


 والحفرة.. والقديس .. المالك 

،عأسر عىييسارر عأغسررنيسى ُيروى عنررلعديسر ي ع
ك لعس ئودًعنلىعش نئعدييحو،عىك لعيفكروعير ع
إن د عكت ي عنرلعديار يىاعديسر ى ،عوأ عنفر ع
صغيودًعيحالعا ءعالعدييحوعىيصي عي عحفرو ع

ع.صغيو عنلىعديش نئعك لعق عحفوه عيسفس 

عا ذدعتفعلعي عيس ؟ع:عيسأي عديس ي 

إسسررر عأقرررىاعيرررحيوديعدييحررروعيررر عهرررذ ع:عأج يررر 
ع.عديحفو 

ىكير عتسرحعحفوتر ع:عيتعجبعديسر ي عىأج ير 
ع؟عديصغيو عهذدعدييحوعديىدسح

ىأسررريعكيررر عتسرررتىنبعنسيررر  ع:عأج يرر عدينفرررل
دياررر يىاعديسررر ى عيعسلررر عدييشرررو عدياحررر ى ؟ع

 … ىإختفى



ويارر عهررذدعداختيرر وعسررى عيكررىلعىدحرر دع
ع!العدألكاوع قةعي عحي  عدياؤال

ير ع"عديرذدت عدإلتك ل"يهلعسصوعنلىع•
تحسيررررروعدحترررررىدءعفعي يك ارررررلعيررررر ع

عنسىيس عدياح ى  ؟ع

أاعس و عألعدإليا لعهرىعحكارةعديعسرلع•
عديت عتساىعيىوعنلاعدإلسس ل؟ع

إسه عص اةعيتكيوعنسلس عدييشو ،عىيكسه ع
سعاررررةعدينفىيررررةع:عه يررررةعديسررررا ءأيضرررر ًع

دألي يرررةعىي يتررر ي عدألارررلعدأليررر  عي يتسررر اع
ىيياررر ع.عىديسارررىعيررر عناررروعحضرررىوعف

نلسررر عاععدإلختيررر وستاترررحعيسعارررةعحويرررةع
سسسىعألعديتكيوعحّىلعديا  عدألوىععديىع

 .إيلي عاوّىع



 صح أم خطأ؟

  ) ..... ( اإليمان يسمو بالعقل فوق العلم البشري•
  ) ..... ( الطفولة هي نعمة النمو في معرفة هللا•
  ) ..... ( ليس سبيل معرفة هللا اإلتضاع•



 سر التثليث والتوحيد
 

أنلسرر عيسرر عفعاحرربععسرروعإيهرر •

دييشرروعاررلعأجررلعاحيترر عديكايررو ع

ع...يس ع

ارلعخر لعأسيي ئر عكشف عىأنلس ع•

نيروعديعصرىوععديس يسيلعىوسل 

ع..ىدألجي لع

يارررفعصرررفح يعديكتررر بعسررروعفع•

حياعأنللعيسر عفعنرلععدياس  

ع..ذدت عينووعشتىع



 سوعديا يىاعديس ى 

سرروعسرروعديارر يىاعهررىع•

ع..ععديحبعدإليه 

سررروعدسسرررك بعديوحارررةع•

ع..نلىعقلىيس ععدإليهية

سررروعديعيرررىوعديحسيسررر ع•

العديارىيعإيرىعديحير  ع

،عىقي اسر عدير دئاعدألي ية

ع..ي عديسا ىي يع

يسررررررر عسررررررروعحررررررربعفع•
 ..عىاحيتس عي ع



 :أكمل
 

 :سر الثالوث

 ..هو سر 
 الحب اإللهي ...................

 ..هىعسوع
 انسكاب الرحمة اإللهية .................................

 ..هىعسوع
 العبور من الموت إلى الحياة ........................................

 ..هىعسوع
 محبتنا هلل ...............



 دور العقل في قبول األمور اإللهية وخاصة عقيدة التوحيد والتثليث

ألعيصررررلعإيررررىععديعسررررلعىحرررر  عاعيسررررتنيح(1)
عاعويةعفعاعويةعىدضحةعصحيحة

اعسرررييلعياعويرررةعفعاعويرررةعصرررحيحةعإاع(2)
عي إلن لعدإليه 

عنرررلعخضرررىععديعسرررلعإلن سررر يعفيجررربع(3)
ع:سفس 

اعيتعررررر وقعديعسرررررلعارررررحعداياررررر لعىاع•
عيتكررر ا لعاعررر ًعدإلياررر لعارررحعديعسرررل،عيرررلع

ع(3:ع11نب)

يرريعقعديحسرر ئوعدي يسيررةعألعتعلررىعياكررلع•
،عىحيساررر عيرررىوعاسرررتى عديعسرررلعأحي سررر ًع

يتىق عديعسلعنس عح ى  ،عيكالعدإليار لع
 .عدياسيو 



ىح دسيررررررررةع(ع1)
 ف

ديجررررررررررىهوع(ع2)
 ىدألقسىا

ديجررررررررررىهوع(ع3)
 دإليه 

دألقسرررررررررررىاع(ع4)
 دإليه 

 أقسىاعدإليل(ع6) أقسىاعدآلب(ع5)
أقسرررررررررررررررىاع(ع7)

 ديوىحعديس  

ن قررررررررررررررةع(ع8)
دألقررر سياعديا ارررةع

 اع ًع

نسيرررررررررررررر  ع(ع9)
ديتاليررررررررررررررررررررررراع
 ىديتىحي عكت يي ًع

نسيررررررررر  ع(ع10)
ديتاليررررررررررررررررررررررراع
 ىديتىحي عكسسي ًع

نسيررررررررر  ع(ع11)
ديتاليررررررررررررررررررررررراع
 ىديتىحي عنسلي ًع

تشررييه يع(ع12)
ديتاليررررررررررررررررررررررراع

 ىديتىحي 

نسيرر  عديارر يىاع(ع13)
ديىاسيررررررررةعىديتاليرررررررراع

 دياسيحية

سرررررروعدييررررررىاع(ع14)
 ديا يا

يوك يعإيا سسر ع(ع15)
ىشرررررررررروكتس ععاررررررررررحع

 ديا يىاعديس ى 



 وحدانية هللا( 1)



 وحدانية هللا
ديررر و عدألىلعديرررذ عتعلاتررر عهرررىععىح دسيرررةعف•

كر لعديعر ياعغ وًقر عع..ديكسيسةعىنلات عيلعر ياعكلر 

يرر عديعيرر   عديىاسيررةعىتعرر  عدآليهررة،عى خررلع يرر ءع

ديكسيسررةعيرر عاس قشرر يعىاجرر  ايعاررحعديف سررفةع

ع..عديىاسييلعحتىعأظهوىدعيهاعيس  عاعتس ها

ىكراعضرحيعير ا ع،عكاعج ه يعديكسيسةعىن سري•

 !ديشه دءعيتاسكه عيعي   عدإلي عديىدح 

عق دسرر يىديكسيسررةعيرر عصررلىدته عدينسسرريةعاررلع•

عدألجييررةىنشرري يعىأك ييررلعىجسرر لديعىصررلىديع

ي يحسيسرةع»ع:قر سىلعدإليار لعتحوصعنلرىعتو ير 

 .«سؤالعيحي عىدح 



 الصفات اإللهية التي ينفرد بها هللا وحده
 
 
 
 
 

 غير قابل للتجزئة أو التقسيم.. هللا روح بسيط ال تركيب فيه -1

فعوىحعىديررذيلعيسررج ىلعيرر عييرر يوىحع"عكارر عقرر لعديرروبعيسررىععيلارروأ عديسرر اويةعوىحعف
ع(..ع24:ع4عيى"ع)ىديحوعيسيغ عألعيسج ىد

ربعارلعأشري ءعععديش ءععفعوىحعيسينعاعتوكيبعيي ،عألل بعيي عأليًير ،عيرلعهرىعاوكَّ دياوكَّ
ربعارلعدألكسرجيلعىديهير وىجيلعىهار عسر يس لعير عق عسيست عي عديىجى ،ع يااً عديار ءعُاوكَّ

ع.ديىجى عنلعديا ء

يررة" رربعييسارر عسحررلعنييعررةعاوكَّ ديي يرر عكيرروي عناررى ع)ع"يرر بعيسررينعيرر عنييعترر عىغيرروعُاوكَّ
 (أغسنيسى ديس ي ع)ع"فعجىهوعاجو عاعتوكيبعيي ":عىأيض ًع(عدي يل



وىدعفعيررر عصرررىوع• كرررلعديرررذيلعصرررىَّ

أىعديسرررررر وععديشررررررا عااررررررلا  يررررررةع

أىعديذيلعصسعىدعي عتار ايً ععديساوعأى

ىيسيةع يهةععىصىًودعاالعنجلعأيي 

قررررررررر ا ءعدياصررررررررروييل،عأىع يهرررررررررةع

جايعهاعأخنأىدعير عيهراعديهس ى ،ع

ع،عف

وىحعيهرررذدعدإليررر عديرررذ عسعيررر  عهرررىع•

،عيسرررينعىنسرررلعك ارررلعاعجسررراعييررر 

ررر عيررر ع ىيكرررلعيررر علارررلعاعررريلعتجسَّ

ي يصرررررىو ع،عىيرررررذي عشررررركلعإسسررررر ل

ديىحيرر  عديترر عسسررتنيحعألعستصررىوع

ييه عفعي عتجس  عه عصرىو عوبع

 .دياج عيسىع

 فعنسلعك العاعجساعيي ع-2



،عاعيخلىعاس عاك لعيافعكلعاك لعىلا ل•
ىح ضرروعيرر عكررلعلارر ل،عيررلعهررىعخرر يوع

أََارر عأَُاررفُعأََسرر ع»عقرر لعنررلعسفسرر ..عديررلال
ب ع رررَا َىدَيعَىدألَُوَق،عَيسُرررىلُعديررروَّ وعإ)ع«ديسَّ

ع(ع24:ع23

ع،ىفعاىجررررى عيرررر عكررررلعاكرررر لعي يك اررررل•
ديت عتشووعيت خلعإيىعحجوت عي يشا ع

ىحجوترررر ،عىارررر يست عىارررر يست ،عىتعرررراع
ديىجرررررررى ،عىتشرررررررووعيك ارررررررلعقىتهررررررر ع
ىي نليتهررر ،عيتنرررو عديظلارررةعىتحارررلعيسررر ع
ديررر  ءعىتنهررروعدألاررر كلعارررلعديجررروداياع
ىديايكوىيرررر ي،عىهرررر عشررررا عىدحرررر  ،ع
تسوبعيسر عدياعسرى،عىديتشريي عارحعديفر ووع

 .أللعإيهس عشا ع دئاةعاعتغوبعأيً د

 فعغيوعاح ى عىغيوعاتس  ع-3



 ؟..هلعفعاىجى عي عأا كلعديشوعىديسج سةعىجهساعديس و

 ..ععفعي عكلعاك لعىاعيخلىعاس عاك لسعاع•

،عيرررؤاوعىاعيترررأاواىجرررى عيررر عأاررر كلعديشررروعىديسج سرررةعىهرررىع•
 ديت عتشووعنلىعدألا كلعديالىاةعيتنهوه ،ععديشا عاال

ُيسررتعللعىهررىعاىجررى عيرر عجهررساعديسرر وعاعيتررأاوعي يعررذدي يعإسارر ع•
 .يع ي 



 صح أم خطأ؟

  ) ..... ( هللا روح غير مركب•
  ) ..... ( هللا غير موجود في جهنم•
  ) ..... ( هللا ُمستعلن بعدله في جهنم النار•



ألي عأ عاعي ديرةعير ،ع..عأ عألي عأي   فعسوا  ع-ع4
ىأيررررر  عأ عاعسه يرررررةعيررررر ،عاعي ديرررررةع
أللييت ،عىاعسه يةعألي يت ،عىيرذي عقر لع

ع:عنلعسفس 

لُعَىأََسرر عدآلَخرروُع.عأََسرر عُهررىَع»• «عأََسرر عدألَىَّ
ع،(12:ع48أشع)

أََسررر عُهرررَىعدألَيَرررُ عَىدُيَيررر ُء،عدُييََ دَيرررُةع»•
َه َيةُع ع(.ع8:ع1وؤع)ع«َىديسِّ

ىدييشروعخ ير يلعإيرىععيا ئكةدعىإلعك ل
دألي ،عيحلعخلرى هاعهرذدعننيرةعارلعفع

ع.عدألي  

صرفةعي عفعيه ع(عدألي ية)أا عديخلى ع
ذدتيةعياعيهيه عي عأحر ،عفعارلعاحيتر ع

ىيكلعيري عخلى سر ععىهيس عصفةعديخلى 
 ..االعخلى  



 هللا غير متغير -5

،عير عياكرلعكار لعانلروألس ع دئًا عىأيً دع•
ألعيتغيرروعيفيضررلعألسرر عاعيىجرر عشرر ءع
أيضررل،عىاعياكررلعألعيتغيرروعيفقررلعألسرر ع
ا يرررريعاعيتغيررررو،عياعويررررةعفعاعتررررل د ع
ياوىوعدأللا ل،عىقى عفعاعترسسصعىاع
تسررلعيارروىوعدأللارر ل،عيهررىعكارر لعاتسرر  ع

يي عنس  عتغييروعىاع"عي عجايحعصف ت 
ع(..ع17:ع1عيح"ع)ظلع ىودل

رةفع• يكرلعصرفةع،عي عكرلعديكار ايعدإليهيَّ
..ع%100اررلعصررف ت عهرر عصررفةعك الررةع

ن ير عك اررلعىهكرذدعاحيترر عك الرة،عقىترر ع
ك الرررةعىاعويتررر عك الرررة،عجا يررر عك ارررلع

 .إيخ..عىنىلعأس ت عك الة



ر عَوأَ عفُع»:عدإلسس لعإلعديذ عتغيوعهى• َيَلاَّ

َ يَئَة،ع ُهُاعَوَجُعىدعَنُلعَنَويسََهَاعديوَّ أَُنَا َيُهُاعأَسَّ

عديَّررَذ عَتَكلَّررَاعأَُلعَيُصررَسَعُ ع رروِّ َسررَ َاعفُعَنَلررىعديشَّ

عع،(10:ع3يىلع)ع«َيَهُا،عَيَلُاعَيُصَسُع ُع

ي يشعبعوجحعنلعخنيت عىت ب،عيعفرىعفع•

سرر اعييعيرروعنررلعفعألععديكترر بعىقرر لعنسرر ،

يس عنرلعصر حعفعىاحيتر ،عيهرىعاعيشر ءع

،عىهرىعاعاىيعديخ نئعاالا عيوجرحعىيحير 

ىاعيوير عألعيفسير ععدإلسس لعيوي عألعيع قب

:عأيًضررر عديكتررر بع،عىقررر لدألوقعنرررلعىجررر 

ع» َيررُيَ عفُعإَُسَسرر ًس عَيَيُكررَذَب،عَىاَعدُيررَلعإَُسَسرر ل 
 (.19:ع23ن ع)ع«َيَيُسَ اَع

  "ندددم" أن هللا يددركر الكتدداب المقددد عندددما 
 ؟..أالَّ يعتبر هرا الندم نوع من التغيير



 :خلود المالئكة األبرار: إختر

 من طبيعتهم•

 ننيةعالعفعدألي  •

 ألسهاعييسىدعيشودًع•

 صح أم خطأ؟
  ) ..... ( هللا يندم مثل البشر• 
  ) ..... ( ندم هللا تعبير عن صالحه ومحبته لإلنسان•



 هللا خالق كل شيء -6

يلي عيك ئلعاها عكر ل،عإسسر لعأىعار  ع•

أىعوئي عا ئكة،عديس و عنلىعخلسةعأقرلع

عع..دألشي ء

،عي يخلسررةعصرر سحعىيرري عخرر يوعدإلسسرر ل•

تأت عالعديع اعأار عديصرسعةعيتحتر لعإيرىع

ا   عأىييرةعيرتاعتصرسيعه ،عىيرذي عنسر ا ع

يخلررو،عيهررذدع ييررلععديسرري عدياسرري عسررو 
عنلىعأيىهيت   .ك   



 هللا ضابط الكل -7

ىير عهرذدعديكرىلعدياهرىل،عىارلعديسرا ءععيهىعا يوعكرلعشر ءعير •

عع.دياستحيلعألعيح اعأاوعصغيوعأىعكييوعإاَّعيأاو عأىعيحذس 

قرر عيتسرر ءلعديرريعقعنررلعديشرروعىديكررىدواعىديجررودئاعديترر عتحرر اع•

عهلعتح اعيحود ت عأىعي ىلعإود ت ؟ع..عدألوقعنلى

هس  عي ووعييلعإود  عفعىسا ح عأىعإذس ،عيحود  عفعديحسيسةعألع

أاررر عديشررروىوعىديكررررىدواع.ع،عىهرررىعصررر سحعديخيررروديإود  عخيرررّو 

رةعكسرىععارلع ىديجودئاعيحسه عتح اعيحذس عىيسا حعاس عيحكاةعإيهيَّ

دإلسسرر لععديعسىيررةعىديتأ يرربعينسسرر لعدياخنررئ،عأىعيتذكيررةعإيارر ل

 .أيىبعديص يوعىيىس عديي وعدألايلعكا عح اعاح



هرررذدعهرررىعإيا سسررر عكاررر عسصرررل ع

ع:ديس د عدإليه عي 

أيهرر عديىدحرر عىحرر  عديحسيسرر ع"

فعاحبعدييشوعديذ عاعيسنروع

غيوعدياوئ عغيوعدياحرى ع.عي 

دألير  ع(عدأللير )غيوعديايت ئع

غيوع.عغيوعديلاس عديذ عاعيح 

ديافحررررىصعغيرررروعدياسررررتحيلع

 "..خ يوعديكل

 



 يعقعدآلي يعديت عتؤك عىح دسيةعف

عإَيُه َعأ• ب  ع(3 – 2: 20خو)ع.اَعَيُكُلعيََ ع يََهٌةعأُُخَو عأََا َا ..ععَس عديوَّ

عُهَىعدإلَي ُع• بَّ ع(35:ع4تا)عيَُيَ ع َخَوعَسَىد ُع.عديوَّ

عَىدَح ٌع• عإَيُهَس عَوبٌّ ب  ع(4:ع6تا)عديوَّ

ع(39:ع32تا)ع.أََس عأََس عُهَىعَىيَُيَ عإَيٌ عَاَع !عدُُسُظُوىدعدآللَع•

ع(44:ع5يى)عَىدُيَاُجُ عديََّذ عَاَلعدإلَيَ عدُيَىدَحَ عيَُسُتُاعَتُنلُُيىَسُ ؟•

عفَعَىدَح ٌعألَع• ع(30:ع3وى)علَّ

عفَعَىدَح ٌع• ع(6:ع12كى1)عَىيَكلَّ

عفَعَىدَح ٌع•  (19:ع2يح)عَحَسًس عَتُفَعلُع.عأَُسَيعُتُؤَاُلعأَلَّ



 :وصل

 طبيعة هللا•

 اإلنسان•

 صانع وليس خالق

 بسماح من هللا

 روح بسيط

 في كل مكان

 هللا موجود•

 الكوارث•



 :من صفات هللا وحده: أكمل

 خالق كل شيء ......................• ضابط الكل ..................•

 عقل كامل ال جسم فيه .............................• روح بسيط ..................•

•.................................. 
 غير محدود وغير متناه  

 غير ُمتغير .................• سرمدي ..............•



 الجوهر واألقنوم( 2)



 ديجىهو

عoύσiαعي ييىس سيرررة"عأىسررريَّ "اصرررنل ع•

ىيرررررررررررررررررر ع ،Essentiaعأ 

ىتعسرررررر ع ،Substantiaعدي تيسيررررررة

ديىجررى ع  - beingعديكيرر لع-ديجررىهوع"

ع.عديحسيس عدييسينعغيوعدياح ى 

،عأ عنييعرررررةعديشررررر ءعجرررررىهوعديشررررر ء•

يجررىهوعديررذهبعذهررب،عىجررىهوعديفضررةع

أ عنييعترررر ععدإلسسرررر لعيضررررة،عىجررررىهو

دإلسسرر سية،عىجررىهوعديارر  عهررىعنييعترر ع

ديا ئكيررررة،عىجررررىهوعفعهررررىعنييعترررر ع

ع.دإليهية



 األقنوم
أ عسا يعىخص ئصعديك ئلع"عشخص"كلاةعسوي سيةعتعس عحويي ًع"عأقسىا"

عديت عيه عستعو عنلىعا هيت عديخ صةعديت عسشخص عيه ،

ع،"ا عيسىاعنلي عديش ء"ىي عديلغةعدي تيسيةعتعس ع

ىي ييىس سيةع(Hypostasisع)ىهر عع«هييرى»:عىه عاكىسرةعارلعاسنعريل

كلاررةععىيهررذدعيررحل،ع«ديكيرر ل»ىتعسررىعع«ست سرري »ى،عع«تحرري»تعسررىع

ديكيررر لعأىعاررر عيسرررىاعنليررر عديكيررر لعأىعتحررريععتعسررر ع«هييىست سررري »

ع"ديوكيل "

تعسرر عصررفةعذدتيررةعأىعخ صرريةعذدتيررةعأىعقرر و عذدتيررةعيرر ع"عأقسررىا"أ عألع•

ديذديعدإليهيرةعىالارةعيسير اعديرذديعدإليهيرةعىيتح ير عا هيتهر ،عياعسرىعألع

ع.عذديعفعق ئاةعنلىعأق سيا ،عىالعأق سيا عسحلعستعو عنلي عىسعوي 

..عاسرتسلعير ىلعدسفصر ل..عقر يو..عحر ..عتشريوعإيرىعكر ئل"عأقسرىا"كلارةع•

ع..يسسبعأيع ي عيسفس 



 :أكمل

 طبيعة الشيء ................... جوهر الشيء هو

 :باليونانية هي" جوهر"كلمة 
 أوسيَّا .........

 سريانية ............. كلمة  " األقنوم"

 :تعني
 شخص -الركيزة  –ما يقوم عليه الشيء  ..........................................................





 الجوهر اإللهي
،ع(دي هرىي)جىهوعفعهىعنييعت عدإليهيرةع•

ع:ىكلارررةعدي هرررىيعارررأخىذ عارررلعكلاتررريل

ع:أ عنييعةع«أىي»ىع«عف»

ع.فعيسحلعسسص عي ي هىيعنييعة•

ذديع=عكي لعفع=عنييعةعفع=عجىهوعفع•

عف

ررررةع=عديجررررىهوعدإليهرررر ع• =عدينييعررررةعدإليهيَّ

ع.ديذديعدإليهيَّة=عديكي لعدإليه ع

ع..ىيا عألعفعىدح ،عيجىهو عىدح عاعأكاو•

:عالعقىلعديكت بعدياس  عكلاةعجىهوأتيع•

ع(3:ع1نب)«عُهَىعَيَه ُءعَاُجَ َ ،عَىَوُسُاعَجُىَهَو َع»

ع





 األقنوم اإللهي

ىدألقسىاعهىعكر ئلعحسيسر عير عشخصريت عديخ صرةعير ،عىير عإود  ،ع•
ىيكس عىدحر عير عديجرىهوعىدينييعرةعارحعدألقسرىايلعدآلخرويلعيغيروع

ع.دسفص ل

ىديرروىحععيررلفعديىدحرر عيرر عديجررىهوعهررىعا اررةعأقرر سيا،عدآلبعىدإل•
ع:ديس  

هرررىعفعارررلعحيررراعديجرررىهو،عىهرررىعدألصرررلعارررلعحيررراعع:دآلب
ع.دألقسىا

هررىعفعاررلعحيرراعديجررىهو،عىهررىعدياىيررى عاررلعحيرراعع:دإليررل
ع.دألقسىا

  هىعفعارلعحيراعديجرىهو،عىهرىعدياسياروعارلع:عديوىحعديس
ع.حياعدألقسىا

 



،عيتارررر يلىلعنررررلعيعضررررهاعديرررريعق• ...والثالثة أقانيم 
،عديوىحعديس  ي آلبعغيوعدايلعغيو

ديررررررروىحعىدايرررررررلعغيررررررروعدآلبعغيو
غيرروعدآلبععىديرروىحعديسرر  ،عديسرر  

ديسرر د ععىدايررل،عىيررذي عسصررل عيرر 
ىدحرررر عهررررىعدآلبع"قرررر ئليلععدإليهرررر 

ديس ى ،عىدحر عهرىعدايرلعديسر ى ،ع
ألسسر عسعلراع"عديوىحعديسر  عىدح عهى

أسس عسعير عفعديىدحر عدياالراعدألقر سياع
 .ىاعسعي عا اةع يهةعقن

أللعيهاعكي لعإيه ععيهاعإود  عىدح  •
 ..ىدح ع

،عىيهررراعسفررر عدأليسررر بعدإليهيرررةيهررراع•
جايررحع،عىيهرراعسفرر عدأليعرر لعدإليهيررة

 .ديكا ايعدإليهية

 



 دآلب دإليل ديوىحعديس  

عأََليَرر  ع"كر ئلعاسررذعدألللع :ع9نررب"ع)َيررُوىح 

14) 
َاَخ َوُجررررُ عُاُسررررُذع"كرررر ئلعاسررررذعدألللع

ررر َاعدألََللَع :ع5اررر "ع)دُيَسرررَ يَا،عُاُسرررُذعأَيَّ

2) 

"عُاُسررُذعدألََلَلعأَُسرريَع"دألللععكرر ئلعاسررذ

ع(2:ع93ال)

ُوىُحع"عح عىىدهبعديحي  عيكلعكر ئلعحر 

"عَفعَصررررَسَعَس عَىَسَسررررَاُةعدُيَسررررَ يَوعأَُحَيُتَسرررر 

 (4:ع33أ )

"عأََسررر عُهرررَىعدُيسََي َارررُةعَىدُيَحَيررر  ُع"حررر ع

 (25:ع11يى)
ب ع»عح  ُ عديروَّ ريِّ عأََس ،عَيسُىلُعديسَّ «عَح ٌّ

 (11:ع5حل)

اَعَي ُيسُرررُ َوَ عَىاَع"عقررر  وعنلرررىعكرررلعشررر ء

عدُيُجُسرررى َع َ ،عَيرررلُعَيُوىَحررر عَقررر لَعَوب  "عَيررر ُيسُىَّ

 (6:ع4ل )

 ق  وعنلىعكلعش ء ق  وعنلىعكلعش ء

اسرررتسلعيررر ىلعدسفصررر لعنرررلعدآلبع استسلعي ىلعدسفص لعنلعدآلبعىدايل

   ديوىحعديسى
اسررتسلعيرر ىلعدسفصرر لعنررلعدإليررلع

 ىديوىحعديس  

..عأس عأيعل:عيسسبعأيع ي عإيىعسفس عييسىل

:عقر لعيبير ءعديوسرل..عأس عأقىل..عأس عأحب

أَُيررَوُلىدعيَرر عَيُوَس َيرر عَىَشرر ُىلَعيَُلَعَاررَلعديَّررَذ ع"

 (2:ع13أع"ع)َ َنُىُتُهَا عإََيُي َع

أس ع:عيسسبعأيع ي عإيىعسفسي عييسىل

..عأسرررر عأقررررىل..عأسرررر عأحررررب..عأيعررررل

َهرر عدآلُبع"عسرراعس  عيخ نرربعدآلب أَي 

رررَ عدُسرررَا َع ىجررر ءيعإج يرررةعع"ع!"َاجِّ

رررررر يعىأاجرررررر ع"عدآلبعيىويررررررة اجَّ

 (.28:ع12عيى"ع)أيًض 

:عيسسرربعأيع يرر عإيررىعسفسرر ،عييسررىل

..عأسرر عأقررىل..عأسرر عأحررب..عأسرر عأيعررل

ناررر  عديسررري ععسررراعس عصرررىت عيررر 

هررَذدع"عيسررىلعدياسرري عىيرر عديتجلرر 

"عُهَىعدُيس عدُيَحَييُبعديََّذ عَيَ عُسرَوُويُع

 (17:ع3اي)

ُىيرر عيسررىععيرر ،عكارر عوديرروعدياسرري عيرر ع

 حي ت عدألوضية
 أوسلعإيس عالعأجلعخ صس  تجس عالعأجلعخ صس 



فعاعياكلعإاعألعيكىلعىدح دً،عىإاعأصي عاحر ى دًعير عحيرلع•

ع.ا عأللعدآلخوعأىعدآلخويلعيشغلىلعاع عحيلدًع خو

هررذدعدإليرر عديىحيرر عهررىعىدجرربعديىجررى ،عأ عيرراعيىجرر عاررلعقررى ع•

خ وجررةعنسرر عىيرراعيىجرر عتحرريعديلارر لعيررلعهررىعيررىوعديلارر لع

ىىجررى  عىدجرربعيرر عذدترر ،عهررىعيحاررلعيرر عذدترر عقرر و عىجررى  ع

يََ ع"ىىجى عكلعديىجى عىكلعدياىجى ديعتستا عاس عىجى ه ع

ُ عَىُسىَج ُع ع(28:ع17أع"ع)َسُحَي عَىَسَتَحوَّ

دياشخصرةعتسراىع(عديىجرى )هذ عديس و عأىعديخ صريةعديذدتيرةع•

 ".أقسىاعدآلب"



ديىجرى عدأللير عديىدجربعديىجرى ،عىهذدع•
ايررر عألعيكرررىلعىجرررى دًعنررر ق ًعحكياررر ًع

،عيلعهىعاص وعكرلعنسرلعىحكارةعا وك ًع
ىيهاعىاعويةعىإاعا عدستن ععألعي و ع
ىجى عذدت عىيا عدستن ععألعيخلروعهرذدع
ديكرررىلعديجايرررلعدياسسررروعدييررر يح،عىكررراع
يرر ألحو عيكررىلعجارر لعىيهرر ءعدآلخررو ،ع

ُاُ َوَكرررررررًةع.."ديعررررررر ياعغيررررررروعدياوئررررررر ع
َةع رررررررُوَاَ يَّ يَ ُيَاُصرررررررُسىَن َي،عقُُ َوَترررررررُ عديسَّ

ع(20:ع1وى"ع)َىاَُهىَت ُع

هرررذ عديسررر و عديف نلرررةعديع قلرررةعخ صررريةع•
ذدتيةعير عديرذديعدإليهيرةعأىعأقسرىاعذدتر ع

أىع"عديكلارة"أىع"عأقسىاعديلىغى "هىع
ديسررر و ع"أىع"عدياعويرررة"أىع"عديحكارررة"

 ".ديف نلة



هرررذدعديىجرررى عديىدجررربعديىجرررى عديرررذدت ،ع•

ىديع قررلعديك اررلعدياعويررةعغيرروعدياتس هيررة،ع

هىعىجى عحر عسَشرنعيعر لعغيروعج ار عىاع

ع.اصايعىاعاسعلل

قررر و عديحيررر  عخ صررريةعذدتيرررةعيررر عديرررذديع•

أقسررىاعديرروىحع"دإليهيررةعتسرراىعدصررن ح ًع

 "عديس  



 :ملخص ما سبق

ع:ي عفعسىن لعالعديصف ي

عديصف يعديجىهوية•

ىه عديتر عيلجرىهوعدإليهر ،عيهر ع
عيفق سياعجايع ًع

عديصف يعدألقسىايةع•

ىه عصفةعخ صةعيكلعأقسىاع ىلع
ع:غيو ،عىه 

،عدألصلعي يسسيةعيبب

،عدييسى عي يسسيةعي يل

داسيارررررر وعي يسسرررررريةعيلرررررروىحع
 .عديس  



 ؟األقنوميةما هي الصفات 

 مصدر -ينبوع  ....................... اآلب•

 االبن•
 مولود .........

 ُمنبثق ............. الروح القد •

 من فيهم خالق؟
 اآلب واالبن والروح القد  ........................................

 من فيهم أزلي؟
 اآلب واالبن والروح القد  ........................................

(  بدمه  )واالبن  (بإبنه  )اآلب  ........................................ من فيهم فدانا؟

 (باإلبن)والروح القد  



فيما يلي بيان بالخواص األقنومية لألقانيم الثالثة، وبأمثلة مدن الخدواص الجوهريدة التدي ال يختلد  أي 

 :أقنوم فيها عن اآلخر
 ديس ى عديا يىا دآلبع دايل ديوىحعديس  

عُاسياو
 داسيا و

عاىيى 
 دييسى 

عىدي عىي او
 دأليى 

عديخىدص/عععععديخىدص
 دألقسىاية/ععديجىهويةعع

عوىحعديحوع
/ععع17:ع16،ع26:ع15ع،7:ع14يى)
 (6:ع4يى1

عديحوع
:عع3وؤ/عع6:ع14،ع32ع:8يى)
7) 

عديحس س ع
 (يسيىععديحو)

 حو

عوىحعديعسلع
 (2:ع11إش)وىحعديفهاععدسظو

: 1يى)ديكلاةع(عدياىيى )ديعسلع
ديعسلع –ديلىغى ع –( 1

 دياسنىوعي 

عديع قل
 (ديعسلعيسيىع)

 نسل

عوىحعديحكاة
 (2:ع11إش/عع6ع:1ح )

عديحكاة
/عع24:ع1كى1/عع19:ع3أا)
 (12:ع5وؤ/عع3ع:2كى

عديحكيا
 (25ي /عع27:ع16وى)

 حكاة

عدياحيةععوىح
 (7:ع1ت 2)

عدياحية
 (19:ع8يى/عع16:ع3يى1)

عدياحب
 (24:ع17يى)

عاحيةع
 (8ع:4يى1)

عوىحعديحي  
 (2:ع8وى)

عديحي  
 (6:ع14،ع25:ع11يى)

عديح ع
/عع16:ع16عاي/عع11:ع5حل)
 (11:ع14وى/عع57:ع6يى

 حي  

عوىحعديسى 
 (7:ع1ت 2/عع2:ع11إش)

عديسى 
 (12:ع5وؤ/عع24:ع1كى1)

عديسى 
 (8ع:18وؤ/عع13:ع6اي)

 قى 

عوىحعديفها
 (2:ع11إش)

عديفها
يلس ي ععض عدألويىسية)

:عع3ديوس يةع –أاس سيى ع
65) 

عديفهيا
 (19:ع28إش/عع16:ع12أ )

 يها



 هل هناك تعارض بين عقيدة التثليث وعقيدة التوحيد؟ 

اعيىجرر عتعرر وقعيرريلعنسيرر  عديتاليرراعىنسيرر  ع

ع:ديتىحي 

العيتصىوعألعيكىلعبعىجرى عير عسنروعىير ع•

 حي  ؟

 أىعالعيتصىوعبعحي  عي عىجى عىاعسنو؟•

عأىعالعيتصىوعبعسنوعي عىجى عىي عحي  ؟•

.عإذدعسظوس عإيىعديذديعسفسه عي نتي وعاعسىعدأليى عك لعأقسىاعدآلبعهرىعدإلير "

ىإذدعسظوس عإيىعهذ عديذديعيعيسه عي نتي وعاعسىعديسنوعكر لعأقسرىاعدايرلعهرىع

ديروىحععىإذدعسظوس عإيرىعهرذ عديرذديعدياشر وعإييهر عسفسره عديحير  عأنسر .عدإلي 

عيكرلعىدحر عارلعديخرىدصعديا ايرةعأنسر .عك لعأقسىاعديوىحعهرىعدإلير عديس  

ع"عهىعف،عىاعيللاس عديسىلعيا اةع يهةعإذدعك سيعديذديعىدح  عدألق سياعديا اة

ع(ديس ي عغويغىويى عدي هىت )

 



 عقيدة التثليث تشرح عقيدة التوحيد 

يرر ع"عيرر عديعهرر عديسرر ياعجرر ءعدسرراعفعديىدحرر عيصرريغةعديجاررح•

ىهسرر عع،(1:ع1ترر ع)ع"ديسرراىديعىدألوقعدييرر ءعخلرروعأيررىهيا

ي عصيغةعديافو ،عييسا ع(عخلو)س حظعألعديىح عىضحعديفعلع

ع.ي عصيغةعديجاح(عيىهياأ)ىضحعديف نلع

تفير ععديعيويرةعي ع«يا»عـيد)أيىهياعكلاةعنيويةعاعس ه عدآليهةع•

"عإيرل"ىافو ه عإيى ،عىهر عكلارةعاشرتسةعارلعداسراعع(ديجاح

يرررىهياعيررر عديلغرررةعديعوييرررةعتسررر ى عكلاررررةعأأ عف،عىكلارررةع

"عديلهرراعدوحاسرر "،عىسحررلعكاسرريحييلعنسرر ا عسسررىلع"ديلهررا"

يسحلعس و عتا ًا عأسس عسخ نربعديار يىاعديسر ى عدآلبعىدايرلع

 .ديوىحعديس  ى



عع:او ع2555ي عديعه عديس ياععيىهياأىو يعيفظةع

عتخصعفعيذي عج ءيعدأليع لعيصيغةعديافو ،عع2310اسه ع•

او عتخصع يهةعدألااعأ عدألصس اعىيذي عج ءيعدأليع لعع245ىاسه ع•
 .يصيغةعديجاح

 في الكتاب المقد « ألوهيم»لفظة 



 :أكمل

 :كلمة عبرية معناها" ألوهيم"كلمة •

 بصيغة الجمع" هللا" .............................

 "بصيغة" ألوهيم"جاءت أفعال •
 المفرد .........



 .. ليسوا أجزاًءا أو أقساًما في الجوهر اإللهي األقانيم الثالثة

ديجررىهوعدإليهرر عديىدحرر عجررىهوعيسررينعك اررلعاعيسيررلعديتسسررياعىاع•
ع.عةيسيلعديتجلئ

ع:يسىلعديي ي عأاس سيى عديوسىي •

"عسعيرر عإيًهرر عىدحررً دعيرر عارر يىاإلعدإليارر لعدياسرركىس عهررىعألع،
غيررروعاشرررىشعدألقررر سيا،عىاعاسسرررا ععىاررر يىاعيررر عىح دسيرررة

يكررلعيررببعىدايررلع(..عأ عاعسسسرراعديجررىهوعدإليهرر )ديجررىهوع
اهىًتررر عىدحرررً د،عىاجرررً دعاتسررر ىًي ،عىنظارررةععىديررروىحعديسررر  

ع.«اتس ىيةعي عدألليية

«إلعيفقرر سياعديا اررةعاهىًترر عىدحررً د،عىاجررً دعاتسرر ىًي ،عىجرر ًاع
أيرر ًي ،عيلرري عيرر عديارر يىاعأىلعى خررو،عىاعأكيرروعىأصررغو،عأللع

 .«دي هىيعىدح عىىحي ،عاعيتفك عىاعيتجلأعنلىعدإلن و



 أقنوم اآلب( 5)



 ...  أقنوم اآلب 

يفظررةعسرر ايةعتعسرر عأصررلعديىجررى عأىعدألصررل،ع"عدآلب"يفظررةع•
عىدألودايرررةعديعيويرررةىقررر عىو يعيرررسف عديلفرررظعيررر عديعوييرررةعى

ععع.ىديفيسيسيةعىدألشىويةعىديحيشية

،عيرر بعهررىعأصررلعديىجررى ،عىاعاررو ع157ىو يعيرر عدألس جيررلع•
جايررحع..عيىجررى عفعيررلعهررىعكرر ئلعيذدترر (عسرريب)تىجرر عنلَّررةع

َكرُلعيََسر عإَيرٌ ع"عدألشي ءعه عالعفعدآلبعكسىلعدإلسجيلعدياس  
:ع8كرىع1"ع)دآلُبعديَّرَذ عَاُسرُ عَجَايرُحعدألَُشرَي َء،عَىَسُحرُلعيَر ُع:عَىدَح ٌع
 .ي آلبعهىعأصلعديىجى ،عىدآلبعهىعسيحعدي هىي(ع6

حرررر عيوىحرررر ع(عيعسلرررر )دآلبعكرررر ئلعيذدترررر ،عسرررر نوعيكلاترررر ع•
 ..ديس ى 



اإلنجيل األقنوم  دعىلماذا 

 ؟"اآلب"ـ األول ب
ويسررر عيسرررىععدياسررري ععألسررر عأيرررى1)

َسرررر عَيُسررررىَعع" ُاَيرررر َوٌ عفُعأَُيررررىعَويِّ

 (.3:ع1أ ع"ع)دُيَاَسي َع

يلتعييرروعنررلعن قررةعديحرربعديغيرروع2)

 .اتس هيةعييلعدآلبعىدايل

يلتعييوعنرلعدياسر ىد عيريلعدآلبع3)

ىدايل،عي ايلعيش ي عأي  ،عحترىع

 ".دايلعأليي "قيلع

دآلُبع"عألسررر عأصرررلعكرررلعدألشررري ء4)

كرىع1)ع"ديََّذ عَاُسُ عَجَايُحعدألَُشَي ءَع

 (.6:ع8



 :أكمل
 ؟"اآلب"لماذا ُدعي األقنوم األول بـ 

 :ألنه•
 أصل كل األشياء .............................

 :ألنه•
 أبو ربنا يسوع المسيح ................................

 :تعبير عن•
 عالقة الحب مع اإلبن ...............................

 :تعبير عن•
 المساواة ...............



 والدة اآلب لإلبن

دييعقعيظلعألعديرىا  عهسر عىا  ع•

جسررر يَّة،عىديحسيسرررةعأسهررر عاعتاررريع

ع.يلجس عأىعيلا   عيصلة

ىا  عوىحيةعاالعىا  عديسرىوعه ع•

ارررلعديسررر و،عأىعىا  عديشرررع ععارررلع

ع،عىيررذي عسسررىلعيرر ديشررا عقرروص

..ع»ع:نرررلعدايررررلعقررر سىلعدإليارررر ل

.عدياىيى عالعدآلبعقيلعكرلعدير هىو

إيرر عحرروعاررلعإيرر ع.عسررىوعاررلعسررىو

ع.عاىيررى عغيرروعاخلررىو.عحررو اسرر ى 

ع«يببعي عديجىهو



 والدة اإلبن من اآلب والدة فريدة

رررةعجسررر يَّةىا  عدايرررلعارررلعدآلبع1) رررةعيحايَّ ةعا  يَّ عاارررلعىا  عييسررريعهررر عىا  عحسررريَّ

ىا  عوىحيرررةعإساررر عهرر عع،ديترر عتحتررر لعإيررىعذكرروعىأسارررىعىتررلدىلعىإسجرر بعدإلسسرر ل

ع(.24:ع4يىع"ع)فعوىح"عألل

ةعسج عدألبعىدألاعسر يس عديىجرى عنرلعدايرل،ع2) أار عىا  عدايرلعارلعي عديىا  عديجس يَّ

أ ع)عيلرراعتارروعيحظررةعكرر لعييهرر عدآلبعيرر ىلعدايررلدآلبعيلرري عيهرر عسرر يوعىاسرريىو،ع

علالعك لعيير عدآلبعير ىلعنسرل،عىح شر ع،ع(ي ىلعأسيسيةعىجى  أللعاعسىعهذدعإس عاوَّ

ع!بعهذد

،عيس عَتصُ وعديفكو عالعىا  عديفكوعالعديعسلاالععي ىلعدسفص لىا  عدايلعالعدآلبع3)

،عىير عذديعديىقريعهر عق ئارةعير عدألوقعديعسل،عىُتسَجلعي عكت بعيصلعإيرىعأق صر 

ع.ديعسلعاعتف وق 

يسى عع،يسى عذدتيةالعسىنه عيي عيه عسظيوعقن،عيه ععيسى عيوي  يسى عدايلعالعدآلبع4)

ع."اىسىجيسي "نلعدايلعإس عدايلعديىحي عديجس ععديكت بعىيذي عق لع،ي ينيح

اسرذعدألللعىإيرىعع(اسرتاو )ع دئارةديىا  عياعترتاعير علارلعاعريلعىدستهري،عإسار عهر ع5)

ع.دألي 

 



 : أكمل
 :صفات والدة اإلبن من اآلب

 والدة روحية ..................•

 بدون أسبقية وجود ..........................•

 بدون انفصال ..................•

 بنوة ذاتية طبيعية ........................•

 ُمستمرة منر األزل وإلى األبد .........................................•



 ...  وفي فن األيقونة
دأليسىسةعهر عإحر  عتو عديكسيسةعدألواىذكسيةعألع

اارررررررلعديرررررررسصع)عديليتىوجيرررررررةدأل ىديعديتعي يرررررررةع
(عىديحوكرةعدينسسريةعدييترىوجىىديلحرلععديليتىوجى

يرررذي عدهتاررريعيتف صررريلعاررر عُيسررر اعيهررر عكرررأاعُتنعررراع
ع.أىا ه عديليلعديسس عديع ياعديغش

يشرررركلععتررررويقعديكسيسررررةعتصررررىيوعفعدآلبيررررذي ع
ع:حياعأل"عوجلعنجىل"

فعاعُيجساعيشكلعار   ،عىيكرلعيسرنعارلعخر لع•
يسر عظهروعدايرلعير عع:إن س ت عي عديعهر عديج ير 

ديجس ،عىظهوعديوىحعديس  عنلىعهيئرةعحا ارةع
يررذي عيررتاع(عحسرربعنالرر عىافعىيرر )ىسرر وعىويرر ع

وسررراعدإليرررلعىديررروىحعديسررر  عيسرررنعكاارررلعهرررذ ع
ع.دإلن س ي

كارر عأسرر عتجسرري عفعدآلبعيشرركلعوجررلعأكيرروعسررس ًع•
حيرراعُييعرروعنررلععنسيرر  عخ نئررةاررلعدايررلعهررىع

 .ععىجى عدآلبعكس يوعي يلعكاالعدييسى عديجس ية



ك لعدألويىسييلعيستىقفىلعديسري  عىهر ع•
هرررذدعدينفرررلع»:عتحارررلعنفلهررر عىيسرررأيىسه 

..ع«عأكير عأيير »:ع،عيتسرىل«دألىلعأاعأيي ؟
ع!ييسىيىلعسعا،عدألبعقيلعدايل

ك لعديس ي عأاس سيى عديوسىي عيجر ىبع•
ع:نلىعهذ عدياش غي يعق ئ ًع

نسررر ا عتلىجتررر ،عيأسرررَيعقررر عتلىجترررر ع»•
ع..لىج ًعىيي عأي ًع

ىنس ا عحيلَيعص وعأي ً،عير عيحظرةعىجرى ع•
ع..دايلعي ع دخل 

ىدحر عير ع..عاعأبعي عديلعىاعديلعي عأبع•
 ديجىهو



يرري عكررلعيسررى عيرر عديعرر ياعهرر عيسررى عجسرر ية،عيررلعهسرر  عأسررىدععأخررو عاررلعع
 :دييسىديعيااً عهس  

سحررلعدينرريلع.عىدآللعيرر عوبعأسرريعأيىسرر "عيررسحلعأيسرر ءعفعي يخلسررةع:يسررى عي يخلسررة1)

  اعديررلع"عأيىسرر ع  اعنررلديكترر بععىقرر ل(ع8:ع64شعإ)ع"ىأسرريعج يلسرر عكلسرر عناررلعيرر ي 

 (.38:ع3يىع)"عف

ىسحرلعع«أي سر عديرذ عير عديسراىدي»يسحلعأيس ءعفعي يتيس عس نى عع:يسى عي يتيس 2)

:ع3يرىعع1)ع"دسظوىدعأيةعاحيرةعأنن سر عدآلبعحترىعُسر َنىعأىا عف"عيسس عالعنييعت 

1.) 

يررىي ععىااررلعقررىل"عسحررلعأيسرر ءعديوسررلعدألنهرر و"ااررلعقىيسرر ع:عيسررى عي إليارر ل3)

و"ديوسىلع غرلع)ع"يريكاعدياسري عي عأىا  عديذيلعأتاخقعيكاعأيًض عإيىعألعيتصىَّ

ع(ع19:ع4

سحررلع"أىع"عسحررلعأيسر ءعديسيررل"أىع"عاصرروعسحررلعأيسر ء"اارلعقىيسرر عع:يسرى عدياكرر ل4)

ع،ع"أيس ءعأخاياعا يسةعديشه دء

سحرلعأيسر ءع"كار عسسرىلعنرلعشرخصعديرلعنشرويلعن ًار ،عأىعسسرىلع:عيسى عديلا ل5)

 ".ديسولعديىدح عىديعشويل

 



 : أكمل
 :أنواع البُنوة

 بنوة جسدية ..................•

 بنوة بالخلقة ..................•

 بنوة بالتبني ..................•

 بنوة باإليمان ...................•

 بنوة المكان ...................•

 بنوة الزمان ...................•





 ...ععأقسىاعدإليلع

هررىعع،هررىعسنرروعفعديع قررلع،نسررلعفعديسرر نوأقسررىاعدايررلعهررىع•

هررىعع،ديعسررلعدألنظرراعخرر يوعجايررحعديعسررىلعىا سحهرر عديحكاررة

 .فعنسلعاسه ئ عع،ديلىغى 

 ..عأقسىاعديحكاةعدأللي أقسىاعدايلعهىع•

رةعأقسىاعدايلعهىع• ديفكوعدإليهر عديسر ئاعديكر ئلعير عديرذديعدإليهيَّ

 ..عي ىلعدسفص ل

يَرر عدُيَيررُ َءعَكرر َلعدُيَكلََاررُة،ع"ع..ديكلاررةعدألليرر أقسررىاعدايررلعهررىع•

 (.1:ع1يى"ع)َىدُيَكلََاُةعَك َلعَنُسَ عفَ،عَىَك َلعدُيَكلََاُةعف

 



ف ددي اَلبْددَدء  ْكدداْن اَلْكل ْمددةُ، ْواَلْكل ْمددةُ ْكدداْن "

َنْد هللا ، ْوْكاْن اَلْكل ْمةُ هللا  (1: 1يو" )ع 

ع:هذ عدآليةعتحى عإج يةعا اعأسئلة

ع؟ع..اتىعك لعديكلاة(ع1)

عديي ءعديذ عيي عقيلر عير ء..عي عديي ء•

دييرررر ءعهسرررر عيسرررر ى عدأللل،عيهررررىع..ع

اىسرىععيختل عنلعديير ءعديرذ عذكرو 

ررَا َىدَيعععديسيرر  يَرر عدُيَيررُ َءعَخلَررَوعفُعديسَّ

ع(ع1:ع1ت ع"ع)َىدألَُوقَع

هررىععاىسررىعديسيرر عدييرر ءعديررذ عذكررو •

أارر عدييرر ءعديررذ عيررذكو عع،يرر ءعديخليسررة
 .يىحس عديوسىلعهس عيهىعدأللل



ع؟ع..ك لعديكلاةعأيل(ع2)

كررررر لعديكلارررررةعنسررررر عفع•

دآلب،عأىعسحررررىعفعدآلب،ع

ع.أىعي عحضلعفعدآلب

يؤك عدإلسجيلعديتا يلعييلع•

(عديكلارررررة)أقسررررىاعدايرررررلع

(..عنسر عف)ىأقسىاعدآلبع

يررر ايلعغيررروعدآلبعىدآلبع

ىديررررروىحعغيررررروعدايرررررل،ع

غيرررررررررروعدآلبععديسرررررررررر  

ىدايل،عىيكلعديا اةعيهاع

 .كي لعإيه عىدح 



ع؟ع..ديكلاةالعهىع(ع3)

ع..ععهىعف•

"عك سررري"يررراعيسرررلعدإلسجيرررلعنرررلعديكلارررةع•

ديكلاررة،عأللعدإلسجيررلع"عكرر ل"ىإسارر عقرر لع

قصرر عيرراعيسصرر عديكلاررةعدياسنىقررة،عيكسرر ع

ع..ديعسلعديس نو

عويسر عيسرىععهررىعأقسرىاعديكلارةعدياتجسرر •

ديَّررَذ عُهررَىعُصررىَو ُعفَعَغُيررَوعدُيَاُسُظررىَو،ع"
ُ عيَيرَ عُخلَرَوعدُيُكرل ع .يَُكُوعُكلِّعَخلَيَسة ع َار ع:عَيحَسَّ

رررَا َىدَيعَىَاررر عَنلَرررىعدألَُوَق،عَاررر ع يررر عديسَّ

ُيررَو عَىَارر عاَعُيررَو ،عَسررَىدٌءعَكرر َلعُنُوىًشرر ع

عأَُاعَس ََنيلَع عأَُاعَوَي َس ي  دُيُكل ع.عأَُاعَسَي َ دي 
 (16 – 15: 1كى.ع)يََ عَىيَُ عَقُ عُخلَوَع



 :أجب األسئلة التالية

 متى كان الكلمة؟•
 (أي منر األزل)في البدء  ..................................

 أين كان الكلمة؟•
 عند هللا ..........

 من هو الكلمة؟•
 هللا ...........



 :لألسباب اآلتية «الكلمة»ـ األقنوم الثاني دعي ب

 (.1:ع1يىع)ان يوعيسىلعدإلسجيلع نى عدألقسىاعديا س عي يكلاةع1)

تكلراع"،عىالعهسر عجر ءعدياارلعديشرهيوعدإلسس لععللعأيك وتُععدإلسس لعكلاة2)

..عيالعك اعدياتكلاعتعو عشخصيت عىنلا عىاس يت عىأ ير "عيكيا عأود 

:ع1يرىع)عهرىعديرذ عأنلرلعيسر عأسرودوعفإيخ،عىدألقسىاعديا س عي عتجسر  ع

18.) 

تحاررلعقررى عىسررلنةعدياررتكلا،عىهكررذدعدألقسررىاعديارر س عيرر ععدإلسسرر لعكلاررة3)

 .وأيس عيي عسلن لعىقى عىنظاةعىاحيةعفتجس  ع

كلاسرررر عفعكلاسرررر عيرررر عديعهرررر عديسرررر ياعي ألسييرررر ء،عىيرررر عديعهرررر عديج يرررر ع4)

عَىُنرُووعَكاَيرَو  ،"ع:ي يس  عَفُ،عَيُعَ عَا عَكلَّرَاعدآلَير َءعيَ ألَُسيََير َءعَقرَ يًا ،عيَرأَُسَىدع 

 (.2ع-1:ع1نبع)"عَكلََّاَس عيَ عهَذَ عدألَيَّ َاعدألََخيَوَ عيَ عدُيسَ َع

ىىا  عديكلاةعىا  عغيوعجس يةعي عأيا،ععدإلسس لعديكلاةعتىي عالعكي ل5)
 .عالعدآلبعىا  عوىحية



 صح أم خطأ؟
 

 "الكلمة"ُدعي األقنوم الثاني بـ 
 
  ) ..... ( كقول اإلنجيل•
  ) ..... ( ألنه يُعلن فكر هللا وذاته•
  ) ..... ( ألنه مثل كلمة اإلنسان•
  ) ..... ( ألنه مولود والدة غير جسدية•



 :من أقوال اآلباء

هرىععديا ئكةديك اعديذ عسنوعي عدألسيي ءعى"•

العك اعف،عيكلعىاعكلارةعىدحر  عارلعتلر ع

عيررى)إاَّعألعكلاررةعفعديحسيسرر ع.عديكلارر يعإيرر 

هررىعجررىهوعإيهرر عح صررلعيرر عأقسررىاع(ع1:ع1

يررر ولعارررلعأييررر عيعيسررر عخلرررًىدعارررلعدسسسررر اع

ع(ديس ي عيىحس عديذهي عديفا)ع".ن وق

ألعدايررلعُسررا عكلاررةعفعألسرر عاىيررى عاررلع"•

دآلب،عكاررر عألعكلاتسررر عديعسليرررةعيلررر ه عنسلسررر ع

ديذ عهرىعوىحر عاحرق،عىأيًضر عأللعدايرلع

ي نتيررر و عديسررر عىحيررر عبعغيررروعق يرررلعيررربااع

 (ديصليي ع يىسسيى )ع".ىديىا  عديلاسية

ع

 

 



 :لألسباب اآلتية «االبن»: ـأيًضا ُدعي األقنوم الثاني ب

 .او ع40ي عدألس جيلع"عديلعف"ىو عدساعأللعدإلسجيلع ن  عهكذدعاودًودعىتكودًود،عيس ع1)

ىكار ع.ع،عالعسف عديجىهوعدإليهر ألس عالعسف عنييعةعدآلبا عدألقسىاعديا س عي ايلعسُع2)

هرىعإسسر ل،عىديرلعدينيروعهرىععدإلسسر لعيتس ى عدايرلعارحعدآلبعير عديصرف يعياراً عديرل

رررة،عيررر يلعفعهرررىعف،عىهرررذدعاررر ع نيرررو،عىهكرررذدعدايرررلعارررلعسفررر عنييعرررةعدآلبعدإليهيَّ

ُيَيع»دييهى ععأ وك  ُ عيَُاعَيُسسَُقعديسَّ َيَاُلعأَُجَلعهَذدعَك َلعدُيَيُهىُ عَيُنلُُيىَلعأَُكَاَوعأَُلعَيُسُتلُى ُ،عألَسَّ

عفَعأَُيى ُ،عُاَع َ ًاعَسُفَسُ عيَ بَع  (.18:ع5ىي)«عَيَسُن،عَيلُعَق لَعأَُيًض عإَلَّ

 .إظه ًودعيلاحيةعديك الةعييس عىييلعأيي عديص ي ا عدايلعسُع3)

،عىياررررر عأسسررررر عديشرررررا عاارررررلعصررررر ىوعديشرررررع ععارررررلدايرررررلعصررررر  وعارررررلعدآلبعأللع4)

ديص  وعالعش ءعاىيى عاس ،عهكذدعُ ن عدايرلعدياىيرى عارلعدآلبعير يلعععديش ءععس نى

 .ف

رة،عيرذي ع5) ديلغةعدييشويَّةعضعيفةعىاعياكلعديت ييلعيه عنلىعدألارىوعديخ صرةعي يرذديعدإليهيَّ

،عىهر عن قرةعدايرلعأسهلعدأليفر ظعىأناهر عىأقويهر عيجايرحعدييشروعديىح عدإليه عإخت و

 .يأيي ،عييعيوعيه عنلعن قةعدألقسىاعدألىلعي ألقسىاعديا س 



 صح أم خطأ؟
 

 :ألنه" اإلبن"ُدعي األقنوم الثاني بـ 
 
  ) ..... ( مرة 40 األنجيلكما ورد في •
  ) ..... ( من نفس طبيعة اآلب•
  ) ..... ( إظهار للمحبة الكاملة بينه وبين اآلب•
  ) ..... ( ألنه إبن العرراء مريم ويوس  النجار•





 ...  أقنوم الحياة : أقنوم الروح القد 

فعحررر عيوىحررر ع..عكلررر عحيررر  عاعارررىيعييررر ..عفعهرررىعديحيررر  •
ع..ديس ى عديك ئلعي عديذديعدإليهيَّة

دسيا ًقرر عاسررتاًودعغيرروعيسيعرراعأىعيسيارروعاررلعدآلبععديرروىحعديسرر  •
االعدسيا وعديحودو عالعديسر وععاتىق عىغيوعاح ى عيلالعاعيل

،عديَّرررَذ عَارررُلعَنُسرررَ عدآلَبعَيُسَياَررروُع»ع:كسرررىلعدإلسجيرررل «عُوىُحعدُيَحررروِّ
ع(26:ع15يى)

ىيررررري ععديح ضررررروعدياسرررررتاوتفيررررر ع"عيسيارررررو"قرررررىلعدإلسجيرررررلع•
يسياررروعارررلعدآلبعاسرررذعدألللعىإيرررىععيررر يوىحعديسررر  عديا ضررر ،

عع..دألي 

غيوعاسفصلعنلعديجىهوعدإليه عىاعخ ولعنس ،عديوىحعديس  ع•
 .يلعك ئلعيي ،عأللعفعوىحعيسينعغيوعاوكب



يقدددددول القدددددديس باسددددديليو  

 :الكبير

يررررررررررر عتفهارررررررررررلعارررررررررررلع»
ارررلععديررروىحعديسررر  عدسياررر و

دآلبعألعذيرر عكصرر ىوعشرر ءع
يحذدعقلسر ع!!..عخ وج عاخلىو

اخلرررىو،ععديررروىحعديسررر  عأل
"عسيح س "يس عقلس عألعحي ت ع

اخلىقة،عي عيكىلعير عحيسئرذع
حي  عي عذدت عىيصري عحيسئرذع
غيرروعحرر ،عىيررذي عسكررىلعقرر ع
كفوسرررر عيرررر ،عىاررررلعكفرررروعيرررر ع

 .«ىجييعنلي عديلعسة



 هل الروح القُد  أقنوم حقيقي أم أنه مجرد طاقة أو قوة؟

ارر عىو عيرر عديكترر بعدياسرر  عنررلعديرروىحعديسرر  عيرر لعنلررىعأسرر ع

 :أقسىا،عىهس عيعقعاا عىو عي عهذدعدألاو
 ديوىحعديس  عكأقسىاعحسيس عأيع ل ديش ه 

 يتكلاعىي نى.ع1 2:ع13عأع/عع8 – 7: 3نب/عع20:ع10اي

 ُيعلا،عىيذكو،عىيوش ،عىيخيو،عىييكي.ع2 8:ع16يى/عع13:ع16يى/عع26:ع14يى

 جا ن يعىأيود دًععيسى عدياؤاسيل.ع3 عع14:ع8وى

 ديون  عُيسيا.ع4 28:ع20عأع

 يح  عتحوك يعديخ دا.ع5 2ع:13أع/عع7 – 6: 16أع

 يعل عدياؤاسيلعىيشفحعييهاع.ع6 26:ع8وى/عع16:ع14يى



 : أكمل
 

 :من أعمال أقنوم الروح القد 

 يتكلم ويدعو ..................•

 يُعلم ويُركر ويُرشد ويبكت .....................................•

 تقييم الرعاة ..................•



 ...من هو األقنوم الري 

 يلد وال ينبثق
 اآلب ...............

 يُولد وال ينبثق
 االبن ..............

 ينبثق وال يُولد
 الروح القد  ....................

 يُولد ولكنه ال يلد
 االبن ...............

 يلد وينبثق منه
 اآلب ..............

 لم يلد ولم يُولد
 الروح القد  ....................



عالقة ( 8)

األقانيم 

 الثالثة معاً 



فدددي عالقدددة األقدددانيم معددداً نالحددد  

 :اآلتي

عع:ىح  عديجىهوع(1)

يهراعجرىهوعإيهر ععدألق سياعديا اة•
رررةعىدحررر  ..عىدحررر  ..عنييعرررةعإيهيَّ

ررةعىدحرر   كيرر لعإيهرر ع..عذديعإيهيَّ
عع..عىدح 

يراعيسفصرلعأقسرىاعنرلعدألقسررىايلع•
ويسررر عع،عىيرررذي عقررر لدآلخررويلعقرررن

يَّررَذ عد»:عيفيلري عيسرىععدياسري 
أَيَُسررررَيعع..عَو سَرررر عَيَسررررُ عَوأَ عدآلبَع

ررر عأََسررر عيَررر عدآلَبعَىدآلَبع ُترررُؤَاُلعأَسِّ
؟ رر عيَرر عدآلَبعع..عيَرر َّ قُىسَ عأَسِّ َصرر ِّ

ع(11 – 9: 14يى)«عَىدآلَبعيَ َّع



 :يقول األب أنسيمس األورشليمي

،عسيرررررحعدآلبعشرررررا عي ئسرررررةعديجرررررىهو»
ةعجىهو،عىحكاةعىقى عىسرىوع ص ح،عيجَّ

يلرر ع..عاهررىي،عىأسرر عيسيررىععيلرر عىيسياررو
ع..عكلاةعىيياوعوىًح 

أنوي عأقسىًار ع..عدايلعأنوي عأس عحكاةعىقى عدآلبعىإود ت ىأا ع
ع..ععت ًا عالعأقسىاعت ا

ع..ععيهىعيىض عخف ي عدي هىيعديوىحعديس  عىأا 

،عىدايررلعهررىعديررلعىديرروىحعديسرر  دآلبعهررىعيسيررىععىنلررةعدايررلع
ىكلارررةعىحكارررةعىقرررى عىشرررع ععىصرررىو عىوسررراعىااررر لعدآلبع

يي عهىعديرلعدآلبعيرلعوىحر ،ععديوىحعديس  عىأا ع،ىاىيى عاس 
 .«ألس عيسياوعاس 



ع:دإلوس لع(2)

ياكررلعألحرر عدألقرر سياعألعيوسررلعدآلخررو،ع ىلع•

ألعُيررسسَصعهررذدعاررلعقرر وعىاعكوداررةعدألقسررىاع

ععع.ديُاوَسل

عيارررراً عدآلبعأوسررررلعدايررررلعاخلررررصعديعرررر يا•

ررُ عيَررُاعُيُوَسررَلعفُعدُيَسررُ عإَيَررىعدُيَعرر يََاعيََيررَ يَلع» ألَسَّ

ععع(17:ع3يى)«عدُيَع يََا،عَيلُعيََيُخلَُصعيََ عدُيَع يَاُع

ديروىحععأوسرلعدايرلعديسي اةعىديصعى عىيع •

َىَاَتررىعَجرر َءعدُيُاَعررلِّ ع»عيياكرراعاعسرر ديسرر  ع

:ع15يرى)«عديََّذ عَسأُُوَسلُُ عأََس عإَيَُيُكُاعَاَلعدآلبَع

ع(26



ع:ديتخ نبع(3)

ع..كلعأقسىاعيتكلاعاحعدألقسىاعدآلخوعأىعيتكلاعنس •

ع(17:ع3اي) «هَذدعُهَىعدُيس عدُيَحَييُبعديََّذ عَيَ عُسَوُويُع»ع:دآلبعيشه عي يلعق ئً ع•

رَ عَسرَاُعَيعيَر »ع:ىدايلعيخ نبعديوبعق ئً ع• َهر عدآلُب،عأَُشرُكُوَ عألَسَّ :ع11يرى)«عأَي 
ع(21:ع10يى)«ععأَُحَاُ َ عأَي َه عدآلبُع»،ع(41

رُ ع»:عىي عاىقر ع خروعسرو عدايرلعيخ نربعدآلب،عىدآلبعيجيير • رُ ُي،عَىأَُاجِّ َاجَّ
ع(ع28:ع12يى)«عع!أَُيًض 

ىهررذدعيفسرروعيسرر عديصررلىديعديكايررو عديترر عقرر اه عدايررلعأاسرر ءعتجسرر  عإذعكرر لع•
ع.يسض عديليلعكل عي عديص  



 : أكمل
 

 عالقة األقانيم بعضها البعض

 وحدة الجوهر ....................•

 بال انفصال .................•

 اإلرسال ............•

 التخاطب ..............•



 بعض الصفات الُمشتركة بين األقانيم الثالثة

ععديوىحعديس  عععلدايععدآلبععديلسبعأىعديصفةععاع

ع16ع:3كى1ع/4-3ع:5أعع20ع:5عيى1ع/ع1ع:1يىع13ع:14عكى2ع/ع3ع:1ع أعفع1ع

عع:10أعع/ع28ع:20يىع5ع:45عشإع/ع4ع:6عتاعديوبع2

ع36

ع17ع:3كى2ع/ع5:9أع

ع14ع:9عنبعع17ع:1كىع/ع2ع:5ا ع12ع:1حبع/2ع:93ع،6ع:25العدأللي عع3

ع14ع:9عنبعع13ع:22ع،ع8ع:2وؤع12ع:48شإع/ع2ع:90العديسوا  ع4

عع/ع9ع– 7 :139الع13ع:3يىع/20ع:18ايع24ع:23وإع/ع27ع:8ال1عغيوعدياح ى ع5
ع16ع:3كى1

ع3ع:104الع/ع4ع:33أ ع16ع:1كىع/ع3ع:1يىع6ع:8كى1عديخ يوع6

ع7ع:1عت 2ع/ع6ع:4عل ع6ع:19ع،ع8ع:1وؤع3ع:6عخوع/ع1ع:17ت عديس  وعنلىعكلعش ءع7

ع8ع:4ت 1ع/ع30ع:4أ ع7ع:3وؤع/35ع:1يىع11ع:17يىع/ع44ع:11اعديس ى ع8

ع11ع-ع10ع:2كى1ع4ع:9ايع/23ع:2وؤع9ع:28خأ1ع/ع1ع:139العديع ياعيكلعش ءع9

ع24ع:4عيىع10ع:2ي ع/11ع:2ايع2ع:100لاع/15ع-ع14ع:5يشعدياعيى ع10

ع11ع:6عكى1عع48ع:7يىع/5ع:2اوع14ع:6ايع/ع7ع– 6 :34خوعغ يوعديخن ي ع11

ع6ع-ع5ع:3عيىع12ع:4أعع/13ع:2يىع11ع:43ع/ع2ع:12شإعدياخلصعع12



 صح أم خطأ؟
 

  ) ..... ( مات اآلب من أجلنا•
  ) ..... ( مات الروح القد  من أجلنا•
  ) ..... ( مات االبن من أجلنا•
  ) ..... ( في الموت، انفصل االبن عن اآلب والروح القد •



 عقيدة التثليث والتوحيد كتابياً ( 9)



 اآلدلة الكتابية على التثليث

نسيررر  عاسررريحيةعجىهويرررةعج ئتسررر عارررلعديرررىح عنسيررر  عديتاليررراع

ع..،عىياعسأَيعيه عالعيلسفةعخ صةعأىعديتك وعنسىيس عدإليه 

ع..يه عتعلياعإيه ع•

عىحسيسةعالعحس ئوعدإليا لعديُاعلسةعيس عالعف•

ع.ععىالعيويضه عيس عويقعفعىإن س ت 

 



ياعيكلعاعسىاًعألعيكش عفعنرلع•

ديتع  عي عديذديعدإليهيةعحيلعك لع

ديشرررررعبعيررررر عاوحلرررررةعدييررررر دى ع

ديوىحيرررةعُاحررر نيلعيكارررو عىاسيرررةع

ع.تؤالعيتع  عدآليهة

ك سريعهسر  عإشر وديعإيرىعاحعذي ع•

يرر عديعهرر عديسرر ياععنسيرر  عديارر يىا

 :سعوقعهس عيعقعاسه 

 في العهد القديم



 من سفر التكوين

ع(26:ع1)«عُعَالُعدإلَُسَس َلعَنلَىعُصىَوتََس عَكَشَيَهَس س»

عَاسَّ » ع(22:ع3)«عُهَىَذدعدإلَُسَس ُلعَقُ عَص َوعَكَىدَح  

عَسُسَللُعَىُسَيُليَلُعُهَس َ عيََس َسُهاُع» ع(7:ع11)«عَهلُاَّ

يي عهىعسىعععدستخ داعصيغةعديجاحعنس عح ياعفعاحعسفس •

العديتعظياعنلىعسحىعا عدنت  عيعقعالى عدأللاسرةعديح يارة،ع

ع.عيلاعيكلعهذدعديتسلي عاعوىي ًعأىعاستخ ا ًعي عديعصىوعديس ياة

صريغةعكا عأس عاعروى عتا ار ًعنسر عنلار ءعديلغرةعألعدسرتخ داع•

اعيعسرر ع(عيغررةعكت يررةعديعهرر عديسرر يا)ديجاررحعيرر عديلغررةعديعيويررةع

ع.كا عهىعديح لعي عديعوييةديتعظياع

إش وديعإيىعتاليراعاي عألعس و عجي دًعألعهذ عكله عياعتكلعإاع•
 .عدألق سياعي عديجىهوعدإليه عديىدح 



 (6إش)وؤي عإشعي ءعديسي ع

عدُيُجُسرى َع»:عَىهَذدعَس َ  عَذدَ عَىَق لَع ىٌ عَوب  ىٌ ،عقُر   ىٌ ،عقُر   .عقُر  

ع(3)ع.«َاُجُ  ُعَالُُءعُكلِّعدألَُوَقع

قرر ى عفع:عأللعدألقرر سياعا اررةيارر ذدعالرراعديتسرر ي ؟ع

ع.ق ى عفعديوىح..عق ى عفعدايل..عدآلب

يِّ َع» ع(8)ع«َسَاُعُيعَصُىَيعديسَّ

 ع.افو عيشيوعيلجىهوعديه عديىدح

ع(8)ع«َاُلعَيُذَهُبعَاُلعأَُجلََس ؟»

 .جاحعتشيوعيفق سياعديا اة"عالعأجلس "•

 



 رؤيا دانيال النبي 
 (14 – 13: 7دا)

ررَا َءعَاُاررلُعدُيررَلع» ُكُسررُيعأََو عيَرر عُوَؤ عديلَُّيررَلعَىإََذدعَاررَحعُسررُحَبعديسَّ

دَارر ُع ُيررى ُعقُ َّ رر َا،عَيَسوَّ عأََتررىعَىَجرر َءعإَيَررىعدُيَسررَ يَاعدألَيَّ َيررأُُنَنَ عع.إَُسَسرر ل 

رُعىَبعَىدألَُارَاعَىدألَُيَسرَسةَع َ عيَُ عُكرل عديش  .عُسُلَن ًس عَىَاُجً دعَىَالَُكىًت عيََتَتَعيَّ

عَا عيَُلعَيُلىلَ،عَىَالَُكىُتُ عَا عاَعَيُسَسَوقُع ع«.ُسُلَن ُسُ عُسُلَن ٌلعأََيَ  ٌّ

يحلعكس عسؤالعألعفعىدح ،عيالعيكىلعإذدًعإيلعداسس لع

هذدعديذ عأُنن عسلن س ًعىاجر دًعيتتعير عير عكرلعديشرعىبع
 ىدألااعىسلن س عسلن لعأي  عىالكىت عاعيسسوق؟



 في العهد الجديد

كش عديعه عديج ي عيىضىحع•

نررلعنسيرر  عديارر يىاعياجررئع

ع...عديلعفعىتجس  ع

ك سيعهسر  عتىكير ديعكت ييرةع•

 :ُتعللعنلعديا يىاعاسه 



يرر عيشرر و عديارر  ع

:عيلعررررررذودءعارررررررويا

ىُحعدُيسُرررررُ  ُع» عدَيرررررو 

أقسرررررررىاعديرررررررروىحع)
َيَحررررررررل عع(ديسرررررررر  

عَنلَُيَ ،عَىقُرىَّ ُعدُيَعلَر ِّع

ع(أقسررررررررررررررررىاعدآلب)
ُتَظلِّلَُ ،عَيلَذيََ عأَُيًض ع

ىُ عدُيَاُىيُررررىُ ع دُيسُرررر  

َاُسرَ عع(أقسىاعدايرل)

«عُيرررررُ َنىعدُيرررررَلعفَع

ع(.35:ع1يى)

 



ر عدُنَتَارَ عَيُسرىُعع»:عي عنار  عديسري عدياسري عير عسهروعدألو ل َيلَاَّ

رَا َىدُيع(أقسرىاعدايرلعدياتجسر )عَصَعَ عيَُلَىُقَيعَارَلعدُيَار ءَع ،عَىإََذدعديسَّ

ع(ديوىحعديس  )َقَ عدُسَفَتَحُيعيَُ ،عَيَوأَ عُوىَحعفَعَس َلًاعَاُالَعَحَا َاة ع
رَا َىدَيععَى تًَي عَنلَُيَ ، هرَذدع»ع:عَقر ئًَ عع(أقسرىاعدآلب)َىَصرُىٌيعَارَلعديسَّ

ع(17 – 16: 3اي)ع«ُهَىعدُيس عدُيَحيَيُبعديََّذ عيََ عُسَوُويُع



 تأكيدات أخرى

 ديح ا ديش ه 

 ي عح ياعديسي عدياسي عيت ايذ عنلعديوىحعديس  ع• 26:ع15ىع26:ع14يى

 ي عح ياعديسي عدياسي عاحعدياوأ عديس اوية• 23ع:4يى

 ديسي عدياسي عيت ايذ عي عإوس يية• 19ع:28اي

 ي عديسي عدياسي عسيى عإشعي ءعديسي عتاي• 18:ع12اي

شرره   عديوسررلعأارر اعوئرري عديكهسررةعحرريلعقرريقعدييهررى ع• 32:ع5أع
 نليها

ديترر عسنرروعيهرر عيررىي عديوسررىلععيرر عدييوكررةعديوسررىيية• 14:ع13كى2
 يشعبعكىوساى 

 يىحس عديوسىلعشه   عديس ي • 7:ع5يى1



 عرض لبعض اآليات التي تعلن عن الثالوث في العهدين القديم والجديد

 دياىضىع ديش ه 

ع/ع14ع– 13 :37حلع/ع4ع:33أ ع/ع6ع:33ال

ع1ع:61إشع/ع16ع:48إشع/ع21ع– 20 :59إش

عع:2أ ع/ع14ع:13كى2ع/ع19ع:28ايع/ع8ع:5يى1
18 

 ىوىح عىكلات عفعييلعتجاحع ي يع(1)

 :35خوع/ع29ع:11ن ع/ع19ع:107الع/ع29ع:23إو
 ع4ع– 1 :27أ ع/ع31ع– 30

 أقسىاعالعأكاوعيه ع ي يع(2)

ع/ع4ع:27الع/ع16ع– 15 :118الع/ع24ع:6ن 

 22ع-ع21ع:1أ ع/ع2ع– 1 :33إوع/ع16ع،12ع:10إو
ع(3)عديس ى عفعدساعييه عتكووع ي يع(3)

 (ا اي يعي عديس ى عفعدساعُيكوو)عاودي

ع/ع24ع:19ت ع/ع(42ع:20يى)عىاع ع1ع:110ال
 6 :4أ ع/ع8ع– 5 :47الع/ع17ع:54إشع/ع8ع:1أ 
 22ع:33إشع/ع10ع–

عتا يلعييه عأقسىاعالعأكاوعيه ع ي يع(4)
 (فعيخ نبعفعييه )عفعأسا ء

عع– 12 :6صا2ع/ع21ع– 20 :14ن  ع/ع7-ع6ع:45ال
 10ع:14يىع/ع14

 اتسىنةعج اعةعأُخو ع ي يع(5)



 :وصل

 إشعياء•

 دانيال•

 نعمل اإلنسان كصورتنا

 هرا هو إبني الحبيب

 قدو  قدو قدو  

 أرى مع سحب السماء مثل إبن اإلنسان

 التكوين•

 اآلب• الروح القد  يحل عليك  

 المالك غبريال•



 عقيدة التثليث والتوحيد كنسياً ( 10)



 البسملة( 1)

ع

سوشراعي عصلىدتس عديكسسريَّةعىديخ صرةع
ي سررراعدآلبعىدايرررلع:عديصرررليبعقررر ئليل
ع:فعديىدح عىديوىحعديس  

"عفعديىدحرررر "ى،ع"ي سررررا"قىيسرررر ع•
يلجرىهوعدإليهر ع..عإش و عيلىح دسية

ةعديىدح  ..عديىدح  ..عيلنييعةعدإليهيَّ
رررةعديىدحررر   يلكيررر لع..عيلرررذديعدإليهيَّ

عدإليه عديىدح ،ع

ىديررررروىحعدآلبعىدايرررررلع"ىقىيسررررر ع•
 .دألق سياعديا اةعأ "عديس  



 نقانون اإليما( 2)

ع:تتلى عديكسيسةعي عجايحعصلىدته عيتح اعنل

ع.."ي يحسيسةعسؤالعيحي عىدح عفعدآلب»:عأقسىاعدآلب•

ع.."يسىععدياسي عسعاعسؤالعيوبعىدح :ع"ااعأقسىاعدايل•

ديررروبععيررر يوىحعديسررر  عسعررراعسرررؤال:ع"اررراعأقسرررىاعديررروىح•

ع..".دياحي 



عدياعاى يةع(ع3)

ىتررتاعيرر يتغني عارر اعاررودي،ع

ي سرررراعدآلبعىدايررررلعىديرررروىحع

ع.س  دي

ع

يرررر عديصررررلىديعديكسسرررريَّةع(ع4)

عكر عإيرىعذىكصر يتو »:عسكوو

أ ع"..عديسفاررررر ت جيرررررىع كررررر ع

دياج عيرببعىدايرلعىديروىحع»

ع«  ديس



 رفض الهرطقات ضد الثالوث( 5)

نلرىعىذير عيلرو ع:عا325نس يعديكسيسةعاجاحعسيسيرةعسرسةع1)

ع.ي نةعأويى عديذ عأسكوعاهىيعدايل

ىذيرر ع:عا381نسرر يعديكسيسررةعاجاررحعديسسررنسنيسيةعسررسةع2)

ي نررةعاسرر ىسيى عينويررو عديسسررنسنيسيةعديررذ عيلررو عنلررىع

ع.أسكوعاهىيعديوىحعديس  



أسكرررروعديررررذ ع:عسرررر يليى حوارررريعديكسيسررررةع3)
ظهوعي عع:ديتالياعىس   عيألعفعأقسىاعىدح 

ديعه عديس ياعنلىعأس عدآلب،عىي عديتجس عي ع
صررىو عدايررل،عىهررىعديرروىحعديسرر  عاررلعيعرر ع
ررلعديررذ ع ديصرعى ،عىدنتيرروعألعهررذدعاارلعدياااِّ
يسرررتخ اعأقسعرررةعاختلفرررةعييظهررروعيررر عأ ىدوع

عع.اختلفة

داسيا وعالعدآلبع)"عيفيليى د"ويضيعتعلياع4)
ديرررذ عدوترررأ عدلعيضررري عنيررر و عع،(ىدايرررل

يسرر سىلعدإليارر لع"عاسيارروعاررلعدآلبعىدايررل"
يلتأكيررر عنلرررىعدياسررر ىد عديك الرررةعيررريلعدآلبع

اعياكرررلعألعيىجررر عيررر عىدايرررل،عحيررراعأسررر ع
دياررر يىاعأصررر لعأىعيسيىنررر ل،عكاررر عألعهرررذدع
ديتعلياعاخ ي عيا عأنلسر عديروبعيسرىععيفار ع

ىَاَتىعج َءعديُاَعلِّ عديذ عسأُوَسلُُ ع»:عدين هو
،عديررذ عَاررُلع أسرر عإَيرريُكُاعَاررَلعدآلَب،عوىُحعديَحرروِّ

ع(26:ع15يىحس ع)«عَنسَ عدآلَبعَيسَيَاُو،عيهىعَيشَهُ عي 



 :وصل

 أنكر الهوت االبن•

 أنكر الهوت الروح القد •

 مقدونيو 

 أريو 

 الفيليوك

 سابليو 

 ادعى أن هللا أقنوم واحد•

نادوا بانبثاق الروح القد  •

 من اآلب واالبن



 عقيدة التثليث والتوحيد عقلياً ( 11)



 عقيدة التثليث أمام المنطق والعقل

سررودًعاررلعيىدجرر عديعسررلعدياسرريح عنسيرر  عديتاليرراعي نتي وهرر ع•
،عىاعنجبعي عذي عيهر عتتسر ىلعنييعرةعأناوعأسودوعديىجى 

ع.فعىشخص 

ىديكرىلعسحلعستسيله عكا عستسيلعأ عسوع خوعالعأسودوعديحي  ع•
ياليجعالعديتأالعىديتسرليا،عكار عألعهسر  عأارىوعير عدينيعيرةع

ع.اعسفهاه عي يك العىاحعذي عاعسويضه 

ديعسلعدياسيح عىدج عهرذ عديعسير  عيأنار لعديسير  عىدياسنروع•
،عيهىعىإلعنجلعنلعديغىصعي عأنا قه عي يك ال،عإاعىديتأال

أس عيهاه عى العيه عىىضحعديكايروعارلعيودهيسهر عنرلعنويروع
 :دياس يلةعىديسي  عىدياسنوعيا عيود عحىي عالعأاىوعاتع   



 القيا  المستمد من طبيعة هللا( 1)

ع«عفعاحية»هىعديذ عأخذ عأُغسنيسى عالعنييعةعفع

تكررىلعدياحيررةعن نلررةعىغيرروعذديعاىضررىععارر عيرراعيكررلعهسرر  ع•

ع..ععاحبعىاحيىبعىذدتيةعدياحية

ىهذ عياعيج عيه عأُغسنيسى عح ًعإيىعي عديار يىاعديسر ئاعير ع•

عذديعدإلي عديىدح 

دسررتع لعنلررىعذيرر عيسررىلعديسرري عدياسرري عألييرر عيرر عديصرر  ع•

َ عأَُحَيُيَتسَ عَقُيلَعإَُسَش َءعدُيَع يَاَع»:عديشف نية  (24:ع17يى)«عألَسَّ



 القيا  الُمستمد من طبيعة اإلنسان( 2)

هررذ عدينييعررةعتااررلعظرر هو عديىدحرر ع•

عي عا اعىديا اعي عىدح 

سرررىدءعدنتيوسررر عهرررذ عدينييعرررةعكاررر ع•

دنتيوهرر عديسرر ي عأغسررنيسى عيرر ع

«عديررذدكو عىديفهرراعىدإلود  »ا ايررةع

أىعكا عيايرلعيعرقعدي هرىتييلعإيرىع

ديعسرررلع»تصرررىوعألعدإلسسررر لعا ارررةع

ع«ىديوىحعىديجس 

يرر عهررذدعسررو عديتعرر  عىديىحرر  عيرر ع•
 .ذديعدإلسس لعديىدح 



 القيا  الُمستمد من الشمس

ع:سج عي عديشا عدألاىوعديت يية

قروصعديشررا عيرر عديسررا ءعىديرذ عيوسررلعديضررىءعىتسيعرراع•
عاس عديحودو 

ضررىءعديشررا عديررذ عيىيرر عاسهرر عىيررأت عإييسرر عنلررىعدألوقع•
ع.ح ا ًعيس عصىو عىخىدصعديشا 

حررودو عديشررا عديُاسيعاررةعاررلعقوصرره عىتررأت عإييسرر عيتعنيسرر ع•
ع.دي  ءعىديحي  

ىهررذدعديسيرر  عيررىح عيسرر عي يتعرر  عىديىحرر  عيرر عذديعديشررا ع
 .عديىدح  



 :يسىلعديس ي عأاس سيى عديوسىي 

ع.ىح  عهىعنلَّةعىغيوعاىيى عالعأح عديشا عكا عألعقوص"

ع..ععأا عديشع ععياعلىلعىاىيى عالعديسوصع

ىهرىعي يشرع ععُاوَسرلعع،ىديسىوعيسياروعىير ولعارلعديسروصعىحر  

ع،عدألوقعىُاشَووعنلى

ع.ععهكذدعفعدآلبعىح  عنلَّةعدااسيلعىغيوعاىيى 

عع.ععىأا عدايلعيحس عالعدآلبعىح  عاعلىلعىاىيى 

ىهررىعع،سفسرر عاررلعدآلبعىحرر  عاعلررىلعىاسيارروىديرروىحعديسرر  ع
 ع"ي ايلعُاوَسلعإيىعديع يا



 تشبيهات التثليث والتوحيد( 12)



 ا عه عأقوبعديتشييه يعياىضىععديتالياعىديتىحي ؟

عاالاعديذهب•

االاعالعديذهبعديخ يصعير عا ارةعلىدير ع
عاتس ىيةعأع،عبع،عل

ديرررروؤى عديا ارررررةعيهررررراعجرررررىهوعىدحررررر ع
ىكيسىسرةعىدحر  عىذهرربعىدحر عهرىعجررىهوع

ع.دياالا

يرري عهررىع(عب)يرري عهررىعسفسرر ع(عأ)يكررلع
(عب)يررررىعكرررر لعهررررىع(عأ)،عأللع(ل)سفسرررر 

،ع(بعل)نلىعديضلحع(عأل)اسنيوعديضلحع
 .ىيذي عيسع اعديذهب

يعررقعدألاالررةعع،عىيكررلعيتسويرربعدياعسررىعسأخررذفعيرري عيرر عشرريي 

ع:كىسيلةعإيض ح(عي إلض يةعإيىعقي س يعدإلسس لعىديشا )



 :لو طبقنا نفس الفكرة بالنسبة للثالوث سوف نجد أن

عدآلبعهىعفعالعحياعديجىهو•

عدايلعهىعفعالعحياعديجىهو•

ديررروىحعديسررر  عهرررىعفعارررلعحيررراع•
عديجىهو

عىديا اةعيتس ىىلعي عديجىهو•

دآلبعيرري عسفسرر عدايررلعىيرري عهررىع•
عسفس عديوىحعديس  ،

دايررررلعيرررري عهررررىعسفسررررر عدآلبعىاع•
عديوىحعديس  

ديوىحعديسر  عيري عهرىعسفسر عدآلبع•
 .ىاعدايل



ع(29:ع12نب)«عإَيَهَس عَس ٌوع َكَلةٌع»ديس وع•

ىارلعديلهربعع،(ديىجى )ي عديس وعسو عديلهبع

يتىيرررر عديسررررىو،عىأيًضرررر عاررررلعديلهرررربعتسيعرررراع

ع.ديحودو 

يسىوعاىيى عالعديلهبعىغيروعاسفصرلعنسر ،عد

ىديحرودو عاسيعارةعارلعديلهربعىغيروعاسفصرلةع

ع..ععنس 

ديلحظررةعديتررر عُىَجررر عييهرر عديلهررربعُىَجررر عييهررر ع

ديسىوعىُىَج يعييه عديحرودو ،عىيراعياروعىقريع

كررر لعييررر عديلهررربعيررر ىلعديسرررىوعأىعديحرررودو ،ع

ىاررلعدياسررتحيلعأسرر عتشررعلعسرر ًودعىتسررىلعيهرر ع

سرررأجىلعييررر ،عىيكرررلعيشرررونعأاعتحوقيسسررر ،ع

يحسهرررر عسررررتسىلعيرررر عإلعيرررراعأيعرررراعحودوترررر ع

ع..ديح وقةعيللعأكىلعس ًود

ع

ع

ع



 عقيدة الثالوث الوثنية والتثليث المسيحية( 13)



 ديا يىاعديهس  

«عيودهار »:عظهويعإح  عدي ي س يعديت عتس   عيا اةع يهرةعهرا•

هررىعديحرر يظعيكررلعشررئ،ع«عشررسىد»هررىعديخرر يوعأصررلعكررلعشررئع،ع

ع.عهىعدياخوب«عشيىد»

هررؤاءعديا اررةعياالررىلعديتنررىوديعديات حسررةعيرر عديكررىلعاررلع•

ع.س حيةعديىجى عىداستاودوعىديفس ء

ياعيخنوعيي لعديهسى عقنعألعيجعلىدعهرؤاءعديا ارةعىدحر دً،عيرلعع•

نلررىعديعكرر عتا ارر ًعكرر سىدعيؤاسررىلعألعكررلعىدحرر عاررسهاعاسفصررلع

ع.عىاختل عنلعدآلخو،عيلعىأسهاعيعالىلعض عيعضها

 .عكلعاسهاعينلبعسىن ًعخ ص ًعالعديعي   •



 ديا يىاعديي يل 

:عيررر عي يرررلعىجررر عاررر يىاعاكرررىلعاررررل•
ع«نشت وىا،عىسل،عىشا  »

ك لعهذدعير عحرىدي عديسرولعديار س عقيرلع•
عدياي  

يتكىاعالعأبعىأاعىإيل،عىدايلعأصري ع•
ع.لىج ًعيفاعي عديىقيعسفس 

ىهسرر عأيضرر ًعسررو عألعكررلعإيرر عيرر عهررذدع•
ديارررر يىاعاسفصررررلعتا ارررر ًعنررررلعدآلخرررروع

ع.ىاختل عنس عكلعداخت  

اعُيسيرررررلعأىعُيعسرررررلعألعتكرررررىلعنسيررررر  ع•
ديا يىاعدياسيحيةعُاستيسرةعأىعاشر يهةع

 .عيعس ئ عديتالياعنس عديىاسييل



 العدياصرويىلعديسر ا ءع•

ياررررر يىاعشرررررهيوعىهرررررىع

إيرررررلي عىأىلىويررررر ع»

ع«عىحىو 

عهاعا اةع يهةعاسفصلة•

ينلررررروعنلررررريهاعاررررر يىاع•
 نييةعدياصو 



 :وصل

 الثالوث الهندي•

 الثالوث البابلي•

 ، وسن، وشما عشتاروث

 وحور  وأوزوريسإيزيس 

 الثالوث الفرعوني• براهما وشينوا وشيوا



لتشدابه عقيددة  مصدر البعض يقولدون أن المسديحية انتشدرت فدي

 فهل هرا صحيح؟ ..الثالوث في الوثنية مع المسيحية

هسررر  عخ يررر يعجىهويرررةعيررريلعنسيررر  عدياررر يىاعيررر عدإلج يرررةعأسررر عقنعررر ًعا،ع

ع..عدياسيحيةعنسه عي عديىاسية

ع:نسي  عديا يىاعي عديىاسيةعياعتكلعىدح  عيكسه عدختلفيعالعاك لعإيىع خو

إي ع"عاىا"دإلي عدألب،عى"عناىل"ني عدياصويىلعا اةع يهةععةنييي ع

ع.دإلي عدألا"عخىي "دايل،عى

نس ععديشا عديذ عياال"عيتىا"ني عدياصويىلعدإلي ععهليىيىيي ىي ع

حرىواع"ىقيعديسه و،عىدإلي عديشا ععديذ عياالع"وع"شوىقه ،عىدإلي ع

ع.نس عغوىيه عديشا عديذ عياال"عخىي 

ديلىجررررةع"عإيررررلي "نيرررر عدياصررررويىلعدآليهررررةعديا اررررةععاسرررر ىيرررر ع

ع.دايل"عحىو "ديلىلعى"عألىوي "ى



 :نقاط الخالف بين التثليث المسيحي والتثليث الوثني فهي

 دياسيحية ديىاسية

 تؤالعيحي عىدح عاالاعدألق سيا• تؤالعيا اةع يهة•

تؤالعألعديا اةع يهرةعاسفصرلىلع•
 نلعيعضهاعدييعق

يررري ععدألقررر سياعديا ارررةعترررؤالعأل•
 ييسهاعدسفص ل

عىألىويررررر ترررررؤالعألعإيرررررلي ع•
 س يس لعي عديىجى عنلعديسها 

دألقرررررررررررررررررررر سياععتررررررررررررررررررررؤالعأل•
 اتس ىىلعي عدأللييةعديا اة

يرررررألعدآليهرررررةعتلىجررررريععترررررؤال•
 ىأسجييع يهة

اعترررررؤالعيرررررألعهسررررر  علىدلعأىع•
 تس سلعييلعدألق سيا



 : أكمل
 

 :الثالوث الوثني فيه

 انفصال ............•

 أسبقية وجود ....................•

 تناسل ..........•



ديت ايرررررررذعديرررررررذيلعسشررررررروىدع سؤال هام؟

دياسرررررريحيةعجارررررريعهاعاررررررلع

دييهرررى عديارررؤاسيلعيىح دسيرررةع

ع...فع

يهررررلعيعسررررلعأسهرررراع اسررررىدع•

يعس ئ عىاسيةعىيشروىدعيهر ع

ىهررررررراعديرررررررذيلعضرررررررحىدع

ي ا ئهاعارلعأجرلعإيار سهاع

 !ي بعديىدح ؟



 سر اليوم الثالث( 14)



ما هو سر اليوم الثالث 
 ولماذا ثالث تقديسات؟

ىٌ ،ع»:عَىهررررَذدعَسرررر َ  عَذدَ عَىَقرررر لَع• قُرررر  

عدُيُجُسرررى َع ىٌ عَوب  ىٌ ،عقُررر   َاُجرررُ  ُع.عقُرر  

ع(3:ع6إش)ع«َالُُءعُكلِّعدألَُوَقع

عَقرررُ عَاَلررر َع• ب  رررُعىبُع.عدَيررروَّ ..ععَتُوَتَعرررُ عديش 

ىٌ عُهرررىَع دُسرررُجُ ىدعَنُسرررَ عَارررُىَنَئعع.قُررر  

ىٌ عُهرىَع.عَقَ َاُي َع ع..ععقُر   بَّ عديروَّ إَيَهَسر عأَلَّ

ى ٌع ع(9،ع5،ع3:ع99ال!ع)قُ  

ىٌ ،ع»:عَىاَعَتَلدلُعَسَه ًودعَىَيُيً عَق َئَلةًع• قُ  

ى ٌع ىٌ ،عقُرر   عدإلَيررُ عدُيَسرر َ ُوعقُرر   ب  ،عديرروَّ

،عديَّررَذ عَكرر َلعَىدُيَكرر َئُلع َنَلررىعُكررلِّعَشررُ ء 

ع(8:ع4وؤ)ع.«َىديََّذ عَيأَُت 

ديسرر ى ع:عأيرري عهررذدعإشرر و عىدضررحةعأل

عاالاعدألق سيا؟

ديرررذ عكررر لعىديكررر ئلعىديرررذ عيرررأت عهرررىع

عق ى عاالاعدألق سيا؟



ع 25 - 3: 19من سفر الخروج  ب  دُذَهرُبعإََيرىع»:عيَُاىَسرىع(يهرى )َيَس لَعديوَّ
ُسررُهُاعدُيَيررُىَاعَىَغررً د،عَىُيَيُغَسررلُىدع ررُعَبعَىَق ِّ ديشَّ

يَلعيَُلَيرُىَاعدياَّ يَراَععَاَي َيُهُا، .عَىَيُكىُسرىدعُاُسرَتَع ِّ
عأََارر َاع ب  ررُ عيَرر عدُيَيررُىَاعدياَّ يَررَاعَيُسررَللُعديرروَّ ألَسَّ

ُعَبعَنَلىعَجَيَلعَسيَس ءَع ع.َنُيىَلعَجَايَحعديشَّ

رَي ُحععَىَحَ َاعيَ عدُيَيُىَاعدياَّ يَراَع ر عَكر َلعديصَّ َياَّ
ُ عَصر َوُيعُوُنرىٌ عَىُيرُوىٌوعَىَسرَح ٌبعَاسَيرلٌع أَسَّ
د .عَنَلررىعدُيَجَيررَل،عَىَصررُىُيعُيررىوعَشررَ يٌ عَجررّ ً

رررُعبَع َىأَُخرررَوَلعُاىَسرررىع...ععَي ُوَتَعرررَ عُكرررل عديشَّ
ُعَبعَاَلعدُيَاَحلَّرَةع ع(ديلرىهيا)عيَُا ََقر َ عفَعديشَّ

َىَكرر َلعَجَيررلُعع.،عَيَىَقفُررىدعيَرر عأَُسررَفَلعدُيَجَيررلَع
ع بَّ عديررروَّ ُلعَارررُلعأَُجرررَلعأَلَّ َسررريَس َءعُكل رررُ عُيرررَ خِّ

رر وَعع(يهررى ) ب ع..ععَسررَللَعَنَلُيررَ عَي يسَّ عَىَسررَللَعديرروَّ
َنَلرررىعَجَيرررَلعَسررريَس َء،عإََيرررىعَوُأَ ععع(يهرررى )

ُاىَسررىعإََيررىعع(ديلررىهيا)دُيَجَيررَل،عَىَ َنرر عفُع
 .ععَوُأَ عدُيَجَيلَع



 تُشير هره العالمات؟  شئما هره األسرار، وإلى أي 

ع:إسه عإش وديعإيهيةعتحسسيعىظهويعىدضحةعي عديعه عديج ي 

ع..ي يا يىاعيكالععشئىكلع..عفعا يىاعق ى ع•

ع..ىدييىاعديا ياعكا لعديا يىاعق اعدإليلعالعديسيوعحي ًع•

ىكارر عسررللعاررلعديسررا ءعصررع عإيررىعديسررا ءعيعرر عألعكشرر عيسرر عكررلع•

ر َو،عَىإَيَرىع»:عدياستىو عيَ يسَّ عُاُضَنَوا  ُكُاعيَُاعَتأُُتىدعإَيَىعَجَيلعَاُلُاى   أَسَّ

عَىَلُىَيَعرة ، عَىَظ َا  َيرلُعَقرُ عع..ع،عَىَصرُىَيعَكلََار ي عَىُهَتر َ عُيرىوععَضَي ب 

أُىُوَشررررلَيَاع.عأََتُيررررُتُاعإَيَررررىعَجَيررررَلعَصررررُهَيُىَل،عَىإَيَررررىعَاَ يَسررررَةعفَعدُيَحرررر ِّع

َة،ع َا َىيَّ عَىإَيَىعفَعَ يَّ َلعدُيَجَايحَعع..ديسَّ لَيَل،ع،عَىإَيَىعأَُوَىدَحعأَُيَودو  عُاَكاَّ

عَيرَتَكلَُّاعأَُيَضرلَعَارُلعَىَسيَنعدُيَعُهَ عدُيَجَ يَ ،عَيُسىعَعَىإَيَىع ،عَىإَيَىعَ َاعَوش 

عع..ععَه يَيلَع ع(29 – 18: 12نب)«ع.«إَيَهَس عَس ٌوع َكلَةٌع»ألَلَّ



 72، 30: 14من إنجيل مرقس 

عأَقُررىلُعيَرر َع» َتُيَل،ع:عدُيَحرروَّ يُ عَارروَّ ررَ عدُيَيررُىَاعيَرر عهررَذَ عديلَُّيلَررَة،عَقُيررلَعأَُلعَيَصرريَ عديرر ِّ إَسَّ
دي ع َوعُيُنرُوُ عدُيَسرُىلَعديَّرَذ عَق يَرُ ع...عع«ُتُسَكُوسَ عَا ََاعَاوَّ يُ عَا سََيًة،عَيَتَذكَّ َىَص َحعدي ِّ

دي ع»:عيَُ عَيُسىعُع َتُيَل،عُتُسَكُوسَ عَا ََاعَاوَّ يُ عَاوَّ َ عَقُيلَعأَُلعَيَصيَ عدي ِّ َوع.ع«إَسَّ َيلَاَّ عَتَفكَّ
ع«ع.يََ عَيَكى

عيا ذدعا اعاودي؟
عأيي عديذ عيسكوعدايلعيسكوعدآلبعىديوىحعديس  عأيض ً؟•



 ومن إنجيل 

 19 - 15: 21يوحنا 

يرر عايرر  و عديحسرر لعديشخصرريةع•

يلسررري عدياسررري عسحرررىعسررراع لع

ينو عديعليلعنلي عاسرتع  ت ع

سرررأي عإيرررىعديشررروكةعديك الرررة،ع

ع؟"أتحيس "ا اعاوديع

ي يتأكير عإذعأسكرو عار اعارودي،ع•

دنتررو عيرر عارر اعاررودي،عأللع

ديرررذ عيعترررو عيررر ايلعيعترررو ع
 .عي آلبعىوىح عديس ى عأيض ًع

 



 بركات إيماننا بالثالوث القدو ( 15)



 :  بركات إيماننا بالتثليث إلى جانب التوحيد

،عأق سيارر ىضرر عيسرر عكارر لعفعدألليرر عيىجررى عن قرر يعيرريلعديتاليرراع(1)
ع.ىن اعح جت عإيىعاخلىق يعي خلعاعه عي عن ق ي

،عيلراعيعر عأن سس عنلىعيهراعنييعرةعفعاار عقروبعفعينسسر لديتالياع(2)
فعي يسسرريةعينسسرر لعهررىعديكرر ئلعديُارريهاعدييعيرر عنسرر عدياىجررى عيرر ع

يرر ايلعديررذ عهررىعديصررىو عديحسيسيررةعديحيررةعيرربب،عىوسرراع.عسررا ئ 
دَاُيرُلع.عَفُعَيرُاعَيرَو ُعأََحرٌ عَقرن عج ءعىن شعييسس عىأنللعنلعفععأقسىا 

روَع ىديروىحع(ع18:ع1يرى)«ع.دُيَىَحيُ عديََّذ عُهرَىعيَر عَحُضرَلعدآلَبعُهرَىعَخيَّ
أََخرررُذُتُاعُوىَحع»ديسررر  عيشررره عبعيررر عضرررا ئوس عىيسى سررر عإيرررىعدآلبع

َيسِّ عديََّذ عَيرَ عَسُصرُوخُع ىُحعَسُفُسرُ عأَُيًضر عَيُشرَهُ عع.«َير عأََير عدآلبُع»:عديتَّ دَيرو 
َس عأَُىاَُ عفَع  (16 – 15: 8وى)ع.ألَُوَىدَحَس عأَسَّ



ديرررذ عتتايرررلعيررر ععشررروحعيسررر عديفررر دءدياررر يىاع(3)

دياسريحيةعنررلعك يررةعديرر ي س ي،عيرر آلبعأود  ،ع

ىدايررررلعتاارررر ،عىديرررروىحعديسرررر  عيعنيسرررر ع

عفُعدُيَع يََاعَحتَّىعَيَذلَعدُيَسُ ع»:عيوك ت  هَكَذدعأََحبَّ

دَيََّذ عيَُاعُيُشفَُوعَنلَىع»،ع(16:ع3يى)«عدُيَىَحي َع

دُيسََ ،عَيلُعَيَذيَُ عألَُجلََسر عأَُجَاَعريَل،عَكُيرَ عاَعَيَهُيَسر ع

؟ يَكرَلع»،ع(32:ع8وى)«عأَُيًض عَاَعُ عُكرلَّعَشرُ ء 

ع بِّ ُوُتُاعيَ ُسرَاعديروَّ ُسُتُا،عَيلُعَتَيوَّ دُغَتَسُلُتُا،عَيلُعَتَس َّ

ع(11:ع6كى1)«عَيُسىَععَىيَُوىَحعإَيَهَس 

يهرراعنسيرر  عديتاليرراعىديتىحيرر عأن ستسرر عنلررىع(4)

،عىيسررويعيسرر عن قررةعديشرري عييسسرر عىيرريلعف

كي عخلوعفعداسس لعنلىعصىوت عىاا ي ،ع
 .عىيهذدعويعيعقياةعداسس لعأا اعسفس 



ديعارررررلعتعلاسررررر عنسيررررر  عدياررررر يىاع(5)

،عىكي عيعارلعديىدحر عير عديجا ن 

ىح دسيررررةعىتسرررر غاعىدسسررررج اعاررررحع

ع.دآلخو،ع ىلعألعيلغ عشخص 

سسفرررت عتعلاسررر عنسيررر  عدياررر يىاعألع(6)

،عأللعنلىعدآلخوعير عاحيرةعحسيسيرة

ع.سوعديا يىاعهىعسوعديحب

يحترررواعتعلاسررر عنسيررر  عدياررر يىاعألع(7)

ديىدحرر عدآلخرروعىيرر خلعيرر عن قرر يع

،عىيشرره عيرر ،عىهررذدعارر عن  يررةعاعرر 

 .ععسود عاتحسس ًعي عديا اةعأق سيا



 صح أم خطأ؟
 
  ) ..... ( التثليث أوضح لنا كمال هللا األزلي•
  ) ..... ( التثليث علمنا كي  أن هللا محبة•
  ) ..... ( التثليث شرح لنا الفداء•
  ) ..... ( التثليث علمنا قانون القوة في هللا•
  ) ..... ( التثليث علمنا العمل الجماعي•



 شركتنا مع الثالوث القدو 

نسرر ا عتجّسرر عأقسررىاعدايررل،عىصرر وعىسررنس ،عىاشررىعييسسرر ،عىوأيسرر  ع•
،عىيشررفحعىسرريلةعتسوييسرر عإيررىعديارر يىاىسرراعس  عىياسررس  ،عصرر وعهررىع

،عإذعهرىعىدحر عارلعديار يىاعديودينرةعديتر عتوينسر عي يار يىاييس ،عص وع
ع،ع(14:ع1يىحس ع)«عص َوعَجَسً دعىَحلَّعَييَسس »:عىىدح عالعدييشو

،عيسصررلىعإيررىعىصرر ويعيسرر ع ديررةعاررحعدآلبعىديرروىحعديسرر  عاررلعخ يرر •
ي ياسرري عيسررىعع"ع"دآلبعارراعسررذّيلعديصرر  عاتشررّفعيلعيرر ايلعقرر ئليل

عُكرلَّعار عَنَليرُتُاع»:ع،عىذي عحسبعىصريةعديسري عدياسري عسفسر "ويس  إلَّ
ع،ع(23:16يىحس ع)«عَاَلعدآلَبعي سا عُيعنيُكاُع

هرذدعديرذ عأسريعاير و عاعر ع:ع"ىي عسه يةعأكاوعديصرلىديعسسرىلعي يرل•
ديكسيسررةعديسينيررةع دئًارر عارر ع.ع،عأىعيررببعأيًضرر "ىاررحعديرروىحعديسرر  

عتحوصعنلىعألعتي أعىتختاعديصلىديعيتاجي عديا يىا



يسرررررررررررررىلعديسررررررررررررر ي عأاس سررررررررررررريى ع•
إسرر عيارر عدغتسررلعديرروبعيرر ع"ع:ديوسررىي 

دألو لعكحسس لعكس عسحلعيي عىاع عديذيلع
سغتسل،عىحيسا عدقتيلعديوىحعسحلعديرذيلع

نظررةع"ع)كسرر عاعرر عاستيلرريلعهررذدعديرروىح
ع(ديوس يةعإي عتين 

ىيسررررىلعأيضرررر عيخصررررىصعديصررررعى عألع•
ارلع"دياسي عيراعيصرع عألجرلعسفسر عيرلع

دجلسرررر عسحررررلعديررررذيلعكرررر لعيحالسرررر عيرررر ع
ع(6:ع25تجس عديكلاةع")جس  

ىي إلجا لعيصيغعهذ عديحسيسةعي عصيغةع•
إلعكررلعارر ع:ع"قرر سىلعاهررىت عنرر اعقرر ئ ًع

ُكتررربعيياررر عيخرررتصعيس سرررىيعاخلصرررس ع
"عيسيغرر عدلعيعتيرروعيكررلعجررس عدييشرروية

 ع(ييا عن دعدأليع لعديخ صية)



 العشرة مع الثالوث

كرلعشر ءع:ع"يسىلعديسر ي عكيروي عديكييرو•

ع"العدآلبعي ايلعي عديوىحعديس  

يي عأَحرٌ عيرأت ع»:عي ياسي عسأت عإيىعدآلب•

ع،ع(6:ع14يىحس ع)«عإيَىعدآلَبعإاعي 

دآلبعيوسلعيس عديوىحعديس  عي سراعىكذي ع•

ىأّاررر عديُاَعرررلِّ ،عديرررّوىُحعديسُرررُ ُ ،ع»:عدايرررل

ديرذ عسُيوَسرلُُ عدآلُبعي سرا ،عيهرىعُيَعلُِّاُكررُاع

ُوُكُاعيُكررلِّعارر عقُلُتررُ عيُكرراُع ،عىُيررَذكِّ «عُكررلَّعَشرر ء 

ع(.ع26:ع14يىحس ع)

رررلع• سحرررلعسصرررلّ عاتشرررّفعيلعيررر ايل،عييحاِّ

ع.ديوىحعديس  عص تس عإيىعدآلب

 



،عىهكررذدعيرر عدأليعرر لعديخ صرريةيرر عجايررحع

ع:ععجه  س عدييىا ،عىي عأسودوعديكسيسة

سسرر لعديتيّسرر عيررببعاررلع:عيرر عدياعاى يررة•

خرر لعدايررلعيتيعيتسرر عيرر ،عىديررذ عيعاررلع

ع.ععي عدياعاى يةعهىعديوىحعديس  

سّتحرر عي ياسرري عاررلع:عىيرر عدإليخ وسررتي •

خر لعديتحررّىلعديررذ عيررتّاعيحلررىلعديرروىحع

:عسصررلّ عاًعرر عقرر ئليل..عديسرر  ،عىهكررذد

ع".اّيتس عي عفعي عدإليا لعديا يىا "

ديوجرىععإيرىع:عىير عديتىيرةعىدانترود •

حضررررلعدآلبعاررررلعخرررر لعيرررر دءعدايررررلع

ي يوىحعديس  عديذ عييكريعنلرىعخنيرةع

 .ىنلىعيو

 ...ىهكذدعنشوتس عاحعديا يىاعي عديحي  عكله ع



 دياودجح

ع(ُانودسيةعديجيل )اي  ئعديعس ئ عدياسيحيةعأص يته عىيع ييته ع•

ع(ديساصعيلياىلعدألسي عييشى )سوعديتالياعىديتىحي ع•

ع(ديس عييشى عحلا )ديتىحي عىديتالياع•

ع(ديس عييشى عحلا )إيا سس عدياسيح عص  وعىأكي ع•

ع(حلا عديساصعيعسىب)هلعض عديعسل؟ع:عديتالياعىديتىحي •

عأسئلةعدي هىيعىدإليا لعىديعسي  •

ع(حلا عديساصعيعسىب)حتايةعديتالياعىديتىحي ع•

ع(ن ن عيخو .ع )فعىدح عاالاعدألق سياع•

 (دألسي عاك ويى عدألسس عديع اعي ياسي )ديا يىاعديس ى ع•


