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اكرين, وكستعني به, وهو ادُعني  احلؿد هلل رب العادني, كحؿده محد الشَّ

 ـــــر الـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع ظَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

َكة ا  ََشَ

 

 

ولقة  شخاء لؾخدمات آجتامظقةمجعقة   َشكة جمؿوظة ٓباز الدَّ

 

 ُخالصة كتاب:

 وإيامن ظؼقدة كـقستي
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 مملِّف هذا الؽتاب يؽذب ظذ اإلشالم وادُسؾؿني حتذير:

ص مقـا جاد جرجس:  د سسِص ادُ  ,ح لك ظزيزي الؼارئِض يتَّ : كؼطة جوهرية] .11صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

بقعي إىل إكسان ل اإلكسان الطَّ وهي رضورة حتوُّ  ,ؼطة جوهرية ذم غاية إمهقةتزز كُ  ,من كل هذا الؽالم الذي أوَحته لك ,بروح اهلل

بقعي ٓ يؼبل ما اإلكسان الطَّ »حسب كالم الرشول:  ,ة باهلل له كل ادجددرك ويعرف إمور اخلاصَّ حتى يستطقع أن يؼبل ويُ  ,وحيرُ 

ا الرُّ ظـده جفالةه ٕنَّ  ,لروح اهلل  [(.14:2كو 1) «وحي فقحؽم ذم كل يشء .., أمَّ

ص مقـا جاد جرجس:  وحقد والتَّ  ,ثؾقث معـاه أنَّ اهلل ثالث أقاكقم ذم واحدالتَّ ]. 47صـ - , مؽتبة ادحبةكـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

فالعؼل وحده ٓ , ا أن ُكخضع العؼل لإليامنـّ وث حيتاج مِ الُ إنَّ ففم الثّ  كقف يؽون ذلك ؟ . ولؽن:ذم ثالث أقاكقم اهلل واحدٌ  معـاه أنَّ 

ـا حيتاج اإلكسان الذي يبغي تؾك ثؾقث يبحث ذم أظامق اهلل, وهُ ريد أن يعرف حؼقؼة التَّ ٕنَّ الذي يُ  ,وثالُ درك حؼقؼة الثّ يؼدر أن يُ 

فال يؼدر إكسان ما , يػوق العؼل ظظقمٌ  ثؾقث أمرٌ التَّ و .وح تػحص كل يشء حتى أظامق اهللٕنَّ الرُّ احلؼقؼة إىل ظؼل وروح وإيامن, 

ـا كحن كممن بإمور ٕنَّ  ,وحخضع العؼل لعؿل الرُّ فقجب ظؾقـا أن كُ , ٕنَّه ظاٍل ظن اإلدراكات البْشية ,بعؼؾه فؼط أن يدرك حؼقؼته

تعاىل ُتعرف بأب  ,وجد ثالث أقاكقم ذم ذات اهللمعـاه أنَّه يُ ثؾقث التَّ  وحقد.ثؾقث والتَّ وأن لـلِت معًا إىل ففم حؼقؼة التَّ  ,التي ٓ ُترى

 ,وذات واحدة ,وٓهوت واحد ,وهلا جوهر واحد ,وحقد معـاه أنَّ هذه الثالثة أقاكقم هي واحد ٓ تـؼسموالتَّ  .سدُ وح الؼُ وآبن والرُّ 

 [ػة.ات مع الصِّ أو جوهر الذّ  ,«صخص»وإقـوم لػظة ٍياكقة معـاه . وقوة واحدة ,وفعل واحد

ص مقـا جاد جرجس:  راد ادُ  ؟ هل وحداكقة اهلل تتعارض مع كوكه ثالثة أقاكقم]. 51صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

 ,إكَّه إهل واحدومعـى الوحداكقة تعـي , وذلك ٓ يؿـع كوكه ثالثة أقاكقم ,ئة وآكؼسامجزِ بوحداكقة اهلل أنَّ له جوهر واحد غر قابل لؾتَّ 

يس إغريغوريوس الثقئولوغوس يؼول الؼدِّ  .ث إقاكقمثؾَّ إٓ أنَّه مُ  ,ومع كوكه إهل واحد ,ٓ يوجد آلفة أخرى بجواره ,ٓ إهل غره

حقحة هي: كؾؿة اهلل[ ق باإلهلقاتاضِ )الـّ  مجة الصَّ وكحن كعتؼد ٓ , سدُ لؼُ وح اريد أب وآبن والرُّ إكَّام كُ  ,ـا إذا ذكركا اهللإكَّ » :(]السَّ

وٓ يؾزم من ذلك , الثة جيب أن يؽون اظتؼادكا فقه أنَّه اإلهلواحد من همٓء إقاكقم الثَّ  ّل وكُ , ث إقاكقمثؾَّ ذم ثالث آلفة بل إهل واحد مُ 

 ,ة ختتؾفقَّ ولؽن اخلاصِّ  ,واحدةالث أقاكقم ات لؾثَّ ة فقفا معـاها غر أخر. فالذّ كل خاصَّ  ,بل ثالث خواّص  ,آظتؼاد بثالثة آلفة

ود ُج ته احلقاة. غر أنَّ وُ قَّ وخاصِّ  ,س هو اهللدُ وح الؼُ طق, والرُّ ته الـُّ قَّ وخاصِّ  ,ته الوجود, واهلل هو آبنقَّ وخاصِّ  ,فأب هو اهلل

ا الوحدة ففي ذم اجلوهر. ,ة بإقـومتصَّ ات خُم قَّ ٕنَّ اخلاصِّ  ,ات لؽل أقـوم ٓ يـػي الوحدة بقـفمقَّ خاصِّ  يس أثـاشقوس يؼول الؼدِّ  «أمَّ

أظـي  ,إقـومقة فؼط ز ظن بعضفا باخلواّص قَّ ؿَ تَ إقاكقم تَ س ظذ أنَّ مشَّ ستؼقم هو مُ إنَّ اإليامن ادُ » وص أيضًا:ُص ذم هذا اخلُ  شولّ الرَّ 

وله  ,سدُ وح الؼُ ة أقـوم الرُّ وخاصَّ  ,ةوَّ ـُ وله البُ  ,ة أقـوم آبنوخاصَّ , ةوَّ بُ وله إُ  ,(ة إوىلؾَّ هو العِ ) ة أقـوم أب إكَّه غر معؾولخاصَّ 

 ثمّ وذم أخرين بؿػرده ما لقس ذم إقـومني أخرين, وذم أخرين ما لقس فقه,  ,التي فقفا كل أقـوم , وهذه هي اخلواّص آكبثاق

, أي أنَّ كل ما لًب وآبن بقعة الواحدةوالطَّ , ات الواحدةحدة والذّ تشسك إقاكقم الثالثة باجلوهر اإلهلي ذم ففم اإلرادة الوا 
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بؿعـى واحد وظظؿة  ,ـسب إىل أخرػات اإلهلقة, فؽل صػة من صػات الالهوت تُ س ما لًخر من إلؼاب والصِّ دُ وح الؼُ والرُّ 

 [«بقعة واحدة.واحدة, وذلك ٕنَّ الطَّ 

ص مقـا جاد جرجس:  إنَّ اإليامن ادسؽوين » يس أثـاشقوس الرشول:يؼول الؼدِّ ]. 62صـ -, مؽتبة ادحبة وإيامنكـقستي ظؼقدة الُؼؿُّ

وأقـوم , أقـوم أب آخر فننَّ , ؿي اجلوهرؼسَّ وٓ مُ , غر مغشوش إقاكقم ,وثالوث ذم وحداكقة, هو أن كعبد اهلًإ واحدًا ذم ثالوث

. تساوية ذم إزلقةوظظؿة مُ , تساوياً وجمدًا مُ , س ٓهوتًا واحداً دُ وح الؼُ وآبن والرُّ لؽن أب , س آخردُ وح الؼُ وأقـوم الرُّ , آبن آخر

لقس مصـوظًا  ب ]ٓبد وأنَّ ادملِّف قد أخطل, وادؼصود ُهـا هو: أب[س. فأدُ وح الؼُ فؽام هو أب كذلك آبن, وكذلك الرُّ 

 [«ـبثق.بل مُ  ,س من أب غر مصـوع وٓ خمؾوق وٓ مولوددُ وح الؼُ والرُّ  بل مولودًا من أب,, وٓ خمؾوقًا وٓ مولودًا من أحد

ص مقـا جاد جرجس:  كعرف ثالثة » س اإلشؽـدري:يس كرلُّ من أقوال الؼدِّ ]. 62صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

 [.«ـبثق من أب وحدهس ادُ دُ وح الؼُ والرُّ , أبوآبن الوحقد ادولود من , أب الذي ٓ ابتداء له ,وكممن هبا ,أقاكقم

ص مقـا جاد جرجس:  وس دُّ وس الؼوي, قُ دُّ وس اهلل, قُ دُّ قُ » ثؾقث وإجبقة:التَّ ]. 63صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

الذي ُصؾب ظـَّا  ,وس احلي الذي ٓ يؿوتدُّ وس الؼوي, قُ دُّ وس اهلل, قُ دُّ قُ  .الذي ُولد من العذراء ارمحـا ,احلي الذي ٓ يؿوت

ادجد لًب  .ؿوات ارمحـاإىل السَّ  دَ عِ وَص  ,الذي قام من إموات ,وس احلي الذي ٓ يؿوتدُّ وس الؼوي, قُ دُّ وس اهلل, قُ دُّ قُ  .ارمحـا

وث الُ ا الثّ أّيُّ , س ارمحـاؼدَّ وث ادُ الُ ا الثّ أّيُّ , ارمحـاس ؼدَّ وث ادُ الُ ا الثّ أّيُّ  .هور آمنيس أن وكل أوان وإىل دهر الدُّ دُ وح الؼُ وآبن والرُّ 

ّٓ  .س ارمحـاؼدَّ ادُ  وث الُ الث تؼديسات إصارة إىل الثّ ـا الثَّ وهُ  « ..تـايا رب اغػر لـا خطاياكا, يا رب اغػر لـا آثامـا, يا رب اغػر لـا ز

 وث.الُ تلكقد حؼقؼة اإليامن بالثّ  ,«س ارمحـاؼدَّ وث ادُ الُ ا الثّ أّيُّ » :اتمرّ  وث ثالثالُ وكداء الثّ  س.دُ وح الؼُ أب وآبن والرُّ  :وسدُّ الؼُ 

ر كؾؿة  [دلقل الوحدة ذم اجلوهر. ,اتثالث مرّ  ,«يا رب» :وتؽرا

ص مقـا جاد جرجس:  وظؾَّم تعؾقامً خاضئًا ظن  ,شؼػاً كان أُ  بدظة شابؾقوس:]. 88صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

وث أقـوماً الُ فجعل من الثّ  ,«بل أشامء ثالثة مظاهر ٕقـوم واحد ,س لقست أشامء أقاكقمدُ وح الؼُ نَّ أب وآبن والرُّ إ»وقال:  ,ثؾقثالتَّ 

هذا أيضًا حؽم ظؾقه  .سدُ الؼُ وح ومرة ثالثة هبقئة الرُّ  ,ومرة أخرى هبقئة آبن ,طفر مرة هبقئة أب ,هو أقـوم اهلل أب ,واحداً 

حتى أَع أظداءك موضئًا  اجؾس ظن يؿقـي :ب لريبقال الرَّ » واشتـد أباء ظذ أيات: ,كةادجؿع باحلرم والؼطع من الْشَّ 

ققؿه ذم وأنا أ ,أنَّ كل من يرى آبن ويممن به تؽون له حقاة أبدية :ٕنَّ هذه مشقئة الذي أرشؾـي»وأية: , (1:118)مز « لؼدمقك

 [(.48:6)يو « القوم إخر
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ص مقـا جاد جرجس:   لقبي إصل, شؽـدري اإلقامة, قّس  آريوس:]. 76صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

 ٓهوت ادسقح َدّ وكْش بدظته ذم مديـة اإلشؽـدرية , ستؼقمه َلَّ ظن اإليامن ادُ لؽـَّ , ين والػؾسػةه ذم أمور الدِّ تػؼِّ ظامل مُ  ,أرثوذكيس

ٓ فضل  .غرولذلك ففو قابل لؾتَّ  ,مل يؽن آبن أزلقاً »: وقال ظن ادسقح أيضاً  ,بؿشقئة أب دَ ُوجِ  ,قائاًل إكَّه خمؾوق ,(أقـوم آبن)

ً لعؾو مؽاكته  ,ولؽـه ظال الؼقؿة ,لقس آبن اهلًإ بجوهره .ل به أب ظؾقهإٓ بام تػضَّ  ,لالبن وٓ ققؿة له ظذ شائر ادخؾوقات كظرا

  - [ٓهوت ادسقح. ص تعؾقم آريوس َدّ ؾخَّ هذا هو مُ  .«سبة لؾؿخؾوقات إخرىبالـِّ 

ص مقـا جاد جرجس:  ظؾَّم بلنَّ جسم السقد ادسقح  بدظة أبولقـاريوس:]. 88, 79صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

والؽؾؿة صار » :ستـدًا ذم رأيه ظذ ما ورد باإلكجقلمُ  ,ػس اإلكساكقةحلَّ فقه قام مؼام الـَّ  ٕنَّ الالهوت الذي ,ػس والعؼلمعدوم الـَّ 

 ,وآبن أظظم ,وح ظظقمفالرُّ  ,الثة أقاكقمـاك تػاوت ذم الثَّ نَّ هُ إ» وظؾَّم أيضًا: ."والؽؾؿة صار إكساكاً " :ومل يؼل اإلكجقل ,«جسداً 

س حمدود دُ وح الؼُ والرُّ , ٓ اجلوهر ,وآبن حمدود الؼوة .وٓ اجلوهر ,ب غر حمدود ذم الؼوةنَّ أإ»وقال:  .«وأب أظظم من كؾقفام

 [كة ادسقحقة.وقطعه من الْشَّ  ,حؽم ادجؿع ظذ أبولقـاريوس باحلرم .«الؼوة واجلوهر

ص مقـا جاد جرجس:  , بطريرك الؼسطـطقـقة ضريؼه َلَّ كسطور كسطور:]. 82, 81صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

نَّ ادسقح إن قآ اذؾال ,(Theodore)وثقودور ( Diodore) ـؼادًا وراء إشؼػني ديودورمُ  ,الػًا لرأرثوذكسقةعؾِّم تعؾقامً خُم وبدأ يُ 

ا ابن اهلل ففو ادولود من اهلل, هو ادولود من مريم ي ادسقح لذلك ابـاً  ,مريموأنَّ ابن اهلل هذا حلَّ ذم ادسقح ادولود من , أمَّ  .فسؿِّ

ً أنَّ وبدأ يُ  ,. وكسج ظذ مـواهلام بعد موهتام كسطور أشؼف الؼسطـطقـقةعؿةأحدمها باجلوهر وأخر بالـِّ  ,فننَّ هلل ابـنيوظؾقه,  عؾِّم جفرا

ي العذراء بوالدة سؿِّ أن كُ  ٓ حيّق  :. وبـاء ظؾقهولقس ادسقح اإلهل, أي ادسقح اإلكسان ,بل الـاشوت ,ولد من العذراءالالهوت مل يُ 

 ,ينجمؿع مسؽوين حرضه مائتان من إشاقػة ورجال الدِّ  ,غراكعؼد بلمر ادؾك ثقئودوشقوس الصَّ  .بل والدة ادسقح اإلكسان ,اإلهل

وضبقعة  ,سقح أقـوم واحدوأظؾن ادجؿع أنَّ ذم اد ,وحرم ادجؿع كسطور وبدظته. س الؽبر بطريرك اإلشؽـدريةيس كرلُّ برئاشة الؼدِّ 

مة ؼدِّ ووَع ادجؿع مُ  ,«والدة اإلهل» ولذلك فننَّ العذراء ُتدظى بحّق  ,من غر ما اختالط وٓ امتزاج وٓ اشتحالة ,ادواحدة بعد آحتِّ 

 [.قؼاويقاكون اإليامن الـِّ 

ص مقـا جاد جرجس:  ظؾَّم أنَّ جسد ادسقح  ,من الؼسطـطقـقة ّس قِ  أوضاخي:]. 83صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

 :س اإلشؽـدرييس كرلُّ ك يوضقخس بعبارة الؼدِّ متسَّ ». ظؾقه أٓم وٓ إوجاع ولذلك مل حتّل  ,وأنَّه خيتؾف ظن أجسادكا ,لطقف

والـاشوت قد  ,الـاشوت وابتؾعه بلنَّ الالهوت قد امتّص  ,بقعة الواحدة ظـدهوقال ذم تػسره معـى الطَّ . "اد"ضبقعة واحدة بعد آحتِّ 

طابؼاً ـؽر أن يؽون جسد ادسقح مُ ولذلك ففو يُ . ابتؾعفا البحر أو ادحقط ؼطة من اخلّل وكلنَّه كُ  ,ل إىل جوهرهوحتوَّ  ,تالصى ذم الالهوت

وبعبارة  ,لؽـَّه مل يؽن جسدًا إكساكقاً  ,. وإذا كان قد طفر لؾـاس أنَّ ادسقح جسد إكسانففو ظـده جسد إهلي, ٕجسادكا أو من ضبقعتفا

 [.(1992تاريخ الػؽر ادسقحي بني اإلشؽـدرية وروما وبقزكطة, يولقو  –)إنبا غريغوريوس  «.هنَّ الـاشوت قد تللَّ إ :أخرى
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ص مقـا جاد جرجس:  ودفاظه ظن  ,الؼسطـطقـقةجمؿع  ,ادجؿع ادسؽوين الثاين]. 78صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

وأنَّ أب وآبن مها من جوهر  ,س خمؾوقدُ وح الؼُ وكادى بلنَّ الرُّ  ,بطريرك الؼسطـطقـقة ,َلَّ مؼدوكقوس أشباب اكعؼاده:. ثؾقثالتَّ 

بطريرك  ,س إولفحؽم ادجؿع برئاشة إنبا تقؿوثاو ,ؾون مجقع اهلقئات ادسقحقةؿثِّ يُ  ,أشؼػاً  158ن من ؽوَّ فاكعؼد جمؿع مُ واحد, 

والثاين , وث ذات واحدة أقـوم واحدالُ نَّ الثّ إإول لتجديػه بؼوله . وأبولقـاريوس, بحرم مؼدوكقوس وزمقؾقه شبؾقوس ,اإلشؽـدرية

يس وأقاموا مؽاكه الؼدِّ  ,وضردوا مؼدوكقوس من الؽـقسة .إكساكقة كاضؼة دون كػسٍ  ,فؼط د بجسدٍ نَّ ادسقح احتَّ إلتجديػه بؼوله 

 [.قؼاويبعد أن أقرَّ ادجؿع قاكون اإليامن الـِّ  ,له تؽؿؾةً  ,وأَافوا إىل قاكون اإليامن مخس موادلوغوس, قئوغريغوريوس الث

ص مقـا جاد جرجس:  م ذم مديـة 449اجتؿع جمؿع ديـي مسؽوين شـة ]. 84, 83صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

أشؼف  (Flavien)وفالفقني  ,وأصفرهم ديسؼورس بطريرك اإلشؽـدرية ,ينحرضه مائة وثالثون من كبار رجال الدِّ  ,أفسس

 ,وملَّا َمُثل أوضاخي أمام ادجؿعأشؼف أفسس.  (Estafenne)أشؼف أورصؾقم, واشطػن  (Juvenal)الؼسطـطقـقة, وجقوفـال 

كة الْشَّ  ومل حيرموه حّق  ,احلارضون اظسافه بَِل فؼَ  ,اإليامن الذي وَعه جمؿع كؼقةؽه بؼاكون ومتسُّ  ,ظاد فلظؾن رجوظه ظن خطله

. فؼام ادجؿع قهقـومَ أذ رأي كسطور ظن ضبقعتي ادسقح وبِّ وقام البعض حُي  ,إٓ أنَّه ُذكَِرت ذم ادجؿع ظؼقدة كسطور ظرَاً  ,ادسقحقة

وكان من بقـفم فالفقان  ,ذون بدظة أوضاخيبِّ وصًا ظـدما طفر لػقف مـفم حُي ُص ُخ  ,ضال بني أظضائهالـِّ  هلذه العؼقدة وقعد. واصتدّ 

(Flavien),  وباشقؾقدس أشؼف شؾوكقة(Basiledes),  وإيباس(Ibas)  َّها, وتقودوريت أشؼف الر(Theodret)  أشؼف

إمر  ,كة ادسقحقةالْشَّ  حّق بتدظني واكتفى ادجؿع بلن حرم همٓء ادُ  ,قزص, وأندراوس وتقودور وأوشابقوس أشؼف دوريؾقه

ا جعؾه يسعى لعؼد جمؿع مّ  ,ينٕنَّه حرم رهطًا كبراً من رجال الدِّ  ,ديسؼورسوشخطه ظذ  الذي أثار اشتقاء ٓون أشؼف روما

رئاشتفا إىل جمؿع  ومل يدعُ  ,ؿوه بلنَّه ٓ يعـى بؽـقسة روماواهتَّ  ,بديسؼورس ام أنَّه وصى قومٌ ٓ شقَّ  ,ظر ذم أحؽام جمؿع أفسسإلظادة الـَّ 

 ,ظر ذم جمؿع أفسس وقراراتهوأقـع اإلمزاضور مرشقان أن يعؼد جمؿعًا إلظادة الـَّ  ,, فعؿل لقون أشؼف روما بـصقحة الوصاةأفسس

 [.ظؼد جمؿع ذم خؾؼقدوكقة وفعاًل تمّ . ادسقح وذم ظؼقدة ضبقعتّي 

ص مقـا جاد جرجس:  ظذ إحلاح لقون أشؼف  بـاءً : م(451جمؿع خؾؼقدوكقة )]. 84صـ -ادحبة , مؽتبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

فلظؾن ديسؼورس ذم هذا ادجؿع  ,رب من الؼسطـطقـقةاكعؼد جمؿع خؾؼقدوكقة بالؼُ  ,(Marcien)ودظوة اإلمزاضور مرشقان  ,روما

ا لقون .اظتؼاد كـقسة اإلشؽـدريةوهذا هو  ,ستلنِّ هي ضبقعة اإلهل ادُ  ,دجسُّ أنَّ لؾؿسقح ضبقعة واحدة بعد التَّ  فلظؾن أنَّ لؾؿسقح  ,أمَّ

 .حؽم حزب أشؼف رومقة ظذ ديسؼورس بحرماكه وظزله ,مامرات ودشائسـاورات ومُ شاورات ومُ . وبعد مُ ضبقعتني ٓ واحدة

ٓ  وكحن كؽـقسة أرثوذكسقة. اوبني كـقسة اإلشؽـدرية وكـقسة روم , ادسقحيحدث آكؼسام الؽبر بني العاملَ وكتقجة هلذا ادجؿع .. 

 [.كعسف بؿجؿع خؾؼقدوكقة
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ص مقـا جاد جرجس:  د ثالثقات من إكشاء اخلالق العظقم ذم ظؿل رَّ هذه جُم ] .154صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

والذي ٓ يشبفه يشء أو  ,إظظم الالمتـاهيوث اإلهلي الُ ما هي إٓ خقط رفقع يؼودكا إىل الثّ  ,ومن خؾؼه هذه الثالثقات العجقبة ,يديه

 [إىل إبد آمني., الذي له ادجد الدائم اإلهل الواحد, أب وآبن والروح الؼدس الذي هو: ,ثالوث آخر

ص مقـا جاد جرجس:  ين ظـد قدماء إدب والدِّ »وقد جاء ذم كتاب ]. 135, 134صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

م ثالثة أقاكقم ذم إهل وهو ظبارة ظن )آمون( و )خـو( و )موت(.  ,وثالُ واظتؼد أهل ضقبة بالثّ » :«76صـ ,ادرصيني وكاكوا يرون أَّنَّ

وجود  ,وما شاظد ظذ اكتشار ادسقحقة ذم البالد ادرصية»شار إلقه ظن دياكة قدماء ادرصيني: وقد ورد ذم هذا الؽتاب ادُ  «.واحد

فننَّ الؼواظد التي وَعفا "بتاح حوتب" قبل  ,عالقم التي كْشها السقد ادسقح وآثـا ظْش رشوًٓ كثر من مبادئ ادرصية والتَّ به ذم الشَّ 

ؽافلة والعؼاب ظن إظامل التي وكان مبدأ ادُ  ,ومُتاثل ما ورد ذم إمثال واجلامعة ,هي من أشؿى ما ُكتِب ,ادسقح بثالثة آٓف شـة

وآظتؼاد  ,د ويعقش ظذ إرض ذم صؽل إكسانوكاكوا يعتؼدون بلنَّ اهلًإ يتجسَّ عؿل ذم احلقاة اجلسدية معروفًا ظـد قدماء ادرصيني. تُ 

ة كثرة ظذ اإليامن بؼقامة جسد وجد ذم الؽتابات ادرصية الؼديؿة أدلَّ وتُ  ,يـوكة وققامة أوزيريس يرجع إىل ظفد أول أٍة مرصيةبالدَّ 

م فقفا ضعام ٓ يػـى من لدن اإلهل, وشامء روحقة ؼدَّ ووجود شامء يعقش فقفا إبرار مع إهل من كور, ووجود شامء مادية يُ  ,روحي

وهو ظـدهم أن يعقش اإلكسان مئات ألوف ألوف  ,ود من كصقب إبرارؾُ ـبثق من اهلل. وأنَّ اخلُ ور ادُ يستؿد فقفا الغذاء من الـُّ 

 [«ـني.السِّ 

ص مقـا جاد جرجس:  وكان ادرصيون يعتؼدون ذم ثالوث إيزيس وأوزوريس ]. 136صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

 :ل قول السقد ادسقحثِّ متُ , ورة مرصية ذم قرص أنس الوجودوتوجد ُص  .م الثالثووكاكوا يعتؼدون أنَّ أوزوريس قام ذم القوحورس, 

ؾه, واشم ؿثِّ فلظطى كؾؿته لالبن الذي يُ  ,أي إزل ,ة )حوحي(بَّ والؼُ  ,امءوقالوا أنَّ أب )را( موجود ذم السَّ  «.أنا الؼقامة واحلقاة»

اكـني ظذ إرض. وهو يـطق بؽالم اإلهل لؾسَّ  ,الم, والؽؾؿة احليويؾؼبوكه )بقو أم حتب( أي مؾك السَّ  ,آبن )يوشا( أو )يوشو(

. وإنَّ احلقاة ذم إرض تعؼبفا الؼقامة ذم اضب آبن بلنَّه هو الذي يرى أبوهو خُي يت بالؼقامة وادجد, وإن كان كالم اهلل هو الذي يل

 «.أنا ذم أب وأب ذمّ » :كام ورد ذم اإلكجقل ,«وأنا هو ,هو أنا: »ويؼول آبنوح فؼط دون اجلسد. امء لؾرُّ أي السَّ  ,أرض إبدية

َ كفـتفم بوحداكقة اهلل ,وصؾوا إىل درجة شامقة ذم ظؾم أداب دماء ادرصينينَّ قُ إ :فمّ ادُ  م  ,وفالشػتفم بادحبة, وَبْشَّ حتى ققل أَّنَّ

ياكة . هذه هي الدِّ طفورها قبل ادسقحقة لؾدياكة طالً  كاكت الؼديؿة ادرصية الدياكة أنَّ  معي قل بل .ورهافُ ظرفوا مبادئ ادسقحقة قبل طُ 

 [.دماءوكقػقتفا ظـد أجدادي الؼُ 
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ص مقـا جاد جرجس:  م أشؿى الزامهة هُ : ثالوث اهلـدوشقة )ذم اهلـد(]. 145, 144صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

بائح إٓ ذم م الذَّ ؼدَّ وٓ تُ  ,ة اهلـدوشقةون كفـة إمّ دُّ عَ ولذا ففم يُ صآً بأهلة, م يعتزون أنػسفم أكثر الـاس اتِّ بؼات ذم اهلـد, وهُ الطَّ 

وذم الزمهقة . صاحلة مع اجلوهر اإلهلي العظقمعتز وشقؾة ادُ ففي تُ  ,ياكةوس دورًا كبراً ذم هذه الدِّ ؼُ بائح والطُّ وتؾعب الذَّ  .حرضهتم

ذهـقة أكثر ففو فؽرة  ,. وهذا اجلوهر اإلهلي إظظم يسؿوكه برامها. وبرامها هذا لقس خالؼاً يوجد جوهر إهلي غر صخيص وٓ َّنائي

امقة ات الّس ر وجود الذّ يتصوَّ  ,ادوكتقجة هذا آحتِّ , حد هبذا اإلهلتؼسن وتتَّ  ,سامة )آمتا(ػس البْشية ادُ ولؽن الـَّ  .مـه إرادة ظامؾة

ظن تػؽره هذا وجود فـشل . لر ويتلمَّ ػؽِّ نَّ برامها أخذ يُ إ» ـاك حؽاية حتؽقفا الزمهقة ظن خؾؼة العامل وهي:وهُ  سامة )برامها آمتا(.ادُ 

 [هو خالق الؽون وكل ما فقه من خمؾوقات. الذي ,. ومن تؾك البقضة ُولد برامها ادذكرتطورت إىل بقضة ذهبقة ,بةصَّ بذرة خُم 

ص مقـا جاد جرجس:  د قامت فؽرة دمسُّ : دين )ذم اهلـد(تجسِّ ثالوث أهلة ادُ ].145صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

ب باإلهل ؾؼَّ ومعه )شقػا( ادُ  ,وادحبة اإلهلقة ,ؼقةؾُ م اخلُ قَ وذج الؽامل لؾؼِ ؿُ والـَّ , أهلة ذم اهلـد ظذ أشاس أنَّ )فشـو( اإلهل احلافظ

ن  كا بآصساك مع )برامها( اخلؾق بني أهلة الثالثة.وَّ قد كَ  ,لر والؼاتِ دمِّ وكه باإلهل ادُ ػُ والذي يِص  ,إكز ثالثتفم ثالوثًا بدت كوَّ

 .هو اإلهل ادعبود أكثر من زمقؾقه أخرين ,ردمِّ اإلهل ادُ  ,. وكان من كتقجة ذلك أن صار )شقػا(ىدة ذم أوَاع صتّ تجسِّ ره ادُ ظاهِ مَ 

ؽم حُ بِ  بّل  ,دمرلداظي التَّ لقس  ,دمرثابر ظذ التَّ أنَّه إهل قوي مُ  ,ؽريم لإلهل )شقػا(وهذا التَّ  ,الػؽرة الػؾسػقة وراء هذه العبادة ولعّل 

ٌِّ ويُ  ضبقعة ظؿؾه من خؾق الؽون وإدارته بؼوة واقتدار. ػل ُتْعَدم ومع وٓدة الطِّ  ,ر البقضةون ذلك بلنَّه مع فؼس الؽتؽوت ُتَدمَّ ػ

 [عقػة اهلزيؾة.ػولة الضَّ ػات الطُّ جولة تزول ِص وغ الرُّ ؾُ جرثومة اجلـني. ومع بُ 

ص مقـا جاد جرجس:  هو ظاش ذم بالد فارس قبل ادقالد : ثالوث زرادصت]. 144صـ -, مؽتبة ادحبة كـقستي ظؼقدة وإيامنالُؼؿُّ

وملَّا كان الـاس ذم بالد فارس خيتؾػون ذم ظباداهتم  وذم ظفده طفرت حركة إصالحقة ديـقة ُظرفت بدين زرادصت. ,بوقت ضويل

 آلفة الْشَّ  ,وفريق يعبد الشقاضني ,«وم الالمعةجُ الـُّ »سامة يعبد آلفة اخلر ادُ فريق  م الـاس إىل فريؼني:فؼد قسَّ  ,بسبب تعدد أهلة

ماهتا, دِ ؼْ وأبطل ظؼائدها وتَ  ,وصجب ظبادة الـاس هلا ,كبذ كل أهلة التي كان يعبدها بـو قومه ,فؾامَّ طفر زرادصت ,«ادةالّس »سامة ادُ 

 .الذي جاء هو رشوًٓ له وداظقًا إلقه ,اإلهل الواحد احلؽقم ,«أهورا مازدا» عبادةوكادى ب , وآلفة اخلرودظا إىل ترك كل آلفة الْشَّ 

 [ادة, أهورا مازدا.جوم الالمعة, الّس هي الـُّ  ,ـاك ثالثة آلفة ظبدها الـاس ذم بالد فارسوبذلك يؽون هُ 
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 ذم اخِلتام ......

 ُمتَّبعني فقه هدي كبقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِه َوَشؾَّم كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا الَعَؿل, وأن يؽون خالصًا لوجفه تعاىل,

ظوية (, ببـك آشتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة شخاء لؾخدمات آجتامظقة برقم )شاهم معـا بدظؽم دشاريعـا الدَّ
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