
  

 ٢٦٤الرسـالة 
 

  ؟؟ماذا يعِنى ثالثة أقَانيم ِفى اإللِه الواِحدماذا يعِنى ثالثة أقَانيم ِفى اإللِه الواِحد
 

(Arabic – How can Three Persons be in “One God”?) 
 

  ىعِن أقنَابوى وجِنير حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 لواِحد؟لواِحد؟ماذا يعِنى ثالثة أقانيم ِفى اإللِه اماذا يعِنى ثالثة أقانيم ِفى اإللِه ا         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes         :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                                       :فى كتابه
 

 ليسالتع ب" :بيرخْ شَ ثالثُ اَهللاأنِفاٍتصي ٍداِحى و"تع ألنّ.ا دقيقاًبير قُيتِف  الهو وحفاُهللا.ة الثالوثد اِح الود 
ليخْ شَ ثالثَساٍتصيم ٍةنفردكٍَةختلفَ م بطرسو وحنّمتى ويخْ شَالفَِت اخْا إذ أناِتصيهماِض وِفو .حقيقِةى الح يتميز 

 وفُرع الموِت الالهماِلع و.مهنَي بالٍفِت اخْوِدج وون دداِحالو وِتى الاله ِفم الثالثِة األقانين ِمعن اآلخَر  أقنومكلُّ
Lewis Sperry Chaferي وضذِلح ِه بقوِلك :كِلإن أقنومأقنوم"ة م"ِدستخْ نَ حينمها نعببر نَىا بهعيد فرم.فُختِل يع ن 

 .ةصيخْ الشّاتهفَ ِص أقنوم له كّل أنع فم.ينريشَاص البخَن األشْ عثُدتح نَ حين"ةةصيصيخْخْشَشَ" ِةمكِلى ِلاِدا العنَامداستخْ
 ن عرب الثالثة تع فاألقانيم.رشَ البن ِماٍدفر أة ثالثفعُلا يم كَستقلين مملونعي  المه أنّالإ .ةاداس وإرسر وإحكْ ِفنِم

ى  ِفاٍد كأفرونرظهيو ".هوهو"مير  بالضهم إليارشَ وي".أنتأنت"مير  بالضوناطبخَ وي".أناأنا"مير  بالضا معاًهنفِس
نَماساٍتبم عٍةنَيإلنج مٍلاز عم عني.ثالبيل الِم وعلى سم ا جوينفر التك بِساء  نعِهورظهإلبر ١. خليل اِهللاهيم  
 

 رتبط ويعاً موناطب يتخَ.رالم بمكنون اآلخَ ع"سس القد القدوحوح والر والرننبب واال واالاآلباآلب" األقانيم الثالثة نوم ِم أقنوكلُّ 
اِحالوباآلخَد رالقِة بعالح لاِم الكَب.قد ي واجهب عنَضا صعة ِفوبى إدذِلاِكر كالم ضونم.ولي ذِلس كغْستَ مباًر. 
اِلفالعموِت الالهى Augustineس قَبذِل واجتاز كاألم ر. ثَفقددأنّ  حه كَاني ماًوم ا متحِفراًي ى موم الثالوثفه .
 ِهِد بيكِسم يغير صبى صهظر نَتَ لفَ.وعوض المكى ذِل ِفى تفكيرِه ِفرقاًستغْ محيِط المئاِط على شَسيري انا كَموبينَ
 لكى ِت وِف.اء بالمملوء م بِهائداً عحيِط إلى الم فارغاً بِه ذاهباً.ةغير صٍةفرى ح ِفهبص وياِء بالمملؤه ي صغيراًدلواً
  ٢.حيط الماِء من ِم ِفى الدلو الصغيرلهِمحا ي مبص يان كَِةغير الصِةفرحال
 

 حتويِها ي م نقَلاوُلى أحِنإنّ: ِه بقوِل الولدهاب أج.؟ىنَب ا يتفعُلاذا م: أله وسSt. Augustine هاستوقفَ 
حيط ِمالمنإلى ِتاٍء م لكالح ةفر.فابتس وغُأ مسطينوسعلى التو .إذ أد ركأن م ذِلاوالِتح كالص تْانَ كَبىاًبث عا  وم
يصبذِلازِهو إلنج كالص غيرب عيدنّ ولِك.النَ المِففَ اكتشَه أنّقِتى نفس الو هه كرِه بِفوالم حودد.إذ ي اوُلحاستيع اب 

غَ اِهللاِةطبيع ير المدودح.ي ذِلشبه كالص الِذ بىى ينقَلاوُلح اِء مإلى ِت بدلوِهحيِط الم لكالح ِةفرالص بال .ةغير شك 
  ٣.ائقِة الفَِهاالِتم كَنع األقانيم ولثُث مه أنِّهِت طبيعنا ع لنَ اُهللافهِشا يك موَل وقباب استيعستطيع نَنينؤِم المنحنَ
 

 إنم اولتنَحنَقوِلا بعا المحدِةودشَ بكلِّ نحيط أن ٍءىن اِهللا عالع ظيم الماللوبهِذى الج  .هغُو روروع ثٌب. 
األخَؤاُلوالس الِذر ى يحيرب عاس  النّضأنب عضاِبتَ الِكاِت آيالم إإ": س تقوُلقدناَهللا اَهللان اآلب اآلب ه ه وقُقُاِلاِل الخَ الخَو".وب عضا ه
ى  ِف.؟اِتاآلي ني بقُ نوِففَي فكَ."قُقُاِلاِل الخَ الخَوو ه هسس القد القدوحوح الر الرننإإ" :ى تقوُلرأخْ اٍت وآي"القُالقُ الخَ الخَوو ه ه اِهللا اِهللاننن ابن ابإإ" :يقوُل

  اآلباآلب" :قانيم الثالثِة األن أقنوم ِمضيح أى توون دبر ال أو إلى اِهللا الخلقَب تنِس الكتاِباِتوعضو مضع بلحقيقِةا
أوأواالب االب ننأو أو الر الر وحوحالقد القد سفر التكوين األ فبِس."سصحاح األوفِِف": ل مكتوبى البى البداُهللا اُهللا خلقَ خلقَءِِءد الس الس ماِتاِتوومواألر واألر ضض" 

والمزموراِد السوالِتس سعينالع داِم الخَديقوُلس  :"ألنالشّ الشّةِِةهه آِل آِل كّل كّلألن عوِبوِبعأص نَنَ أصامامأم أم ا الرا الرببفقد فقد ص نَنَ صععالس الس مو٤."اِتاِتمو 
                                                

١  Dr. Lewis Sperry Chafer          لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،        ١٦ – ١: ١٨   ،          سفر التكوين   
٢ Augustine: Confessions 
  ٣٣: ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
   ٥: ٩٦    ،       سفر المزامير                        ١: ١ سفر التكوين ٤
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  كلِّكلِّ ِل ِلككددحح و و اإلله اإللهوو ه هتَتَأنْأنْ":  مكتوبرشَس عاِدد السد العابع والثالثيناح السحص األبى النّاِءيعفر إشَ وبِس 
مممكِِكاِلاِلماألر تَتَ أنْ أنْ..ضض األرص نَنَ صعتَتَعالس الس مواِتاِتموواألر وبنَ."ضض واألر ألفر افس السصحاح الرابع واألربعينالع دشْابع والِعد الررين 

أنَأنَ": مكتوبا الرا الرببص اِناِن صعشَ شَ كّل كّلع ىاِشاِش نَ نَءٍٍءىررالس الس مواِتاِتموو و حدِِدحى باِساِسى بط األرط األرضض..م م ننم وباأل"ى؟ى؟عِِع م صى يليِهاح الِذحالع د د
  ١."تُتُررا أما أما أنَا أنَههدِِدنْنْ ج ج وكّل وكّلاِتاِتموموا السا الستَتَررشَشَا نَا نَ أنَ أنَاىاىدد ي ي..ااهه علي عليانان اإلنس اإلنسلقتُلقتُ وخَ وخَضض األر األرتُتُععنَنَا صا صأنَأنَ": مكتوبرشَى عالثاِن

 

  ::مم له لههكذا تقولونهكذا تقولون  ..ىىدِِدببأأ  كك ومِل ومِلىى ح حلهلهإإ  وو ه ه..قٌقٌ فح فحلهله اإل اإلببا الرا الرممأأ": مكتوبر اِشاح العحصا األ إرميفروبِس 
  سسؤسؤس م مهِِهتِِتض بقوض بقورر األ األععاِناِنصص. . اِتاِتمومو الس السهِِه هِذ هِذتِِتحح تَ تَننمِِمض وض ورر األ األنن ِم ِم تبيد تبيدضض واألر واألراِتاِتمومو الس السععنَنَ تص تصى لمى لمة الِتة الِتههاآلِلاآلِل
المبِح بِحةِِةسكونَسكونَالم كموبفَ وبفَهِِهتِِتكم ههِِهمِِمهب ب سسط السط السموفر بِس و."اتاتموراؤيوحنّ يوِتا الالهاألى صحابع اح الرتَتَأنْأنْ": مكتوبم قٌقٌحِِحستَستَ م  
أيأيهها الرا الرببأن تأخُ تأخُ أن ذ المذ المججدوالكَ والكَد ررامامة والقدة والقدرألنّ ألنّ..ةَةَر كاألشْ األشْ كّل كّل خلقتَ خلقتَتَتَ أنْ أنْك ياِءاِءي..و هِِه وىىبإر بإر ادتِِتادكنَنَاِئاِئ كَ كَكة و٢."قتْقتْلِِلخُخُة و 
 

   فيِه فيِهههفإنّفإنّ": ن إلى االبلقَ الخَبِسى تنات الِتم الكِللك ِتتْاءى ج كولوِسىِنؤِم م إلىولس الرولس بالِةرس وب 
   أم أماٍتاٍتاساس ري ري أم أماٍتاٍتاداد سي سي أم أموشاًوشاًرر ع عانان كَ كَاءاءووى سى سرر ي ي ال الااى ومى ومرر ي يااض مض ما على األرا على األرمم و واِتاِتموموى السى السا ِفا ِف م م الكلُّ الكلُّقَقَلِِلخُخُ
سسالطينبِه بِه الكلُّ الكلُّ....الطين وله وله قد بو ."قَقَلِِل خُ خُ قدالرالِةسإلى العب ريناأل انيصحاُهللاُهللا" :ل يقوُلاح األو  ببععددم م ا كلما كلماآلب اآلب اءباأل باألاء نبياِءاِءنبي  

  لََلمِِم ع عضاًضاً أي أيى بِهى بِه الِذ الِذءٍٍءىى شَ شَكلِّكلِّ ِل ِلثاًثاًرراا و وعلهعلهى جى ج الِذ الِذهِِهنِِنى ابى اب ِف ِفةِِةام األخيرام األخير األي األيهِِهى هِذى هِذا ِفا ِفنَنَكلمكلم  ..ةٍٍةق كثيرق كثيراع وطراع وطرنونوأأ ب بقديماًقديماً
العالعالمينوبإنجيل"المين  ا األوحنّيصحاح األول كتبن اال عشَ شَكلُّكلُّ": نب ىكَ كَ بِه بِهءٍٍءى انوبغَ وبغَان يرِهرِهيلم لم يكن شَ شَ يكن ىىءِم ِمء ما كَا كَمان٣."ان  
 

   اِهللا اِهللاوحوحرر":  إذ مكتوبسوح القدلر ِللقَ اإللهى الخَىح الوبنِس ي والثالثينثالثاِلاح ح األصوبفر أيِسبو 
صنَنَصعىىنِِنع..ونس ونس ممة القدير أحب و."ىىيتِنيتِنة القدير أحالمزمور الرابع بعائِة الِمدالع دد الثالثين مكتوب: "ترلُُلسِِسترر ر وحوحكلقُلقُ فتخْ فتخْك..وتج وتج دددد  
ووججههاألر ولِك."ضض األر كَن فَينض ِتع لكالم وضتَ ِلاِتوعتالءمكله ؟عاًا م.  ذِلك حوضا يم نَجدالِةبرسب ولسالر ول س

نثوس األاألولى إلى كورصاح الثاِمحن العدإذ س اِدد السلِكلِك": مكتوبنلنَ لنَن ا إلها إلهو اِحاِح ودد..اآلب نْنْى ِمى ِم الِذ الِذ اآلبههج ج ميعاألشْ األشْميع ياِءاِءي..  
  ٤." بِه بِهننحح ونَ ونَ..اِءاِءيي األشْ األشْميعميع ج جى بِهى بِه الِذ الِذسيحسيح الم الموعوعسس ي ي..دداِحاِح و وبب ور ور.. له لهننححونَونَ
 

.  الخليقةتْ قامِهطِتاِسن بوبفاال. ام عٍهج بوقُاِل الخَو ه اآلبرعتبا يمنَ بيه أنّون كثير استنتجك على ذِلاءوبنَ 
ِموِخن ن كلُّالل االباِء األشيتْنَ تكو.وبالر وح القدس دتْبالح ولِك .ى الخليقِةاة ِفياِب نوالص ِمنأن نكون  
يرحذرصينوعلى ح .فال ي جوزنَ أن ذِلعَلج التخْك صيصتاًح بطلقاً م. نَا أنعلي جبجنّ نتَبْل يى وقع طأ الِذ الخَب
  .ر اآلبو دن علُّ يِقرو بد قامنب اال كأن. الخليقةتْجد و معين بِهيٍطسن كو االبرووا در إذ اعتب.مهضع بفيِه

 

 الكِلإن ِدستخْى اة الِتمِلتْم اللِةلدعلى ع ى الخليقِةن ِفمل االب .مذكورة بالراألولى إلىالِةس ىِنؤِم م 
نثوس األكورصاح الثاِمحن العدقَ ِذساِدد السبس ا وقدهكر.ونص ا كاآلتىه :""اِحدو لنَا إله لِكناِحدو لنَا إله لِكن . .اآلباآلب الِذى ِمنْه  الِذى ِمنْه 

 اللِةاستخدمت أيضا للدو ."ونَحن بهونَحن به. . يح الِذى بِه جميع األشْياِءيح الِذى بِه جميع األشْياِءيسوع المسيسوع المس. . ورب واِحدورب واِحد. . ونَحن لهونَحن له. . جميع األشْياِءجميع األشْياِء
  ههألنّألنّ" :ىها كاآلِتصر ونَاِشد العدى العاح الثاِنحص األينراني العبالة إلىسبالر ةذكورمو .ى الخليقة ِفر اآلِبو دلىع

  ٥." باآلالم باآلالمهمهمالِصالِص خَ خَئيسئيس ر رلََلمِّمِّكَكَ أن ي أن ي..دِِدجج إلى الم إلى الم كثيرين كثيريناٍءاٍء بأبنَ بأبنَ آٍت آٍتوو وه وه.. الكلُّ الكلُّ وبِه وبِه.. الكلُّ الكلُّهِِه أجِل أجِلننى ِمى ِم الِذ الِذ.. بذاك بذاكالقَالقَ
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأ..أب شكرِمك نوِح أجل ركالقد ن ِفاِكوس السى. 
ِمقُنبِثالم نِن لدالِذو .كشَى أرِندأ. قِّى إلى الحك ِمشكرأجل ن ِتكحبموتد بيركالِصخَ ِلجيِب العريرى ِمى وتبن 
 وعسي وه ألنّه قِّى الح ِف أسلكىكَِل وقّ الحرفَعة ألصير بىطاِن أعالِذى .حيدن الو االبببِذل ىاِتيداى وتعطايخَ
الماة الطريقُ سيحيبنَى بِه ِنلتُ الِذ.والحقُّ والح وية وحياة أبةدي. ص الِتأرفعوع البسم يفاِدارى ِفى اس ىىِصخِل وم 
 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من وعدتَ بقوِلك الثمينكِدع على ودستِنأ ىِنألنّ كابِتاستجن  ِمقاًواِث
   
 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ

http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ١٢: ٤٥  & ٢٤: ٤٤  &١٦: ٣٧سفر إشعياء  ١
  ١١: ٤  سفر رؤيا يوحنا الالهوتى   ،                             ١٢ – ١٠:  ١٠سفر إرميا  ٢
  ٣: ١يوحنا      ،     إنجيل١: ١ينالرسالة إلى العبراني   ،      ١٦: ١: ى مؤمنى كولوسى رسالة بولس الرسول إل ٣
  ٦: ٨ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ،        ٣٠: ١٠٤  سفر المزامير     ، ٤: ٣٣سفر أيوب  ٤
   ١٠: ٢ الرسالة إلى العبرانيين ،    ٦ :٨ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٥
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