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جذور عقيدة التثليث عند النصارى

امللخص
عنوان هذه الورقة جذور عقيدة التثليث عند النصارى حيث سيتم البحث عن جذور هذه العقيدة يف الدايانت واملعتقدات الوثنية
 واهلدف من هذه الورقة هو تتبع هذه العقيدة قدميا وإثبات وجود هذه العقيدة عند تلك األمم الوثنية بدايانهتا الوضعية، القدمية
 املبحث األول يتحدث عن عقيدة التثليث من حيث املفهوم:  وقد قسمت الورقة إىل ست مباحث. قبل وجودها عند النصا رى
 حيث مل خنض فيه عن التفاصيل أو يف االختالفات بني فرق النصارى، واملبحث الثاين حول عقيدة التثليث عند النصارى،واملعىن
أو يف نقد هذه العقيدة وإمنا كان البحث فقط حول توضيحها لنتبني فيما بعد جذور هذه العقيدة يف االمم الوثنية القدمية؛ مث بعد
هذا املبحث أتيت اإلجابة عن سؤال من أين جاءت هذه العقيدة؟ لتكون اإلجابة يف املباحث األربعة وهي مبحث عن العقيدة
 مث اخلامتة وبعدها، مث مبحث الداينة الكونفوشيوسية، مث مبحث الداينة اهلندوسية وبعدها مبحث الداينة البوذية،املصرية القدمية
.قائمة املصادر واملراجع
Abstract :
The title of this paper is the roots of the doctrine of the Trinity for the Christians, as the roots
of this belief will be searched for in the ancient pagan religions and beliefs, and the aim of
this paper is to trace this creed in the past and the signs of the existence of this belief among
those pagan nations with their positivist religions before their existence among the Christians.
The paper was divided into six sections: The first topic talks about the doctrine of the Trinity
in terms of concept and meaning, and the second topic is about the doctrine of the Trinity for
the Christians, as we did not elaborate on the details or the differences between the Christian
groups or the criticism of this belief. After the roots of this doctrine in the ancient pagan
nations; Then after this study comes the answer to the question of where did this belief come
from? The answer will be in the four sections, which are a study on the ancient Egyptian
creed, then the study of Hinduism, then the study of Buddhism, then the study of Confucian
religion, then the conclusion, and then the list of sources and references.

املقدمة
قامت عقيدة النصارى على القول بوجود إله وهذا اإلله ينقسم إىل ثالث أقانيم ال تنفصل عن بعضها وهذا هو أساس إمياهنم؛
حيث قمت يف هذه الورقة البحثية مبحاولة لتتبع جذور عقيدة التثليث عند النصارى واليت تقول  :أبن إله واحد ،األب ،واالبن،
والروح القدس إله واحد ،جوهر (ذات) واحد متساوين يف القدرة واجملد والعظمة .واهلدف من هذا التتبع هو تبيني أن عقيدة
التثليث كانت منتشرة يف األداين الوثنية عند األمم القدمية وهذه هي فرضية الورقة .حيث أن هذه العقيدة شغلت فكر رجال
الدين النصارى كوهنا حمور وأساس إمياهنم الكنسي الذي تقوم عليه كل كنائس النصارى يف مشارق األرض ومغارهبا .
قسمت الورقة إ ىل ستة مباحث  :املبحث األول يتحدث عن عقيدة التثليث من حيث املفهوم واملعىن ،واملبحث الثاين حول
عقيدة التثليث عند النصارى ،حيث مل خنض فيه عن التفاصيل أو يف االختالفات بني فرق النصارى أو يف نقد هذه العقيدة وإمنا
كان البحث فقط حول توضيحها لنتبني فيما بعد جذور هذه العقيدة يف االمم الوثنية القدمية؛ مث بعد هذا املبحث أتيت االجابة
عن سؤال من أين جاءت هذه العقيدة؟ لتكون االجابة يف املباحث األربعة وهي مبحث عن العقيدة املصرية القدمية ،مث مبحث
الداينة اهلندوسية وبعدها مبحث الداينة البوذية ،مث مبحث الداينة الكونفوشيوسية ،مث اخلامتة وبعدها قائمة املصادر واملراجع.

املبحث األول  :التثليث املعىن واملفهوم
جاء يف معجم مقاييس اللغة (ثلث) الثاء والالم والثاء كلمة واحدة ،يقال اثنان وثالثة والثالاثء من األايم ،والثالوث من اإلبل
متأل ثالثة آنية إذ حلبت] ،[1ويف معىن مادة التثليث يف معاجم اللغة جند أن مادة تثليث ،ومثلث ،ومثلوث ،وثالث ،وذو
ثالث؛ كلها تدل إما على تعدد الشيء ذاته ،أو نسبته إىل ثالثة أشياء ،أو أتلفه من ثالثة أجزاء أو أنه ذو ثالثة أبعاد ،ومل جند أن
هذه املادة أفادت معىن التوحيد يف ذات الشيء الدالة عليه ،مبعىن عدم جتزؤه أو انقسامه أو تعدده وإمنا كل ما دارت فيه هذه
املادة يدل على أتليف الشيء وتعدد أجزائه وتعدد نسبه إىل أجزائه ومقوماته .وكلمة التثليث مرتمجة عن الكلمة اليواننية ثرايس أو
الالتينية ترنيتس ومعناها الثالوث [ .[2فمادة التثليث بكل معانيها واشتقاقاهتا تدل على الكثرة والتعدد وال تفيد الواحد أو
التوحيد أو الوحدة.
وهناك مفردة مصاحبة لكلمة التثليث أو الثالوث ال بد من بياهنا وهي  -:األقنوم  :ذكروا يف لفظ االقنوم معان أشهرها  :أهنا
كلمة سراينية وهي الوحيدة يف كل لغات العامل اليت ال تستطيع أن تعطي هذا املعىن أي متييز مع عدم االنفصال او االستقالل،
ألنه مبا أن هللا ال شبيه له بني كل الكائنات احملدودة فال توجد فيها كلمة تعطينا وصفا للذات اإلهلية ] .[3وقيل يف املعاجم أنه
األصل واجلوهر والشخص؛ وقيل إن أفالطون أول من أدخل هذا اللفظ يف اللغة والفلسفة مث استعمله ُكتاب عصره من املسيحيني
وأطلقوا األب واالبن وروح القدس من جهة كوهنم جواهر وأقانيم متميزة بعضها عن بعض] .[4أما كلمة أقانيم فتعين شخصيات
متميزة ولكن متحدة بغري امتزاج وهم ذات واحدة ،ورمبا يكون أقرب كلمة عربية ملدلول األقانيم هي كلمة تعينات ][5
وأول من أدخل تعبري الثالوث إىل دين النصارى اليوم ترتوليان حوايل ً(  200م تقريبـاً) ؛ كما ذكر ذلك قاموس الكتاب
املقدس وقد خالفه كثريون من آابء الكنيسة حينذاك ومنهم سبيليوس وغريه ،وقد انتصر التثليث عىل التوحيد بعـد تنصر
اإلمرباطور قسـطنطين* يف القرن الرابع امليالدي  .وأما ما قبل ترتوليان** فليس للتثليث أي ذكر .وقد أصبﺢ التثليث عقيدة
رسمية للنصرانية أعقاب جممعني قـرر األول وهو جممع نيقية 325م تﺄليه املسيﺢ ويف الثاين جممع القسطنطينية عام 381م مث
تأليه روح القدس][.6
واملتتبع لتاريخ األداين جيد أن املسيحيني ليسوا هم أول من قال هبذه الكلمة بل كانت منتشرة يف كثري من األمم الوثنية القدمية قبل
ظهور املسيحية آبالف السنني .يقول برتشرد  :ال ختلو اآلحباث الدينية كافة املﺄخوذة عن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع
التثليث أو التولد الثالثي .مما يدل على أن تعبري التثليث موجود يف الثقافات والدايانت القدمية فهذا االصطالح حاضر يف
أدبيات العقائد القدمية] [7

املبحث الثاين  :عقيدة التثليث عند النصارى
عقد يف اللغة العني والقاف والدال أصل واحد وهو يدل علىَ شدةَّ ووثوق ،اجلمع أعقاد أو عقود ،وعاقدته مبعىن عاهدته ،وهو
العقد ،يقول تعاىل ( :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا أَوفُوا ِابلْع ُق ِ
ود)املائدة آية  .1والعقد :ع ْق ٌد اليمني ،ومنه قوله تعاىل ( :ولَ ِكن يـؤ ِ
اخ ُذ ُك ْم ِمبَا
َ ْ َُ
َ
ُ
َ َ
َ َُ ْ
َع َّق ْد ُُتُ األ َْميَا َن)املائدة آية  .89ويقال اعتقد فالن ُع ْقدةً ،أي اختذها ..وعقد قلبه على كذا فال ينزغ عنه] [8؛وفسر اإلمام
لب واشتد وتَعقَّد] .[10والعقيدةُ ما
القرطيب العقود ابلربوط؛ وأن العقد يستعمل يف املعاين واألجسام] ،[9واعتقد الشيء َ
ص َ
دين اإلنسان به وله عقيدة حسنة ساملة من الشك] .[11من خالل املعاين السابقة تدل كلمة عقيدة على الشدة والصالبة يف
يَ ُ
الشيء ،والربط ،واألبرام ،والتوثيق ،والتماسك ،واملراصة ،واإلثبات ،واليقني ،واجلزم ،واحلكم الذي ال يقبل شك لدى معتقده،
سواء أكان هذا املعتقد صحيحاً أو ابطالً] .[ 12والعقيدة عند النصارى هي التسليم أن ما لديهم من التعاليم الدينية كوهنا من
هللا تعاىل وهذا ما جيعلهم يؤمنون مبا عندهم من عقائد ومنها عقيدة التثليث] [.13
وتستخدم كلمة تثليث عند النصارى ل لتعبري عن عقيدهتم ،ويؤكد ذلك ما جاء يف الكتاب املقدس حيث ذكر أن كلمة التثليث يف
الفكر املسيﺢ هي الكلمة املعربة عن عقيدة املسيحيني؛ وميكننا تعريف عقيدة الثالوث على النحو التايل :هللا موجود سرمدايً
كثالثة أقانيم هم األب واالبن والروح القدس؛ وكل أقنوم هو كامل الالهوت  ،وهناك إله واحد ، ،فاملسيحيون يعتقدون أبنَّ هللا
موجود يف ثالثة أقانيم هي األب واالبن والروح القدس(وحاشا هلل تعاىل هذا التقسيم) ،وهذه الثالثة واحد ،و أن هذا اإلله هو
واحد يف ثالثة أو ثالثة أقانيم يف إله واحد ،وال نقسم اجلوهر أو الطبيعة ،فال وحدة الطبيعة تقسم تثليث األقانيم ،وال تثليث
األقانيم يقسم وحدة الطبيعة ،أي أن هللا ذو طبيعة واحدة إهلية ،وهبذه الطبيعة ثالثة أقانيم إهلية متميزة بعضها عن بعض متييزاً
حقيقياً ،أب وابن وروح قدس[ ]14وقد عرض قانون اإلميان املسيحي هذه العقيدة ( :نؤمن إبله واحد ،األب ،االبن ،الروح
القدس ،إله واحد جوهر واحد متساويني يف القدرة واجملد ،يف طبيعة هذا اإلله الواحد تظهر ثالثة خواص أزلية يعلنها الكتاب يف
صورة شخصيات أقانيم متساوية] . [15ومراد النصارى ابلتثليث كما يقول (قاموس الكتاب املقدس) هو :إله واحد ،األب،
واالبن ،والروح القدس إ له واحد ،جوهر (ذات) واحد متساوين يف القدرة واجملد .ويفسرون هذه العقيدة بقوهلم :إن عقيدة التثليث
تتضمن:
األقنوم األول :
يسمى األقنوم األب وهو مبدأ وأصل وعلة لألقنومني األخرين ،قال القديس يوحنا الدمشقي :نؤمن أبب واحد مبدأ اجلميع
وعلتهم ،مل يلده أحد  ،وهو وحده غري معلول ،وال مولود أيضاً صانع الكل وأب ابلطبيعة .ولوال األقنوم األول ملا وجد االقنومان
اآلخران ،وكل ما هلما من الصفات إمنا من األقنوم األول؛ وكل ما كان لالبن والروح كان هلما من األب إن ما جاء إليهما إمنا
من األب ،حىت الوجود نفسه  ،ولو مل يكن األب ،ملا كان االبن وال كان الروح ،ولو مل يكن لألب شيء ،ملا كان أيضاً شيء
للروح  ،وبسبب األب كان لالبن والروح كل ما هلما  -أي بسبب أنَّ لألب هذا كله -ما عاد الوالدة واالنبثاق.
لالبن وال ً
فاألقانيم الثالثة متشاهبة ومتحدة يف كل شيء؛ إال أنَّ األب هو أصل لألقنومني اآلخرين وعلة لوجودمها][16

األقنوم الثاين:
ويسمى االبن والكلمة والنور ،وبيان ذلك اآليت :االبن  :يسمى األقنوم الثاين ،ألنه مولود من األب منذ األزل ،يقول القس
ميخائيل مينا مبيناً علة تسيمة األقنوم الثاين ابالب ِن ؛ حيث أن األقنوم األول مبنزلة ينبوع أو مبدأ ،ولكن ال من مبدأ أعطى األقنوم
الصادر عنه طبيعته وجوهره كله؛ حىت األقنوم الثاين الذي هو صورة األقنوم األول اجلوهرية مساو لألب بكمال املساواة ،أن أي
منهما له طبيعة األب وجوهره نفسه ،وممثل له يف ذاته ال متثيالً عرضياً خيالياً ،بل متثيالً ذاتياً حقيقياً اتماً ،ومن مث صار الئقاً أن
يدعى األقنوم األول أاب واألقنوم الثاين ابناً إيضاحاً لوحدة الطبيعة ومشاهبتها لكليهما ألن كل مولود يشبه أابه يف طبيعته وكل
خصائصه؛ فالطري يلد طرياً واإلنسان يلد إنساانً مشابه له يف كل شيءً ،كذلك ابن هللا هو إله يف جوهره وطبعه [[ 17
األقنوم الثالث :
ويسمى الروح القدس وهو يطلق عند املسيحني ،على حياة هللا وروحه ،وسبب تسمية األقنوم الثالث ابلروح القدس هو أن األقنوم
الثالث ليس بينه وبني األقنومني اآلخرين متيزاً يف روحانية اجلوهر ،فلفظ الروح القدس إذا اعترب بقوة كلمة واحدة للداللة فهو
خمصوص على ا ألقنوم الثالث من الثالوث األقدس ،أما إذا اعترب بقوة كلمتني فهو عام للثالوث كله؛ ألنَّ الروح تدل على جترد
اجلوهر اإلهلي عن املادة ،والقدس يدل على متخض اخلريية اإلهلية ،فاآلب روح واآلبن روح واألب قدس واالبن قدس [.[ 18
أن بعض أعمال الالهوت تنسب يف الكتاب املقدس إىل األب واالبن والروح القدس مثل خلق العامل وحفظه ،وبعض األعمال
تنسب على اخلصوص إىل األب مثل االختيار والدعوة ،وإن بعض األعمال تنسب خصوصاً إىل االبن مثل الفداء ،وبعض
األعمال تنسب خصوصاً إىل الروح القدس مثل التجديد والتقديس[[ 19
علينا اآلن أن نتساءل  :من أين جاءت تلك املغالطات للعقيدة املسيحية؟! ولكي جنيب على هذا السؤال البد لنا من القول إن
فكرة اإلله الثالثي األقانيم ،قد جاءت للعقيدة املسيحية بتﺄثري من العقائد الوثنية يف منطقيت الشرق األدىن ( شبه اجلزيرة العربية،
ومصر الفرعونية) وما حوهلا ،والشرق األقصى ( اهلند والصني) فقد كانت األداين الوثنية القدمية قبل املسيحية يف هاتني املنطقتني
تتحدث عن شخصية مسيﺢ له تلك الصفات الثالثة املذكورة يف العقيدة املسيحية[ [20وللتﺄكيد على هذا التشابه الصارخ نذكر
النماذج اآلتية  :واملتتبع لتاريخ األداين جيد أن املسيحيني ليس وا هم أول من قال هبذه العقيدة بل كانت منتشرة يف كثري من األمم
الوثنية القدمية قبل ظهور املسيحية آبالف السنني  .قال برتشرد  :ال ختلوا اآلحباث الدينية كافة املﺄخوذة عن مصادر شرقية من
ذكر أحد انواع التثليث أو التولد الثالثي][ 21ففي الدايانت القدمية تعد عقيدة التثليث أصالً من أهم معتقداهتا  ،وقال هبذا
املعتقد الثالوثي قدماء املصريني واهلنديني والصينيني والفرس وغريهم  .ويف املباحث التالية توضيﺢ جلذور عقيدة التثليث عند
النصارى يف الدايانت الوضعية اليت اعتمدت التثليث كﺄساس لعقيدهتا.

املبحث الثالث  :العقيدة املصرية القدمية:
كبريا من حياهتم ،لدرجة أن بعض العلماء يرى
إن الدين مل يغب عن حضارة املصريني القدماء ،ويبدو أنه شغل ركنًا أساسيًّا و ً
أن التﺄريخ للدين يف مصر القدمية يعد أترخيًا للحضارة املصرية القدمية؛ ألن الدين هو الذي دفعهم إىل بناء املقابر الضخمة،
وخيلدون األانشيد واملواعظ املقدسة .ومن هذا فالداينة املصرية ليست من
وجعلهم ينقشون على احلجر ويكتبون يف ورق البَـَرَدىُ ،
خلق مفكر واحد؛ لكنها النتاج العام للعديد من خمتلف التيارات الالهوتية والسياسية ،وهبذا تعددت اآلهلة املعبودة يف مصر
القدمية ما بني آهلة أسطورية وحيوانية وبشرية ،وال خيفى على املتخصصني يف دراسات األداين أن األساطري كان هلا دوراً أساسياً يف
بناء الفلسفة الدينية يف مصر القدمية؛ إذ كان لسلطة الكهنة على الشعب وحىت على األسر احلاكمة دور يف قبول وانتشار ما يراه
الكهنة من صياغة للداينة الرمسية يف بالد م صر  ،فقد كانت مصر القدمية حتفل أبنواع شىت من األداين واملعبودات ،ولكن للدولة
داينة رمسية عمل الكهنة على صياغتها وإخراجها إىل الناس ابلشكل املقبول ،وذلك يتطلب صياغة أساطري تدعم آرائهم وأفكارهم
حىت تالقي داينة الدولة القبول واالنتشار ،ومن أشهر هذه األساطري يف تراث الداينة املصرية القدمية أسطورة اثلوث اآلهلة ايزوريس
إله النيل وزوجته ايزيس أهلة اخلصوبة وحورس ابنهم؛ هذه االسطورة اليت قدمت فكرة اإلنسان املؤله وفكرة اإلله اجملسد يف هيئة
إنسان .وهي فكرة تقديس اآلابء يف مصر الذين ميثلون الثالوث املصري املقدس[]. 22
وتذكر األساطري أن اوزيريس حكم القطرين وكان موفقاً يف حكمه ،مما أاثر انر احلقد واحلسد يف نفس أخيه ست ودفعه ذلك إىل
أن يستدرجه ويضعه يف صندوق حمكم واقفله وقذفه يف البحر ،وعندما عثرت عليه ايزيس أخذه ست منها ومزقه اثنان وسبعون
قطعة  ،على عدد مقاطعات مصر  ،ورمى كل قطعة من جسده يف مقاطعة  ،ولكن ايزيس مجعت كل أشالء زوجها  ،ومن
خالل تعويذة سحرية أعادت له الروح من جديد  ،واجنبا ابنهما حوروس مث غادر اوزيريس هذه احلياة إىل احلياة األخرى حيث
يرأس هناك احملكمة اليت تتوىل حساب الناس على أعماهلم بعد املوت .بعد ذلك حيتدم الصراع بني حورس وعمه ست الذي ينكر
نسب ابن أخيه؛ ويدعي انه الوريث الوحيد لعرش أخيه يف اململكة اإلهلية  ،ويرفع ست اله الشر دعوى أمام حمكمة اآلهلة ،وهتب
ايزيس مدافعة عن ابنها وشرفها ،فتقضي احملكمة بثبوت النسب بشهادة توت إله احلكمة ،ولكن النزاع ال ينتهي بذلك ،بل أيخذ
كل منهما يف االجتهاد يف إفساد عمل اآلخر يف الكون ،ففي الوقت الذي يكون عمل حوروس يف العمارة يتجه عمل ست إىل
التدمري وترتب على ذلك ما شهدته مصر من تناحر بني الوجهني القبلي والبحري؛ واستمر احلال إىل أن ظهر امللك مينا األول
عام  3500ق.م فجمع يف سلطانه حكم مصر العليا والسفلى الوجه البحري والوجه القبلي ولبس اتج اإلمارتني وأعلن أن
اإلهلني قد حال يف جسده  ،ومنذ ذلك التاريخ توحدت مصر حتت حكمه ،وبدأ اتريخ جديد هو اتريخ األسر الفرعونية؛ ويعترب
عصر مينا األول حتول كبري يف العقيدة املصرية القدمية ،ونقطة حتول من عبادة اآلهلة األسطورية إىل عبادة امللوك؛ وأرتفع مينا االول
إىل مرتبة اإلله ،وتقبل الناس الفكرة وقدموا له الكثري من ألوان العبادة والتقديس ،ولكن مبجرد أن أخذت هذه العقيدة طريقها إىل
قلوب املصريني القدماء ،حىت خلقت أمام العقل املصري مشكلة معقدة ميكن أن تعترب اللبنة األوىل يف بناء صرح الفلسفة الدينية
املصرية القدمية ،كما ميكن أن تعد حماولة حل هذه املشكلة أقدم حماولة فلسفية عرفها اتريخ البشرية  ،وهذه املشكلة هي إننا
نشاهد امللك ميوت كما متوت سائر الناس  ،وامللك هو اإلله فكيف ميوت اإلله؟ احلس يؤكد موته ،ولكن عقائدهم تنفي وهنا

وجب على رجال الدين الفراعنة حل هذه املعضلة .حيث أن أول الصفات اجلوهرية لإلله الدميومة واخللود ،وقد وجد الكهنة
حالً هلذه املشكلة – يف نظرهم – إذ أعلنوا أن روح اإلله حوروس ذات ثالث شعب وهنا كان احلل مكون من اثلوث أيضاً:
1الروح الدنيا وهي حتل يف فرعون الزمان احلي مث تنتقل إىل من يليه بعد وتفيض عليه بقدسيتها2الروح الثانية الروح العليا احلاكمة يف السماء واألرض3الروح الثالثة اليت تبقى يف جسد فرعون امليت ،ويقوم ابلنصﺢ لفرعون احلي وال تبقى هذه الروح إال إذا بقى اجلسم متماسكاً،ولذا أعملوا احليلة لذلك ،وبنوا األهرامات وشيدوها لتكون حفاظاً جلسم الفرعون[]. 23
وبذلك يرى املصريون القدماء أن الثالوث الفرعوين يتكون من ثالثة من اآلهلة أو ثالثة أقانيم وهي اإلله األعظم (أوسريي) أو
اوزيريس وهو اآلب؛ واإلله (حور) وهو االبن ويسمى النطق أو الكلمة[ ]24ولذا صوروه رافعاً أصبعه إىل فمه كما شبهوه بعجل
متميز ولد من انر الالهوت من عجلة بكر مل تلد سواه  ،وهو محل ذنوب وخطااي العامل[]25؛ واإلله ايزيس(أسني) وهي األم أو
الوالدة فكانوا يعتقدون اهنم وإن كانوا ثالثة إال أهنم يعملون معاً  .ويعتقدون أهنا ملكة السماء وقد رمزوا هلا بصورة طائر مجيل
وعلى رأسه صوجلان ورمسوا جبانبه عالمة احلياة ،وهم يشريون بذلك إىل أن اإلله ايزيس ابعثة احلياة للبشر ،كما صوروها امرأة
جالسة على عرشها ترفع ابنها وعلى رأسها اتج امللك وقرص الشمس].[26وسﺄل توليسو ملك مصر الكاهن تنيشوكي أن خيربه
هل كان قبله أحد أعظم منه أو هل يكون بعده من هو أعظم فقال نعم يوجد من هو أعظم وهو أوالً هللا مث الكلمة ومعها روح
القدس وهلؤالء الثالثة طبيعة واحدة وهم واحد ابلذات وعنهم صدرت القوة اآلبدية فاذهب اي فاين اي صاحب احلياة
القصرية[]. 27
يف األقنوم األول اعتقد امل صريون القدماء كما يعتقد النصارى (اإلله األكرب علة والدة األقنوم الثاين ،رب األرابب) وهنا مطابقة
مع ما جاء يف قانون االميان املسيحي نؤمن إبله واحد ،أب ضابط الكل خالق السماء واألرض؛ ويف األقنوم الثاين املصريون
يطلقون عليه نفس التسميات اليت يطلقها عليه النصارى( االبن ،الكلمة ،أوالنطق) هذا من حيث التسمية ،وهي ال ختتلف عن
بعضها فلقد وصف النصارى اآلبن أبوصاف جاءت مطابقة ملا وصف هبا عند الوثنيني املصريني ،فالوثنيون صوروه أبنه النور
والشمس املشرقة ،وشبهوه ابلعدل ولقد وصف يف اجنيل براناب ابلعجل األمحر؛ واملسيﺢ صوروه النصارى مولود من مرمي العذراء ،
وكذلك هو عندهم املسيﺢ خملص للعامل من اخلطيئة املوروثة؛ واألقنوم الثالث اإلله ايزيس أوصافها عند املصريني القدماء مطابقة
ألوصاف النصارى هلا وهو الروح القدس فهم يشريون برمزهم هلا وبصورهتا أهنا ابعثة احلياة للبشر ومصدر للحياة ،يشبه هذا ما
نصت عليه وثيقة نيقية تصف روح القدس أبنه الرب احمليي[.]28إذاً والريب أن تسمية األقنوم الثاين من الثالوث املقدس كلمة
هو من أصل وثين مصري دخل يف غريه من الدايانت كالداينة املسيحية اليوم[ .]29وكما أن للكلمة مقاماً سامياً عند الوثنيني
املصريني القدماء كذلك يوجد يف كتبهم الدينية املقدسة هذه اجلملة -إين اعلم بسر الهوت الكلمة وهي كلمة رب كل شيء وهو
الصانع هلا .فالكلمة هي األقنوم األول بعد اإلله وهي غري خملوقة وهي احلاكم املطلق على كافة املخلوقات[].30
فالعقيدة املصرية القدمية إذاً كانت قائمة على تقديس اثلوث مكون من أوزيرس (اآلب) وحورس (اآلبن) وإيزيس (األم) ،كما
يعتقدون أن اجلميع يرجع إىل واحد[ ]31فهذه العقيدة إذاً معروفة عند قدماء املصريني تدل عليه آاثرهم ،كما يقول تنري  :فقد
كانوا يعبدون إهلاً مثلث االقانيم مصورة يف أقدم هياكلهم ويظن أهل العلم أن الرمز الذي يصورونه وهو جناح طري ووكر وأفعى،

إن هو إال إشارة إىل ذلك الثالوث اختالف صفاته[ ،]32وتدل الرموز اليت اكتشفت عن الثالوث املقدس عند قدماء املصريني
على مشاهبة متاماً للثالوث املسيحي من حيث عدد األقانيم أو يف خاصة كل ادأقنوم[]. 33

املبحث الرابع :الداينة اهلندوسية
عرفت اهلند بكثرة االجتاهات الروحية ،واملعتقدات الدينية اخلاصة هبا ،فللهند مدنية وحضارة قدمية ،لكنها تعرضت يف حوايل
اخلامس عشر قبل امليالد للغزو اآلري ،حيث فرضوا على اهلند عقيدهتم ومدنيتهم فاستبدلوا آهلة اهلنود القدمية آبهلة جديدة حيث
كان للهند قبل الغزو عقيدة قوامها عبادة النريان ويقدمون هلا القرابني والذي يقوم ابلطقوس الدينية هم سدنة املعابد ،ولديهم آهلة
أخرى كالشمس ،ويعتقدون أن هناك عامل آخر هو عامل األموات ،ويعتقدون يف قدرهتم على التﺄثري يف الكون وتدبريه؛ وهذه هي
داينتهم حىت حلت داينة اآلريني وهي الداينة الربمهية ،حيث كانت تسمى قدمياً دارما )) DHARMAوهو االسم األصلي
هلا وتسمى كذلك سانتاان) ، (SENTANAمث أطلق عليها حديثاً اهلندوسية لتشمل الدين واحلضارة والتقاليد والعادات اليت
نشﺄت على ضفاف هنر اهلندوس[ .]34واهلندوسية داينة تطورت مفاهيمها ومعتقداهتا مع الزمن يف اجملتمع اهلندي ،وما عندها
من معتقدات وتشريعات ليس منسوابً إلنسان بعينه أو حلقبة معينة ،لذلك مل يرد عندهم ذكر لنيب أو متنبئني ،وكتبهم اليت عرفت
ابسم  :الفيدات أو الويدات تشكل مدونة كربى تبدأ رحلتها منذ العام  2500ق.م وتعاليم اهلندوس نقلت شفوأي ملدة طويلة،
وقد اختلفت الرواايت حول البدء بعملية التدوين ،فمنهم من يرد ذلك إىل 2500ق .م  ،ومنهم من يقول العام  1500ق.م
ومنهم من يقول إن التدوين بدأ عام  080ق.م]35[.
ذكرت الكتب القدميـة اليت ترمجت إىل اإلنكليزية عقيدة اهلنود القدماء ما نص ـ ــه  ( :نؤمن بسافرتي أي الشمس إله واحد ،
ضابط الكل  ،خالق السموات واألرض وأببنه الوحيد آين أي النار نور من نور مولود من غري خملوق  ،جتسد من فايو أي الروح
يف بطن مااي العذراء  ،ونؤمن بغابو الروح احمليي املنبثق من اآلب واآلبن الذي هو نزل من اآلب و اآلبن يسجد له وميجد ).
ويؤمن اهلنود بثالوث حيث تتوجه هذه الفلسفة حنو سانج هيانج )) SANG HYANGيعين إهلهم بلغتهم السنسكريتية،
هذا اإلله له صفة السلطان والقدرة وهو اخلالق واملنعم وهو الواحد املتعدد ويتمظهر عندهم يف ثالثة آهلة :
1برامها وهو اإلله (برامها) الذي يطلق عليه لفظ سانج هيانج ووظيفته أنه اخلالق امسه ابلسنسكريتية ) (UTPETIوهو يفرأس املثلث وهو اإلله األعظم خالق الكائنات منه بدأت وإليه ترجع.
2وفشنو  :ويشنو أو بشن كما يسميه البريوين .احلافظ األمني الرحيم للخالئق وبيده البقاء واحلياة وهو إله الشمس ،وامسهبلغتهم )(STHITI
3سيفا هو املهلك واملبيد للعامل وأنه احمليي واملميت؛وامسه بلغة قومه(SANGKAN PAR AN) ,وهذه األمساءالثالثة تشكل اثلواثً ) ، (TRI SAKTIويرمزون هلذه األقانيم الثالثة بثالثة أحرف هي  :األلف  ،والواو  ،وامليم  ،ويلفظوهنا
((أوم )) وال ينطقون هبا إال يف صالهتم[ .] 36ويعتقدون أن هذه اآلهلة الثالثة هي عبارة عن أقانيم جتتمع يف إله واحد هو الروح
األعظم وامسه عندهم (آمتا) []37ويدعون هذا التعليم بلغتهم (تري موريت ) وهي مجلة مركبة من كلمتني سنسكريتني تري تعىن
ثالثة ،وموريت تعين هيئات أو أقانيم ثالثة غري منفكني عن الوحدة وهي الرب املخلص وجمموعها إله واحد[ . ]38ويعتقدون أن
بعض آهلتهم حلت يف انسان امسه كرشنا والتقى فيه اإلله ابإلنسان أو حل الالهوت يف الناسوت ويصفونه أبنه البطل الوديع
اململوء ألوهية ألنه قدم نفسه فداء عن ذنب البشرية؛ ويقولون أن اإلله فشنو اثين األقانيم قد حل فيه ويذكرون حول كرشنا
أساطري يشبه ما جاء أبانجيل النصارى عن املسيﺢ عليه السالم؛ فكرشنا ولد من عذراء وأن والدته احيطت بعجائب ،األرض

سبحت وظهر جنم يف السماء وولدته يف غار بنور عظيم ،متاما كما اعتقد النصارى حول والدة سيدان عيسى وهنا يتضﺢ تقارب
االعتقاد يف الداينة املسيحية اليوم مع الربمهية وهبذا علم املشتق واملشتق منه[].39
هؤالء الثالثة حيكمون العامل خلقاً ،وتدبرياً وفناء ،ولكن هنا سؤال يطرح كيف وجدت تلك اآلهلة هبذه الطريقة ؟! يقول اهلندوس
إن نقطة سحرية ) (AKSARAوهي عندما تلفظت وجدت هذه اآلهلة وهذه اللفظة هي  : A.U.Mفعندما نطق حرف
Aوجد اإلله برمها اخلالق ،وعندما نطق حرف  Uوجد اإلله فشنو ،وعندما نطق احلرف  Mوجد اإلله سيفا؛ هذه احلروف
السحرية كما يقولون صارت يف الفهم اهلندوسي ( ( MOمبعىن الداللة على وجود الثالوث احلاكم للعامل أبسره[ .]40وهنا
بعكس النصارى الذين جيعلون هالة على عقيدة التثليث لديهم ،وذلك بقوهلم من الصعب علينا فهم هذه العقيدة والبحث يف
تفاصليها وكيفيتها الن فهمها صعب جدا .
وقد اتسع نطاق فكرة الثالوث حبيث أخذت الداينة اهلندوسية تؤمن بوحدة الوجود أو احللول عندما قالوا بﺄن روح اإلنسـان هي
نفس روح برامها ،موجودة يف اإلنسـان كما هـي املخلوقات األخرى؛ وكذلك تؤمن الداينة اهلندوسية بتناسـخ األرواح فقد تنتقل
الروح من اإلنسان إىل احليوان وابلعكس ولذلك فقد قدسوا احليواانت[ .]41وقال دوان :إذا رجعنا البصر حنو اهلند نرى أن
أعظم وأشهر عبادهتم الالهوتية هو التثليث أي القول أبن اإلله ذو ثالثة أقانيم[ .]42وهكذا فتﺢ الكهنة اهلنود الباب أما
النصارى ليقولوا ابلثالثة يف واحد ،وواحد يف ثالثة ،أي ابلتثليث الذي هو عقيدهتم.

املبحث اخلامس  :الداينة البوذية
البوذية تنسب إىل جواتما بوذا ولد عام  560ق.م واسمه الشخصي سـدهـاتـا وفـي الـلـغـة الـسـنـسـكـريـتـيـة سدهارتا ،هو الذي
عرف به ولكن هذا هو امسه الذي عرف به في الغرب وهو بـوذا  Buddha؛ وعاش بوذا حياة الزهد ودعى إىل فلسفة
أخالقية وكان يركز على مشكالت الناس ومل يوجد يف مبادئه أثراً يدل على إميانه إبله واحد أو عدة آهلة؛ فلم يعلم عن بوذا نفسه
أنه تعرض لأللوهية إبثبات أو نفي ،ومع ذلك يرون أن البوذية األوىل كانت تعرتف بوجود اآلهلة اليت كان يعرتف هبا الربمهة؛ وبعد
وفاة بوذا نسج الذين جاءوا بعده ،كثري من األساطري واخلرافات حوله ،وأقاموا حول شخصه هالة من التقديس واإلجالل
والتعظيم ،ووصل األمر عند بعضهم[]43؛ أهنم اعتقدوا فيه أنه إله جتسد يف صورة بشرية[]44؛ والذين قالوا هبذا هم أتباعه
مجاعة املاهاايان ،حيث هذه اجلماعة أضفت على بوذا صفات األلوهية؛ واجلماعة األخرى اهليناايان عرضته يف صورة بشرية[.]45
وما سعى إليه بوذا ابألصل هو ثورة اجتماعية إصالحية ترفض بعض ما كان سائداً يف جمتمع اهلند ،وبشكل خاص نظام الطبقات
األربع الذي وجد فيه بوذا ظلما وسببا لشقاء عدد كبري من أبناء جمتمعه .فبوذا فيلسوف مصلﺢ اجتماعي يف ابب األخالق أكثر
منه صاحب داينة ،لكن األمور بعده اختلفت  ،ألن مريديه قدسوه بعد موته وبنوا املعابد ،ونصبوا التماثيل له ،وحولوا فلسفته إىل
داينة واسعة االنتشار يف اهلند وخارجها[ ]46وهذا ابلضبط ما حدث لسيدان عيسى بعد وفاته حيث أهله النصارى.
ابلرغم من أن بوذا كان هندايً إال أن معظم أتباع البوذية هم من غري اهلنود ،بل من الصينيني والياابنيني والكوريني وغريهم ،وقد
بشرت
أحيطت حياته ابلقصص واألساطري ،مثلما فعل النصارى حبياة عيسى عليه السالم فيما بعد ،إذ زعم البوذيون أن أم بوذا ّ
به يف منامها ،وأن والدته سبقتها معجزات ،وأن اإلله حل فيه  .وتعترب فكرة احللول أهم فكرة وأكثرها مركزية يف البوذية ،وهذه
أدت إىل ما يسمى بفكرة التناسخ ،أو امليالد املتكرر للروح ،لتحل يف الروح األعظم ،الذي هو بوذا[] .47
والبوذيني هم أكثر سكان الصني يعبدون إهلاً مثلث األقانيم والياابن يسمونه (فو) ،ومىت ودوا ذكر هذا الثالوث يقولون الثالوث
النقي (فو) ويصورونه يف هياكلهم بشكل األصنام اليت وجدت يف (فو) ولكنه ذو ثالثة أشكال ،ويوجد يف أحد املعابد املختصة
بيوات يف منشوراي مشال شرق آسيا ،متثال( .فو) مثلث األقانيم  .الثالوث البوذي  :بوذا  ،دهرما  ،سانغا[].48
ابلرغم من أن بوذا كان هنداي إال أن معظم أتباع البوذية هم من غري اهلنود ،بل من الصينيني والياابنيني والكوريني وغريهم ،وقد
بشرت
أحيطت حياته ابلقصص واألساطري ،مثلما فعل النصارى حبياة عيسى عليه السالم فيما بعد ،إذ زعم البوذيون أن أم بوذا ّ
به يف منامها ،وأن والدته سبقتها معجزات ،وأن اإلله حل فيه []49وتعترب فكرة احللول أهم فكرة وأكثرها مركزية يف البوذية،
وهذه أدت إىل ما يسمى بفكرة التناسخ ،أو امليالد املتكرر للروح ،لتحل يف الروح األعظم ،الذي هو بوذا[].50
وبصفة عامة فإن البوذيني عرفوا التثل يث عندما احنرفوا عن تعاليم معلمهم بوذا ،فﺄهلوه مث جعلوا أقانيم ثالثة معتقدين أن هذا
الثالوث هو الذي خلق الكل وصدر عنه كل شيء؛ وهنا جند تشابه كبري بني عقيدة التثليث عند البوذيني وعقيدة التثليث عند
النصارى فالبوذيني يطلقون على بوذا لقب املولود الوحيد ،وخملص العامل ،واالنسان الكامل ،وانه اإلله الكامل جتسد
ابلناسوت[].51

املبحث السادس :الداينــة الكونفشيوسية
جاءت يف الرتتيب بعد البوذية واالسم املشهور يف الصني(كونغ فوتس) فوتس معناها احلكيم أو األستاذ وكونغ هو االسم،
فمعىن الرتكيب األستاذ أو احلكيم كونغ؛ وقد حرف الغربيون الرتكيب إىل كونفوشيوس ،وقد ولد عام  551ق .من أسرة متتد يف
نسبها إىل فرع ملكي ،ودرس كونفوشيوس طبائع الناس لغرض إصالحهم حسب اعتقاده وذلك إبرشادهم إىل مناهج احلياة؛
تقومياً لسلوكهم؛ فرغب يف صناعة التدريس ،فالتفت حوله شبيبة أخذ يبث تعاليمه فيها ،مث أخذ يطوف البلدان مرشداً[.]52
وكونفوشيوس كان على التعاليم الدينية الصينية القدمية اليت كانت قائمة على الوثنية واليت تعتقد بعبادة ثالثة مظاهر السماء وقوى
الطبيعة وأرواح األسالف[]53؛ فقد جاء يف الكتب الدينية الصينية القدمية أن أصل كل شيء واحد وهذا الواحد اضطر إىل
إجياد اثين ،واألول والثاين انبثق منهما اثلث ومن هذه األشياء الثالثة صدر كل شيء[]54؛ ولذا فقد أحياها ودون أصوهلا وكان
ذلك عرب تعاليمه؛ وأساس هذه العقيدة أن الصينني يعبدون ثالثة أشياء :السماء ،واألرواح املسيطرة على ظواهر األشياء ،وأرواح
األشياء :
1السماء املعبودة عندهم هي تلك األفالك ومداراهتا والقوى املسيطرة اليت تسيطر عليها وتسريها يف مداراهتا وابتصاهلا ابألرض،وكانت عبادهتم للسماء ألهنم يعتقدون أهنا عامل حي متحرك حسب نظام دقيق حمكم؛ وما يف العامل إمنا هو خاضع لسلطان
السماء ،وقد اختص بعبادة السماء وتقدمي القرابني هلا ملكهم األكرب ،ولذا يقال عنه أنه ابن السماء ،وقد مالت العقيدة وصار
كل ملك أو أمري ملقاطعة له حق عبادة السماء كامللك األكرب.
2أما عبادهتم للقوى املسيطرة على األشياء املوكلة هلا ،فألهنم يعتقدون أن لكل شيء قوة تسيطر عليه وتسريه ،وهي كثرية؛فللشمس قوة تسريها ،وللقمر قوة تسريه ،للسحاب أيضاً ،وقوة األرض ال يعبدها امللوك ،أما القوى اخلاصة بكواكب السماء وكل
ما فيها ،فهي ال يعبدها إال امللوك .
3أرواح األموات اآلابء يعتقدون أهنا تنفصل عنهم بعد موهتم وتبقى يف الدنيا مع أسرهتم ،ولذلك يعبدوهنا تقديساً هلم ،ووفاءلعهودهم ،وشكراً هلم على ما أسدوا من نعم ألبنائهم ،وكونفوشيوس أخذ بكل هذه العقائد[ .]55وبوجه عام كان الصينيــون
يعبــدون ثالثــة آهلــة مؤلفــة مــن الســماء األرض واإلنســان .
وابلنتيجة فلم يقتصر التثليث عند الوثنيني على دايانت مصر القدمية واهلند والصني فقد انتشر عند أمم وثنية أخرى كاإلغريق
والرومان الفرس ،وبذلك ال نستغرب التشابه ،فإن عباداهتم يف أصلها من وضع سادهتم ،ومما متليه عليه أوهامهم ،وابلتايل فال غرابة
يف أن يقلدوا بعضهم ،أو يعبد بعضهم آهلة بعض؛ وأنك لتحس التعمد الواضﺢ من دافع هذه االقانيم يف عقيدة املسيحيني اليوم
للقضاء عليها ولتذويبها يف متاهات الوثنية القدمية ،وأن هذه املطابقة بني داينة النصارى اليوم والوثنية ليست أتثراً بسيطاً نشﺄ عن
الفكر الوثين السائد يف ذاك الزمان فحسب ،بل هي استعارة ألسس العقائد الوثنية ومرتكزاهتا لتكون أسساً للنصرانية
اجلديدة[] 56
لقد أصبﺢ من احلقائق املؤكدة أن الدايانت الوثنية كثرية التشابه جدا يف عقيدة التثليث ،فلما كانت أحدى أمم التاريخ املهمة
تنتشر يف األرض كانت تنتشر داينتها وعلومها معها ،ويف الوقت نفسه يدخل يف دينها أشياء من األداين األخرى ونظراً ملا كانت
عليه األمم القدمية من الضالل ومن اجلهل املعريف ابخلالق سبحانه وتعاىل كانت تقبل بغري تردد ما تقوله هلا كهنتها ،وكان إذا قام

أحد رجال الدين بدين -يف احلقيقة هو ليس بدين جديد بل أخذه عن فرقة أخرى من الوثنية -كان يزيد عليه بعض عقائد أمته
ليسهل هلم قبول كل ما كان يقوله[] .57
إن مجيع ما يتعلق هبذه املسﺄلة منحول من الوثنيات السابقة للمسيحية مع اختالف بسيط فلقد غريوا االسم فقط ،فكريشنا مثالً
صار املسيﺢ أو صار الكلمة فقط هذا هو التغيري فاملسميات فقط[ .]58وهبذا تبني أن عقيدة التثليث عند النصارى هلا جذور
يف الداين القدمية الوضعية اليت ألف منها رجال الكنيسة النصارى هذه العقيدة وجعلوها ملعتنقي دين الكنيسة حبيث اصبحت هي
أساس امياهنم وهذا ما نراه اليوم عندهم من تقديس للصليب الذي هو رمز لعقيدة التثليث .

اخلامتة

املتتبع لتاريخ األداين جيد أن الدايانت القدمية تؤمن بتعدد اآلهلة ألن خياهلا وتصورها جعلها تضع لكل مظهر من مظاهر الطبيعة
إله وأن لكل إله قدرة ،ومن هذه األ مم القدمية املصريني القدماء واهلنود والصينيني فهؤالء تصوروا ثالثة أهلة تسري الكون وتتحكم
فيه ،مث أصبحت هذه الثالثة عقيدة هلا تؤمن هبا تلك األمم على اختالف مشارهبا .حيث أن هذه العقيدة شغلت فكر رجال
الدين يف تلك الفرتة القدمية ،فجعلوا آلهلة ذلك الثالوث أمساء وخيال وصور ومعابد ورسومات وطقوس ،فمؤسسو تلك الدايانت
جعلوا للكون آهلة وجعلوا لكل إله وظيفة خيتص هبا دون غريه وجعلوا للكون إله كبري عظيم تنبثق منه اآلهلة األخرى يف عملية
تكاد تكون أشبه ابلوالدة  .فاألمم القدمية الوثنية كانت تقول إبله ذو ثالثة أجزاء أو أقانيم .ومنهم من يعترب التثليث حىت يف
حركات طقوسه كاليواننيون الذين جيعلون األشياء املقدسة مثلثة مبعىن أهنم يقدسون العدد ثالثة .وهذه العقيدة كانت حاضرة
أيضاً عند البابليني واآلشوريني والكلدانيني والفرس أيضاً وهذا ما يؤكد هذا القاسم املشرتك بني الدايانت الوضعية.
ومن خالل املباحث السابقة توصلنا إىل اإلجابة عن السؤال املطروح الذي يسعى ملعرفة جذور هذه العقيدة والنتيجة كان مفادها
أن النصارى ليسوا هم أول من قال هبذه العقيدة بل كانت منتشرة يف كثري من األمم الوثنية القدمية قبل حىت ظهور املسيحية
آبالف السنني .وهبذا ال تشابه الواضﺢ بني األمم الوثنية القدمية يف القول ابلتثليث؛ فاملصريني القدماء قالوا بثالوث اآلهلة اوزيس
واوزيريس وابنهم حورس ،واهلندوس الذين قالوا برامها االله االعظم ومنه ولد فشنو وسيفا وجعلوا هلذا الثالوث امسا ورموزا وحروفا
وأشكاال ،والبوذيني لديهم اثلوثهم ذو الثالثة أشكال بوذا  ،دهرما  ،سانغا ،والكونفشيوسيني كان هلم اثلوثهم املتمثل يف
السماء ،واألرواح املسيطرة على ظواهر األشياء ،وأرواح األشياء .تلك العقائد كانت أقوى من احلس ،وأقوى من العقل فكانت
عندهم عقيدة جيتمعون عليها ،هبذا التشابه الواضﺢ تبني أن هناك تداخل بينها سببه تناقل تلك الدايانت هلذه العقيدة مع وجود
اختالفات وزايدات وتغيري يف بعض األمساء؛ إال أهنا تبقى فكرهتا واحدة ،وجدت وجعلت عقيدة لشعوب تلك االمم وابلتايل ابت
واضحاً أسبقية تلك الدايانت القدمية وتبنيها للثالوث يف عبادهتا وطقوسها  .ومن هنا فعقيدة التثليث عند النصارى مقتبسة من
تلك الدايانت القدمية وحدث فقط تغيري بسيط يف األمساء واألشكال والرموز وهذا ما أحدثة رجال الدين النصارى فﺄظهروا هذه
العقيدة على ما هي اليوم لتكون شبيها بتلك القدمية.
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