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هل اثلالوث عقيدة كتابية؟
بقلم كيث أ .ماثيسون
هل عقيدة اثلالوث عقيدة كتابية؟ حسنًا ،يتوقف ذلك ىلع ما تقصده باللفظ "كتايب" .فهل حيتوي أي موضع يف
ً
ِّ
الكتاب املقدس ىلع يشء شبيه بقانون اإليمان انليقاوي؟ الك .وهل يقدم أي موضع يف الكتاب املقدس بيانا نظاميًّا

ِّ
ً
متخصصة ،مثل وحدانية اجلوهر( ،)homoousiosأو األقنوم
مستخدما مصطلحات الهوتية
عن عقيدة اثلالوث،

( )hypostasis؟ الك .إذن ،إذا اكن هذا هو املطلوب يك تكون عقيدة اثلالوث عقيدة كتابية ،فسنجيب عن هذا
السؤال بانليف ،قائلني إن هذه العقيدة ليست كتابية .لكن ،ليس هذا هو املطلوب تلكون أية عقيدة كتابية.
ً
ِّ
يوضح إقرار إيمان وستمنسرت ذلك قائًل" :إن مشورة اهلل بكاملها بشأن لك ما هو رضوري ملجد اهلل ،وخًلص
ً
اإلنسان ،ولإليمان ،والسلوك ،يه إما مذكورة رصاحة يف الكتاب املقدس ،أو يمكن استخًلصها كنتيجة سليمة

ورضورية من الكتاب املقدس" ( .)6 .1ليست عقيدة اثلالوث مذكورة رصاحة يف الكتاب املقدس باملعىن ادلقيق
ِّ
املوصوف أعًله ،لكنها باتلأكيد "نتيجة سليمة ورضورية" ملا هو مذكور رصاحة يف الكتاب املقدس .فما اذلي يعلمه
ً
الكتاب املقدس إذن رصاحة؟
ً
ِّ
أوال ،يُعلم الكتاب املقدس رصاحة بأنه ال يوجد سوى هلإ واحد .وليس ثمة جدل يُذكر حول هذا اتلرصيح بني
اذلين يقبلون ب ِ ُسلطة الكتاب املقدس .فلك صفحة تقريبًا من صفحات الكتاب املقدس تشهد للحق القائل بأنه ال
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
ُ
يت ِ َتلعل َم أن ٱ َّلر َّب ه َو
يوجد سوى هلإ واحد ووحيد .ويُ َعد تثنية  35 :4من األمثلة ىلع ذلك ،إذ يقولِ " :إنك قد أ ِر
ْ َُ َْ َ َ
ُّ
آخ َر س َو ُاه" (انظر ً
أيضا تثنية 39 :4؛ 39 :32؛ إشعياء 10 :43؛  .)8-6 :44وإن تعدد اآلهلة وعبادة األوثان
إلل .ليس
ِ
ٱ ِ
اليت اكنت سائدة يف الشعوب املحيطة بإرسائيل أدينت بقوة ورصامة ىلع أساس أن يهوه هو اهلل وليس آخر سواه

(إشعياء .)20-6 :44

ثانيًاُ ،ي َعلِّم الكتاب املقدس رصاحة بأن اآلب هو اهلل .وهذا اتلرصيح ً
أيضا ال جدال عليه نسبيًّا يف تاريخ الكنيسة.
فقد حتدث يسوع عن "اهلل اآلب" (ىلع سبيل املثال ،يوحنا  ،)27 :6وأشار بولس عدة مرات إىل "اهلل أبينا" و"اهلل

اآلب" (ىلع سبيل املثال ،رومية 7 :1؛  1كورنثوس 3 :1؛ 6 :8؛ 24 :15؛  2كورنثوس 2 :1؛ غًلطية 3 ،1 :1؛ أفسس :1

2؛ 20 :5؛ 23 :6؛ فيليب 2 :1؛ 11 :2؛ كولويس 2 :1؛ 17 :3؛  1تسالونييك 1 :1؛  2تسالونييك 2 ،1 :1؛ 16 :2؛  1تيموثاوس :1
ً
واضحا بشأن وجود هلإ واحد ،وبشأن
2؛  2تيموثاوس 2 :1؛ تيطس 4 :1؛ فليمون  .)3وباتلايل ،اكن الكتاب املقدس
كون اآلب هو اهلل.
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َّ
ِّ
ُّ
ثاثلًا ،يعلم الكتاب املقدس رصاحة بأن االبن هو اهلل .ولو اكن لك ما علم به الكتاب املقدس هو أنه يوجد هلإ واحد،

وبأن اآلب هو اهلل ،ملا واجهنا صعوبة كبرية ،إذ سيكون من السهل ىلع أي مسييح أن يستنتج أن هذا اإلل الواحد
ً
ُديع يف العهد القديم باسم يهوه ،ثم يف العهد اجلديد َّ
تعقيدا بسبب
تبني أن هذا اإلل هو اآلب .لكن يزداد األمر
ِّ
ما يعلمه الكتاب املقدس رصاحة عن االبن ،يسوع املسيَّا.
ً
ْ ْ
فالكتاب املقدس ِّ
يعرف االبن رصاحة بأنه هو اهلل .يف افتتاحية إجنيل يوحنا ،ىلع سبيل املثال ،نقرأ ما ييل"ِ :يف ٱ َْلد ِء
َ َ
َاك َن ٱلْ ََك َم ُةَ ،وٱلْ ََك َم ُة َاك َن عنْ َد ٱهللَ ،و ََك َن ٱلْ ََك َم ُة ٱ َ
هلل" (يوحنا  .)1 :1يف هذه اآليةُ ،ع ِّرف "الَكمة" بأنه هو اهلل ("اكن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
("وٱل َ َ ُ َ َ ْ َ
ُ ِّ
ٱل ْ َ َ ُ َ
هلل") .من هو هذا "الَكمة"؟ تكشف اآلية  14اجلواب
َكمة اكن ِعند ٱ ِ
َكمة ٱهلل") ،ويف الوقت ذاته ،مّي عن اهلل َ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ً
ًّ
َْ
ْ َْ
َّ ْ
َ ْ ً ْ
قائلةَ " :وٱل ََك َم ُة َص َ
وءا نِع َمة َو َحقا" .فالَكمة هو
ار َج َس ًدا َو َحل بَينَنَاَ ،و َرأينَا َم َد ُهَ ،م ًدا ك َما ل ِ َو ِحيد ِم َن ٱآل ِب ،ممل
ِ
يسوع االبن.
ُ
كذلكَ ،ع َّرف كتَّاب األسفار الكتابية يسوع بأنه هو اهلل بالعديد من الطرق األخرى .فقد قيل ،ىلع سبيل املثال ،أنه
هو نفسه اذلي داعه العهد القديم باسم يهوه .وال بد أن يكون مثال واحد اكفيًا .يبدأ إجنيل مرقس باقتباس من

عزى إشعياء الشعب بوعد بأن يأيت يهوه ً
يوما ما إىل إرسائيلُ ،
إشعياء  .3 :40ويف انلبوة األصليةَّ ،
وط ِلب منهم أن
ُّ
"يعدوا طريق الرب" .وجاءت لكمة "ٱ َّلر ِّب" هنا كرتمجة لًلسم العربي "يهوه" .ويف إجنيل مرقس ،اكن يسوع هو اذلي
َ
َّ
َّ
تمم هذه انلبوة .فيوحنا املعمدان هو اذلي أعد الطريق للرب يسوع اذلي جاء إىل إرسائيل .وعليهُ ،ع ِّرف يسوع بأنه
هو يهوه ،اذلي جاء إىل إرسائيل مثلما وعد.

من املثري لًلهتمام ً
أيضا أنه عرب العهد اجلديد ،نُسبت إىل يسوع أقوال ،وأفعال ،وخصائص ال يمكن أن تُ َ
نسب
ِ
ُّ
َّ
ُ ِّ
سوى إىل شخص واحد ،وهو اهلل .فقد قدم ل سجود (مىت  ،)2 :2وحث تًلميذه ىلع أن يصلوا إيله (يوحنا ،)14 :14

وغفر اخلطايا (مىت 8-1 :9؛ مرقس 12-1 :2؛ لوقا  .)26-17 :5وهو اخلالق (يوحنا 3 :1؛ كولويس  ،)16 :1واذلي حيفظ

ويقيم لك األشياء املخلوقة (كولويس  .)17 :1وهو متحكم يف الطبيعة (مىت  .)27-23 :8كما أنه سوف يكون
ِّ
ادليَّان يف ايلوم األخري (يوحنا 22 :5؛ أعمال الرسل  .)42 :10ولم يكن بإماكن الكتاب املقدس أن يؤكد انطباق هذه
األمور ىلع االبن لو لم يكن االبن هو اهلل.

ِّ
ً
ً
رابعا ،يعلم الكتاب املقدس رصاحة بأن الروح القدس هو اهلل .اعرض اهلراطقة هذا اتلرصيح ،بقدر معارضتهم
ُ ِّ
لكون االبن هو اهلل .لكن لكمة الكتاب املقدس املوثوقة يه معيارنا ،وما تعلم به هو قاعدة وأساس إيماننا .يدرك
مؤمنون كثريون كيف ساوى بطرس بني الروح القدس واهلل يف أعمال الرسل  ،4-3 :5حيث ُو ِضع الكذب ىلع
ِّ
الروح القدس ىلع قدم املساواة مع الكذب ىلع اهلل .لكن ،خيطئ بعض املسيحيني بظنهم أن هذا املقطع هو ادليلل
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الكتايب الوحيد ىلع ألوهية الروح القدس .فهذا غري صحيح .يمنعنا ضيق املساحة من ُ
تناول لك مقطع وثيق الصلة
بالروح القدس باتلفصيل ،لكن نستطيع أن نذكر اْلعض من هذه املقاطع.

قارن ،ىلع سبيل املثال ،بني إشعياء  10-8 :6وأعمال الرسل  .27-25 :28فقد عرض إشعياء يف نبوته ترصحيًا جاء ىلع

لسان يهوه .ويف سفر أعمال الرسل ،نسب بولس هذا اتلرصيح نفسه إىل الروح القدس .بتعبري آخر ،ما قال يهوه اكن
ً
شبيها بذلك عندما نقارن بني مزمور  11-7 :95وعربانيني  .11-7 :3فما
هو نفسه ما قال الروح القدس .نرى شيئًا

قال يهوه يف مزمور  95نسبه اكتب الرسالة إىل العربانيني إىل الروح القدس.

ِّ
ً
ً
خامسا ،يعلم الكتاب املقدس رصاحة بأن اآلب واالبن والروح القدس متمايزون أحدهم عن اآلخر .فلو اكنت
ُّ
اتلعايلم األربعة األوىل فحسب يه لك ما حبوزتنا يف الكتاب املقدس ،الستنتجنا أن هذه اتلعايلم قد تشري إىل وجود
هلإ واحد فحسب ،يُظهر نفسه يف بعض األحيان يف صورة اآلب ،ويف أحيان أخرى يف صورة االبن ،ويف أحيان أخرى

ً
أيضا يف صورة الروح القدس .لكن هذا احلل ي ُ َ
ستبعد ألنه باإلضافة إىل تقديم الكتاب املقدس هذه اتلعايلم
مّي ً
األربعةَّ ،
أيضا بني األقانيم اثلًلثة ،حبيث يكون لك أقنوم غري اآلخر مع أن لك أقنوم هو اهلل.

َّ
مّي الكتاب املقدس بوضوح اآلب عن االبن .فاآلب أرسل االبن (يوحنا 17-16 :3؛ غًلطية  ،)4 :4واآلب واالبن

حيب أحدهما اآلخر (يوحنا 35 :3؛ 20 :5؛  ،)31 :14ويتحدث أحدهما إىل اآلخر (يوحنا  ،)42-41 :11ويعرف أحدهما
اآلخر (مىت  .)27 :11كذلك ،االبن هو شفيعنا أمام اآلب ( 1يوحنا  .)1 :2وال يصري أي من هذه املقاطع منطقيًا أو

ً
ً
متمايزا عن االبن.
مفهوما إال إذا اكن اآلب

َّ
كذلكَّ ،
مّي الكتاب املقدس بوضوح االبن عن الروح القدس .فالروح القدس حل ىلع االبن يف معموديته (لوقا :3
 ،)22والروح القدس هو ُم َعز آخر (يوحنا  .)16 :14كذلك ،االبن يُرسل الروح القدس (يوحنا 26 :15؛  ،)7 :16والروح
القدس يُ ِّ
وأخرياَّ ،
ً
مّي الكتاب املقدس اآلب عن الروح القدس .فاآلب يرسل الروح
مجد االبن (يوحنا .)14-13 :16
ُ
القدس (يوحنا 15 :14؛  ،)26 :15كما ذ ِكر أن الروح القدس يشفع فينا دلى اآلب (رومية  .)27-26 :8جرى اتلميّي
بني األقانيم اثلًلثة مجيعهم يف مقاطع عدة ،لكن املقطع األشهر ىلع اإلطًلق هو اذلي يمثل ً
جزءا من إرسايلة
ْ
ُْ
وح ٱلق ُد ِس" (مىت .)19 :28
يسوع العظىم ،عندما أوىص يسوع اتلًلميذ بأن يعمدوا األمم " ِبا ْس ِم ٱآل ِب َوٱالبْ ِن َوٱ ُّلر ِ
ُّ
وباتلايل ،فإن السؤال الًلهويت اذلي يطرح نفسه اآلن هو :كيف جيب أن نفهم طبيعة اهلل حىت يكون لك ما يعلمه
ُّ
الكتاب املقدس رصاحة صحي ً
حا؟ بتعبري آخر ،ما انلتيجة السليمة والرضورية هلذه اتلعايلم الرصحية؟ لك اهلرطقات
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َّ
ً
تعليما أو أكرث من هذه اتلعايلم حقه .فهرطقة اتلثليث 1لم تأخذ يف
توف
القديمة اليت ختص عقيدة اثلالوث لم ِ

حسبانها اتلعليم الرصيح القائل بأنه ال يوجد سوى هلإ واحد .وهرطقة املودايلة [الشَكية] لم تأخذ تمايز األقانيم
اثلًلثة يف حسبانها .أما اهلرطقة األريوسية ،فلم تأخذ يف ُحسبانها أن االبن هو اهلل ،وليس َمرد هلإ ما .وهكذا

دوايلك .ويف سبيل الرد ىلع هذه العقائد الاكذبة ،وتوضيح احلق ،استخلصت الكنيسة انلتائج السليمة والرضورية
َّ
لك ما يعلِّم به الكتاب املقدس .واستعملت الكنيسة ً
أيضا
تلعايلم الكتاب املقدس الرصحية ،آخذة يف حسبانها

مصطلحات متخصصة يف سبيل حتقيق ذلك .فلم يكن أمامها ُّ
أي خيارً ،
نظرا إلرصار اهلراطقة يف كثري من األحيان
ىلع أال يستخدموا سوى مصطلحات كتابية حىت يتمكنوا بأكرث سهولة من إْلاس تعايلمهم الاكذبة ثيابًا تنكرية.

َّ
َّ
وجتلت نتائج جهود الكنيسة األوىل ،وال تزال تتجَّل ،يف عقيدة اثلالوث ،اليت صيغت يف إجياز يف قانون اإليمان
َّ
ً
انليقاوي-القسطنطين( 2اذلي ي َّ
مزيدا
سىم يف املعتاد بقانون اإليمان انليقاوي) ،ثم قدم علماء الًلهوت يف الكنيسة
َّ
من الرشح اتلفصييل هلا يف العديد من املؤلَّفات الًلهوتيةً ،
بدءا من كتاب "عن اثلالوث" ( )De Trinitateاذلي ألفه
ً
َّ
أوغسطينوس ،ثم "خًلصة علم الًلهوت" ( )Summa Theologiaeاذلي ألفه توما اإلكوين ،وصوال إىل كتاب"
أسس ادلين املسييح" ( )Institutes of the Christian Religionاذلي ألفه جون اكلفن ،وغري ذلك ً
أيضا .وقد
أوضحت هذه املؤلفات مجيعها انلتائج السليمة والرضورية تلعايلم الكتاب املقدس.

إذن ،هل عقيدة اثلالوث عقيدة كتابية؟ أجل ،بًل شك.
د .كيث أ .ماثيسون هو أستاذ علم الًلهوت انلظايم يف لكية الًلهوت ُ
المصلحة بمدينة سانفورد ،والية فلوريدا.

وهو مؤلف للعديد من الكتب ،منها كتاب "( The Lord's Supperالعشاء الرباين") ،وكتاب From Age to Age

("من دهر إىل دهر").

تم نرش هذه املقالة يف األصل يف َملة تيبوتلوك.

 1اتلثليث [ ] Tritheismهو هرطقة تتعلق بعقيدة اثلالوث ،تنكر وحدانية جوهر اهلل ،قائلة يف املقابل إنه يوجد ثًلثة جواهر إهلية – أي ثًلثة آهلة منفصلة –
وليس هلإ واحد يف ثًلثة أقانيم.
 2قانون اإليمان انليقاوي -القسطنطين معروف ايلوم باسم قانون اإليمان انليقاوي ،وهو يقر باأللوهية الاكملة للك من اآلب واالبن والروح القدس .وقد أصدره
َممع القسطنطينية ( 381ميًلديًّا) ،يف استكمال جلهود َممع نيقية ( 325ميًلديًّا) .وهو معرتف به بوجه اعم من املسيحيني قوييم املعتقد املنتمني إىل مجيع اتلقايلد
أو الطوائف الًلهوتية.

