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 األقانيم الّثالثة

 
 الّسؤال: ما المقصود من الّثالوث واألقانيِم الّثالثة؟ 

 
ّن حقيقةة األلويّيةة المقّدسةة عةن دن هةدرلها التا نةاتز المنّنيةة عةن دن  هصةّوريا إالجواب:  

ص د مةةن اصةةا فهةةامز يةةذح الحقيقةةة الّرالانيةةة ل هقبةة، الّهقسةةيمز ألّن الّهقسةةيم والّهعةةدّ ذوو العقةةول واأل
الاليقةةةة المملنةةةة الوجةةةود ولةةةي  مةةةن العةةةوارب الّوار ةةةة علةةةت واجةةةب الوجةةةودز إّن الةةةّذات ا لهّيةةةة 

دز والحقيقةةة الّرالانّيةةة لهةة  دسةةمت مةةن دن  هصةةّور لهةةا مقةةام دو مقّدسةةةع عةةن الهوح ةةد فمةةا تالةة  تالّهعةةدّ 
 هةةنال فةة  مرهتةةة ألّن ذلةة  عةة ن الةةّنقص ومنةةا و للتمةةالز ودمةةر ممهنةةا ومحةةالز ألّنهةةا مةةا نالةةت ول

  علةةّو الّهقةةدي  والّهننوةةّز ولةةّ، مةةا  ةةذلر مةةن الّاهةةور وا قةةرام ا لهةةّ  فالمقصةةود منةةّ يةةو الّهجّلةة
نّنل ف  مراهب الوجود. فالحّق لمال محب والالق نقصان صر  وهنّنل الحةّق فة  ا لهّ  ل الهّ 

قةةةراقّ لهجّلةةة  الّقةةةم  علةةةت ال مةةةرآة الّصةةةافية مراهةةةب الوجةةةود لهةةةو عةةة ن الةةةّنقصز ولتةةةّن اهةةةورح واع
ة الّه  سوعت عل ها الّقفافةز فجميا ما ف  التون آيات تايرات للحّق لالتا نات األرضيّ ة الّلويف

والجتةةال واألقةةجار واألثمةةار علةةت قةةدر  ى دقةةّعة الّقةةم  ولتّنهةةا هلقةة  يةةذح األقةةّعة علةةت الّصةةحار 
 هاهر وههراّلت وهص، إلت الغاية المقصودة من وجوديا.

 
لتام، فهو لالمرآة الّصافية الّه  اهرت والرنت ف ها قم  الحقيقة بجميا ودّما ا نسان ا 

صفاهها ولمالههاز لهذا لانت الحقيقة المسيحّية لالمرآة الّصافية الّقفافة ف  نهاية الّلوافة 
 والّوهارةز فهجّلت قم  الحقيقة والّذات ا لهّية ف  هل  المرآة واهرت ف ها حرارهها ونورانّ هها.
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الّقم  فما هنّنلت من علّو هقديسها وسماء هننوهها وما اّهاذت ف  المرآة مننًل ول  دّما 
مأوىز ب، ي  تاقية مسهقّرة ف  علّويا وسمّويا ولتّنها اهرت وهجّلت ف  المرآة بجمالها ولمالهاز 

ن دّننا قايدنا الّقم  ف  مرآه ن إحدايما المسيح واألارى روح القد  يعن  ولو نقول اآل
يدنا قموسًا ثالثة إحدايا ف  الّسماء واثنهان ف  األرب لتّنا صادق نز ولو نقول دّنها قم  قا

واحدة وف  فردانّية محضة لي  لها قرو  ول مث ، لتّنا ديضًا صادق نز واالصة القول دّن 
الحقيقة المسيحّية لانت مرآة صافيةز ودّن قم  الحقيقة يعن  ذات األحدّية اهرت وهجّلت ف  

الوالّية هَجّندت وهعّددت   المرآة تلمالت وصفات غ ر مهنايية ل دّن الّقم  الّه  ي  ذات الرّ هل
 i"األب في االبن"ب، الّقم  قم  واحدة ولتّنها دقرقت ف  المرآة ويذا معنت ما يقولّ المسيح 

ذي لّ يعن  دّن هل  الّقم  اايرة تايرة ف  يذح المرآةز فروح القد  يو نف  الفيب ا لهّ  ا
ة مقام قلب المسيح وروح القد  مقام روح المسيح. إذًا اهر وهجّلت ف  حقيقة المسيحز فالبنوّ 

ثبت وهحّقق تأّن الّذات ا لهّية وحدة محضة لي  لها قبيّ ول مث ، ول نا رز ويذا يو 
ّل فأسا  د ن ّللّا يلون مبنّيًا علت مسألة غ ر معقو  لة ل يملن المقصود من األقانيم الّثالثةز واع

هصّورياز ول ف هتّلف العقول تاعهقاد ما ل يملن هصّورحز والحال دّن ما لي  لّ صورة معقولة 
ول يسا العق، دن  هصّورح فهو ويم صر ز فقد ثبت اآلن من يذا البيان المقصود من األقانيم 

 ة هللا.الّثالثة وثبهت ديضًا وحدانيّ 
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