن العقلأالعقل، و 

ذلك خاص باملاديات مثل احلجارة واملعادن . فاهللا موجود بشكل يتمايز فيه وجوده عن عقله
ومتايز العقل عن الوجود . للجوهر متمايزة عن العقل حيث تنفرد املاديات واملعادن بالوجود كصفة

ق على جوهر بوهذا ينط ،العقل ميلك الفكر والفهم الذي جيعله متمايزاً عن صفة الوجود أنيعين 
فهو جوهر عاقل يشرتك مع اخلليقة يف الوجود املادي أي اجلسد، ومل يتورع فالسفة . اإلنسان

 -نه جزء من الكون املادي أعلى  األربعةن من العناصر املكو  اإلنسايناليونان عن رؤية اجلسد 
صفة احلياة فقالوا  اإلنسانجوهر العقل يف إىل  أضافواولكنهم  -وهذا صحيح بشكل حمدود 
 .اخل.. بوجود نفس حيوانية ونباتية 

وكأن له صفات املخلوقات مثل  ،وهكذا يظهر اهللا اخلالق املختلف متامًا عن املخلوقات 
يف  اإلنسانومع  ،يشرتك مع املادة يف صفة الوجود الق تتمايز عن صفة العقل يث، حاإلنسان

ما ما جيعل التوحيد بال هو و  ،الرتكيب يف ذات اهللاإىل  وصلنا ، وبذلك نكون قدصفة العقل
) ٢٤: ٤يوحنا (اهللا روح  إنألن التعليم الرسويل الذي مسعناه من فم رب الد نفسه هو  ؛قيمة

تعني  واإلنساناملعادن  أوط بال تركيب، ولكن بعد اشرتاك اهللا يف صفات املادة نه روح بسيإو 
الن متايز الصفات صادر عن فلسفة وجودية يونانية ترى  ؛التوحيد نفسه ضاع إننقول  أنعلينا 

والذي نال أكرب دفعة  ،الوجود والكينونة بشكل خيتلف متامًا عن الهوت اآلباء النابع من الوحي
 .اهللا وموته وقيامته مث بانسكاب الروح القدس بتجسد ابن

جل فهم أال من  واإلنسانجل فهم الكون أيونانيون القدماء بني الصفات من وقد ميز ال
هو موضوع عرضي يبحث ضمن  وإمنا ،موضوع عن اهللا أوفليس يف الفلسفة اليونانية حبث  ،اهللا

واحليوان الكائن  ،النباتإىل  دة الكائنةتدرج الوجود من املا وإذا، األخرىاملوضوعات الفلسفية 
الالهوت املسيحي وجعلناه إىل  هذا السلم أخذنامث  ،الكائن احلي العاقل اإلنسانإىل  احلي

جل أهو من  إمنا أرسطوالن متايز الصفات يف فلسفة  ؛ضاع علينا التوحيد ،مدخل عقيدة الثالوث
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لوقات يف صفات ذاتية، خك اهللا مع املاشرت  وإذا. جل فهم الثالوثأتصنيف الكائنات ال من 
 أندنا دون وعُ  ،سقط التوحيد ،جوهرية وأخرىوصار مثل املخلوقات مركبًا من صفات عرضية 

من الرتمجة  ٢٢فقرة  أثناسيوسراجع الدفاع عن جممع نيقية للقديس (الهوت أريوس إىل  ندري
 .الذي رفضه اآلباء) ١٦٥و  ١٦٤االجنليزية ص 

-٤ -
، يدخل يف احلساب أنحسن نية القائلني بوجود وعقل وحياة جيب  إنائل وقد يقول ق 

ومهية  أخطاءال ننكر حسن النية باملرة، ولكننا عندما حذرنا من اخلطأ اخرتع بعض هؤالء  وإننا
 .غفر اهللا هلم.. ومنعونا من تدريس اآلباء وخلقوا حولنا اتامات باطلة 

التعليم الباطل، فالكتاب املقدس عرب صفحاته  ويبقى لكلمة اهللا القول الفصل يف هذا 
وهي عبارة نراها على كل  ،"الرب أنا" :ن اآلباء مسعوه يقولإاهللا تكلم مع اآلباء، و  إنيقول لنا 

فالرب املتكلم ال يكون اآلب وال الروح  .صفحات الكتاب املقدس ال سيما يف العهد اجلديد
كيف . اع اللفظي الذي يغطي هرطقة سابليوسوهنا يسقط اخلد.. االبن وحده  وإمناالقدس 

يقولون ..  واألنبياءيتكلم اآلب وهو ال ميلك قدرة خاصة به جتعله قادرًا على الكالم مع اآلباء 
اخلاص  اإلطارغري  إطاروالعبارة صحيحة ولكنها مأخوذة وموضوعة يف .. لقد تكلم يف ابنه 

 وأ�اأيضًا  قدرة النطق هي له أنفهذا يعين  ،ننطق باالب أواآلب تكلم  إنقيل  فإذا. باملسيحية
هذا التعليم  إزاءولكننا ..  اإلميانهكذا شرح اآلباء . بواسطة االبن أعلنت وأ�اهنا تظهر بوضوح 

مع االبن؟ وهل يفهم كالمها اآلخر  أزلياً هل تكلم اآلب .. نسأل هؤالء  أنالغريب جيب 
ن تفاسري اآلباء الذين فسروا صيغة اجلمع املذكر السامل ويتحاور كالمها مع اآلخر؟ واجلواب يأيت م

أي حديث اآلب واالبن والروح .. حديث الثالوث  أ�االعهد القدمي على  أسفاريف " لوهيمأ"
 اإلنسانوهنا يربز الفرق بني اآلب املتكلم مع االبن وبني ، "على صورتنا اإلنسانخنلق " :القدس

خياطب ذاته الواحدة  وإمنااطب وجوده وال يرد الوجود عليه ال خي فاإلنسانالذي يناجي ذاته، 
 اإلنسانوحديث . آخر إنسانحتاور مع  إذا إالَّ ويسمع صوت نفسه ال صوت آخر ، املنفردة
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صوته الباطين ويتحدث مع ذاته وذاته ال جتيب  اإلنسانتأمل يسمع فيها  أوالداخلي هو مناجاة 
جيكل . االجنليزي د األدبما نعرفه يف إىل  فصام وحتولمبرض ال اإلنسان أصيب إذا إالَّ عليه 

حية عاقلة متلك القدرة العاقلة  أقانيملكن حديث وحوار الثالوث هو حديث . ومسرت هايد
 .الواحدة اإلهليةاخلاصة باجلوهر وباحلياة 

ن أاملتكلم هو اآلب، و  أنفليكن واضحًا  ،اآلب يتكلم من خالل االبن إنقيل  فإذا 
تكلم اآلب يف معمودية االبن املتجسد قد صوت اآلب ورسالته هو االبن، و  إلينال الذي ينق

يتأمل  أوفهل كان يناجي نفسه  ،"هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت" :وشهد عن ابنه قائالً 
الفرد واالقنوم الواحد الذي  إزاءلسنا  فإنناكان اآلب يتكلم فعًال واالبن يسمع   إذا.. باطنيًا 

الق  يرى نفسه ويفشل كثرياً، وحنن نقصد الرؤية الداخلية احلقيقية أنيسمع نفسه وحياول يتكلم و 
وسر الفشل هو أن اإلنسان الواحد هو الفاعل والفعل واملفعول . فيها اإلنسان حقيقة ذاتهيرى 

تدرك نفسها وكثرياً ما تفشل، ولكن رب  أنوالذات حتاول  .به، فهو الذي يرى، وهو الذي يُرى
مث هو رآه ومسعه وهذه ليست رؤية العقل  ،"ليس أحد رأى اآلب" :د يقول لنا عن اآلبال

يظل دائمًا اقنومًا واحداً حيًا عاقًال  فاإلنسان، اإلنسانجد خمتلف عن  األمر وإمناذاته  أولكيانه 
تظهر  وإمناقيقة الثالوث حيمل يف ذاته الصورة واملثال الق ال تنطبق على احل أقانيمخمتلفًا متاماً عن 

 .األصلفيها مالمح 
نه يفحص بشكل خاص إنه يفحص كل شيء، و إيقول الرسول بولس عن الروح القدس  

اهللا،  وأسرار أعماقفكيف يفحص الروح القدس  ،اآلب واالبن أسراراهللا ويفهم ويدرك  أعماق
 أنن شاء إعاقلة و ال ميلك القدرة ال ،وهو يف شرح هؤالء ،األسرارويفهم ويعلن ويتكلم عن هذه 

ضياع كامل لكل ما تسلمناه وعرفناه  إزاءهنا  إننا.. االبن القوة العاقلة إىل  يدرك حيتاج أويفهم 
جعلوها  األقانيمألن  ،وضاع الثالوث، لقد ضاع التوحيد بالرتكيب يف ذات اهللا.. من اآلباء 

 .نفسه اإلميانوماذا تبقى من .. جوهرية  أوصفات ذاتية 
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 ثالثالقسم ال
 

 توحيد جوهر الالهوت هو توحيد املسيحية
 
-١ -

خالق  أنالبشر منذ وقت آلخر  أدركفقد  ،هليإ وإعالنوحي إىل  ال حيتاج التوحيد 
له واحد ال شريك له، وجادت عقول اآلباء بعدة براهني عن التوحيد  إهو  واألرضالسموات 

يرغب يف صلة  إنسانوألي  ،هايدرك أنعلى قدر من الذكاء  إنسانكحقيقة ثابتة ميكن ألي 
، وسلمنا اآلباء عدة براهني عقلية وردت عند اثيناغوراس يف كتاب إليهايتوصل  أنحقيقية مع اهللا 

مث عاد  أورجيينوسوالعالمة  السكندريكليمنضس أعن املسيحية مث استخدمها القديس الدفاع 
واستخدمها للرد على املانوية " الوثنينيإىل  رسالة"الرسويل يف كتابه  أثناسيوسالقديس  إليها

 .والغنوسية ودحض الشرك الغنوسي

-٢ -
بقدراته اخلاصة،  إليهاوحبثها وتوصل  اإلنسانفالتوحيد مسألة عقلية انشغل با عقل  

الواحد كما يفهمه العقالء  اإللهليس عن  اإلعالنولكن ما جاء به الوحي يف العهد القدمي هو 
اهللا الذي دخل حياة .. احلي والفادي واخلالق واآلب والراعي والطبيب  اإللهعن  وإمنا ،واألذكياء
اهللا العهد مث الناموس على  أعطىوتكلم معه وقاده عرب ما يعرف بتاريخ اخلالص حيث  اإلنسان

 .جبل سيناء
 
 



 ٣٨ 

 إهلكالرب  أنا" :فاهللا يقول ،ويأيت التوحيد يف الوصايا العشر من خالل خربة اخلالص 
له واحد إهو  وإمنا ،له واحدإفهو ليس جمرد  ،"رض مصر من بيت العبوديةمن ا أخرجكالذي 
نه ليس جمرد حقيقة عقلية جافة منفصلة أفالتوحيد خربة خالص من بيت العبودية، أي  ،وخملص

من  اإلنسانيةولكنه أي اهللا يدخل يف هذه احلياة  ،وحياته ومصريه يف الدنيا اإلنسانعن تاريخ 
بل وينطق بشكل واضح يف ضمري  ،األنبياءبواسطة  اإلنسانم كي يكلِّ باب الكلمة والفكر ل

مث يعود وجيدد شريعة النهي عن الشر واحلض على  ،مه اخلري وينهاه عن الشرلكي يعلِّ  ؛اإلنسان
على التمسك با  األبرارللدفاع عنها وتشجيع  األنبياء أقامالق  األخالقيةاخلري بواسطة الشريعة 

بل على لوحي احلجر على جبل سيناء،  ،فقط اإلنسانريعة ليس يف ضمري وحفر هذه الش.. 
اخلالص يف الزمان  إلعالن :والً أ كان  األنبياءولكن جميء ..  وأنبياء أنبياءوبعد الشريعة جاء 

يعلن اهللا فيه عن  وأخريلوضع عالمات ورموز عن اخلالص اآليت يف عمل تام  :ثانياً  .احلاضر
 .لإلنسانالق جاء لكي يقدمها  األبديةقة حقيقة ذاته وعن العال

-٣ -
.. الواحد  اإللهمجيعًا نعبد  أنناحقيقي .. وهنا تفرتق ديانات التوحيد وال تتقابل الطرق  

تقدمه العبادة يف كل ديانات التوحيد؟  أنلكن ما هي هذه العبادة؟ وما هو جوهرها؟ وماذا ميكن 
 .باء وشرحوه بكفايةذلك هو السؤال احلاسم الذي انشغل به اآل

-٤ -
؟ وملاذا اعتربت واألنبياءله اآلباء إوما هو الفرق بني مسيحي ويهودي كالمها يؤمن ب 

واجلواب هو .. املسيح؟  إجنيلوهو توحيد صحيح ال يكفي لفهم  ،توحيد اليهودية أناملسيحية 
الثالوث اخلالص  وجيد يف ،املسيحي جيد يف التوحيد الوعد باخلالص من خالل تاريخ اخلالص أن

 أنقذاهللا، وكيف  أعمالحديث عن إىل  يعود دائماً  ألنه ؛فالتوحيد وعدٌ  .بَ هِ نفسه الذي حتقق ووُ 
مبجيء الربكة األمم  والتوحيد وعدٌ .. وأمره باخلري  اإلنسان، وكيف �ى عن الشر، وشجع األبرار



 ٣٩ 

نا لكي يبدأ الثالوث معلِ  ؛ميوهنا ينتهي العهد القد..  إبراهيموبركة شعوب األرض كلها يف نسل 
وما حتقق مبجيء االبن مل يكن كالماً .. القيامة  وإعالناملوت  وإبادةر االبن يف اجلسد و لنا ظه

اخلوف  اإلنسانفقد عرف . اهللاإىل  اإلنسانت الكثري من نظرة غريَّ  حداثأو  عمالأبل  ،فقط
درك تودد اهللا فصار يُ  ،ف من العقابكان خيا  .يرى تواضع اهللا وحمبته اآلنصار لكنه و .. والقوة 

اخلالص أي التجسد والصلب والقيامة عناصر وركائز نظرة جديدة  أحداثوصارت .. باملغفرة 
ولكن صار جوهرها شريعة حياة جديدة  ،القدمية األخالقيةلعالقة جديدة مل يعد جوهرها الشريعة 

قبل جتسد االبن يفهم ذلك  نساناإلوكان .. كان القتل هو سفك الدم   .تفوق الشريعة القدمية
الن شريعة احلياة ال  ؛صارت الكراهية والبغضة هي القتلبعد جتسد االبن ولكن .. بشكل سليم 

ولكنها تقول  ،وهو البغضة والعداوة ،اإلنسانكشف عن جذر الشر يف قلب فقط بالتكتفي 
يس التفوق اخللقي هو غاية فل.. ن ال يعرف احملبة ال يعرف اهللا ن مَ إو  ،اهللا حمبة إن لإلنسان
وهو ما جيعل التفوق اخللقي أقل بكثري من العالقة املباشرة  ،ه بهمعرفة اهللا والتشبُّ  وإمنا ،املسيحية

 .واحلقيقية مع اهللا

-٥ -
هي �اية وليست صرخة التوحيد وهي صرخة حق  ،ركومعرفتنا باهللا ليست جمرد نفي للشِّ  

بل يف   ،يف الصالة الربانيةفقط وهو ما نراه ليس  ،ل بسلوكه معناتمثاله به و تشبُّ ال وإمنااملطاف، 
غفرمت للناس  إن" :يقول رب الد لنا.. وبشكل خاص يف العظة على اجلبل  ،كل تعاليم املسيح
باهللا وليست جمرد  هٌ املغفرة هي تشبُّ  أنوهنا نرى .." السماوي زالتكم  أبوكمزالتم يغفر لكم 

ه به ليس لفظياً نتشبَّ  أناهللا يعطي لنا .. يرفضها  أويرتكها  أن لإلنسانن عامة ميك أخالقيةوصية 
حىت الذين صلبوه قال  ،بل لقد غفر لنا عندما مد يديه على الصليب وصاحل الكل.. وكالميًا 

 ".اغفر هلم" :عنهم
 



 ٤٠ 

-٦ -
ملسيح ما ولو سألنا ا .باهللا يف العظة على اجلبل اإلميانه باهللا هو بذرة والسلوك والتشبُّ  

 األعداءفاآلب يغفر وحيب .. لقال العظة على اجلبل  ؟هي أهم قطعة عن الثالوث يف وعظك
يكون  أنيعطي ملكوت السموات أي  أنيريد اآلب  وأخرياً .. كلها   اإلنسانوخيدم احتياجات 

جيدد و .. وهو يسوع املسيح .. النموذج عن حياة هذا امللك  م لنا اآلبُ ويقدِّ .. ملكاً  إنسانكل 
ويرفعها فوق كل مستويات العرقية والتعصب الديين والقومي  ،اإلنسانيةيسوع املسيح حياة 

فمن  ،هدمت حتجر يهود هذا الزمان قويةً  ضربةً  إالَّ السامري الصاحل  لُ ثَ وهل كان مَ .. واملذهيب 
 وتلك ،وليس الكالم وحده ،التمييز أساسفالسلوك هو .. هو القريب؟ الذي صنع املعروف 

وتقدمي الكساء للعريان وافتقاد  ىقضية ظاهرة بوضوح يف صورة يوم الدينونة حيث نرى زيارة املرض
كل هذه   أنجدير باالعتبار هو هو وما ، والغريب.. الرمحة واحملبة  أعمالاخل، كلها .. املساجني 

ملريض فهو العريان وا.. مت ومتت مع املسيح نفسه قدِّ  إ�ايقال عنها بكل وضوح  األعمال
وهو الذي جاء  ،واإلنساناخل، كيف؟ اجلواب ألنه هو امللك .. والسجني واجلائع والعطشان 

 .التشبه به وباآلبإىل  وبكل اجلنس البشري ويقوده إنسانلكي يلتصق بكل 

-٧ -
 ؛"باركوا العنيكم" .أعداؤهألن اهللا حيب  ؛"أعدائكم أحبوا" :اإلجنيلذلك هو جوهر  
ليس فقط  ،ن وحيسنسحأن اهللا أل ؛"مبغضيكمإىل  أحسنوا.. "ك الذين يلعنوه ن اهللا بارك ويبار أل

مناه ويبقى السؤال الذي قدَّ ..  إنسانبل برعاية مباشرة منه لكل  ،األمطارالشمس ونزول  بإشراق
الن .. هذا احلد؟ إىل  ورأيناه واضحاً عرب صفحات تاريخ الكنيسة، ملاذا تبدو قضية السلوك هامة

وهنا . وعمل الروح القدس يف التقديس سلوك ،والقيامة سلوك ،والصليب سلوك ،وكالتجسد سل
آية  ألنه ؛والصليب سلوكٌ  .تواضع حقيقي ألنه ؛التجسد سلوكٌ  وإمنا ،الصاحلة األعمالال نعين 
 ،رغم قداسته التامة ألنه ؛وعمل الروح القدس سلوكٌ  .أل�ا عطية حياة ؛والقيامة سلوكٌ  .الغفران



 ٤١ 

والعقيدة  واإلميانوالسلوك  واألقوالهذا هو ما جعل الكالم .. قلوب البشر النجسة  يسكن يف
 .وحدة واحدة ال تقبل االنقسام ،ةكنسيّ   وأسرارصوام أوالعبادة من صلوات و 

-٨ -
 :باهللا هٌ والصوم تشبُّ  ."إليناغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن للمذنبني أ"باهللا  هٌ فالعبادة تشبُّ  
ليس باخلبز وحده حييا " :وجييء الرد ،"تصري خبزاً  أنفقل هلذه احلجارة  ،كنت ابن اهللا  إن"

االبن  أرسلمبن  هٌ وتشبُّ  ،مبن جتسد هٌ تشبُّ " .. اإلنسانبل بكل كلمة خترج من فم اهللا حييا  اإلنسان
 .أي بالروح القدس ،مبن يقبل السكىن فينا هٌ وتشبُّ  ،أي باآلب

-٩ -
وبشكل  ،نعم من اهللا. لها صادرة ونابعة من اهللا نفسهك  واألسراروالصالة وكلمة اهللا  

 ؛مع الثالوث ، واحلديث مع اهللا هو حديثٌ "اأبَّ " :هلفعًال اآلب نقول  وألنه ،فهو اآلب .مباشر
ولذلك  ،ويعني الروح القدس عدم قدرتنا على الصالة ،ألننا نصلي ونسأل باسم االبن الوحيد
) .. ٤: ٤غال " (اأبَّ " :يقوليعطي اإلنسان أن العبودية و يأيت الروح القدس ليطرد روح اخلوف و 

اهللا  أنالذي يتعلم  فاإلنسان ،والكنيسة هي وحدة واحدة واألسراروكلمة اهللا يف الكتاب املقدس 
هو ذاته  األناجيلالذي يقرأ حياة املسيح يف  واإلنسان .هو الذي يعتمد باسم اآلب ،هو اآلب

هو ذاته الذي  األنبياءالذي يقرأ عن عمل الروح القدس يف  انواإلنس .الذي يأكل جسد املسيح
والشريعة  واألسراروبني الوحي  ،واألعمالال فصل وال فجوة بني الكالم  .يقبل الروح القدس

 ..وواضع الشريعة 
الذي كان يصلي يف  فاإلنسان.. تفرتق طرق ديانات التوحيد  ،ثانيةً  وهنا نقول مرةً 

وكان الروح يعمل يف  ،ويقرأ عن الروح القدس ،ع عن الروح القدسكان يسم  ،العهد القدمي
 األبطالوحيرك  ،الكهنة لعمل خاص وأحياناً وكان يقيم القضاة  ،وامللوك فقط األنبياء أشخاص

وضمانة هذه احلقيقة .. يف العهد اجلديد هو هيكل للروح القدس  اإلنسانولكن .. والقيادات 



 ٤٢ 

نه الروح القدس من العذراء ومسحه هيكل االبن الكلمة الذي كوَّ يف  وإمنا ،ليست يف أقوال فقط
 .. األردنيف معمودية 

ولكن الرمحة صارت ظاهرة ..  ،"األبد رمحتهإىل  ألن" :يرتل يف املزامري اإلنسانوكان 
وتبقى  .. ملكوت السموات إىل  وإمنا ،ارض املوعدإىل  دخل ليس اإلنسانألن  ؛بشكل واضح

يف احلقيقة ويف  عطىوأُ  بَ هِ نبويًا وُ  أولفظيًا  أوفكل ما قيل شفويًا  ،اهرةكل هذه املسائل ظ
 :وهو ما جعل رب الد يقول ،وصارت الكلمات حياة ،حقيقةإىل  ل اللفظأي حتوَّ  ،الواقع

ألن املواعيد وهي   ؛فقد عربت مرحلة اللفظ فقط" .. لكم هو روح وحياة أقولهالكالم الذي "
وأين؟ يف .. آلن يف جسد املسيح ومضمونة بالدم ويعمل الروح القدس كلمات صارت حمفورة ا

فالتجسد والصلب والقيامة والعنصرة هي أعمال اهللا الق تتجه حنو . اإلنسانجسد وحلم وروح 
 .اإلنسان

-١٠ -
حتول التوحيد  ،أفعال وحتققت املواعيد يف ربنا يسوع املسيحإىل  وعندما حتولت الكلمات 

لواحدة الواحد هو ينبوع احملبة ا اإللهفصار  ،عن كمال احملبة إعالنإىل  الشرك من جمرد �ي عن
عن وحدانية اهللا، فهو  اإلنسانيةمن واقع احلياة  أمثلةموا لنا عدة قد قدَّ  األنبياءكان   .احلقيقية

كثرية مشتقة   بأوصافوهو يوصف .. وهو الصخرة  ،وهو اآلب الواحد ،الراعي الواحد الصاحل
اهللا حديثاً الكالم عن هلي حقيقي جعل إات ومفردات اللغة البشرية، وهذا هو تنازل من كلم

 أنألنه استطاع  اإلنسانومقبوًال لدى  ،اإلنسانمستوى إىل  سهًال مقبوًال لدى اهللا ألنه تنازل
 أوفهو مثل النار وخيتفي يف الضباب  ،ومعاين ورموز عن اهللا اً يرى حىت يف احلياة اليومية صور 

ما جاءت  أهمولكن  ،اهللا ال يقع حتت الفحص البشري أنتؤكد له  اإلنسانألن خربة  ؛سحابال
 إن .اإلنسانه مبا يف دنيا يشبَّ  أنوال ميكن  ،ال مثيل له نه فريدٌ أأي  ،اهللا قدوس أنبه اليهودية هو 

 أنوتعين وكانت قداسة اهللا تطلب ..  اإلنسان إدراكهو فوق  باإللوهةأي انفراده  ،قداسة اهللا
اهللا عن  أعلنبل  ،ومل يتوقف األمر عند القداسة .ن يعبده دون سواهأو هللا نفسه  اإلنسانخيصص 



 ٤٣ 

وأخذ من واقع  ،الوفاءم لنا يف سفر هوشع املثال عن خيانة شعبه وعدم فساد الضمري البشري وقدَّ 
ية لكي يرفع عنها عار زوجته الزانإىل  الزواج نفسه صورًا ومثاًال للزوج الويف أي اهللا الذي يعود

النيب هوشع يعلن بشكل  أن إال.. كانت القتل رمجًا   الزناعقوبة  أناخليانة أي الشعب، ومع 
 :وأمام املرأة الزانية ،القضاة وحراس الشريعة أمامويأيت ابن اهللا لكي يقول .. مباشر عن غفران اهللا 

 "..من يرمي احلجر األول أولمن كان منكم بال خطية فليكن "
بة من احمل إهليةجرعة إىل  وكانت الوثنية حتتاج.. كانت خيانة الشعب هي الوثنية  

بل لكي ختلع  ،فقط األوثانال لكي تكسر  ،من جرمية الوثنية اإلنساناحلقيقية الق تغسل وجدان 
يكون ملكًا يف  أنمن الضمري البشري القسوة وعبادة الناس وعبادة املال لكي ميكن ملن يتحرر 

ودخل  .آخر غري الذي يعطي له امللكوت يكون عبدًا لربٍ  أنت املسيح، فامللك ال ميكن ملكو 
 ،الداخلية األوثانالذي صار بالروح القدس يفتش عن  اإلنساينالتوحيد يف أدق ثنايا الضمري 

 :القابعة يف داخل الفكر امللتوي الذي يقول األوثانرى بالعني وحيس با القلب، تلك الق ال تُ 
 .أخرى ولكنه يف ذات الوقت خيدم آهلةً  ،"رب واحد إهلناالرب  إسرائيلع يا امس"

-١١ -
 ،توقف التوحيد عند النهي عن الشرك إذا ،كيف يدخل التوحيد ثنايا الوجدان والضمري 

 األوثاناآلهلة حسب اخلربة القدمية هي  أن؟ ذلك "ال يكن لك آهلة أخرى أمامي" :وعند عبارة
وجهاً  اإلنسانالصحيح، لكن اهللا يقف أمام  اإلميان أدركنه أظن  األوثان ساناإلن أزالومىت .. 

ال يكون  أنوهي  ،وأعظمحرية اكرب  اإلنسانيعطي  أنويقف لكي يعلن عن رغبته يف  ،لوجه
 ..نفسه هو هيكل اهللا  اإلنسانيكون  أنبل  ،هيكل وقدس من احلجر فقط

 لة اهلائلة من عبادة يف هياكل من حجريتوقف الفكر لكي يتأمل كيف حدثت هذه النقو 
هيكل ويصبح اللحم والدم هو قدس إىل  اإلنسانوعندما يتحول  ؟عبادة يف هياكل من حلم ودمإىل 

الذي سكن يف  اإللهفهو  ،يقع على املسيح إمنا ،كل ما حيدث للبشر  أنيصبح من الواضح  ،األقداس
ويدخل  ٣١رميا ص أيف  اإلهليوعده  هيكل بشري لكي يسكن اهللا بعد ذلك يف البشرية حسب



 ٤٤ 

أي  ،قريب من قلبه) أي اهللا(جدًا من اهللا طاملا هو  قريبٌ  فاإلنسان.. التوحيد مرحلة رؤية جديرة 
 .فاهللا يف الداخل والتوحيد هو رؤية داخلية حلقيقة اهللا وحقيقة سكناه فينا، اإلنسانقلب 

-١٢ -
 األمر أنفاهللا الواحد هو لفظ طاملا .. ونة اللفظ والكين أو واألعمالالكالم إىل  ونعود 

. ولكن احلق ال يقف عند عالج اخلطأ ،وهذه حقيقة هامة..  األوثانينهي عن الشرك وعبادة 
 .. غري كامل  م الصواب نفسه هو حقٌ فاحلق الذي يكتفي بعالج اخلطأ وال يقدِّ 

 ."واآلب واحد أنا" :يف قول الرب اإلنساينالوجدان  أعماقإىل  التوحيد هنا يصل
يكون مصدرها اللفظ  أنقبل  ،هي نقلة مصدرها كينونة اهللاهنا والنقلة  ،"وحدة"فالتوحيد هو 

الواحد وحده هو حقيقة  أنذلك .. مها اجتاهان خمتلفان متامًا  "الوحدة"و "الواحد"فـ .اجلديد
 .فهو وحدة ،أجزاءمن ولكنه أيضًا  ،فالكون كله واحد ،لفظية فقط ال وجود هلا يف الواقع

 األمرنه واحد هو يف حقيقة إيقال عنه  أنوكل ما ميكن  .وهو وحدة ،وقدرات أعضاء واإلنسان
جيمع يف  وألنه ،ناطق عاقلٌ  وألنه ،روحٌ  ألنه ؛هو وحدة األمريف حقيقة لكنه واهللا واحد و . وحدة

احلقيقية الق على هو الوحدة .. العراك  أواالنقسام  أوالفصل إىل  داخله صفات كثرية ال تؤدي
وتصبح هنا الوحدة ليست  .الوحدةإىل  ه باهللا نصلالتشبُّ  أساسوعلى  ،ت كل وحدةقَ لِ مثاهلا خُ 

وما لدينا .. ودخلنا يف عصر اللفظ والكالم والعمل  ،فقد انتهى عصر اللفظ والكالم ،جمرد فكرة
ألنه آب  ؛فاهللا وحدة .سلوكاً و  وممارسةً  حقيقةً  اآلنصار  ،األنبياءمن برنامج قدمي مدون يف كتب 

.. قدس يهب هذا امللكوت  وابن يعلن امللكوت يف شخصه، وروحٌ  ،يعطي امللكوت أنيريد 
رسانيوس هذه احلقيقة يف عبارة موجزة جتمع تاريخ العقائد  أ األنباويدرك .. فامللكوت نفسه وحدة 

 ."واإلراداتوة من الرغبات واحد له رب وإنسان ،واحدة إرادةربوة من املالئكة هلم  إن" :كله
وذلك  ،هي االنسجام مع الغري.. ولكنها وحدة نوعية  ،فالوحدة ليست يف العدد وال يف الكم

والقداسة ليست .. فالتواضع ليس جمرد تنازل ولكنه سند الوحدة .. االنسجام بالعمل وبالتنازل 
كل شيء يتجه حنو غاية   وصار.. أيضًا  ولكنها دعامة احملبة ،اجليد فقط األخالقيالسلوك 



 ٤٥ 

بل  ،"اهللا حمبة" :كل حديث سابق عن اهللا  بُّ وجاء القول األخري الذي جيُ .. جديدة هي احملبة 
اهللا  أنيف يسوع املسيح  علنأُ ما  أهمكان لقد  .. جيعل كل حديث الحق عن اهللا هو جمرد تفسري 

 ..ن هذه احملبة قائمة بالوحدة أو  ،حمبة
.. نه ال يقف عند النهي عن الشرك وتعدد اآلهلة إ .حيد حمبةفالتوحيد املسيحي هو تو 

 .املرضإىل  جتود باحلق وباحلياة وتعطي ما مينع العودة وإمنا ،فاحملبة ال تعاجل اخلطأ فقط

-١٣ -
 يوهنا احملبة ه ،"الذي رآين فقد رأى اآلب" :ويقول الراعي الصاحل ربنا يسوع املسيح 

يتكلم  أن أوعن آخر  ل بالتفويض وتقبل بأن ينوب شخصٌ فاحملبة تقب. جوهر هذا الكالم
فاآلب . الن احملبة هي قلب الوحدة وجوهرها ؛احملبة تقبل هذا التفويض.. باسم آخر  شخصٌ 

الثالثة  األقانيمهذا احللول املتبادل جيعل أي واحد من .. يف الروح  واالبن حالٌ  ،يف االبن حالٌ 
وجتيء عطية البنوة باسم اآلب واالبن الروح .. اآلخرين  قنومنييتكلم باسم األ أنقادر على 

ينظر  ،يف ملكوت السموات عطية واحدة األبديةوجتيء عطية احلياة ) .. ١٩: ٢٨مت (القدس 
 أعلنن االبن أاآلب هو املصدر، و  أنىل نواهلا فيجد إعنها و  اإلعالنىل إمصدرها و إىل  اإلنسان

 ..حركة مثلثة ولكن هبة واحدة .. ا ن الروح القدس يعطيهأو ، عنها وكشفها

-١٤ -
السر،  بأنهولذلك صار اهللا يوصف .. وتوحيد احملبة يعلو على كل كلمات اللغة البشرية  

وصار املسيح هو جتسد هذا السر، وصار الروح القدس هو القوة احملركة الق حتقق هذا السر سرياً 
Mystical ،ن اهللا الساكن يف ثنايا الضمري والقلبال ؛بل كيانية ،والنقلة ليست لفظية فقط، 

غري قادر على  األوقاتويراقبه ويفهمه وجيد ذاته يف اغلب  اإلنسانيسكن بشكل سري يعرفه 
 .التعبري عنه

وملاذا العناء؟ ملاذا الصفح  ،وملاذا التنازل ،ملاذا العطاء. قلب هذا السرأيضًا  واحملبة هي 



 ٤٦ 

.. ؟ اإلنسانوت؟ بل قبل كل شيء آخر ملاذا خلق اهللا ملاذا يعطي اهللا امللك.. دون مقابل 
وراء كل ذلك سر كبري  أنإىل  يصل يف �اية األمرل ،والتقاليد والعقائد األفكارويصارع العقل مع 

 إالَّ يكون  أنن مصدرها ال ميكن أو  ،ن احملبة هي حمبة واحدة فريدة ال مثيل هلاأو .. امسه احملبة 
 ..ويف وجدانه  اإلنسانيف قلب  ةهذه احلقيق سذاك الذي غر 

 
وما هي ، كيف حتدث هذه الوحدة..  ؟مبحبة اهللا اإلنسانتلتحم حمبة  أنوكيف ميكن 

حمبة اهللا   أعطتواجلواب لقد .. حتقق ذلك  أنالق ميكنها  اإلنسانية واألفكار اإلنسانيةاجلهود 
خيترب ذلك  أن لإلنسانومنحت أيضًا  بل التطبيق ،ليس النموذج فقط وأعطت، كل شيء جماناً 

وما حيدث على صعيد العالقة  ،واحملبة واحدة ،يف عالقته باهللا ويف عالقته بالبشر، فاحملبة وحدة
هو مؤشر دون شك يف عالقة هذا الفرد  إمنا ،الفرد الواحد واإلنسانالفردية والشخصية بني اهللا 

 .بغريه ويف وحدته مع باقي البشر

-١٥ -
وذج كامل وتام له حياته اخلاصة به وله مصدره اخلاص به من حمبة، هذا يف من معلنةٌ  واحملبةُ  

.. مركز الدائرة  أوبالقلب  أشبه فهو ،لق كل مصادر احملبةالنموذج هو الثالوث الذي منه هو ختُ 
 اإلنسانإىل  ال ينقل ألنه.. أيضًا  ولكن ذلك النموذج حيتوي على التطبيق.. الكل يأخذ منه 
لكي  اإلنسانولكن احملبة متد يدها لتأخذ بيد  ،بعيدة املنال مجيلةً  صورةً  أوفقط مشروعًا لفظيًا 

 ..يدخل دائرة احملبة وال يقف مثل متفرج 
إىل  يغتسل لكي ينضم يف وحدة.. يف املعمودية  األنانيةمن العزلة ومن  اإلنسانويغتسل 

جسد املسيح "عة والكنيسة ومنها اجلما أمساءوختلق املعمودية رابطة حمبة تسمى بعدة  ،غريه
يف العهد القدمي،  بألفاظهاجندها  أنجديدة وصياغات جديدة ال ميكن  أمساءوهذه " الواحد

نقرأ قصة خلق آدم مث خلق حواء من  أنويكفي ..  األنبياءنراها رموزاً يف نبوات  أنميكن لكن و 
ن عظامي وحلم من وتصبح هذه عظم م.. "هذه قصة نبوية عن ميالد الكنيسة .. جنب آدم 



 ٤٧ 

، فالسر )٥فسس ص أ(ولكن عن زواج الرب بالكنيسة  ،ليست عن زواج آدم وحواء فقط" حلمي
هلي، إمصدر السر أي اهللا، والسر هو تنازل إىل  بل يرتفع ،ال يقف عند ما تقدمه الطبيعة البشرية

ومل ، لكي يرفع الساقطتنازل اهللا فهو يتنازل  وإذا ،مت كل شيء حىت ذاتاتنازلت قدَّ  إذاواحملبة 
 هاخل، هذ.. العالقة الزوجية الق سيطر عليها العنف وسوء استخدام اجلسد  إالَّ يكن الساقط 

جديد يأخذ قوته من احتاد الرب  أداءمستوى إىل  لكي ترتفع ؛يف حبر احملبة الكبري تلسِ غُ 
فكل فرد غطس  ،والفرديصبح سر الرب  أن إالَّ  الذي ال ميكن" السر الكبري"ذلك هو  .اجلماعةب

قد سبق واحتد باملسيح  ،يف مياه املعمودية وخرج مصلوبًا وحيًا مناضًال من أجل احلياة اجلديدة
 ،فاحلقيقة هنا كيانية.. الكنيسة إىل  باب الدخول إالَّ معه وبه، وما املعمودية واملسحة  حَ سِ ومُ 

أي  ،ع املسيح ومعه كل املصلوبنيفهو مصلوب مع املسيح وقائم م ،ينال كينونة جديدة واإلنسان
 .اجلماعة

لكل فرد على  ىعطن كانت تُ إوهي و  ،املعمودية هي شركة الكل يف موت املسيح وقيامته
لق من خالل املسيح الواحد لكي تصبح واحداً، وهنا الوحدة ختُ  األفرادجتعل مجيع  أ�ا إالَّ حدة 

ال جنده يف القداسات  تعبريوانفردوا بيف فهم سر املسيح  األقباطالوحدة توحيداً، وكم نبغ 
وهي صورة تتجمع  ،والكنيسة الواحدة هي وحدة ،"الواحدة الوحيدة"فالكنيسة تسمى  ،األخرى

 أيقونةفهي  ،مكانة فريدةإىل  وترتفع اإلفخارستياخيوطها وألوا�ا من املعمودية واملسحة ومن سر 
مثله هي  هعروس ،لذلك.. بن الوحيد صفات اال إحدىمأخوذة من " الوحيدة"وكلمة  ،الثالوث

 .أيضاً  بل وحيدة ،ليست واحدة فقط

-١٦ -
نراها يف  اإلجنيلوحكمة ، علن لغويًا ولفظياً يُ  أنس قبل عملي ميارَ  وتوحيد احملبة توحيدٌ  

 ،والكالم واللسان هو الوحي ."ال حنب بالكالم وال باللسان بل بالعمل واحلق" :عبارة واحدة
وعمل اهللا . و التجسد وحلول روح احلق، والعمل حركة واحلق كمال هذه احلركةوالعمل واحلق ه
هي كلمة  Θεοσكلمة   أن يفهمون األنطاكيكان اآلباء منذ زمن ثيؤفيلس .. هو حركة دائمة 



 ٤٨ 

 أوولذلك اخللق حركة  ،واحلركة هي حركة داخلية.. تعين حركة كلمة يونانية أخرى مشتقة من  
 .ولكننا نرى آثارها ،كدرَ وقوة اهللا الق ال تُ  إرادةواحلركة نابعة من ، عمل أوواخلالص حركة  ،عمل

.. اخلالص حركة حمبة .. والقوة  اإلرادةلكن اخلالص ال يتوقف عند  ،والقوة اإلرادةواخللق عمل 
واخللق .. حنو اخلالص  ،فالعمل واحلركة تسري حنو الكمال ،ص بعد ذلكوهنا خيلق اهللا وخيلِّ 

 ..ولكن اخلالص هو باالحتاد  ،حركة باإلرادة
وتظهر .. توحيد لوحدة الثالوث  ألنهخاص  فهو توحيدٌ  ،واخلالص يعلن لنا توحيد احملبة 

، األقانيمالالهوت هو كل ما يشرتك فيه  أوفاهللا .. البشر  أحالماحملبة بشكل خمتلف عن كل 
هو ما يشرتك فيه الثالوث أي والتوحيد هنا  ،قنوم خاص ومتميزاجلوهر عام وشركة مشاع، واأل

تقتصر صفات  أنكل واحد من الثالثة ميلكه كله دون   أنوهو عام حىت  ،صفات اهللا أواجلوهر 
وجود متمايز حسب تعبري  أوولكن التثليث هو كيان خاص .. دون آخر  أقنوماجلوهر على 

 أوواالسم  ،اآلبهو كيان خاص امسه  ،غريغوريوس النيسيإىل  ٣٨القديس باسيليوس يف رسالته 
وكذلك .. حقيقية كيانية أيضًا  وكيان خاص امسه االبن واالسم واللفظ هو، اللفظ حقيقة كيانية

يف كل شيء وله كل شيء وال خيتلف عن  لكن ذلك الكيان اخلاص هو مشرتكٌ .. الروح القدس 
صفات اهللا هي يف اآلب والبنوة واالنبثاق، فكل  األبوةأي .. مبا يتميز به  إالَّ قنومني اآلخرين األ

خاصة والبنوة  ،خاصة باآلب األبوةولكن .. ويف االبن ويف الروح القدس واحدة ال متايز بينها 
مث القديس  ،ويف الغرب استبدل القديس هيالري.. بالروح القدس خاٌص واالنبثاق  ،باالبن

والروح القدس  ،وةواالبن بن ،أبوةفصار اآلب ، "العطية"بكلمة  "االنبثاق"كلمة   أوغسطينوس
 اإلهليةوبالتايل ما هو عام ومشرتك ومشاع هو احلياة  ،أزيلالعطية اسم  أنوحجة الغرب .. عطية 

معينة ذات وجود  أعضاءلكن هذه احلياة فيها ..  واإلرادةنفسها وهو الوجود والعقل واحلياة 
..  أخرىن خالل مناذج م منه يقدِّ ألكن أهم ما مييز التوحيد هو .. خاص ومتارس وظيفة معينة 

 ..دها يف الكنيسة لكي تعكس مثل مرآة دور الوحدة والتمايز الرب وشيَّ  أقامهامناذج 
فآدم .. وكان الزواج األول مرآة هذه الوحدة .. كانت اخلليقة كلها مرآة هذه الوحدة  



 ٤٩ 

. .باهللا جعل هذه الوحدة تتفتت  اإلنسانولكن ضياع وغياب معرفة .. وحواء جسد واحد 
دت كلمة لِ فوُ .. وجهًا لوجه  اإلنسان أمام ليكونوجاء اهللا  ،ولكن جاءت رسالة الوحدة اجلديدة

.. يف التجسد ويف العنصرة  أمامهالوحدة  اإلنسانرأى .. وتعين الوجه  Persopon أو أقنوم
ته وذلك السر الذي استغرقت صياغ.. االحتاد يف شكله وقوامه الكامل يف املسيح  اإلنسانورأى 

حىت المع املسكوين الثالث  ٣٢٥سنة امتدت من قبل المع النيقاوي  ٤٠٠ما يزيد على 
ل للوحدة ن ضياع االحتاد يهدد ما هو مؤهِّ أل ؛االحتفاظ باالحتادإىل  كان يهدف  صراعٌ . ٤٣١

جند  األسراروحتت كل سر من هذه .. الزجية .. الكنيسة ..  اإلفخارستيا.. أي املعمودية .. 
فاملسيح املصلوب واحلي  .وما هو متمايز وخاص.. ما هو عام ومشرتك .. احلقيقة السابقة  ذات

ولكن لكل مؤمن .. هو الوسيط الوحيد الذي جيمع كل الذين ينالون املعمودية  ،هو عام ومشرتك
بسبب النمو أيضًا  ولكن ،وجود وكيان متمايز يف املسيح ليس فقط بسبب املواهب الروحية

 رُ السِّ .. هذا هو ما يعرف قدميًا بالشركة .. الكل يأخذ اجلسد والدم  اإلفخارستيايف و . الروحي
ولكن كما قال  ،هذا عام ومشرتك.. والكنيسة هي جسد املسيح ، تتمايز هوقوة االحتاد ومثار  عامٌ 

أي  ،والزجية جسد واحد ،كل فرد هو عضو خاص..  ١٤ص  - ١٢كو ص   ١الرسول بولس 
وهذا متايز يف وحدة، وكل هذه النماذج .. ويبقى الرجل رجًال واملرأة امرأة .. ة حياة عامة مشرتك

حركة حنو كمال إىل  تتحرك به حنوه وتسري من حركة أنتأخذ قوتا من الثالوث وتتشبه به وحتاول 
 .احملبة

ن وأل.. وهو وحدة حمبة  ،فهو منوذج وحدة.. خطر ما يقال عن التوحيد أإىل  ونصل
وقدميًا قبل .. والكنيسة واحدة  ،واحدة واإلفخارستيا ،املعمودية واحدةف ،وحدة التوحيد هو

والزواج الثاين ال  ،أي مرة واحدة ،كانت الزجية واحدة  سورجيينو أاال�يار اخللقي وحىت زمن العالمة 
 اوإمن ،بعقله اإلنسانفالتوحيد ليس قضية فكرية يتأملها .. خاص حىت بعد اال�يار  زال له وضعٌ 

 نعود أنالتوحيد هو .. شركة احلياة  أو ،قضية عزلة الشر واخلطية ،موت أوالتوحيد قضية حياة 
حركة عطاء كل شيء من كل  ،والتوحيد حركة يف اهللا..  حقيقةً  وإمنا ،الوحدة ليس لفظياً إىل 



 ٥٠ 

فظ وحركة احملبة حت.. فاآلب واالبن والروح القدس يف حركة حمبة  .وحركة حمبة ،آلخرل أقنوم
.. للحرية  ن التمايز هو تقديسٌ أل ؛وحنن البشر خناف التمايز.. بل تنبع من التمايز  ،التمايز

ن احملبة تقتضي وجود ثالوث أل، األزليةهو حركة احملبة  األقانيملكن متايز  ،واحلرية ختيف العبيد
من خالل  إالفهم واحملبة توحيد فريد ال يُ .. احملب واحملبوب واحلب  :أوغسطينوسحسب شرح 

 .احملبة الق تعطي التبين والتقديس
+ + + 


