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يعترض كثيرين هذه األيام في األمثل الشرحية التبسيطي التي تقدم لشرح الثالوث وبخاصة الغير
مؤمنين الذين يصروا ان يهاجموا فهم الثالوث
أوال األمثلة طوال الزمن مهمة للشرح
والرب يسوع المسيح نفسه كان يتكلم بأمثلة للتبسيط وشرحت هذا في
هل المسيح كان ال يتكلم بدون امثال ام كان يتكلم بدون امثال احيانا ؟
هل كان كالم المسيح غامض؟
المثل هو شرح ألمر يصعب فهمه وهذا يتضح من كلمة مثل ،وهو قد يكون مجرد تشبيه أو قصة
من الواقع اليومى لتوضيح حقيقة
والسبب في استخدام امثلة هو فقط لمن لم يقدر ان يفهم او لمن هو معاند ليكون بال عذر
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وامثال الرب يسوع هي أيضا فقط تشرح وجه الشبه الوحيد فقط فأي مثال مثل مثال ملح األرض
او الزارع او حبة الخردل او ابن صاحب الكرم او الباب الضيق او العصافير او الوزنات
من يريد فقط ان يعاند فيستطيع ان يجادل في المثل بادعاء ان الشخص ليس ملح او الملح
مركب من عناصر ممكن تنفصل او تذوب او الملح شيء سيء لألرض او مضر بالصحة او
غيرها من تالعبات فيدعى انه مثال فاسد ولكن هذا فقط عناد من الشخص الن وجه الشبه ليس
في أي من هذا.
االمثلة هي توضيحية ومن زاوية واحدة او جانب التوضيح هو يكون منطقي ولكن المثل ال ينطبق
بالكامل فمثال تشبيه شخص شجاع بأسد هو مثال منطقي في صفة الشجاعة ولكن أي محاولة

تطبيق المثل خارج عنصر التشبيه فقط ألهاجم المثل وأدعي انه غير منطقي هو الخطأ فهذا
الشخص ال يشبه االسد في كل شيء ال في بقية صفاته وال أسلوب حياته وال شكله وال تكوينه.
ويكون محاولة الرافض ان يقول المثل خطأ عن طريق تطبيقه بأوجه اخرى الغير مقصودة هو غير
منطقي من المهاجم الذي ليهرب من وضوح المثل فيتالعب ويلتف حول المثل.
وفي هذه الحالة ال يقال عن المثل انه غير منطقي ولكن يقال عن الرافض انه معاند.
فمثال النار والمثلث والشمس واالنسان هو فقط لتوضيح زاوية واحدة واي تالعب بالتكلم عن أوجه
اخر غير نقطة التشبيه يكون فقط إصرار على الرفض بعناد .فالعيب ليس في المثل بل في
المدلس الذي يتالعب ويحاول يطبق أوجه أخرى ليس لها عالقة بالشبه.
فال نشبه هللا في مثال النار بانه فوتونات فقط لتوضيح ثالث خواص ذاتية وجود نار ونور النار
المولود منها وحرارة النار المنبثقة منها هو كيان ناري واحد
وال نشبه هللا بطبيعة بشرية محدودة مركبة او مقسمة مختلفة من شخص ألخر ولكن وجه التشابه
فقط في روح ونفس وجسد هو ال يزال انسان واحد.
فمرة ثانية محاولة الرافض ان يقول المثل خطأ عن طريق تطبيقه بأوجه اخرى الغير مقصودة هو
غير منطقي من المهاجم الذي ليهرب من وضوح المثل فيتالعب ويلتف حول المثل.
وفي هذه الحالة ال يقال عن المثل انه غير منطقي ولكن يقال عن الرافض انه معاند.

مثال المثلث

المثلك هو كيان واحد ولكن كل راس مميز في نفس المثلث الواحد مثل االقانيم االب غير االبن
ولهذا يقول لو راس المثلث األول انطبق على الثاني لما أصبح مثلث فال يصح ان أقول الرأس
األول هو نفس الرأس الثاني هو نفسه الثالث الن كل منهم مميز في المثلث الواحد .بل هو يؤكد
ان الثالثة واحد في الجوهر وهذا ليس توحيد بل وحدانية وهو يستخدم مثال المثلث للتوضيح فقط
لو طبقنا نفس الفكرة بالنسبة للثالوث القدوس:
اآلب هو هللا من حيث الجوهر.
االبن هو هللا من حيث الجوهر.
الروح القدس هو هللا من حيث الجوهر.
والثالث اقانيم اله واحد جوهر واحد ومتساوي والجوهر نفسه اإللهي هو في اآلب واالبن والروح
القدس .ولكن اآلب ليس هو نفسه االبن وليس هو نفسه الروح القدس ،وكذلك االبن ليس هو
نفسه الروح القدس وليس هو نفسه اآلب ،وكذلك الروح القدس ليس هو نفسه اآلب وليس هو
نفسه االبن .بالطبع مع اختالف التشبيه الضخم.
ولكن أي محاولة لتطبيق المثل في وجه اخر مثل تركيب او اختالف زوايا او غيره هذا محاولة
هروب وتالعب من وضوح المثل الشرحي التبسيطي

مثال النار

فاللهب والضوء والحرارة وكل منهما مميز ولكن الثالثة هم النار وبدون اي صفه ال تصبح النار
نا ار فبدون اللهب ال يوجد نار وبدون الضوء هي ليست نار وبدون الحرارة هي ليست نار
وايضا نسمي نور النار نار ونسمي الحراره نار ونسمي اللهب نار والدليل على ذلك من الممكن أن
نقول إننا نوقد النار ،أو إننا نوقد اللهب او نشعل النور ،أحياناً نقول نحن نستنير بالنار أو نحن
نستدفئ على الحرارة أو نحن نستدفئ على النار .فاللهب والنور والحرارة الخارجة منه شيء واحد
أى نار واحدة وليسوا ثالثة نيران .ولكن اللهب غير النور غير الحرارة .ومع أن اللهب غير النور
غير الحرارة ولكن اللهب إن لم يلد نو اًر ويشع حرارة ال يكون نا اًر على اإلطالق .فاللهب بنوره
وحرارته يكون نا اًر حقيقية .هكذا إذا تأملنا فى الثالوث القدوس نفهم أن اآلب هو هللا ،واالبن هو
هللا ،والروح القدس هـو هللا .مثل اللهب نـار ،والنور نـار ،والحرارة نار ،فاآلب هو هللا اآلب ،واالبن
هو هللا االبن ،والروح القدس هو هللا الروح القدس ،ويمكن أن ُيقال هللا فقط بدون اآلب .كما نقول
أن اللهب هو نار فالتسمية ليست مشكلة ولكن إذا لم يوجد االبن ال يوجد هللا .ألنه ال يوجد آب
بغير ابن وال توجد نار بغير حرارة؛ حتى لو كان هناك لهب .ألن اللهب بدون حرارة ليس له قيمة،
وكذلك أيضاً العقل بدون فكر ليس له قيمة ،ومثله مثال الشمس.
أيضا أي محاولة تالعب ان النار تلسع او مركبة من فوتونات او أمواج او غيره هذا ليس
المقصود في المثل بل محاولة تالعب فقط.

مثال االنسان

االنسان الذي هو صورة هللا يشهد بان هللا الواحد هو ثالوث مقدس
فاإلنسان هو روح ونفس وجسد
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وهذا االمر شرحته في ملف الثالوث المقدس من العهد القديم
مع مالحظة فرق التشبيه فهذه امثله وال تمثل طبيعة هللا بل فقط انعكاس بسيط لصفاته العظيمة
وهي فقط للتوضيح لمن لم يدرك او توضيح لمن يرفض انه يرفض بالدليل فمع التبسيط بالمثل ال
يزال يرفض.

والمجد هلل دائما

