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 دحألا ثولاثلا ،ةظعوم

 ةدحاو ةمدخ ،ةدحاو ةس9نك ،ةدحاو ةيشربأ

 2020 ،)وينوي( نار<زح 7

 ليك<ر دولراO جروج لّجبملا بألا

 

 

لس[ يذلا مويلا ھنإ  .دحألا ثولاثلا ديعV مويلا لفتحن
ّ

 ءوضلا ھيف ةس9نكلا ط

 نأ pqو ؛ھلإلل ةklmّnا ةركفلا ضعبلا لوقي دقو ،ھلإلل ةضماغلا ةركفلا cdع

 دxش� نOارلا عضولا نإ ،اًعيمج ملعz امك   ."ةيxلإ ميناقأ ةثالث tq دحاو هللا"

 mnغ ،سوmnف وO امOادحإ ،ةاي�lا نادد�� نmتحئاج tq لثمتت ؛ةmnثك تايدحت

 لقت�يل مxلخادب رقتس�و صا��ألا نم اmnًبك اًددع ب9صي وxف  .لتاق ھنكل ي�رم
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 ،ھب ةباصإلا دنع الإ اًرطخ ل�ش� ال سوmnفلا اذO نإ  .ن<رخآ صا��أ �dإ

 عم ھكراشzو انبOذ امنيأ انلخادب ھلمحن ،سوmnفلا اذxل لقاونك لمعz نحنف

 سوmnفلا لثم ��ف ،ة<رصنعلا ��ف ةيناثلا ةحئا��ا امأ   .دصق نود ن<رخآلا

 لقت�تف مxلخادب رقتس[و صا��ألا نم اmnًبك اًددع ب9صت ثيح  .اًمامت

 لقاونك لمعz نحن ،سوmnفلا رارغ cdع   .ن<رخآ صا��أ �dإ ة<رصنعلا

 ،اذكOو  .دصق نود ن<رخآلا عم اxكراشzو انبOذ امنيأ اxلمحن ،ة<رصنعلل

 نmسوmnفلا نيذO ةدا<ز tq ب¢س¡ت � لا لماوعلا نإف ،نmتحئا��ا اتل�ل ةبس�لاب

 رانلا§ امOراش¡نا �dإ يدؤي را�نإلاف    .ةدحاو امxجالع لئاسو كلذكو امOراش¡ناو

tq لاxلثمألا جالعلاو ،ميش tq §ا اتل�lتلاmن Oا و�lبحتو كسفن بحت نأ ؛ب 

لقت دق ثادحألا هذO ل§   .ن<رخآلا
ّ

 ةديقع ،ةيتوOاللا ةديقعلا نأش نم ل

    .ةركفلا هذO وحمأ نأ لمآ ،مويلا نكل   .ثولاثلا
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 ءاطعإ وOو �¬»9ئر ب¢سل دحألا تولاثلاب لافتحالل دحألا اذO انªnخا دقل

 لامعألا نم ،mnبعتلا زاج نإ ةحارلل ةزاجإ ،نmيندملاو نيدلا لاجر ،عيم��ا

 تنا§ اًيأ ،لاصتا cdع ءاقبلا tq انتدعاسمل ا� نوموقت � لا ةمxلملاو ةع�ارلا

 tq مويلا اذ� لافتحالا اضيأ اندرأ   .ةدعاسملا كلت ا� نومدقت � لا ةق<رطلا

المأ تقو برقأ
ً

 tq إ ضعبلا دوع� نأ�d خأو   .اًب<رق ةس9نكلا لخادب ةالصلاmnًا، 

 ل§ tq ظاّعولل ةيدO ةباثمب نوكيل دحألا ثولاثلاب لافتحالل مويلا اذO رايتخا مت

 ،تدتعا دقل    .ظاّعولا ضعبل ةبOر n°كألا وO دحألا اذO نأ ثيح ؛نا�م

 وO ھب موقأ ام ل§ .مويلا اذtq O ظاّعولا نم افويض وعدأ نأ ،س9ّسق � فصب

 ةªnفلا كلت لاوط مxعدأو ء�¬µ ل�ل طيطختلا ةمxم مxل كرتأو خ<راتلاب مxغالبإ

      .ةمxملا هذO ة·وعص نوxجاوي
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 ،ة·وعص n°كأ رمألا دجأ تنك ن̧و ،�¬»فنب كلذ لعفأ نأل مويلا يرود ناح نكل

 مامت قثأو نآلا �qّإ نوعمتس� نيذلا ظاّعولا نم mnبك ددع دوجو عم اًصوصخ

 ثدحي امو  .mnثكب �¼م لضفأ ةق<رطب ظعولا اذO ميدقت cdع نورداق م�ºأ ةقثلا

tq ا�lة·وعص رمألا د<زي ةيمويلا ةاي.   

 

 دحأ رمألا ةقيقح pq tqو  .ةيحيسملا ةنايدلا ½mمت ام pq ثولاثلا ةديقع نإ

 نايدألا لثم   .ء�¬¿لا ضعV انم ب<ر tq ىرخألا نايدألا لعجت � لا بOاذملا

 ،موxفملا اذO فيضن اننكل ،دحاو هللا نأ ىرن نحنف ،ةيس9ئرلا ةيميOاربإلا

     "ةيxلإ ميناقأ ةثالث tq دحاو هللا" نأ �dإ mnش� يذلاو ،ثولاثلا
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 انداقتعا ريÂnت ةلواحم pq مايألا هذtq O ظاّعولا ا�Áف عقي � لا ءاطخألا دحأ نإ

 ةحارب نآلا رعشأو  .ةل<وط ةªnف ذنم كلذ ريÂnت نع تفقوت دقف   .موxفملا اذxل

الما§ اmnًسفت ميدقت cdع ةردقلا نود موxفملا اذO داقتعا عم ةmnبك
ً

 Vدق   .ھنأش 

الوسك تحبصأ �¼نأ ضعبلا دقتع� وأ �¼س Ânكل كلذ ضعبلا عجري
ً

 وO امك   .

 .كرارق ديس تنأ ،اًمئاد لا�lا

 

 اذO نأو ،بOذملا اذÄq Oانتعال ديدش حايتراب رعشأ �¼نأ لوقأ نأ دّوأ �¼نكل 

   .ا� رمن � لا ةªnفلا هذO لالخ ديحولا ي�ازع وO بOذملا
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 mnثك ،اذO انرصع يفف  .ةثيد�lا ةفاقثلا tq ا�Åدابم ثولاثلا ةديقع تسرأ دقل

لصي نمم انم
ّ

 نmل§ام نودل "ةيك<رمألا ةmnطفلا" ةينغأ تامل§ نوفرع� اًعم نو

 .لوقت � لا

 

 رخآ اولقتسا ،سدقلا حورلاو نبالاو بألا ،اmnًثك م�Æحأ نيذلا لاجر ةثالثلاو" 

 ".ىقيسوملا ھيف تتام يذلا مويلا tq ،ئطاشلل ھجتم راطق

 

 دقتعأ ال �¼نأ فªnعأ نأ بجي   .عطقملا اذO اًصوصخو اmnًثك ةينغألا هذO بحأ 

 زواجتت مل ثولاثلل اxمدقي � لا ھتركف نأو ،لاجر مxعيمج صا��أ ةثالثلا نأ

 ،mnكفتلا tq ا� قرغتس� � لا ةق<رطلا بحأ �¼نكل ،توOالل ةيساسألا ئدابملا
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 ا��ايط Í tq¼عملا لمحت ،دحاو ھلإ �dإ ةيا�Ìلا mn tqش[ � لا ،ثولاثلا ةركف نأو

   .ديجو حيÎl ءز��ا اذO نأ دقتعا  .ھيف ثدحي امو ملاعلاب كلذك لصتتو

 ھلإلا ةركف بحأ  .Ñ¬Íم تقو يأ نم n°كأ نآلا �¬Ðامح mnثت ثولاثلا ةركف نإ

    .ةطباªnم ةقالع نم n°كأ نم نوكتي يذلا

 ،ام ةق<رطب نكل ،ةئ9س ةركف pq تايص�Òلا ددعتم ھلإلا نأ ضعبلا ىري دق

 نmعتسz � لا pqو ة<رOاظ تاذ ھيدل انم ل�ف  .ةددعتم تايص�� ھيدل انم ل§

� تاذ وأ ھيفخ تاذو ،صا��ألا نم اًدج ةدودحم ةعومجم عم لماعتلا دنع ا

    .انلخادب ةدوجوم ا�ºأ فرعz ال � لاو ةلِلّضم

 

 اxًلإ س9ل ةيحيسملا tq ھلإلا نأل" :توOاللا ءاملع دحأ ،فلوف فالسوmnم لوقي

 رش¢لا دوقي ناميإلا نإف ،صا��أ ةثالث نم ةنوكم ةكرش ىرحألاب لب ،اًدرفنم
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 ةيتاذ ةكارش نّوكي نأ ءرملل نكمي ال ،كلذ عمو .ةيxلإلا ةكارشلا هذ�d Oإ

 ھلإلا نأل --mnبعتلا زاج نإ "ةيعا·ر" ةكارش نوكتي يأ -��لإلا ثولاثلا عم ةقلغم

tq لإ س9ل ةيحيسملاxًعم ةكارش ن<وكت نكل .اًصاخ ا Oتقت ھلإلا اذÑ¬� اًضيأ 

 نإف مث نمو .ھسفن ھلإلل مxسفنأب اودxع نيذلا كئلوأ عيمج عم ةكارش ن<وكت

 نيذلا ن<رخآلا عمو هللا عم ةديدج ةقالع tq ص�Òلا عضي ھسفن ناميإلا لعف

 ".هللا عم ةكارش tq اولخد دق

of Image the as Church The Likeness: Our After  ،فلوف فالسوmnم ― 

Trinity the 

Oهذ pq رخآلاب انم ل§ ةقالعو ھلإلاب انتقالع ،ةكارشلا.  Oهذ pq نأ ،ةكارشلا 

 فتا�تن امدنع ،ةكارشلا pq هذO  .م��ايح cdع ظفاحن Í ح ن<رخآلا نع دعت¢ن

tq سمmnلدعلا قيقحتل انتعاطتسا ردق جاجتحا وأ ةالص وأ ة.  Oهذ pq 
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  .لول�lا نم اًءزج نوكن نأ انل Í¼س¡ي Í ح انسفنأ mnيغ[ لواحن نأ ،ةكارشلا

    .عيم�ðل لضفأ ملاع ءانبل ،اً<وس وأ اندرفمب ،ھلعفل ïdسz ام ل§ pq ةكارشلا

 

 انكارشإ نم ھت9نادحو تنوكت ،ھتاذ دح tq ةقالع لثمي انxلإ نأ ةركف بحأ

    .اًعيمج

 

 cqقع ترمغ � لا دOاشملا ثولاث �dإ قرطتا نأ دّوأ ،عاونألا ثولاث �dإ ةفاضإ

 .�¬óاملا عوبسألا دعò� Vلقو

 

 مامأ سدقملا باتكلا لمحي وOو انس9ئر دxشم وO عبطلاب دOاشملا هذO دحأ 

  .ضيبألا ت9بلل ةلباقملا ة��xا tq نوج تناس tq ةيك<رمألا ةيفقسألا ةس9نكلا
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 نم نوجرخي مOو لئاوألا نوبيجتسملاو تاضرمملا دxشم وO يzاثلا دxشملا

 نيذلا نmجتحملل ركشلاو فاتxلاب م��اوصأ اولع[ 19-ديفوك ةحئاج دض ةكرعم

 نم نوفاعت<و ةلادعلا قيبطتب نوبلاط<و �öلس ل�شV عراوشلا tq نوmnس�

 ةلفطل نا§ mnخألا دxشملا امأ .ل<وط نمز ذنم ان�يب تشفت � لا ىرخألا ةحئا��ا

 pqو ندملا ىدحإ tq ةيجاجتحا ةmnسم ءانثأ قفشلا ءوض tq ةيك<رمأ ةيق<رفأ

 يرود لO" ا�Áلع بوتكم اxسأر قوف ةت¢ثم م�÷�ا tq ا�Ìم Ânكأ ةتفال لمحت

    "؟مداق

 

Oاشملا هذOا ةثالثلا دkكفت تلغش دق ةفلت�mnلاوط ي Oعوبسألا اذ.   Oىرن ان 

 tq ةاواسملا مدع رOاظم وتلل كردت تأدب ةفيعض ةلفط  .دxشملا tq نيابتلا

 دئاقو ،ةلودلا دئاق ،س9ئرلاو ،ةلودلا هذtq O ةيعيبطلا قوق�lا cdع لوص�lا
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Oكمت ةيفا§ ةوق  .ھتوق لما�ب فقي ،اًعيمج اندئاقو ،ةلفطلا هذ
ّ

 ءالخإ نم ھن

الؤافت n°كألا دxشملاو  .ا�Áلع نوكي نأ بحي � لا ةروصلاب رxظي ي§ ناديملا
ً

، 

 ،نmتفلتخم نmتحئاج فوفص نومدقتي نيذلا لاطبألاو نmلماعلا دxشم

 لقت الو ةلودلا هذO ةيادب ذنم ةدوجوم ىرخألاو ةرمدمو ةدجتسم امOادحإ

   .سوmnفلا نع اmnًمدت

 

 هذO طسو ام نا�م tq ،دOاشملا هذO طسو ام نا�م tq نمكت ةقيق�lا نأ نمؤأ

   .ةلاسر انل لمحي دOاشملا هذO نم دxشم ل§و  .حيúlلا ق<رطلا دجوي دOاشملا

Vس نأ دقتع[ تنك اذإ امع رظنلا ضغmn إ س9ئرلا�d نثالا موي نوج تناسmنا§ ن 

 لمحن نأ اًيفا§ س9ل ھنأ وO دxشملا اذtq O هارن نأ ûqب�ي ام ،اًديج اًرمأ مأ ةلزxم

 نع ثحبن هأرقنو ھحتفن نأ اًعيمج انيلع ،ھب ظفتحن نأ وأ سدقملا باتكلا
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 �¼لأس� نايحألا ضعtq V   .ةاي�lا tq انأدبم اxلعجنو ان·ولقب اxمxفنو ةلاسرلا

 انأف  .ال نأ مxل لوقأ ام اًمئاد ،ال مأ سدقملا باتكلاب نمؤأ تنك اذإ امع سانلا

 �dإ ةيا�Ìلا tq لصأل اxكلسأ نأ �¼نكمي � لا لبسلا ل§ cdع يوتحي ھنأ نمؤأ

 اذO ا�Áلإ mnش� � لا قئاق�lا ل�ب نمؤأو ھلإلا اذ� نمؤأ انأو ،ھلإلا عم ةكارش

 ال ةتفاللا cdع بوتكملا لاؤسلا اذO ،هذO ةmnغصلا ةاتفلا ةروص tq   .باتكلا

 لاؤسلا اذO  .طقف س9ئرلا �dإ وأ ةطرشلا طابض �dإ وأ عمت�kا �dإ ھxجوت

 ص�� ل§ �dإ ةxّجوم لاؤسلا اذtq O ةنوفدملا  ةخرصلا هذO  .كلو �q ھّجوم

 نوقفصي مOو نوجتklاو ةيúlلا ةياعرلا tq نmلماعلا دxشم   .اًضيأ انم

 ةروصلا نع ةkl ،ا�Áلع نوكن نأ نكمي � لا ةروصلل ةkl وO ضعبلا مxضعبل

 ل§ لخاد ةدوجوملا لضفألا ة��ýلا نع ةkl ،اًمئاد ا�Áلع نوكن نأ بجي � لا

 .انيف ص��
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 يأ ھلإلا نm·و ان�يب دجوت ال نOارلا عضولا tq اننأ ،لاق ھنأ تعمس دقل 

 نكل ،نآلا ذي¢نلاو ½��Âا لوان¡ن نل  .mnيغتلاب اًعيمج مكدشانأ �¼نكل   .تا§ارش

 انس�انك نإ ،لاق ھنأ تعمس دقل  .��ت�ت نلو ملو ةقيثوو ةيح ھلإلا عم ةكارشلا

 نكل ،ةقلغم س�انكلا تايانب نوكت نأ نكمي  .حيmn Îlغ اذOو ،ةقلغم

[ نلو ةقلغم تس9ل ةس9نكلا
ُ

لغ
َ

 ضغV اًعم نوفتا�تم ،ةس9نكلا نحن اننأل ،اًدبأ ق

 هذtq O اًدج اًديعV هللا نأ ودبي لاق ھنأ تعمس دقو  .نا�ملا وأ نامزلا نع رظنلا

 ھتاذ tq تاقالع نم نوكتي يذلا ،ةيxلإ ميناقأ ةثالث tq دحاولا هللا نكل ،ةªnفلا

   .كسافنأ عVاتت لثم كيلإ ب<رق

 



 15 نم 14  

 

 حرش نكي مل نكل ،مويلا ثولاثلا مكل حرشأ مل �¼نأ ةقثلا مامت قثاو انأو

 ضقي مل" :غzوªnسمرأ نرا§ لوقت امك   .ا�!عضو � لا ةط��ا  نمض ثولاثلا

 ل§و دسجتلا رس وأ ةيلصألا ةئيط��ا وأ ثولاثلا نع ثيد�lا tq ھتقو عوس�

Oكفت تلغش � لا رومألا هذmn يحيسملاmاوءاج نيذلا ن tq ھنكل .ةيلاتلا روصعلا 

 ".فطللا رش�<و ��mnا لعفي سانلا نmب راس

 

 tq لثمت ھلإلا عم انتاقالعو ن<رخآلاب انتاقالعف  .ب�lا رشz دقل ،راصتخاب

 ام عيم�� جالعو ،انطباور مظعأ pq هذO  .ةدحاو ةقالع ا��اذ دح tqو ا��ايط

 .عوس� عابتأ انتفصب �¬»9ئرلا انرودو ،انملؤي
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 دحاولا ھلإلا ،ثولاثلا مساب ةمل�لا هذO ميدقتل تقِفو دقل ،ي[اوخأو ي[وخأ

 ةئيط��ا نم انذقني نأو قلخي نأ cdع رداقلاو ،ةيxلإ ميناقأ ةثالث نم نَوكملا

 نmمآ ."سدقلا حورلاو نبالاو بألا وO" ،انفالسأ انملع امكو ،انظفح<و


