
1 

 

ة :يد ُشبهَ نِ فْ تػَ    

ِةّيِنَثالَو اِتياَنة مع الِديحّيمِسه اَلاُبَشَت  

 

ػػزء (ٔ) الجػػ  
 

ه  ف   » «وت ادِلفاعيا ريق الّلا  

وسيا آ ج    
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 بإسم اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس اإللو الواحد آمين.

 

 الُمَقّدمة

    

حاولة( إثبات تشابو المسيحية و الديانات الوثنية للرد علي األخ رشيد في حاضرة في )مُ لياف مُ قدـ لنا األخ معاذ ع
سلسلة حلقاتو في تفنيد نفس الموضوع, و كما فعل أبي األنبا مقار في مدحو لهّمة الرجل الوثني في عبادتو فأنا أيضاً 

 نا نختلف في اإلسلوب و اإلتجاه.تو في )محاولة( إثبات صحة عقيدتو و إف كأمدح في األخ معاذ ىمّ 

و في ىذا البحث اُقدـ بمعونة الرب ردًا على ما طرحو أخي )و إف كاف ىو بحسب معتقده ال يقبل أف يدعوني أخاً( 
، الرَّب   ُروحُ » (ٛٔ:  ٗ لو)األخ معاذ في حلقتو, راجيًا من ربي و إلهي يسوع المسيح أف يُتمم قولو   َمَسَحِني ألَنَّوُ  َعَليَّ

 اْلُمْنَسِحِقينَ  َوُأْرِسلَ  بِاْلَبَصِر، ولِْلُعْميِ  بِاإِلْطبَلؽِ  لِْلَمْأُسورِينَ  ألُنَاِديَ  اْلُقُلوِب، اْلُمْنَكِسِري أَلْشِفيَ  َأْرَسَلِني اْلَمَساِكيَن، ألَُبش رَ 
 عبيداً بل أحباء. و أف يُعطي لجميع بنيو أف يعرفوا الحق و الحق ُيحررىم فبل يُدعوف بعد «اْلُحر يَّةِ  ِفي

 

 

 

 

 

 ".Introduction to Hindu Dharmaخلفية البحث من كتاب "
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 ليكاؤنّيو في برنابا و بولس( ٔ)

 . اْلُمِحيطَةِ  اْلُكورَةِ  َوِإَلى َوَدْربََة، ِلْسِتَرةَ : لِيَكُأونِيَّةَ  َمِديَنَتيْ  ِإَلى فَػَهَربَا بِِو، َشَعَرا (ٙ: ٗٔأعماؿ الرسل )

 .يُػَبش َرافِ  َناؾَ ىُ  وََكانَا (ٚ)

َرةَ  ِفي َيْجِلسُ  وََكافَ  (ٛ)  . َقط   َيْمشِ  َوَلمْ  أُم ِو، َبْطنِ  ِمنْ  ُمْقَعدٌ  الر ْجَلْينِ  َعاِجزُ  رَُجلٌ  ِلْستػْ

  لُِيْشَفى، ِإيَمانًا َلوُ  َأفَّ  رََأى َوِإذْ  ِإلَْيِو، َفَشَخصَ  يَػَتَكلَُّم، بُوُلسَ  َيْسَمعُ  َكافَ  ىَذا (ٜ)

 . يَْمِشي َوَصارَ  فَػَوَثبَ !«.  ُمْنَتِصًبا رِْجَلْيكَ  َعَلى ُقمْ :»َعِظيمٍ  ِبَصْوتٍ  ؿَ قَا (ٓٔ)

َنا َونَػَزُلوا بِالنَّاسِ  َتَشبػَُّهوا اآلِلَهةَ  ِإفَّ :»قَائِِلينَ  لِيَكُأونِيَّةَ  بُِلَغةِ  َصْوتَػُهمْ  َرفَػُعوا بُوُلُس، فَػَعلَ  َما رََأْوا َلمَّا فَاْلُجُموعُ  (ٔٔ)   .«ِإلَيػْ

ـَ  ُىوَ  َكافَ  ِإذْ  «َىْرَمسَ » َوبُوُلسَ  «زَْفسَ » بَػْرنَابَا يَْدُعوفَ  َفَكانُوا (ٕٔ) ـِ  ِفي اْلُمتَػَقد   . اْلَكبَل

ـَ  َكافَ  الَِّذي زَْفَس، َكاِىنُ  فَأََتى (ٖٔ) ا  . يَْذَبحَ  َأفْ  دُ يُرِي وََكافَ  اْلُجُموِع، َمعَ  األَبْػَوابِ  ِعْندَ  َوَأَكالِيلَ  بِِثيَرافٍ  اْلَمِديَنِة، ُقدَّ

 : َوقَائِِلينَ  َصارَِخْينِ  اْلَجْمعِ  ِإَلى َواْنَدفَػَعا ثَِيابَػُهَما، َمزَّقَا َوبُوُلُس، بَػْرنَابَا الرَُّسواَلِف، َسِمعَ  فَػَلمَّا (ٗٔ)

ـٍ  َتْحتَ  َبَشرٌ  َأْيًضا َنْحنُ  ىَذا؟ تَػْفَعُلوفَ  ِلَماَذا الر َجاُؿ، َأيػ َها» (٘ٔ)  ِإَلى األَبَاِطيلِ  ىِذهِ  ِمنْ  تَػْرِجُعوا َأفْ  نُػَبش رُُكمْ  ،ِمثْػُلُكمْ  آاَل
  ،ِفيَها َما ُكلَّ  وَ  َواْلَبْحرَ  َواأَلْرضَ  السََّماءَ  َخَلقَ  الَِّذي اْلَحي   اإِللوِ 

و من اآليات السابقة )إستنتج( األخ العزيز أف التجسد المسيحي ىو فكره وثنية, و أف المسيح إذ قد تألم )صار 
اآلالـ( ال يُدعى إلهاً, و أف اإللو الحّي الوحيد ىو الذي خلق السماء و األرض و البحر )يقصد اآلب( و ليس تحت 

, و بهذا بدأ حلقتو بػػ )ُمحاولة( ألثبات التشابو من داخل من ُخلق بو السماء و األرض و البحر )يقصد الكلمة(
 الكتاب الُمقدس.

ثبلث أسئلة التي )إستنتجها( األخ الحبيب في محاضرتو, كما ُدعينا إلى مجاوبة  و أبدأ بمعونة الرب في اإلجابة على ال
 .(٘ٔ:  ٖ بطٔ)كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة و خوؼ 
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ال شك أف اهلل قد كّلم اإلنساف بحسب ما يفهم, فإستخدـ التشبيو و التعبيرات البشرية و غيرىا من طُُرؽ ليجعلنا نحن 
ذات مدلوؿ  تعبيراتفي الكتاب الُمقدس و الُقرآف ؼ عنو ىو غير المحدود ُكّلي الُقدرة, و لهذا نجد التراب نعر 

نتفق جميعًا أف  , وٜو يد ٛو قدـ ٚأف لو وجو و ٙو يضحك ٘غضبيو  ٗؿو قيو  ٖىير و  ٕسمعيو  ٔنزؿيمثل  بشري
؟ يَػُقوؿُ  َأنَا، َأرَاهُ  َأَفَما ُمْسَتِتَرةٍ  َأَماِكنَ  ِفي ِإْنَسافٌ  اْخَتَبأَ  ِإَذا" (ٕٗ:  ٖٕ إر)في اهلل غير محدود كما يقوؿ عن نفسو   الرَّب 

؟ يَػُقوؿُ  َواأَلْرَض، السََّماَواتِ  َأنَا َأْمؤلُ  َأَما لهة الوثنيين آُيشابو  اهللالصفات عن  ىذه" و إف إعتبرنا أف إستخداـ الرَّب 
 .الُمسلم أيضاً  يو ىذا ما ال أقبلو وال يقبلو أخ فالكل إذاً وثنيوف,

و التعبيرات بل مضموف التعبيرات, فهل يؤمن المسيحيوف بألهة تنزؿ من السماء؟, ل ليس ىو تشابُ يصَ و ىنا يكوف الفَ 
كذلك أيضاً المفهـو  ".َواِحدٌ  َرب   ِإلُهَنا الرَّب  : ِإْسَرائِيلُ  يَا ِاْسَمعْ  (ٗ:  ٙ تث)أـ يؤمنوف بإلهاً واحداً كما يقوؿ الكتاب "

فغاية الَتجُسد ىي خبلص اإلنساف أما لهة من السماء في صورة بشر, آلمسيحي للتجسد يختلف تمامًا عن نزوؿ ا
طبيعة إيمانهم  بحسب بالتزاوجلهة وثنية في صور بشرية و حيوانية ىو فكرة ضرورية للوثنيين إذ كانوا يؤمنوف آظهور 

رت ألفكار جسدية مادية, لذا فالمادة ىي التي تصعد و تنزؿ أما بهذه اإللهة التي إبتعدت تماماً عن الروحانية بل انحد
و ما يؤكد ىنا أف ىؤالء الوثنيوف اهلل فينسب لنفسو ىذه الصفات ليعرفنا عن نفسو بحسب قدر إستطاعتنا علي الفهم, 

 في نفس ىذالم يعرفوا شيئاً عن الفكر المسيحي و التجسد المسيحي و الفداء المسيحي عّدة َتعبيرات إستخدموىا 

                                                           
ٔ
، فٌقول : هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطٌه ؟ هل من تائب فأتوب علٌه ؟  الدنٌا اءالسم إلى ٌنزلإن هللا ٌمهل ، حتى ٌذهب شطر اللٌل األول ، ثم  

 صح أنه المقدمة فً أشار: ]المحدث حكم خالصة ٔ/9ٕ٘: الرقم أو الصفحة - التوحٌد: المصدر - خزٌمة ابن: المحدث هرٌرة أبو: الراوي. ، حتى ٌنشق الفجر
 .[الصحٌح الثابت باإلسناد وثبت

ٕ
ْحَسُبونَ  أَمْ   ا ٌَ ُهمْ  َنْسَمعُ  َل  أَنَّ ِهمْ  َوُرُسلَُنا َبلَى َوَنْجَواُهمْ  ِسرَّ ٌْ ْكُتُبوَن  لََد  .(سورة الزخرف) (0ٓ)ٌَ
ٖ
َماءِ  ِفً َوْجِهكَ  َتَقلُّبَ  َنَرى َقدْ   نَّكَ  السَّ ٌَ ثُ  اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َشْطرَ  َوْجَهكَ  َفَولِّ  َتْرَضاَها ِقْبلَة   َفَلُنَولِّ ٌْ ْعلَُمونَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذٌنَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّوا ُكْنُتمْ  َما َوَح ٌَ  أَنَّهُ  َل

ِهمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  ُ  َوَما َربِّ ا ِبَغاِفل   هللاَّ ْعَملُوَن  َعمَّ  .(سورة البقرة) (ٗٗٔ)ٌَ
ٗ
ا َخاِلق   إِنًِّ لِْلَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ    .(سورة الحجر) (0ٕ) َمْسُنون   َحَمإ   ِمنْ  َصْلَصال   ِمنْ  َبَشر 
٘
: الرقم أو الصفحة - البخاري صحٌح: المصدر - البخاري: المحدث مسعود بن عبدهللا: الراوي. غضبان علٌه وهو هللا لقًمن حلف على ٌمٌن ٌستحق بها مال ،  

 .[صحٌح: ]المحدث حكم . خالصة9ٕٙٙ
ٙ
.  األمانً به انقطعت إذا حتى ، وكذا كذا من لٌذكره هللا إن حتى.  وٌتمنى ربه فٌسأل.  تمنه:  له هللا قال دخلها فإذا.  الجنة ادخل:  قال ، منه هللا ضحك ... فإذا 

  صحٌح.: المحدث حكم صةخال .0ٕٔ: الرقم أو الصفحة - مسلم صحٌح: المصدر - مسلم: المحدث هرٌرة أبو: الراوي . " معه ومثله لك ذلك:  تعالى هللا قال
7
 ، لقائلهن استغفروا إل المالئكة من بمإل ٌمر فال ، تعالى هللا إلى بهن فعرج ملك تلقاهن ، أكبر وهللا هللا والحمد ، هللا سبحان قال من:  قال أنه مسعود ابن عن 

 ثقات. كلهم إسناده: المحدث حكم خالصة. ٙٓٔ: لرقما أو الصفحة - العرش: المصدر - الذهبً: المحدث -: الراوي الرحمن. وجه بهن ٌجًء حتى
0
 تعالى هللا فقال ، بالمتكبرٌن أوثرت - ٌعنً - النار وقالت ، وسقطهم الناس ضعفاء إل ٌدخلها ل لها ما ، رب ٌا:  الجنة فقالت ، ربهما إلى والنار الجنة اختصمت 

 للنار ٌنشئ وإنه ، أحدا خلقه من ٌظلم ل هللا فإن:  الجنة فأما:  قال ، ملؤها منكما واحدة ولكل ، شاءأ من بك أصٌب عذابً أنت:  للنار وقال ، رحمتً أنت:  للجنة
: المحدث هرٌرة أبو: الراوي قط. قط قط:  وتقول ، بعض إلى بعضها وٌرد ، فتمتلئ قدمه فٌها ٌضع حتى ، ثالثا ، مزٌد من هل:  فتقول ، فٌها فٌلقون ، ٌشاء من

 .[صحٌح: ]المحدث حكم خالصة. 7ٗٗ9: الرقم أو الصفحة - البخاري صحٌح: صدرالم - البخاري
9
 المأل ٌختصم فٌم محمد ٌا:  فقال ، وتعالى تبارك العزة رب رأى لما ، المدٌنة فً رآه الذي المنام صبٌحة[  الذوابة]  اتخذها إنما وسلم علٌه هللا صلى النبً أن 

 أو الصفحة - المجموع على المستدرك: المصدر - البخاري: المحدث -: الراوي واألرض. السماء بٌن ما فعلمت كتفً ٌنب ٌده فوضع ، أدري ل:  قلت ؟ األعلى
 صحٌح.: المحدث حكم خالصة. 7ٙ/ٖ: الرقم
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 اإلصحاح مثل )آلهة و زفس و ىرمس الذبائح الدموية التي ُقدمت أماـ األوثاف( و أيضاً يجب أف ُنبلحظ رد القّديسين
ـٍ  َتْحتَ  َبَشرٌ  َأْيًضا َنْحنُ  ىَذا؟ تَػْفَعُلوفَ  ِلَماَذا الر َجاُؿ، أَيػ َهابولس و برنابا "  ىِذهِ  ِمنْ  واتَػْرِجعُ  َأفْ  نُػَبش رُُكمْ  ِمثْػُلُكْم، آاَل

ِفيَها" فتعدد اآللهة و نزوؿ ىذه اآللهة لؤلرض    َما ُكلَّ  وَ  َواْلَبْحرَ  َواأَلْرضَ  السََّماءَ  َخَلقَ  الَِّذي اْلَحي   اإِللوِ  ِإَلى األَبَاِطيلِ 
 اْلُجُموعَ  فَّاكَ  ىَذا بَِقْوِلِهَما وَ  (ٛٔ:  ٗٔ أع) و وجود عّدة خالقين كلها أفكار تتعارض مع الفكر المسيحي لهذا "

 اْلُجُموَع، َوَأقْػنَػُعوا َوِإيُقونَِيةَ  َأْنطَاِكَيةَ  ِمنْ  يَػُهودٌ  َأَتى ثُمَّ  (ٜٔ:  ٗٔ أع) " و بعد ذلك ".َلُهَما يَْذَبُحوا َأفْ  َعنْ  بِاْلَجْهدِ 
القّديس بولس يعرض نفس أساس الوثنية أكاف  " فهل إف كافَماتَ  َقدْ  َأنَّوُ  ظَان ينَ  اْلَمِديَنِة، َخارِجَ  َوَجر وهُ  بُوُلسَ  فَػَرَجُموا

يقوؿ أليكساندر موراي "أف اليونانين كانوا راضين بتفسير الشاعر ىيسيود عن  و عن تعُدد اآللهةىؤالء الناس رجموه!, 
أصل الحياة التي عاشوىا, أنو في البداية كانت فوضي عظيمة تُعم العالم و منها تشكل إلو الحب )كيوبيد( و اإللهة 

سماء )جايا( إلهة األرض, بعد ذلك إلو الظبلـ )إيريبوس( و )نيكس( إلو الليل و من أخر إلهين جاءت )آثير( ال
  " فأين ما سبق من الفكر المسيحي! ىل ىذا ما نؤمن بو يا أخي الُمعترض؟.ٔالصافية و )ىيميرا( النهار

ف, ديميتر, أبوللو, أرتيِمس, ىيفايستس, بااّلس, , ىيرا, بوسايدُ )زيفس( كما يعود موراي و يتكلم عن اآللهة "زيوس
آثينا, آريس, أفروديت, ىيرمس و ىيستيا" فهل كل ىذا التعدد يكوف منشأ لعقيدة تؤمن بإلو واحد! أي مُنصف يقوؿ 

علي إسم المسيح رافضين  ُسفكت دمائهمال تعرؼ )و أعتقد أنك ال تعرؼ( أف المئات من ُشهداء الكنيسة قد أىذا, 
و و أرتيِمس(, واضعين أماـ عيونهم أف ىذا السيف الذي سيفصل رؤوسهم ىو الطريق ير آللهة دقلديانوس )أبوللّ التبخ

ـَ  يُػْنِكُرني َمنْ  َولِكنْ  (ٖٖ:  ٓٔ مت)ربنا, ألنو ىكذا قاؿ الرب يسوع " ليسوع المسيحللتعبير عن محبتهم  ا  النَّاسِ  ُقدَّ
ـَ  أَْيًضا َأنَا أُْنِكُرهُ  ا " و أتمنى أف تفهم يا أخي العزيز قّوة ىذا اإلستشهاد على إسم الرب السََّماَواتِ  ِفي الَِّذي َأِبي ُقدَّ

يسوع, و لكّني أعلم أنك إف ُوضعت في نفس الموقف )و ىذا ما ال أتمناه لك يا أخي( فستعمل باآلية القرآنية 
 َغَضبٌ  فَػَعَلْيِهمْ  َصْدرًا بِاْلُكْفرِ  َشَرحَ  مَّن َولَػِكن بِاإِليَمافِ  ُمْطَمِئن   َوقَػْلُبوُ  رِهَ ُأكْ  َمنْ  ِإالَّ  إيَمانِوِ  بَػْعدِ  ِمن بِالّلوِ  َكَفرَ  َمنالكريمة "

 (" أتمنى أف تكوف أدركت ما أقصد.ٙٓٔ)سورة النحل  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  الّلوِ  م نَ 

واحد مأخوذ من اآلخر فأنت ىكذا من جهة ُاخرى إف أردت تعتبر أي تشابو خارجي بين معتقدين ىو دليل علي أف 
 الجميع في موقف كارثي, فالسجود ُمشترؾ بين جميع الديانات, و قّوات السماء )المبلئكة(, و أيضاً الخلود في تضع

                                                           
1
 Murray, A. S. (1881). Manual of Mythology: Greek and Roman, Norse, and Old German, Hindoo and Egyptian Mythology  

(22). New York: Charles Scribner's Sons. 
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 ( و العقاب األبدي )عند المصريين القدماء الفناء األبدي( أو عارو الجّنة )عند المصريين الُقدماء ُتسمى حقوؿ إيارو
و علي عرش, و غيرىا من أفكار, فهل ستقدر يا أخي العزيز أف ُتطبق القاعدة التي إخترتها أنت علي كل و جلوس اإلل

 الُمعتقدات بما فيها اإلسبلـ, أـ ىنا تظهر اإلزدواجية العربية.

ف رضية التي وضعها أخي العزيز تحوي إعوجاجًا كبيراً, إذ قد إعتبر أف التجسد المسيحي يرجع للقر ال شك أف الفَ 
األوؿ الميبلدي, لكن نسي أخي أف العهد القديم قد حوى كمًا ال بأس بو من نبوات عن التجسد كما حوى ظهورات 

 كُمقدمة للتجسد الكائن في فكر اهلل من قبل تأسيس العالم, مثبًل: ٔ مسيانية

 َيُكوفُ  الَِّذي ِلي َيْخُرجُ  َفِمْنكِ  يَػُهوَذا، أُُلوؼِ  بَػْينَ  ُكوِنيتَ  َأفْ  َصِغيَرةٌ  َوَأْنتِ  َأفْػَراتََة، َلْحمَ  بَػْيتَ  يَا َأْنتِ  َأمَّا» (ٕ:  ٘ مى)
ـِ  ُمْنذُ  ،اْلَقِديمِ  ُمْنذُ  َوَمَخارُِجوُ  ،ِإْسَرائِيلَ  َعَلى ُمَتَسل طًا  .«اأَلَزؿِ  َأيَّا

 . «ِعمَّانُوئِيلَ » اْسَموُ  َوَتْدُعو ابْػًنا َوتَِلدُ  َتْحَبلُ  اْلَعْذرَاءُ  َىا: آيَةً  نَػْفُسوُ  السَّي دُ  يُػْعِطيُكمُ  َولِكنْ  (ٗٔ:  ٚ إش)

 َأبًا ،َقِديًرا ِإلًها ،ُمِشيًرا ،َعِجيًبا اْسُموُ  َويُْدَعى ،َكِتِفوِ  َعَلى الر يَاَسةُ  َتُكوفُ  وَ  ،ابْػًنا َونُػْعَطى َوَلدٌ  لََنا يُوَلدُ  ألَنَّوُ  (ٙ:  ٜ إش)
ـِ  رَئِيسَ  ،َأبَِديًّا  .السَّبَل

 .ِبر نَا الرَّب  : ِبوِ  يَْدُعونَوُ  الَِّذي اْسُموُ  ُىوَ  ىَذا وَ  آِمًنا، ِإْسَرائِيلُ  َيْسُكنُ  وَ  يَػُهوَذا، ُيَخلَّصُ  اِموِ َأيَّ  ِفي (ٙ:  ٖٕ إر)

ـِ  تِْلكَ  ِفي (ٙٔ:  ٖٖ إر)  .نَاِبر   الرَّب  : بِوِ  تَػَتَسمَّى َما ىَذا وَ  آِمَنًة، ُأوُرَشِليمُ  َوَتْسُكنُ  ،يَػُهوَذا َيْخُلصُ  اأَليَّا

 .ِإلِهَنا الرَّب   َعَملَ  ِصْهيَػْوفَ  ِفي فَػنَػُقص   َىُلمَّ . ِبرَّنَا الرَّب   َأْخَرجَ  َقدْ  (ٓٔ:  ٔ٘ إر)

ـَ  َمبلًَكا ُمْرِسلٌ  َأنَا َىا» (ٕٔ-ٕٓ:  ٖٕ خر)  . َأْعَدْدتُوُ  الَِّذي اْلَمَكافِ  ِإَلى ِبكَ  َولَِيِجيءَ  الطَّرِيِق، ِفي لَِيْحَفَظكَ  َوْجِهكَ  َأَما

 . ِفيوِ  اْسِمي أَلفَّ  ،ُذنُوِبُكمْ  َعنْ  َيْصَفحُ  الَ  ألَنَّوُ  ،َعَلْيوِ  تَػَتَمرَّدْ  َوالَ  ِلَصْوتِوِ  َواْسَمعْ  ِمْنوُ  ِاْحَتِرزْ 

 .بحسب الجسد في العهد القديم قبل والدة المسيح مرموزى الصلب و الفداء و و غيرىا من نبوات التجسد و

                                                           
 " ألبً القمص عبد المسٌح بسٌط.فً كتاب "وكان الكلمة هللا هل الكلمة هللا أم إله؟ (مٌتاترونمالك ٌهوه )راجع الحدٌث عن   ٔ
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ة تقوؿ بإستحالة التجسد اُقدـ فصبًل عن رأي الكتب اليهوديّة في نبوات الكتاب عن و لمن يّدعي أف الكتب اليهوديّ 

 .لوكامب فصل الدراسات اليهوديوعلى إعداد  (مولكا مولكاف)التجسد, و أشكر أخي و ُأستاذي 

יחַ العبرية ) الكلمة المسيح كلمة أصل     في (τρηστός) إلى اليهود شيوخ ترجمها, بالدىن الممسوح تعني و (ָמשִׁ
 .اليونانية اللغة إلي  اآلرامية للكلمة صوتيو ترجمة ىي و (Μεσσίας) بصيغة مرتاف وردت و, السبعينية الترجمة

 مره إال( المسيح) بصيغة منهم مره وال ترد لم و ملوؾ أو كهنة عن, القديم العهد في مرات عدة( مسيح) كلمة ذُكرت
 بصيغة وردت كما .ملك أو كاىن ليس و المنتظر المسيح بها صدقُ  و( ٕٙ-ٕ٘: ٜ دا) دانياؿ رؤيا في واحده

(. مسيح يسمى للرب كمختار الشعب) نفسو الشعب عن مرات ٘ الضيق وقت هلل الشعب تضرع حينما( مسيحك)
       المسيح وصفت التي بالكتابات اليهودي التراث إمتؤل و( ٚ: ٕ حجي) األمم مشتهى ىو المنتظر المسيح صار

 تعبير إحتوى ىل, الجزء ىذا بو أبدأ الذي السؤاؿ و .جاء حين يعرفوه لم كانوا إف و أيضاً  مجيئو زمن و بل ُملكو و
 .لو؟ مدلوؿ ال لقب مجرد ىي أـ, ؟ لبلىوتو قويو إشارات علي( المسيح)

 :  المنتظر المسيا أسماء عن اليهود الرابيين قالو ما معاً  لنرى

 (יהוהيهوه ) الرَّب  : بِوِ  يَْدُعونَوُ  الَِّذي اْسُموُ  ُىوَ  َىَذا : مكتوب ىو كما "יהוה يهوه" وإسميقوؿ: الراباي آبا بار كهانا 
 (ٙ: ٖٕ أرميا" )ِبر نَا

 : مكتوب ىو كما "שילה شيلوه" المسيا إسميقوؿ: الراباي شيبل 

: ٜٗتكوين" )ُشُعوبٍ  ُخُضوعُ  َيُكوفُ  َوَلوُ  (שילה) ِشيُلوفُ  اِتيَ يَ  َحتَّى رِْجَلْيوِ  بَػْينِ  ِمنْ  َوُمْشَترِعٌ  يَػُهوَذا ِمنْ  َقِضيبٌ  يَػُزوؿُ  ال"
ٔٓ). 

 َأنْػُتمْ  تَػْعرُِفوَىا َلمْ  َأْرضٍ  ِإَلى اأَلْرضِ  َىِذهِ  ِمنْ  فََأْطُردُُكمْ " : مكتوب ىو كما"  חנינה حانيناه"  إسمو: يقوؿ راباي حانيناه
 .(ٖٔ: ٙٔإرميا " )(חנינה) نِْعَمةً  ُأْعِطيُكمْ  الَ  َحْيثُ  َولَْيبلً  نَػَهاراً  َرىُأخْ  آِلَهةً  ُىَناؾَ  فَػتَػْعُبُدوفَ  آبَاؤُُكمْ  َوالَ 

ـَ . الدَّْىرِ  ِإَلى اْسُموُ  َيُكوفُ : "مكتوب ىو كما"  ינין يّنوف"  إسمو: راباي يانّاي  ا . اْسُموُ  (ינין) يَْمَتد    الشَّْمسِ  ُقدَّ
 .(ٚٔ: ٕٚ مزمور" ) َطو بُونَوُ يُ  اأَلْرضِ  ُأَممِ  ُكل  . بِوِ  َويَػَتَبارَُكوفَ 
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 قد و الممتد أي( ينوف) إسمو و(, نعمة) ىو أيضاً  و, شعوب خضوع لو الذي( شيلوه) و(, يهوه) ىو المنتظر فالمسيح
 .أزلي فهو الشمس قبل يمتد إسمو أف البحث ىذا من ٚ صفحة في وضحت

 : (ٛ: ٕٗ) أشعياء سفر في( يهوه) الرب السيد قاؿ و

 .ِلْلَمْنُحوتَاتِ  َتْسِبيِحي َوالَ  آِلَخرَ  ُأْعِطيوِ  الَ  َوَمْجِدي اْسِمي َىَذا( يهوه) ب  الرَّ  َأنَا

 الرب سأؿ حين ثيابو يمزؽ الكهنة رئيس جعل ما ىذا أليس, نفسو( يهوه) ىو المسيح, ألخر يعطيو ال( يهوه) إسمو
 :قائبلً ( ٕٙ متى) يسوع

 »اللَِّو؟ اْبنُ  اْلَمِسيحُ  َأْنتَ  َىلْ : لََنا تَػُقوؿَ  فْ أَ  اْلَحي   بِاللَّوِ  َأْسَتْحِلُفكَ  « ٖٙ

 : قاؿ و يسوع الرب فأجابو

ةِ  َيِمينِ  َعنْ  َجاِلساً  اإِلْنَسافِ  اْبنَ  تُػْبِصُروفَ  اآلفَ  ِمنَ : َلُكمْ  َأُقوؿُ  َوَأْيضاً ! قُػْلتَ  َأْنتَ   ٗٙ  .السََّماءِ  َسَحابِ  َعَلى َوآتِياً  اْلُقوَّ

 : صارخاً  غضب و ثار و اإللو كونِو يعلن أنو فهم و يسوع الرب قاؿ ماذا الشريعة دارس الكهنة رئيس فهم

 !َتْجِديَفوُ  َسِمْعُتمْ  َقدْ  َىا ُشُهوٍد؟ ِإَلى بَػْعدُ  َحاَجتُػَنا َما! َجدَّؼَ  َقدْ : »قَاِئبلً  ثَِيابَوُ  ِحيَنِئذٍ  اْلَكَهَنةِ  رَئِيسُ  َفَمزَّؽَ   ٘ٙ

 !!! ُيشكك من ىناؾ زاؿ ما أـ, ؟ الىوتو عن تعبيراً  المسيح قالو ما أليس

 :ٔتظرنالم للمسيح الرابيين نسبها أخرى أسماء مجموعة

  مسيحاً  -ٔ

 (ٙ: ٜ أشعياء) אל إلهاً  -ٕ

ـِ  رَئِيسَ  َأبَِديّاً  َأباً  ِديراً قَ  ِإَلهاً  ُمِشيراً  َعِجيباً  اْسُموُ  َويُْدَعى َكِتِفوِ  َعَلى الر يَاَسةُ  َوَتُكوفُ  ابْناً  َونُػْعَطى َوَلدٌ  لََنا يُوَلدُ  ألَنَّوُ   .السَّبَل

 
                                                           

ٔ
 .7ٗ – ٙٗفائٌل البرموسً صفحة  وكتاب شعبً ل ٌفهم للقمص ر  
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 (ٙ: ٜ أشعياء) مشيراً  -ٖ

ـِ  رَئِيسَ  َأبَِديّاً  َأباً  َقِديراً  ِإَلهاً  ُمِشيراً  َعِجيباً  اْسُموُ  َويُْدَعى َكِتِفوِ  َعَلى الر يَاَسةُ  َوَتُكوفُ  ابْناً  َونُػْعَطى َوَلدٌ  لََنا يُوَلدُ  ألَنَّوُ   .السَّبَل

 (ٚٔ: ٕٚ مزمور)( يأزل) يمتد -ٗ

ـَ . الدَّْىرِ  ِإَلى اْسُموُ  َيُكوفُ  ا  .يَُطو بُونَوُ  اأَلْرضِ  أَُممِ  ُكل  . بِوِ  َويَػَتَبارَُكوفَ . اْسُموُ  َيْمَتد   الشَّْمسِ  ُقدَّ

 (ٙ: ٜ أشعياء) عجيباً  -٘

ـِ  رَئِيسَ  َأبَِديّاً  َأباً  َقِديراً  ِإَلهاً  ُمِشيراً  َعِجيباً  اْسُموُ  َويُْدَعى وِ َكِتفِ  َعَلى الر يَاَسةُ  َوَتُكوفُ  ابْناً  َونُػْعَطى َوَلدٌ  لََنا يُوَلدُ  ألَنَّوُ   .السَّبَل

   غصناً   -ٙ

 .ِإْسَرائِيلَ  ِمنْ  ِللنَّاِجينَ  َوزِيَنةً  َفْخراً  اأَلْرضِ  َوثََمرُ  َوَمْجداً  بَػَهاءً  الرَّب   ُغْصنُ  َيُكوفُ  اْليَػْوـِ  َذِلكَ  ِفي( ٕ: ٗ أشعياء)

ـٌ  َىا( ٘: ٖٕ ءإرميا)  .اأَلْرضِ  ِفي َوَعْدالً  َحّقاً  َوُيْجِري َويَػْنَجحُ  َمِلكٌ  فَػَيْمِلكُ  ِبر   ُغْصنَ  ِلَداُودَ  أُِقيمُ  وَ  الرَّب   يَػُقوؿُ  تَْأِتي َأيَّا

 آِتي َىئَػَنَذا ألَن ي( آيَةٍ  رَِجاؿُ  ألَنػَُّهمْ ) َأَماَمكَ  اْلَجاِلُسوفَ  َورُفَػَقاُؤؾَ  َأْنتَ  اْلَعِظيمُ  اْلَكاِىنُ  يَػُهوَشعُ  يَا فَاْسَمعْ ( ٛ: ٖ زكريا)
 .(اْلُغْصنِ ) بَِعْبِدي

 َىْيَكلَ  يَػْبِني وَ  يَػْنُبتُ  َمَكانِوِ  َوِمنْ . اْسُموُ ( اْلُغْصنُ ) الرَُّجلُ  ُىَوَذا: اْلُجُنودِ  َرب   قَاؿَ  َىَكَذا: َلوُ  َوُقلْ ( ٖٔ-ٕٔ: ٙ زكريا)
  .الرَّب  

 َمُشورَةُ  َوَتُكوفُ  ُكْرِسي وِ  َعَلى َكاِىناً  َوَيُكوفُ  ُكْرِسي وِ  َعَلى َويَػَتَسلَّطُ  َوَيْجِلسُ  اْلَجبَلؿَ  َيْحِملُ  ُىوَ  وَ  رَّب  ال َىْيَكلَ  يَػْبِني فَػُهوَ 
ـِ  نَػُهَما السَّبَل  .ِكَلْيِهَما بَػيػْ

 (ٙ: ٜ أشعياء) للسبلـ رئيسأ أبدياً  أباً   -ٚ

ـِ  رَئِيسَ  َأبَِديّاً  َأباً  َقِديراً  ِإَلهاً  ُمِشيراً  َعِجيباً  اْسُموُ  َويُْدَعى َكِتِفوِ  َعَلى الر يَاَسةُ  َوَتُكوفُ  ناً ابْ  َونُػْعَطى َوَلدٌ  لََنا يُوَلدُ  ألَنَّوُ   .السَّبَل
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 (ٙ: ٜ أشعياء) قديراً   -ٛ

ـِ  رَئِيسَ  َأبَِديّاً  َأباً  َقِديراً  ِإَلهاً  ُمِشيراً  َعِجيباً  ُموُ اسْ  َويُْدَعى َكِتِفوِ  َعَلى الر يَاَسةُ  َوَتُكوفُ  ابْناً  َونُػْعَطى َوَلدٌ  لََنا يُوَلدُ  ألَنَّوُ   .السَّبَل

 األب القدير اإللو المشير العجيب أنو المنتظر المسيح في اليهود مفهـو أف اآلف واضحاً  صار ما و سبق ما بكل
 أنو فيها نفسوِ  عن يسوع الرب قاؿ مره كل أف نفهم أف يمكن شعوب خضوع يكوف لو و يهوه السبلـ رئيس األبدي

 ! القدير اإللو يهوه أنو صراحة أعلن فقد المسيح ىو

 : (الجسد بحسب) إبنو و داود رب ىو المسيح أف يسوع الرب أعلن و

 (ٙٗ-ٕٗ: ٕٕ متى)

 :َيُسوعُ  َسأََلُهمْ  ُمْجَتِمِعينَ  اْلَفر يِسي وفَ  َكافَ  َوِفيَما

 .َداُودَ  إْبنُ : َلوُ  قَاُلوا ُىَو؟ نْ مَ  اْبنُ  اْلَمِسيِح؟ ِفي َتظُن وفَ  َماَذا

  :قَاِئبلً  رَبّاً  بِالر وحِ  َداُودُ  َيْدُعوهُ  َفَكْيفَ : »َلُهمْ  قَاؿَ 

  ِلَقَدَمْيَك؟ َمْوِطئاً  َأْعَداَءؾَ  َأَضعَ  َحتَّى َيِميِني َعنْ  اْجِلسْ  ِلَرب ي الرَّب   قَاؿَ 

  ابْػَنُو؟ ُكوفُ يَ  َفَكْيفَ  رَبّاً  َيْدُعوهُ  َداُودُ  َكافَ  فَِإفْ 

 .بَػتَّةً  َيْسأََلوُ  َأفْ  َأَحدٌ  َيْجُسرْ  َلمْ  اْليَػْوـِ  َذِلكَ  َوِمنْ . ِبَكِلَمةٍ  ُيِجيَبوُ  َأفْ  َأَحدٌ  َيْسَتِطعْ  فَػَلمْ 

 داود رب و سيد و الجسد بحسب داود إبن ىو المسيح أف ىي اليهود يفهمو لم الذي السؤاؿ ىذا علي اإلجابة و
 .الىوتو بحسب
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 ٘: ٜ أشعياء على يوناثاف ترجـو يقوؿ -

الذي النبّي أعلن لبيت داود أنو : "ُولد لنا ولد, و ُأعطينا إبنًا, الذي أخذ التوراة علي نفسو ليحفظها, و ُدعى إسمو 
 .ٔيُعطي المشورة الحسنو, اإللو القدير و الذي يحيا لؤلبد, المسيح الذي في يومو سيزداد السبلـ لنا

 ٙ:  ٜ أشعياء على يوناثاف ترجـو يقوؿ -

ىو سيجعل كرامة للذين يعملوف بالتوراة و للذين يحفظوف السبلـ, ببل نهاية على عرش داود و على مملكتو, ليؤسسها 
 .ٕو يبنيها في العدؿ و الحّق, من ىذا الوقت و إلى األبد. سيتحقق كل ىذا بكلمة رب القّوات

 ٙ:  ٖٕ خروج على راباه مدراش يقوؿ -

 .ٖ", إشارة للعصر المسياني, ألنو يقوؿ الرب  ىو خبلصي, سأثق, و لن أخاؼ"سُأغّني بقّوتك

 البابلي التلمود يقوؿ -

 .ٗ(ٙ:  ٖٕبّرنا )إرميا  يهوهالمسيح, و ىذا ىو اإلسم الذي يُدعى بو, 

 ٘:  ٖٕ أرميا على يوناثاف ترجـو  يقوؿ -

 .٘سينجح, و سُيحدث بّرا و حّقا في األرض ستأتي أياـ يقوؿ الرب, حين سأُقيم لداود مسيح بّر, سيحُكم كملك و

 (Baba Bathra 75bالتلمود البابلي ) -

الرابّاي صموئيل بن نحماني عن الراّبي يوحّناف: ثبلثَة ُدعيوا بإسم الُقّدوس, ليكن ُمباركاً. و ُىم البار, المسيح          
  ٙ.ِبر نَا يهوه: بِوِ  َيْدُعونَوُ  الَِّذي وُ اْسمُ  ُىوَ  ىَذا وَ ( ٙ:  ٖٕ إر)و ُأورشليم ... و عن المسيح مكتوب: 

                                                           
1
 Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Is 9:6). Philadelphia: Hananeel House. 

2
 Ibid. 

3
 Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Is 12:2). Philadelphia: Hananeel House. 

4
 Neusner, J. (2011). The Babylonian Talmud: A Translation and Commentary (15:225). 

5
 Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Je 23:6). Philadelphia: Hananeel House. 

6
 Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Je 23:7). Philadelphia: Hananeel House. 
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 (Lamentations I, 16 § 51أرميا ) مراثي على رابّاه ِمْدراش يقوؿ -

 اْسُموُ  ُىوَ  ىَذا وَ ( ٙ:  ٖٕ إر), كما ىو مكتوب يهوهما ىو إسم الملك المسيح ؟, يقوؿ رابّاي أبّا بن كهانا: إسمو 
ي: إنو لشيء جميل أف يُدعى إسم إقليم كإسم َملُكو, و إسم َملُكو كإسم ػڤ. و يقوؿ رابّاي ليػاِبر نَ  يهوه: بِوِ  َيْدُعونَوُ  الَِّذي

 ٔ.ِبر نَا يهوه: بِوِ  َيْدُعونَوُ  الَِّذي اْسُموُ  ُىوَ  ىَذا وَ ( ٙ:  ٖٕ إر)إلُهو, كما ىو مكتوب 

 مدراش على المزامير -

. ُأورشليم أيضاً ِبر نَا يهوه: بِوِ  َيْدُعونَوُ  الَِّذي اْسُموُ  ُىوَ  اىذَ  وَ ( ٙ:  ٖٕ إر)سيدعو الرب المسيح كإسُمو, ألنو قيل 
 .«َشمَّوْ  يَػْهَوهْ : اْليَػْوـِ  ذِلكَ  ِمنْ  اْلَمِديَنةِ  اْسمُ  وَ  َأْلًفا، َعَشرَ  ثََمانَِيةَ  اْلُمِحيطُ  (ٖ٘:  ٛٗ حز)سُتدعى كإسم إلِهها, ألنُو قيل 

، بُِقْدرَةِ  يَػْرَعى وَ  )الملك( يَِقفُ  وَ  (ٗ:  ٘ مى), ػي أيضاً: يقوؿ الكتابڤو يقوؿ رابّاي ليػ ِإلِهِو,  الرَّب   اْسمِ  ِبَعَظَمةِ  الرَّب 
 ٕإنها ُتشير للوقت حين سيبتهج الملك بقولتك يا اهلل.

 النبوة:

َنكِ  َعَداَوةً  َأَضعُ  وَ ( ٘ٔ: ٖ تكوين)  .َعِقَبوُ  َتْسَحِقينَ  َوَأْنتِ  رَْأَسِك، َيْسَحقُ  ُىوَ . َوَنْسِلَها َنْسِلكِ  َوبَػْينَ  اْلَمْرَأِة، َوبَػْينَ  بَػيػْ

 التحقيق:

 النَّاُموِس، َتْحتَ  َمْوُلوًدا اْمَرَأٍة، ِمنِ  َمْوُلوًدا ابْػَنوُ  اهللُ  َأْرَسلَ  الزََّماِف، ِمْلءُ  َجاءَ  َلمَّا لِكنْ  وَ ( ٗ: ٗ غبلطية)

 َداُوَد، اْبنَ  يُوُسفُ  يَا:»قَاِئبلً  ُحْلمٍ  ِفي َلوُ  َظَهرَ  َقدْ  الرَّب   َمبَلؾُ  ِإَذا ُموِر،األُ  ىِذهِ  ِفي ُمتَػَفك رٌ  ُىوَ  ِفيَما لِكنْ  وَ ( ٕٓ: ٔ متى)
 .اْلُقُدسِ  الر وحِ  ِمنَ  ُىوَ  ِفيَها ِبوِ  ُحِبلَ  الَِّذي أَلفَّ . اْمَرَأَتكَ  َمْرَيمَ  تَْأُخذَ  َأفْ  َتَخفْ  الَ 

 وصنص بذكر كتفىأ لهم الشمس وضوح واضح مراأل ىذا فوأل.  ـالقادِ  المسيح عن تتكلم يةاآل هىذ فأ اليهود فقتّ إ
 . الترجومات

 . النص لذلك اليهود فهم ويوضح لليهود تفسيرى نص ىو والذى االرامى ليوناثاف المنسوب الترجـو
                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 
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ين "و أضع عداوة بينك و بين المرأه, و بين بذرَة إبنك و بنيها, و عندما يحفظ بنو المرأه الوصايا سيكونوف مستعد
 لسحق رأسك, أما حينما يتركوف الوصايا, ستجرحينهم في العقب. لكن لُهم سيكوف ُىناؾ ِعبلج, أما لِك فبل عبلج.

 و سيصنعوف دواءاً للعقب في أياـ الملك المسيا."

. ٖ٘ و ٖٗموسى فى كتابو شعبى ال يعرؼ ص فى ذلك القمص روفائيل البر  يقوؿ يضاً أ و  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

  
 Midrash on Psalms, Book One, Psalm 18, 29       مدراش المزامير                               

و يجلس المسيا عن اليمين, كما قاؿ الرب لربي إجلس عن  -ليكن مباركاً -"في الوقت اآلتي, حينما يأتي الُمقّدس 
 .ٔ(ٔ:  ٓٔٔيميني )مزمور 

 Midrash Rabbah, Numbers XIII, 14                                                راباه مدراش و يقوؿ
كيف نعرؼ الملك المسيا ؟, كيف نعرؼ أنو سيملك على كل األرض ؟, ألنو مكتوب أف جميع الملكوت ستنطرح "

 ".ٕأمامو, و تخدمو كل األمم
 

ُخبلصة ما سبق, المسيح في الفكر اليهودي ىو مساوي كامل ليهوه سيراه العالم و يعبده و يخضع لو و يُكرز 
ي األرض. لم يأت اآلباء بجديد بل ما آمن بو اليهود أنفسهم ىو ما آمن بو تبلميذ السيد المسيح بُسلطانو في أقاص

 .فقد عرفوا أنو ىو المُنتظر المسيا الذي لو سيكوف خضوع شعوب و أنو ىو الرب يهوه برنا
 
 

                                                           
1
 Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Ps 110:1). Philadelphia: Hananeel House. 

2
 Huckel, T. (1998). The Rabbinic Messiah (Da 7:14). Philadelphia: Hananeel House. 
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 : و عرض األخ العزيز جزء من تفسير القمص تادرس يعقوب ملطي, يقوؿ فيو

 بين راسخ اعتقاد ُوجد. بشري شكل في البشر افتقاد اعتادوا اآللهة أف الوثنّيين بين سائدة فكرة القديم في "كاف
 ."مّرة ظهرا Mercury وىرمس( جوبتر) زفس بأف الناس ىؤالء

لم يُكمل أخي العزيز قراءة  لكن وخ أف المسيحيين سرقوا عقيدة التجسد من ىذه الحادثة, ألو من ىذا إستنتج ا
(, ال أدري أقصد بهذا تجاىل باقي الكبلـ أـ حدث ىذا سهواً مّرةالتفسير و لكن إكتفى بالقراءة حتى كلمة )

 ربوا الصبلة".ُيخفي الحقائق أو تبع طريقة "ال تق)سأفترض ُحسن النّية( و لن أتهم أخي بأنو 

 النص الكامل للتفسير الذي قرأ منو األخ :

 بين راسخ اعتقاد ُوجد. بشري شكل في البشر افتقاد اعتادوا اآللهة أف الوثنّيين بين سائدة فكرة القديم في "كاف
 .Baucis وباخس فليموف يدعياف لزوجين فريجّية مّرة في ظهرا Mercury وىرمس( جوبتر) زفس بأف الناس ىؤالء

 ".ليكاؤنّية المقاطعة ُدعيت لذلك استضافتهما، أكـر Lycaon ليكاؤف يُدعى شخًصا وأف

بهذا  (ٔؽ.ـ. ٖٓٓ)أوؿ ذكر لها في اآلثار يرجع لبداية القرف الرابع حوالي  و إف رجعت لتاريخ تسمية مدينة ليكاؤنّية
يرتبط ىذا السبب بالتجسد المسيحي  اإلسم فستجد أف نبوات التجسد في العهد القديم تسبقها بمئات السنين فهل

بأي شكل من األشكاؿ, أـ ىو نوع من إسقاط اإلتهامات بسبب ضعف الُحّجة و الدليل؟, بل إف قرأت ااُلسطورة 
بتدقيق ستجد أنها تحكي أف ىذه األلهة نزلت و أبادت من لم يستضيفها عنده و لم يبق سوى فبلح عجوز و زوجتو, 

, أما عن طئوا ثانية و رحّبوا بالقديسين ظنًا منهم أنهم سيبيدونهم كما فعلت آلهتهم في األسطورةالناس أاّل ُيخ دلهذا أرا
التسائل عن الؤللسنو فالكتاب لم ُيشر أف بولس و برنابا لم يفهما كبلـ الليكاؤنيين, بل ما قالو األب تادرس يعقوب 

 ا الرأي ال يستند للكتاب و سيظل وجهة نظر.ىو وجهة نظره الشخصيو و مع كامل اإلحتراـ لعلمو و تقواه فهذ

حتى اآلف لم يُقدـ األخ العزيز معلومة واحده مستقيمة بدوف لّي أو إقتطاع !, فإما أف يقتطع كبلـ األب تادرس 
 ىَذا قَػْلبَ  أَلفَّ  (٘ٔ:  ٖٔ مت)يعقوب, أو ُيضيف تعليقات ال أعلم من أين إستدؿ عليها, و ىنا أتذكر قوؿ الرب "

                                                           
1
 Freedman, D. N., Myers, A. C., & Beck, A. B. (2000). Eerdmans dictionary of the Bible (831). Grand Rapids, Mich.: W.B. 

Eerdmans  , American Libraries, May 2002. 
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 َويَػْفَهُموا بِآَذانِِهْم، َوَيْسَمُعوا ِبُعُيونِِهْم، يُػْبِصُروا لَِئبلَّ  ُعُيونَػُهْم، َوَغمَُّضوا. َسَماُعَها ثَػُقلَ  َقدْ  َوآَذانَػُهمْ  َغُلَظ، َقدْ  بالشَّعْ 
 تسبق خرفات اليوناف فََأْشِفيَػُهْم" فلم يعد األخ الحبيب يُبصر أف نبوات العهد القديم عن تجسد اهلل َويَػْرِجُعوا بُِقُلوِبِهْم،

   بمئات السنين.

  و بعد ىذا يعود فيقتبس من تفسير األب متى المسكين:

 الضمني المعنى تبرز أف ينبغي اآلية ىذه فكانت مخفي ىنا الحقيقي المعنى:  »مثلكم آالـ تحت بشر أيضاً  نحن«"
 في اللبيب القارئ يلمحو وىذا. آلهة حسبوىم إذ ثيابهم يمزقوف جعلهم الذي األمر «آلهة ولسنا بشر نحن: »وىو
 !!لنا  يُذبح آلهة لسنا نحن أي« مثلكم بشر نحن: »قولو

 والتشديد تتحرَّؾ، وال تسمع وال ترى ال التي الميتة الصنمية اآللهة عبادة لمفهـو مستخدمة لفظة ىي : »األباطيل«
 .الواحد الحي اإللو إلى اآللهة ىذه ةعباد من العودة بضرورة يقوؿ عاد لذلك واضح، ىنا اآللهة تعد د على

 على يرك ز جعلو الحي الواحد واإللو اليهودية العبادة عن شيئاً  تعرؼ لم التي األُمم إلى الرسوؿ بولس. ؽ كرازة ىنا
. حتمي ىنا فالتدر ج واإلنجيل، بالمسيح البشارة إلى يتطرَّؽ ولم فقط لليهود القديم بالعهد الخاصة البلىوتية المعرفة

 والبحر واألرض السماء خالق أنو وىو ىنا بولس. ؽ وصفو عمَّا يخرج فلم القديم العهد في الواحد اإللو وصف أمَّا
 ".القادمتين اآليتين في فتأتي صفاتو بقية أمَّا. فيها ما وكل

لتجسد بالمفهـو و كالعادة يتُرؾ األخ شرح كلمة األباطيل ألنها تنسف ما أراد أف يدعيو أف المقصود بالكلمة ىو ا
 المسيحي و نجد األب متى المسكين يُفند ىذا اإلدعاء موضحاً أف الكلمة موجهة للعبادات الوثنية التعُددية.

و يذىب األخ للفقرة الثالثة و يستنتج )بعد تجاىل بعض الكلمات و سأفترض ُحسن النّية للمرة العاشرة( منها أف 
 لوث, فهل رآى األخ ىذه الجملو في تفسير األب متى المسكين :القّديس بولس لم يكن يُبشر االُمم بالثا

  »حتمي ىنا فالتدر ج«

َناُىْم فَػُهْم اَل يُػْبِصُروفَ  وَ أـ ينطبق عليو قوؿ القرآف الكريم "  ا فََأْغَشيػْ ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ )سورة  َجَعْلَنا ِمْن بَػْيِن َأْيِديِهْم َسدًّ
 .من اإلقتطاع, الكلمة أمامو و ال يقرأىا صل حوار األدياف إلى ىذه الدرجة الُمتدنية(", شئ ُمحزف فعبًل أف يٜيس 
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 قرأ من كتاب " الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل" :و 

, نحن أيضًا بشر : أي لسنا آلهة كما توىمتم, تحت آالـ مثلكم : أي ال  "لماذا تفعلوف ىذا : أي ال تفعلوه فإنو ُمحـر
في أننا ُعرضة للجوع و العطش و الوجع و المرض و الموت مما ُعلم أف اإللو ُمنزه عنو. و النتيجة فرؽ بيننا و بينكم 

 أننا غير مستحقين العبادية اإللهية.

و يسوع جاع و يسوع مات علي الصليب و كل الكبلـ ده في معناه تحت آالـ مثلكم يعني يسوع تحت " األخ و يُعلق
و برنابا شافوا ناس بيعبدوا يسوع ىايقولولهم إيو؟ أل انا بولس و برنابا و يسوع تحت  آالـ زي بولس و برنابا, لو بولس

 ".آالـ مثلكم ألف إحنا بيحصلنا نفس اللي بيحصل للبشر, فمينفعش نبقا آلهة
 و في الحقيقة أكثر ما أثار فّي الشعور بالشفقو ىو ىذا التعليق, و ذلك لعّدة أسباب:

ليُثبت أف المسيح كاف تحت اآلالـ و لجأ للتفسير علي الرغم أف ىذا المعني موجود في  أواًل: األخ ُيجاىد كثيراً 
 .اْلُمَجرَّبِينَ  يُِعينَ  َأفْ  يَػْقِدرُ  ُمَجرَّبًا تَأَلَّمَ  َقدْ  ُىوَ  َما ِفي ألَنَّوُ  (ٛٔ:  ٕ عب)الكتاب الُمقّدس نفسو و ال يُنكره أي مسيحي 

علم يجهلوف تمامًا اإليماف المسيحي, فليس ىناؾ من يؤمن أف يسوع المسيح ثانياً: األخ و زُمبلءة من ُمدعّي ال
بحسب ناسوتو غير قابل لؤللم, بل من قاؿ ىذا )الجسد الخيالي( حرمتهم الكنيسة, بل نعترؼ بناسوت حقيقي كامل 

نفصل الطبيعتاف إتحد بو و حل فيو كل ملئ البلىوت في بطن السيدة العذراء, ببل إنفصاؿ )أي لم تليسوع المسيح 
بعد اإلتحاد( وال إمتزاج )أـ لم يمتزج الىوتو بناسوتو و لم يبتلع الواحد اآلخر( وال تغيير )أي لم تتغير صفات 

 الناسوت و البلىوت(, و يُظن األخ أنو وجد ما ضل عنو المسيحيوف لقروف "أف المسيح كاف تحت اآلالـ".

 ألَنْػُفِسُكمْ  ِاًذا ِاْحَتِرُزوا (ٕٛ:  ٕٓ أع)الـ و لهذا قاؿ الكتاب "تحت اآل (المتجسد)اهلل الكلمة  جسدنعم, كاف 
و سأضرب نفس المثل  "ِبَدِموِ  اقْػتَػَناَىا الَِّتي اهللِ  َكِنيَسةَ  لِتَػْرَعْوا َأَساِقَفًة، ِفيَها اْلُقُدسُ  الر وحُ  َأقَاَمُكمُ  الَِّتي الرَِّعيَّةِ  َوِلَجِميعِ 

مود الدين الهراطقة, إتحاد البلىوت بالناسوت إتحاد تاـ و كامل و مطلق كمثل الذي خاطب بو القديس كيرلس ع
قطعة حديد محّماة بالنار حتى صارت تتوىج ُحمرًة, فإف طرقت عليها ىل تنثني النار أو تنطفئ؟, بل الطرؽ ُيشكل 

 أثر بالطرؽ.الحديد الذي من طبيعتو أف يتأثر بالطرؽ, كما تظل النار مشتعلة إذ ليس من طبيعتها الت
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نحن ال نعبد إنساف تآلو بل نعبد اهلل الذي في ملء الزماف تجسد )إتخذ جسدًا حقيقيًا و إتحد بو( بدوف أف يصير 
الصليب  قاببًل للموت أو األلم, أما بحسب بشريتو فقد ُولد و جاع و عطش و تألم و مات علي  أوالىوتو محدودًا 

 مخلوؽ) مصنوع, الروح و للجسد واحد طبيب "يوجدرسالتو ألىل أفسس كما يقوؿ القّديس إغناطيوس اإلنطاكي في 
العذراء  من, الموت في الحق الحياة, الجسد في اإللو(, الىوتو بحسب مخلوؽ غير) مصنوع غير و( الجسد بحسب

, و كما "ٔاربن المسيح يسوع, لؤللم قابل غير و لؤللم قابل, اإللو )أي مولود من اآلب( من و )أي مولود من العذراء(
 أرجاء كل في الكنيسة بنا نشرت ىكذا و" الهراطقو يشرح القديس إيريناوس أسُقف ليوف اإليماف في كتاب ضد

   السموات خالق القدير اآلب, واحد بإلو( تؤمن ىي و) تبلميذىم و الرسل من تسلمتو ما األرض منتهي حتي, العالم
 الذي الُقُدس بالروح و, خبلصنا ألجل تجسد الذي, اإللو إبن سوعي واحد بمسيح و, فيها ما كل و البحر و األرض و

 السموات إلى بالصعود و, األموات من قيامتو و آالمو و عذراء من والدتو و المسيح بمجيئ و, باألنبياء إعتنى و نطق
 بقيامة و دواح إلى األشياء كل ليجمع اآلب بمجد السموات من بمجيئو و, ربنا المسيح ليسوع الذي الجسد بحسب
 لربنا لساف كل يعترؼ األرض و تحت مما و األرض فوؽ مما و السماء في مما ركبة كل لتجثو البشرية كافة أجساد
  ."ٕ... يُرى ال الذي السماوي اآلب كمشيئة مخلصنا و إلهنا و ربنا و ملكنا المسيح يسوع

كرر ما سبق و قُلت فالسؤاؿ واحد و اإلجابة واحدة      فُيكرر في تعليقو علي تفسير كنيسة مارمرقس, ولن اُ األخ  و يعود 
 ".َجَسِديًّا البلَُّىوتِ  ِمْلءِ  ُكل   َيِحل   ِفيوِ  َفِإنَّوُ  (ٜ:  ٕ كو)لكن أكتفي بقوؿ ُمعلمي بولس الرسوؿ "

        إلبنالمعمودية بإسم اآلب و ا آيةينتقل بعد ذلك لموضوع آخر ىو الثالوث و كعادة تعليقاتو العظيمة يقوؿ أف 
و الروح الُقُدس ال ُيشير إلى أف اهلل ىو آب و إبن و روح  ُقُدس, في البداية اُريد أف اسأؿ سؤااًل بسيطاً, ىل أنت من 
ُيحدد عقيدة الكنيسة !, و بأي حق تقدمت لُتفسر ىذه اآليو علي أنها ال ُتشير لوحدانية اآلب و اإلبن و الروح 

ىذا اإلدعاء بإثبات وحدانية اهلل و عبلقة اآلب باإلبن و الروح الُقُدس و بعد ذلك نتحقق و سأبدأ بالرد على الُقُدس!, 
 ُتشير للوحدانية أـ كما إدعيت. (ٜٔ:  ٕٛ مت)ىل 

 
                                                           
1
 Lightfoot, J. B., & Harmer, J. R. (1891). The Apostolic Fathers. Includes index. (139). London: Macmillan and Co. 

2
 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers Vol.I  : Translations of the writings of the Fathers 

down to A.D. 325. Irenaeus Against Heresies Book I (Chapter X). (330). 
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 :)ىذا الجزء الخاص بالثالوث ىو من بحث آخر لي(  أدلّة وحدانية اهلل

 .َأَماِمي ُأْخَرى آِلَهةٌ  َلكَ  َيُكنْ  الَ ( ٖ:  ٕٓ خر(

 .ِسَواهُ  آَخرَ  لَْيسَ . اإِللوُ  ُىوَ  الرَّبَّ  َأفَّ  لِتَػْعَلمَ  ُأرِيتَ  َقدْ  ِإنَّكَ ( ٖ٘:  ٗ تث(

 لَْيسَ . َأْسَفلُ  ِمنْ  اأَلْرضِ  َوَعَلى فَػْوُؽ، ِمنْ  السََّماءِ  ِفي اإِللوُ  ُىوَ  الرَّبَّ  َأفَّ  قَػْلِبكَ  ِفي َوَرد دْ  اْليَػْوـَ  َفاْعَلمِ ( ٜٖ:  ٗ تث(
 .ِسَواهُ 

  .تَػْعرِْفِني َلمْ  َوَأْنتَ  َنطَّْقُتكَ . ِسَوايَ  ِإلوَ  الَ . آَخرُ  َولَْيسَ  الرَّب   َأنَا( ٘ : ٘ٗ إش(

 .آَخرُ  َولَْيسَ  الرَّب   َأنَا. َغْيِري لَْيسَ  َأفْ  َمْغرِِبَها َوِمنْ  الشَّْمسِ  َمْشِرؽِ  ِمنْ  يَػْعَلُموا ِلَكيْ ( ٙ:  ٘ٗ إش(

 َيْخُلْقَها َلمْ . قَػرََّرَىا ُىوَ . َوَصانُِعَها اأَلْرضِ  ُمَصو رُ . اهللُ  ُىوَ  السََّماَواتِ  َخاِلقُ : »رَّب  ال قَاؿَ  ىَكَذا ألَنَّوُ ( ٛٔ:  ٘ٗ إش(
 .آَخرُ  َولَْيسَ  الرَّب   َأنَا. َصوََّرَىا لِلسََّكنِ . بَاِطبلً 

ُموا. َأْخِبُروا( ٕٔ:  ٘ٗ إش(  َوالَ  الرَّب   َأنَا َألَْيسَ  َزَماٍف؟ ُمْنذُ  ِبَها َأْخبَػرَ  اْلَقِديِم، ُمْنذُ  ِبهِذهِ  َأْعَلمَ  َمنْ . َمًعا َوْلَيَتَشاَوُروا. َقد 
 .ِسَوايَ  لَْيسَ . َوُمَخل صٌ  بَار   ِإلوٌ  َغْيِري؟ آَخرَ  ِإلوَ 

  .آَخرَ  َولَْيسَ  اهللُ  َأنَا ألَن ي اأَلْرِض، َأقَاِصي َجِميعَ  يَا َواْخُلُصوا ِإَليَّ  ِاْلَتِفُتوا( ٕٕ:  ٘ٗ إش(

 .ِمْثِلي َولَْيسَ  اإِللوُ . آَخرُ  َولَْيسَ  اهللُ  َأنَا ألَن ي اْلَقِديِم، ُمْنذُ  اأَلوَّلِيَّاتِ  اُذُْكُروا( ٜ:  ٙٗ إش(

  .َواِحدٌ  َرب   ِإلُهَنا الرَّب  . ِإْسَرائِيلُ  يَا اْسَمعْ : ِىيَ  اْلَوَصايَا ُكل   َأوَّؿَ  ِإفَّ :»َيُسوعُ  فََأَجابَوُ ( ٜٕ:  ٕٔ مر(

  .ِسَواهُ  آَخرُ  َولَْيسَ  َواِحدٌ  اهللُ  أَلنَّوُ  قُػْلَت، بِاْلَحق  . ُمَعل مُ  يَا َجي ًدا:»اْلَكاِتبُ  َلوُ  فَػَقاؿَ ( ٕٖ:  ٕٔ ر)م

، اْليَػُهوِدي   بَػْينَ  فَػْرؽَ  الَ  ألَنَّوُ ( ٕٔ:  ٓٔ رو(  .ِبوِ  يَْدُعوفَ  ِذينَ الَّ  ِلَجِميعِ  َغِنيًّا ِلْلَجِميِع، َواِحًدا رَبًّا أَلفَّ  َواْلُيونَاِني 

 ِبوِ  الَِّذي اْلَمِسيُح، َيُسوعُ : َواِحدٌ  َرب   وَ . َلوُ  َنْحنُ  وَ  اأَلْشَياِء، َجِميعُ  ِمْنوُ  الَِّذي اآلبُ : َواِحدٌ  ِإلوٌ  لََنا لِكنْ ( ٙ:  ٛ كؤ(
  .ِبوِ  َنْحنُ  وَ  اأَلْشَياِء، َجِميعُ 
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 .اْلَمِسيحُ  َيُسوعُ  اإِلْنَسافُ : َوالنَّاسِ  اهللِ  بَػْينَ  َواِحدٌ  َوِسيطٌ  وَ  َواِحدٌ  ِإلوٌ  يُوَجدُ  ألَنَّوُ ( ٘:  ٕ تئ)

 !َويَػْقَشِعر وفَ  يُػْؤِمُنوفَ  َوالشََّياِطينُ . تَػْفَعلُ  َحَسًنا. َواِحدٌ  اهللَ  َأفَّ  تُػْؤِمنُ  َأْنتَ ( ٜٔ:  ٕ يع)

 : حكمُتو و اآلب كلمة

 ُكل  , اهللِ  ِعْندَ  اْلَبْدءِ  ِفي َكافَ  ىَذا,   اهللَ  اْلَكِلَمةُ  َكافَ  وَ  اهلِل، ِعْندَ  َكافَ  اْلَكِلَمةُ  وَ  اْلَكِلَمُة، َكافَ  اْلَبْدءِ  ِفي( ٔ-ٖ:  ٔ )يو
 .َكافَ  ِممَّا َشْيءٌ  َيُكنْ  َلمْ  بِغَْيرِهِ  وَ  َكاَف، بِوِ  َشْيءٍ 

 .الِحكَمة وىي َمتنيعلَّ  َشيء ُكل   ُمَهنِدَسةَ  أَلفَّ  َظَهر ما كلَّ  َخِفي ما ُكلَّ  فَعَرفت( ٕٔ:  ٚ )حكمة

 أكثرُ  شيءٍ  فأي   الحياِة، في َمطَلًبا الِغنى كافَ  إذا و, أعماَلوُ  تُػنَػف ذُ  َترَكها و الَخفيَّةَ  َمعرِفَػَتوُ  فَمَنَحها( ٘-ٗ:  ٛ )حكمة
  .شيءٍ  ُكلَ  تعَملُ  التي الِحكَمةِ  ِمنَ  ِغًنى

 َيسودَ  ِلَكي ِبِحَكَمِتكَ  اإِلْنسافِ  ُمَكو فَ  و بَكِلَمِتكَ  شيءٍ  ُكل   صانع يا الَرحَمة َربَ  ويا اآلباءِ  ِإلوَ  يا( ٔ:  ٜ )حكمة
 .َصَنعَتها الَّتي الَخبلِئقَ 

 .َأبْناِئكَ  بَين ِمن تَنُبْذني وال َعرِشكَ  ِإلى َمَعكَ  الجاِلَسةَ  الِحكمةَ  ِليَ  َىبْ ( ٔ:  ٜ )حكمة

   .اأَلْرض َغطَّيتُ  وكالُبخارِ  الَعِليّ  َفمِ  ِمن َخَرجتُ  ِإن ي( ٖ:  ٕٗ )حكمة

 .ُجُنوِدَىا ُكل   ِفيوِ  َوبَِنَسَمةِ  السََّماَواُت، ُصِنَعتِ  الرَّب   ِبَكِلَمةِ ( ٙ:  ٖٖ )مز

 .َكِلَمِتكَ  َحَسبَ  فََأْحِيِني نَػْفِسي، بِالتػ َرابِ  َلِصَقتْ ( ٕ٘:  ٜٔٔ )مز

 شيء ُكل   على تَقِدر,  ِلَصبلحو وصورَةٌ  اهلل ِلَعَملِ  ِفَيةٌ صا ِمرآةٌ  و األزَليَ  لِلنَّورِ  ْانِعكاسٌ  ألنَّها( ٕٚ-ٕٙ:  ٚ )حكمة
 ِللوِ  َأصِدقاءَ  فتُنشئُ  ِقد يسة نُفوسٍ  ِإلى َتْجتاُز األْجياؿِ  َمر   وعلى ذاتها في ثابَِتةّ  وىي شَيءٍ  كلَّ  وُتَجَددُ  َوحَدىا وىي

 .وأنبياء

 .ِلؤلََبد مَعو ؿُ َتزا وال الرَّب   ِمنَ  فِهيَ  ِحكَمةٍ  ُكل  ( ٔ:  ٔ )سيراخ
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  .األَبَدِ  ِإَلى اْلَباِقَيةِ  اْلَحيَّةِ  اهللِ  ِبَكِلَمةِ  يَػْفَنى، الَ  ِممَّا َبلْ  يَػْفَنى، َزرْعٍ  ِمنْ  الَ  ثَانَِيًة، َمْوُلوِدينَ ( ٖٕ:  ٔ بطٔ)

 اْلَماءِ  ِمنَ  قَاِئَمةً  اهللِ  ِبَكِلَمةِ  َواأَلْرضَ  اْلَقِديِم، ُمْنذُ  َكاَنتْ  السََّماَواتِ  َأفَّ : بِِإرَاَدتِِهمْ  َعَلْيِهمْ  َيْخَفى ىَذا أَلفَّ ( ٘:  ٖ بطٕ)
 .َوبِاْلَماءِ 

 أف الحكيم عنها قاؿ حتى عنو تنفصل ال و شئ كل الرب أسس بها, القدـ منذ معو كائن حكمتو و الرب كلمة
 كل كاف بالكلمة أف الحبيب يوحنا القديس عنها يقوؿ لهذا, شئ كل مهندسة أنها و عرشو إلى معو جالسة الحكمة

 عبر ما ىذا, الحكمة منو يولد واحد إلو أـ إلهاف توحكم و( اآلب) الحكيم فهل, كاف مما شئ يكن لم بغيره و شئ
 ىو ألنو اآلب عن ُيخبر الذي ىو و اآلب حضن في الكائن الجنس وحيد أنو الكلمة عن قاؿ حين يوحنا القديس عنو
      مجده و اهلل قوة صورة ىو فالكلمة" ُقْدرَتِوِ  ِبَكِلَمةِ  اأَلْشَياءِ  ُكلَّ  َحاِملٌ  وَ  َجْوَىرِِه، ْسمُ َورَ  َمْجِدِه، بَػَهاءُ ( ٖ:  ٔ عب")
نَػَنا، َوَحلَّ  َجَسًدا َصارَ  اْلَكِلَمةُ  وَ ( ٗٔ:  ٔ يو") يوحنا القديس يقوؿ تجسده بعد أما, يُرى ال الذي جوىره رسم و  بَػيػْ

 مجيباً  يسوع الرب قاؿ لذا باإلبن اآلب مجد رأينا فقد." َوَحقًّا نِْعَمةً  َمْمُلوًءا اآلِب، ِمنَ  ِلَوِحيدٍ  َماكَ  َمْجًدا َمْجَدُه، َورََأيْػَنا
تُوُ  ىِذهِ  َزَمانًا َمَعُكمْ  َأنَا( ٜ:  ٗٔ يو") اآلب يرى أف أراد حينما فيلبس  رََأى فَػَقدْ  رَآِني اَلَِّذي! ِفيلُب سُ  يَا تَػْعرِْفِني َوَلمْ  ُمدَّ

 يُرى ال الذي اآلب صورة فهو." َأْرَسَلِني الَِّذي يَػَرى يَػَراِني الَِّذي ( َ ٘ٗ:  ٕٔ يو") يسوع الرب قاؿ أيضاً  و..."  آلبَ ا
:  ٔ يو") أيضاً  و." َىْيَئَتوُ  َأْبَصْرتُمْ  َوالَ  َقط ، َصْوتَوُ  َتْسَمُعوا َلمْ . ِلي َيْشَهدُ  َأْرَسَلِني الَِّذي نَػْفُسوُ  َواآلبُ ( ٖٚ:  ٘ يو")

 َكلَّمَ  َما بَػْعدَ  َاهللُ،( ٕ-ٔ:  ٔ عب." )َخبػَّرَ  ُىوَ  اآلبِ  ِحْضنِ  ِفي ُىوَ  الَِّذي اْلَوِحيدُ  َاالْبنُ . َقط   َأَحدٌ  يَػَرهُ  َلمْ  َاهللُ ( ٛٔ
ـِ  ىِذهِ  ِفي َكلََّمَنا َكِثيَرٍة، َوطُُرؽ بِأَنْػَواعٍ  َقِديًما، بِاألَنِْبَياءِ  اآلبَاءَ   بِوِ  الَِّذي َشْيٍء، ِلُكل   َوارِثًا َجَعَلوُ  الَِّذي ابِْنِو، ِفي َرةِ اأَلِخي األَيَّا
 ِبوِ  َشْيءٍ  ُكل  (ٗ-ٖ:  ٔ يو" ) يوحنا القديس استخدمو الذي التعبير ذات, العالمين عمل بو." اْلَعاَلِمينَ  َعِملَ  َأْيًضا
 ".النَّاسِ  نُورَ  َكاَنتْ  َواْلَحَياةُ  اْلَحَياُة، تِ َكانَ  ِفيوِ . َكافَ  ِممَّا َشْيءٌ  َيُكنْ  َلمْ  بِغَْيرِهِ  وَ  َكاَف،
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 : الُقّدوس اهلل روح

 .َيْسُجُدوا َأفْ  يَػْنَبِغي اْلَحق   وَ  فَِبالر وحِ  َلوُ  َيْسُجُدوفَ  الَِّذينَ  وَ . ُروحٌ  َاهللُ ( ٕٗ:  ٗ يو)

 .ُحر يَّةٌ  ُىَناؾَ  الرَّب   ُروحُ  َحْيثُ  وَ  الر وُح، فَػُهوَ  الرَّب   َأمَّا وَ ( ٚٔ:  ٖ كوٕ)

  .َواِحدٌ  الر وحَ  لِكنَّ  وَ  َمْوُجوَدٌة، َمَواِىبَ  فَأَنْػَواعُ ( ٗ:  ٕٔ كؤ)

، ُروحُ  َعَلْيوِ  َيُحل   وَ ( ٕ:  ٔٔ إش) ِة، وَ  اْلَمُشورَةِ  ُروحُ  اْلَفْهِم، وَ  اْلِحْكَمةِ  ُروحُ  الرَّب   .الرَّب   َمَخاَفةِ  وَ  اْلَمْعرَِفةِ  ُروحُ  اْلُقوَّ

 .اهللِ  َأْعَماؽَ  َحتَّى َشْيءٍ  ُكلَّ  يَػْفَحصُ  الر وحَ  أَلفَّ . ِبُروِحوِ  َنْحنُ  لََنا اهللُ  َفَأْعَلَنوُ ( ٓٔ:  ٕ كؤ)

دُ  وَ  فَػُتْخَلُق، ُروَحكَ  تُػْرِسلُ ( ٖٓ:  ٗٓٔ مز)   .اأَلْرضِ  َوْجوَ  ُتَجد 

 .ِبَها تَػْعَمُلوفَ  وَ  َأْحَكاِمي َوَتْحَفظُوفَ  فَػَراِئِضي، ِفي َتْسُلُكوفَ  َأْجَعُلُكمْ  وَ  َداِخِلُكْم، ِفي ُروِحي َأْجَعلُ  وَ ( ٕٚ:  ٖٙ حز)

 يَػُقوؿُ  َأفْػَعُل، وَ  َتَكلَّْمتُ  الرَّب   أنَا َأن ي فَػتَػْعَلُموفَ  َأْرِضُكْم، ِفي َأْجَعُلُكمْ  وَ  فَتْحيَػْوَف، ِفيُكمْ  ُروِحي َأْجَعلُ  و( ٗٔ:  ٖٚ حز)
 .الرَّب  

، وَ  ِبَماءٍ  َأَتى الَِّذي ُىوَ  ىَذا( ٙ:  ٘ يؤ) ـِ  بِاْلَماءِ  َبلْ  فَػَقْط، بِاْلَماءِ  الَ . اْلَمِسيحُ  َيُسوعُ  َدـٍ  الَِّذي ُىوَ  الر وحُ  وَ . َوالدَّ
 .اْلَحق   ُىوَ  الر وحَ  أَلفَّ  َيْشَهُد،

كائن مع   الُقُدس( )الروح و روح الحكمة كوف بدوف الحكيم,يليس اآلب حكيمًا بدوف اإلبن )الحكمة( وال الحكمة 
يعملو اآلب باإلبن في كل ما يُعمل و الحكمة ببل إنفصاؿ, و عن ىذا العمل قاؿ القديس أثناسيوس الرسولي " الحكيم

", كما أيضاً يمكن أف يُقاؿ عن اآلب أنو خالق و اإلبن أنو خالق و الروح الُقُدس أنو خالق ألنهم من ذات الروح الُقُدس
نوف اإليماف, أما عن اٌقنـو اآلب فبل يُقاؿ عنو أنو مولود وال المنبثق, وال اإلبن أنو غير مولود الجوىر كما نقوؿ في قا

فالمسيحيوف يعبدوف إلهاً واحداً لو كلمة ذاتية معو  أو ُمنبثق و ىكذا الروح الُقُدس ال يُقاؿ عنو أنو غير منبثق أو مولود.
, إذ بو ٔعصاة جبلؿ اهللندس الروماني عن اإلبن يسوع المسيح أنو و روح ال ينفصلوف أبداً, كما يقوؿ القّديس إكليم

                                                           
1
 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers Vol.I  : Translations of the writings of the Fathers 

down to A.D. 325. The apostolic fathers with Justin Martyr and Irenaeus. (9). 
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و لهذا اإللو الُمثلث األقانيم ُيصلي القّديس بوليكاربوس قبل إستشهاده فيقوؿ َخَلق اآلب كل شئ في الروح الُقُدس, 
 فيو الذي, لحبيبا إبنك المسيح يسوع السماوي األبدي الكهنة رئيس في اُباركك و ُاسبحك و اُمجدؾ ىذا أجل من"
كما يقوؿ القّديس العبّلمو أثيناغوراس األثيني  ".ٔآمين الدىور دىر إلى و اآلف المجد القدس للروح و معو لك و
   بالفهم فقط نعرفو, ُيحد ال,  يُفهم ال, ُمتألم غير, مرئي غير, أزلي, مخلوؽ غير واحداً  إلهاً  نعرؼ ألننا وثنيين لسنا"
  بقاؤه و إستقراره في ُحفظ و كلمتو بواسطة الكوف ُخلق بو, القداسة و  القوة و الجماؿ و ربالنو  ُمحاط,  السبب و
 األلهة الشعراء ُيصّور إذ, إبناً  لئللو يكوف أف ىزلي شئ أنو نظن ال أف يجب و, اإللو إبن أيضاً  نعرؼ و, مستقر نظاـ و

 ألف, الحركة و الفكر في اآلب كلمة ىو واإلل إبن لكن, اإلبن و اآلب بخصوص كهؤالء ليس تفكيرنا, كرجاؿ
 وحدة في, اإلبن في اآلب و اآلب في اإلبن. واحد كياف ىم اإلبن و اآلب, كاف شئ كل( الكلمة) فيو و بو الترتيب

 ىو ما تسأؿ أف الفائق مذكائك في جاء إف كنل و, اآلب كلمة ىو ٕاآلب عقل و  فهم( الُقُدس الروح)  الروح قوة و
 العقل اإللو كاف البدء من ألنو( الخلق) للوجود بإدخالو ليس اهلل أعماؿ أوؿ بأنو بإختصار سأشرح, بنباإل المقصود

 كأنو و, األشياء لكل مهندسة قوة ذات فكرة خارجاً  صار, اللوغوس مع بالطبيعة موجوداً , فيو اللوغوس و األبدي
 نؤمن نحن األنبياء في العامل نفسو الُقُدس الروح(. ٕٕ:  ٛ أـ) يقوؿ إذ النبوة روح يتفق ىكذا...  ُمسبب ببل طبيعة

 اإللو عن يتكلموف رجاالً  نسمع حين نتعجب ال إذاً  فكيف, الشمس كشعاع إليو يعود و منو ينبثق, اإللو من إنبثاؽ أنو
 ."ٖ ؟ ملحداً  يُدعى الترتيب بحسب كرامتهم و إتحادىم قوة يوّضح من فهل, الُقُدس الروح و اإلبن اإللو و اآلب

 

ىل بعد ما سبق ستتحدى أف يُثبت أحد وحدانية اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس من داخل الكتاب الُمقدس ؟, و إف  
يشفي صدرؾ تجاه  اكنت ال اُفضل طريقة "أتحدى" و ىذا التهليل في الحوار فهو إسلوب )شوارع(, فسُاعطيك م

ذي أفقد المشككين توزانهم حتى جالوا ُمهللين بجهل ( ىذا النص الٜٔ: ٕٛىذا الموضوع و بالتحديد في )متى 
ا ستقودىم ألثبات عدـ ه( ظنًا منهم أنٗٔالتي ترجع لبعد القرف  שם טוב) ڤم توللمخطوطة العبرية المزيفة شِ 

 .ةالُمقدسه اآلية قانونية ىذ
                                                           
1
 Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (239). Grand Rapids, 

Mich.: Baker Books. 
2
          ὶ λόγ   

3
  A Plea For the Christians, Chapter X.—The Christians Worship the Father, Son, and Holy Ghost. 
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 النص اليوناني لآلية :

(NA27)  πορεσζέλτες οὖλ καζετεύσατε πάλτα τὰ ἔζλε, βαπτίδολτες αὐτοὺς εἰς 
τὸ ὄλοκα τοῦ πατρὸς θαὶ τοῦ σἱοῦ θαὶ τοῦ ἁγίοσ πλεύκατος, 

الرَّب   َأنَا (ٛ:  ٕٗ إش)إسم واحد لآلب و اإلبن و الروح الُقُدس, ىذا الذي يقوؿ عنو الرب في العهد القديم "

اآلب ليس أمازلت تتحدى بعد ىذه اآلية ؟  ُحوتَاِت"ِلْلَمنْ  َتْسِبيِحي َوالَ  آلَخَر، ُأْعِطيوِ  الَ  َوَمْجِدي ْسِمي،إ ىَذا (יהוה)
إلو آخر عن اإلبن )لكنو اُقنـو آخر( و اإلبن ليس إلو آخر عن الروح الُقُدس )لكنو اُقنـو آخر( و الروح الُقُدس ليس 

 و آخر عن اآلب )لكنو اُقنـو آخر(, بمعني آخر أنهم واحد في األوسيا )الجوىر( و ثبلثة أقانيم.إل

( لذلك فوؽ كل زماف و مكاف )معناه الكائن الذاتي , و خصوصية ىذا اإلسم ىي اإلشارة للكياف(يهوه)ىنا ىو اإلسم 
ال يُعطى ىذا اإلسم و ىذا المجد ألخر ألنو اإلسم الُمقدس هلل و الذي ُيشير لكياف اهلل في كل زماف و مكاف, فالمعني 

لُقُدس لهم نفس اإلسم الواحد, نفس الكياف و نفس الذات, لهذا و اإلبن و الروح ا البلىوتي لهذه اآلية ىو أف اآلب
 و روح ُقُدس ببل إنفصاؿ.  كلمةصارت ىذه اآلية أساس المعمودية اإليماف بإلو كائن واحد كآب و  

 )كتبو في بداية القرف الثالث( ترتيب المعمودية : ٔفي قوانين القّديس ىيبوليتس الروماني ىذا اإلعتراؼ لذلك نقرأ

و الذي  ندما ينزؿ الذي يعتمد إلى الماء, فالذي يُعّمديضع يده عليو و يقوؿ لو: أتؤمن باهلل اآلب ضابط الكل؟ع"
و يسألو ثاني دفعة و يقوؿ لو: أتؤمن بيسوع فيغطسو في الماء دفعة ُأولي و يده على رأسو. يعتمد يقوؿ إني أؤمن.

مريم العذراء, الذي ُصلب في عهد بيبلطس البنطي, و مات و قاـ المسيح إبن اهلل, الذي ُولد من الروح الُقُدس و من 
     من بين األموات في اليـو الثالث, و صعد إلى السموات, و جلس عن مين اآلب, و يأتي ليدين األحياء و اآلموات؟

في الكنيسة و يسألو ثالث دفعة و يقوؿ لو: أتؤمن بالروح الُقُدس  و عندما يقوؿ: إني أؤمن, يغطسو دفعة ثانية.
 "و الذي يعتمد يقوؿ: إني ُأؤمن فيغطسو ثالث دفعة. الُمقدسة و قيامة الجسد؟

قسطنطيني.-ما أقرتو المجامع المسكونية, إذ جّمعت التقليد اآلبائي في صورة قانوف إيماف نيقوي و ىو نفس  

                                                           
ٔ
 ري.ترجمة القس أثناسٌوس المقا  
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اهلل إذ ال ُيحد اهلل في  كما أف عقيدة الثالوث ليست ىي كلمة الثالوث فقط, ألف الكلمة لن تعبر عن حقيقة 
كلمات, بل أعطانا اهلل أف نعرؼ عن ذاتو بقدر ما أعلن لنا في الكتاب الُمقدس عن عبلقة اآلب بكلمتو و روحو  
و عدـ إفتراقهم, كما قاؿ أف الكلمو كاف عند اهلل و أف اهلل روح و أف الروح يفحص أعماؽ اهلل ألنو منو, ىكذا 

( ὄλοκαالروح الُقُدس فهم ذات واحد ُمثلث األقانيم, و لهم نفس اإلسم الواحد )أيضًا يشترؾ اآلب و اإلبن و 
 اإللو إسم ليتمجد"و علي ىذا اإلسم إعتمدنا, و عن ىذا اإلسم يقوؿ األب الرسولي القّديس إكليمندس الروماني 

ي لئلسود في مسرح و القديس إغناطيوس اإلنطاكي )الذي ناؿ إكليل الشهادة بعد أف اُلق, "ٔالوحيد الحقيقي
 بنعمتو ُملهمين كانوا إذ, لئلضطهاد تعرضوا أيضاً  السبب لهذا"...( في رسالتو ألىل ماجنيسيا ٕالكلوسيـو في روما

, إبنو المسيح يسوع في نفسو أظهر واحد إلو ىناؾ بأنو ُمقتنعين يصيروف عصاة ىم الذين أف حتى النهاية إلى
الذي حارب الوثنية حتى ُسفكت ألجلو دماء شهداء الكنيسة و منهم  ىذا ىو اإليماف المسيحي ,"ٖ...كلمتو

 ."ٗاً ربّ  الُقُدس بالروح أيضاً  مدعّواً  األبدي كاىنو أظهر اإللو ألف" الشهيد يوستين الذي يقوؿ عن ىذا اإليماف

ك يقوؿ القّديس كما يعلمنا الكتاب الُمقّدس عن التعليم و التقليد الغير مكتوب و ىذا ما ال يجب إنكاره, و لذل
 علي نعتمد أف مضطرين نكن ألم, كتاباتهم لنا يتركوا لم الرسل أف فرضنا إذا" إيرناوس في كتاب ضد الهرطقات

أي أف ىذا التقليد الُممارس الذي  "٘عنايتهم؟ في الكنائس ُوضعت للذين سلموىا كما التقليد في التي التعاليم
, فحتى إف لم يكُتب البشيرين و الرسل أسفار يح الحّي في الكنيسةالمسبتتنفسو الكنيسة كافي لخبلص اإلنساف 

العهد الجديد لتعرفنا على اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس و وحدانيتهم في ترتيب الكنيسة الُمسّلم و في كتابات 
 اآلباء الرسوليين تبلميذ الُرسل و المدافعين الُمبكرين.

                                                           
1 Lightfoot, J. B., & Harmer, J. R. (1891). The Apostolic Fathers. Includes index. (75). London: Macmillan and Co. 
2
 http://www.ewtn.com/library/mary/Ignatius.htm 

3
 Lightfoot, J. B., & Harmer, J. R. (1891). The Apostolic Fathers. Includes index. (144). London: Macmillan and Co. 

4
 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers Vol.I  : Translations of the writings of the Fathers 

down to A.D. 325. Justin Martyr. (211). 
٘
 .0ٖصـ كتاب التقلٌد و أهمٌته فً اإلٌمان المسٌحً لألب متى المسكٌن  
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أواًل يجب أف يُعلموا كل االُمم, و حين يتعلموف يُغطسوىم في " ( :ٜٔ: ٕٛيرـو لآلية )متى چتفسير القّديس 
الماء, الف الجسد لن يناؿ قداسة المعموديّة إال حينما تناؿ الروح أوال حق اإليماف. بإسم اآلب و اإلبن و الروح 

 ".ٔواحد, إلسم ىذا الثالوث إسم اإللو الواحدالُقُدس ببلىوت 

 إش)اآلب و اإلبن و الروح الُقُدس ىي وحدانية الذات كما نفهم بالرجوع لػػ  وحدانية إسم (ٔ) ُملخص ما سبق:
( في حد ذاتها, إنما ىي عبلقة اآلب باإلبن و الروح Τρηαςعقيدة الثالوث ليست ىي الكلمة ) (ٕ) .(ٛ:  ٕٗ

بهدؼ التدريج و ىذا م القّديس بولس االُمم عن الثالوث في البداية لم يُعلّ  (ٖ) و وحدانيتهم في الجوىر. الُقُدس
التقليد الرسولي الحّي في الكنيسة يُقدـ  (ٗ) كتاب األب العبّلمو متى المسكين.ما تجاىل األخ العزيز قراءتو في  

 تعليم واضح عن عقيدة الثالوث, كما يظهر ىذا في طقس المعمودية في قوانين القّديس ىيبوليتس الروماني.

, و ناقش والدة إبن ٕالمسيحي بل ناقش ثالوث يتكوف من اهلل و عيسى و مريم)ُمبلحظة( القرآف لم يُناقش الثالوث 
و بنفس السياؽ نسب لليهود عقيدة  , مما ُيشير لغياب الفكر البلىوتي المسيحي تماماً,ٖاهلل كعبلقة تزاوج جسدي

 ُعزير.ىذا ال, و من الجدير بالُمبلحظة أف التاريخ اليهودي ال يذُكر أي شئ عن ٗبنّوة ُعزير هلل

 

 
                                                           
1
 Thomas Aquinas, S., & Newman, J. H. (1841). Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels, Collected out of the Works 

of the Fathers, Volume 1: St. Matthew (988). Oxford: John Henry Parker. 
ٕ
َ  إِنَّ  َقالُوا الَِّذٌنَ  َكَفرَ  لََقدْ   ْنَتُهوا لَمْ  َوإِنْ  َواِحد   إِلَه   إِلَّ  إِلَه   ِمنْ  َوَما اَلَثة  ثَ  َثالِثُ  هللاَّ ا ٌَ قُولُونَ  َعمَّ نَّ  ٌَ َمسَّ ٌَ ُتوُبونَ  أََفاَل ( 7ٖ) أَِلٌم   َعَذاب   ِمْنُهمْ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  لَ  هللاَِّ  إَِلى ٌَ

ْسَتْغِفُروَنهُ  ٌَ ُ  َو مَ  اْبنُ  اْلَمِسٌحُ  َما( 7ٗ) َرِحٌم   َغفُور   َوهللاَّ ٌَ ُسلُ  َقْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسول   إِلَّ  َمْر هُ وَ  الرُّ ٌَقة   أُمُّ أُْكاَلنِ  َكاَنا ِصدِّ َعامَ  ٌَ فَ  اْنُظرْ  الطَّ ٌْ ٌِّنُ  َك اتِ  لَُهمُ  ُنَب ٌَ  أَنَّى اْنُظرْ  ُثمَّ  اْْلَ
 )سورة المائدة(. (7٘) ٌُْؤَفُكونَ 

ٖ
ا َنتَِّخذَ  أَنْ  أََرْدَنا لَوْ   ا ِمنْ  ْذَناهَُلتَّخَ  لَْهو  ا إِنْ  لَُدنَّ  عن ، حاتم أبً وابن المنذر وابن حمٌد بن عبد أخرج )سورة األنبٌاء( تفسٌر الدر المنثور للسٌوطً : (7ٔ) َفاِعلٌِنَ  ُكنَّ

 أن أردت لو:  ٌقول.  اْلٌة{  لهوا   نتخذ أن اأردن لو: }  قوله فً السدي عن حاتم أبً ابن أخرج و.  لولدا ، اللهو:  قال{  لهوا   نتخذ أن أردنا لو: }  قوله فً عكرمة

 عن حاتم أبً ابن أخرج و.  النساء:  قال{  لهوا   نتخذ أن أردنا لو: }  قوله فً الحسن عن المنذر وابن حمٌد بن عبد أخرج و . المالئكة من ألتخذت ولدا   أتخذ

.  المرأة ، الٌمن أهل بلغة اللهو:  قال{  لهوا   نتخذ أن أردنا لو: }  قوله فً قتادة عن حاتم بًأ وابن المنذر ابن أخرج و.  المرأة ، الٌمن بلسان اللهو:  قال الحسن

          نساء:  قال{  لهوا   نتخذ أن أردنا لو: }  قوله فً النخعً إبراهٌم عن حاتم أبً ابن أخرج و. ٌنبغً ول ٌكون ل ذلك إن ، أي{  فاعلٌن كنا إن: }  قوله وفً

 . العٌن الحور من:  قال{  لدنا من هلتخذنا} 
 الضحاك قول ٌقتضً وكذلك. المالئكة فً العرب قالت كما النسل بنوة أرادوا إنما  هللا، ابن المسٌح أن النصارى قول وظاهر (ٖٓتفسٌر الطبري )سورة التوبة 

 .الكفر أشنع وهذا. وغٌرهما والطبري
ٗ
ُهودُ  َوَقالَتِ   ٌَ ر   اْل ٌْ ُ  َقاَتلَُهمُ  َقْبلُ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  َقْولَ  ٌَُضاِهُئونَ  ِبأَْفَواِهِهمْ  َقْولُُهمْ  َذلِكَ  هللاَِّ  اْبنُ  اْلَمِسٌحُ  النََّصاَرى َوَقالَتِ  هللاَِّ  اْبنُ  ُعَز  ( )سورة التوبة(.ٖٓ) ٌُْؤَفُكونَ  أَنَّى هللاَّ
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 الثالوث المصري( ٕ)
في ىذا الجزء من محاضرة عرض األخ العزيز رسومات فنّيو للثالوث و المسيح و العذراء و عرض رسـو لكريشنا     

و ألهة مصريّة قديمة ظنًا منو أنو يُثبت تشابهًا بين الثالوث المسيحي و بين الثالوث المصري, و بين المسيح           
 حورس.ئللو ( و اللقب الذي ُاطلق علي إيزيس كأُـ لΘεοτόθοςن لقب والدة اإللو )و كريشنا, و بي

حاوؿ منها أف يُقدـ كلماتهم كإتهاـ للمسيحية بالوثنية, و لكن في مجاؿ العلم البد كهنو و إستعاف األخ بكتابات ألباء  
طب, و في مجاؿ المصريات سأدع أف نعترؼ بالتخُصص, فالطبيب ال يؤخذ برأيو في الهندسة وال الُمهندس في ال

و ألف  أي ليتكلم العلم و يصمت الجميع, األثريوف يتكلموف و يحكموف في ما قد عَرضو األخ العزيز في محاضراتو,
ىذا الفصل ُمخصص للثالوث المصري و لقب والدة اإللو فسأُفند نظريتو في تشابو الصور بين المسيح و كريشنا أواًل 

و سأبدأ بُمقدمة بسيطة لتوضيح فكرة ىامة جدًا و ىي أف الفن , ُمغالطات و ال تحتاج لرد ُمطّوؿ(رية مليئة بال)فهي نظ
ليس ىو معيار العقيدة فتشابو أيقونات ال ُيشير لذات العقيدة, و ما سأُثبتو ىنا أف الفن القبطي سبق فنوف الرسم عند 

 لمسيح.في ىذه األوضاع التي ُيصور فيها السيد ا هنديّةالديانات ال

)من أحد المنتديات( للسيدة العذراء تحمل و عَرض األخ صورة  سأبدأ مثبًل بهالة النور التي ُتحيط برؤس القّديسين
المسيح و أيضًا صورة لكريشنا و حوؿ رأسو ىالة النور, و ال أعلم ما عبلقة ىذا بالعقيدة فهل ىالة النور ىي التي 

 تفاىة الفكرة فسوؼ أُفندىا. غم منتُثبت وثنية المسيحية!, و علي الر 

الهندية ؟, لنرى مثااًل بسيطًا, تماثيل ىل يعلم عزيزي الُمعترض أيهما أسبق فن األيقونات المسيحي أـ فن الرسم و ال
, فهل تستطيع أنت ؟, أال تعلم أف الصور الرابعىذه في الفن المسيحي من القرف  أنا أستطيع أف أُثبت وجود ىالة النور

ت عليها حديثو جدًا ال ترجع قبل القرف العشرين!, ىل فقدت المنطق يا أخي لكي ُتحاور ىكذا!, و إف التي إعتمد
 فقدتو فإخوتك المسيحيين سيصوبوف منطقك, إطمئن.

ُيحاوؿ بها إثبات التشابو, لماذا لم تُفكر أف يكونوا ىم من  -متأخره جداً -و ىذا ىو الحاؿ لكل الصور التي جاء بها 
 الفن المسيحي!, ىل بدأت ُتدرؾ خطأؾ و إعوجاج منطقك؟ إقتبسوا من
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 و إليك الدليل األوؿ :

أيقونة للقديسة أجنيس الرومانية, ىل ترى ىالة النور التي ُتحيط 
 برأسها, و ترجع للقرف الرابع الميبلدي.

فهل تستطيع إثبات وجود ىذه الهالة النورانية في الفن الهندي قبل 
 .ظر مفاجأة أقوي بعد قليل()و إنت القرف الرابع ؟

و إليك بعض األيقونات اأُلخرى لنرى ىل ىذه الهالو سمة أصيلة في 
 و تبلميذ كريشنا. الفن القبطي أـ إقتباس ُمفاجئ من الفن الهندي

 و ىذه الصور ترجع للقرف السادس و السابع و ىي من دير القديسة كاترين بالبحر األحمر:

األيقونات؟, ىل لديك ما يُثبت وجودىا في صور كريشنا قبل القرف الرابع؟, و علي الرغم ىل رأيت ىالة النور في ىذه 
 من عدـ أىمية الموضوع و ربطك الخاطئ بينو و بين العقيده إال أني لم اُرد أف أترؾ أي نقطو خاطئة بدوف تعقيب.
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محاوالت لَلْبس  , والتي ال تُفيده من إقتطاع و تجاىل الكلمات يكفي ما سبق أليضاح طريقة أخي العزيز في الحوار
المواضيع على الُمستمع و بالتأكيد لم يقُصد ىذا )سئمت من كثرة َعّد المرات التي أفترض فيها ُحسن النّيو( و أتمنى 

  ( في الُمحاضرات القادمة. ٔأف يُراعي التدقيق )و ربما الضمير أيضاً, و لكن سأظل أفترض ُحسن النّية

 ولو في عّدة محاور, ىي:انلي و ىو الثالوث المصري و سأتألصأعود لموضوعي ا

 نظريات الخلق. -ٔ

 ؟ ما ىو الثالوث في فكر المصري القديم -ٕ

 كم ثالوث كاف في مصر القديمة ؟ -ٖ

 كم حورس في التاريخ المصري القديم ؟ -ٗ

 ىل الثالوث المسيحي ىو عقيدة مسروقة من الثالوث المصري ؟ -٘

 والدة اإللو. -ٙ

 أقواؿ الكتاب الُمقّدس و أباء المسيحية عن العبادات الوثنية. -ٚ

الُمغالطات حين توضع المراجع األثرية بجانب آراء أخي العزيز َحِسْن النّية الذي ال يُدلس وال يقطع  مّ و بالتأكيد سيظهر كَ 
الحمل أربع سنوات كحسب قوؿ ربما تكوف ىذه ىي التقوى )التي تجعل مّدة  المراجع وال ُيخفي حقائق في ُمحاضراتو,

: ٔٔفضيلة الُمفتي( و أسأؿ الرب من أجلو و من أجل باقي إخوتي أف ينزع قلب الحجر منهم و يعطيهم قلب لحم )حزقياؿ 
(. كما أرجو منو في أبحاثو القادمة أف ينُظر لُصلب العقيدة ال لُمجرد المسميات الخارجية, و لعلو يقرأ ىذا الرد و يُفكر ٜٔ

ألف "الساكت عن الحق شيطاف  كتب و ما قاؿ و يعود فُيراجع أفكاره و ربما يدفعو ضميره لئلعتراؼ بخطأ ما قالوفي ما  
 ".ٕأخرس

                                                           
 
ٔ

ٌّة المؤمن خٌر من عمله" حدٌث ضعٌف.  حدٌث "ن

 نور قلبه فً نار ؛ عمال المؤمن عمل فإذا ، نٌته على ٌعمل وكل ، نٌته من خٌر المنافق وعمل ، ملهع من خٌر المؤمن نٌة
 ٘ٗٓٙ: الرقم أو الصفحة - الضعٌفة السلسلة: المصدر - األلبانً: المحدث الساعدي سعد بن سهل: الراوي
 ضعٌف: المحدث حكم خالصة

ٕ
 .الشافعً النٌسابوري الدقاق علً أبامن أقوال  
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 نظريات الخلق -ٔ

تشرحها لنا مارجريت بانسن في موسوعة مصر بحسب  فكر المصريين الُقدماء كانت ُىناؾ عّدة نظرات لبداية الكوف 
 تقوؿ:  ٜٛ-ٛٛػ ( في صػ(cosmogony2و تحت كلمة  ٔالقديمة

"إف نظريات تكوين العالم كانت ىي أساس أساطير الخلق التي حملت في طّياتها معنى سياسي و ديني في كل عصر 
 من الببلد, عدد و تنوع ىذه األساطير يُقدـ نظرة لتطّور القيم الروحّية و ُيحدد بوضوح ثورة عبادات آلهة ُمعّينة.

, لكنهم تمّسكوا واضح و ُمحدد إلهي أو إيمانين بجوار النيل لم يشغلوا أنفسهم بفكر كبداية, الُقدماء الساكني
الوعي الروحي و الوحدة المتناغمة بين الفرد و الببلد ىم ما جعلوا المصريين المعنى الديني, بالتقد ـ العقلي في 

و اإلحتفاالت, من خبلؿ تجديد إظهار  ُمستقّرين و ثابتين, كانت غاياتهم ىي العبادة في الطبيعة ُمتعلقة بالطقوس
القدوة و القيم. لم َتشغل العقائد و اإليمانيات األفراد العواـ تحديداً, في الحقيقة لم يُكن المصري يشعر بالراحة 

كاف كافيًا لهم رؤية اإللو و أف يسمعوا إىتماماتو أو تعقيدات عقليو و سببيو,  تطور  للُمعتقدات الروحية التي تطلبت 
 تماماتها بخصوص األرض, و أف يعكس لهم التناغم الكوني لقوتو في السماء.إى

كاف ىناؾ أساسيات لبلىوت الخلق في كل أوقات تطور مصر, كلها كانت موجودة في ىليوبوليس, ىرموبوليس ماجنا, 
اإلطار  األربع األساسية قدمتمعلوماتها الخاصو عن الخلق, لكن  ممفيس و طيبو. بينما قدمت بعض المعابد

 األساسي للثورة الروحية في مصر.

 األساسية لهذه األنظمة الكونّية كانت : المذاىب

 ( أف العالم كاف ُمحيطاً أولّياً يُدعى نوف أو نو.ٔ)

 ( و خرج تبّلً أزلياً )من الُمحيط( ليأتي بالحياة من الفوضى و الظبلـ.ٕ)

 لدولة القديمة لكنها قليلة و ُتشير إلى ما كاف شائعا في ىذهموجودة في نصوص أىراـ ا المذاىب الكونّية لهليوبوليس
                                                           
1
 Encyclopedia of ancient Egypt, Margaret R. Bunson, (ISBN 0-8160-4563-1). 

2
 The branch of science concerned with the origin of the universe, especially the solar system. 

Soanes, C., & Stevenson, A. (2004). Concise Oxford English dictionary (11th ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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األوقات, غي ىذه النظرية خرج اإللو آتـو من مياه الفوضى )نوف(, و ظهر آتـو ألوؿ مّره علي التل األزلي الذي صار 
و يُرمز لو بػ بِْنِبْن  آتـو-ؽ.ـ. صار اإللو آتـو معروفًا مع رع, و ُسّمّي رع ٖٕٓٓالمعبد األكبر في ىليوبوليس. في سنة 

في صناعة الكيانات اإللهية المصرية اأُلخرى عن طريق آتـو -أو الُخنفسة السوداء )الُجعراف(, و بدأ رع )التل األزلي(
(, و )رع-اإلستمناء, )ُشو( إبنو ُبصق من فمو )من فم رع ( تقيأ )تفنوت(.-أتـو  آتـو

تو( كما تُمثل الرطوبة و نظاـ مادة العالم, ِكبل اإللهين كاف ُمرتبطاً شو كاف إلو الهواء و تفنوت كانت زوجتو )أو رفيق
, كانت ىذه العين مسؤولة عن ميبلد الكيانات البشرية  -بُأسطورة عين رع فقد آتـو شو   كانت رمزًا للشمس,   كماآتـو

نوت )السماء(, الذين  , شو و تفنوت أنجبا ِجّب )األرض( وو تفنوت و حين وجدىم مّرة ُأخرى صارت دموعو َبَشراً 
, و في شكلت تاسوع ىليوبوليسآتـو -مع رعبدورىم أنجبا أيزيس و ُأزيريس و نفتيس و ِسّت, ىذه الكيانات اإللهية 

 المناطق يتضمن التاسوع حورس.

لُمحيط نظاـ خلق الكوف شّكل ثامونًا )ثمانية آلهو(, ىم نوف )افي مدينة ىيرموبوليس ماجنا )مدينة األشمونين حالياً( 
ع برأس رُجل و المرأة برأس حّية(, حيح و ُححيت و يُمثبلف الظُلمة,  )الرجل علي صورة ُضفض ٔاألزلي( و زوجتو نوِنت

 و زوجتو آمونت يُمثبلف الخفاء )إسم آموف أو إْمن يعني الخفي(. ٕ)أو نيا و نيات( يُمثبلف الَعَدـ, آموفكوؾ و كوكت 

الذىبي قبل البشر في وادي النيل, صار آموف مشهورًا بسبب تهييجو للمياه        ىذا الثاموف كاف مسؤواًل عن العصر
أخذ معني كبير في وعي المعبد, و المواقع الرئيسية الُمتعلقة بخليقة و الظُلمة لُيسبب الحياة, الظهور األساسي لئللو 

 الهضاب األزلية. آموف ُسميت

أو قرد بابوف, تقليد قديم من ىذا الزماف و رقدت عليها أوزّة سماوية أما في نظرية ىرموبوليس فشملت ظهور بيضة كونيّ 
. ثاموف ىرموبوليس إىتموا بإشراؽ الشمس و مياه الفيضاف, كبلىما مهم لرخاء ٖأف زىرة لوتس ىي التي أخرجت رعّ 

 مصر.

                                                           
ٔ
 لحظ أغلب األسماء المصرٌة القدٌمة تؤنث بحرف التاء كأي لُغة سامٌة.  

ٕ
                                                                                                                        .                                      imnكتابة إسم هذا اإلله بهذا الشكل ل ُتعبر عن الُنطق السلٌم لإلسم حسب اللُغة المصرٌة القدٌمة, أما الُنطق السلمً فهو   

ٖ
ٌُمكن رؤٌة أثره فً تمثال لرأس توت عنخ آمون و هو ٌخرج من زهرة اللوتس الزرقاء )فً صالة توت   ن عنخ آمو إستمر هذا الفكر حتى الدولة الحدٌثة و 

 بالمتحف المصري(.
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فيس, و تاسوع , بتاح ىو خالق الكوف كلو بحسب كهنة ممأما قصة الخلق في ممفيس فهي قديمة جدًا و ُمعقدة
ىليوبوليس و اآللهة اأُلخرى ىي ظهورات لقّوة بتاح الخلقّية, كاف بتاح ىو القلب و اللساف و ُمستقر القّوة الذىنّية    

, كنتيجة لمشيئة بتاح, و الخلقية, و كما أف آتـو تفل األلهة األخرى في روايات خلق أخرى فقد فعل ىذا بأمر من بتاح
ىو( كاف القّوة الخلقية لكلمات بتاح, نظرية الخلق تعقدت و تطلب دراية بما فوؽ الطبيعة, سيا كاف قّوة الفهم و )

 أسقط العقيدة من البداية.شئ ما مما 

بتاح كاف الخالق األساسي, ُيشكل ليس فقط العالم و البشر بل النظاـ الُخُلقي أيضاً, و لم يخلق اآللهة فقط بل أيضاً 
م, طقوسهم و مراسيمهم. بتاح خلق الُمُدف و البشر الذين سكنوىا, و وضع حدود وضع أساسات عبادتهم, تقدماته

, و إتسع ُملكو للعالم اآلخر و أيضًا إتحد مع اإللو ٔالتعامبلت البشرية و الوطنية, في وقت ما إتحد بتاح مع ُأوزيرس
 ُسِكر. 

ؽ.ـ.( في  ٓٚٓٔ – ٓ٘٘ٔوالي سنة )وصل فكر الخلق الطيبي ُمتأخرًا إلى مناظر الُجدراف, حيث وصل لكمالو ح
الدولة الحديثة. كهنة آموف يفهموف أنهم يحتاجوف لنظرية خلق تجعل إلههم في مكانة و إمتيازات أكثر من باقي اإللهة 
و إستعملوا مبدأ آموف الرئيسي كإلو للهواء في مدينة ىرموبوليس ماجنا, و صارت طيبو أوؿ ىضبة أزلية, أرض ظهور 

ة و خلق الحياة. آموف خلق نفسو في طيبو و كل اآللهة كانت ظهورات لو, كاف ىو بتاح و اللوتس      الفوضى األزلي
بإدعاء أف اإللو ولد في  و الثاموف, صار آموف ىو )تاتِِنن( ىضبة ممفيس األزلية, و ضمت منف ُأوزيرس لسيطرتها

 عاصمة الدولة الحديثة طيبو."

ي أي شئ !, ىذه ىي بداية كل اآللهة المصرية, ُكلها مخلوقة بطريقة أو بُأخرى و منهم ىل ما سبق ُيشبو اإليماف المسيحي ف
آتـو و ىكذا, كما رآينا ثامونًا و تاسوعًا و ليس كما حاوؿ الُمشكك أف يوىم الُمستمع أنو  -رعمن ولد نتيجة زواج أو إستمناء 

, أـ أنو كذب مفضوح و إفتراء بّين, كما يجد الدارس كاف ثالوث واحد في وحدانيو !!!, ىل ما سبق ىو وحدانية في شئ ؟
الُمدقق صعوبة كبيرة في تحديد اإللو األعظم عند المصريين الُقدماء بسبب تغّير الُمعتقد, ففي الدولة الحديثة ظهر الصراع بين  

 .ة القديمةفي اأُلسرة الخامسة من الدول كهنة آموف و إخناتوف و كما بدأ أوسركاؼ نقطة تّحوؿ في عبادة رع

                                                           
ٔ
 ( علً عتبة ُعلٌا لباب فً مجموعة زوسر الجنائزٌة و ُتشٌر هنا إلى اإلله بتاح Djedٌبدو أن ذلك لم ٌحدث قبل األُسرة الثالثة, و نعرف هذا من وجودة عالمة ) 

 و بعد ذلك.و لكن بعد ذلك إتصلت هذه العالمة باإلله أُوزٌرس, ربما فً عهد األُسرة الخامسة أو السادسة أ
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 ؟ القديم المصري فكر في الثالوث ىو ما -ٕ

بعد أف رأينا تعدد اآللهة المصرية ما بين ثاموف و تاسوع في نظريات الخلق نجد أف الفكر الديني تطّور و ظهرت آلهة 
ة طفل مولود يُعبد إلو ثالث في صور ُاخرى نتيجة لتزاوج آلهة الثاموف و التاسوع, و في كل مدينة يُعبد إلو و إلهة و 

الثالوث المصري بأنو ثالوث ُمتحد في إلو واحد, خاصو إف و ال أعتقد أنو يوجد مرِجع عّبر عن  لهذا لئللو و اإللهة,
دققنا في التعبيرات فإننا ىنا نتكلم عن ثبلث ذوات و ثبلث أشخاص منهم الذكور و اإلناث و ينجبوف بالتزاوج       

 صورة حيوانية. و منهم من يموت و منهم من ىو في

كما أيضًا ال يُمكّنا أف نعتبر إستخداـ كلمة ثالوث علي اإللهة المصرية تشابهًا مع المسيحية ألف كلمة ثالوث 
(τρηας( في أصلها ذات منشأ يوناني من الكلمة )τρεης)  ,ٔتُرجمت بواسطة ترتُلياف لبّلتينيةالتي تعني ثبلثة 
(Trinitas و منها لباقي لغات العالم ) التي صارت )في العصور التالية, أما في علم المصريات إسُتخدمت الكلمة

, فالكلمة أصبًل بدأىا المسيحيوف           في التعبير عن ثبلث إلهة تُعبد في نفس المدينة (موجودة بسبب المسيحية
ـ كلمة ثبلثة )يُعبر و إسُتخدمت بعد ىذا بواسطة ُعلماء المصريات و لم تُكن مستخدمة قبل ىذا بل كانت ُتستخد

 ثالوث.كلمة ( و ليس  l l lػ عبلمةفي الهيروغليفية بػ اعنه

و ىذه مّرة ُاخرى ُيحاوؿ فيها اإلخ العزيز ُصنع إلتباس بإيهاـ القارئ و الُمستمع أف كلمة )ثالوث( ىي كلمة مصرية 
 و لعلو يُفسر لي ىذه الحالو من غياب المنطق و الترتيب. بدوف النظر لتاريخ نشوء الكلمة في تاريخ الُلغة وثنية,

عادة ُتضم بعض اإللهة لُتشكل مجموعة تُعبد في مكاف معين بسبب تشابو عملهم أو بسبب ُأسطورة جمعتهم فقاـ 
أىل مكاف معين بعبادتهم فيو و ىكذا, فاألمر متوقف علي الفكر الُخرافي و األساطير التي نشأت في أفكار كهنة 

لمعابد, و حيث أف المصري كاف شديد البحث عن حياتو اأُلخرى فكاف تأثير ىذه الئلفكار عليهم كبير جدًا و يُمكن ا
ظة ذلك بالرجوع لئلكتشافات القديمة في مدينة البدارى و نقاده التي ترجع لفترات قديمو جدا, و ستجد أف ُمبلح

 ي شكل حيوانات لحمايتهم في رحلة المجهوؿ للعالم اآلخر.تأثير ىذه الئلفكار جعلهم يضعوف في مقابرىم أحجار عل

                                                           
1
 Unger, M. F., Harrison, R. K., Vos, H. F., Barber, C. J., & Unger, M. F. (1988). The new Unger's Bible dictionary. Revision of: 

Unger's Bible dictionary. 3rd ed. c1966. (Rev. and updated ed.). Chicago: Moody Press. 
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  كم ثالوث كاف في مصر القديمة ؟ -ٖ

 بعد أف رأينا التاسوع و الثاموف نتعرؼ معاً على الثالوث, و لكن ىل كاف ثالوثاً واحداً كما ظن عزيزي الُمعترض؟

 اآلتي يوضح المدينة و ثالوثها : ٔالجدوؿ ,اإلجابة ىي أل, كاف في مصر ثواليث كثيره ُعبد واحد منها في مدينة

    المدينة
 نفرِتم سخمت بتاح منف

 حورس أيزيس ُأزيرس أبو صير
 ماي حسي َبستت رع تل بسطة
 ُخنسو موت آموف تّنيس 
 حر با غرد )حورس الطفل( حات محيت يدچبا نب د منديس
 حور نيت سوِبك سايس
 شو تفنوت رع سخا

 ن حرتإي تفنوت شو  سمّنود
 حر بوكراتيس إيزيس سيرابيس األسكندرية )عصر بطلمي(

 )حورس في العصر البطلمي(
 ُخنسو موت  آموف طيبو
 حر بحد  إدفو

 )حورس البحدتي(
 حر سما تاّوي  حتحور

 )حورس موّحد الُقطرين(
 حر إِحي حر بحد حتحور دندره

 عنقت ساتت خُنـو إلفانتين
 )ُخنسو ُمتحد بحورس(حر وُخنس حتحور سوبك (ٔ) كـو أمبو

 با نب تاّوي تا سنت نفرت حورس (ٕ)
 ِحّكا نب تاو خُنـو إسنا

 ثنيت إيونت مونتو أرمنت 
 مين رشب قدش دير المدينة

 قلنج ربيت مين أخميم
 حر نبري رّنونت سوبك الفيـو

                                                           
1
Bibliotheca Alexandriana 

http://www.bibalex.org/egyptology/Sections/Show.aspx?ID=vSWg5aQ/7ykOaRktnRBcWw==&CatID=oO3osR/fJX7UAViKnz3
nyg  

http://www.bibalex.org/egyptology/Sections/Show.aspx?ID=vSWg5aQ/7ykOaRktnRBcWw==&CatID=oO3osR/fJX7UAViKnz3nyg
http://www.bibalex.org/egyptology/Sections/Show.aspx?ID=vSWg5aQ/7ykOaRktnRBcWw==&CatID=oO3osR/fJX7UAViKnz3nyg
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معلومات التاريخية, فأي ىذه يُظن ثواليث كثيرة في مصر القديمة, ىذا باإلضافة لما ال نعرؼ عنهم شئ بسبب نقص ال
 األخ العزيز أنو ُيشبو الثالوث المسيحي!, و إف كنت أُشك أنو يعلم عنها أي شئ.

حتى الثالوث الذي إختاره )غالبًا كاف الثالوث الوحيد الذي يعرؼ إسمو فقط( ُأزيرس و أيزيس و حورس فأنا متأكد أنو 
فراده !!!, و قبل أف أشرح لو طريقة نُطق األسماء سأسئلو بعض ال يعلم عنو شئ حتي الُنطق الصحيح ألسماء أ

 األسئلو لعّلو يشعر بالحرج لكبلمو ببل علم فيما يجهل.

 إلسم الفرد األوؿ من ىذا الثالوث ؟  )بحسب الُلغة المصرية القديمة( ىل تعرؼ ما ىو الُنطق الصحيح

 ".إسمو أوزوريس"بالطبع ستندفع و ُتجيب ببل علم و تقوؿ: 

( و الُنطق الصحيح إلسمو بحسب الُلغة المصرية wsirاإلسم األثري لهذا اإللو ىو )أوزير , فو اإلجابو خاطئو 
( آس إيرالقديمة ىو ) ( آسو تُنطق عبلمة العين )إير( و عبلمة العرش تُنطق ) حيث يُكتب اإلسم ىكذا

فهو الُنطق اليوناني بإضافة  )آس إير يس( ُأزيرس, أما عن الُنطق و عبلمة الرجل ذو الذقن المثني ىي ُمخصص اإللو
(ηςلئلسم المصري ). 

             ٕٕٔ( صػػ Egyptian Grammerو للمرجعّيو, كتاب السير آالف جارِدنر )

 

 الُنطق الصحيح )بحسب الُلغة المصرية القديمة( إلسم الفرد الثاني من ىذا الثالوث ؟ماذا عن 

 إيزيس طبعاً."ستقوؿ: "أل دي سهلو, إسمها 

طائر يُنطق )آ( و غالبا ال يوضع ىذا الطائر و للمّرة الثانية ُتخطئ, فإسمها الصحيح ىو آِست, فهو يتكوف من عبلمة 
العرش الذي سبق و ذكرتو في إسم أوزير )ُأزيرس( و ُتضاؼ إليو تاء عبلمة  في النصوص الُمعقدة بعد تطّور الُلغة, و

 ذكرت في أحد التعليقات. كما سبق و  ت( +)آس  التأنيث

             ٓٓ٘( صػػ Egyptian Grammerكتاب السير آالف جارِدنر )
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أما الثالث, فكالعادة لن تعرؼ نُطقو و سأوّفر مشقة السؤاؿ, فاإلسم المصري القديم ىو )ِحر( و ُأضيفت لو النهاية 
 اليونانية فصار يُنطق )حوُرس(. 

   ٘ٛ٘( صػػ Egyptian Grammerكتاب السير آالف جارِدنر )

األسماء, فلماذا تُقحم نفسك فيما ال تعرؼ وال تفهم !, ربما تقرأ ىذا الرد المتواضع  فإف كنت يا أخي ال تعرؼ نُطق
د ما ال تفقو وال تدري, بل و بكل )بجاحو( تُردد "ببلش تدليس ألف التدليس كتر" فتعرؼ حجم علمك فبل تعود تُردّ 

 ُمدلس ؟, نعم ال شك أنك رآيت تدليسك.ىل رآيت اآلف من ىو ال

بل و تُهلل للشيخ الُزغبي الذي لم يخُرج علينا إال بالدعاء على البشر بالسرطاف !, ىل ىذا إسلوب حوار أـ إسلوب 
, ُمغِفبًل )ربما ال تعلم( ما يقولو "ٔمعك وجبريل ىجهمإ !, أـ أنك تتبع إسلوب شيخك الُزغبي ")شوارع( يا أخي العزيز 

 ", فما رأيك أف أختبر معك اإلسلوب الذي تتبعو أنت.ٕفالدليل مدعياً  أو فالصحة، ناقبلً  كنت إفقو اإلسبلمي "الف

من يتبع نهجك في التفكير البلمنطقي, ىل تعرؼ ما ىو أوؿ تعليم سأُتابع اآلف فضح أكاذيبك, و أوجو سؤااًل لكل 
" ٖؿ اإلسبلـ فوؽ الوسادة و قاؿ عنها "آمنت بك و بمن أنزلكإلهي بالوحدانّية ؟, نعم إنها التوراة التي وضعها رسو 

 أننا مشركوف !. تّدعوففهل بعد أف علمنا العالم وحدانية اإللو الواحد و كلمتو و روحو 

ألف ُعلماءؾ قد  الفهمأـ أف جهلك بالعقيدة المسيحية ىو ما ساقك لهذا اإلدعاء المعّوج !, نعم أنت ُمجبر علي عدـ 
فهم المسيحيو بهذا الشكل, فبعد اإلفتراء علي اليهود بعبادة ُعزير و بعد اإلفتراء على المسيحيين بأنهم أجبروؾ علي 

و فكرت أف تكوف  فبل أتوقع منك فهم مستقيم, أما إف طرحت عنك ىذا التعنت ٗإدعوا أف اهلل تزوج و أنجب نسبلً 
 ُمنصفاً فلربما تستطيع أف تفهم يا أخي العزيز.

                                                           
ٔ
 صحٌح": المحدث حكم "خالصة    ٖ٘ٔٙ: الرقم أو الصفحة - البخاري صحٌح: المصدر - البخاري: المحدث ازبع بن البراء: الراوي 
ٕ
: الرابع الفصل«  العتقاد مسائل تقرٌر فً والجماعة السنة أهل منهج: الثانً الباب«   والتوحٌد العقٌدة علم فً مقدمات: األول الكتاب«    العقدٌة الموسوعة 

 .فالدلٌل مدعٌا   أو فالصحة، ناقال   كنت إن: األولى القاعدة«  شبهاتهم ودحض المخالفٌن على دالر فً قواعد

dorar.net/enc/aqadia/184/%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%86%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%82%D9http://www.
%84%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9  

ٖ
 صالح". فهو عنه تسك ما كل مكة ألهل رسالته فً "قال   9ٗٗٗ: الرقم أو الصفحة - داود أبً سنن: المصدر - داود أبو: المحدث عمر بن عبدهللا: الراوي 

 صحٌح".: المحدث حكم خالصة"   7ٕٔ: الرقم أو الصفحة - النصٌحة: المصدر - األلبانً: المحدث عمر بن عبدهللا: الراوي
 ".حسن إسناده: المحدث حكم خالصة"   9ٗ/٘: الرقم أو الصفحة - الغلٌل إرواء: المصدر - األلبانً: المحدث عمر بن عبدهللا: الراوي

ٗ
 الضحاك قول ٌقتضً وكذلك. المالئكة فً العرب قالت كما النسل بنوة أرادوا إنما  هللا، ابن المسٌح أن النصارى قول وظاهر (ٖٓلطبري )سورة التوبة تفسٌر ا 

 .الكفر أشنع وهذا. وغٌرهما والطبري

http://www.dorar.net/enc/aqadia/184/%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%86%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
http://www.dorar.net/enc/aqadia/184/%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D9%86%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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 ي التاريخ المصري القديم ؟كم حورس ف -ٗ

إشترؾ حورس و أيزيس في عّدة ثواليث و ىذه نُقطة أيضًا أغفلها األخ ربما عن جهل أو تجاُىل, و أيضًا لحورس عّدة 
 أسماء و ألقاب منها:

 حورس : إبن ُأزيرس و أيزيس.

 )أبو حورس البحدتي من حتحور في إدفو( حورس الُمنتقم ألبيو : أو حورس البحدتي.

  رس موحد الُقطرين : ِحر ِسما تاّوي.حو 

 حورس الكبير : ِحر ِور )ُيسمى باليونانية ِحروريس(.

 آختي : و ىي صورة من إتحاده مع رع.-حر-رع

 ِحر إـ آخت : حورس الذي في األُفق )ىو أصل فكرة تمثاؿ أبو الهوؿ(.  

 يس في اإلسكندرية(.حورس الطفل : حر با غرد )أيضاً ُيسمى حربوكراِتس إبن سيرابيس و أيز 

 ِحر سا آست : حورس إبن أيزيس.

و يختلف علماء اآلثار في ىل ىم شخص واحد )و ىنا تظهر عّدة إعتراضات أىمها أف كانوا شخصًا واحدًا فكيف 
, كما  )يُنجب نفسو من زوجتو حتحور في إدفو!( أو أنهم منفصلوف )لذلك توجد مراجع كثيره ُتسميهم األلهة حورس

يوف يؤمنوف بألهة ذات جسد مادي في شكل حيواني أو طيور و يتزاوجوف جنسيًا و يُنجبوف ألهة ُأخر      كاف المصر 
 و ىكذا كانت عقيدتهم دائمة التطور بحسب القصص التي يخترعها الكهنو المصريين و الملوؾ.

الي ال يجرؤ أف يعرض حقيقة و طبعا ال يجد أخي الُمعترض تشابها بين ىذه األشياء و بين الثالوث المسيحي و بالت
حورس بشكل كامل, كما أيضًا تزوجت إيزيس من سيرابيس, فهي ُمشتركة مع عّدة آلهة, فهل ما زاؿ الُمّدعي يرى 

 تشابُهاً !, ليعطو الرب عيوناً ترى و آذاناً تسمع و قلباً يعرؼ الحقيقة و يتوقف علي التدليس.
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 ؟ المصري الثالوث من مسروقة عقيدة ىو المسيحي الثالوث ىل -٘

بعد ما سبق و عرضت من تفصيل عن العقيدة المصرية القديمة و التاسوع و الثاموف و الثالوث يتبقا أف أدحض إفتراء 
أخي العزيز علي الثالوث المسيحي بمقارنة الثالوث المسيحي بعائلة الثبلث آلهة المكونة من ُأزيرس و أيزيس          

 ي أىم نقاط الُمقارنة :و حورس, و في الجدوؿ اآلت

 ُأزيرس و أيزيس و حورس الثالوث المسيحي 
 .ثبلث آلهة ُمنفصلين في الذات .ذاتي واحد مع كلمتو و روحوإلو  اإلتحاد و الوحدانية

 .ف و ماديّ  .(ٕٗ: ٗاهلل روح )يوحنا  المادية
 .يوجد تناُسل .اهلل ال يتناسل ناسلالت

اإلشتراؾ في 
 ثواليث ُأخرى

 ِمْثِلي َولَْيسَ  اإِللوُ . آَخرُ  َولَْيسَ  اهللُ  َأنَا يألَن  
 . (ٜ:  ٙٗ إش)

يشترؾ حورس في عّدة ثواليث كما أليزيس 
 زوج آخر ىو سيرابيس.

تقسيم أماكن 
 العبادة

 قَػْلِبكَ  ِفي َوَرد دْ  اْليَػْوـَ  َفاْعَلمِ (ٜٖ:  ٗ تث)
 فَػْوُؽ، ِمنْ  السََّماءِ  ِفي اإِللوُ  ُىوَ  الرَّبَّ  َأفَّ 

 . ِسَواهُ  لَْيسَ . َأْسَفلُ  ِمنْ  اأَلْرضِ  َوَعَلى

و حورس كإلو  يُعبد ُأزيرس كإلو للعالم اآلخر
للعالم الحالي و إيزيس كإلهة حماية من 

 الخطر مع )نفتيس( و )سرقت( و )ساتت(. 
أماكن عبادة 

 الثالوث
 ِإَلى الشَّْمسِ  َمْشِرؽِ  ِمنْ  ألَنَّوُ  (ٔٔ:  ٔ مبل)

 َمَكافٍ  ُكل   َوِفي األَُمِم، بَػْينَ  َعِظيمٌ  ياْسمِ  َمْغرِِبَها
 اْسِمي أَلفَّ  طَاِىَرٌة، َوتَػْقِدَمةٌ  َبُخورٌ  الْسِمي يُػَقرَّبُ 
 .اْلُجُنودِ  َرب   قَاؿَ  األَُمِم، بَػْينَ  َعِظيمٌ 

آلهة إقليمية تُعبد في أقاليم ُمعّينة, بينما 
  .يتميز حورس بأنو إلو محلي لمصر ُكّلها

 ببل جسد, لكن اهلل الكلمة تجّسد في اهلل دالتجسّ 
 .ملء الزماف

 .ىم في األساس في صورة جسدية

 .مخلوؽ و خالق .خالق غير مخلوؽ الخلق
 .يتزوجوف .اهلل ال يتزّوج وال يتناسل الزواج
و حورس  ىيئة ُأزيرس بشرية ذو بشرة خضراء .اهلل روح ببل ىيئة تُرى الهيئة

س إمرأة و أيزي ذو جسم بشري و رأس صقر
 علي رأسها عرش.
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الثالوث ال يتطّور إنما إزداد إعبلف اهلل لنا  التطّور
 عن ذاتو من العهد القديم للعهد الجديد.

تتطور قصتهم بحسب العصر و الفكر 
 السياسي للكهنة و الملوؾ.

 الرَّب  : ِإْسَرائِيلُ  يَا ِاْسَمعْ » (ٗ:  ٙ تث) عدد اآللهة
 . َواِحدٌ  َرب   ِإلُهَنا

بلث آلهة باإلضافة لباقي الثواليث        ث
و الثاموف و التاسوع و اآللهة التي تطورت 

 في العصر البطلمي و الروماني.
 .ال وحدانّية .التوراة بدأت بتعليم العالم الوحدانّية تعليم الوحدانية

 َأوْ  اْلِجَباُؿ، تُوَلدَ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ  (ٕ:  ٜٓ مز) البداية
 ِإَلى اأَلَزؿِ  ُمْنذُ  َواْلَمْسُكونََة، ْرضَ األَ  َأْبَدْأتَ 
 . اهللُ  َأْنتَ  األَبَدِ 

مخلوقين بحسب نظريات الخلق األربع 
, ماجنا ىيرموبوليس, ىليوبوليسالسابقة, 

 .طيبوو  ممفيس
اآلب يعمل كل شئ باإلبن في الروح الُقُدس  العمل

 ببل إختبلؼ في المشيئة.
ُحكم  ألُزيرس حكم العالم اآلخر و لحورس

 العالم الحالي و عمل أيزيس الحماية.
         

 .أي تشابو يتكلم عنو األخ !!!, لك الحكم عزيزي القارئ, أيوجد تشابو أـ ىو إلتباس )و تدليس( من أخي العزيز

انة و إنبثاؽ الروح الُقُدس من اآلب يختلف تمامًا عن الوالدة الجسدانّية في الدي اإلبن من اآلبمفهـو والدة أما 
 المصريّة القديمة, و ىذا شرح القديس أثيناغوراس األثيني :

 اإلبن و اآلب, الذات في متحدين(, واحد)  ُقُدس روح و( His Logos) كلمتو ىو الذي إبن و(, واحد) بإلو نؤمن"
 من اعالشع كما اإلنبثاؽ ىو الُقُدس الروح و اآلب حكمة و( λοσς) عقل و ذكاء ىو اإلبن ألف, القدس الروح و

 ".النار

 يوستين القديس يُكمل و" اآلب؟ جوىر ذات من اإلبن ىل"و القديس يوستين الشهيد أيضاً عبر عن ىذا بعد أف سأؿ 
 الكثير يرى كما, اآلب من أقل اإلبن وال اإلبن من أعلى اآلب فبل إنقساـ وال تزاوج ببل اآلب من اإلبن ولد ىكذا أف
 في" نور من نور" تعبير منها جاء التي ىي تريفو مع حواره في يوستين القديس هاب بأجا التي الصيغة أف العلماء من

 .نيقيو مجمع
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 والدة اإللو. -ٙ

تتركز الُشبهة التي طرحها األخ العزيز في أف لقب والدة اإللو الذي ُتطلقو الكنيسة األُرثذوكسية و الكاثوليكية 
وؽ من التاريخ المصري القديم, إذ ُنسب ىذا اللقب أليزيس  )الكنائس الرسولية( على السيدة العذراء ىو لقب مسر 

 كأُـ لئللو حورس.

سأبدأ أواًل بضرب نظريتك في أف الفناف المسيحي أخذ وضع العذراء و ىي تُرضع الطفل يسوع من الفن المصري    
من داخل إحدى مقابر  )و إف كاف ىذا صحيحًا فهذا ال يُمت للعقيدة بصلو(, و إليك ىذا الدليل من القرف الثاني,

 روما ُتسّمى مقبرة بريسكيبّل :

      تُعتبر أقدـ صورة للسيده العذراء تحمل السيد المسيح 
و أعتقد أنو في روما لم يوجد  و تُرضعو, و وجدت في روما

 فراعنو !!!.

فهل نُقلت الُجدرات و ُرسمت الصوره في مصر ثم عادت 
 ج بو لروما مّرة ُأخرى ؟.رِ لروما ؟, أـ ُأسري بالرّساـ لمصر و عُ 

لئبل , فكر يا أخي فيما تطرح من أسئلو سأترؾ ىذا لعقلك
 تترؾ أفكارؾ يُعصف بها ىكذا.

 و قد وعدتك بمفاجأه و ىا ىي اآلف :

صورة من القرف التاني ُتظهر رسم ُيصنف ضمن الفن المسيحي 
أخوذه الُمبكر من مقبرة برسكيبّل و بها ىالة النور التي توىمت أنها م

من الفن الهندي, إنكشف تدليسك و كذبك وال أعتقد أنك تستطيع 
 أف تأتي بصورة لكريشنا بها ىالة النور أقدـ من ما قد أتيتك بو.
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 أما ما قُلتو عن لقب والدة اإللو فهو يحتاج للكثير من التصحيح أيضاً, و سأبدأ بنبذة بسيطة عن ىذا اللقب :

 ا كلمة( و أصلهΘεοجم )والدة اإللو( و ىو من مقطعين, المقطع األوؿ )( ثيوطوكوس يُتر Θεοτόθοςاللقب )
(Θεος) او معناى ( اإللو و المقطع التانيτόθος و )( أصلو الفعلτίθτ : و الذي يعني ) 

G5088                 tikto   

Thayer Definition: 1) to bring forth, bear, produce (fruit from the seed). 

1a) of a woman giving birth. 

1b) of the earth bringing forth its fruits. 

      1c) metaphorically to bear, bring forth.  

( ال يعني األُمومة  τίθτأدؽ ترجمة لهذا اللقب ىي والدة اإللو و ال يصُلح أف يُترجم لػػ )أـُ اإللو( ال الفعل ) صارتبإخ
ىذا اللقب على السيدة العذراء )و إف كاف اللقب معروفًا قبل ذلك( و إستعمالو بكثرة في  بل الوالدة, و سبب إطبلؽ

الصلوات ىو بسبب ضحد بدعة نسطور الذي إّدعى أف العذراء مريم ولدت اإلنساف يسوع الذي كاف مؤيدًا بقوة 
نسي تصدى لو اآلباء و في مقدمتهم و حفاظًا علي إستقامة التعليم الكالبلىوت )إذ كاف رافضًا إلتحاد اهلل بالمادة( 

القديس كيرلس عمود الدين, و أصر على أف التعليم الكتابي ىو أف اهلل الكلمة إتحد بالجسد في لحظة تكوينو في 
 (ٖ٘:  ٔ لو)رحم السيدة العذراء, و أف السيدة العذراء ولدت الُقّدوس الُمتجسد كما بّشرىا المبلؾ غُبرياؿ في 

ةُ  َعَلْيِك، َيِحل   سُ اْلُقدُ  اَلر وحُ " " و أصر القّديس  اهللِ  اْبنَ  يُْدَعى ِمْنكِ  اْلَمْوُلودُ  اْلُقد وسُ  َأْيًضا فَِلذِلكَ  ُتظَل ُلِك، اْلَعِلي   َوقُػوَّ
كيرلس على أف السيدة العذراء قد ولدت اهلل الكلمة الُمتجسد أما نسطور فرفض إتحاد الكلمة بالجسد فرفض لقب 

اؿ أف البلىوت الـز الناسوت كما ُيبلـز الظل الجسد ببل إتحاد, و أصر على ُمعتقده فقطعتو الكنيسة والدة اإللو و ق
لقب )ثيوطوكوس( في صلواتها للتأكيد على إتحاد اهلل الكلمة بالجسد في بطن السيدة العذراء كما  من شركتها و ثّبتت

بضحد بدعة آريوس, أما عن تسمية  (ىوموؤسيوس) بضحد بدعة نسطور كما يُذكرنا تعبير يظل ىذا اللقب يُذكرنا
أيزيس بأـ اإللو فيتضح عدـ وجود عبلقة بينو و بين لقب )ثيوطوكوس( خصوصًا بعد توضيح المعنى األدؽ )التي 
ولدت اإللو( و ليس )أـُ اإللو(, بينما لقب أيزيس )أـ اإللو( ال يُترجم حرفيًا )والدة اإللو( بل )أـُ اإللو( و قد ُأطلق 

(   (Mwtأيضًا على اإللهة )ُموت  و ىي أيضًا أـُ لئللو )ُخنسو( و أيضًا على اإللهة )سخمت(  و التي يعني إسمها )أـُ
 كأُـ لئللو )نفرتِم( و على )حتحور( كأُـ لئللو )حورس موحد الُقطرين(.
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 ىكذا يُكتب لقب أـُ اإللو و يُنطق )موت نِِثر( أو )موت نِْتِشر(.

 : ٔو ترجمتو
  أـ اإللو, لقب أيزيس ( ٔ) 

 ,و آلهات عظيمات اخريات
 لقب لكبيرة كهنة( ٕ)

)الحظ إختبلؼ  ليتوبوليس
 .شكل العبلمات(

 

و إف أردنا الدقّة الشديدة فهو في األصل ليس لقبًا أليزيس بل لئللهة )ُموت( بإعتبارىا األـ الُعظمى و لكن ترتبط 
األلقاب أحيانًا و ىذا ما حدث فلقب موت يُعطى أليزيس أحيانًا و ىذا ما اآللهة عند المصريين الٌقدماء فيتبادلوف 

 : ٜٙٗوّضحو السير آالف جارندر في كتابو الذي سبق اإلشارة إليو صػػ 

و بهذا أكوف أوضحت سبب تلقيب السيدة العذراء بػػ )ثيوطوكوس( و أوضحت معنى )ُموت نِِثر( في الُلغة المصرية 
و بين تعبير )ثيوطوكوس( كما أيضًا رآينا أف اللقب ُأطلق علي العديد من اآللهات و ليس أيزيس القديمة و الفرؽ بينو 

فقط مما ُيحطم إدعاء األخ العزيز في أف اللقب خاص بأُـ حورس, بل ىو لقب خاص بُمعظم اآللهات التي تُنجب في 
 وت نسوت( أي )أـُ الملك(.الديانة المصرية القديمة, حتى أف اإللهة )ُموت( كانت تُدعى أيضاً )مُ 

 
                                                           
1
 An Egyptian hieroglyphic dictionary, Wallis Budge, Cambridge  (page 295). 
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 العبادات الوثنية. ضدالكتاب الُمقّدس و أباء المسيحية  تعليم -ٚ

يمتلئ الكتاب الٌمقدس بالتعليم التوحيدي الذي ُيضاد الوثنية و عبادة آلهة األُمم, و نرى ىذا التعليم ُممتدًا من العهد 
ىذا الفصل سأعرض أقواؿ الرب اإللو بلساف أنبياءه  القديم للجديد و منو لآلباء الرسوليين و المدافعين, و في

 : القّديسين عن التحذير من اآللهة الوثنية و أمره لنا باإلبتعاد عنها

 .َأَماِمي ُأْخَرى آِلَهةٌ  َلكَ  َيُكنْ  الَ  (ٖ:  ٕٓ خر)

 ِفي َوَما َتْحُت، ِمنْ  اأَلْرضِ  ِفي َوَما فَػْوُؽ، ِمنْ  َماءِ السَّ  ِفي ِممَّا َما ُصورَةً  َوالَ  َمْنُحوتًا، تِْمثَاالً  َلكَ  َتْصَنعْ  الَ  (ٗ:  ٕٓ خر)
 . اأَلْرضِ  َتْحتِ  ِمنْ  اْلَماءِ 

 . َذَىبٍ  آِلَهةَ  َلُكمْ  َتْصنَػُعوا َوالَ  ِفضٍَّة، آِلَهةَ  َمِعي َتْصنَػُعوا الَ  (ٖٕ:  ٕٓ خر)

 .يُػْهَلكُ  َوْحَدُه، الرَّب   َغْيرِ  آلِلَهةٍ  َذَبحَ  َمنْ  (ٕٓ:  ٕٕ خر)

 .َفِمكَ  ِمنْ  ُيْسَمعْ  َوالَ  ُأْخَرى، آِلَهةٍ  اْسمَ  َتْذُكُروا َوالَ  بِِو، اْحَتِفظُوا َلُكمُ  قُػْلتُ  َما وَُكل   (ٖٔ:  ٖٕ خر)

، ِإَلى ُموَسى فَػَرَجعَ  (ٖٔ:  ٕٖ خر)  ِمنْ  آِلَهةً  ألَنْػُفِسِهمْ  َوَصنَػُعوا َعِظيَمةً  َخِطيَّةً  الشَّْعبُ  ىَذا َأْخطَأَ  َقدْ  آِه،: »َوقَاؿَ  الرَّب 
 . َذَىبٍ 

 . َمْسُبوَكةً  آِلَهةً  لِنَػْفِسكَ  َتْصَنعْ  الَ » (ٚٔ:  ٖٗ خر)

 . ِإلُهُكمْ  الرَّب   َأنَا. ألَنْػُفِسُكمْ  َتْصنَػُعوا الَ  َمْسُبوَكةً  َوآِلَهةً  اأَلْوثَاِف، ِإَلى تَػْلَتِفُتوا الَ  (ٗ:  ٜٔ ال)

 . ِإلُهُكمْ  الرَّب   َأنَا. ِبِهمْ  فَػَتتَػَنجَُّسوا التػََّوابَع، َتْطُلُبوا َوالَ  اْلَجاف   ِإَلى تَػْلَتِفُتوا الَ  (ٖٔ:  ٜٔ ال)

 ِمنْ  َوَأْقَطُعَها النػَّْفسِ  تِْلكَ  ِضدَّ  َوْجِهي َأْجَعلُ  َورَاَءُىْم، لِتَػْزِنيَ  التػََّوابعِ  َوِإَلى اْلَجاف ، ِإَلى تَػْلَتِفتُ  الَِّتي َوالنػَّْفسُ  (ٙ:  ٕٓ ال)
 . َشْعِبَها
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 ُمَصوَّرًا َحَجًرا َأْرِضُكمْ  ِفي َتْجَعُلوا َوالَ  َنَصًبا، َأوْ  َمْنُحوتًا تِْمثَاالً  َلُكمْ  تُِقيُموا َوالَ  َأْوثَانًا، َلُكمْ  َتْصنَػُعوا الَ  (ٔ:  ٕٙ ال)
 .ِإلُهُكمْ  الرَّب   َأنَا ألَن ي. َلوُ  لَِتْسُجُدوا

 أُنْػَثى، َأوْ  ذََكرٍ  ِشْبوَ  مَّا، ِمثَاؿ ُصورَةَ  َمْنُحوتًا، ِتْمثَاالً  نْػُفِسُكمْ ألَ  َوتَػْعَمُلوا تَػْفُسُدوا لَِئبلَّ  (ٙٔ:  ٗ تث)

 ُصورَةَ  َمْنُحوتًا، ِتْمثَاالً  ألَنْػُفِسُكمْ  َوَتْصنَػُعوا َمَعُكْم، َقَطَعوُ  الَِّذي ِإلِهُكمُ  الرَّب   َعْهدَ  تَػْنَسْوا َأفْ  ِمنْ  ِاْحَتِرُزوا (ٖٕ:  ٗ تث)
 .ِإلُهكَ  الرَّب   َعْنوُ  ؾَ نَػَها َما ُكل  

 َشْيءٍ  ُصورَةَ  َمْنُحوتًا تِْمثَاالً  َوَصنَػْعُتمْ  َوَفَسْدتُمْ  اأَلْرِض، ِفي الزََّمافَ  َوَأطَْلُتمُ  أْوالٍد، َوَأْواَلدَ  َأْواَلًدا َوَلْدتُمْ  ِإَذا(»ٕ٘:  ٗ تث)
َنيِ  ِفي الشَّرَّ  َوفَػَعْلُتمُ  مَّا،   ظَِتِو،إِلَغا ِإلِهُكمْ  الرَّب   َعيػْ

 . َأَماِمي ُأْخَرى آِلَهةٌ  َلكَ  َيُكنْ  الَ  (ٚ:  ٘ تث)

 ِمنْ  اْلَماءِ  ِفي َوَما َأْسَفلُ  ِمنْ  اأَلْرضِ  ِفي َوَما فَػْوؽُ  ِمنْ  السََّماءِ  ِفي ِممَّا مَّا ُصورَةً  َمْنُحوتًا ِتْمثَاالً  َلكَ  َتْصَنعْ  الَ  (ٛ:  ٘ تث)
 . اأَلْرضِ  َتْحتِ 

  َحْوَلُكْم، الَِّتي األَُممِ  آِلَهةِ  ِمنْ  ُأْخَرى آِلَهةٍ  َورَاءَ  يُرواَتسِ  الَ  (ٗٔ:  ٙ تث)

 َأنَُّكمْ  اْليَػْوـَ  َعَلْيُكمُ  ُأْشِهدُ  َلَها، َوَسَجْدتَ  َوَعَبْدتَػَها ُأْخَرى آِلَهةٍ  َورَاءَ  َوَذَىْبتَ  ِإلَهَك، الرَّبَّ  َنِسيتَ  َوِإفْ  (ٜٔ:  ٛ تث)
 . َمَحاَلةَ  الَ  تَِبيُدوفَ 

َغِويَ  َأفْ  ِمنْ  فَاْحَتِرُزوا (ٙٔ:  ٔٔ تث)   َلَها، َوَتْسُجُدوا ُأْخَرى آِلَهةً  َوتَػْعُبُدوا فَػَتزِيُغوا قُػُلوبُُكمْ  تَػنػْ

 َورَاءَ  لَِتْذَىُبوا اْليَػْوـَ  ِبَها ُأوِصيُكمْ  َأنَا الَِّتي الطَّرِيقِ  َعنِ  َوزُْغُتمْ  ِإلِهُكْم، الرَّب   ِلَوَصايَا َتْسَمُعوا َلمْ  ِإَذا َواللَّْعَنةُ  (ٕٛ:  ٔٔ تث)
 . تَػْعرُِفوَىا َلمْ  ُأْخَرى آِلَهةٍ 

 نَػْفِسكَ  ِمْثلُ  الَِّذي َصاِحُبكَ  َأوْ  ِحْضِنَك، اْمَرَأةُ  َأوِ  ابْػَنُتكَ  َأوِ  ابْػُنكَ  َأوِ  ُأم َك، اْبنُ  َأُخوؾَ  ِسرًّا َأْغَواؾَ  َوِإَذا» (ٙ:  ٖٔ تث)
  آبَاُؤؾَ  َوالَ  َأْنتَ  تَػْعرِفْػَها َلمْ  ُأْخَرى آِلَهةً  َونَػْعُبدُ  نَْذَىبُ : قَاِئبلً 
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 الَِّذي الشَّْيءَ  السََّماِء، ُجْندِ  ِمنْ  ِلُكلّ  َأوْ  ِلْلَقَمرِ  َأوْ  لِلشَّْمسِ  َأوْ  َلَها، َوَيْسُجدُ  ُأْخَرى آِلَهةً  َويَػْعُبدُ  َويَْذَىبُ  (ٖ:  ٚٔ تث)
  ِبِو، ُأوصِ  َلمْ 

 آِلَهةٍ  بِاْسمِ  يَػَتَكلَّمُ  الَِّذي َأوِ  بِِو، يَػَتَكلَّمَ  َأفْ  ُأوِصوِ  َلمْ  َكبَلًما بِاْسِمي فَػَيَتَكلَّمُ  يُْطِغي، لَِّذيا النَِّبي   َوَأمَّا (ٕٓ:  ٛٔ تث)
 .النَِّبي   ذِلكَ  فَػَيُموتُ  ُأْخَرى،

 َوَيَضُعوُ  َنحَّاٍت، يََديْ  َعَملَ  الرَّب   َلَدى ًسارِجْ  َمْسُبوًكا، َأوْ  َمْنُحوتًا ِتْمثَاالً  َيْصَنعُ  الَِّذي اإِلْنَسافُ  َمْلُعوفٌ  (٘ٔ:  ٕٚ تث)
  . آِمينَ : َويَػُقوُلوفَ  الشَّْعبِ  َجِميعُ  َوُيِجيبُ . اْلَخَفاءِ  ِفي

 ُأْخَرى آِلَهةٍ  رَاءَ وَ  َتْذَىبَ  ِلَكيْ  ِشَمااًل، َأوْ  يَِميًنا اْليَػْوـَ  ِبَها ُأوِصيكَ  َأنَا الَِّتي اْلَكِلَماتِ  َجِميعِ  َعنْ  َتزِيغَ  َوالَ  (ٗٔ:  ٕٛ تث)
 .لِتَػْعُبَدَىا

 َيْذَىبَ  ِلَكيْ  ِإلِهَنا الرَّب   َعنِ  ُمْنَصِرؼٌ  اْليَػْوـَ  قَػْلُبوُ  ِسْبطٌ  َأوْ  َعِشيَرةٌ  َأوْ  اْمَرَأةٌ  َأوِ  َرُجلٌ  ِفيُكمْ  َيُكوفَ  لَِئبلَّ  (ٛٔ:  ٜٕ تث)
 . َوَأْفَسْنِتيًنا َعْلَقًما يُػْثِمرُ  ْصلٌ أَ  ِفيُكمْ  َيُكوفَ  لَِئبلَّ . األَُممِ  تِْلكَ  آِلَهةَ  لِيَػْعُبدَ 

 . ُأْخَرى آِلَهةٍ  ِإَلى اْلتَػَفتَ  ِإذِ  َعِمَلُو، الَِّذي الشَّر   َجِميعِ  أَلْجلِ  اْليَػْوـِ  ذِلكَ  ِفي َوْجِهي َأْحُجبُ  َوَأنَا (ٛٔ:  ٖٔ تث)

 َلَها، َوَتْسُجُدوفَ  ُأْخَرى آِلَهةً  َوتَػْعُبُدوفَ  َوَتِسيُروفَ  ِبوِ  َمرَُكمْ أَ  الَِّذي ِإلِهُكمُ  الرَّب   َعْهدَ  تَػتَػَعدَّْوفَ  ِحيَنَما (ٙٔ:  ٖٕ يش)
 .«َأْعطَاُكمْ  الَِّتي الصَّاِلَحةِ  اأَلْرضِ  َعنِ  َسرِيًعا فَػَتِبيُدوفَ  َعَلْيُكمْ  الرَّب   َغَضبُ  َيْحَمى

ْبرِ  ِفي آبَاؤُُكمْ  َعَبَدُىمْ  الَِّذينَ  اآلِلَهةَ  َواْنزُِعوا ،َوَأَمانَةٍ  ِبَكَماؿ َواْعُبُدوهُ  الرَّبَّ  اْخَشْوا فَاآلفَ  (ٗٔ:  ٕٗ يش) ََ  َوِفي النػَّْهرِ  ِع
 . الرَّبَّ  َواْعُبُدوا ِمْصَر،

ُرؾَ  َأفْ  لََنا َحاَشا: »َوقَاُلوا الشَّْعبُ  فََأَجابَ  (ٙٔ:  ٕٗ يش)   ُأْخَرى، آِلَهةً  لِنَػْعُبدَ  الرَّبَّ  نَػتػْ

 . «ِإلَْيُكمْ  َأْحَسنَ  َأفْ  بَػْعدَ  َويُػْفِنيُكمْ  ِإلَْيُكمْ  فَػُيِسيءُ  يَػْرجعُ  َغرِيَبةً  آِلَهةً  َوَعَبْدتُمْ  الرَّبَّ  تَػرَْكُتمُ  َوِإَذا (ٕٓ:  ٕٗ يش)

  .«ِإْسَرائِيلَ  ِإلوِ  الرَّب   ِإَلى قُػُلوَبُكمْ  َوَأِميُلوا َوَسِطُكمْ  ِفي الَِّتي اْلَغرِيَبةَ  اآلِلَهةَ  اْنزُِعوا فَاآلفَ » (ٖٕ:  ٕٗ يش)
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 َسارَ  الَِّتي الطَّرِيقِ  َعنِ  َسرِيًعا َحاُدوا. َلَها َوَسَجُدوا ُأْخَرى آِلَهةٍ  َورَاءَ  زَنَػْوا َبلْ  َيْسَمُعوا، َلمْ  َأْيًضا َوِلُقَضاتِِهمْ  (ٚٔ:  ٕ قض)
، َوَصايَا ِلَسْمعِ  آبَاُؤُىمْ  ِبَها  .ىَكَذا يَػْفَعُلوا َلمْ  الرَّب 

َنيِ  ِفي الشَّرَّ  يَػْعَمُلوفَ  َرائِيلَ ِإسْ  بَػُنو َوَعادَ  (ٙ:  ٓٔ قض) ، َعيػْ ـَ  َوآِلَهةَ  َواْلَعْشَتاُروثَ  اْلبَػْعِليمَ  َوَعَبُدوا الرَّب   ِصيُدوفَ  َوآِلَهةَ  َأرَا
 . يَػْعُبُدوهُ  َوَلمْ  الرَّبَّ  َوتَػرَُكوا اْلِفِلْسِطيِني يَن، َوآِلَهةَ  َعم وفَ  بَِني َوآِلَهةَ  ُموآبَ  َوآِلَهةَ 

 . ُأَخل ُصُكمْ  َأُعودُ  الَ  ِلذِلكَ . ُأْخَرى آِلَهةً  َوَعَبْدُتمْ  تَػرَْكُتُموِني َقدْ  َوَأنْػُتمْ  (ٖٔ:  ٓٔ قض)

 ُأْخَرى بِآِلَهةٍ  َوَتَمسَُّكوا ِمْصَر، َأْرضِ  ِمنْ  آبَاَءُىمْ  َأْخَرجَ  الَِّذي ِإلَهُهمُ  الرَّبَّ  تَػرَُكوا َأنػَُّهمْ  َأْجلِ  ِمنْ : فَػيَػُقوُلوفَ  (ٜ:  ٜ ملٔ)
 .«الشَّر   ىَذا ُكلَّ  َعَلْيِهمْ  الرَّب   َجَلبَ  ِلذِلكَ  َوَعَبُدوَىا، َلَها َوَسَجُدوا

 . الرَّب   بِوِ  َأْوَصى َما َيْحَفظْ  فَػَلمْ  ُأْخَرى، آِلَهةً  يَػتَّبعَ  الَ  َأفْ  اأَلْمرِ  ىَذا ِفي َوَأْوَصاهُ  (ٓٔ:  ٔٔ ملٔ)

 َذبِيَحةً  َوالَ  ُمْحَرَقةً  َعْبُدؾَ  بَػْعدُ  يُػَقر بُ  الَ  أَلنَّوُ  التػ َراِب، ِمنَ  بَػْغَلْينِ  ِحْملُ  ِلَعْبِدؾَ  ىيُػْعطَ  َأَما: »نُػْعَمافُ  فَػَقاؿَ  (ٚٔ:  ٘ ملٕ)
 . لِلرَّب   َبلْ  ُأْخَرى آلِلَهةٍ 

 َوالَ  تَػْعُبُدوَىا َوالَ  َلَها َتْسُجُدوا َوالَ  ُأْخَرى، آِلَهةً  تَػتػَُّقوا الَ : »قَاِئبلً  َوَأَمَرُىمْ  َعْهًدا َمَعُهمْ  الرَّب   َوَقَطعَ  (ٖ٘:  ٚٔ ملٕ)
 . َلَها َتْذَبُحوا

ـَ  اْلَفَراِئضَ  َواْحَفظُوا (ٖٚ:  ٚٔ ملٕ) ، ُكلَّ  ِبَها لِتَػْعَمُلوا َلُكمْ  َكَتبَػَها الَِّتي َواْلَوِصيَّةَ  َوالشَّرِيَعةَ  َواأَلْحَكا  تَػتػَُّقوا َوالَ  األَيَّاـِ
 . ُأْخَرى آِلَهةً 

 . ُأْخَرى آِلَهةً  تَػتػَُّقوا َوالَ  َمَعُكْم، َقَطْعُتوُ  الَِّذي اْلَعْهدَ  تَػْنَسْوا َوالَ  (ٖٛ:  ٚٔ ملٕ)

 َعَلى َغَضِبي فَػَيْشَتِعلُ  َأْيِديِهْم، َعَملِ  ِبُكل   يُِغيظُوِني ِلَكيْ  ُأْخَرى آلِلَهةٍ  َوَأْوَقُدوا تَػرَُكوِني َأنػَُّهمْ  َأْجلِ  ِمنْ  (ٚٔ:  ٕٕ ملٕ)
 . يَػْنَطِفئُ  َوالَ  اْلَمْوِضعِ  ىَذا

 . َأَماِمِهمْ  ِمنْ  الرَّب   َطَرَدُىمُ  الَِّذينَ  اأَلْرضِ  ُشُعوبِ  آِلَهةِ  َورَاءَ  َوزَنَػْوا آبَائِِهمْ  ِإلوَ  َوَخانُوا (ٕ٘:  ٘ أخٔ)



46 

 

ـِ  َأْجلِ  ِمنْ  الرَّبَّ  َخافَ  ِبَها الَِّتي ِبِخَيانَِتوِ  َشاُوؿُ  َفَماتَ  (ٖٔ:  ٓٔ أخٔ)  طََلِبوِ  أَلْجلِ  َوَأْيًضا. َيْحَفْظوُ  َلمْ  لَِّذيا الرَّب   َكبَل
  لِلس َؤاِؿ، اْلَجاف   ِإَلى

ـٌ، األَُممِ  آِلَهةِ  ُكلَّ  أَلفَّ  (ٕٙ:  ٙٔ أخٔ)  . السََّماَواتِ  َصَنعَ  فَػَقدْ  الرَّب   َوَأمَّا َأْصَنا

 ُأْخَرى بِآِلَهةٍ  َوَتَمسَُّكوا ِمْصَر، َأْرضِ  ِمنْ  َأْخَرَجُهمْ  الَِّذي آبَائِِهمِ  ِإلوَ  الرَّبَّ  تَػرَُكوا َأنػَُّهمْ  َأْجلِ  ِمنْ : فَػيَػُقوُلوفَ  (ٕٕ:  ٚ أخٕ)
 .«الشَّر   ىَذا ُكلَّ  َعَلْيِهمْ  َجَلبَ  ِلذِلكَ  َوَعَبُدوَىا، َلَها َوَسَجُدوا

 َلمْ  الَِّذينَ  الشَّْعبِ  آِلَهةَ  طََلْبتَ  ِلَماَذا: »َلوُ  فَػَقاؿَ  نَِبيًّا ِإلَْيوِ  َوَأْرَسلَ  َأَمْصَيا َعَلى الرَّب   َغَضبُ  َفَحِميَ  (٘ٔ:  ٕ٘ أخٕ)
  «َيِدَؾ؟ ِمنْ  َشْعبَػُهمْ  يُػْنِقُذوا

، يَا اآلِلَهةِ  بَػْينَ  َلكَ  ِمْثلَ  الَ  (ٛ:  ٙٛ مز)  . َأْعَماِلكَ  ِمْثلَ  َوالَ  َرب 

 . اآلِلَهةِ  ُكل   َعَلى َكِبيرٌ  َمِلكٌ  َعِظيٌم، ِإلوٌ  الرَّبَّ  أَلفَّ  (ٖ:  ٜ٘ مز)

 . اآلِلَهةِ  ُكل   َعَلى ُىوَ  َمُهوبٌ  ِجدًّا، َوَحِميدٌ  َعِظيمٌ  الرَّبَّ  أَلفَّ  (ٗ:  ٜٙ مز)

ـٌ، الش ُعوبِ  آِلَهةِ  ُكلَّ  أَلفَّ  (٘:  ٜٙ مز)  . السََّماَواتِ  َصَنعَ  فَػَقدْ  الرَّب   َأمَّا َأْصَنا

ـِ  ْفَتِخرِينَ اْلمُ  َمْنُحوٍت، ِتْمثَاؿ َعاِبِدي ُكل   َيْخَزى (ٚ:  ٜٚ مز)  . اآلِلَهةِ  َجِميعَ  يَا َلوُ  اْسُجُدوا. بِاأَلْصَنا

ا َعَلْوتَ . اأَلْرضِ  ُكل   َعَلى َعِلي   َرب   يَا َأْنتَ  أَلنَّكَ  (ٜ:  ٜٚ مز)  .اآلِلَهةِ  ُكل   َعَلى ِجدًّ

 . اآلِلَهةِ  َجِميعِ  فَػْوؽَ  َورَبػََّنا َعِظيٌم، الرَّبَّ  َأفَّ  َعَرْفتُ  َقدْ  َأنَا ألَن ي (٘:  ٖ٘ٔ مز)

 . رَْحمَتوُ  األَبَدِ  ِإَلى أَلفَّ  اآلِلَهِة، ِإلوَ  اْحَمُدوا (ٕ:  ٖٙٔ مز)

 زَانَِيةٍ  بَػْيتِ  َوِفي زَنَػْوا، َأْشبَػْعتُػُهمْ  َوَلمَّا. آِلَهةً  لَْيَستْ  ِبَما َوَحَلُفوا تَػرَُكوِني بَػُنوؾِ  ىِذِه؟ َعنْ  َلكِ  َأْصَفحُ  َكْيفَ » (ٚ:  ٘ إر)
 .ُمواتَػَزاحَ 
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 ىِذهِ  َتْحتِ  َوِمنْ  اأَلْرضِ  ِمنَ  تَِبيدُ  َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َتْصَنعِ  َلمْ  الَِّتي اآلِلَهةُ : »َلُهمْ  تَػُقوُلوفَ  ىَكَذا (ٔٔ:  ٓٔ إر)
  «السََّماَواتِ 

ـِ  ِإَلى َرَجُعوا َقدْ  (ٓٔ:  ٔٔ إر) . لِيَػْعُبُدوَىا ُأْخَرى آِلَهةٍ  َورَاءَ  َذَىُبوا َوَقدْ  َكبَلِمي، واَيْسَمعُ  َأفْ  َأبَػْوا الَِّذينَ  اأَلوَّلِينَ  آبَائِِهمِ  آثَا
 . آبَائِِهمْ  َمعَ  َقَطْعُتوُ  الَِّذي َعْهِدي يَػُهوَذا َوبَػْيتُ  ِإْسَرائِيلَ  بَػْيتُ  نَػَقضَ  َقدْ 

 َوْقتِ  ِفي ُتَخل َصُهمْ  فَػَلنْ  َلَها، يُػَبخ ُروفَ  الَِّتي ةِ اآلِلهَ  ِإَلى َوَيْصُرُخوفَ  ُأوُرَشِليمَ  َوُسكَّافُ  يَػُهوَذا ُمُدفُ  فَػيَػْنطَِلقُ  (ٕٔ:  ٔٔ إر)
 . بَِليَِّتِهمْ 

 ُأْخَرى آِلَهةٍ  َورَاءَ  َوَيِسيرُ  قَػْلِبوِ  ِعَنادِ  ِفي َيْسُلكُ  الَِّذي َكبَلِمي، َيْسَمعَ  َأفْ  يَْأَبى الَِّذي الش ر يرُ  الشَّْعبُ  ىَذا (ٓٔ:  ٖٔ إر)
حُ  الَ  الَِّتي اْلِمْنَطَقةِ  َكهِذهِ  َيِصيرُ  َلَها، َوَيْسُجدَ  لِيَػْعُبَدَىا َُ  . ِلَشْيءٍ  َتْصَل

 َولَْيبلً  نَػَهارًا ُأْخَرى آِلَهةً  ُىَناؾَ  فَػتَػْعُبُدوفَ  آبَاؤُُكْم، َوالَ  َأنْػُتمْ  تَػْعرُِفوَىا َلمْ  َأْرضٍ  ِإَلى اأَلْرضِ  ىِذهِ  ِمنْ  فََأْطُردُُكمْ  (ٖٔ:  ٙٔ إر)
 .نِْعَمةً  ُأْعِطيُكمْ  الَ  َحْيثُ 

 . «آِلَهًة؟ لَْيَستْ  َوِىيَ  آِلَهةً  لِنَػْفِسوِ  اإِلْنَسافُ  َيْصَنعُ  َىلْ  (ٕٓ:  ٙٔ إر)

 . ِإلَْيُكمْ  ُأِسيءَ  َفبلَ  َأْيِديُكمْ  بَِعَملِ  تَِغيظُوِني َوالَ  َلَها، َوَتْسُجُدوا لِتَػْعُبُدوَىا ُأْخَرى آِلَهةٍ  َورَاءَ  َتْسُلُكوا َوالَ  (ٙ:  ٕ٘ إر)

 .«بِالنَّارِ  ِمْصرَ  آِلَهةِ  بُػُيوتَ  َوُيْحِرؽُ  ِمْصَر، َأْرضِ  ِفي الَِّتي َشْمسٍ  بَػْيتَ  َأْنَصابَ  َوَيْكِسرُ  (ٖٔ:  ٖٗ إر)

 َوالَ  َأنْػُتمْ  َوالَ  ُىمْ  ايَػْعرُِفوىَ  َلمْ  ُأْخَرى آِلَهةً  َويَػْعُبُدوا لِيَُبخ ُروا َذَىُبوا ِإذْ  لُِيِغيظُوِني، فَػَعُلوهُ  الَِّذي َشر ِىمِ  َأْجلِ  ِمنْ  (ٖ:  ٗٗ إر)
 . آبَاؤُُكمْ 

 . ُأْخَرى آلِلَهةٍ  يُػَبخ ُروا َفبلَ  َشر ِىمْ  َعنْ  لِيَػْرِجُعوا ُأْذنَػُهمْ  َأَماُلوا َوالَ  َيْسَمُعوا فَػَلمْ  (٘:  ٗٗ إر)

َها َأتَػْيُتمْ  الَِّتي ِمْصرَ  ضِ َأرْ  ِفي ُأْخَرى آلِلَهةٍ  تُػَبخ ُروفَ  ِإذْ  َأيَاِديُكْم، بَِأْعَماؿِ  إِلَغاظَِتي (ٛ:  ٗٗ إر)  ِلَكيْ  ِفيَها، لَِتتَػَغرَّبُوا ِإلَيػْ
َقِرُضوا  . اأَلْرضِ  أَُممِ  ُكل   بَػْينَ  َوَعارًا َلْعَنةً  َتِصيُروا َوِلَكيْ  تَػنػْ
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، ُذبحَ  َعمَّا َتْمَتِنُعوا َأفْ  (ٜٕ:  ٘ٔ أع) ، َوَعنِ  ِلؤَلْصَناـِ َها َأنْػُفَسُكمْ  َحِفْظُتمْ  ِإفْ  ِتيالَّ  َوالز نَا، َواْلَمْخُنوِؽ، الدَّـِ ا ِمنػْ  فَِنِعمَّ
 .«ُمَعافَػْينَ  ُكونُوا. تَػْفَعُلوفَ 

 بُوُلسُ  َوَأزَاغَ  اْسَتَماؿَ  تَػْقرِيًبا، َأِسيَّا َجِميعِ  ِمنْ  َبلْ  فَػَقْط، َأَفُسسَ  ِمنْ  لَْيسَ  َأنَّوُ  َوَتْسَمُعوفَ  تَػْنُظُروفَ  َوَأنْػُتمْ  (ٕٙ:  ٜٔ أع)
 . آِلَهةً  لَْيَستْ  بِاألَيَاِدي ُتْصَنعُ  الَِّتي ِإفَّ : قَاِئبلً  َكِثيًرا َجْمًعا ىَذا

 ِسَوى ذِلَك، ِمْثلَ  َشْيًئا َيْحَفظُوا الَ  َأفْ  َوَحَكْمَنا ِإلَْيِهمْ  َنْحنُ  فََأْرَسْلَنا األَُمِم، ِمنَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ِجَهةِ  ِمنْ  َوَأمَّا (ٕ٘:  ٕٔ أع)
ا َأنْػُفِسِهمْ  َعَلى ُيَحاِفظُوا َأفْ  ، ُذبحَ  ِممَّ ، َوِمنَ  ِلؤَلْصَناـِ  . «َوالز نَا َواْلَمْخُنوِؽ، الدَّـِ

 . آِلَهةً  بِالطَِّبيَعةِ  لَْيُسوا لِلَِّذينَ  اْستُػْعِبْدتُمْ  اهلَل، تَػْعرُِفوفَ  الَ  ُكْنُتمْ  ِإذْ  ِحيَنِئذٍ  لِكنْ  (ٛ:  ٗ غل)

 . َواِحًدا ِإالَّ  آَخرُ  ِإلوٌ  لَْيسَ  َوَأفْ  اْلَعاَلِم، ِفي َوَثنٌ  لَْيسَ  َأفْ  نَػْعَلمُ : ؤَلْوثَافِ لِ  ُذبحَ  َما َأْكلِ  ِجَهةِ  َفِمنْ  (ٗ:  ٛ كؤ)

 ِفي ِميَراثٌ  َلوُ  لَْيسَ  ِلؤَلْوثَافِ  َعاِبدٌ  ُىوَ  الَِّذي َطمَّاعٍ  َأوْ  َنِجسٍ  َأوْ  زَافٍ  ُكلَّ  َأفَّ  ىَذا تَػْعَلُموفَ  فَِإنَُّكمْ  (٘:  ٘ أؼ)
 . َواهللِ  اْلَمِسيحِ  َمَلُكوتِ 

ـَ، بِتَػْعِليمِ  ُمَتَمس ِكينَ  قَػْوًما ُىَناؾَ  ِعْنَدؾَ  َأفَّ : َقِليلٌ  َعَلْيكَ  ِعْنِدي َولِكنْ  (ٗٔ:  ٕ رؤ)  يُػْلِقيَ  َأفْ  بَااَلؽَ  يُػَعل مُ  َكافَ  الَِّذي بَػْلَعا
ـَ  َمْعثَػَرةً   . َويَػْزنُوا ثَاِف،ِلؤَلوْ  ُذِبحَ  َما يَْأُكُلوا َأفْ : ِإْسَرائِيلَ  بَِني َأَما

 َأفْ  َعِبيِدي َوتُػْغِويَ  تُػَعل مَ  َحتَّى نَِبيٌَّة، ِإنػََّها تَػُقوؿُ  الَِّتي ِإيَزاَبلَ  اْلَمْرَأةَ  ُتَسي بُ  َأنَّكَ : َقِليلٌ  َعَلْيكَ  ِعْنِدي لِكنْ  (ٕٓ:  ٕ رؤ)
 .ِلؤَلْوثَافِ  ُذبحَ  َما َويَْأُكُلوا يَػْزنُوا
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 :ةالعبادات الوثنيّ  دضة باء المسيحيّ آ تعاليم

 اآلف أعرض أقواؿ اآلباء الذين إتهمهم األخ العزيز بأنهم وثنيوف و أنهم قد أدخلوا العبادات الوثنية للكنيسة, و لكن 
ىدد المسيحيين بالتعذيب إال إف اف "چيقوؿ عن الملك ترا )من اآلباء الرسوليين( القّديس إغناطيوس اإلنطاكي -ٔ

اطين )األوثاف( كما فعلت كل المدف اأُلخرى, كما أجبر الذين يعيشوف حياة إلهّية إما أف يذبحوا وافقوا أف يعبدوا الشي
 .ٔ")لؤلوثاف( أو أف يموتوا

في   " وٖباطلة و شياطينأوثاف " و "ٕأوثاف الشياطينالقّديس يوستين الشهيد في حواره مع تريفو ُيسمي األوثاف " -ٕ
 ."ٗألننا مسيحيوف و ال نذبح لؤلوثافإفعل ما تُريد, "كتابو عن اإلستشهاد

بالرغم " و في الكتاب الثالث ضد الهرطقات يقوؿ "٘أوثاف الشياطينالقديس إيريناوس أسُقف ليوف يقوؿ عنها " -ٖ
إجتنبوا اللحـو ", و أيضًا "ٙأنو يوجد من يُدعوف آلهة في السماء و على األرض, و لكن بالنسبة لنا ال إلو إال إلو واحد

", و في الكتاب الرابع يقتبس قوؿ دانياؿ النبي حينما سألو الملك "لماذا ال تعبد باؿ؟" فأجاب ٚة لؤلوثافالمذبوح
", كما وصف من كانوا يعبدوف ىذه اآللهة بأنهم ٛألني ال أعُبد آلهة ُصنعت باأليدي و لكن اهلل الحيّ دانياؿ "
 .ُٜمنطرحوف

ليست آلهة و مصنوعة باأليدي الفصل التاسع يصف األوثاف بأنها " القّديس ثيوفيلس اإلنطاكي في كتابو األوؿ و -ٗ
القانوف اإللهي ال ُيحـر فقط عبادة األوثاف بل أيضًا األجراـ السماوية, ", و في الكتاب الثاني يقوؿ "ٓٔو غير طاىرة
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, ال السماء و ال األرض وال البحر, ال اآلبار وال األنهار , و لكن يجب في عبدتُ  يجب أف الشمس و القمر و النجـو
 ."ٔطهارة القلب و اإلخبلص أف نعبد اإللو  الحّي الحقيقي الوحيد, الذي ىو خالق العالم

أُنظر حجم الهّوة القّديس أثيناغوراس األثيني في كتابو )توس ل ألجل المسيحيين( و الفصل الخامس عشر يقوؿ " -٘
عة من المادة, ىل نحن ىكذا؟, الذين نُفرؽ بين غير المخلوؽ بينهم )المسيحيوف و الوثنيوف(, ُيصلوف لؤلوثاف المصنو 

" أي يعني أنو إف  ٖكيف ُتمثل األوثاف القوة )اإللهية( إذا كاف من صنعوىا ليسوا بآلهةو أيضًا يتسائل "", ٕو المخلوؽ
اف, ىم الذين يرسموف الرجاؿ كأوثو أيضًا "إف كانت األوثاف آلهة أليس بالحري أف يكوف صانعيها آلهة أعظم, 

الشياطين السابق ذكرىا, الذين ىم متلهفوف لدماء الذبائح, و للعق الدماء, و لكن اآللهة التي ُتسعد الجموع و الذين 
ُأعطيت أسمائهم للصور, ىم في األصل رجاٌؿ كمل يُعلمنا التاريخ, و الشيطاف العامل تحت أسمائهم يظهر من 

ذه العبادة( مثل ريا و يجرح و يذبح, مثل أرتيِمس التي تقتل كل أعمالهم, فالبعض يستخصي )كضرورة لئلنضماـ له
 ."ٗغريب

 و ىذا جزء من دفاعو عن المسيحي من ترجمة األرشيدياكوف الدكتور وىيب عطا اهلل جرجس:

 الشيطاف والعشروف" حيل السابع "الفصل

 على يطرأ ما علة ىو العقل مع تتفق ال غريبة فكرية تحوالت من البشرية النفس يدرؾ ما فإف: أوالً  أما ماذا؟ ثم"
 . آخر إلى زمن من تعدد و تغير و تنوع من التماثيل

 عندما والسيما للنفس يحصل ما وىذا لذواتهم، وخلقوه اآلخر بعضها وصنعوا المادة، من بعضها أستخرجوىا لقد
 إلى أسفل، إلى بل صنعها، من و السماوية األشياء إلى ال ناظرة و بو ممتزجة تصبح و المادى الروح فى تشارؾ

 ىذه أف ودـ، لحم مجرد اآلف ىى بل بحتو، بعد روحاً  تصبح لم أنها حيث من األرضيات، إلى كلية األرضيات،
 بسببها يصبح التى الذىنية التصورات ىذه منشأ ىى البشرية، النفس يدرؾ مما العقل، تطابق ال التى الغريبة التحوالت

 . لجنوفا حتى باألوثاف مشبعاً  العقل
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 الحق تتأمل أف تألف ولم السائدة بالمعتقدات خبرة وال لها علم ال ، والشعور بالحساسية تتميز ، نفس ثمة كانت فإذا
 الشياطين فإف بها، أتصلت قد باطلة بآراء النفس ىذه مثل تأثرت ثم جميعها، األشياء صانع و اآلب إلى ملياً  تنظر أو

 الضبلؿ، إلى الناس يقودوا ألف إستعداد أتم وعلى الضحايا ودماء التقدمات رائحة إلى تائقين المادة حوؿ يدوروف وىم
 عقولهم إلى يلقوف فإنهم أفكارىم يمتلكوف كانوا ولما الجماىير، نفوس فى الوىمية التحوالت ىذه فرصة ينتهزوف

 . واألصناـ األوثاف عن صادرة أنها يوىمونهم و باطلة بتصورات

 أو المستقبل عن لتنبئ أما – للعقل مطابقة حركتها فى كانت و – خالدة أنها حيث ذاتها، من النفس تحركت فإذا
 ".ومجداً  فخراً  عنو لتناؿ لنفسها ذلك تدعى الشياطين فإف الحاضر، من لتصلح

 (ٕ:  ٛ إر)و يقتبس من سفر إرمياء  "ٔاألوثاف الغير حّقو الغير طاىرةعنها "القّديس إكليمندس السكندري يقوؿ  -ٙ
 وَ  اْسَتَشاُروَىا َوالَِّتي َورَاَءَىا َساُروا َوالَِّتي َعَبُدوَىا َوالَِّتي َأَحب وَىا الَِّتي السََّماَواتِ  ُجُنودِ  َوِلُكل   َولِْلَقَمرِ  لِلشَّْمسِ  يَػْبُسطُونَػَها وَ 

كل المواد ستزوؿ )فاألوثاف . و بعد ذلك يقوؿ "اأَلْرضِ  ْجوِ وَ  َعَلى ِدْمَنةً  َتُكوفُ  َبلْ  تُْدَفُن، َوالَ  ُتْجَمعُ  الَ . َلَها َسَجُدوا الَِّتي
صانعي األوثاف ", أيضًا "ٕغير باقية(, ألف األرض ستصير قديمة و السماء ستزوؿ, و لكن كلمة الرب ستبقى إلى األبد

من سلسلة  و في الكتاب الثاني, "ٖعابدي األحجار الذي تجرأوا على تأليو البشر كما أّلهوا اإلسكندر المقدوني
قبل أف نؤمن باهلل كانت ُسكَنى قلوبنا غير " : برنابا من رسالةو في الفصل العشرين يقتبس ( Stromataالُمتفرقات )

ُمستقّرة, بالحقيقة كانت معابد مبنيو باأليدي, ألنها كانت مليئة بعبادة األوثاف, كانت بيوتاً للشياطين بعمل ما ىو ُمضاد 
 ".ٗهلل

( موضحًا فيو شر ىذه العبادات, في De Idololatriaقد كتب كتابًا عن العبادات الوثنية ) ليافالعبّلمة ترتُ  -ٚ
الجريمة الُكبرى للجنس البشري, أكبر ذنب أذنبو العالم, أكبر ُمسبب " الفصل األوؿ منو يبدأ كتابو بتعبير صريح :

                                                           
1
 Ibid (191). 

2
 Ibid (194). 

3
 Ibid (199). 

4
 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers Vol. II  : Translations of the writings of the 

Fathers down to A.D. 325. Fathers of the second century: Hermas, Tatian, Athenagoras, Theophilus, and Clement of 
Alexandria (Entire) (372).  



52 

 

لكن الوثني ُيخادع اهلل برفضو و التعامل ", و يقوؿ "ٕلألف عابد األوثاف كالقات", أيضًا "ٔللدينونة, ىي العبادات الوثنية
ألف كل ملذات األخطاء ىي ضد اهلل, و ليس شئ مما ُيشعر بالملذة و ىو ضد كما يقوؿ " ",ٖمع آخرين )األوثاف(

كل الجرائم يرجع في الفصل الثاني من نفس الكتاب يقوؿ "", ٗاهلل إال و يتصل بالشياطين و األرواح غير الطاىرة
سمائها إلى أعمالها, أما عبادة األوثاف فلتبقا على ما ىي عليو, فهي في ذاتها اإلسم األكثر عدائيو تجاه اهلل, مصدر أ

رأس عدـ الطهارة ", كما في نفس الفصل يدعوىا "٘خصب لكل الجرائم و تصل لكل الفروع )فروع الجرائم(
 ِتْمثَاالً  َلكَ  َتْصَنعْ  الَ  (ٗ:  ٕٓ خر)و يقتبس  ٚالوثنو في الفصل الرابع يساوي صانع الوثن بعابد ", ٙ)النجاسة(

, و في اأَلْرضِ  َتْحتِ  ِمنْ  اْلَماءِ  ِفي َوَما َتْحُت، ِمنْ  اأَلْرضِ  ِفي َوَما فَػْوُؽ، ِمنْ  السََّماءِ  ِفي ِممَّا َما ُصورَةً  َوالَ  َمْنُحوتًا،
ُوجد صوت للكتاب ضد صانعي و عبدة األوثاف, فمن  لو لم يكن لنا قانوف يمنع صناعة األوثاف, والالفصل السادس "

األوثاف بأنها ببل مجد و لكن عبدة األوثاف يصنعوف  ", و يصفٛتقديسنا نعرؼ أف ىذا النوع من الفن ىو ضد اإليماف
 ."ٜكرامة( األوثاف, ال فخرىا ىي الوثنية-ما ىو مجد )شرؼيصنعوف لها مجداً بعبادتها "

أنصح جميع في كلمات قليلة يقوؿ " ع التيني من القرف الثاني و بداية الثالث()ُمداف ماركوس مينيسيوس فيلكس -ٛ
المؤمنين بالمسيح الذين تجنبوا األوثاف, ألجل خبلصكم. ... و ألنكم عرفتم اهلل كونوا ُمخلصين, و ليكن خجل 

 ".ٔٔوف أنفسكمأنتم يا أحبائي األحياء تحت األوثاف, تخدع, و يقوؿ ""ٓٔالعذراى في داخلكم عامبلً بطهارة

( إف كاف واحٌد يصنع األوثاف, أو رساماً, ٔٔ: ٙٔ)ىيبوليتس الروماني في كتابو )قوانين ىيبوليتس( يقوؿ : " -ٜ
( من كاف كاىنًا لؤلوثاف, ٙٔ: ٙٔ)" ,"فليتعلم أاّل يصنع وثنًا, و إف كاف ال يؤثر أف يكف فليخرج )من شركة الكنيسة(
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( ساحٌر أو منجم أو عّراٌؼ, أو ُمفسر األحبلـ, أو مفتن الجامعة, ٕٕ: ٙٔ)"", جأو حارسًا لؤلوثاف, فليكف أو يخر 
 .ٔ"أو ُمفّصل أىداب الثيا, أو صانع تعاويذ, فليكفوؿ أو يخرجوا

األيادي الملّوثة بالتقدمات النجسة البد أف تتطهر باألعماؿ الحسنة, و األفواه البائسة يقوؿ "القّديس كبريانوس  -ٓٔ
للحم الملعوف )الذي يُقدـ لؤلوثاف( البد أف تتطهر بكلمات التوبة الحّقو, و الروح البد أف يتجدد و تتقّدس الُممتلئة با

و الدموع المؤمنة تنهمر من العيوف ليس لمّرة واحدة و لكن مرات في القلب المؤمن. لُيسمع التأّوه المستمر بالتوبة, 
األعماؿ الغير بارّة التي  -التي تشهد هلل-ضاعة, )تغسل( بالدموع لتغتسل ىذه العيوف التي نظرت لؤلوثاف بو و مرات, 

السيد ُيحذر باآلالـ, و يقوؿ "", ٖألف الذين يعملوف األعماؿ السيئة يخدموف الشياطين و األوثافو أيضًا ", "ٕعملوىا
ن يجلبوف ألنفسهم ىؤالء الذي", "ٗفي يـو الدينونية, للذين يُطيعوف الشياطين و يذبحوف لؤلوثافباآلالـ, ىذه العقابات 

  ".٘ألنفسهم خطايا خطيرة )ُمميتة(, ىؤالء الذين يُقّدسوف ذبائح لؤلوثاف ال يستطيعوف أف ينتسبوا لكهنوت اهلل

  ".ٙلتتركوا شهوة الطمع عنكم, التي تخدـ األوثاف ال ديانة المسيحثيوناس السكندري " -ٔٔ

غرقوا في )اهلل( بأثامهم التي أغوتهم كفنوف السحر و وا إليو ألنهم لو لم ُيخطئُأغسطينوس أسُقف ىيبو "القّديس  -ٕٔ
لكن األرواح النجسة و يقوؿ "", ٚفنوف السحر و األوثاف و في النهاية قادتهم لتقل المسيح, لكانت مملكتهم بقت

ما  كلو كذلك ", "ٜاألوثاف آلهة كاذبو", و أيضًا "ُٛمتصلة بهذه األوثاف عن طريق ىذا الفن الوضيع )صناعة األوثاف(
العبادة غير , و ُيسميها ""ٔٔأنا أرفض عبادة األوثافيقوؿ "و , "ٓٔاإلنساف من ترتيب ألجل األوثاف فهو خرافة وما يفعل
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عقيدة الشياطين قادت الناس لعبادة اآللهة "", ٕال تسقطوا في خطية عابدي األوثاف"", ٔالواعية لؤلوثاف و الشياطين
 ."٘نحن نعظ ضد األوثاف, و نقتلعها من قلوب الرجاؿ"", ٗألوثافأي توافق بين معبد اهلل و ا", "ٖالمتعددة

 َشْعَبكِ  َواْنَسيْ  ُأُذَنِك، َوَأِميِلي َواْنظُِري، بِْنتُ  يَا ِاْسَمِعي (ٓٔ:  ٘ٗ مز)يوحنا ذىبي الفم يقوؿ في تعليقو على  -ٖٔ
الشياطين جذبت ", و أيضًا "ٙار و الدـأي شعب؟, الشياطين و األوثاف, دخاف الذبائح و البخيقوؿ " َأبِيِك، َوبَػْيتَ 

", كما قاؿ ٛألنكم كنتم قببًل تعبدوف األوثاف و تذبحوف أبنائكم للشياطين", "ٚالناس لعبادة األوثاف, و أبعدتهم عن اهلل
بزيادة قّوة الشياطين إتسعت عبادة , "ٜالوثنّيةقاؿ عن عدـ تمجيد اهلل كإلو أنو الخطّية األولى و الثانية فهي 

  ."ٓٔفاألوثا

الصليب أطاح بعبادة األوثاف, و كل ظهورات الشياطين ُتطرد بهذه القّديس أثناسيوس الرسولي يقوؿ " -ٗٔ
ربنا يسوع ", "ٖٔعبادة األوثاف ىي ببل إلوو يقوؿ " ",ٕٔإختراع األوثاف ليس جيدًا بل ىو من الشيطاف, ""ٔٔالعبلمة

لصليب ا بعبلمة, ""ٗٔالناس عن اآلب و ُيحّطم عبادة األوثاف لمالمسيح الذي ىو حّي جدًا, ال أحد غيره يمكنو أف يعُ 
بالظهور اإللهي هلل الكلمة ظلمة ", "٘ٔتوقف كل سحر, و كل العرافة إلى ال شيء, و كل األوثاف ُأىملت و تُركت

كل  وإنظروا كيف ينتشر إيماف المسيح في كل مكاف, و كل العبادات الوثنية "", ٙٔاألوثاف لم تُعد تظهر مرة ُاخرى
 َأعُبدُ  ال أِلَن ي" دانياؿ )من التتمة(من سفر  ٔو يقتبس", ٚٔشئ ضد إيماف المسيح يختفي يوميًا و يضُعف و يسُقط

، اإِللوَ  بلِ  األَيدي، ُصْنعَ  َأْصناماً   ".َٕبَشر ُكل   على ُسْلطافٌ  َلو والَّذي واأَلْرض، السََّمواتِ  خاِلقَ  الَحيَّ
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ألف إسم إلو يُعطى بمعنى ُمبهم لآللهة الوثنية, ألف كل اآللهة الوثنية ىي شياطين,        " القّديس غريغوريوس النيصي -٘ٔ
    ",ٖو بمعنى آخر يظهر التضاد بين الواحد و الِعّده, الحقيقي و الزائف, بين الذين ليسوا ىم آلهة و بين الذي ىو اإللو

الُملهمين بواسطة اهلل, دعونا نترؾ كل ىذا ألنو ليس من  عندما نسمع ىذه األقواؿ و ما يُماثلها من الرجاؿو يقوؿ "
 َوِمنْ  َنَجاَسِتُكمْ  ُكل   ِمنْ . فَػُتَطهَُّروفَ  طَاِىًرا َماءً  َعَلْيُكمْ  َو َأُرش   (ٕٙ-ٕ٘:  ٖٙ حز)و يقتبس " ",ٗاألبدية عبادة الوثنيين

 َلْحِمُكمْ  ِمنْ  اْلَحَجرِ  قَػْلبَ  َوَأْنزِعُ  َداِخِلُكْم، ِفي َجِديَدةً  ُروًحا َوَأْجَعلُ  ،َجِديًدا قَػْلًبا َو ُأْعِطيُكمْ . ُأَطه رُُكمْ  َأْصَناِمُكمْ  ُكل  
  ".َلْحمٍ  قَػْلبَ  َوُأْعِطيُكمْ 

و يقوؿ ", ٘إحفظوا أنفسكم بأماف في كل وقت أف تأكلوا من ما يُقدـ لؤلوثافكيرلس اأُلورشليمي "القّديس   -ٙٔ
ثاف, لحم أو خبز أو غيرىا من األشياء اأُلخرى, ىي ُملّوثة باإلبتهاالت لؤلرواح األشياء التي تُقدـ في محافل األو "

خدمة الشياطين ىي الصبلة في معابد األوثاف, األشياء التي ُتصنع لتشريف األوثاف عديمة "و أيضًا ", ٙالنجسة
 ".ٚالحياة

القانوف ", "ٛالعبادة من الخالق للمخلوؽأوؿ و آِخر الشرور ىي الوثنية, تحويل غريغوريوس النزيانزي "القّديس  -ٚٔ
 ".ُٜوضع لنا كُمساعد, كحائط مانع بين اهلل و األوثاف

", و يقتبس قوؿ الكتاب ٓٔال تضعوا ثمن الوثن أكثر من المسيح بثمن بخس من الماؿالقّديس باسيليوس " -ٛٔ
ـٌ، الش ُعوبِ  آِلَهةِ  ُكلَّ  أَلفَّ " (٘:  ٜٙ مورمز ) إذا ُأصيب العقوؿ بالشياطين ", "السََّماَواتِ  َصَنعَ  فَػَقدْ  ب  الرَّ  َأمَّا َأْصَنا

  ".ٔٔفسُتداف بعبادة األوثاف
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 ,بهذا أكوف قد قدمت ردًا على النقاط التي أثارىا األخ العزيز ُمدعمًا ما ذكرت بالمراجع و األدلة الكتابية و اآلبائية
ت المسيحية فكرة وثنية, فما الذي يدفع اإلنساف إف كانأختتم ىذا البحث بسؤاؿ واحد يضعو كل منصف أمامو, ,

الوثني لترؾ ملذات الوثنية من ذبائح و جنس و ذىب ليعتنق المسيحية )التي يراىا الُمعترض وثنية( و يتخلى عن وثنيتو 
 القديمة بلذاتها ليعتنق وثنيو ببل ملذات بل و أيضاً يموت ألجلها ؟.

ا و إلُهَنا و ُمخّلُصَنا يُسوع الَمِسيِح الذي لُو الَمْجُد الدائْم مع أبِيِو ُمَباَرْؾ اآلتي بإْسِم الَرْب, ربػَّنَ 
        الصالح و الُروُح الُقُدِس إلى أْبِد اآلِبدين آمِيْن.

( الذي ساعدني كثيرًا في مادة البحث و قاـ مولكا مولكاف)ُشكر خاص جدًا ألخي و ُاستاذي الحبيب 

ْن كل َمْن يرى ما يجب تصحيحو أو تعديلو أو يُمكنو أف يُقدـ مراجعًا في أي بالُمراجعة و التصحيح. أرجو مِ 
(, صّلوا Αγηος Αποιογετής( اإلسم الخاص بي ُىناؾ )Facebook.comمجاؿ أف يُراسلني على )

 ألجل ضعفي. 

 

 «ّبين الَراَنإىل ُهنا أَع »


