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 اهللا اآلب 
 ماثيو بار�ت بقلم  

ىلع عكس  ).  ٤:  ٦" (تثنية  َواِحدٌ   رَبٌّ   إِلَُهنَا   لرَّبُّ ا"  هذا:ا، فهو  العهد القديم إيمانًا مر�ز�ًّ يف  ة إرسائيل  و�َّ إن اكن يف هُ 
ت ،  اليت عبدت العديد من اآلهلةمم  األاليت اكنت ُ�يطة بإرسائيل،  األمم   ا  واحدً   إلًها يعبد    عٍب كشإرسائيل    تم�َّ

 دين. وحِّ . لقد اكنوا مُ فقط

� واحد. بل يع� أيًضا أن هذا اإلهل � وحيد    ود وج بد اإليمان  رَّ ليس ُ�   ييقل�ن ينبيغ نلا إضافة أن اتلوحيد احلق
مق. بل،  يفتقر إىل العُ صطلح "�ساطة اهللا". وهذا املصطلح ال يع� أن اهللاون ىلع هذا مُ طلق الالهوتيُّ ليس سواه. و�ُ 

إىل أجزاء. فاألمر ليس    مٍ قس غ� من  كما أنَّه نًا من أجزاء،  كوَّ ة اهللا. فهو ليس إلًها مُ البساطة هنا �ُش� إىل وحدانيَّ 
بإماكنك جتميع لك   لو اكن  "اهللا".   صفات كما  �سميه  ما  انلهاية ىلع    �   صفاته ف .  واحد  اهللا  ما،إنَّ  اهللا تلحصل يف 

، قول إن اهللا واحد ال يع� فحسب إنه ال يوجد  . فلك ما يف اهللا هو ببساطة اهللا. من ثمَّ صفاتهوجوهره هو    ١جوهره 
 سوى � واحد حقييق، بل أيًضا يع� أن هذا اإلهل هو � واحد يف اجلوهر. 

 : إعالن اثلالوث يف اإل�يل

ة اهللا ما هو سوى بداءة  اعرتاف إرسائيل بوحدانيَّ س، فأنت ىلع دراية بأن  قدَّ إذا كنت قد قرأت قصة الكتاب المُ 
   ر�ما ن أعلن عن ذاته بأنه ثالوث.  إعالن اهللا عن ذاته. فاهللا اذلي أعلن عن نفسه بأنه واحد، هو عينه اهللا مَ 

ُ
 علنت أ

، الرب عهد القديم، ل�ن يف العهد اجلديد صارت أ�رث وضوًحا وجالء بميالد ابن اهللال  يف  ا ضمنيًّ   ةديَّ اتلعدُّ   هذه
ابنه فحسب، بل أن هذا االبن  ميجء  علن اهللا اآلن نفسه يف  � يقول لم يُ العربانيِّ الرسالة إىل  �سوع املسيح. و�تب  

ْشيَاءِ اهو "َ�َهاُء َ�ِْدهِ، َورَْسُم َجوَْهِرهِ، وََحاِمٌل لُكَّ 
َ ْ
 ). ٣-١: ١ْدَرتِِه" (عرباني� قُ  بَِ�ِلَمةِ  أل

ربنا األناجيل األر�عة أن االبن اكن قادًرا ىلع ٣" (آية  ً�ا خِلََطايَانَا َ�ْطهِ ؟ ليك يصنع "جاءفلماذا  
ُ

). و�يف صنع هذا؟ خت
لنا يف اجلسد ليك يفدينا حبياته وموته وقيامته. هذا االبن، اذلي داعه يوحنا  د من أجلنا. لقد مثَّ ه قد جتسَّ خالصنا ألنَّ 

، ١٤: ١هللا ذاته، "َصاَر َجَسًدا وََحلَّ بَيْنَنَا"، ليك نأخذ �ن "نِْعَمًة فَْوَق نِْعَمٍة" (يوحنا  األس� عن"اللكمة" كونه اإلعالن 

 
اجلوهر   ١ أو  الطبيعة  هو  كينونته،  أو  اهللا،  جوهر  اآلب  اإلل�إن  إن  اهللا.  �عله  اذلي  القدس  ،واالبن  ، الواحد،    هم   والروح 

homoousios    بالصفاتق  � اكمل ومساو لآلخر، وهم � واحد. و� أقنوم متطابق فيما يتعلَّ هو  فلك أقنوم    –"  اجلوهر  "من نفس أي 
 ة أخرى. و� صفة إهليَّ  ،والسلطان ،واحلق  ،والصالح ،والعدل   ،والقداسة  ، ةوالقوَّ  ،واحلكمة  ،كينونةمتساوون يف ال – ةاإلهليَّ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢١٢٠ ©

إعالن اثلالوث. فهذا اهللا الواحد هو اآلب واالبن والروح بإعالن اإل�يل، ن�ون قد نلنا    :). ها هو بيت القصيد١٦
 القدس. 

 :ةاألبو�َّ 

نا عطيتُ   ال  نةعيَّ الكنيسة عقيدة اثلالوث من خالل تقديم ألفاظ وعبارات مُ يف    لقد أوضح بعض أفضل الالهوتيِّ�
اهللا   خلصوا إىل أنَّ لقد    ىلع سبيل املثال،  ما أيًضا حتمينا من اهلرطقة.، إنَّ فحسب  اهللا اثلالوث   حول طبيعةفهًما أوسع  

. أعلم أن هذا  موجود بذاته من اجلوهر اإلل�باء قول: لك أقنوم  . و�ما راق لآل أقانيمه ثالثة  واحد يف اجلوهر لكنَّ 
ه طر�قة لضمان أن اثلالثة أقانيم يف جوهر اهللا متساوون. فاجلوهر اإلل� ليس يبدو عل� حبت، ل�ن الحظ أنَّ 

لك أقنوم  يف  موجود نقسم اجلوهر الواحد غ� المُ  ع ب� األقانيم. ال، فلك أقنوم � اكمل، ألنَّ ًما إىل أجزاء يلتوزَّ قسَّ مُ 
 بهرطقة  دىَع هذه ما تُ   –  من اثلالثة من األبد إىل األزل. فاآلب واالبن والروح القدس ليسوا ثالثة آهلة منفصلة

ة. بل هم   بهرطقة األر�وسيَّ دىَع فهذه ما تُ   –  أقنوم منهم أقل من اآلخريُوجد  . بل هم � واحد. وال  اثلالوث اإلل�
 من األزل و�ىل األبد � واحد متساو��. 

ه  ة اليت � اإليمان بوجود � واحد لكنَّ ، نقع يف فخ هرطقة الشالكنيَّ اثلالوث اإلل�ب هرطقة  و� �اوتلنا تلجنُّ 
ة متمايزة  ها تنكر أن اآلب واالبن والروح القدس أقانيم حقيقيَّ هرطقة أيًضا ألنَّ �تلفة. هذه    أشاكل إىل ثالث  يتغ�َّ 

 واحد ندعوه �ن باهللا. أقنومد أقنعة يرتديها رَّ هم ُ� م أنَّ علِّ ن هذه اهلرطقة تُ إعن بعضها. بل 

هذه األقانيم    علنس يلقدَّ الكتاب المُ ل ما األسماء اليت أطلقها  ؟ حسنًا، تأمَّ حتديًدا   اثلالثة أقانيمم�ِّ يُ   اذلي  ل�ن ما 
ىلع عكس تصوُّرنا  ل�ن  و ب االبن.  آه هو  ل هو اآلب ألنَّ اثلالثة نلا: اآلب واالبن والروح القدس. األقنوم األوَّ 

ب ذلاته. ولم  آ هللا اآلب  ، ىلع عكس اآلباء البرش�ِّ�، ليس. وأيًضا أزيلًّا ب ابنه آ فاهللا اآلب هو ،  ةعن األبوَّ البرشي 
 بال بداءة.  أزيلَّةته ن ابنًا قط. فأبو�َّ ي�

ة ل�نو. مولود من آبيه ها األقنوم اثلا� هو االبن ألنَّ مَّ أ لم ي�ن قط زمن لم ي�ن فيه   البرش�َّة،  ىلع عكس ابلنوَّ
ته االبن. ف ة  بنوَّ ساه  اآلب واالبن هما من تنفَّ   . األقنوم اثلالث هو الروح القدس ألنَّ أزيلَّة  والدته والدةو  . أزيلَّة  بنوَّ

القدس  آلب. فهو الروح  احفيد    وال هو  ،ه شقيق لالبنمن اآلب واالبن). فهو ليس ابنًا ثانيًا، كما لو أنَّ   انبثق(أو  
 ألنه لم 

َ
 . انبثقبل  يُودل
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اثلالثة    قانيماأل  ب�  "، وهذه العالقات وحدها ما تم�ِّ األزيلَّة  املصدر "عالقات  ما نصفه هنا يُدىَع   إنَّ   يف الالهوت،
 ).االنبثاقو ،ة، وابلنوَّ ٢عدم الوالدة ة (األقنوميَّ   خصائصهمد وحتدِّ 

 املصدر:

 ال يم�ن نقلها،هذه فر�دة دلى لك أقنوم من اثلالوث. ف�    زيلَّةاأل  املصدرر�ما الحظت هذا فعًال، ل�ن عالقات  
. ل�ن هذا ال  غ� الُمنبثقو   املولود ل أقنوم اآلب ىلع سبيل املثال. هو الوحيد غ�  ها ال يم�ن �شار�ها. تأمَّ بمع� أنَّ 

من اآلب    الُمنبثق؛ وال يم�ن أيًضا تطبيقه ىلع الروح القدس  ل منذ األزمن اآلب  املولود  يم�ن تطبيقه ىلع االبن  
باء الكنيسة  . هلذا السبب، راق آل ة بأقنومهفر�دة خاصَّ   صفة هذه  و؛  املولود األزل. فاآلب وحده هو غ�  منذ    واالبن

ه وحده لم  ، ألنَّ مصدربال    املصدر ") يف جوهر اهللا. يف الواقع، هو  املنشأ" أو " األصل" (أو "املصدردعوة اآلب بلقب " 
 من أي آخر ولم    قثينب

َ
ته  و�َّ اهللا هُ   أعلنة يف اثلالوث، كما أنها �رشح ملاذا  من أي آخر. هذا ما تعنيه األبو�َّ   يُودل

 ة بتلك الطر�قة. لوثيَّ اثلا 

  اآلب قد أرسلهة حقيقة أنَّ يربز أهميَّ   ، يف إ�يل يوحنا،ىلع سبيل املثال، هل �ساءلت قبًال ملاذا اكن الرب �سوع 
االبن   املثال،(باعتباره  أنَّ ٣٦،  ٣٠،  ٢٤:  ٥يوحنا    ىلع سبيل  العكس،  ملاذا ليس  أ  )؟  االبن؟رسلاآلب  يقول   بينما   ه 

من  هو  االبن    بن يف أنَّ . ي�من السبب يف إرسال اآلب االاألمر �شلٍك �تلف  نرى ، �ن  عشوائيًّا األمر    نَّ إابلعض  
 األزل.   ذمنمن اآلب مولود ه ا، ألنَّ اآلب أزيلًّ 

ة  ل انلقطة  وتتمثَّ  ًدا وسكب الروح القدس يف يوم  تجسِّ اثلالوث يف تار�خ اخلالص (إرسال االبن مُ   أعماليف أن  الُمهمَّ
  ا ممَّ   أ�رث   األصل واملصدر   كونه   اآلب   يعكساذلي    فما ا.  س�) تعكس عمًدا عالقات األقانيم اثلالثة رسمديًّ اخلم

األزل إذ لم ي�ن قط زمن لم ي�ن فيه االبن؟ يف ضوء ذلك،    ذ من  ودلهنفسه اذلي    االبن  الزمان، يف  ابنه  أرسل  هأنَّ 
 (مىت  س اآلب أوَّ قدَّ  الكتاب المُ ب أو �ُس�ِّ ما يُرتِّ   اغبًلا 

ً
االبن والروح القدس    )، ليس ألنَّ ٧:  ٥يوحنا    ١؛  ١٩:  ٢٨ال

اإليمان   قانونم  علِّ يُ ون ومتساوون، كما  أزيلُّ   فاثلالثة  –  من اآلب حبسب الطبيعة أو أتيا بعد اآلب يف الزمن   لأق
ألنَّ  هذا  بل  املولود    اآلب   األثنايس.  وغ�  املصدر  منه    األصلهو  و  ُودِلَ اذلي  القدس.    انبثق  منهما االبن  الروح 

 الرتتيب يف الزمن ح� أرسل اآلب االبن والروح القدس، كونه مصدرهما وأصلهما.  ينعكس هذا 

 

 
ه   اآلب عن االبن وعن الروح القدس. فاآلب � اكمل، مثل األقنوم� اآلخر�ن، لكنَّ ة اليت تم�ِّ األقنوميَّ   الصفة هو    الوالدةعدم    إنَّ   ٢

 . اآلب ليس من أحد. أزيلَّا  مولود ق بأقنومه، فهو غ� فيما يتعلَّ 
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 : مالُمصمِّ 

م اخللق واخلالص. فمن جانب،  ُمصمِّ   أن نطلق عليهته، فمن الالئق أيًضا  اثلالوث حبسب أبوَّ   مصدرإذا اكن اآلب هو  
ة أعمال اثلالوث اخلارجيَّ فللثالوث بأ�مله.    منقسم انلظام املخلوق هو عمل واحد غ�    جتاهلك عمل خاريج للثالوث  

أةغ�   هم واحد يف الطبيعة واملشيئة. ص ألنَّ كونهم واحًدا يف اخلال   تعمل، بمع� أن األقانيم اثلالثة �زَّ

  ات صاتلخصي"  وهذا ما يُدىَع   –  من أقانيم اهللا اثلالثة  ةدة للك أقنوم ىلع حدو� الوقت ذاته، هناك أعمال خاصة ُ�دَّ 
ومع  هو إ�از اهللا بأقانيمه اثلالثة.    بلبأقنوم االبن بمفرده،    يتمد ىلع سبيل املثال. فهو لم  اتلجسُّ يف  ل  ". تأمَّ ةاإلهليَّ 
دن  أقنوم االبن هو مَ  فإنَّ ، ذلك  عن الروح القدس يف يوم اخلمس�.  مشابهأمر يم�ن قول .  جتسَّ

نا ل�ن ماذا عن اآلب؟ بما أن اخللق واخلالص أعمال يتشارك فيها األقانيم اثلالث، ف ن  من حقِّ صف اآلب  أن 
العالم بواسطبالُمصمِّ  القدُّ م. فاآلب خلق  فدى �تار�ه بواسطة االبن    اآلب وس. و�املثل،  ة لكمته (االبن) بروحه 

 وس. بروحه القدُّ 

وه ط هل األقانيم اثلالثة وأ و� نطاق أوسع، مع أن الفداء قد خطَّ  ة يف  قوه، ل�ن هناك بعض اجلوانب اخلاصَّ وطبَّ   تمُّ
واألصل   املصدر كونه    فاآلب،  دة للك أقنوم. الفر�   اخلصائص حسب    ة ب إىل لك أقنوم ىلع حدعمل اخلالص هذا تُنسَ 

مد يلُ ابنه يلتجسَّ   أرسل،  املنشأو   ىلع الفداء    طبِّقوس يلُ روحه القدُّ   أرسلالفداء، وعند ذلك الزمان (مع االبن)    تمِّ
قال . و�ما  ا له، والروح القدس هو ُمكمِّ هذهذ خطة اخلالص  م خالصنا، واالبن ُمنفِّ صمِّ هو مُ   فاآلب�تاري اهللا.  

ة: "اآلب َع�َّ انلعمة للمختار�ن،  بلغة أدبيَّ   )Johannes Van der Kemp(  الالهو� املصلح يوها�س فان دير كيمب
 عها ىلع خاصة اهللا". و�وزِّ  يُطبِّقها واالبن اقتناها، والروح القدس 

 : أبناء اآلب

ألقنوم  اة  تنا هذه عن بنوَّ بنوَّ ختتلف  . ه باتلب�ِّ ءأبنا نا م خالصنا، فنحن نلا يق� عظيم بأنَّ إن اكن اهللا اآلب هو ُمصمِّ 
م خالصنا، اذلي أرسل وُمصمِّ   مصدر اآلب هو    مع ذلك، ألنَّ وته بالطبيعة).  تنا بانلعمة، أما بنوَّ اثلا� يف اثلالوث (بنوَّ 

  انا.نلدعوه أب عوتنا نا يف اعئلته يف املسيح ومن خالهل ود يتبنِّ  يم�نمنه،  املولود ابنه الوحيد  

 

 Midwestern Baptist Theologicalالهوت (  لكيَّةشارك لالهوت املسييح يف  ادلكتور ماثيو بار�ت هو أستاذ مُ 

Seminary  (  ،ر اتلنفيذي ملجلة  حرِّ المُ بوالية م�وري، ويف مدينة اك�ساس سييت)Credo Magazine(  .ف  ؤلِّ مُ   وهو
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 None Greater: The Undomesticated Attributes of) و(Simply Trinity(العديد من الكتب، بما يف ذلك  

God .( 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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