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  دٍٍداِحاِح و و إلهٍِ إلهٍِوِدوِدجج على و على ولدليُللدليُلاا :الًالًأوأو : كتابيٍةٍة أدل على ثالثِةسؤسم  الثالوثِةعقيد ِلىتاب ِكدنَ سدوج ي.معنَ 
 .الوثالوث الث الثىى ِف ِفوِتوِتهه الال الالانيِةانيِةددحح و وددؤكِّؤكِّى يى ي الِذ الِذلدليُللدليُلاا ::ثاًثاًثاِلثاِل .دداِحاِح الو الوى اإللِهى اإللِه ِف ِف أقانيم أقانيم ثالثِة ثالثِةدِِدووجج على و على والدليُلالدليُل: ثانياًثانياً .ىىحقيقِِحقيقِِ

 

 تجنّب نَ أنجبإذ ي. "الثالوثالثالوث"ة م كِلنيِها ال تع محض نوهم أن المن ِم.ثِة الثالِةل األِدن بالتفصيل عدثَتح نَ أنوقبَل
وم  بمفهعقوبوحنّا وي ويسطرب كَةةفَفَختِلختِل م ماٍتاٍتصيصيخْخْ شَ شَ ثالِث ثالِثننكوناً ِمكوناً ِم م موِتوِتهه الال الالارارعتبعتباا و ه:للطأ األوطأ األوالخَالخَ .نطأيخَ

قاِدعِت اال إلىيقودبم ا هوم عأ. بالتثليثوفٌر ثالثِةى ِفتقادع االى ى ِفٍة آلهقٍت وىىاِناِنطأ الثطأ الثوالخَوالخَ .داِح و: ههوا او عتبار ار عتب
ِمثل . ةاص خَوٍطرشُعاً ِل تبمُلعا ويى فيهاء يتراالتاالتجج م م ثالِث ثالِثىى ِف ِف إال إالررظهظه ال ي ال يدِِداِحاِح الو الو اِهللا اِهللاانان كي كيداً وأنداً وأناِحاِح و ووتَوتَههالالالال
 . الثالوِثِةعقيدتابية ِلة الِكل األِدلك ِتتأمُل نَة حينحاِض وبحتص وس.ةلِضئة وماِطخَ اِتعتقاد االِههِذ

 

 ليُل: الًأوالدعلى و إلٍهوِدج داِح و..إن حقيقة و إلٍهوِدج ىِه ٍداِح وتؤكِّ. قيقة ثابتة حدا شَههاِبتَة الِكاد 
سالمذِلو .قدالدليُلك ي خَشبه طاًيي الَل ِخمتدفَ صِمِبتا الِكاِتح ِه تكويِننإلى ر ؤياه .اِهللا قوُل:ثالبيل الِموعلى س  
  كك مِل مِل الرب الربهكذا يقوُلهكذا يقوُل" :ساِد السِدد العفرِه ِسن ِمعينباألراح الرابع وحص باألىب النّاءيعشَإان س على ِلاء جىالِذ

س اح الساِدحص باألاء جى الِذ اِهللا وقوُل."ىىرريي غَ غَ وال إله وال إلهررا اآلِخا اآلِخ وأنَ وأنَلُُلا األوا األو أنَ أنَ..وِدوِدنُنُ الج الجبب ر رهِِه وفادي وفاديائيَلائيَلررسسإإ
واألربعينالع اا" :عاِس التِددذكراِتذكراِتوا األوليوا األوليم ا اُهللاا اُهللا أنَ أنَىىنذ القديم ألنِّنذ القديم ألنِّ مولي ولي سآخَ آخَس رر . .اإللهاإللهولي ولي سىىثِلثِل ِم ِمس".إن و حة اِهللاداني 

ؤكِّيدها العهدالج ديدضاً أي.بيل الِم وعلى سا ثال مأعلنَهب ولس سى ِفوُلالراألولى إلىِهالِت رس ىِنؤِم مكور نثوس 
 الِة برساء وج."داًداًاِحاِح و و إال إالرر آخَ آخَ إله إلهسس لي لي وأن وأن..المالم الع العىى ِف ِفثنثن و وسسليلي   أن أنعلمعلمنَنَ " :د الرابع إذ يقوُلدن العح الثاِماحصاأل

ياحا عقوبحى الثاِنألص تَ تؤِمتَ تؤِمنْنْأأ" :قولهننَأن َاَهللا اَهللا أن و اِحاِح ودد..ح ح سناً تفعُلناً تفعُلس..والشّي والشّي اطيناطيني ؤِمؤِم ينوننونوي عِِعقشَقشَ ويررونون".  
 

 ويبالكتاِبدوج الم سقداتٌ آيم تعددة تبين بوضوح وجإلٍهود حقيِقٍداِح و ى.بيل الِم وعلى سثال ما جاء 
  نن ِم ِمكمكمضضعع ب بداًداًجج م م تقبلون تقبلوننتمنتمأأ و و..نوانوا تؤِم تؤِمننأأ  ونونرر تقِد تقِدفَفَييكَكَ": عينبابع واألر الرِددالعب ساِم الخَصحاحاألوحنّا إنجيل يب
ببعضضع..والم والم ججدِم ِمىى الِذ الِذد نلِهلِه اإل اإلنالو دِِداِحاِح الولستم لستم تطلب ونَونَ تطلبهوحنّابإنجيل و. "هاح يحابع  األصالسشَرىى ِه ِههِِهوهِذوهِذ": عالح الح ياة اة ي

ول األولى إلى الرس ولسب الِةرسبو ."ههسلتَسلتَررأأ  ىى الِذ الِذسيحسيح الم الموعوعسس وي وي..ككددحح و وىى الحقيِق الحقيِقلهله اإل اإلتَتَنْنْأأ  رفوكرفوكعع ي يننأأ  ..ةةديديبباألاأل
ىِنؤِمماحومية  رحب ث الثاِلاألصالعِددألأل":  الثالثينناَهللا اَهللان و اِحاِح ودده ه وىى الِذ الِذوس س ييببرررالِخ الِخر تانباإل باإلتان يمان والغُان والغُيمرلة باإللة باإلريمانانيم" .
 ولسب الِةرسب و" آمين آميندِِدببلى األلى األإإ  ددجج الم المسيح لهسيح له الم الموعوعسس بي بيههددحح الحكيم و الحكيم وهللاِِهللا" :الِةسبنفس الرعشَر  سالساِد األصحاحبو

سالرى غَِنؤِمول إلى ماحة الطيحأأوو": ث الثاِلاألصمما الوا الوسيط فال يكونِل ِلسيط فال يكون وولِكولِك. . دداِحاِحوناَهللا اَهللان و اِحاِح ودالِة ."دبرسو ولسب 
الرسول  بولس وبرسالِة ."ةةدداِحاِحة وة ووديوديممعع م م..دداِحاِح و وانانيميمإإ  ..دداِحاِح و وببرر":  الرابعاألصحاح سأفسالرسول إلى مؤِمِنى 

 "سيحسيح الم الموعوعسس ي ياناننسنساس اإلاس اإل والنّ والنّن اِهللان اِهللايي ب بدداِحاِحووسيط سيط وو و ودداِحاِحوو  لهلهإإ  ددوجوج ي يههنّنّألأل": ىاِن الثاألصحاح  األولىوثاوستيمإلى 
 . له المجدىرا ال يمى ورا يمق ِلاِل الخَِدحواأل ِداِحالو  اإللِهوِدج ونوح ع وض بكلِّنا تعِلهيعم جِههِذ

 

 ن عنعِليو .داِح و اَهللا أننعِل يقدس المتابن الِك إ..ِداِح الو اإللِهى ِف أقانيم ثالثِةوِدج على والدليُل: ثانياً 
وجثالثِةِدو أقانيم  مزى اإللِهِف ةمياا" .ِداِح الوآلبآلبواالب واالب نني ي سسوعوعالم الم سيحسيحوالر والر وحوحالقد القد سِم قنومّل أكو ."سم انيقاأل ن
  :وت الاله وخَواصةطبيع له الثِةلثا

                                                
١
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  
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فاآلبفاآلبه ه واُهللا اُهللاو  :إن بطرسسى ِفوَل الراحولى  األِهالِت رسحاألصيقوُلل األو : ببطرطرسسر ر سوُلوُلسَي َي سسوعوعالم الم سيحالى  الى سيح 
المتغَتغَالمرربينِم ِمبين نشتاِت شتاِتن ب ب نتسوغَ وغَنتس الطيالطية وكبة وكبدأأية وية ووِكوِكدسيسيا وبيثينيا وبيثينية المة المختارينختارين..بم بم قتضاآلِب اآلِباِهللاِهللالم لم ى ِعى ِعقتض الس تقديس  تقديس ىى ِف ِف..ابقابق الس 
الروح ِلوح ِلالرلطاعةِِةلطاع..ور شِّشِّ ورد د م يم يسوعسوعالم لِِل  ....سيحسيح المتكثرتكثرلكم النِّ النِّ لكم ععمةِِةموالس المالم والس. ويويسسوعوعالم الم سيحسيحه ه وف :: اُهللا اُهللاولقدج وحنّال  بإنجياءي 

 ا الربأو رمه التالميذ أنّى باِقهربا أخْمدنْ ِعكى شَالِذ .اتومِل ِهامِت قيدع برظه وعس ي الرب أنرينشْ الِعاألصحاح
  ..وأما عن االبنوأما عن االبن " :لو األاألصحاح ينراني العب إلىالِةسالربو ."ىى وإله وإلهىىربرب": آه را حين توم لهقاَلف .بعد قيامِتِه

س اِم الخَاألصحاح باءج :: اُهللا اُهللاوو ه هسس القد القدوحوحوالروالر ."لِككلِككٍة قضيب مٍة قضيب م استقام استقام قضيب قضيب..ورورر الدهر الدههه إلى د إلى دا اُهللاا اُهللا ي يككسيسيرركُكُ
ن ن  ثم ثمنن ِم ِمسسس وتختِلس وتختِلوح القدوح القد على الر على الرببتكِذتكِذ ِل ِل قلبك قلبكطانطانييأل الشّأل الشّاذا ماذا ممما ِلا ِلانيانينَنَا حا ح ي يسسطرطر ب بفقاَلفقاَل" :لس الرالمأعفر  ِسنِم

الح؟؟قلقلالح..  لملما بيعا بيعألم ألم يكن ىى ِف ِف يكنس لطاِنلطاِن سك؟؟ك . .فمفما با بالكالكوض وض عىى ِف ِفتَتَعقلبك قلبك هذا االم تَتَنْنْأأ  ..؟؟رر هذا االملم تكِذ تكِذ لم بعلى  على اس بْلاس بْل على النّ على النّب 
  : ِة التالياصو الخَلك بِتزتميي أقنوم كلُّو .داِحا ومه ألنّ على اِهللاِبِذكَل ِلٌلاِدعس م على الروح القدبِذ الكَ."اِهللاِهللا

 

ا نَأ" :بِسفر التكوين األصحاح الثاِمن والِعشْرين العدد الخَاِمس عشَر ::انان مك مك كلِّ كلِّىى ِف ِفوِدوِدججة الوة الويياصاصخَخَ  ::أوالًأوالً 
معحفأو كظك حيثما تذهأ وبردإشَ "رض األِهلى هِذإ كاحبإنجيل متى و .ة إلى اآلبارحن و الثاِماألصالِعشْرين: 
 .نبة إلى االارإشَ )ره الداِءلى انقضإ امي األ كّلعكمما نَأا وه . بِهصيتكموأا  مميعفظوا جح ينأ موهموعِل"

وبالمزع والثالاِسور التمثينب عأ" :ِةاَئ الِمديأ نذهِمب نوِح روِمك نو جأ هكيأ نهرإشَ "باروح القدسة إلى الر . 
. ىفتِنر وعىرتِند اختب قبا ري" :ورزم فبنفس الم::ءٍٍءىى بكلِّ شَ بكلِّ شَ عليم عليم األقانيم الثّالثِة األقانيم الثّالثِةننأقنوم ِمأقنوم ِموكلٌّ وكلٌّ   ::ثانياًثانياً  
 وعس يمِلفع" :عاِس التاألصحاح وبإنجيل متى .ة إلى اآلبارإشَ "عيد بن ِمىكرِف تَفهم. ىاِمي وقىلوِس جفتَرع تَنْأ
 األصحاح نثوسكور األولى إلى ولس بالِةوبرس. نبة إلى االار إشَ"؟ قلوبكمى ِفر بالشّونراذا تفِكم ِل: فقاَلمهارفكَأ

 .  سإشارة إلى الروح القد " اِهللااقَمعأ حتى ٍءى شَكّل صيفح وح الرنأل ِهوِح برنحا نَ لنَ اُهللاهعلنَأف" ىالثّاِن
 ال نم" : مكتوبعشَرس اِم الخَاألصحاحفر الرؤيا  فبِس:: أقنوم أقنومة إلى كلِّة إلى كلِّوبوب منس منسةِِةاساس القد القدطبيعةطبيعةوو  ::ثالثاًًثالثاًً 

خَيافكي ا ربوي مأل؟ اسمكجد نكو حدك  وقدألس نج األميع مم سيأتونوي سجدأ ونمامإشَ "كة إلى اآلِبار. 
 ."ٌل قاِتٌلج ر لكمبوه ينأ تم وطلبار البوسالقد تمرنكَأ نتم أنولِك" : مكتوبث الثاِلاألصحاح لس الرالمأعفر وبِس
ا فلم وح الرمهعد يفلمة وا الى بيثينيبذه يَنأ بولس ومن معه َلاوح" :عشَرس  الساِداألصحاحبو .نارة إلى اإلبإشَ
أىرب ولسأا ؤيا طلبنَ الرخْ نَنإ رجلى مكدونيتحِقة مأ قينن الربقد د ا لنُانَعشِّبرهإشَ ."ماروح القدسة إلى الر  . 

  تولدنأل  قبنِم" : يقوُلعينسور الِتمز فبالم:: أقنوم أقنوم إلى كلِّ إلى كلِّوبوبنسنس م مدِِد األزل إلى األب األزل إلى األبنن ِم ِمالخلودالخلود  ::رابعاًرابعاً 
أ اُلالجبوأب األأتَد رضة سكونَ والملى األإل زاأل نذمإشَ ." اُهللانتَأ ِدباحا فر ميخَِسب و.ة إلى اآلِبارحأ" :٥األصا م

 .زلام األيأذ نْمذ القديم نْ مهارجخَ وم.ائيَلرسإ على طاًتسِل م يكونى الِذى ِلجرخْ ينِكفِم .ةاتفرأم  لحتَيا ب يِتنْأ
ا نَأ" :ل األواألصحاحا ؤيفر الروبِس " ِعنْد اِهللاِفى البدِءهذا كَان . ة اَهللام الكِلانوكَ" :ل األواألصحاح يوحنّاإنجيل بو
هفُِل األووالي اء والِنة البداييقوُل.ةهاي الر اِئ الكَبكَى والِذن ى والِذ.انالقاِدىأِت ي شَ على كلِّر إشَ ."ٍءىة إلى ار

  .سة إلى الروح القدار إشَ."بي بال ع ِهللاه نفسم قدىزِلأوح بر" : مكتوبع التاِساألصحاح ينانير وبسفر العب.نباال
ث د الثاِلد العابع والثالثين األصحاح السوبفر أيبِس ....الثِةالثِةلثلث ا انن أقنوم ِم أقنوم ِمكلِّكلِّ  إلىإلى  وبوبنسنسمم  قُّقُّالحالح  ::خامساًخامساً 

 األصحاحا ؤيفر الرِسب و.ة إلى اآلبارإشَ "باوجال ي.  البروكثير  قِّوالح ِة القوظيمع. ركه ال ندالقدير" :رينشْوالِع
 إلى شير ي"حفتَ يدحأال  وقُغِل ويقُغِل يدحأ وال حفتَ يى الِذداواح دفتَ ِم لهى الِذقُّالح  وس القدهذا يقوله" :ثثاِلال

 .س إلى الروح القدشيري ."قُّ الحوه وح الرن ألدهشْ يى الِذو هوحوالر" ١ :٥ وحنّاي األولى لالةرسالب و.نباال
 

م  األمميعذوا جوا وتلِمفاذهب": مكتوب ٢٨ األصحاح بإنجيل متى ..وِت الالهىالوث ِفانية الثدحو :ثالثاً 
وعمدوهم م اآلِبباسوح القدوواِض."س واإلبن والر حكِل أن ةمباس م جتْاءم فرىة ِفداِنونَ األصل اليىولي ى ِفتْس 
 :ِهالميِذلت المسيح وعس ي يقْللم. وتهة بالالتميز بثالث أقانيم مداِح وله إدوج يه أنّنبي يك وذِل.عم الجِةصيغَ

))١١((   وعمدوهبأ مسواال اآلِباءم بن والرسوح القد. ))و ))٢٢يقْللم  اآلب مباس االموباس وبان بمسالر سوح القدكأن  
لهمالكي و ))٣٣((. لنفِصان الميقْللم االم اآلِب باس بكأنّوح القدسن الر ها تساٍتميم تعدخْشَ ِلٍةدداِحص و. 

  

ليىأِخ تكِعى  تشتركم صلياًم :اوىمانَا السأ.. أبشكر ِلكتَ أعلنْاما لنَهع ِصخْ شَنكِح المب وعاال نبحيِدن الو وعن 
سوح القدالر.اإلله اِح الود. أرفعى ِفالِت صى اسم يساروعتَ قائالً البوعد نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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