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 املخاطر املستجدة هلرطقات اثلالوث القديمة 
 بقلم جون فيسكو 

ة وأخرى  ة وتطور�َّ لته إيقااعت تقدميَّ ا ختلَّ ا مستقيًما، بل حلزونيًّ م مساًرا تصاعديًّ لم يتخذ اتلقدُّ "اعترُبت مقولة 
) اذلي اعش يف  Johann Wolfgang von Goethe(مالحظة فطنة أبداها يوهان ولفانج جوته " ةرجعية وانتاكسيَّ 

و�نطبق هذا حىت ىلع  . رم واتلطوُّ لقد دحض جوته فكرة أن مرور الزمن �لب دائًما اتلقدُّ . ١٨٣٢-١٧٤٩الفرتة من 
نرى . ى فهمها لألسوأ ة، وأخرى تردَّ لعقائد الكتابيَّ ل ها ًما يف فهمت الكنيسة بأزمنة أحرزت فيها تقدُّ مرَّ . الكنيسة

 .ق بعقيدة اهللا وخاصة عقيدة اثلالوث طوال اتلار�خ فيما يتعلَّ ذلك 

ة  س عن هو�َّ قدَّ مه الكتاب المُ م� الكذبة والعقائد الزائفة لرُتيس فهًما سليًما ملا يعلِّ املعلِّ  و� حار�ت الكنيسة األ
الكنيسة   تلقد أسهب. أعماهلموق بوجودهم اهللا، وعالقة اآلب واالبن والروح القدس ببعضهم بعًضا فيما يتعلَّ 

يف خضم  .  اآلب واالبن والروح القدس:  ث األقانيمس بأننا نعبد � واحد مثلَّ قدَّ ا يف تأ�يد الكتاب المُ اتلفك� كتابيًّ 
 )،Arianism(ة واألر�وسيَّ  )،modalism(ة الشالكنيَّ  :ثالث هرطقات ضدذلك، دافعت الكنيسة عن احلق الكتايب 

تار�خ    عربآلخر    هذه اهلرطقات، بل اكن هلا ظهورات من ح�ٍ   ل�ن، لم ختتِف .  )semi-Arianism( ة  وشبه األر�وسيَّ 
 . الكنيسة

 :ةهرطقة الشالكنيَّ 

 اخلاطئة  عقيدةلون لالهوتيُّ لج ايف أواخر القرن اثلا� و�داية القرن اثلالث عندما روَّ  ١ةظهرت هرطقة الشالكنيَّ 
م  تعلِّ   اليت  ")حا�م"بمع�    archوواحد"،  "بمع�    monoة  من ايلونانيَّ ()  monarchianism(  "ة األقنوموحدانيَّ "  باسم

، أحد  )Sabellius( �تلفة يف أزمنة �تلفة. لم �ستطع سابِليوس بطرٍق  تج�َّ يفقط أقنوم واحد  هوبأن اهللا الواحد 
� واحد وثالثة أقانيم يف جوهر اهللا   وجود  اتلوفيق ب� فكرة  ، تقر�بًا) .م ٢١٥القرن اثلالث (يف  علماء الالهوت 

يعَ   َوتَلِْمُذوا   ْذَهبُوا ا مها املسيح ح� قال: "فَ ة اليت سلَّ املذكورة يف صيغة املعموديَّ  َممِ ا  مَجِ
ُ ْ
ُدوُهمْ   أل ِب ا  ْسمِ ا بِ   َوَ�مِّ

ْ
 بِْن ِال ا وَ   آل

وِح  لا وَ  ُقُدِس ارُّ
ْ
 من أن يؤمن ب١٩:  ٢٨" (مىت  ل

ً
األشاكل ث  ث األقانيم، أرص ىلع وجود � واحد مثلَّ إهل واحد مثلَّ ). بدال

ل يرتدي أقنعة  ل األمر كما لو أن مثِّ متعاقبة. ختيَّ �تلفة و أقانيمنفسه بثالث  يعلن عن. أي أن اهللا أو اهليئات
سابليوس بأن اهللا قد ارتدى قناع  وجهة نظر  ه ب هذا التشبييقرِّ . ات �تلفةد شخصيَّ ة ما يلجسِّ �تلفة يف مرسحيَّ 

 . وفق أشاكل �تلفةاهللا يعمل . قناع الروح القدس هايةمن بعده قناع االبن، ثم يف انل اآلب، ثمَّ 
ُ
طلق ىلع وجهة  ذلا أ

 
القدس  تنص ىلع أن اآلب، واالبن، والروح األقنوم. ف� ن اهللا واحد يف اجلوهر وواحد يف إتقول هرطقة عن اثلالوث  ة �الشالكنيَّ  ١

  .اهللا عن نفسهعلن بهم �تلفة ي أشاكل ة، بل ثالث متم�ِّ رسمديَّة  ة أقانيمثالث وا ليس
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- ١٥٥(أحد آباء الكنيسة كتب ترتليان . )modalistic monarchianism(  "ةة األقنوم الشالكنيَّ وحدانيَّ "انلظر هذه 
.  م أننا نعبد � واحد بثالثة أقانيم متمايزةس يعلِّ قدَّ أن الكتاب المُ   إلثبات"  عن اثلالوث" الشه�    كتابه)  ا تقر�بً .  م  ٢٤٠

ثالثة أقانيم اهللا ومساواتهم يف �رسمديَّة ، )تقر�بًا . م ٣٧٣-٢٦٩(أثناسيوس  مثلخرون، الكنيسة اآلباء آكما علَّم 
 . اجلوهر 

 :ةاألر�وسيَّ 

.  م ٣٣٦-٢٥٠( اكن هو أر�وس  م هرطقات عن عقيدة املسيح وعالقته جبوهر اهللامن القرن اثلالث علَّ  آخر الهو�
  هل طبيعة إهليَّة  قول إن املسيح ليس ت  خاطئة م فكرة اليت تعلِّ  ٢،األر�وسيةاهلرطقة املرتبطة بأر�وس � و). تقر�بًا 

من خالل اللجوء إىل  أفاكره وقد دعم أر�وس ). لوجوس أو ال(إذ اكن هناك زمنًا لم يوجد فيه ابن اال�سان  بالاكمل
ْ�َماهِلِ، ُمنُْذ  ٢٢: ٨ة مثل أمثال كتابيَّ  نصوص 

َ
َل َطِر�ِقِه، ِمْن َ�بِْل أ وَّ

َ
 ا"اَلرَّبُّ َ�نَاِ� أ

ْ
أر�وس أن ابن اهللا   اعتقدِقَدِم". ل

 هللا، بل اآلب خلقه قبل خلق العالم
ً

ر إلًها صا و .االبن، بالطبع، أعظم املخلوقات اليت خلقها اهللاو. ليس معادال
بعينها من األناجيل  نصوص ون اقتطاع ون األر�وسيُّ وقد استهوى الالهوتيُّ . وشارك يف الًك من خلق البرش وفدائهم 

ْ�َظُم ِم�ِّ " ٢٨: ١٤ة اآلب مثل يوحنا ل م�لة من ألوهيَّ ة االبن أقن ألوهيَّ إ قولوا يل
َ
يِب أ

َ
 ". أ

ل الالهوتيُّ . ةاألر�وسيَّ  ة تُدىع شبهاألر�وسيَّ ب مرتبطةهناك هرطقة أخرى  تعليم أر�وس،   ونون شبه األر�وسيُّ عدَّ
 من ذلك،  .اذلي آمن بأن االبن �لوق و�اتلايل ليس إلًها 

ً
  اآلب؛ أي أنهمشابه جلوهر  آمنوا بأن االبن من جوهر    بدال

homoiousios  ) َّكيف املقابل  .  تع� "من جوهر مشابه")  ةبايلوناني بأن   ةيلم الكتابيَّ ا الهوتيو اتلعليم القو�م باتلع  تمسَّ
من  بل ) homoiousios( مشابه د من جوهرو�اتلايل، االبن ليس �رَّ . وهر والقدرةاجل ان يفاآلب واالبن متساو�

 ).homoousios( نفس اجلوهر

 انليقاوي: يمان اإلقانون 

ق يف الوقت ذاته إىل عقيدة اثلالوث  تطرَّ ت ض يف األساس ألقنوم االبن، ف� بما أن هذه اهلرطقات اثلالث تتعرَّ 
يف ثالثة أقانيم  � واحد    وجود ة  ىلع اتلعليم الكتايب املحوري لكيفيَّ تتطاول    ف�.  ىلع عالقة االبن مع اآلب  ا بتطاوهل
  . ة املسيح ة �شأن هو�َّ معتقداتنا املسيحيَّ  جوهرتمس  بل. �رد افرتاضات �ضة  املوضواعتلم ت�ن هذه . متمايزة

د �لوق؟  ، الرسمدي مع اآلب، أم نعبد �رَّ )١٨-١:  ١(م يوحنا يف إ�يله  يف اجلسد، كما يعلِّ   الظاهرفهل �ن نعبد اهللا  

 
االبن  ف.  الرسمديليس هو نفسه اخلالق  وأعظمها، لكنه  اهللا اآلب  �لوقات  ن االبن هو أول  إتقول  هرطقة عن اثلالوث  ة �  ر�وسيَّ األ  ٢

 . �لوق مع ذلك لكنه  ذو �د فائق،�لوق —�لوق  األساس، ألن االبن يف )homoousios( ن نفس اجلوهرم ا واآلب ليس
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.)  م ٣٢٥(�مع نيقية أدان . ةة �امع كنسيَّ مل اجلد وواجهتها بعدَّ ىلع �  نحرفةأخذت الكنيسة هذه اتلعايلم امل
وقد حرم  .  "مولود غ� �لوق"وأنه  "  نور من نور � حق من � حق"ة بقوهل إن الرب �سوع، ابن اهللا،  هرطقة الشالكنيَّ 

الطبيعة  ىلع .) م ٤٥١(ة �مع خلقيدونيَّ أ�َّد علنًا يف أول قرار يصدره؛ و األر�وسيَّة.) م ٣٨١(ة �مع القسطنطينيَّ 
،  "والواحد مع اآلب يف اجلوهر حبسب الالهوت ... � حقييق و��سان حقييق"البن ح� أعلن أنه ل اإلهليَّة الاكملة

إن هذه املجامع ليست خاصة �رش�ة بعينها من الكنيسة،  . ةاألر�وسيَّ ة وشبه أشاكل األر�وسيَّ  وعليه دحض مجيع
الاكثويلكيَّة (أي  لكنيسة ل قوان� اإليمان أ�يداتدتها مجيع الطوائف ذات اإليمان القو�م؛ ف� تعترب تإذ قد أ�َّ 
اعم، فليس   ١٥٠٠أ�رث من  ذُدفنت وماتت معها تعايلمها منفقد يظن املرء أنه بما أن هذه اهلرطقات قد . )اجلامعة

رفقة  "سأقتبس سطًرا من رواية . عن احلقيقة أبعد ما ي�ون ل�ن هذا و. نبعد اآل ا ىلع الكنيسة أن تقلق منه
دائًما وأبًدا، بعد اهلز�مة والراحة تأخذ الظلمة  : ")Tolkien( تلولك� ) The Fellowship of the Ring" (اخلاتم
يا اجلامعة: "َما اَكَن َ�ُهَو َما يَُ�وُن، وَ اكتب سفر تلنترش ثانية". و�ما قال  آخر شالًك  ِ

َّ
يا  َ�ُهوَ  ُصِنعَ  ذل ِ

َّ
ْصنَُع، فَلَيَْس  يُ   ذل

َْت 
َ

ْمِس احت تعايلمها الزائفة  نفس ). بعبارة أخرى، ال تموت اهلرطقات القديمة قط، إذ تبث ٩: ١" (جامعة َجِديدٌ  لشَّ
 ل�ن بأسماء جديدة. 

يات
ِّ
 : ةعرص�َّ  جتل

 Oneness( اتلوحيديَّةة ة الظهور يف تعايلم اخلمسينيَّ ة واألر�وسيَّ يف حارضنا هذا، اعودت هرطقتا الشالكنيَّ 

Pentecostalism،(  كما اتلوحيديَّةة ة منارص�ها يف طائفة اخلمسينيَّ جتد الشالكنيَّ . شهود يهوه ىلع اتلوايلوتعايلم ،
قنوم إل� واحد وأن عقيدة اثلالوث عقيدة  أبوجود  اتلوحيديَّةة اخلمسينيَّ  تباعأ يؤمن. يتضح من اسم هذه الطائفة

اآلب يف السماء، ثم تبااًع �سوع  : شلك�ر ىلع و�ظه. اهللاأن �سوع هو األقنوم الوحيد يف  ون ؤمنيكما . ةغ� كتابيَّ 
 . ة �سوع د إعالن لقوَّ قنوًما، بل �رَّ أوالروح القدس ليس . االبن ىلع األرض 

يف    �ر�وسيِّ األلكنهم مثل  .  �سوع أنهم يعبدون  إنهم يعرتفون ب  بل،  من انلوايح  كث�يف    ،�مسيحيِّ   شهود يهوه يبدون
،  لك خليقة بالنسبة إيلهم، �سوع ب�ر  .  ا د �لوق وليس مساو�ًا هللا أو رسمديًّ �سوع �رَّ ، يؤمنون أن  األو�كنيسة  ال

عقيدة    ه ذللك، ينكر شهود يهو.  يف اجلسدالظاهر  أنه ليس اهللا    أيلكنه ليس نور من نور وليس � حق من � حق،  
 .ة االبن الاكملةاثلالوث و�ذلك ألوهيَّ 
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ة ابلارزة  ة اإل�يليَّ جبدال عدد من األسماء الالهوتيَّ   ٣ةاألر�وسيَّ ر تعايلم شبه  كما شهدت السنوات األخ�ة عودة ظهو
، إىل األزلا ضوع االبن الفدايئ والطويع تار�يًّ خبمنارصو هذا اتلعليم  يدفع. �شأن اخلضوع الرسمدي لالبن

  �شلك �يف  ةمشابههذه االداعءات    تبدو.  ن االبن �ضع منذ األزل لآلب و�اتلايل فهو تابع هل منذ األزلإ  �قولونو
من نفس ة أو أقنوًما اكمل األلوهيَّ  لكنه ليساآلب و �شبه جوهر  ة بأن االبن من جوهرداعءات شبه األر�وسيَّ ال

 ومساو�ًا لآلب�اتلايل  اجلوهر ذاته و 
ً

د منارصو تعليم اخلضوع  ة القديمة، يؤ�ِّ وخبالف هرطقة شبة األر�وسيَّ .  معادال
ل�ن، بإضافتهم ملستو�ات �تلفة من الُسلطة  . اآلب) homoousios( وهرج من نفسبن أن االبن الرسمدي لال 

ألن السلطان اإلل� من خواص جوهر اهللا، ما  وذلك . ضون تأ�يدهم السابقواخلضوع داخل جوهر اهللا، فهم يقوِّ 
يف ح�  . إل� �تلف وأقل من اآلب يع� أن اختالف مستو�ات السلطان يفرتض بالقطع أن االبن �ظى جبوهر 

جون للخضوع الرسمدي لالبن ىلع املنوال ذاته، وىلع الرغم من  ليس بالرضورة أن لك منارصي هذا اتلعليم يروِّ 
هم مع ذلك يتملقون اهلرطقة ح�  أنهم ال �اولون بالرضورة إىل إن�ار املساواة يف اجلوهر ب� اآلب واالبن، لكنَّ 

 . رسمديًّا ضع لآلب يقولون إن االبن �

�  يِّ سيحالعديد من املد و� احلقيقة يؤ�ِّ . ةيلم املهرطقا ضد اتلع دائًما و��ل تأ�يد، ىلع الكنيسة أن تظل يقظة 
  ن شوب عقيدتنا بعض األخطاء، ل� � قد  .  سقدَّ الكتاب المُ   �سيئون فهم ة، وذلك ألنهم  أخطاء عقائديَّ   غ� قصدعن  

ح� ينكر شخص ما  � ، اهلرطقة من ناحية أخرى . جانبًا معتقداتنا اخلاطئة بفرٍح  نطرحمنا اهللا احلق، ح� يعلِّ 
، ىلع سبيل  قاوي يانليمان قانون اإل  املذكورة يفمن إحدى العقائد   ة من اإليمان املسييح، اعدةً عمًدا عقيدة جوهر�َّ 

ة وشبه ة واألر�وسيَّ ن من أن الشالكنيَّ فال ختطئ وتيقَّ . اهللا، وعقيدة اثلالوث، وعقيدة املسيح  عن عقيدةالاملثال، 
ق احل  أن تُعلِّم ستعدة دائًما مُ ن ت�ون أ وال بد ا ينبيغ ىلع الكنيسة أن حتتاط منه لكذل. هرطقات� ة األر�وسيَّ 
 . اتلأديب الكنيس من خالل املهرطق� اإلخوة واألخوات   تعيدسأن �و الكتايب

 

وأستاذ  بمدينة جاكسون يف والية ميسيسيب  الالهوت الُمصلَحة للكية �ادي� األ  العميدفيسكو هو جون  ادلكتور
" صلح للمعموديةاملاء، الروح: منظور مُ واللكمة، "مؤلف كتاب هو وبها. الالهوت انلظا� والالهوت اتلار�يخ 

)Word, Water, and Spirit: A Reformed Perspective on Baptism.(   

 
 وقول إنه أقل من اهللا اآلب. ت ا د �لوق ولكنهد أن االبن هو أ�رث من �رَّ تؤ�ِّ  هرطقة عن اثلالوث ة � ر�وسيَّ شبه األ  ٣

ً
أن  من �دال

شبه   آمنا، آلب. تار�يًّ ل )homoiousios( مشابهاآلب، فإن االبن هو من جوهر  ) homoousios(  من نفس جوهر ي�ون االبن
 اآلب. عن  ته وحكم ته وقوَّ  ته سلطيف  يقل، ًها ال يزال إلوهو أن االبن،  األر�وسيَّ�
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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