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كييرلس .. عجليت اهلهية بنهايية بالقاسصا المت بصر يلصيل القلص     عع ووصصف بتريرك صا، البابصا كيصرل ،  الكنيسة التيي أللميت العيالم
وبيدا ليي كييرلس  عع والذي يمسح بين يديض بإتراف الدنيا واآلخصرم    أيامه السوداء، لقد جعل المدينة كئيبة كالخراب منذ تولى أمرهم

فحييح األفياعي، وكانيت  أ أحصد م     عع ووصف أصواي ك نت صا ور بان صا مصن خصال مقبال علي اإلمساك بإطراف السماوات واألرض
 ع وبالقسصام الن مصين الصذي إنهيم يتكياثرون حولنيا كيالجراد، يميلون اليبالد مثيل لعنية حليت بالعيالم  ع و   لهجته الذعة كلسع العقارب 

قصأ والمنتص ع وأن البابصا يكاد اللحم أن ينفرز من أبدان م الضصخمة الن مصةع وأن الصدين ت يكصون بالنسصبة ل صم دينصا كت كذا كصان ينصائ  الي
حر   لى ئتأ الفيلسوية الو نية  يباتيا انتقاما من صاع وأنصض اضصت د الي صود وتصرد م مصن اإلسصكندرية ت بصراع و يصأ د زيصدان الخصال  
لقصا  الصصلي  أرضصا  والصتخل  مصن زي الر بنصة ع وأن اليصود م بالنسبة لبتأ روايتض الرا ص  يصا الل صو وممارسصة ال صن  مصق السصائتاي وال

كلى ال نة المفقودم التصا يقصد ا بيصد أن انفتحصي  ينيصض و صرف الشص وم ال نسصية تتحقص  يقصت يصا اليصودم لممارسصة ال صن  الصذي يحقص  لصض 
 السيادم والخلودع

كمصا ز صصم أن ال راتقصة  صصم الصصذين كصانوا  لصصى صصوا  وأن أتبصصار كنيسصصة اإلسصكندرية  صصم ال راتقصةعع كمصصا صصصور م ك بتصاأ الروايصصة والصصذين 
 وا يم لون الخير والح  وال ماأع يا حين صور كنيسة اإلسكندرية ور ال ا باثشرار ومم لو الشر يا اليالمععكان

ونادى بنلرية يريبة، لم يقأ ب ا أحد ئبلض؛ و ا نلرية الال وي اليربا، والتا تقوأ أن ال راتقة مصن أم صاأ يريصو  ونسصتور وبصول  
أئصر  لال صصوي اإلسصالما، و يل صم كمسصصلمين ئبصأ اإلسصالم ومتحصصد ين بصالقرين ئبصأ القصصرينع  السموسصاتا كصانوا  ربصا ع وأن ت صصوت م كصان

 بأ وئاأ أن  لم الكالم  و تتور ليلم الال وي المسيحا اليرباع
بدار ينا، يقد أكد د زيدان يصا كصأ أحادي صض الصصحفية والتلفزيونيصة، ويصا البحصث الصذي ئدمص ض وبريم ز مض أن ما كتبض  و م رد رواية وال

يصصا مصص تمر القبتيصصاي اثخيصصر، أن كصصأ مصصا  صصا  يصصا الروايصصة  صصو حقيقصصاع سصصوا  اثحصصداث أو الوئصصاهق أو الشخصصصياي باسصصت نا  شخصصصية 
 البتأ  يبا التا رسم ا من خيالضع

اهلل  صو  كما ز م أن  زازيأ  و الشيتان وأن اإلنسان  و الصذي أختر صض، أي الشصيتان، ليبصرر بصض الشصرور والختايصا التصا يفيل صاعع وأن



 نقي   زازيأ وأن اإلنسان الذي خل  شخصية  زازيأ خل  شخ  اهلل، الذي وصفض بالم لوم، ليبرر بض و ودم والخير الذي ييضع
والسص اأ اآلن  صو؛  صأ مصصا اد صام د يوسصف زيصصدان صصحي  ع و صأ مصصا كتبصض يصا روايتصض يصصدأ  لصى ميريصة كاييصصة بالتصارية ع أم يصدأ  لصصى 

  لى أنض يزور التارية ع  أ بالتارية ع أو يدأ 
 

  



 الفصل األول
 د يوسف زيدان

 وخدعة المخطوطات وعزازيل والراهب
 

تبصصدأ الروايصصة بخد صصة مصصن الكاتصص  يصصز م يي صصا أنصصض أكتشصصف مختوتصصاي سصصريانية كتب صصا را صص  مصصصري  صصا  يصصا ديصصر سصصريانا يصصا القصصرن 
ونشصر ا كلصى اليربيصةع  لمصا ب نصض ت ييصرف اللرصة السصريانية كت شصكال ي صو لصي  مصن المتخصصصين الخام  الميالدي وأنصض ئصام بتر مت صا 

 حتى يتر م من اع ويدور محور الرواية كما سنرى  لى  ال ة محاور رهيسية  ا: 
اخلا أو  قصصأ ( شخصصية  زازيصأ أو الشصيتان، كمصا صصورم د يوسصف زيصدان، والصذي نكتشصف مصن خصالأ حصواراي الروايصة أنصض اثنصا الصد1 

اإلنسان الباتن وأنصض مو صض الروايصة ومحصرح أحصدا  ا والصدايق والبا صث  لصى كتابت صا، بصأ نكتشصف أنصض  صو نفسصض الصدكتور يوسصف زيصدان، 
يْر ْأنأ  ِلُكيل  امير ش ْشيياْطاُنُه، ْحتأيى ْأْنيا،حيصث يقصوأ، د زيصدان، يصا ك صدا  الروايصة   كات  الرواية، أو اثنا الداخلا لض أو  قلض البصاتن  ْغيا

ييْلْم.. ييِه ْفْلسا ولكصصن يبصصدو أن الصصدكتور يوسصصف زيصصدان تمكصصن منصصض  .)حييديثش شييريف، روام اإلمييام البخيياري بلفييلش  ريييب "،  اهلل أعييانني ْعْليا
 لم يستتق أن يترل   ليض يرلبض وصور لض بأ يبرح لض أحداث الروايةعشيتانض أو  زازيلض ي

د صصض د زيصصدان والصصذي تتحصرح اثحصصداث حولصصض ويحرك صصا والنصات  بلسصصان الصصدكتور زيصصدان وأيكصصارم، ( الرا ص   يبصصا بتصصأ الروايصصة الصذي ابت4 
والذي يحركض  زازيأ أو شيتان الدكتور زيدان تواأ الروايصة، ي صو شخصصية و ميصة ت و صود تصاريخا ل صا، وئصد ابتد صض الصدكتور زيصدان 

وتسصا  ثئصد   قاهصد اع و صذم اثيكصار ئصدم ا الصدكتور زيصدان يصا  ليضق  لصى لسصانض كصأ أيكصارم التصا تسص  الكنيسصة المصصرية ور ال صا
 بحث مكتو  بيد نشر الرواية يا م تمر القبتياي اثخير، ولم ينكر ا بأ تمسح ب ا وز م أن ا نلريتض الخاصةع

الكنيسية التيي أللميت ا   ( كنيسة اإلسكندرية، والتا كت  الرواية أصال  ليشوم صورت ا ويصف ا بالقسوم والتخلف واللصالم وئصاأ أن ص3 
م(، والبابا كيصرل  الملقص  بيمصود الصدين البتريصرح الرابصق 214 – 383 ع و لى رأس ا البابا  اوييل  البتريرح ال الث واليشرين   العالم

ثييياوفيلوس المهيييووس وخليفتيييه األشيييد هوسيييا م(، مصصصن سلسصصصلة بتاركصصصة اإلسصصصكندرية، والصصصذي وصصصصف ما     222 - 214واليشصصصرين  
 عع واإليمصان  الجراد، يلكلون كل ما هو ييانع فيي المدينية، ويملئيون الحيياة ك بية  ع كما صور ر بان ا ور اأ الدين يي ا     كيرلس

  ع ال يكون إيمانا، إال إذا كان ينا ض العقل والمنطقبالنسبة ل م   
 
 خدعة المخطوطات وخداع د زيدان:  - 1

ولكصصا يصصصأ كلصصى أ دايصصض ل صص  لحيلصصة أدبيصصة ييصصر م لويصصة يصصا اثد  اليصصالما بصصصفة  امصصة واثد  اليربصصا بصصصفة خاصصصةع يبصصدأ روايتصصض 
بخد ض وحيلة يخدر ب ا القرا  لكصا يصو م م أن مصا يقولصض  صو و يقصة تاريخيصة حقيقيصة، ز صم يي صا أنصض اكتشصف مختوتصاي سصريانية كتب صا 

يصا القصرن الخصام  المصيالدي وأنصض ئصام بتر مت صا ونشصر ا  لمصا ب نصض ت ييصرف اللرصة السصريانية كت را   مصري  ا  يصا ديصر سصريانا 
شصصكال ولصصي  متخصصصصا  يي صصا لدر صصة أن يتصصر م من صصاع يالموضصصور كلصصض مصصن ت ليفصصض وخيالصصةع لصصذلح  ا مصصض ك يصصر مصصن النقصصاد والكتصصا  يصصا 

المز ومصة  صا محص  خيصاأ مصن ت ليفصضع وئصد تكصرري  صذم الخد صة  الصحفع ثنض كان ي   أن يقوأ منذ البداية أن  ذم المختوتاي
روايتصض الشص يرم الميرويصة يصا  مي يصأ دي سصريانت  سصاييدرامرم أخصرى يصا تصارية اثد ، حسصبما ا تقصد،  نصدما كتص  الكاتص  اثسصبانا 

مي والتصا 1063سصنة   الر صأ الصذي حصار  تصواحين ال صوا   ، ، دي تمنشا( دون كيخوتااثد  اليربا بدون كيشوي ويا اثسبانية  
ال صصوالين وذلصصح بتقليصصد م يشصصوي  صصا روايصصة لبتصصأ تم صصأ بالفرسصصان أ تمصصد يي صصا  لصصى مختوتصصة ألف صصا كاتصص  مرربصصاي ولكصصن روايصصة دون ك

والسصصير  لصصى ن   صصم حصصين يضصصربون يصصا اثر  ويخر صصون لكصصا ينشصصروا اليصصدأ وينصصصروا الضصصيفا ، ويصصداييوا  صصن اثرامصصأ واليتصصامى 
 يصا أي مكصان أو زمصان، أمصا، ولكن رواية دون كيشوي لم تتكلم يا اليقيدم وتاريخ ا بصأ تصتكلم  صن بتصأ يمكصن أن يو صد [1]والمساكين

د يوسف زيدان، لم ييتمد يا تزيف أو تلفي  ما اسمام بمختوتاي سريانية  لى ئصة كتب ا ييرم بأ ز صم أنصض  صو الصذي اكتشصف  صذم 
المختوتصصاي وأوحصصى ب ن صصا يصصا حوزتصصضع وبصصريم أنصصض كتصص  يصصا بدايصصة الكتصصا  أن صصا روايصصة كت أنصصض لصصم يحصصاوأ ولصصم يفكصصر أن يقصصوأ أن  صصذم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/01.htm#_ftn1


توتاي المز ومة ت و ود ل ا يا الحقيقة بصأ  صا م صرد حيلصة أدبيصة، كمصا أن الشصخ  الصذي يفتصر  أنصض كتب صا ت و صود لصض يصا المخ
ميانصا يصا الخصدار والتضصليأ ز صم أن مصن كصان  بصدار د زيصدان نفسصضع بصأ وال التارية ولم يو د أصال كنما  و شخصية مصن حبكصة وخيصاأ وال

و صدي خالل صا  صذم المختوتصاي المز ومصة  صو اث ي ال ليصأي ولصيم كصازاري، وحتصى ت ن  صد أنفسصصنا يشصرف  لصى التنقيبصاي اث ريصة التصا 
 الميالدية(عع 1991يا البحث  نض لنس لض  ن الحقيقة ئاأ أنض لقا مصيرم المف ق المفا ئ  منتصف ش ر مايو سنة 

مصدا  ليصوحا بصض كلصى شصا  م صم و صو  ما صة الكصازار  وت ألن أنض  ا  ب ذا اتسم بمحص  الصصدية بصأ،  لصى مصا أ تقصد، أنصض أختصارم  
الذين و دوا يا يرنسصا يصا ن ايصة اليصصور الوسصتى، الصذين كصانوا ي منصون بإلو يصة المسصي  يقصت وت ي منصون بت سصدم واتخصاذم  سصدا  مصن 

كيتّصا  روايصة   د لصا و نصري لنكصولن ميشصيأ بي نصي وريتشصار مريم اليذرا ، والذين أشار كلي م كيتّا  الو نيصة اإللحاديصة الحدي صة مصن أم صاأ 
لصصين بكنصصي وكليصصف بصصرن  يصصا كتاب مصصا   كشصصف سصصر يرسصصان الكصص   المقصصد  الصصدم المقدسصصة   ودان بصصراون يصصا روايتصصض   شصصفرم داينشصصا   و 

أشصصار  وييصصر مي وتر صصق كشصارتض كأ الكصصازار  با تبصصار م يتمسصصكون بالكتص  اثبوكريفيصصة التصصاال يكصأ: حصصرا  سصصر  ويصصة المسصي  الحقيقصصةع 
  والتصا  األناجييل المحرميةكلي ا كتا   ذم الكت  اإللحادية وبنوا أ م أيكار م  لى مصا  صا  ب صا، يقصد وصصف ا د زيصدان  صدم مصراي     

يا حين أن نستور لصم يسصتخدم ا ولصم يشصر كلي صا ز م أن ا كاني مق نستور ورا بض المز وم، وأن نستور كان يتفاخر بو ود ا ميضع 
   منحولة، كما سنبين يا الفصأ التالايمتلقا ثن ا كت

 وييما يلا يقراي من  ذم المقدمة: 
ُر المسصصتتار لم مو صة اللفصصاهف  الرئصو ( التصصا اكتيشصفيأ ئبصصأ    صصييي أن يينشصصر بيصد ويصصاتا، تر مصة  أمينصصة  ُئصدأ يضصم   صصذا الكتصا ي الصصذي ُأوأ

الرربصصا مصصن مدينصصة حلصص  السصصورية، و صصا الخراهصص  الممتصصدم ل ال صصة  شصصر سصصنواي بالخراهصص  اث ريصصة الحايلصصة، الوائيصصة كلصصى   صصة الشصصماأ 
التريصص  القصديم الواصصصأ بصين مصصدينتاأ حلص  وأنتاكيصصة اليتيقتصين اللتصصين بصدأتا تاريخ مصصا ئبصأ التصصارية الميصصروف كيلصومتراي،  لصصى مقربصة  مصصن حصواف  

يصصصا حالصصصة   يصصدم ، نصصصادرا  مصصصا ن صصد م صصصيال  ل صصصا، مصصق أن صصصا كيتبصصصي يصصصا ييي وئصصد وصصصصلتنا  صصصذم الرئصصو  بمصصصا  لي صصصا مصصن كتابصصصاي سيصصصريانية ئديمصصة  يراميصصصة( 
 النصف اثوأ من القرن الخام  الميالدي، وتحديدا : ئبأ خم   وخمسين وخمسماهة وألف، من سنين  ذا الزماني

التنقيبصاي اث ريصة  نصاح، و نصاح لقصا مصصيرم المف صق المفصا ئ وكان الم سوفي  ليض، اث ي ال ليأي وليم كازاري الذي أشرف بنفسض  لصى 
صصرس يصا سصصالمة  صذم اللفصاهف،  صصو  صودم ال لصصود  الرئصو ( التصصا كيتبصي  لي صصا  1991 منتصصف شص ر مصصايو سصنة  الميالديصصة( يصر    أن الس 

، بحبر  ياحم  من أ ود اثحبار التا استييملي يا ذاح الزمصان البييصدي  صالوم   لص ى ِحفأل صا يصا ذلصح الصصندو  الخشصبا، محكصم الكلمايي
نصض مصن سصيرم    يبصة وتص رية  ييصر مقصصود لوئصاهق حياتصض الُقِلقصة، وتقل بصا ي اإليال ، الذي أودر ييض الرا ص ي المصصري  اثصصأ  يبصا مصا دوس

 زمانض المضتر ي
لصم ييفصت  ئصت  تيلصة القصرون الماضصيةي و صو مصا يصدأ  وكان اث ي كازاري يلن أن الصندو  الخشبا المحلسصى بالزخصارف النحاسصية الدئيقصة، 

صف   لى أنض،  فا اهلل  نض، لم يتفحس  محتوياي الصندو  بشصكأ  يصدي أو ليلصض خشصا أن يفصرد اللفصاهف ئبصأ ميال ت صا كيمياهيصا ، يتتقصس
ليربيصصة بقلصصم  نسصصخا، دئيصص ، يصصا حصصدود القصصرن المكتوبصصة  لصصى أتصصراف الرئصصو ، باللرصصة ا والتيليقصصاي لصصم يلحصصل الحواشصصابصصين يديصصضي ومصصن  ُصصمس، ي صصو 

وت الخصصام  ال  صصري تقصصديرا ي كتب صصا ييمصصا يبصصدو لصصصا، را صص ل  ربصصا مصصن أتبصصار الكنيسصصة الكلدانيصصصة  اثشصصورية( التصصا اتخصصذي النسصصتورية مصصذ با  ل صصصا، 
ئصصصد أورديي يصصا  صصصوام  تر متصصا، بيضصصصا  مصصصن يصصزاأ أتبا  صصصا يييريصصون كلصصصى اليصصوم بالنسصصصاترمع ولصصصم يشصص   صصصذا الرا صص  الم  صصصوأ أن يصصصر   باسصصصمضي و 

ر: حواشصصيض وتيليقاتصصض الختيصصرم، ولصصم أورد بيضصص ا اآلخصصر لختورتصصض البالرصصة يي وكصصان يخصصر مصصا كتبصصض  صصذا الرا صص  الم  صصوأ،  لصصى ل صصر الصصرس   اثخيصص
 سوف أي يد دين  ذا الكنز، يإن أوان ل ورم لم ي ي ُبيأديع

من اللرة السريانية كلصى اليربيصةي ييصر أننصا نصدميي  لصى ئيصاما بتر مصة روايصة الرا ص   يبصا  وئد أمضييي سبق سنين يا نقأ  ذا الن   
 ذم، وأشفقيي من نشر ا يا حياتاي خاصة  وئد ُحتس با  مري يصا أر  الصو ن، ويأ زمصانا كلصى ُخصت  الصزواأ يي والروايصة يصا  ملت صا 

سصصميح، بحسصص  التقليصصد القصصديم للكتابصصة السصصريانية الصصذي يسصصميض المتخصصصصون  تقصصق يصصا  ال صصين ُرئسصصا ، مكتوبصصة  لصصى الصصو  ين بقلصصم  سصصريانا
الخت اثسترن يلى؛ ثن اثنا يأ القديمة كاني تيكت  بضي وئد ا ت ديي يا التير ف كلصى أيصة ميلومصاي  صن الم ل صف اثصصلا، الرا ص  

يصا المصصصادر التاريخيصة القديمصةي ومصصن  صم، يقصد ُخُلصصي   يبصا المصصري، كضصصاية  لمصا روام  صو  صصن نفسصض يصا روايتصصض، يلصم أ صد لصصض أّي خبصر  



صديي بيصصد  المرا صق الحدي صة مصن أّي ذكصر  لصضي يك نصض لصم يو صد أصصال ، أو  صو مو صودل يقصت يصا  صذم  السصيرم( التصا بصين أيصديناي مصق أننصا ت كس
لصصة مصصن صصصحِة كيصصأ  الشخصصصياي الكنسصصية، وِدئسصصِة كصصأ الوئصصاهق التاريخيصصة التصصا أبحصصوث   ورد صصا يصصا مختوتتصصض البدييصصة  صصذم، التصصا كتب صصا بخت صصض متوس

 اثني  المنمس  من دون كسراف  يا زخرية الكلماي، و و ما تيررى بض الكتابة السريانية القديمة  اثسترن يلية( الزخريية بتبي اي
يصصة دون ئلصص   مصصن ئلصص  اثصصصأ واضصصترابض، وئصصد مكسننصصا وضصصو ي الخصصت  يصصا ميلصصم المواضصصق مصصن ئصصرا م الصصن  بيسصصر، وبالتصصالا تر متصصض كلصصى اليرب

دير م لمصصا  صصصو الحصصصاأ يصصصا ميلصصم الكتابصصصاي التصصصا وصصصصلتنا مصصن  صصصذم الفتصصصرم المبكصصصرم يي وت يفصصوتنا  نصصصا أن أشصصصكُر اليالسمصصصة ال ليصصأ، كبيصصصر الر بصصصان بصصص
 ة التا لم تكن لا أيلفة ب ايالسريان بقبر ، لما أبدام من مالحلاي  م مة  لى تر متا، وتصويباي لبي  التيبيراي الكنسية القديم

ولسصيي وا قصا  مصن أن تر متصا  صذم كلصى اليربيصة، ئصد ن حصيأ يصا مما لصة لرصة الصن  السصريانا ب صا   ورونقصا ي يباإلضصاية كلصى أن السصريانية 
ييصة  مصن ييصاِي البيصان  كاني تمتاز منذ  ذا الوئي المبكر بويرم يداب ا وتتور أسالي  الكتابة ب صا، يصإن لرصة الرا ص   يبصا وتيبيراتصض، تيصد  

صصدم   صصأ تيبيراتصصض الر يفصصة، البليرصصة، والصصصور اإلبدا يصصة التصصا تتصصوالى يصصا  باراتصصض، م ك   والباليصصةي ولتالمصصا أمضصصييي الليصصالا التصصواأ يصصا ت م 
حاتتض ب سرار اللرة السريانية التا كت  ب ا  ي  شا ريتض وحساسيتض اللروية، وال

 ع ليزيد يا خدار القصار  وي يلصض يلصن أنصض بالفيصأ أمصام  4662كبريأ  2اإلسكندرية يا  -المتر م ويختم مقدمتض التويلة  ذم بكلمة   
مختوتاي حقيقيةع ولألسصف يقصد كصاد الم لصف أن يصن   يصا ذلصح، يقصاأ يصا حوارنصا يصا برنصاما الياشصرم مسصا  بقنصام دريصم الفضصاهية أن 

 لي صا رسصالة دكتصورامع متصصورم أن  نصاح مختوتصاي حقيقيصةع بصأ ويصا باح ة سريانية من سوريا تلبي منض بي   صذم الرئصو  لتيمصأ 
نفص  الحلقصة ئصاأ الفقيصض الدسصتوري اثسصتاذ يحصا ال مصأ أنصض تصصور أن  صذم المختوتصاي المز ومصة  صا مختوتصاي حقيقيصةع ولكصن مصا 

ز اليوسف و ريصدم صصوي اثمصة و لصى كت   ن  ذم الرواية يا ال راهد والم الي والني والتا كتبنا يي ا أك ر من مقالة يا م لة رو 
الني، وكذلح يا براما التلفزيصون التصا شصاركنا يصا ا نصين من صا كشصفنا حقيقت صا وأن صا م صرد خد صةع بصأ وئصد تمصض الك يصرون  لصى أنصض لصم 

 يقأ يا مقدمة الرواية أن  ذم المختوتاي المز ومة يير حقيقية وأن ا م رد حيلة أدبيةي
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وضق الدكتور زيدان شخصية الرا    يبا، بتأ الرواية، موضصق خصا   صدا ، كمحصرح الروايصة والشخصصية المحوريصة يي صا الصذي تصدور 
لصض كصأ مصا من حولض اثحداث ويدير الحواراي ويتكلم تواأ الوئي بلسان ويكر د زيدان وييبر  مصا يريصد أن يقولصضي والصذي ئصاأ مصن خال

يريصد ئولصض واإلسصا م بصصض للمسصيحيةع كمصا  بصر بصصض  صن الصصورم التصا أراد أن يررسصص ا يصا ذ صن القصار  و صصا صصورم لمسصيحية متيصصصبة ت 
و صصود ل صصا كت يصصا خيالصصضع ووضصصق  لصصى لسصصانض مصصا أراد أن يشصصوم بصصض ر صصاأ الكنيسصصة الصصذين أراد أن يصصصور م كقسصصام مت بصصرين ت ييريصصون 

مينى يلصم يرحمصوا ت الي صود وت الصو نيينع وئصد صصور د زيصدان را بصة كمولصود ث  و نصا، تيص  ومسصالم ورحصيم، يم صأ للرحمة أو الشفقة 
الخيصصر والحصص  وال مصصاأ، يقصصوم بصصصيد السصصمح لتقديمصصض لك نصصة ميبصصد خنصصوم الصصذي يقصصق  نصصد التصصرف ال نصصوبا ل زيصصرم الفنتصصين  ييلصصض( الصصذين 

 صصا وانضصصموا للمسصصيحية، بصصأ والمحاصصصرين مصصن المسصصيحيين الصصذين يصصصور م بالقتلصصة والوحصصو  تصصرك م الم منصصون بصصديانت م التصصا   ر صصا أ ل
وسصايكا الصدما ع وأم مسصيحية تتصبمر بصصورم ييصر أخالئيصة مصق أ ل صا المسصيحيين لقتصأ زو  صاع وئصد وضصي ا الم لصف يصا صصورم الشصصريرم 

صصور القتلصة المتوحشصين الصذين يقتلصون بصال رحمصة وت شصصفقة القاسصية التصا ت تيصرف للحص  وللرحمصة ولليشصرم الزو يصة مينصىع يصا مشص د ي
 ث دا  الر   ع  ذا المش د الذي  ل  بذ ن  يبا تواأ حياتضع و م ي للون   بالترنيمة الش يرم: الم د ليسور المسي ، والموي

مصصن صصصفاتا، وت اتتمهنصصان ثحصصدي ييصصر أنصصا رحصصي ييقصصوأ د زيصصدان بلسصصان  يبصصا يصصا حصصوار متخيصصأ مصصق نسصصتور:   لصصم يكصصن البصصو  يومصصا 
ليلت ا، احكا لنستور  ن ميبد اإللض خنوم الذي يسقبأ  ريان النيصأ،  نصد التصرف ال نصوبا مصن  زيصرم الفتنصين الوائيصة  نصو  مصصر، 

كيصي  صن أبصا الصذي كصان بالقر  من أسواني حكيي لض  ن الم ابة الميتقة والقدسية المب و ة يصا كر صا  الميبصد وأسصوارم منصذ ئصرون، وح
يحمأ السمح كأ يومين، للك نة الحزانى المتحصنين يا الميبد منذ سنيني الك نصة المحصصورين، المتحسصرين  لصى انصد ار ديصانت م، مصق 
انتشصصار  قيصصدم المسصصي ي كصصان أبصصا يصصصحبنا يصصا ئاربصصض، كلمصصا زار الميبصصد ليقصصدم للك نصصة نصصصف مصصا  لصص  يصصا شصصباكض مصصن سصصمح، خصصالأ 

 يا نذ   للميبد خفية، وئي الف راليوميني كن



لم استتق منق ما انفلصي مصن دمصو ا، حصين وصصفي لصض يز صا الم صوأ يصا ذاح الف صر المصرور، يصوم كنصي يصا التاسصية مصن  مصري، يقصد 
ترب  بنا  وام المسيحيين  ند المرسى ال نصوبا، القريص  مصن بوابصة الميبصدي كصانوا يختبهصون خلصف الصصخور مصن ئبصأ رسصّو القصار ،  صم 

سيحبوا أبيي ي ئبأ أن نفي  من  وأ منلر م، كانوا ئد وصلوا كلينصا مصن مكمصن م القريص  يي كلشباح فرت من  عر الجحيم رولوا نحونا 
مالبسص م الر صصةي كنصي أزوم متحصصصنا  مين  اربييه وجيروم علييى الصيخور ليقتلييوم طعنيا بالسييكاكين الصييدئة التيي كييانوا يخبئونهيا تحييت

ان أبصا ييصر متحصصن بشصا  يصصر  تحصي تينصات م مسصتري ا باإللصض الصذي كصان يص من بصضي ك نصة خنصوم بانكماشا يا زاويصة القصار ، وكص
أيز ت م اثصواي التا شقي السكون، ياصتفوا ب  لى سور الميبد ينلصرون كلصى مصا ي صرى تحصت م بو صأ واضصترا  يي كصانوا يرييصون 

ا ييبصدون اي ماتصي منصذ زمصن بييصدي وان د صا  م الفصزر، لصن يسصميض أيدي م مبت لين آلل ت م مستصرخينع ما كانوا يدركون أن اآلل صة التص
 يأحّد يي ولن يدرح  م   ذاباتا من بيدي ذاح الف ر أحدّ  أولئك السفاحيناحد يي ولن ي بر أبا من 

 يا مسكيني و أ ائتر  ال  اأ يوم ا منح  -
وا للقار ، يختفوا مشنة السمح، وئذيوا ب صا يصا و صض بوابصة ليت م ئتلونا ثستري  لألبد ييي نلروا نحوى بييون ذها  ئد ارتوي، و ا 

الميبصصد المرلقصصة بإحكصصام،  صصم حملصصوا   صصة أبصصا المت رهصصة، يصصالقوا ب صصا يوئ صصاي اخصصتلت دمصصض ولحمصصض وأسصصماكض بتصصرا  اثر  التصصا مصصا  صصادي 
احصصصوا وب يصصصدي م السصصصكاكين الصصصصدهة مقدسصصصة،  صصصم تملكصصصت م نشصصصوم اللفصصصر واترتصصصوا ، يتصصصصايحوا وئصصصد رييصصصوا أزر صصصت م الملتخصصصة بصصصدم أبصصصا ور 

مضصصوا مصصن بيصصد ذلصصح مت للصصين م للصصين بالترنيمصصة الشصص يرم: الم صصد  66المضصصر ة بالصصدم، يلوحصصون يصصا و صصض الك نصصة المصصذ ورين يصصو  السصصور
 ي[2]الم د ليسور يي   66ليسور المسي  والموي ث دا  الر  يي الم د ليسور المسي ، والموي ث دا  الر 

يصف تنمحصصا الصذكرياي يي أمصا يي كيصصف ارتضصي الصزوان بواحصصد مصن القتلصة، أبصصا كصان ر صال تيبصصا، لصم أرم ين ر صا يومصصا، ويقصوأ أيضصا :   ك
ولم يضربنا ئتي كصان ي خصذنا ليلقصا شصباكض يصا النيصأ مصن يصو  الصصخور البيضصاوية، التصا ييتقصد أن صا بصي  سصماوي مقصد   صبت مصق 

ا  ا أيضا مقدسةي كنصي ايصر  باثسصماح اليالقصة يصا شصباكض، وكصان يفصر  لفرحصا ييي ما  النيأ، ليحما الوائف  ليض من التماسي ، الت
كننصصا اشصصير بحرئصصة ئلصص  اليصصذرا  ولو ت صصا  ليصصح ييي أحصص  بيمصص   66يصصا يسصصور المسصصي  66لمصصاذا أمينصصوا يصصا ئتلصصض،  لصصا  صصذا النحصصو 

بو  م لصصح يصصو  صصصلي  الصصذكرياي، وملتصصار م ل صصا  صذابات ا، يصصوم دئصصوا المسصصامير يصصا يصصديح وئصصدميح المشصصبوحتين يصصو  الصصلي ي يانصصا مشصص
 ي[3]بحرئة الفقدان  

ميالديصة، و صى نفص   391 م ي خذم  مض المسيحا ييصير مسيحيا ي بأ وي يأ الرواية تبدأ بمولصد  صذا الرا ص  يصا  نصو  مصصر سصنة 
أ اإلمبراتوريصة كلصى المسصيحية  صو تحصوأ كلصى السنة التا أي لني يي ا المسصيحية ديانصة  رسصمية  لرمبراتوريصة الرومانيصة، موحيصا  بص ن تحصو 

الينف والقصوم واإلر صا  الصدينا ونبصذ اآلخصرع و صو  نصا يت ا صأ أك صر مصن  ال ماهصة سصنة مصن اتضصت اد الصدموي الصذي ئاسصام المسصيحيون 
ن ودمصصري ييصصض  لصصى أيصصدي الي صصود والرومصصان بصصال  صصوادم والصصذي استشصص د ييصصض يتف بصصأ  شصصراي اآلتف مصصن المسصصيحيين  بصصر  صصذم السصصني

كناهسصص م وأحصصر  ييصصصض الك يصصر مصصن كتصصصب م وأرتصصد ييصصض اآلتف  صصصن المسصصيحية بسصصب  شصصصدم وئسصصوم  صصذا اتضصصصت اد الصصدمويع كمصصا ت ا صصصأ 
 الخلفياي التاريخية واللروف التا أدي ثحداث الينف ولوى  ن  الحقيقة وحوأ المللوم كلى لالم واللالم كلى مللومع كما سنرىي

م، الذي نائ  أيكار نسصتور وحكصم  لي صا بال رتقصةع وكص ن  صذا الم مصق  صو 231ة بم مق أيس  المسكونا سنة وين ا أحداث الرواي
 سب  انحراف المسيحية وبداية  صور اللالمع

والسص اأ  نصا؛ مصا الصصذي  يصأ د زيصدان يفيصصأ ذلصح   صأ  صصو تص  رم بصالفكر الرربصصا اإللحصادي كمصا يبصصدو واضصحا يصا الك يصصر مصن أئوالصض ومصصا 
للمسيحية مصن أيكصار ت أسصا  ل صا مصن الصصحة، كمصا سصنبين  أم كونصض أسصتاذا للفلسصفة اإلسصالمية، والفلسصفة تيتمصد بالدر صة اثولصى نسبض 

 لصصى دراسصصة أيكصصار ونلريصصاي الفالسصصفة الوضصصيية يصصا  ميصصق اليصصصور ومصصن كصصأ المصصدار   ومصصق احترامنصصا للفلسصصفة والفالسصصفة نوضصص  أن 
يا، والفالسصصفة م مو صصة مصصن الشصصيق والمصصدار  التصصا ت تتفصص  مصصق بيضصص ا الصصبي  كت يصصا حريصصة الفلسصصفة مبنيصصة  لصصى يكصصر بشصصري، وضصص

الفكصصر، يمن صصا الملحصصد والالدينصصا والمصصادي والو صصودي والمصص من بوحصصدم اإللصصض والكصصون والمصص من بصص ن للكصصون كلصصض كلصصا القصصدرم دون أن تربتصصض 
ل صا، ومصصن  صم تختلصصف ك يصصرا   صن الصصوحا واإل صالن اإلل صصا، ويصصا بصدين ميصصين رابتصة ييالصصةي ويصا ميلم صصا تصصري  اإل صالن والصصوحا اإل

اثيل  تريضض كليةع و ذا مصا يبصدو واضصحا  أيضصا يصا يكصر د زيصداني أم أنصض ييصأ ذلصح م لمصا يفيصأ الصذين يشصترلون بالصدين المقصارن مصن 
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مسصصيحا ومصا يسصميض،  صو، بصصالال وي اإلخصوم المسصلمين  و صذا مشصكوح ييصصض، ثنصض أ تبصر  لصم الكصصالم اإلسصالما م صرد تتصور لال صوي ال
اليربا الساب ي وتتض  لنا أيكارم ومن  صض وربمصا  قيدتصض مصن خصالأ حدي صض  صن شخصصية  زازيصأ بصأ وشصخ  اهلل ذاتصض وتصصويرم بص ن 

ان يمكصن أن السيادم واتستمتار لي  بالتفرغ لليبادم هلل أو بتخيأ حيام بيد الموي يمكن أن نكايئ يي صا، بصأ يصا  صذم الصدنياع وأن اإلنسص
ي د ذاتصض يصا متصق الحيصام وخاصصة ال صن  وممارسصة الشص واي ال سصديةع  صذا  لصى اثئصأ مصا وضصيض  لصى لسصان بتلصض  يبصا الصذي يصتكلم 

مصن  بلسانض، بأ وما  يلض يرر  ييضع ي ننا ت نرى أمامنا را با  ناسكا  بمف صوم الر بنصة كمصا ييري صا كصأ اليصالم المسصيحا، بصأ را بصا  مصنحال  
لقيود ويارئا  يا ال ن  والش واي ال نسيةع وك ن الدكتور زيصدان يقصوأ لنصا؛ أن الز صد الحقيقصا والنسصح الحقيقصا  صو اتنرمصا  يصا كأ ا

 ال ن  والش واي ال نسية أكبر وئي ممكنع بأ و يأ را بض بال أي مقد  يقدسض سوى الل و واتنتال  لحرية دنيوية بال ئيودع
تيليقصا  لصى انرمصا  الرا ص  يصا ال صن :    م( نقال  ن صصحيفة أخبصار اثد  المصصرية،4668سبتمبر  13ويقوأ موئق اليربية ني  

والمشصكلة أن  صصذا الرا صص  ييصصض ضصيف شصصديد أمصصام المصصرأم، وئصصد تيصر  لت صصار  نسصصاهية مصصرتين، ويشصصأ يصا المصصرتين يشصصال ذرييتصصاي كانصصي 
أمصام أوكتاييصا، و صا سصيدم  ميلصة مصن الصو نيين، تيبصد كلصض البحصر  بوسصيدون(، وئصد تنبص ي ل صا اليرايصة أن اإلسصكندرية،  ت ربتض اثولا يصا

تصذ   كصأ يصوم كلصا البحصر تنتلصارم، حتصى كصان اليصوم اثوأ للرا ص  يصا اإلسصكندرية، ونصزأ  ر ل ا المنتلر سصي تي ا مصن البحصر، يراحصي
لشصاتئ تشصصير كليصصض يانتبصصض وخصرن مصصن البحصصر لي صصد ا يصا انتلصصارم، وت صصد ييصصض حبيب صصا كلصا البحصصر، وتويصصأ ييصصض، لصوت أن و صصد امصصرأم  لصصى ا

، وينسيي أنيه راهيب فيي المنتلري يقضصا البتصأ مصق أوكتاييصا  صالث ليصاأ سصويا، وخصالأ  صذم الفتصرم ييصرف ال صن  ثوأ مصرم يصا حياتصض
لكنصض يصا كصأ  بعيض األحييان، ويقيرر التميرد، البداية، ويفكر في الخيرو  مين الرهبانيية فيي بعيض األحييان، ويسييء اللين بهيا فيي

بصالترا ق أمام صا، وت تنت صا اليالئصة بين مصا كت حصين تقصوم بتصردمي و نصدما تصرح مصصر واسصتقر بصبالد الشصام، بصدأ الرا ص   اثحيصان ينت صا
الكنيسصة يصا أيصام  أ أن ترنصا يصاالت ربة ال انية مق يتام مسكينة  مرتا( أ تا ا رهي  الدير يرية خارن الدير لتسكن ا مق خالت ا، مقاب

إال أنيه و يع فيي هواهيا وبادلتيه حبيا بحيب، اآلحاد، وكلف البتأ با تبارم شا را أن يشرف  لى تدريب ا  ا وم مو صة مصن اثتفصاأ، 
 يتزو  صا، وأن ي  صرا الصدير وحيصام وتتصور اثمصر بسصر ة، يقصد  رضصي  ليصض  مرتصا( أن وو ع معها في الخطيئة، وصار أسير هواهيا،

 القديم، وتن   لض ذرية تمأل  لي ما البيصي، كت أنصض يصا  صذم اللحلصة تصذكر أنصض  صا  الر بنة ويرحال كلا مصر ميا، يييمرا بيي أسرتض

تصيفعه مرتيا بقولهيا: نزنيي؟ وميا اليذي كيان  حينئيذ كيان البيد أن يصا كن يصأ متصا الرسصوأ، مكتصو : مصن يتصزون متلقصة، ي صو يزنصا يي
 ؟ ".[4]نزني ألم نكن بيننا باألمس في الكوخ؟

بصصأ أن مصصا صصصورم د زيصصدان  صصن  شصص  الرا صص  للنسصصا  ول فتصصض  لصصى أن يقضصصا مصصق  شصصيقاتض كصصأ أيصصام حياتصصض يبصصين لنصصا وكصص ن الخصصال  
الحقيقصا، مصن و  صة نلصرم، كمصا صصورم مصصن خصالأ الصصرار الصداخلا بصين الرا ص  وبصين نفسصصض،  زازيصأ،  صو يصا الل صو واليبصث وممارسصصة 

يصصا شصرحض والصذي  يصصأ الرا ص  يقبصأ  ليصض وك نصصض أكسصير الحيصام، بصصأ وال نصة التصا ي ص  أن يبقصصى يي صا كلصى اثبصصدع ال صن  الصذي أيصا  
والصصذي يضصصيض يصصا حالصصة تضصصاد مصصق اإليمصصان المسصصيحا، دون أن يصصوحا لنصصا ولصصو لحلصصة أنصصض كسصصر نصصذرم كرا صص  أختصصار أن ييصصي  حيصصام 

تيصة الزنصا المحرمصة يصا  ميصق اثديصانع بصأ  يلصض يقبصأ  لصى الزنصا وال صصن  البتوليصة، ودون أن يشصير ولصو لحلصة واحصدم ب نصض وئصق يصا خ
المحصصرم دون تصصردد، وك نصصض يدم الصصذي ييصصود كلصصى ال نصصة مصصرم أخصصرى باتسصصتمتار بصصال ن  المحصصرمع يينصصدما يصصصف  الئتصصض ب وكتاييصصا خادمصصة 

تكلصم يي صا  صن ندمصض ثنصض خصرن مصن  نت صاع ، يير الصفحاي التا [5]صفحة متواصلة 31السيد الصقلا، والذي يشر   الئتض ب ا يا 
يترح نفسض ل صا تفيصأ بصض مصا تشصا ع بصأ واسصتفا  يصا شصر  اثوضصار ال نسصية، التصا مصن الصصي   صدا أن نضصي ا  نصاع وبيصد أن تصرح 

ا مصصا الرا ص  أوكتاييصصا متصصرودا  مصصن  نت صصا يتصصذكر داهمصصا، وخاصصصة  نصصدما تحصصأ بصصض النواهصص  والمرتبتصصة داهمصصا بشصصخ  نسصصتور، بصصأ وداهمصص
يم يصا أوكتاييصا المسصكينة يي لصو  66اآلن يربت بين ما يصصورم أنصض حصدث لنسصتور وتفكيصرم يصا  نتصض المفقصودم مصق أوكتاييصا  صم مصق مرتصا:  

كنصصي ئصصد صصصبري  لصصا ئلصصيالي ولصصو كنصصي ا صصرف مصصا يخبهصصض لصصا الزمصصان ييي أو ييي اآلن ييي أن يصصدي ترت فصصان ييي أوكتاييصصا ييي الحبيبصصة، 
أي ذكصصرى م لمصة بالضصصرورمي حتصى لصصو ي بصصأ ويصربت  الئاتصصض بالنسصا  بحبصصض لنسصتور ع   [6]ا  صصدي ئصادرا  لصصا الكتابصة  المسصكينة ييي مص

كانصي مصن ذكريصاي اللحلصاي ال انهصصة، يتلصح أيضصا م لمصة لفوات صا يي أود لصصو خر صي  صذم اللحلصة كلصى حايصصة سصور الصدير، وصصرخي كلصصى 
لييى جهيية الجنييوب حييث غابييت مرتييا يي ولصو صصصرخي بكصصأ مصا يصصا القلص  مصصن الصم ي صصأ يصصصأ  جهية الشييمال حيييث حوصيير نسيطور، واا
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 ي[7]الصوي أم يصأ الموي، أم يصلينا الفواي الداهم واثحزان   
وأحرئصصوا   ت صصاع أنصصض  ويصصف أوكتاييصصا بصصالتا تضصحا بنفسصص ا يصصا محاولصصة إلنقصاذ الفيلسصصوية  يباتيصصا  لصى  كصص  المسصصيحيين الصصذين ئتلو صا

يضق المرأم الو نية التا يمار  مي صا ال صن  يصا مقابلصة مصق المسصيحية اثر وذكسصية وتكصون  صا داهمصا اثيضصأع بصأ ويضصي ا كمراديصة 
لفكر نستور ويريو  وكصأ مصن وصصفت م المسصيحية اثر وذكسصية بال راتقصةع و صذا واضص   صدا يصا حدي صض  صن المصرأم ال انيصة يصا  نتصض، 

كلصصم  ن صصا يصصا أك صصر مصصن  شصصرين صصصفحة، والتصصا يتصصو  أن ت يفارئ صصا، بصصأ والتصصا كمصصا يبصصدو يصصا ن ايصصة الروايصصة أنصصض تصصرح الر بنصصة التصصا ت
وتخلصص  من صصا كلصصى اثبصصد ليلحصص  ب صصا يصصا خمصصاراي حلصص ع مارتصصا، والتصصا يقصصوأ يصصا أوأ حصصديث  ن صصا:   ويصصا يمصصرم تلصصح اثيصصام الراهمصصة، 

 مرتيا التيي ستعصيف بكييانيع ويضصيف:   [8]  أني سوف أحتيرق بنارهيا الالهييةيوم رأيت صا،  لمحي مرتا ثوأ مرمي ولم يختر ببالا
ع و صذا  كص  حيصام الرا ص  الصذي يصود أن يصذو  أو يحتصر  [10]  أوكتافيا نائمية فيي ثوبهيا الحرييري الشيفافع كما يتذكر داهما    [9] 

الشص وم ال نسصية الال يصة وت ي صد خالصصض كت يصا تصرح الر بنصة بنار الح  اإلل ا، ولكن را   الصدكتور يوسصف زيصدان يحتصر  يصا نصار 
 ي[11]ن اهيا  والذ ا  ورا  مرتا التا يصف ما تم من  الئة  نسية مي ا بصورم ت يمكن تدوين ا  نا

ي ص  أن ي  صو  وكما صور  الئتض ب وكتاييا،  شيقتض اثولى، بال نة المفقودم، را  يقوأ  صن  الئتصض بمرتصا،  شصيقتض ال انيصة، أنصض كصان
منصق ابتسصامتا، ياتسصيي ابتسصامت ا، واشصتدي تو  صاي الصرو  يصا  يني صاي  ليم أسيتطع  ند ئدمي ا ويموي يا أحضصان ا، يصرا  يقصوأ:  

فالتصق نلري بصيدرها. ليم أسيتطع تحوييل عينيي عين الموييع اليذي أود أن أمييل برأسيي علييه، وليم تنيزع  التفتي ناحيتا بكل ا، 
ى الموييع المحيرم. لعلهيا أرادت أن تبييح ليي هيذا الحيرم، لتهيد  األحيزان التيي تسيتبد روحيي منيذ سينين، هي من ثبات نلرتي عل

وتنهى زمن الحرمان ... آم لو ملت برأسي عليى صيدرها. كيان يجيب أن أجثيو أمامهيا، وأييع رأسيي بيين نهيديها، وتييمني إليهيا، 
 ي[12]  فلخبو فيها وأموت

" فربمييا تلتيييك بعييد أيييام اعتكافييك الرا صص  لنصصرم نسصصتور ويصصوزم  صصو بصاتنتال  مصصق مرتصصا ييقصصوأ:  بصأ ويصصربت د زيصصدان داهمصا  بصصين تمنصصى
األربعين، أخبار نصرة نسطور من بعد هزيمته! وربما سترى مرتا مرة ثانية في ثوبها الدمشقي الخالب، وتلخذها معيك ييوم رحيليك 

 ع[13]  بقية عمرك، ويهدأ  لبك الملتاع  ، فتهنل بها أي خرو ض من الدير والر بنة بال  ودم المنتلر
 صذم  صا السصيادم التصصا يتصو  كلي صا را ص  د زيصصدانع وال نصة المفقصودم التصصا يتمنصى أن ت يفقصد ا وأن ت يفارئ صا مصصرم أخصرى، بيصد أن يقصصد ا 

 يدمع  بث و ن  وم ونعع
ي   [14]مرتيا، مثلميا فقيدت أوكتافييا  بيل عشيرين عاميا  ال تفقيد  م يضيف   كنض صوي  زازيأي كان يستيتفنا بندا  بصاتنا  ميص : 

 رما  يا الخمسين من اليمر، وتصير  صا امصرأم  ميلصة يصا سصن ال ال صين تصصبو كلصى الر صاأ وترنصو كلي صا الييصون التاميصة، وئصد أصير 
الحصاأ حارسصا  تمصرأم، بيصد تمتد نحو ا اثيديي  صأ س ئضصى مي صا السصنواي اثخيصرم مصن  مصري حارسصا  ل صا، من صا  يي  صأ سصينت ا بصا 

حيام تقلبي يي صا أحصوالا، حتصى كننصا مصا  صدي أ صرف لصا وصصفا  محصددا :  صأ أنصا تبيص ، أم را ص ، أم مكصر ، أم ضصاهق، أم مسصيحا، 
 ي[15]أم و نى  

وراهصا وارحصأ كلصى   يا  وف الليأ،  ادي اثيكار ال امحة لت تاحنا لماذا ت أئوم اآلن ي خذ مرتا بييصدا   ن مصا  أو أتصرح كصأ شصا  
أيس   لن ييرينا  ناح الر بان واثسائفة السكندريون سابقا بالقر  من نستور يا محنتصض، وئصد ينقلص  الحصاأ لصصالحا، حصين يصصأ 
اإلمبراتور واثسائفة الم يدون لض ولسصوف ينصصرم اإلمبراتصور ي صو أسصقف  اصصمتض، سص  ود ميصض كلصى القسصتنتينية بيصد انقضصا   صذم 

 ي[16]المحنض  
  أني ئل  يا  يبا مما ييح ثنح تيرف ما سصوف يحصدث يصا أيسص ، وتيصرف انصح سصتفقد مرتصا، م لمصا يقصدي مصن ئبصأ مصا كصان لصح حلصم 
النبوغ يا الت ، اثمر يصا كدراح سصر الصدين، الرصرام ب وكتاييصا، الولصق ب يباتيصا، اتتمهنصان بالرفلصة، اإليمصان بالخرايصاي يي كصان الصصوي 

امسصصا ، واضصص  النبصصراي،  صصم صصصاري مصصال  الو صصض، أبصصين ال صصر كصصان يشصصب نا، وكصصان الصصصوي صصصوتا  صصذا أنصصا أخصصر، يصص تينا  صصذم المصصرم  
يير، محبو  بصداخلا ت بص   لصو حصد ي نفسصا ئلصيال وصصارحت ا بمصا ي ص  السصكوي  نصض، اشصتيائا لمرتصا، وخشصيتا  لي صا، وخشصيتا 

سصقف كيصرل  المتوئيصة يصا أيسص ، يسصوف تكصون مرو صةي كيصرل   صو من ا، وأنا تاهض يا صحراواي الذاي، ويير مستبشر بضربة اث
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 يرأ  الكنيسة اإلسكندرية، المرئسية وكلماي مرئ  تينى ضمن ما تينيض المترئة ال قيلة التا نسمي ا يا بالدنا المرزبة  
 
 عزازيل أو شيطان د يوسف زيدان:  – 3
اسصم  لصم للصرو  الشصرير الصذي يسصكن يصا يصا الكتصا  المقصد  ، و صا (Azazel - עזאזלكلمصة  زازيصأ يصا اليبريصة    وهم عزازيل: 1)

(ي ومينصى اسصصمض يصصا اليبريصة    صصّز كيصأ  ، أي   ئصصّوم اهلل  ي ويوصصصف يصا المي ولو يصصا ويصصا 23: 14؛مصصي12: 32؛41: 13البريصة  ا 
 صادم  كصصرهي  المالهكصةي كمصصا يينصصا  186ان الفولكلصور الفلسصصتينّا القصديم     رهصصي  أبنصا  اآلل صصة  ي وييصصذكر يصا المرصصارم الرابيصة يصصا ئمصصر 

أيضصصا  الشصصصيتان أو ال صصن يصصصا الصصصحاري والبصصصراري أو مصصالح سصصصائتي كمصصا يينصصصا أيضصصا    اليصصصزأ للختيهصصة أو الفصصصصأ  بحسصص  التر مصصصة 
يتكصرر مصرم  (ي حيث كان رهي  الك نصة يصا يصوم الكفصارم، الصذي40و  16و  8: 10ي وئد ورد اللفل يا  تويين[17]اليونانية السبيينية(

واحدم يا السنة، ي خذ تيسين   ويوئف ما أمام الر  لدى با  خيمصة ات تمصاري ويلقصا  صرون  لصى التيسصين ئصر تين ئر صة للصر  وئر صة 
ليزازيصأي ويقصّر   صرون التصي  الصصذي خر صي  ليصض القر صة للصر  وييملصصض ذبيحصة ختيصةي وأمصا التصي  الصصذي خر صي  ليصض القر صة ليزازيصصأ 

(ي يصصالتي  اثوأ يرمصصز لتكفيصصر الختايصصا والتصصي  16-1: 10م الصصر  ليكّفصصر  نصصض ليرسصصلض كلصصى  زازيصصأ كلصصى البريصصة    تييوئصصف حّيصصا أمصصا
ال انا، تي   زازيصأ، يرمصز ثبيصاد اهلل للختيصة  صن شصيبضي ولكصن د زيصدان اسصتخدمض كمصرادف للشصيتان، بصأ  صو الشصيتان نفسصض، وثنصض 

ورم كاثنصصا الصصداخلا لرنسصصان، كصصصدى لمصصا بصصداخأ اإلنسصصان، وكيقصصأ اإلنسصصان البصصاتن الصصذي يصص من بو صصود الشصصيتان ونقيضصصض اهلل، يقصصد صصص
ييبصصر  صصن يكصصرم البصصاتن وصصصرار اثيكصصار الداخليصصة، والصصذي  يلصصض د زيصصدان يصصا الن ايصصة ينتصصصر  لصصى كصصأ مصصا سصصب  أن يمصصن بصصض الرا صص ي 

يْلْم.. ِلُكل  امر ش ْشياْطاُنُه، ْحتأيىويقوأ د زيدان يا ك دا  الرواية    يِه ْفْلسا يْر ْأنأ اهلل أعيانني ْعْليا )حيديثش شيريف، روام اإلميام "،  ْأْنيا، ْغيا
ي ويقصوأ يصا أ ابتصض  لصى سصص اأ [18]  عزازييل اليذي يلتييك منيك وفييكنيصم يصا  يبصا،     ويقصوأ بلسصان  زازيصأ:  .البخياري بلفيلش  رييب 

 روايتصصح  مصصن الميصصروف أن مينصصى كلمصصة  زازيصصأ  صصو الشصصيتان ييي يمصصن  صصو  زازيصصأ الصصذي ئمصصي بترحصصض يصصالمحصصرر  ريصصدم الصصراي:   

المتمصور المخفصصا الصذي ت يمصصوي مصا دام اإلنسصصان حي صا، ي صصو   زازيصأ يصا الروايصصة يي  صو ال صصز  المللصم مصصن الصذاي اإلنسصصانية، ال صز  -
دتصصض  صصم ينتلصصر اللصصوم ويتحملصصض وي نصص  بصصض، ييتحقصص  التريصصان يي الصصذي ييصصأ، الصصذي يحركصصض ويربتصصض بالحيصصام، الصصذي يشصص يض  لصصى تحقيصص  كرا

 ي[19]والذي كان مش با   لقي  ليض الختايا  
ويصصور د زيصصدان  زازيصأ و صصو يصديق را بصصض لكتابصصض مصا اسصصمام بمذكراتصض ليترك صصا مصق اثنا يصصأ التصصا اسصما ا بالمحرمصصة حتصى تكتشصصف ييمصصا 

يصص  برا صص  المفتصر  أن ييصصي  حيصام البصصر والقداسصة و صصو،  نصصا يحيصا حيصصام يارئصة يصصا الشصح يصصا كصصأ بيصدع والسصص اأ  نصا لمصصاذا و صا ت تل
شا  وانرما  يا ال ن  والرزيلة ع أن من يدين شيها  بم أ  ذم التريقة  ادم ما ي من أنض يصدين الحقيقصة التصا لصم يسصتتق كشصف ا يصا 

مصن الرا صص  أن يسص ل ا ويصصدين ا لتكتشصف ييمصصا بيصد   صصأ يريصد أن ي كصصد أن  أيامصض لتفيصد مصصن ييري صا ييمصصا بيصدع يصص ي حقيقصة يريصصد د زيصدان
لقصصا م  تصصال  اإلنسصصان الينصصان لشصص واتض وتصصرح الرا صص  للر بنصصة وتخليصصض  صصن نصصذرم و صصن كصصأ مصصا  صصو مقصصد  وال ممارسصصة ال صصن  المحصصرم وال

فض يصصا زمانصض، بصصالريم مصن أنصصض ييصصأ بالصصلي  وزي الر بصصان  لصى اثر ع بصصأ و صن اإليمصصان نفسصض،  صصو الحص  الصصذي لصم يسصصتتق أن يكشص
ذلح ع أم  ا الكت  المنحولة التا أسما ا بالمحرمة  أم يريد أن يقوأ أن الح  كصان مصق يريصو  ونسصتور، بصريم تضصاد ما يصا الفكصر 

بصأ أن تركصض  واليقيدم، ويير ما من ال راتقة  وبالتصالا مصا  ليصض الكنيسصة اآلن مصن كيمصان وتمسصح الرا ص  بالفضصيلة واليفصة  صو الختص  ع
لكأ ما  و مقد  ولريمان وانتالئض لحيام الحرية التا ت يقيد ا مبدأ وت دين وت  رف وت مقد   صو مصا حصدث، كمصا صصور د زيصدان 

 زازيصأ ييشص  الحيصام ي صا مرتيصض، ولصذلح  صو يكصرم الصدا ين كلصى نبصذ المبصا ا واثيصرا ، وت يتيص  الزي صاد والمنقتيصصين بلسصان الرا ص :   
مصا الصذي يريصصدم  "ع و صذا مصا يوضصصحض لنصا بصصورم أوضصص  يصا الحصوار التصصالا حيصث يتسصا أ الرا صص : [20] لحيصامي يسصمي م الحمقصصىع  صن ا

 زازيصأ منصا، ولمصاذا يصديينا لكتابصصة مصا كصان ومصا  صصو كصاهن  تبصد أن لصض يرضصصا شصريرا، موايقصا لتبييتصضي لقصصد احتصاأ  لصا حتصى أيصصوانا 
 ييح  وختية، يتدنسي روحا وتكدريبحكاية ما  ري مق أوكتاييا من 

 و أ كاني روحح صايية، يا  يبا، ئبأ الكتابة  -
  زازيأ   هي ييي -
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أنت الذي تجيء بي، حيين تشياء. فانيا آت إلييك منيك. وبيك، وفييك. إننيي انبعيث يا  يبا، ئلي لح مرارا أننا ت أ ا  وت اذ  ي  -
ي أنصا حامصأ أوزارح وأو امصح ومبسصيح، أنصا الصذي بساط خيالك، أو ا لب لك ما تدفنه مين اليذكرياتحين تريدني ألصوغ حلمك، أو أمد 

 66تينا لح  نض، وتينا لريرحي وأنا الذي
  أ بدأي ترنيمة التم يد، لذاتح اإلبليسية  -
  فوا، س لتزم الصميي وماذا تريد اآلن  -
 يأريدح أن تكت  يا  يباي اكت  ك نح تيترف، وأكمأ ما كني تحكيض، كلض ييي اذكر ما  ري بينكما وأنتما تنزتن الدرن   -

د أني من حيث يي أي ا الو ود الرام  المخايأ  : [21]ويقوأ يا الصفحاي التالية  ياسكي، و أ
 يفلنت الذي أوجدتنيأ دنا أني،  -
 ياآلن احليمأنا لم أو د أحدا  يي أنا  -
،سوف يتوأ حلمح يا  يباع -  كذن 
 أني تنادينا ب سمى المش ور يي يما أسمح أني  -
 ي زازيأ   -

ولكا ي صأ د زيدان مف ومض يا  زازيأ با تبارم خراية ولي  حقيقة، بأ  و اإلنسان نفسض، يكصر اإلنسصان واثنصا الميبصر  نصض، يقصوأ: 
كور يصصا الكتصصص  القديمصصة، وبيضصصص ا منقصصوأ  صصن ديانصصصاي الشصصر  ت تصصص من كصصأ الصصصدياناي يصصا أصصصأ  زازيصصصأ أرا  وأئاويصصأي بيضصصص ا مصصذ  

، كصان يصا زمصن سصومر القديمصة، أو كصان أيصام الفصر  وُيقال أن مولدم في وهم الناس 66بو ودم، ولم ييريض المصريون القدما ، اليريا 
اثشص ر، يصا التصورام التصا كتب صا اثحبصار بيصد  صودم الي صود مصن  الذين ييبدون النور واللصالم ميصا ، ومصن م  ريصض البصابليوني  صم كصان ذكصرم

السبا البابلاي أما يا ديانة المسي  يالمذا   كل ا ت كدم، وت تقبأ الشح ييصض ي صو دومصا  يصا مقصام  صدو اهلل، و صدو المسصي ، وت ييصرف 
ديم، أن صصم  يصصروا  زازيصصأ ب نصصض ت يفيصصأ كت روى  نصصض القصصدما ، أنصصض خلصص  التصصاوو ، يقصصد ورد يصصا نقصص  ئصص 66مقامصصض مصصن الصصرو  القصصد ع

القباه ، وت يد و كت كلي ا، ي راد أن ي بي ل م ئدرتصض  لصى ييصأ ال مصاأ يخلص   صذا التصاهري ئلصي ذلصح يومصا  ليزازيصأ، يابتسصم و صز كتفصض 
 ياليمين متي با  

ا ، و زازيصأ ي لص  صصامتا   نصد البصا ي ورا  يقوأ بلسصان الرا ص :   سصميي صصوي  صصايير تمصأل اثيص ، وكصان بصا  الصصومية مفتوحص
أحببصصي أن أسصصمق منصصض صصصوتض سصص لتض أي أسصصما  أحصص  كليصصض  يقصصاأ: كل صصا  نصصدي سصصوا ، كبلصصي ، الشصصيتان، أ ريمصصان،  زازيصصأ، بيلزبصصو ، 

ين أسصماهض، بيلزبوأ، ئلي لض أن بيلزبوأ تينى يا اليبرية سصيد الزبالصة وبيلزبصو  تينصى سصيد الزبصا ، يكيصف ت يكتصرث بصالفرو  التصا بص
 يويرا ا كل ا سوا   ئاأ: كل ا سواسية يالفر  يا اثلفال، ت يا المينى الواحد

 ي[22]ييي سالي  زازيأ  ن المينى الواحد ثسماهض الك يرم يقاأ: النقي 
لرنسصان، الميبصر  صن أيكصارم وريباتصضع ويصا  صذم الروايصة  صو د و كذا ي كد لنا د زيدان يكرم ب ن  زازيأ أو الشيتان  صو اثنصا الصداخلا 

يوسصف زيصدان نفسصصض أو اثنصا الصصداخلا و قلصض البصصاتن وأن مصا كتبصض يصصا  صذم الروايصصة ومصا وضصصيض  لصى لسصان بتلصصض  يبصا كتبصصض بصوحا مصصن 
 سيتر  ليض تماما ع شيتانض  ذا أو  زازيلض الذي ز م أن اهلل أ انض  ليض والذي من الواض  أنض لم ييينض  ليض بأ

ويتضص  يكصر د زيصدان أك صر  نصدما يتحصدث  صن اهلل، بالمقابلصة مصق  زازيصأ، ت  ونقيض عزازيل! ،  اهلل المللوم، الذي خلقه اإلنسان2)
سصانع لصم با تبارم خال  الكون ومدبرم كلا الو ود والقدرم واليلم، بصأ با تبصارم وي صد بفيصأ الفكصر البشصريع أو صدم اإلنسصانع خلقصض يكصر اإلن

اهلل يصصا الروايصصة، ويصصا يكصصر د زيصصدان م لصصض م صصأ  زازيصصأ، م صصرد و صصم يصصا خيصصاأ ويكصصر يخلصص   صصو اإلنسصصان بصصأ اإلنسصصان  صصو الصصذي خلقصصضع 
النا ع ي و نقي   زازيأ، يإذا كان  زازيأ و م ياهلل أيضا  و مع و زازيصأ  صو الصذي صصورم خيصاأ اإلنسصان ونسص  لصض التحصري   لصى 

إلنسصصان، شصصرورم، ومصن  صصم يقصصد أو صد خيصصاأ اإلنسصصان، أيضصا ، اهلل ليكصصون نقيضصصا  للشصر وييلصصأ بصصض الخيصر الصصذي يصصا ييصأ الشصصر ليبصصرر بصض، ا
 داخلضع أي أن كأ من  زازيأ واهلل و م من اخترار اإلنسان وخلقضع ييقوأ: 

 هل خلق اهلل اإلنسان أم العكس؟  
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 ماذا تقصد؟ -
ييي أن اهلل محت ص  وأحالميه المسيتحيلة وُمنيام  ى هيوام، فإلهيه دوميا عليى هيواميا هيبا، اإلنسان في كل عصر يخلق إلها له علي -

ولما لن البعض في الزمن القيديم، أنهيم رسيموا صيورة لاليه الكاميل، ثيم أدركيوا أن يا ذواتنا واإلنسان  ا ز  ن الرو  إلدراكصضع 
  ع الشر أصيل في العالم وموجود دوما ؛ أوجدوني )أي عزازيل  لتبريرم

يي  صو أذن نقصي  اإللصض الصذي  رينصام، و رينصام  عزازيُل نقيُض اهلل المللومئاأ  ن  زازيأ:   ويقاأ أن مولدم يا و م النا  ييي  وكما
 وألن لكل شيء نقييا، أفردنا للشر المحض كيانا منا يا لما افردنيام أوال ، وسيمينام عزازييل وأسيماء أخيرى كثييرةبالخير المح ي 

عزازييل نقييض اهلل واهلل الذي يسميض بالم لوم، أي الذي أختر ض يكر اإلنسان، كنقيضان مصن خيصاأ اإلنسصان:   ويصور  زازيأ ي [23] 
يي  ذا ما ئالض لا  مسا ، بلرة أخصرى ييصر اللرصة السصابقة التصا لصم أ ري صاي ييصر أننصا ي مصي  بارتصض و مصي يصا مياني صا يي  صو  المللوم

وألن لكيل شييء نقيييا، أفردنيا للشير المحيض كيانيا منا ييا لميا افتريينام أوال ، ير المحص ي كذا  نقي  اإللض،  رينام، و رينام بصالخ
 يي ئلي  مسا  يي وسمينام عزازيل وأسماء كثيرة أخرى

 يلكنح يا  زازيأ، سب  الشر يا اليالم -
 ييي  ا التا تسبّبنياأنا مبرُر الشروريا  يبا كن  ائال ،  -
 ألم تزرر الفرئة بين اثسائفة  أ ترفع -
 يأنا أئترف وت أ ترف،  ذا ما يريدونض منى -
 وأني، أت تريد شيها  -
أنيا ي ي نا حاضر دوما  لريق الصوزر، وديصق اث صر، وتبرهصض كصأ مصداني تراني حاير حيثما أردت، أو أردوايي  أنا يا هيبا أنت، وأنا هم -

 يوأنا خادم اليباد وم ير اليباد كلى متاردم خيوت أو ام م، اإلرادُة والمريُد والمرادُ 
وال يطيييق الُزهيياد والمنقطعييين عيين الحييياة.  زازيصصأ ييشصص  الحيصصام ي صصا مرتيصصض، ولصصذلح  صصو يكصصرم الصصدا ين كلصصى نبصصذ المبصصا ا واثيصصرا ، 

الصصبا  ئصد بصدأ كشصرائضي أردي ع ئمي مصن م لسصا، ي يلقصي الشصباح الصذي كصان مفتوحصا  لصى سصاحة الصدير، وكصان نصور يسميهم الحمقى
 يمواصلة الكالم مق  زازيأ ي سندي  ب تا  لى اليسار وس لتض

 أأني الذي ئابلتنا  ند حدود بلدم سرمدم، و ند نزولا من  بأ ئسقام بمصر  -
 يأنا ال وجود لي، مستقال عنك. أنا يا هيبا أنت، وال أكون إال فيكما  ذا الذي تقوأ   -
 يأ يا أشخا  بيين م أت تت سد يا  زاز  -
 ي[24]الت سد خراية   -

ض ويختم د زيدان روايتض بإئنار  زازيأ ل يبا بيب ية اإليمان وباتخاذ القرار الن اها بكتابة مذكراتض التا تحتم اإليمصان بكصأ شصا  وت يلص
وينتل  للحيام حصرا مصن كصأ ئيصود تمنيصض مصن الل صو واتسصتمتار بمبصا ا الحيصام التصا و صد ا مصق أوكتاييصا ومرتصا:   أمضصيي يترح الر بنة 

كييان ممييا أ نعنييي بييه وصييادف هييواي فييي  يصصومين بالمكتبصصة أحصصاور  زازيصصأ حتصصى أئنيتصصض بصص مور، وأئنينصصا بصص مور كنيصصي متصصرددا  يي صصا يي
ما  أدون خاللها ما رأيته في حياتي منذ هروبيي مين  ريية أبيي، حتيى رحيليي عين هنيا، نفسي، أن أختلي بصومعتي هذم أربعين يو 

 .غدا، للقيام بما اتفقنا عليه
يي و صا  صو الصر  اثخيصر،  وما ذكرت فيه إال ما تذكرت أو رأيت في أعماق ذاتييو ا  ا اثيام اثربيون ئد مري، وتم اليوم تصدويناي 

ولسصوف أتصرح  صذم المسصاحة بيضصا ، يربمصا يص تا بيصدي مصن يمل  صاي واآلن سص يفو ئلصيال ،  صم أصصحو ما يزاأ ميلمصض خاليصا  مصن الكتابصة 
 ند الف صر، ي ضصق الرئصو  يصا  صذا الصصندو ، وأواريصض التصرا  تحصي الح صارم الكبيصرم التصا  نصد بوابصة الصديري ولسصوف أديصن ميصض خصويا 

 يا   الموروث، وأو اما القديمة كل اي  م أرحأ مق شرو  الشم  حر 
ييزازيأ يا الرواية،  و الميبر  ن اإلنسان نفسض،  و اإلنسصان نفسصض، ياإلنسصان  صو الصذي أو صدم ليبصرر بصض أييالصض الشصريرم، كمصا أو صد 
اهلل ليبرر الخيصر الصذي بداخلصض، ولصذا ي صو المحصرح والمصدبر ولسصان حصاأ د زيصدان وبتلصض الميبصر  صن أيكصارمع وكمصا يقصوأ  اثسصتاذ محمصد 
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اكتشييفه الراهييب هيبييا فييي ذاتييه، بعييد مخايليية  صصو اللصصا ر والمختفصصا، الصصصري  والمصصراوغ، و صصو الصصدا ا للكتابصة والتصصدوين،  الحمامصصا(
  ي طويلة للت الرواية بزمانها الدائري تشير إليه، حتى تجلى بداخله في واحد من أعمق فصول الرواية وأكثرها روعة

 
--- 

تحكصا روايصة دون كيشصصوي ئصصة شصخ  لصصم يتصزون مصن ك صصرم ئرا اتصض يصا كتصص  الفروسصية وكصاد أن يفقصصد  قلصض وينقتصق مصصا بينصض وبصصين  1
الحيصصام الوائييصصة  صصم يبلصصو بصصض ال صصو  حصصدا ي يلصصض بفكصصر يصصا أن يييصصد دور الفرسصصان ال صصوالين وذلصصح بمحاكصصات م والسصصير  لصصى ن   صصم حصصين 

ينشروا اليدأ وينصروا الضصيفا ، ويصداييوا  صن اثرامصأ واليتصامى والمسصاكيني ي  صد  دتصض للخصرون يضربون يا اثر  ويخر ون لكا 
بصان اسصصتخرن مصن ركصصن خفصصا بمنزلصض سصصالحا ئصصديما متصبكال خلفصصض لصصض يبصا م ي صصصل  مصن أمصصرم  لصصى ئصدر مصصا اسصصتتار، وأضصفى  لصصى نفسصصض 

نف  الرواية ن د شخصصية أخصرى لنبيصأ كصان ييصي  يصا كئلصيم در ا، ولب  خوذم وحمأ رمحا وسيفا ورك  حصانا أ  ف  زيالي ويا 
تمانشا اإلسبانا، وت يملصح سصوى درر ورمص  ويصر ي كت أن  صذا لصم يمنيصض مصن أن ينصص  نفسصض يارسصا مت صوت بريقصة يصال  بسصيت مصن 

نشصو بصانزا ضصخم ال  صة بيكص   يرانض يد ى سانشو بانزا، ميتقدا أن من وا بض محاربصة الللصم واللصالم يصا كايصة بقصار اثر ي كصان سا
صاحبض دون كيخوتا التويأ ال زيأ، وتنش  المفارئاي المضحكة ابتصدا  بمنلصر الصر لين  صم تسصتمر  لصى تصواأ  صذم الروايصة الكوميديصة 

 ذاي اثسلو  ال ميأ والخفيفي  أئرأ رواية دون كيشوي تر مض  ن الفرنسية صيسا  ال حيم،  ن دار الفكر اللبنانا(ي
 ي24و21  4
 ي93  3

[4] http://www.alarabiya.net/articles/2008/09/15/56643.html 
 ي140كلى    13من    3
 ي143  0
 ي  140  1
 ي442  8
 ي431  9

 ي431  16
 ي341  11
 ي314  14
 ي31  13
 ي332  12
 ي  333  13
 ي  322  10

[17] http://en.wikipedia.org/wiki/Azazel 
 ي31  18

[19] http://coptreal.com/ShowSubject.aspx?SID=14021 
 ي336  46
 ي420و423  41
 ي329   44
 ي336   42                     ي336 – 328   43
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 الفصل الثاني
 د يوسف زيدان ونقله فكرة الرواية

 عن رواية المؤرخ اإلنجليزي تشارلز كنجزلي
 

أبلرنصصا أحصصد اثحبصصا  وأنصصا أ  صصز  صصذا الكتصصا  يصصا الصصرد  لصصى روايصصة  زازيصصأ أن  نصصاح روايصصة  صصن شخصصصية    يباتيصصا   للكاتصص  واليصصالم 
م، 1833م(، والتصا كتب صا سصنة Charles Kingsley  1819- 1813يصة تشصارلز كن زلصا اإلن ليزي والم ر  والرواهصا وأسصتاذ ال ام

وتر م ا الدكتور  زي ذكا كلى اليربية بينوان    ايبيشيا   ونشرت ا دار الشر  والرر  يصا السصتينيايي وتتكصون شخصصيات ا الرهيسصية 
 214   مصود الصدين بتريصرح اإلسصكندرية الرابصق واليشصرين  من بتأ الرواية و و را   من وادي النترون يسمى يليمون والبابصا كيصرل

والفيلسوية المصرية ذاي اثصصوأ اليونانيصة  يباتيصاي وتصدور أحصدا  ا وشخصصيات ا حصوأ أحصداث الينصف التصا سصادي النصصف م( 222 -
م والتصا 391انيصة الرسصمية سصنة اثوأ مصن القصرن الخصام  المصيالدي و صا الفتصرم التصا تلصي ك صالن المسصيحية كديانصة اإلمبراتوريصة الروم

كان يي ا البابا كيرل   مود الدين بتريركا  لرسكندريةي و ا نف  يكرم د يوسف زيصدان سصوا  مصن   صة اثشصخا  الرهيسصية؛ الرا ص  
يان ب صا والبتريرح و يباتيا، وتتكلم  ن نف  اثحداث، ولكن كأ بحس  تو  صض وأسصلوبض، أي أن الصدكتور زيصدان ئصرأ  صذم الروايصة واسصت

ل امض يا كتابة روايتض ي خذ  ن ا يكرت ا ال و رية ونف  أبتال ا الرهيسيين، ولكصن لصي  بحسص  التصارية الحقيقصا  وكاني وحيض اثوأ وال
والوئاهق المو قة بأ بحس  يكرم  و المتص  ر بكونصض ييصر مسصيحا أوت  وا تمصادم بالدر صة اثولصى  لصى الفكصر الرربصا اإللحصادي  انيصا  ولصم 

ق متلقصصا للمصص رخين الصصذين  اصصصروا اثحصصداث بصصأ تبنصصى و  صصاي النلصصر اإللحاديصصةع ومصصن  صصم خصصرن  صصن داهصصرم البحصصث ال صصاد ولصصم يكصصن ير ص
 محايدا م أ كات  الرواية المل مة لضعع

 
ونقصصد  وكصصان  صصدف الروايصصة كمصصا ئصصاأ كن زلصصا يصصا مقدمتصصض  صصو تصصصويرم لتلصصح الفتصصرم المضصصتربة واثيصصام اليصصصيبة التصصا  اشصصت ا المسصصيحية

سصصلبيات ا ومصصد  كي ابيت صصا:   ولكصصن سصصالمة الكنيسصصة ت تيتمصصد  لصصى  قاهصصد ا السصصليمة يحسصص ، وت  لصصى حكمصصة وئداسصصة يباه صصا، بقصصدر مصصا 
لقيد كيان يليزم تيتمد  لى كيمان الشي  المسيحا وئداستضي ويا بالد دنست ا  صاداي الرومصان وأبصاتيل م، كصان  صذا أمصرا  سصيرا للرايصةي 

 ي[25]يي   من السماء، تزلزل هذا الوجود، وتقلب األوياع الكائنة رأسا على عقبأن تهب عاصفة 
و نصصا يشصصر  لنصصا كن زلصصا اللصصروف التصصا حصصد ي ك نا  صصا اثحصصداث التاريخيصصة التصصا بنيصصي الروايصصة  لصصى أساسصص ا، يقصصد كانصصي  صصذم اثوئصصاي 

لمسصصيحية الوليصصدم، بصصريم أن صصا صصصاري الديانصصة الرسصصمية تحمصصأ صصصرا ا  بصصين اليقاهصصد والفلسصصفاي القديمصصة بيضصص ا مصصق بيصص  وصصصرا ا  مصصق ا
لرمبراتورية الرومانية كت أنض كما يقوأ كن زلا   ولكن أن كصان الملصوح ئصد انضصموا تحصي لصوا  المسصيحية، يالممالصح مصا تصزاأ كمصا  صا 

مصن أ صار المسصيحية، ولكصن  السواد اث لم من شيوب ا يرز  تحي     الو نية، وئد نرى بصيصا مصن النصور يل صر، ويل صر  نصاح –
 ذا لن يرير شيها  من حقيقة اللالم الكهي  الدام ي لقد كاني اإلمبراتورية كما  ا، والقوانين الرومانية  صا  صا، والصبالد كل صا تصرز  

 ي[26]تحي حمأ نلام من اللصوصية القانونية واتستيباد القاسا  
و الرصر  ومصن سصار  لصى درب صم مصن كتصا  ونقصاد مصا صصوروم لنصا  لصى أنصض النصور و و  نا يبصين لنصا أن مصا يتبصاكى  ليصض د زيصدان وملحصد

الذي أتف تض المسيحية، ما  و كت  اداي دنسض وأباتيأ كاني يا حا ة لياصفة سماوية تزلزل ا وتقلب صا رأسصا   لصى  قص ، بصأ و ص   
 ولالم كهي  دام  كان يا حا ة كلى نور المسيحيةعع

 صم يصصصور الصصصرار الفكصصري الصصذي كصصان داهصصرا بصصين المسصصيحية ممصص ال يصصا يبصصا  كنيسصصة اإلسصصكندرية ور بان صصا الصصذين اتخصصذوا مصصن اثديصصرم مقصصرا 
 ادهصصا  للبحصصث والت مصصأ والدراسصصة لموا  صصة  صصذا الصصصرار الفلسصصفا الصصذي انت صصى بنصصصرم يبصصا  الكنيسصصة بيلم صصم ويكصصر م ويلسصصفت م وا تمصصاد م 

والتقليصصصصد الرسصصصولا، ت  لصصصى القتصصصأ والصصصصدم والينصصصف كمصصصا حصصصاوأ أن يصصصصصور د زيصصصدان وتالميصصصذ المصصصدار  الرربيصصصصة   لصصصى الكتصصصا  المقصصصد 
اإللحاديصةعع ييقصصوأ:   ولكصصن المسصيحية يصصا مصصصر، يصا  صصذم الفتصصرم التصصا تيرضصي ل صصا ئصصصتنا كانصي يصصا منتصصصف التريص ، يلصصم تكصصن ئصصد 

شصصد ا بصصين يالسصصفة اليونصصان واآلبصصا  المسصصيحيين اثولصصيني وو صصد يبا نصصا يصصا  صصوي الضصصربة القاصصصمة بيصصدي كانصصي الميركصصة الفلسصصفية  لصصى أ
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اليزلة التا تتيح صا ل صم حيصام الر بنصة التوحيديصة مزيصدا مصن الوئصي يسصم  ل صم بالصدر  والتحصصيأ، والوئصوف يصا و صض الفلسصفاي السصاهدم، 
وهكيذا تركيوا لنيا كلدانيصة و ناهيصة البار يصة، وروحانيصة البرا مصة، والصمود أمام ئصوى الفلسصفة اليونانيصة، والرمزيصة الفر ونيصة، و لصوم الفلصح ال

ي و صذم الصذخيرم ذخيصرم يكريصة يلسصفية تقصدم ديا صا  رائيصا  وسصاميا  مبنيصا   لصى [27]  ذخيرة ال تقدر بميال فيي اليدفاع عين عقائيد المسييحية
 الدليأ والح ة والبر ان الدينا واليقلا والفلسفاعع

أساسا   لى يكرم موا  ة المسيحية يصا اإلسصكندرية لكصأ التيصاراي الفكريصة واللصروف السياسصية يصا يتصرم متقلبصة وئد ئامي رواية كن زلا 
مضتربة مق ري  الينف الذي يقترن بالدين م ما كاني أسبابض الدينية، وري  تدخأ ر اأ الصدين ييمصا يسصا  لصدور م ولسصمو تيصاليم 

حيين ويصصا حيصصام القداسصصة التصصا بصصدأي ب صصا وانت صصي كلي صصا حيصصام الرا صص  يليمصصون، بتصصأ المسصصيحية والتصصا صصصور ا الكاتصص  يصصا بسصصتا  المسصصي
الرواية، ويا شخ  راياهيأ بصن  صزرا المرابصا الي صودي الصذي ت قصف بالفلسصفة يصا مدرسصة الفيلسصوية المصصرية  يباتيصا   ايبيشصيا( والصذي 

مصن خصالأ كمالصض وسصموم يمصن ب نصض اإللصض المت سصد، ثن اهلل لصو  و د السمو يا تياليم المسي ، وو د يا المسي  اإلنسان الكامصأ والصذي
أراد أن يت سصد ت يمكصصن أن يت سصصد كت يصصا صصور اإلنسصصان الكامصصأ، وكصصان  صو المسصصي ي أي أنصصض ت صصذ  بالفلسصفة والفلسصصفة أدي بصصض  لصصى 

نفسص ا،  صن تريص  تلميصذ ا السصاب  بصن  اإليمان بالمسي  ولي  اليك ي بأ ويصأ الكات  بنا كلصى در صة أن يقصوأ أن الفيلسصوية  يباتيصا
 صصصزرا، كصصصان يمكن صصصا أن تكصصصون أحصصصدى الم منصصصاي بالمسصصصي ، بصصصأ ويلمصصص  لفكصصصرم أنصصصض لصصصو كصصصان ئاتلو صصصا ئصصصد تصصص خروا أيامصصصا ئليلصصصة لصصصصاري 

 عع بأ ويا لحلة موت ا  لى مذب  الكنيسة ت ت د سوى شخ  المسي  لتتوسأ كليضعع[28]مسيحية
ية المصصرية ذاي اثصصوأ اليونانيصة  يباتيصا أو  ايبيشصيا، ك مصرم تبيييصة ونتي صة لمصا حصدث مصن  نصفي وصور لنا كن زلا مقتأ الفيلسصو 

بصأ ولصصم يبصر  كن زلصصا سصاحت ا ولصصم ييف صصا مصن المشصصاركة يصا مصصصير ا التصا ألصصي كليصصض ولصم يصصصور ا كمصا ييصصأ د يوسصف زيصصدان كالقديسصصة 
يصصا انصصصيا  ا لتمصصو  حصصاكم اإلسصصكندرية أورسصصتي  بصصأ وسصصخريت ا مصصن  التصصا بصصال  يصص  يصصا مو  صصة الك نصصة اثشصصرارعع كنمصصا يبصصرز دور صصا

اليقاهد المسيحية ومن المسيحيين و لى سبيأ الم صاأ ئول صا:   ألصم ي مرنصا اإلمبراتصور  وليصان أت نيصذ  المسصيحيين، وأنصض يكفصي م  صذابا 
أ ويقصوأ يصا لوم صا لنفسص ا  نصدما أحسصي بصالختر: ي بص[29]الخياتي واثباتيأ التا ييتقدون بصحت ا  وييذبون أنفس م يا سبيل ا   

  أنا الملومةي و لا وحدي يقق     كأ شا ي لقصد أ نصي نفسصا بسصيري يصا ركصا  السياسصة، والصذي يسصير يصا ركصا  التملص  والصد ا  
 ي[30]ت ييلم أين يمضا  

وايصصة الصصدكتور يوسصصف زيصصدان    زازيصصأ  عع يكصصأ وكانصصي المفا صص م بالنسصصبة لصصا أن أ صصد روايصصة    ايبيشصصيا   لكن زلصصا  صصا الصصوحا اثوأ لر 
من مصا، كن زلصا د يوسصف زيصدان ي يصالن مصن را ص  بتصال لروايت مصا، مصق اخصتالف اث صداف، يرا ص  كن زلصا، يليمصون، و صو اسصم أحصد 

د الملصوح، والصذي تالميذ القدي  بصول  الرسصوأ، وكصان يليمصون أيضصا   بصدا  واشصترام وحصررم، حسص  الروايصة، القصدي  أرسصانيو  ميلصم أوت
خصصرن مصصن الصصدير بصصإذن مصصن رهصصي  الصصدير وموايقصصة أبيصصض الروحصصا ومحصصررم مصصن اليبوديصصة القصصدي  أرسصصانا أو أرسصصانيو  ميلصصم أوتد الملصصوح 
والذي كان يتل   ليض، ئبصأ دخولصض الصدير، لقص    صصانق اثبصاترم  ، أمصا را ص  د زيصدان ييصد ى   يبصا   الصذي أتخصذ اسصمض مصن النصصف 

م الفيلسصصوية  يباتيصصاع و صصو ابصصن لصصصياد و نصصا بسصصيت، يصصصورم د زيصصدان يصصا صصصورم الصصصياد الصصصال ، مقابصصأ الزو صصة المسصصيحية اثوأ تسصص
المتبمرم  لى زو  ا، أم الرا    يبا، والتا وايقي أ ل ا المسيحيين الذين صصور م بالمتوحشصين الشصياتين  لصى ئتصأ زو  صا الصذي كصان 

ميبصصد خنصصوم المسصصاكين المحاصصصرين يصصا ميبصصد م، والصصذين ئصصتل م  صص ت  المسصصيحيون المتوحشصصون بصصال  ذا بصا يصصا ئاربصصض ليقصصدم السصصمح لك نصصة
 شفقة وت رحمة و م ي تفون باسم المسي    الم د للمسي   عع

وكما يقولون ي وأ القصيدم كفرعع و ذم الصصورم التصا وضصي ا يصا ذ صن بتصأ روايتصض أو را بصض المصري  يصا بدايصة الروايصة والمصا ن يصا 
بقيت صصاعع كمصصا سيتضصص  لنصصا، يقصصد  يلصصض منصصذ البدايصصة نصصصيرا للفلسصصفة الو نيصصة والشصص وم ال نسصصية ومضصصادا للمسصصيحية ولسصصان حصصاأ الم لصصف، د 
زيدان يا تشوي ض لصورم المسيحية ور ال ا، بصفة  امة، بأ ويصور اثديان الي ودية والمسصيحية بصالمتتورم  صن الفلسصفاي والصدياناي 

فصص  الوئصصي يصصز م أن صصا مصصدمرم للفلسصصفةع مت صصا ال اإل صصالن والصصوحا اإلل صصا تمامصصاععع و صصذا مصصا يلمصص  بصصض  صصن اإلسصصالم السصصابقة ل صصا، ويصصا ن
 يكتتور للمسيحية وال قاية اليربية السابقة لض

ميصذ و نا ن د مفارئة شديدم بصين را ص  كن زلصا ورا ص  د زيصدان؛ اثوأ ي خصذ اسصمض مصن اسصم تلميصذ للقصدي  بصول  والصذي يم صأ احصد تال
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التالميصصذ أو خلفصصا  الرسصصأ وبالتصصالا يم صصأ التسصصليم الرسصصولا بصصأ وكصصان  بصصدا اشصصترام وحصصررم القصصدي  أرسصصانا ميلصصم أوتد الملصصوح، وبالتصصالا 
 يم أ الرسولية واليلم والرئا، يا حين أن را   د زيدان ي خذ اسمض من اسصم الفيلسصوية الو نيصة  يباتيصا ميلنصا موئفصض مصق الفلسصفة الو نيصة

لمسيحية وئد ربام د زيدان ككارم للمسيحية من خالأ تصويرم لقومض المسصيحيين كقسصام وسصايكا دمصا  لك نصة خنصوم الصذين صصور م ضد ا
كاثبرارعع ومن  م يتباين موئصف كصأ من مصا مصن وصصفض ونلرتصض ل يباتيصا، حيصث يرا صا را ص  كن زلصا كصامرأم ل صا تموحات صا وضصيفات ا، 

تفيصأ، ييصصف ا  نصدما يرا صا الرا ص  يصا النايصذم:   تريصق  يني صا كلصى يصو  كلصى السصما  المرصصية بصالن وم  بأ كالمراهيصة التصا تقصوأ مصا ت
وئصد شصبكي يصدي ا  لصى صصدر اي تصرى  صأ كانصي تصصلا   كصصذا نصا ى الرا ص  نفسصض،ي كصان منلر صا راهيصا  وئصد أنسصلي خصصالي شصصير ا 

 ع[31] لى ال و  اثبي  الذي يت ل  يا ضو  القمر  
و ندما يرا ا  السة يا صفوف المتفر ين يا المسر  كلى  ان  الحصاكم المتصبمر  لصى كمبراتصورم وئصد اتفقصي  لصى الصزوان منصض وكانصي 
تتسلى بالفر ة  لى ئتأ  شراي اثسرى الليبيصين والصذي كصان المشصا دون يتسصلون بمنلصر ئصتل م  لصى المسصر  وكانصي  صا يصا المقدمصة 

التيي كثييرا ميا نيادت وتشيد ت بيالتجرد والسيمو ا:   وئفز الشا  يا د شصة ور ص ي أ صذم  صا أسصتاذتض  كلى  وار الحاكم يقوأ كن زل
كانصي تلصب  ردا  أبصي  اللصون وكصان يحصيت بينق صا شصصاأ ورديي تصرى مصا الصذي أتصا ب صا  لصى  صذا المكصان  ييي و بصصي  واحتقيار الميادة؟

تبصصدو  لي صا  المصصة واحصصدم مصن  المصصاي التصص  ر  صدا مسصصحة مصصن الشصصحو  يليمصون  ينيصصض  لصصى  ايبيشصيا التصصا كانصصي  امصدم التقصصاتيق ت 
لقد كانت في سبيلها إلى هدفها الرئيسي. وفي سبيل هذا الهدف ال يهم إذا داست بقيدميها عليى أشيالء خمسيين أسييرا  واتصفراري 

 ي[32]  أو خمسين ألفا  من أمثال هؤالء األسرى
 يباتيصصا ييي أكصصاد أن اكتصص  اسصصم ا اآلن، أرا صصا أمصصاما وئصصد وئفصصي  لصصا منصصصة الصصصالة " يصصا حصصين يصصصور ا د زيصصدان بالكصصاهن اإلل صصا: 

كانيت لهيباتييا تليك الهيئية  وكلنهيا كيائن سيماوي هيبط إليى األرض مين الخييال اإللهيي، ليبشير النياس بخبير ربياني رحييم.الفسيحة، 
يهيا زر ية خفيفية ورماديية، وفيهيا شيفافية. فيي جبهتهيا فيي عينيييي  التي تخيلتها دوما ليسوع المسيح، جامعة بيين الر ية والجيالل

اتساع ونور سماوي، وفي ثوبها الهفهاف وو فتها، و ار يماثيل ميا يحيف باإللهية مين بهياء .. مين أي عنصير نيوراني خلقيت هيذم 
اهر نحتهيا، فلن كان اإلله خنوم هو الذي ينحت أجسام النياس، فمين أي صلصيال طي 00المرأة؟ ... كانت تختلف عن بقية الناس؟

 .[33]" 00وبلي عطر سماوي سبكها؟ ... يا الهي، أنني اجدف
ي و يرا ا  كذا ليقارن بين ا وبين ر اأ كنيسة اإلسكندرية الذين وصصف م بصالوحو  وأشصرار الروايصةع أي مصا  صو و نصا بالنسصبة لصض يم صأ 

الصصذي يحركصصض ويو  صصض لصصم يسصصتتق كل صصض المصص لوم أن ال صالأ السصصماها ومصصا  صصو مسصصيحا يم صصأ الشصصرعع و صصو ميصصذور ثن شصصيتانض و زازيلصصض 
 ييينض  ليض يررر بضعع

ويا حين يصور لنصا كن زلصا را ص  يليمصون وئصد خصرن مصن وادي النتصرون، ميقصأ الر بنصة يصا ذلصح اليصصر، حيصث تبصدأ الروايصة بمشص د 
ا الصصحرا  الواسصية ليصصأ كلصى ميبصد للرا   ييلمصون  صو يبحصث يصا الصصحرا   صن مصواد تسصتخدم يصا الوئصود يصا الصدير يتقصودم ئصدمام يص

ير ونا م  ور يتردد يا دخولض خشية من الرواية مما ئد يرام يا  ذا ال يكأ الو نا ويدخأ بيد تردد ييصرى صصورا ملونصة آلل صة و نيصة 
 بصض أيضصا وملوح وملكاي وصور لرائصاي  لى  دران الميبصد يينسصح  خشصية مصن الروايصة والتفكيصر الشص واناي يصصور لنصا د زيصدان را

و و ئري  مصن ميبصد خنصوم الفر صونا، الصذي يحاصصرم الر صار مصن المسصيحيين الصذين وصصف م يصا صصورم الوحصو  الضصارية، ويصا داخلصض 
ك نة ميبد خنصوم المحاصصرين داخلصض بصال تيصام أو شصرا ، ويقصدم لنصا والصد الرا ص   يبصا، بتصأ الروايصة، كصصياد سصمح و نصا بسصيت ولكصن 

فقة،  لصصى  كصص  المسصصيحيينع و صصو ي صصدف بقاربصصض ناحيصصة الميبصصد وميصصض بيصص  السصصمح لتقديمصصض ل صص ت  الك نصصة ئلبصصض ملصصا  بالرحمصصة والشصص
المحاصصصرين مصصن المسصصيحيين، يصصي  م  ليصصض المسصصيحيون الصصذين تصصوايق م والصصدم الرا صص   يبصصا وزو صصة  صصذا الصصصياد  لصصى ئتلصصض ييفتكصصون بصصضعع 

م شصص يدا للرحمصصة والشصصفقة، وأمصصض المتصصبمرم  لصصى ئتصصأ زو  صصا بسصصب  كيمان صصا والرا صص  يشصصا د  صصذا المشصص د الصصدموي الصصذي يمصصوي ييصصض والصصد
المسيحاعع أي يقصدم كن زلصا الميبصد كمصصدر لروايصة الرا ص  يي صر  منصض، بينمصا يقدمصض لنصا د زيصدان كمكصان للك نصة اثبصرار المحاصصرين 

 يصأ ئصار  روايتصض ت يكصر  م يحسص  بصأ ويصص  والمضت دين من المسيحيين اثشرارع أنض يبذأ   دا خارئا يا وصفض للمسيحيين لي
 ام يضبض  لي م، وت أئوأ ي در دم م بتريقة يير مباشرم ويير ميلنةعع والرريص  أنصض يصد ا حبصض للمسصيحيين وصصدائتض ل صم ع و صذا 
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 يذكرنا بح  بروت  لربيبض يوليو  ئيصرع بأ بح  ي وذا للمسي عع
مصض ورهصصي  الصدير ليخصصرن مصن الصصدير ويركص  ئصصار  يحتمصض تمسصصا  يصا النيصصأ يينقصصذم ويصصور كن زلصصا را بصض، يليمصصون، و صو يسصصت ذن ميل

بحارم يكتشف أن م من القوت ومي صم يتصام أسصم ا بيال يصا تحميصض مصن بتشص م و صا شصديدم الشصبض بصض، ويسصتيبدونض  لصى المركص  كص  ير 
لبابصا كيصرل   مصود الصدين وكصان يحمصأ ميصض رسصالة ويا اإلسكندرية ين   يا الخرون من ئبض م ويذ   كلصى دار البتريركيصة لمقابلصة ا

من القدي  أرسانيو  كلى البابا ييستقبلض بترحا ي يا حين يصصور لنصا د زيصدان را بصة يصا التريص  كلصى اإلسصكندرية و صو  صار  يحمصأ 
صصةعع ويصا التريص  ي صد ذكرياي ئتأ المسيحيين لوالدم، وصورم ر يبة  ن المسيحيين الذين صور م د زيصدان تصواأ الروايصة ب شصرار الق

الرمصصز واللمصصصز يصصا حصصص  الر بصصصان والمسصصيحية واإليحصصصا  بيصصصدم مصصصدائية رحلصصصة الياهلصصصة المقدسصصة كلصصصى مصصصصر، ومصصصدائية صصصصل  المسصصصي  
 والتشكيح يا  ميق اليقاهد المسيحيةعع و و  اهم ت ييرف أين الحقيقةعع

القصدي  أرسصانيو  ميلصم أوتد الملصوح، يصا حصين يقصدم لنصا د زيصدان ويصور لنا كن زلا را بض وئد خرن من الدير مصزودا بوصصايا أسصتاذم 
را بض ساختا  لى المسصيحية و قاهصد ا بصأ وكصأ مصا  صو مسصيحا، وبصدت مصن أن يتو صض كلصى البتريركيصة مباشصرم والتصا  صا  أصصال  ليبصدأ 

يينصدما يصصأ كلصى اإلسصكندرية يصا تريقصض من صا يصذ    لصى البحصر والصذي يشصير لليصالم ويبصدأ مرحلصة الروايصة وممارسصة ال صن  المحصرمعع 
كلصى دار البتريركيصصة يصصذ   كلصصى البحصر أوت  و نصصاح ينصصزأ البحصصر و نصصد خرو صض مصصن البحصصر بيصصد أن تيصر  للرصصر  و لصصى الشصصاتئ يقابصصأ 

  المنتلصر أوكتاييا التا كاني تنتلر يصار  أحالم صا الصذي و صد ا بصض كلصض البحصر بوسصيدون أنصض سصي تي ا مصن البحصر، يتتصصور أنصض الفصار 
المرسأ من اإللض بوسيدون يتتيمض وت خصذم يصا أحضصان ا الدايهصة وتصذ   بصض كلصى منصزأ سصيد ا الصصقلا المسصاير يصا ت ارتصض، ويمصار  
مي صصا الحصص  وال صصن  والصصذي يسصصترر  د زيصصدان ويسصصتزيد يصصا أوصصصايض دون أن يشصصيرنا ولصصو للحلصصة واحصصدم بصصوخز أو ت نيصص  مصصن ضصصمير 

ر البتولية، بأ ويصور الحيام مق أوكتاييا التا ئضا ميلصم وئتصض مي صا يصا التفكيصر يصا ال صن  وممارسصتض الرا   الذي يفتر  أنض نز 
 مي ا، ب ن ا ال نة التا لأ يحلم باليودم كلي ا بيد أن  ريي أوكتاييا حقيقتض كرا   وتردتض من  نت اعع

  يليمصون لرسصصكندرية ووصصصولض لصصدار البتريركيصصة، ويصا حصصين يصصصور لنصصا كن زلصا تصصصا د اثحصصداث وتسصصار  ا منصذ لحلصصة دخصصوأ الرا صص
 نصصدما يصصصور لنصصا المصص امراي الي وديصصة لقتصصأ المسصصيحيين وحصصر  الكنصصاه  وتكاسصصأ الصصوالا أورسصصتي  يصصا الصصديار  صصن المسصصيحيين وميائبصصة 

لمسصيحيين ضصد الي صصود الي صود، بصأ وتواتص م ضصصد البتريصرح وريص   نصصودم التصدخأ لمنصق الي صصود مصن تنفيصذ مصص امرت م، و صورم اليامصة مصصن ا
محصصاولين الصصتخل  مصصن م انتقامصصا لقصصتل م بيصص  المسصصيحيين ومحاولصصة كحصصرائ م ليصصدم كنصصاه ي ويصصري  البابصصا كيصصرل   مصصود الصصدين محاولصصة 
اليامة ئتأ الي ود ولكنض، أمصام تخصاذأ أورسصتي  وموئصف  نصودم يقصرر كخصرا  م مصن مدينصة اإلسصكندرية، المدينصة التصا  اشصوا يي صا وكصانوا 

أ صم ميالم صا منصذ ت سصي  اإلسصكندر اثكبصر ل صا، حفلصا ل صم مصصن  صورم اليامصة وكيقصا  ل صم حتصى ت يكصرروا ذلصح مصرم أخصرىعع وييمصصا  مصن
، حيصث يقتصأ كصأ مصن الي صود والصو نيين، ميصا ، [34]يلا الصورم التصا ئصدم ا كن زلصا  صن الصصرار الي صودي اثر وذكسصا يصا اإلسصكندرية

  أحصصد الر بصصان تالبصصا  ن دتصصض:   الن صصدمع الن صصدمع يصصا يبصصا  اثديصصرمي أن  يصصراك  الميلصصم المسصصيحا يالئصصا الميلصصم المسصصيحا  يصصراك  ييصصصي
 يحتفض اآلن  لى أيدي ميذبيض يا ئل   ذا المسر 

 كلى النار يا  بيد اثصنامع كلى النار أي ا الي ودع -
 يحصونض بال لدايلقد ات موا المسكين بتدبير م امرم ضد ي ودييي يقيب   ليضي و ا  م يف

وتدايق ال م ور كتلصة واحصدم كلصى الصداخأ و نصاح خلصف حصا ز ئضصبان حديديصة كصان يفصصل م  صن الم سصام التصا ت صري أمصام مي شصا دوا، 
و يصصون م ت حصصل مصصن الر صص ، شصصب   يصصراك  و صصو  صصاري ال سصصد ميلقصصا بصصين السصصما  واثر ، مربوتصصا كلصصى  مصصود خشصصبا، والضصصرباي 

و سصصدم يتلصوى ويصصرتي  والضصحكاي تتيصصالا مصن ال الديصصن، و صم يوالصصون  مل صم الوحشصصا ويلينصون البتريصصرح، تن صاأ  ليصض مصصن ميذبيصض، 
والك نصصة، والقديسصصين، والكنصصاه ، والمسصصيحيين  امصصة، وينصصادون بصص ن ذلصصح سصصوف يكصصون مصصصير كصصأ مسصصيحا يصصا المدينصصة، و ب صصا تيالصصي 

ديديصة ب يصدي مي حتصى خفصي صصوي الشص يد المسصكين، و صدأي حركتصصضي الصصيحاي مصن أيصراد ال م صور، و ب صا راحصوا يصدييون القضصبان الح
 :  وبانتفاضة ئصيرم اسلم الرو  ييي و تف ال م ور

 يلقد ئتلومع ئتلض الم رموني  يا  لى بيي البتريرحي وسوف ننتقم من م  
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أت تكفصي م ت صاديف م  لصصى اهلل   صم يصصور لنصا موئصف البتريصرح كصصاآلتا:   سصوف يصدييونا كلصى  صذا اليمصأ، دم صصم  لصي م و لصى أوتد صمي
 يو لى كنيستض، وأ ماأ السحر والر  التا يقومون ب ا، حتى يدبروا الم امراي ثوتدي ويسلمون م للموي

 : وأ ا  صوي أك ر رئض
 يو كذا كان ش ن الي ود منذ  صر الرسأ -
بصصا، و كصذا يريصد، أن لصصم أت صر اإلسصصكندرية مصن كصصأ ولصن يكصون بيصصد ذلصح، لقصصد أ تصانا اهلل السصلتان وسصصوف أوئف صمي  كصصذا يفيصأ اهلل  -

 يي ودي
 يليأ  ذا القرار ت يي   الحاكم -
أنا أ رف لمصاذا يصدا ن الحصاكم  صذم الفهصةي أن صم يمدونصض  صو وترمتصض بمصا يحتصا ون مصن المصاأيي و كصذا يرضصة لمص امرت م وتصدبير مي  -

 يلصو  أن كان يا  ذا منفيتض، وت ي مض حدوث يتنة يا المدينة  أنض  لى استيداد أن يحما مرارم 
 :   م يشر  كن زلا م امرم الي ود لقتأ أكبر  دد ممكن من المسيحيين، ييقوأ

 
   وت يدري يليمون كم لبث من الوئي ناهما حينما سمق، أو خيأ كليض أنض يسمق صوتا ي تف يي

 يإلسكندرية تشتيأ يي ا النارأي ا المسيحيون، كلى الن دمي أن كنيسة ا -
وئفز من مكانصض  لصى الفصور يي وأسصرر ي صري يصا الممصر الضصي  المللصم يو صد الر بصان والك نصة يتكدسصون  لصى در صاي السصلمي ييي يفصا 

الح ريصصة لمصص  البصصصر لمصصق نصصصأ سصصكين يصصا ال صصوا ، ومصصا لبصصث أن أنرمصص  يصصا رئبصصة واحصصد مصصن الر بصصاني وانكفصص  المسصصكين  لصصى اثر  
 يواسلم الرو ي بينما أسرر ال انا بالفرار يتبيض الر بان يا  نون

ولكن تلح كاني حيلة ت تذا  أكبر  دد ممكن من الك نة والر بان بييدا   صن دار البتريركيصةي يمصن  نصا و نصاح، مصن أمصاكن متيصددم، 
ا لمصا يصدبر ل صم يصا الخفصا ، ي سصر وا  صاربين ولصم يبص  ل ري أشبا  مسلحة تسيى وتتكصا ر لتتبص   لصي م، ولكصن يبصدو أن الك نصة تنب صو 

 يسوى ييلمون وحدم  
 صصم يتحصصدث  صصن حصصر  الي صصود للكنصصاه  وئصصتل م للمسصصيحيين ويصصصور موئصصف الحصصاكم السصصلبا ت صصام مصصا يحصصدثع بصصأ وموئصصف ئاهصصد الكتيبصصة 

 : ك م يالئون حتف م يا سخرية يريبةالرومانية الذي لم يتقا    ن دورم يحس  بأ را  يحتقر المسيحيين ويسخر من مع بأ وتر 
  ويا أحد المنحنياي، يتحي بوابض وتديقي كتيبة نلاميصة مصن  نصود الرومصان بصدرو  م وسصيوي م الالميصةي و تصف ئاهصد الكتيبصة بصصوي 

 66أ  
 أي ا الر ار لماذا تيكرون الليأ بصياحكم  لماذا ت تيودون كلى منازلكم وتنامون 

 :  وأ ا  يليمون
 66سة اإلسكندرية تشتيأ يي ا النيرانأن كني -

 يق قض القاهد يي
  ذا  ميأ وماذا أيضا   -
 66أن م يذبحون المسيحيين -
 يو ذا أ مأي داييوا  ن أنفسكم -

 ي م استدار ل نودم ئاهال  
 66أي ا الر اأ كلى  كناتكم -

فسصض ييي  صأ مينصى ذلصح أن صم يحتقصرون المسصيحية أ ذم  دالة الرومان   كذا تسا أ يليمصون يصا ن 66و اد صف ال نود من حيث أتوا
 يويبرضون ا   م ت ي م م أن احترا  كنيسة اإلسكندرية واحترا  المسيحيين والمسيحية ب ملت ا

 :  وأرتفق صوي نساها من أحد اثبنية ي تف بالقوأ -



بيصصد  صصنكم اآلن ميلصصين كصصاملين يي ويصصا كصصأ أي صصا المسصصيحيون  صصودوا كلصصى أمصصاكنكمي أن كنيسصصة اإلسصصكندرية لصصم يمسصص ا سصصو  ييي أن صصا ت -
 يشبر، وخلف كأ منحنى من  ذا التري  التويأ يكمن لكم الي ودي ينت زون الفرصة

وبيصد أن يصصور ديصار المسصيحيين  صن أنفسص م بالوسصاهأ البداهيصة يرضصخون لتيليمصاي البتريصرح والصذي يقصرر بيصد ذلصح تصرد الي صود مصصن 
 يا حين كان يا كمكانض أن ييتا تيليماتض للشي  ال اهر بسحق م، ولكنض لم يفيأععاإلسكندرية ليسكنوا خارن أسوار ا 

ويبرر لنا كن زلا تياتف حاكم اإلسكندرية مق الي ود ل ال ة أسبا   و رية  ا؛ شخصية البابصا كيصرل  الكاريزميصة و الئتصض الوتيصدم 
م ي صصد أورسيصصت  مكانصصا  لصصض كت مصصق الصصو نيين والي صصود والفيلسصصوية بصصاإلمبراتور الرومصصانا والتصصا تالشصصى ب وار صصا دور أورسصصتي ، ومصصن  صصم لصص

 يباتيصا، و صص ت  لصصم يكصصن  صصدد م ئلصصيال ، وئصصد ا تميصصوا  مييصصا  لصى كرا يصصة البتريصصرح بسصصب  ت ديصصدم لمصصصالح م  مييصصا ، وبسصصب  احتيصصان 
ن نفسصض كمبراتصورا لمصصر وشصماأ أيريقيصا، يصا أورسيت  ثمواأ المرابين من الي ود، وليقفوا ميض  ندما يقرر اتنفصاأ  صن رومصا وال صال

الوئي الذي كان مت كدا  ييض من أن البتريرح صاح  الكاريزما ال ما يرية والمحبصو  بصأ والم يصد مصن اإلمبراتصور الرومصانا لصن يكصون 
 يميض

التاريخيصة بصين الحصاكم والبتريصرح  أما الدكتور زيدان، كيادتض، ييت ا صأ  صذم اليوامصأ  ميي صا، والصصرار الصذي كصان داهصرا  يصا  صذم الفتصرم
مصصن   صصة وبصصين الي صصود والمسصصيحيين مصصن   صصة أخصصرى، وبصصين الصصدياناي الو نيصصة والفلسصصفاي اليونانيصصة، بصصأ وال رتقصصاي المسصصيحية المختلفصصة، 

تريصصرح ويير صصا مصصن   صصة، وبصصين  صصذم الصصدياناي والفلسصصفاي والمسصصيحية مصصن   صصة أخصصرىي بصصأ ورا  بميكيايليصصة   صصدنا ا ييصصضع يصصصور الب
باإلر صصابا المت نصصا  لصصى كصصأ  صص ت ، مت صصا ال  لكصصأ  صصذم اليوامصصأع وك نصصض يو صصد  صص ر شخصصصا بينصصض وبصصين البتريصصرح أو الكنيسصصةعع بصصأ 
وت ا أ اللرف التاريخا،  موما ، ونسا أو تناسصى مصا حصدث مصن كبصادم شصيو  لشصيو  أخصرى حتصى القصرن التاسصق  شصر وبدايصة القصرن 

لم صازر التصا أ لصح يي صا الي مصانيون الماليصين مصن المسصيحيين يصا الصصر  وأرمينيصا وخلصف لليصالم  صداواي اليشرين و لى سبيأ الم اأ ا
تاريخية بصين أ صأ الصصر  والبوسصنة وال رسصح وبصين شصقا ئبصر  ويير صا لصم تنصدمأ بيصدعع ورا  يلصوم المسصيحيين  لصى تصرد الي صود مصن 

م و صو تص مر م  لصى المسصيحيين ومحاولصة كحصرائ م لكناهسص معع بصأ وينسصى اإلسكندرية دون ئصتل م ويت ا صأ سصب  موئصف المسصيحيين مصن 
ويت ا صصأ كرا يصصة اليصصر  والمسصصلمين للي صصود بسصصب  مصصوائف م مصصق نبصصا المسصصلمين ئصصديما ومحصصارئ م للفلسصصتينيين التصصا لصصم تنتصصض بيصصد ع بصصأ 

ا ِمصصنأكيمأ ِيصصا 06ُخُنصصاِزيُر    الماهصصدم: ووصصف المسصصلمين ل صصم بنسصصأ القصصردم والخنصصازير   ُوُ ُيصصُأ ِمصصنأ يمي الأِقصُرُدُم ُوالأ  تُصصُدوأ صصتيمي السصصِذيُن ا أ (،   ُوُلُقصصدأ ُ ِلمأ
ايتهاتصا  لصي م و ريمصة ي والسص اأ  نصا  صأ ييتبصر الصدكتور زيصدان  صذا الوصصف للي صود (03السسبأِي ُيقيلأُنا ُل يمأ كيونيوا ِئُرُدم  ُخاِسِهيُن    البقصرم: 

 قق يا حالة من اتنفصام يا الشخصية ععيا حق م عع ليتض ي يبنا وت ي
وت يسصينا أن نقصوأ لصصض  نصا كت مصصا ئالصض الصصر  يسصور المسصصي  لقصادم الي صود:   مصصن  مصار م تيريصصون م  صأ ي تنصصون مصن الشصصوح  نبصا أو مصصن 

 ي(42: 43(، وأيضا    أي ا القادم اليميان الذين يصفون  ن البيوضة ويبليون ال مأ    مي10: 1الحسح تينا    مي
ويا الوئي الذي يصور ييض كن زلا الرا ص ، بصالريم مصن ا تراضصض  لصى بيص  ممارسصاي ر صاأ الصدين الخاتهصة والمضصادم للمسصيحية، 
 صصاهرا ث صصأ اليفصصة والفضصصيلة  نصصدما ييصصرف أن بيال يصصا التصصا سصصب  أن أنقذتصصض مصصن القصصوت  لصصى السصصفينة  صصا أختصصض والتصصا اشصصترا ا سصصيد ا 

كأ تائتض ويير  حياتض للموي  دم مصراي إلخرا  صا ممصا  صا ييصض واليصودم ب صا كلصى حليصرم المسصي ،  القوتى وصاري محليتض، يبذأ
حيصث اليفصة والقداسصةي ن صد را ص  د زيصدان يارئصا  يصا أحضصان أوكتاييصا ومرتصا وممارسصة ال صن  مي صا دون أي ت نيص  للضصمير، ضصمير 

كصصأ شصصا ، بصأ واثسصصوأ أنصصض يصصصور اللصذم ال نسصصية وك ن صصا السصصب  الصصذي الرا ص  الصصذي نصصذر نفسصصض للبتوليصة وئصصرر حيصصام النسصصح والز صد يصصا 
 بسببض ترد اهلل يدم وحوا  من  نة  دنعع

ويصصصور لنصصا كن زلصصا الرا صص  يليمصصون رايضصصا  الخلصصت بصصين المسصصيحية ومصصا يقصصوم بصصض اليامصصة مصصن  نصصف ييقصصوأ:   أن ملكصصوي المسصصي  لصصي  
ة والمحبصصة  ، و صصذا يدييصصض للصصذ ا  للتيصصرف  لصصى يكصصر الفيلسصصوية  يباتيصصا وأن ملكصصوي الينصصف والسصصل  واتختتصصاف ولكنصصض ملكصصوي الرحمصص

أمكصن  صدايت ا ولكنصض يتيصصرف  لي صا وينب صر بفكر صا ويتيلصص  ب صا بالمقابلصة لمصا وا  صصض مصن تشصدد بيص  ر صصاأ الصدين ودخصول م يصا صصصرار 
ى زو تصض الزن يصة المسصيحية التقيصة، البسصيتة يصا كان ي   أن يكونوا بييدين  نضي ويتيرف من خالأ بوا  مدرسة  يباتيا الصو نا  لص

 كيمان اي وينضم الرا   يليمون لتالميذ  يباتيا مي با بتيليم ا وسلوكيات ا كفيلسوية أرستقراتية كت أنصض يصصي   نصدما يرا صا متصبمرم مصق



تماما مق مصا تيلمصض وتنصادي بصض، يرا صا الحاكم أورستي  وتيد نفس ا لتكون زو تض كاإلمبراتور القادم ويا مالب  ومنلر وموئق يتنايى 
كالمراهيصة التصصا تقصصوأ مصصا ت تفيصصأ، وخاصصصة يصصا مشصص د الحفصصأ الصصدموي المصصا ن الصصذي أئامصصض أورسصصتي  الحصصاكم ليسصصلى الشصصي  بمشصص د حصصا 

راتصصورا، لقتصصأ خمسصصين أسصصيرا  ليبيصصا   لصصى المسصصر  وأمصصام حصصوالا  شصصرم يتف مصصن المشصصا دين، تم يصصدا إل صصالن ال صصورم وتنصصصي  نفسصصض كمب
 ييتسقت من نلرم ولكنض ت يواي   لى ئتل ا

أما را   د زيدان ييفتتن ب ا ويتمنى أن ييي  تلميذا و اشقا  ل ا وتحي ئدمي ا، وبدت  من سييض لدراسصة الال صوي والتص ، كمصا صصورم 
وذا  يصا  مال صصا ورئصصة يلسصصفت ا، يوسصف زيصصدان يتحصصوأ كلصى باحصصث  صصن اليلصم  نصصد  يباتيصصا التصصا يصتن ب مال صصا اثخصصاذ ورئصة يلسصصفت ا بصصأ 

والتصا صصصور ا الكاتصص  بال نصصة الحقيقيصة مقابصصأ المسصصيحية التصصا صصصور ا بالدمويصة كمصصا ريصص  حيصصام اليفصة والقداسصصة التصصا صصصور ا بصصالتا ت 
 تاهأ من رواه اعع ونسا  دف م يهض كلى اإلسكندريةعع

 يباتيصا بصصور بشصية بسصب  تصصور م أن صا  صا السصب  يصا بصأ و لصى  كص  كن زلصا والصذي صصور اليامصة مصن المسصيحيين و صم يقتلصون 
الف وم بين أورستي  والبتريرح، ثن أورستي  كان حريصا  لى اتلتقا  ب ا وحضور محاضرات ا الفلسفية، ممصا  بص   امصة المسصيحيين 

قار صصا للمسصصيحية ضصصدم وضصصد ا وتصصصور م أن صصا تحرضصصض ضصصد القصصدي  كيصصرل ، كمصصا صصصور كن زلصصا، اتفصصا   يباتيصصا مصصق أورسصصتي  واحت
والمسيحيين وبتريرك م ووصف م بالذين ييبدون الناصري المصصلو  وتصصوير م بصال  ال  والر صار، وتنصازأ الصوالا أو كنكصارم لمسصيحيتض 
أمام صصا بصصأ وأمصصام الي صصودي وذلصصح دون أن يصصذكر أي دور للبابصصا كيصصرل   مصصود الصصدين بصصأ  لصصى اليكصص  ي كصصد أنصصض حصصذر مصصن ئتل صصا، ييقصصوأ 

ولقيد كيانوا ييدبرون الهجيوم عليى ى لسان الرا   يليمون:   أن م  أي المسيحيين( يبرضون ا، وينسبون كلي ا  صراهم ر يبصةي كن زلا  ل
 ي وئاأ  ن تحذير البابصا كيصرل  لليامصة مصن  صدم المسصا  ب صا أو المسصا  بصالي ود  منزلها في الليلة المايية لوال خوفهم من كيرلس

ميين غيييب األنبييا كيييرلس الييذي اصييدر تحييذيرم لهييم بيياألمس أنييه أن تجاسيير أحييد و ييام بتعكييير " ولكيين يبييدو أن الشييعب  ييد خشييي 
 ي[35]  الصفو فسيكون نصيبه الحرم والعقاب

المسصي ، دون سصند أو و يقصة مصن التصارية كت خيالصض ومصا يصور د زيدان البابا كيرل  و و يخت  ختبة نارية محرضا  لى ئتل ا باسم 
أوحصا بصض لصض  زازيلصصض وشصيتانض الشصريرع ومصصا يريصد أن يوصصلض للنصصا  مصن أيكصار ت  الئصصة ل صا بصالوائقعع ييصصز م أن اليامصة انصدييوا تحصصي 

م للمسصيحية بصأ والصدين  مومصا  نصدما ت  ير  ذم الختبة النارية المز ومة لختف ا وتمزيق ا  م حرئ اي بصأ وتصصأ أيكصار الكاتص  المضصاد
يصصور أوكتاييصا الو نيصصة، حوريصة  نصصة را بصض ال نسصصية، بصصورم مضصصادم للبابصا كيصرل  ور الصصض حيصث يصصصور ا بالشص يدم النبيلصصة التصا ألقصصي 

لنصا التيبيصر، بنفس ا  لى  يباتيا محاولة كنقاذ ا يقتلصي مي صاعع و صو أسصلو  ذو مرصزى سصا   صدا حيصث صصور الو نيصة الزانيصة، لصو شصا  
 بالنبيلة الش يدم وبتريرح الكنيسة بالمحر   لى القتأ باسم الدين والر بان بالقتلة والوحو  الضاريةعع

وبيد مقتأ  يباتيا ي د الرا   يليمون، را   كن زلا، يا البحث  ن أختصض حيصث ييصرف يصا خضصم اثحصداث أن بيال يصا التصا تيصي  
م ومبا ة كيبدم يقد كاني تيصي  مصق أميصر  صذم ال ما صة كيشصيقة ييحصاوأ أن يخلصص ا ممصا  صا مق  ما ة القوت  ا أختض وثن ا أسير 

 يييض من ختية ويذ   ب ا كلى الدير ليييشا حيام القداسة واليفة والت ارم بييد  ن ضوضا  اليالم وض ي ض
كمصصة، ويصصا الن ايصصة يتلصص  مصصن الر بصصان أن و نصصد  ودتصصض للصصدير يختصصارم الر بصصان بصصالريم مصصن صصصرر سصصنة لرهاسصصة الصصدير ييقصصودم بقداسصصة وح

يصلا مي م القدا  اإلل ا ويناول م  مييصا، ويحصتفل لنفسصض ب صز  ويصذ   بصض يصا الصصحرا  بييصدا ويختفصا  صن الر بصان الصذين يبح صون 
ا مرصصارم  نصض، وييريصون  صن تريص  أحصد الصذين يييشصون يصا الصصحرا  أنصض مصر أمصام م يصا ات صام ميصين، ييصذ بون كليصض يي دونصض ممصدا يص

و لى شفتيض أ ار التناوأ من اثسرار المقدسة وب وارم يتصام ممصددم و لصى شصفتي ا أ صار التنصاوأ، يييريصون أن صا أختصض بيال يصا التصا تركصي 
حيام الرزيلة و اشي كمتوحدم يا الصحرا  ولم ييرف أحد  ن ا شيها  سصوى أخي صا الرا ص  يليمصوني و كصذا تنت صا حيصام را ص  كن زلصا 

 يئداسة وسمو يا اإليمانيا ت ر و 
أما را   د زيدان ييترح اإلسكندرية ويذ   كلى أنتاكية و ناح ييي  يا أحد اثديرم الناهية يا حالصة صصرار مصق نفسصض الميالصة لليصالم 

ويصدرب ا  لصى التصرانيم وش واتض، ويا الصدير يلتقصا بمارتصا التصا كانصي تيصي  بصالقر  مصن الصدير والتصا  صا  ب صا كليصض رهصي  الصدير لييلم صا 
الروحيصصة، ولكصصن تتحصصوأ  الئتصصض ب صصا كلصصى  الئصصة  نسصصية لييصصود يي صصا ل نصصة أخصصرى ييصصو  ب صصا  نتصصض المفقصصودم التصصا  اشصص ا مصصق أوكتاييصصا، 
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ويخصتم روايتصض بكتابصة مذكراتصصض التصا يي صا ينكصصر اإليمصان ويتصرح الصصدير بتريقصة تصوحا أنصض ذ صص   اهمصا ورا  مارتصا التصصا ذ بصي لتيمصأ يصصا 
اناي حل عع  ذم  نة يوسف زيدان و ذا  و  دف وياية رحلتض يا  ذا اليالم وسيادتض التصا بحصث  ن صاعع الشص وم وال صن  وال صري ح

 ورا  السائتايعع
لقد و د را   كن زلا  نتض يا البصر والقداسصة بينمصا و صد را ص  د زيصدان  نتصض يصا ال صن  والم صون والخال صة المحرمصة التصا وصصف ا 

 المفقودمعع داهما بال نة
وبريم تصوير كن زلا للينف الذي ساد يا تلح الفترم وبريم مبخذم  لى ر اأ الصدين وخاصصة الر بصان وتصرك م لألديصرم وانشصرال م ييمصا 
 صصو بييصصصد  صصن  صصصدف وسصصمو ر بنصصصت م ودخصصول م يصصصا الصصصرار الصصصذي كصصان داهصصصرا بصصين الحصصصاكم أورسصصتي  المتيصصصاتف مصصق الصصصو نيين والي صصصود 

يصصا والبتريصصرح ذو الشخصصصية الكاريزميصصة والمصصدايق  صصن المسصصيحيةي وبصصريم تحاملصصض، كميلصصم كتصصا  القصصرنين ال صصامن  شصصر والفيلسصصوية  يبات
والتاسق  شر،  لى المسيحية ور اأ الدين، كت أنض لم ي ا م اإليمان المسصيحا بصأ ائصر بسصموم و لمتصض، ولصم ي صا م اليقاهصد المسصيحية 

تم لي يا كيمان راياهيصأ بصن  صزرا المرابصا الي صودي الصذي ت قصف وت صذ  بفلسصفة مدرسصة  يباتيصا بأ ائر بحقيقت ا من و  ة نلر يلسفية 
والتا أدي بض كلى تخليض  ن الماأ توا يصة و صرف سصمو المسصيحية مصن خصالأ يتصام مسصيحية بسصيتة يصا كيمان صا وسصلوكيات ا المسصيحية 

د اهلل يصا المسصي ، اإلنسصان الكامصأ، والصصذي مصن خصالأ كمالصض وسصصموم الحقيقصة، يصا شصماأ أيريقيصا، وو صصد السصمو يصا تيصاليم المسصي ، وو صص
يمصصن ب نصصض اإللصصض المت سصصد، ثن اهلل لصصو أراد أن يت سصصد ت يمكصصن أن يت سصصد كت كإنسصصان كامصصأ، وكصصان  صصو المسصصي ي وييصصود بصصن  صصزرا كلصصى 

ا  صا باإليمصان بالمسصي  مصن خصالأ اليقصأ والمنتص  اإلسكندرية محاوت أن يرد ال ميأ ثستاذتض الفيلسوية  يباتيا، والصذي يوشصح  لصى كئن
بصصأ والفلسصصفة، و نصصا يصصصور التالئصصا بصصين اإليمصصان والفلسصصفةع ولكصصن مصصق تسصصارر اثحصصداث تصص تا الريصصا  بمصصا ت تشصصت ا السصصفن، ييمسصصح ب صصا 

المسصصي  وأمصصصام صصصصورم الصصد ما  واليامصصصة وي رون صصا يصصصا الشصصوارر ييتمصصصز   سصصصد ا ويت صصرأ، ولكصصصن ت يتلصص   صصص ت  كت ئتل صصصا  لصصى مصصصذب  
المسي ، الذي يمد يديض ليبصارح، والصذي تريصق  يباتيصا يصد ا كليصض يصا ضصرا ة ولكصن ئبصأ أن تنتص  بكلمصة يصنق   لي صا بتصر  الشصما ، 
وك نض يقوأ أن ا ل  ي للمسي  لكن الشما  لم ييت ا  ذم الفرصةعع و نا يصور الرا ص  يليمصون و صو يريصق  ينيصض كلصى صصورم المسصي  

أ كليصصض أن دميتصين كبيصصرتين تتصدحر ان  لصى و  صصض الصصامي، رايضصصا ل صذم اث مصاأ التصصا تتنصايى مصصق حبصض ومصق مصصا ت سصد مصصن و صو يخيص
لصصى اثبصصد  ي ويصصردد  أ لصصض ومصصق تيليمصصض السصصاما ومحبتصصض ييصصر المحصصدودم، ويصصو  الصصصورم كتبصصي باللرصصة القبتيصصة   أنصصا  صصو أمسصصا  واليصصوم وال

الحصص  الصصرحيم الصصذي يفصصري لقاتليصصحي وتلبصصي الرحمصصة لميصصذبيح  أنصصي الصصذي ناديصصي بالمحبصصة، الرا صص :   كذا أنصصي  صصو يصصا سصصيدي  أنصصي 
والتسصام   أنصي  صصو  صو مسصصي  ال بصأ، الصذي ألقيصصي مصن منبصصرم تيصاليم الرحمصة والحصص   كذا مصاذا يفيصصأ أتبا صح يصا بيتصصح، و لصى مصصذبحح 

باسصم المسصي  دون أن ييريصوا  صن تيليمصض شصيها عع ويل صر وتحي أنلارح ع  ي أنض يقدم صصرخة لمصا يمكصن أن يفيلصض بيص  الصذين تسصموا 
 يبن  زرا الي ودي الذي يمن بالمسي  ييتل  من الرا   أن ي خذ شقيقتض ويذ   ب ا كلى الصحرا  لين و من  ذا اليالم

سصم المسصي  ممصا تسصب  و لى  ك  د زيدان يقد تم كن زلصا ر صاأ الصدين الصذين لصم يتبقصوا تيصاليم المسصي  السصامية بصأ ييلصوا بيكسص ا با
يا الي راي، وتم  لى ئادم المسيحية بسب  اتنشقا  الصذي  تصأ انتشصار كن يصأ المسصي  ييقصوأ  لصى لسصان الرا ص  يليمصون   أن  لصى 
الكنيسة وحصد ا تقصق مسصهولية كصأ انشصقا ، ثن صا لصو كانصي مسصتيقلة يومصا واحصدا لكسصبي اليصالم كلصض ئبصأ يصرو  الشصم   عع و صذا ئصوأ 

 يلم ينشرأ اليالم المسيحا بموا  ة ال رتقاي والحرو  الداخلية لكانوا ئد حولوا اليالم كلض كلى أتبار للمسي  ح  يلو
وكمصصا ئصصدم لنصصا كن زلصصا صصصورم سصصلبية لتصصدخأ بيصص  ر صصاأ الصصدين يصصا اثمصصور اليالميصصة، يقصصد ئصصدم لنصصا كلصصى  انصص  الرا صص  يليمصصون وأختصصض 

دي الصصذي ئادتصصض الفلسصصفة للتخلصصا  صصن مقتنيصصاي اليصصالم وئصصادم اإليمصصان البسصصيت لريمصصان بال صصوي بيال يصصا التاهبصصة القديسصصة وأبصصن  صصزرا الي صصو 
المسصي  وسصصما يصا التيلصصيم بمنتص  اليقصصأ والفلسصفة واإليمصصانع كلصى  انصص  الفتصام المسصصيحية البسصيتة التصصا حصوأ سصصلوك ا المسصيحا البسصصيت 

اإليمصصان، واليبصصدم الزن يصصة المسصصيحية ذاي اإليمصصان البسصصيت والمتزو صصة مصصن  الفيلسصصوف الي صصودي المتصص  ر بالفلسصصفة اليونانيصصة المصصصرية كلصصى
 يبوا  مدرسة  يباتيا الو نا الذي يترك ا  لى كيمان ا المسيحا الذي تمسكي بض

 ي يقد  ا م كن زلا سلبياي المسيحيين وأمتصد  تيصاليم المسصيحية، بمف صوم القصوأ المنسصو  لرانصدي   أحص  المسصيحية وأكصرم المسصيحيين 
ئصصدم المسصصيحية السصصامية وريصص  سصصلوكياي بيصص  المسصصيحيين المضصصادم لتيصصاليم المسصصي  السصصامية، ئصصدم اإلي ابيصصاي كلصصى  انصص  السصصلبياي، 



صور بي  ر اأ الدين الذين دخلوا يا صرار يسا  لصورم المسي  وتياليمض، كما ئصدم سصمو المسصيحية و لمصة تياليم صا، ئصدم سصمو 
لمت سصد يصا صصور اإلنسصان الكامصأ، ولصم يسصا  لريمصان المسصيحا وت ليلمصة المسصيحية ولصم يخلصت بصين و لمة المسي  الصذي  صو اهلل ا

تياليم صا و قاهصد ا وبصين سصلوكياي بيص  المص منين ب صاي و صذم  لمصصة الكاتص  المحايصد المبصدر  لصى أسصا  رائصاي و صذا  كص  د زيصصدان 
يصي أصصال  لصى مصا نشصا  ليصض مصن أيكصار مضصادم للمسصيحية ومصا تص  ر بصض الذي تخلى  ن كأ حياد وانسا  ورا  أيكارم ونلرياتض التصا بن

من ملحصدي الرصر  ورا  يصد م أيكصارم ب يكصار ملحصدين ينتبص   لصى يكصر م القصوأ:   كذا كصان اهلل ئصد مصاي يصال  ريمصة  ، أو   كذ لصم يكصن 
 اهلل مو ودا يكأ شا  مبا  من اصرر الشرور حتى أكبر ال راهم  عع

من الستر اثوأ م ا ما للمسيحية و قاهد ا ومت ما ل ا بالتص  ر بالصدياناي الو نيصة وأخصذ أيكار صا و قاهصد ا مصن الو نيصة، يقد بدأ د زيدان 
مصصرددا ثيكصصار الملحصصدين الملفقصصةعع والتصصا سصصنرد  ليصصض يصصا أحصصد كتبنصصا القادمصصة بنيمصصة المسصصي ي وئصصد وضصصق المسصصيحيين المسصصتقيما الصصرأي، 

لية، وأصصحا  اإليمصصان المسصلم مصصن المسصي  لرسصلض والصصذي سصلمض رسصلض ل ما صصة المص منين، أي الكنيسصصة، مسصيحا الكنيسصة ال اميصصة الرسصو 
 مييصصا،  امصصة ور صصاأ ديصصن يصصا صصصورم القتلصصة والوحصصو ، أو بلرصصة اثد  أشصصرار الروايصصةعع وئصصدم ال راتقصصة الصصذين تركصصوا التسصصليم الرسصصولا 

الصوحا اإلل صا وانسصائوا ورا  أيكصار ت صصلة ل صا ت بالتسصليم وت بصالوحاعع و يصأ وتبنوا أيكارا  ا ابيد مصا تكصون  صن التسصليم الرسصولا و 
مصصن م  نصصصر الخيصصر يصصا الروايصصة مقابصصأ الشصصر المتم صصأ بالكنيسصصة ور ال صصا متصص  را بمصصا ييلصصض كتصصا  الو نيصصة الحدي صصة مصصن أم صصاأ لصصا بيكنصصي 

لصصبرة اإللحاديصة التصا بنيصي  لصى احتمصاتي ويرضصياي و ميصة و نري لنكولن ودان بروان ويير م الذين كتبوا اليديد من الكتص  ذاي ا
ت  الئصصة ل صصا بصصالوائق أو التصصاريةعع بصصأ ووضصصق نلريصصة اسصصما ا بصصالال وي اليربصصا وحصصاوأ يرضصص ا وك ن صصا الحقيقصصةعع ونسصصا أن اإليمصصان 

ض الحص  ولكصن يصا  صو رم باتصصأ باإلل يصاي مبنصا  لصى اإل صالن والصوحا اإلل صا ولصي   لصى نلريصايعع وئصاأ كالمصا  يبصدو يصا لصا رم أنص
و صصو أن ال راتقصصة ي منصصون أيضصصا أن صصم  لصصى صصصوا عع ونقصصوأ لصصض وثم الصصض؛  صصذم يريصصة يال راتقصصة م صصرد أيصصراد خر صصوا مصصن أ مصصار يحصصتفل 
بتسليم رسولا، كما أن  بدم الشيتان ييتقصدون أن صم  لصى صصوا  وكصذلح الملحصدين وكصأ أصصحا  ملصة وديصن، ي صأ ي صر  د زيصدان أن 

أن الزنادئصصصة يصصا اإلسصصصالم كصصانوا  لصصصى صصصوا  وبقيصصصة  م صصور المسصصصلمين  لصصى باتصصصأ ع أو أن صصم كصصصانوا  صصم اثخيصصصار وبقيصصة  مصصصور يقصصوأ 
 المسلمين الذين ريضو م وريضوا يكر م أن م اثشرار عع

تكصن محايصدا م لصض يقصد  يا دكتور أت  اهلل وأحترم  قاهد اآلخريني أني أخصذي يكصرم روايتصح مصن روايصة المص ر  تشصارلز كن زلصا ولكنصح لصم
ولفت ا لل  وم  لى المسيحية وير  نلريتح المريوضة  صن الال صوي اليربصا الصذي لصم ولصن يكصن لصض و صودا يفكصر ال راتقصة لصي   صو 

 نتان ت وي  ربا بأ  و نتان ت مالي شخصية مصبوية بفلسفاي وضيية بالدر ة اثولىعع
 

--- 
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 الفصل الثالث
 رواية عزازيل

 هل هي إبداع فني أم ازدراء للمسيحية؟
 

 صصو حقيقصصا، سصصوا  اثحصصداث والوئصصاهق أو الشخصصصياي ز صصم الكاتصص  يصصا كصصأ أحادي صصض الصصصحفية والتلفزيونيصصة أن كصصأ مصصا  صصا  يصصا الروايصصة 
باست نا  شخصية البتأ  يبا التا رسم ا من خيالصضع  ي صأ  صذا صصحي   واإل ابصة كصالع ي صذا حص  وئصد ئصصد بصض باتصأع يالشخصصياي 

يبيشصصيا(، والموائصصق التاريخيصصة م صصأ نسصصتور والبابصصا كيصصرل   مصصود الصصدين ويريصصو  وبصصول  السموسصصاتا والفيلسصصوية اإلسصصكندرية  يباتيصصا   ا
نتاكية والر صا ويير صا، والتصوارية المصذكورم كل صا، م صأ تصارية  التا  ري يي ا اثحداث م أ اإلسكندرية والقستنتينية وأورشليم القد  وال
انيقاد م مق أيس ، صحيحة، ولكن ما ئيأ  لى لسصان أبتصاأ الروايصة يصا ميلمصض ييصر صصحي  بصأ ومنسصو  ل صذم الشخصصياي يقصت 

يصصة الكاتصص  ومصصا يريصصد أن يوصصلض للقصصرا ع لقصصد يصصر  الكاتصص   نصا ر يتصصض الخاصصصة، ر يتصصض  صصو،  لصى  صصذا التصصارية ووضصصق أيكصصارم ليخصدم ر  
الخاصة وما يريد أن يقولض للقرا   لصى لسصان  صذم الشخصصياي، ي صو لصم ينقصأ نصوصصا   صن م، بصأ وضصق أيكصارم  صو  لصى لسصان م، م لصض 

 رية الذين نسبوا أئوات  وكتبا  ثنا  لم يكتبو ا ولم ييريو اعم أ  ميق المزورين والملفقين يا التا

و نصا يصتحم  الصصبي  مصن الصصذين ت يمسص م مصصا  صا  يصصا الروايصة بشصصا ، بصأ والتصصا  صا ي  لصصى  صوا م ويقولصصون لنصا أن  صصذا كبصدار ينصصا 
الواع ونقصوأ ل صم، بصريم مصا أيصصحوا بصض مصن واإلبدار حر يكت  كمصا يشصا ع والكاتص  لصم يقصأ شصيها  بصأ أبتصاأ الروايصة  صم الصذين تكلمصوا وئص

ت  م وأكاذي  ضد المسيحية؛  أ اإلبدار الفنا يشوم الحقيقة ويزيف التصارية ع و صأ أبتصاأ الروايصة مصن كوكص  يخصر يتكلمصون  مصا لصم 
الحقصصاه  نيلمصض أو  صن أحصصداث حصد ي يصصا كوكص  يخصر  أم أن صصم مصن  المنصصا ويتكلمصون  صصن أحصداث حصد ي بالفيصصأ ولكصن الكاتصص  يصزور 

لسصان م   صصأ  صم أشصصخا  حيصة مصن لحصصم ودم تصدرح مصصا تقصوأ أم أن صصم شخصصياي رواهيصة مسصصتوحام مصن شخصصصياي  اشصي بالفيصصأ   لصى
ووئاهق وئيي بالفيأ وئد وضق الم لف أيكارم الخاصة، التصا ت صصلة ل صا بمصا حصدث ييصال  ومصا ئيصأ،  لصى لسصان م ع ت تضصحكوا  لينصا 

يف الكاتص ، واثشصخا  حتصصى وأن كصانوا ئصصد و صدوا يصا التصصارية حقيقصة لكنصصض لصم يبحصث يصصا كتص  التصصارية و لصى أنفسصكم يالروايصصة مصن تصص ل
المياصر ل ذم اثحصداث و صذم الشخصصياي وينقصأ كالم صم كمصا  صو مو ص ع وبتصأ الروايصة  يبصا  صو مصن كبدا صض وت ليفصض  صو ومصا وضصيض 

ن يكصر الكاتص  نفسصض ور يتصض التصا وضصي ا  لصى لسصان أبتصاأ الروايصةع  لى لسانض  و يكرم وخيالضع أن كأ ما  ا  يا الرواية ييبصر  ص
ومصن  نصصا يحصص  لنصصا أن ننائشصصض ونصصرد  لصصى مصا كتصص  ونوضصص  الحقصصاه  لل ميصصق ونكشصصف مصصا لفقصض ويرضصصض  لصصى التصصارية ومصصا زيفصصض وصصصورم 

 للقار   لى أنض حقاه ، و ا أبيد بييدم تماما   ن الحقيقة بيد المشر   ن المرر ي
أيضا : مصا  صو اإلبصدار الفنصا  ومصا  صا يايتصض  ونقصوأ باختصصار اإلبصدار ي صدف يصا أصصلض كلصى الخيصر والحص  وال مصاأ، مصن كما نس أ 

بدا صصض، وئصصد يكصصون مبنيصصا   لصصى بيصص  الحقصصاه  أو مبنيصصا   لصصى الخيصصاأ  خصصالأ تصص ليف  مصصأ أدبصصا متيخيصصأ، مبنصصا  لصصى خيصصاأ الكاتصص  وال
لحاضصصصر، أي يتخصصذ مصصن أحصصداث الماضصصا  بصصرم للحاضصصر أو للمسصصتقبأ، أو يحصصصوأ المحصص ، أو يريصصد  مصصأ كسصصقات مصصن الماضصصا كلصصى ا

اليمأ اثدبا ثدام أو وسيلة لوضق يكر خا  بالمبصدر بحيصث يفصر  ر يتصض الخاصصة سصوا  الدينيصة أو الفلسصفية أو السياسصية ويقصدم ا 
ى يكصر و قصأ القصار  مصن خصالأ السصرد الرواهصا كتصارية حقيقصا مصن خصالأ اسصتخدام أحصداث الماضصا ورواياتصضع والتصا يريصد أن يسصرب ا كلص

المتخيصصأ، يتصصصأ كلصصى القصصار  الم قصصف والبسصصيت بصصصورم سصص لة وسلسصصة ت يلصصض يييشصص ا وك ن صصا الحقيقصصة نفسصص اي يالكاتصص  أو المبصصدر الصصذي 
لنصا التصارية كوئصاهق يكت  يا التارية ت يفصصأ بصين الروايصة والتصارية بصأ يقصدم التصارية كروايصة، و نصا نفحص   مصأ  صذا الكاتص   صأ ئصدم 

ولكن يا شصكأ رواهصا أم أنصض ئصام بفصر  ر يتصض الخاصصة  لصى التصارية ع أم أنصض مصزن بصين المن  صين يقصدم التصارية كوئصاهق ويصر   لصى 
 صصذم الوئصصاهق ر يتصصصض الخاصصصة  أو بمينصصصا أد   يصصأ السصصرد التصصصاريخا يصصتكلم بفكصصصرم ولسصصانض  صصو وييبصصصر  صصن ميتقداتصصصض الخاصصصة ور يتصصصض 

يريصصد أن يقصدم ا للنصا  وك ن صصا تصارية حقيقصصا ع ولصدينا م صاأ لصصذلح و صو اليمصصأ اإلبصدا ا الخصا  بمسلسصصأ  صارون الرشصصيد  الخاصصة التصا
سصصنواي يصصا شصص ر رمضصصان ويصصا توئيصصي يم صصأ ذروم المشصصا دم يصصا  صصذا الشصص ر، وكصصان  صصدف  صصذا  والصصذي  صصر  يصصا التلفزيصصون مصصن  صصدم

تندرون بوصفض بالر صأ الصذي تحصيت بصض النسصا  التصا م صأ الحصور يصا ال نصة وحولصض اليمأ تريير صورم  ارون الرشيد الذي كان النا  ي



الحصصداه  الرنصصا  ويقضصصا وئتصصض يصصا الل صصو وشصصر  الخمصصر، يقدمصصض اليمصصأ يصصا صصصورم ر صصأ صصصال  أئصصر  كلصصى أوليصصا  اهلل ويصصا المقابصصأ ئصصدم 
أ اثئصصر  لألوليصصا ، يصصا كتصص  التصصارية، وتصصصويرم الكاتص  أشخاصصصا  مصصن الي صصود الرصصربيين يحيكصصون مصص امرم  صصدي ا تشصصويض صصصورم  صصذا الر صص

ب ذم الصورم التا ذكرنا ا أ الم حتى يشو وا صورتض يا التارية، وئد ن ص  الكاتص  يصا  ديصض وتحولصي صصورم الر صأ يصا نلصر النصا  
ع وبيصد ذلصح و صدنا كلى النقي  ولم نيد نسمق أحدا  يتكلم  ن  ارون الرشيد كت كر صأ صصال  واختفصي الصصورم التصا كانصي شصاهية  نصض

بيصص  الصصذين اشصصتركوا يصصا  صصذا اليمصصأ يقولصصون يصصا اثحاديصصث الصصصصحفية والتلفزيونيصصة: لقصصد رددنصصا  لصصى مصصن أسصصا وا لصصصورم  صصذا الر صصصأ 
 وأيحمنا مع

و نصا كصصان  صصدف كاتصص  المسلسصصأ ومصصن اشصصتركوا ميصصض يصصا  صصذا اليمصصأ  صو الصصرد  لصصى مصصن ئصصالوا أن صصم شصصو وا صصصورم الر صصأي يلصصم يكصصن  صصذا 
سصصأ سصصردا تاريخيصصا بصصأ  مصصال  كبصصدا يا  لصصض  ديصصض وال صصدف  صصو مسصص  الصصصورم التصصا كانصصي لصصدى النصصا  وتقصصديم ر يصصة الكاتصص   صصن  صصذم المسل

الشخصيةي وئد ئدمض المسلسأ وشا دم النا  وائتنيوا بر ية الكاتص  التصا ئصدم ا ل صم مصن خصالأ المشصا د التصا شصا دو ا وتكونصي لصدي م 
لتصصا كصصانوا ئصصد ألفو صصاع يالقصصار  أو المشصصا د، اليصصادي، يقصصرأ أو يتفصصرن  لصصى اليمصصأ دون أن يبحصصث يصصا صصصورم مختلفصصة تمامصصا  صصن الصصصورم ا

المرا صق المينيصصة لييصرف صصصحة مصصا ئصرأم أو شصصا دم، يقصت ي خصصذ مصصا ئصرأم أو شصصا دم كحقيقصصة مسصلم ب صصاع و صذا مصصا شصصا دنام وت كصدنا منصصض يصصا 
فصيلم الو صاهقا الملفص  سايت اسصي  كنسصان اليصصر( ويير مصا و صا تصصور لقراه صا الك ير من اث ماأ من أم اأ رواية شصفرم داينشصا أو ال

ومشصا دي ا أن صصا تقصصدم ل صصم الحقيقصصة المو قصصة، مصصق أن صا لصصم تقصصدم سصصوى تلفيصص  ويبركصصاي وتزييصصف يصا صصصورم شصصيقة أئتنصصق ب صصا الصصبي ،  لصصى 
 حسا  الحقيقة، حتى ولو كلى حينع

تص  البريتصانا ال نسصية والصذي كصان مسصلما وتصرح اإلسصالم، والصذي يصر  ر يتصض الخاصصة و ذا ما و صدنام يصا كتصا  ييصاي شصيتانية للكا
  ن نبا المسلمين وئدم ا يا كتار رواها  يأ الدنيا تنقل  رأسا  لى  ق ع

أيكصصار م التصصا اتخصصذي صصصورم أبحصصاث الكاتصص   و صصو نفصص  مصصا ئدمصصض كتصصا  الرنوسصصية الحدي صصة أو الو نيصصة الحدي صصة يصصا الرصصر  والتصصا  مصصق
 نصدما سيصهأ  ن صا يصا موئيصض الشخصصا  لصى اتنترنصي اثمريكا داون براون يصا روايتصض الشص يرم شصفرم داينشصا والصذي ئصاأ  صن ديانتصض 

ا  ثديصان ك يصصرم، :    صأ أنصي مسصصيحا   ي أ صا  مراويصا :   ربمصا لصصي  بصالمينى التقليصدي للكلمصة ييي أنصا ا تبصصر نفسصا دارسص[36]وئيصأ لصض
 وكلما تيلمي ك يرا  كان لدي أسهلة أك ر، وبالنسبة لا يالبحث الروحا سيكون  مال  متقدما  تويأ اليمر  ي

كما وصف اثديان  مييصا ، بمصا يي صا الي وديصة والمسصيحية واإلسصالم، بالكصذ  والتلفيص   الفبركصة(، يقصاأ يصا الفصصأ ال صانا وال مصانين مصن 
 بييول لمييا  – صصذا  صو تيريصصف اإليمصصان   .fabrication -كيل دييين فييي العييالم مبنييي علييى تلفيييق )فبركيية شصصا  :   كتابصض   شصصفرم داين
، كأ دين من اثديان يصف اهلل من خصالأ الرمصوز والصصور والمبالرصاي مصن ئصدما  والذي ال يمكن أن نبرهن عليه، نتخيل أنه حقيقي

احصصدي التصصر  التصصا تسصصا د  قولنصصا  لصصى اسصصتييا  مصصا ت يمكصصن ي مصصض، وتنشصص  المصصصريين وحتصصى مصصدار  اثحصصد الحدي صصةي يصصالرموز  صصا 
  ي باإليمان فعليا  بالرموز التي ويعناها نحن بلنفسناالمشاكأ  ندما نبدأ 

ي واليصي  الرمزية الدينية أصبحت جزءا ً  مين الحقيقية الملفقية    ت  الذين يف مون حقا  كيمان م يف مون القص  بشكأ م ازي ييي 
  ذم الحقيقة يسا د الماليين من النا   لى حأ مشكالت ا وبتريقة أيضأ  ييا 

القيرآن والتيوراة وكتياب الهنيد   أن اإلن يأ يم أ ئانونا  أساسيا  يسير  لصى ن  صض ماليصين البشصر يصا الكصرم اثرضصية، والحصاأ نفسصض يصا 
ذا ئمنا، أنالقديمة ا وأني، بالكشف  صن و صاه  تنصائ  ئصصصا  مقدسصة رويصي يصا ، ي ا ت دي النا  الذين يتبيون اثديان اثخرى، وال

الديانة اإلسالمية والي ودية والبوذية والو نية، ي أ نفيأ ذلح   أ نيلصن الحصر   لصى البصوذيين ونقصوأ ل صم أن بصوذا لصم يص ي يصا الحقيقصة 
حقصصا ، ييريصصون أن كصصأ تلصصح الروايصصاي  صصا مصصن ز صصرم لصصوت   أو أن المسصصي  لصصم يولصصد مصصن أم  صصذرا  ييصصال   أن أولهصصح الصصذين يف مصصون ديصصن م 

 رواياي رمزية  ي
و صا أن المسصصي  م صصرد ، [37]وئصد بنصصى روايتصض  لصصى يكصرم و نيصصة، تبنا صصا بيص  كيتّصصا  الرصر  يصصا السصنواي اثخيصصرم مصصن القصرن اليشصصرين

التوحيديصصة الص الث؛ الي وديصصة  يايت صصا  بصادم اثن صصى المقدسصة وممارسصصة تقوسص ا ال نسصصية الصدا رم وريضصصي مصا ييصصرف بالصديانايأسصتورم و 
والمسصيحية واإلسصصالم، التصصا تصص من بصاهلل الواحصصد، وئامصصي  لصصى أسصصاتير وخرايصاي وخيصصاأ شصصيبا مصصن التصارية الرربصصا ثوربصصا يصصا اليصصصور 
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 اثسصاتير التصا امصتأل ب صا يكصر كتصا الوستى، و لى خياأ م مو صة مصن الكتصا  التصا تبنصي مصا يسصمى بالرنوسصية الحدي صة التصا تمصزن 
بصين الو نيصة التصا تيبصد يل صة  ديصدم، مركصزم  لصى  بصادم اثن صى المقدسصة بتقوسص ا الصدا رم، وحصاوأ كي صاد اليصور الوستى يا الرر  و 

سصند ل صذم اليبصادم الو نيصصة يصا اثسصاتير المسصصيحية ي خصذ مصن اثسصصاتير الك يصرم التصا نسصص ي حصوأ شخصصية مصصريم الم دليصة التصا كانصصي 
وتلميصذم المسصصي  المتقدمصصة والمحبصة نموذ صصا ل صذم الشخصصصية يوضصصي ا  لصى رأ  تالميصصذ المسصي  ورسصصلض وأختلصص  ئريبصة مصصن مصريم اليصصذرا  

ن اب مصصا لنسصأ مقصصد ع ومصن أ صصأ ذلصصح خلصت بصصين الخرايصة واثسصصاتير والرمصوز واثلرصصاز التصا سصصادي أوربصصا  أسصتورم زوان المسصصي  ب صا وال
، بي ديصض، القصديم وال ديصد، ومصا كتبصض ويمصن بصض يبصا  الكنيسصة يصا القصرون اثولصى المسيحية يا القرون الوستى، وت ا أ الكتا  المقصد 

للمسصصيحية مصصن  قاهصصد وتقصصو  وتصصرح التصصارية المو صص  ول صص  للخرايصصة واثسصصتورم والخيصصاأ الشصصيبا، تصصرح مسصصي  التصصارية والكتصصا  المقصصد  
ورم والخرايصة والخيصاأ، تصرح وئصاهق التصارية وتبنصى يكصر ورا  يخل  لنفسض مسيحا  يخر لم يكن لض و ود  لى اإلتال ، مسي  مصن اثسصت

 أستوري خيالا خرايا ملف  يتال م مق يكرم الو نا المنادي بيبادم اثن ى المقدسة وتقوس ا ال نسية الدا رمي
و  صصة نلصصرم  و نصصا ييصصأ د زيصصدان نفصص  الشصصا  واسصصتخدم نفصص  الحيلصصة يقصصدم الوئصصاهق التاريخيصصة يصصا أتصصار رواهصصا وأ صصاد ئصصرا م التصصارية مصصن

الخاصةع يقدم ر يتض الخاصة  لى وئاهق التارية وير  أيكارم الخاصة  لى التارية، أو بمينصا أد  ئصدم التصارية كمصا يتصصورم أو كمصا 
يريصصدم أن يكصصونع ي صصو يصصا اثسصصا  ييصصر متخصصص  يصصا الروايصصة ولصصي  كاتبصصا  رواهيصصا  محتريصصا  م صصأ ن يصص  محفصصول أو يوسصصف كدريصص  أو 

بأ  و متخص  يا التراث اليربا والمختوتاي، وأسصتاذ الفلسصفة اإلسصالمية بحسص  مصا يقصوأ موئيصض  لصى النصي  أسامة أنور  كاشة
ومصا يقولصض ناشصر روايتصض    زازيصأ  ، وبصالريم مصن أنصض أسصتاذ للفلسصفة اإلسصالمية لكصن يتضص  مصن أسصلوبض، كمصا سصنرى، أنصض  لمصانا أك صر 

 لى المتشددين المسلمين بأ يتضص  ييمصا ئالصض يصا حوارنصا  لصى ئنصام دريصم أن نلرتصض  من كونض كسالما متشدد، لذا ت يمكن أن نحسبض
 للتارية اإلسالما، ت تختلف ك يرا  ما صورم يا روايتض  ذم  ن يترم القدي  كيرل   مود الديني

 صذا أبصدار ينصا واإلبصدار و نا يتحم  البي  مصن الصذين ت يمسص م مصا  صا  يصا الروايصة بصأ والصذي  صا ي  لصى  صوا م ويقولصون لنصا أن 
الفنا حر يكت  كما يشا ع و و لم يقأ شيها  بأ أبتاأ الرواية  م الذين تكلموا وئالواع ومق ذلح يلم ينكصر  ص ت  مصا ئصصدم الكاتص  مصن 

كص ن كسا م للمسيحية بأ أيدوم يا ذلح ميللين مصوئف م بص ن الكاتص  كشصف  صن المسصتور الصذي ت تريصد الكنيسصة كشصفض، حسص  ز م صمع و 
 الكنيسة كيان سري تيتمد  لى تارية سريع ونقوأ ل  ت  أن المسصيحية ليسصي  ما صة واحصدم بصأ  لصى اثئصأ  صالث  ما صاي رهيسصية،
 ا؛ الكا وليكية واثر وذكسية والبروتستانتية بأ واثن ليكانية التا اتخذي تريقا وسصتا بصين الكا وليصح والبروتسصتاني، ولصو أن  ما صة 

لكشصصفتض اثخصرىع ولصصم تقصأ أحصصدا ما بم صأ مصصا ئالصض د زيصصدان ومصا تصص  ر بصض  صصن مصدار  الرنوسصصية الحدي صة أو اإللحاديصصة  مصن م أخفصصي شصيها  
الحدي ةع ومق ذلح يقد أ ترف   ت  الذين تحمسوا ل ذم الرواية وئالوا  ن المسيحية م لما ئالصض د زيصدان بصأ وبينصوا أنصض ئصاأ و بصر  مصا 

عنيدما تقيرأ الروايية تالحيل أنهيا تقتيرب مين "   : يا شبكة كخباريصاي لر صالم والنشصر أحمد  بد الحميديريدون أن يقولونض  مع ييقوأ 
، وتكشصصف  صصن م مو صصة مصصن الصصر ى التيياريخ القبطييي المييبهم واللييامض للكثيييرينوتحلل صصا وتكشصصف  صصن يتصصرم مصصن  [38]  التابوهييات

 أن يوحا بو ود ما  و يام  وسري يا تارية المسيحيةع ع و و يحاوأ"واثيكار الصادمة للبي ، والمستفزم للبي  اآلخر 
أما كماأ زاخر يييتينا درسا  يا كيفية ئرا  م أ  ذا اليمأ زا ما  أننا ت نف م سصوى يصا اليلصاي الروحيصة التصا نلقي صا مصن  لصى منصابر 

يقصصوأ  نصصا   وال قايصصةع يقصصاأ:   الكنصصاه ع وكصص ن مصصا نقولصصض  لصصى منصصابر الكنصصاه  لصصي  سصصوى  لصصة روحيصصة خاليصصة مصصن كصصأ مفصصا يم اثد 
أييا  أن الرواية تشكك في وجود اهلل وفيي طبيعية الشييطان، وهيو معيذور فيي  وليه هيذا، ربميا  القم   بد المسي  بسيت(  القم 

ليرشيدهم إليى الطرييق ألنه لم يسبق له أن  رأ عميال  أدبييا ، وربميا ليم يعيرف فيي حياتيه غيير العليات التيي يلقيهيا عليى الميؤمنين، 
القييويم، بمييا يعنييي أن كييل مييا يجيييء بالعليية ميين جمييل ومعييان البييد وأن تقييود اإلنسييان إلييى الهييدف المحييدد للعليية، وال يعييرف أن 

 ع و نصا نسصترر  نلرتصض لر صاأ الصدين ونتي ص  مصن كيفيصة كصصدارم اثحكصام دون أن يحصاوأ أن األعمال األدبية تختلف عن هيذا تماميا  
، شخ  الذي يتكلم  نض ع ي و ت يرى كت ر أ دين يقت، ور أ الدين بالنسبة لصض ت ييصرف سصوى اليلصاي الدينيصة يقصتيتيرف  لى ال

وأئصوأ لصض ت دا صا ل صذم وأ كصد لصض أنصض لصم يحصاوأ أن يتيصرف  لصى تيلصيم و قايصة مصن يسصا  كليصضع وت صلة لض وت ميريصة بصاليلم واثد ع 
المسصيحيين ب صذم الصصورم، يمصن تحصد ي يصا حقصض وأسص ي كليصض  صو واحصد مصن ر صاأ الصدين الم قفصين اثحكام التا تصور ب ا ر اأ الصدين 

ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn38


 ي[39]والذي يملح من أدواي النقد اثدبا أك ر مما تملح أو تتصور بك ير
م تقصوأ: 4668/ 8/ 3يقصد كتبصي يصا دار الحيصام الصصادرم يصا  ترى أن ما كتبض د زيدان  و الح  اليقين،أما الكاتبة سلوى بكر، والتا 

  يير أن ضراوم كنيسة اإلسكندرية يا محاربة كأ ما  و يكر و نا، وتفص   نض الرواية يصا الك يصر مصن مشصا د ا تفصصيليا ، سصي وأ 
ثيم إدخييال العيالم فييي عصييور يصا الن ايصة كلصصى تيصديأ مسصصيرم الفكصر اإلنسصانا وتواصصصلض، وضصيار ك يصصر مصن كن ازاتصض حتصصى ذلصح الوئصصي، 

رواييية " عزازيييل " ليسييت إال سييجال  حييافال  لمييا فعلتييه المسيييحية ، وخاصصصمي الفلسصصفة  لصصى مصصدى ئصصروني العلييممللميية غيياب عنهييا 
المتعصييبة بعلييم وفلسييفة، بييل بثقافيية العييالم الييذي كييان  بلهييا. فييالبرزخ الييذي انتقييل العييالم عبييرم وعنييوة ميين منجييزم الحييياري إلييى 

بمن فيهم هيبا نفسه، الذي شهد بلم عينييه مقتيل أبييه  لم الذين عاشوا فيهالمسيحية كان حافال  بالم سي والفواجع التي طالت مع
صياد السمك الوثني على يد غالة المسيحيين في بلدته الصعيدية األولى. فالقتيل البيدني والحيرق والتنكييل الجسيدي وحيرق الكتيب 

ن نجيل المصيريين واا جييل سييناء، وتحيريم آرييوس وكتبيه ومنهيا كتياب وتحريم األناجيل التي ال تعترف بها الكنيسة كإنجيل مريم، واا
ومصن خصالأ  صوتن كاتص  الرئصو  وبتل صا  يبصا يصا الك يصر  ثاليا الذي أحرق، كل ذلك كان مين أفعيال الكنيسية بعيد تسييدها وتسيلطها.

ي  ن صصا للكنيسصصة، مصصن مراكصصز اليصصالم القصصديم ك نتاكيصصة وأورشصصليم واإلسصصكندرية، تفصصت  ملفصصاي  صصدم و لصصى مسصصتوياي متباينصصة ثدوار مسصصكو 
 والفلسفة القديمةي ليبي ليب ا يا تيتيأ مسيرم اليلم اإلنسانا

وسصدام، تيتمصد لحمتصض   زازيأ   م ل ا يا ذلح م أ رواياي أخرى تمي اإلشارم كلي ا ينفا ، تنسا نو ا  مصن الروايصة  ليأ  الرواية الميريية
أسسصي   البشصموري   و   أدمصاتيو  اثلماسصا   نو صا   ديصدا  مصن  اوتراهقض السردية  لى كأ ما  و ميريا، و ا ت س  يا ذلح م لمص

 الرواية  ا رواية الميرية والتا يمكن تيريف ا ب ن ا الروايصة التصا تسصتند كلصى ك صادم تصصنيف أو ترتيص  ال بصوي والمصواد التاريخيصة، لتنصتا
دراكه للعالم ملايرين لميا كانيا علييه  بيل  يراءة العميل الروائيي، وهيي ال تزحيزح الثوابيت الرواهيصةي  أسهلت ا فهي تجعل معرفة  ارئها واا

 المعرفية أو تهزها فقط، بل تزيح هذم الثوابت تماما  في كثير من األحيان، وتحل محلهيا ثوابيت معرفيية أخيرى، وحتيى إشيعار آخير.
مل مع التاريخ كمادة أولية يجيب الشيك فيهيا حتيى ييتم البحيث فيهيا وفحصيها ييمن سيياق ميواد تاريخيية ولذلك فهذم الروايات تتعا

 أخرى ".
وكما  و واض  من  ذم التيليقصاي ت ن صد يرئصا  بصين مصا  صو أدبصا ومصا يحصاولون أن يصصوروم  لصى أنصض الحقيقصةع الصدكتور زيصدان يتبصاكا 

يقصد اإلسا م للمسصيحية وي كصد أن روايتصض  صا يقصت م صرد  مصأ رواهصا،  صم نفا ص  بصض يقصدم وينكر يا الك ير من أئوالض وأحادي ض أنض ت 
لنصصصا، يصصصا مصصص تمر القبتيصصصاي اثخيصصصر، بح صصصا يحمصصصأ نلرياتصصصض الخاصصصصة التصصصا يريصصصد أن يفرضصصص ا  لصصصى التصصصارية و لصصصى المسصصصيحية وكنيسصصصة 

ا أن كصأ حصرف كتبصض يصا الروايصة يقصصدم تمامصا ع والصذين اإلسكندرية، و ا نلرية الال صوي اليربصا، التصا ت أسصا  ل صا وت و صود، م كصد
يداييون  نض يقولون لنا أن ما كتبض  و م رد  مأ رواها يلماذا ت تقبلونض ع ويا نفص  الوئصي ي كصدون أن مصا كتبصض  صو مصا حصدث يصا 

للمصي اليصالم ثن صا ئضصي  لصى التارية بالفيأع بأ ويبذلون ئصارى   د م لتشويض صورم الكنيسصة والمسصيحية زا مصين أن صا  صا التصا أ
الصدياناي الو نيصة والفلسصفاي الوضصصييةع وئصد نسصى  صص ت  أو تناسصوا أن أصصحا   صصذم الفلسصفاي والصدياناي تحصصوأ ميلم صم كلصى المسصصيحية 

نبصذون مصا بريبت م الخاصة وكان من التبييا أن يتمسكوا بحقاه  دين م المسيحا الذي انضموا كليض ويلسفتض اإلل يصة التصا يمنصوا ب صا وي
تركوم من يكر و نا ويلسفة وأساتير و نيةي وكان من التبييا بالنسصبة للكنيسصة أن تتمسصح بإيمان صا وتفخصر بصض، وأن تصري  كصأ يكصر 
 ا  ا من خارن التسصليم الرسصولا الصذي تسصلمتض الكنيسصة مصن تالميصذ المسصي  ورسصلض والصذي تسصلموم بصدور م مصن المسصي  نفسصض، وتصري  

داهرم تالميذ المسي  ورسصلض، وتصري  كصأ يكصر  رتصوئا كفكصر يريصو  وتحصذر مصن كتاباتصض وخاصصة كتابصة ال اليصا  كأ كتا  كت  خارن
الذي د  ييض يكرم ال رتوئا من خصالأ تصرانيم يحفل صا البسصتا  وتحتصوي  لصى يكصر خصارن  صن التسصليم الرسصولاي كمصا تناسصى د زيصدان 

سصصنة والصصذي أذائصصو م يي صصا كصصأ  29اثر صصوذك   لصصى أيصصدي اآلريوسصصيين لمصصدم  ومصن سصصار  لصصى دربصصض اتضصصت اد المريصصر الصصذي  صصانى منصصض
صنوف اليذا  و يلوا البتريرح اثر وذكسا القدي  أ اسصيو  الرسصولا ييصي   اربصا يصا الصصحاري وال بصاأ  شصرين سصنة متقتيصة ع 

فل يصصا نفصص  الوئصصي ب يكصصار ويلسصصفاي كمصصا نسصص أ  صص ت  ونقصصوأ ل صصم  صصأ كصصان متلوبصصا  مصصن الكنيسصصة أن تصص من باإليمصصان المسصصيحا وتحصصت
وأساتير أستورية و نية  ا ي المسيحية لتوض   دم صحت ا ع  أ كان  لصى المسصيحية أن تص من باإللصض الواحصد وتص من ميصض بمهصاي 
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ن و صدوا من اآلل ة الو نية اثستورية، سوا  التا لم يكن ل ا و ود من اثصأ  م أو صد ا الفكصر البشصري وحول صا كلصى أسصتورم، أم الصذي
بالفيصصأ كبشصصر وتحولصصوا مصصق الصصزمن كلصصى شخصصصياي أسصصتورية ع و صصأ كصصان  لصصى المسصصيحية أن تصص من بفلسصصفت ا المسصصيحية اإلل يصصة المبنيصصة 
 لى الكت  الموحى ب ا وتنبذ الفلسفاي الوضيية ع أم تص من ب صذا وذاح ع الشصا  ونقيضصض ع و نصا نسص ل م ونقصوأ ل صم أن كنصتم مسصلمين 

ق الكتا  المقد  مق القرين مق كت  البوذية وال ندوسية وكت  يلسفاي وأسصاتير اليونصان والفصر  والمصصريين يصا ي أ تقبلون أن يوض
م لد واحد وتيتبرونض كتابصا  مقدسصا  واحصدا  ع وأن كنصتم ملحصدين أو ت دينيصين ي صأ تقبلصون  صذا الم لصد أيضصا  وتيملصون منصض كوكتيصأ أديصان 

مصا مصا تت مصون بصض كنيسصة اإلسصكندرية مصن ئتصأ ومصذاب  ي صذم أو صام وأكاذيص  لصم تو صد كت يصا كتص  وتصصيرونض ككتصا  لديانصة موحصدم ع أ
ملحدي القرنين ال امن  شر والتاسق  شر التا ت  رتم ب ا وتنقلون  ن ا متصورين أن ا  ا الحقيقة يصا حصين أنصض  نصدما تمص  ديصانتكم 

سصنة  صانا  366وا محايدين بأ متحيصزين وت صا لتم لفتصرم اسصتمري أك صر مصن تصرخون وتقلبون الدنيا رأسا   لى  ق ع بأ أنكم لم تكون
يي ا المسيحيون أئسى أنوار اتضت اداي المريرم التا را  ضحيت ا مهاي اثلوف مصن الشص دا  والمصصابين و صدمي كناهسص م وأحرئصي 

قتصور اليصد أو الر صأ أو يائصد  صين أو  ينصين أو كصانوا مصا بصين م 343كتب م لدر ة أن يالبية اثسائفة الذين حضروا م مق نيقية سصنة 
مصصصا  يصصا احصصد أ صصزا   سصصدمع وبصصريم أن  صصذا ت يبصصرر اتضصصت اد المضصصاد كت أنصصض ت يمكصصنكم أن ت بتصصوا أن كنيسصصة اإلسصصكندرية ئتلصصي 

 كذ  ما أد ام الكات  ضد الكنيسةي شخصا  واحدا  بسب  دينض أو  رتقتضي وسنبين تفصيليا يا الفصوأ التالية
و ندما نيود لدراسصتنا لروايصة  زازيصأ ن صد أن الكاتص  يصر  ر يتصض الخاصصة  لصى التصارية، وكتص  روايتصض، و صو يصا اثصصأ لصي  كاتبصا 
رواهيا، ليقدم من خالل ا ما يريد أن يقولض للنا   صن المسصيحية، يفصر  ر يتصض  لصى اثحصداث وأختلص  الوئصاهق التصا تتفص  مصق يكصرم، أو 

ة وسار بض يا اتت ام الذي يريدم، بدأ بر ية سابقة  لى الرواية وئصد كتص  الروايصة مصن أ ل صاع ولصذا اسصترأ يتصرم كما يقولون رك  التاري
محددم من تارية المسيحية كاني تتسم بالصرار بين المسيحيين والصو نيين مصن   صة، والمسصيحيين والي صود مصن   صة أخصرى، كمصا كانصي 

نفسصصص ا، بصصصين الكنيسصصصة اثر وذكسصصصية ال اميصصصة الرسصصصولية مم لصصصة يصصصا كنيسصصصة اإلسصصصكندرية تتسصصصم بصصصصرار تصصصاهفا بصصصين التواهصصصف المسصصصيحية 
وبتريرك صصصا اليلصصصيم القصصصدي  كيصصصرل   صصصامود الصصصدين، الصصصذي وا صصصض كصصصأ ذلصصصح، وبصصصين ال راتقصصصة الصصصذين كصصصانوا أتيايصصصا  متيصصصددم مصصصن نويصصصاتيين 

لكنيسصة يصا الشصر  سصنواي  ديصدم، وصصور موئصف الكنيسصة وأوري انيين وبقايا اآلريوسصيين وييصر م، كمصا وا صض النسصتورية التصا شصرلي ا
اثر وذكسية من كأ   ت  بالتشدد والقسوم مق خصوم ا، وصور بتريرك صا بصالمترتر  ال بصار القاسصا القلص  دون أن يرا صا اللصرف 

ييري صصا ويدرسصص ا  التصاريخا والحضصصارية واللصصروف التصصا و صصد يي صصا كبتريصصرح يصصا زمن صصا، مصصق أن  صصذم  صصا ابسصصت اثمصصور التصصا ي صص  أن
الباحصصث ال صصاد، ولكنصصض ت ا صصأ اللصصرف التصصاريخا والحضصصاري وتبييصصة اليصصصر الصصذي و صصد ييصصض  صصذا البتريصصرح واللصصروف التصصا وا   صصا 

 و ا  خالل اي
ركصز يقصت  لصى  صذم الفتصرم مصن تصارية المسصيحية وت ا صأ بقيصصة تصارية المسصيحية الصذي  صانا ييصض المسصيحيين مصن اضصت اداي بصدأي مصصن 

تيفانو  يصصا السصصنواي اثولصصى للمسصصيحية وتشصصتي المسصصيحيون خصصارن أورشصصليم والي وديصصة واتضصصت اد الرومصصانا البشصصق  لصصى يصصد ر صصم اسصص
نيصصرون وبقيصصة أبصصاترم الرومصصان مصصن  ادريصصان وحتصصى  صصصر دئلصصديانو  الصصذي استشصص د ييصصض  شصصراي اثلصصوف مصصن المسصصيحيين، حتصصى أ لصصن 

م،  صم اسصصت د اتضصت اد مصصن  ديصد بيصد م مصصق نيقيصة بسصصبق سصنواي أي سصصنة 313نة اإلمبراتصور ئسصتنتين منشصصور التسصام  الصصدينا سص
م واسصصتمر حصصوالا تسصصية وأربيصصين سصصنة، بيصصد تحصصوأ اإلمبراتصصور ئسصصتنتين كلصصى مناصصصرم اآلريوسصصية، وبيصصد م مصصق خليقدونيصصة سصصنة 334
ر  ئصوانين م مصق خلقيدونيصة وبتريركصا  لى يد الرومان من  ديد بيد أن حصاولوا يص م  اني المسيحية يا مصر اضت ادا ئاسيا223

خلقيصدونيا بصصالقوم، وكصصذلح يتصصرم الرصزو اليربصصا التصصا استشصص د يي صا مهصصاي اثلصصوف مصصن المسصيحيين  لصصى يصصد الفصصات  ال ديصد حتصصى اسصصتت  لصصض 
كت أن  حكصم مصصصري وبصريم أن المسصصيحية يصا مصصصر  اشصي بيصص  الفتصراي القليلصصة مصن ال صصدو  يصا الفتصصرم مصن القصصرن السصابق وحتصصى اآلن

تقلصص  الصصوتم و امصصة الشصصي  مصصن ييصصر المسصصيحيين  يصصأ اتضصصت اد يتكصصرر  شصصراي المصصراي وابلصصو دليصصأ  لصصى ذلصصح  صصو  صصدم و صصود أيصصة 
سصنة كت يصا مصصر القديمصة يقصتع وبقيصة الكنصاه   146كنيسة أ رية واحدم يا اإلسكندرية، بأ ويا مصر كل صا، تر صق لمصا ئبصأ حصوالا 

 اي  ديدم وأ يد بنا  ا مراييالميروية باث رية  دمي مر 
ت ا أ د يوسف زيدان، ومن شاييوم، كأ ذلح وركزوا  لصى يتصرم واحصدم مصن تصارية المسصيحية يصا اإلسصكندرية،  صا الفتصرم التصا زاد يي صا 



الرسصصمية  صصدد المسصصيحيين  صصن  صصدد الي صصود والصصو نيين ميصصا  وصصصاروا اثك ريصصة للمصصرم اثولصصى يصصا تصصارية مصصصر، والتصصا كانصصي يي صصا الديانصصة 
لرمبراتوريصصة الرومانيصصة  صصا المسصصيحية، واسصصترالأ الي صصود الصصذين كصصانوا مو صصودين يصصا اإلسصصكندرية للخصصالف الصصذي كصصان ئاهمصصا بصصين الصصوالا 
الرومصصصانا أورسصصصتي  والبابصصصا كيصصصرل   مصصصود الصصصدين، وئصصصتل م لكصصصم كبيصصصر مصصصن المسصصصيحيين ومحصصصاولت م السصصصيادم  لصصصى اإلسصصصكندرية، وريصصص  

ر  د زيصصدان أيكصصارم  لي صصا وت ا صصأ اللصصرف التصصاريخا تمامصصا ي كمصصا ت ا صصأ اللصصرف التصصاريخا نفسصصض وتبييصصة تلصصح المسصصيحيين لصصذلح، ويصص
اليصصصور، يصصا القصصرن الخصصام  المصصيالدي، ونلصصرم المصص منين المسصصيحيين ثصصصحا  الصصدياناي الوضصصيية، ووصصصف م بصصالو نيين،  صصذم النلصصرم 

القصرن السصابق المصيالدي، والتصا وصصف يي صا ييصر المص منين باإلسصالم بالكفصار،  التا كاني وما تزاأ ئاسية  صدا  نصد ل صور اإلسصالم يصا
ومصا تصزاأ  صصذم النلصرم حتصى اليصصوم  نصد المتشصددين، وابلصصو دليصأ  لصى ذلصصح  صو اليبصارم التصصا تسصتخدم يصا الحصصرو  التصا يكصون المتشصصددين 

رع  ي ومصصق ذلصصح يتالصص  د زيصصدان مسصصيحا القصصرن الخصصام  تريصصا يي صصا وريي صصم الاليتصصة التصصا تقصصوأ:   ئتالنصصا يصصا ال نصصة وئصصتال م يصصا النصصا
بتتبي  بيان حقو  اإلنسان الصادر يا القرن اليشرينع لقد  انى المسصيحيون مصن أضصت اداي مريصرم و صم يم لصون م صرد أئليصة ضصهيلة 

مصن المسصاوام يصا الحقصصو   يصا بحصر مصن الو نيصة، ي صأ يتصصور د زيصصدان أن صم يقبلصون ذلصح و صم يم لصون اثك ريصة ع أن صصم ت يتلبصون أك صر
 والوا باي، سوا  كانوا أئلية أم أك ريةي

 

 وييما يلا أ م اث داف التا ئصد ا د زيدان كما خر ي ب ا من ئرا تا للرواية: 

وبصول  السموسصاتا، والصذين ذكصر م باتسصم ومصد  كتابصات م،  أ( اتنتصار لمن أسمت م الكنيسة بال راتقة، من أم اأ يريصو  ونسصتور 
تنحصراي م  صن مف صوم الكتصا  المقصصد  والتسصليم الرسصولا الصذي تسصصلمتض الكنيسصة مصن تالميصذ المسصصي  ورسصلض، وا تمصاد م بالدر صة اثولصصى 

  لى الفلسفة اليونانية و لى أيكار م الخاصةي
ا بنصصي ميتقصصدات ا  لصصى أيكصصار و نيصصة وتصصصوير بتاركت صصا ور بان صصا ور صصاأ الصصدين يي صصا   ( تصصصوير الكنيسصصة اثر وذكسصصية بالكنيسصصة التصص

بصصالمتي ريين والقسصصام المتح صصري القلصصو  واثيكصصار والصصذين يرضصصوا  قيصصدت م وديصصن م بصصالقوم واإلر صصا ع وبلرصصة الروايصصة واثد  يقصصد  يصصأ 
 لمصا ييصأ دان بصراون يصا روايتصض شصفرم داينشصا، وصصور الكنيسصة الكنيسة اثر وذكسية ور ال ا  صم أشصرار الروايصة ومصصدر الشصر يي صا، م

 الكا وليكية بمصدر الشر يا اليالمع يا حين صور ال راتقة، بلرة الرواية، بمصدر الخير الذي يقاوم الشر الذي  و الكنيسة ع
مصصرئ  الرسصصوأ وباباوات صصا خاصصصة  القبتيصصة ورمز صصا القصصدي للمسصصيحية اثر وذكسصصية متم لصصة يصصا الكنيسصصة  ن( تو يصصض   صصوم شصصديد وتذر 

 البابا كيرل   مود الدين وخالض البتريرح الساب  لض البابا  اوييلو  لمقاومت ما الو نيةع
 د( تو يض   وم شديد وتذر  لى لسان شخصياي روايتض لميلصم أساسصياي اإليمصان المسصيحا، م صأ القصوأ بتحريصف التصورام واإلن يصأ، 

نكا ر صل  المسي  وموتض وئيامتض، والتشكيح يصا  قيصدم اهلل الواحصد يصا  صالوث، وت صوي المسصي ، وم صا  ووصف الت سد بالخراية، وال
 الياهلة المقدسة كلى مصر و ا م الر بنة ووصف استمرار وئور را بض المز وم   يبا( يا ختايا  نسية بدون توبة حقيقيةع

الصصدياناي والفلسصصفاي واثسصصاتير الو نيصصةع وكصص ن الو نيصصة كانصصي نصصورا   ر( تصصصوير كنيسصصة اإلسصصكندرية ب ن صصا أللمصصي اليصصالم لقضصصاه ا  لصصى
لليصصالم والمسصصيحية  صصا ي لصصتتم   صصذا النصصور وتحولصصض كلصصى لصصالم ع ونقصصوأ لصصض ولمصصن يشصصاييونض المسصصيحية اآلن ت تشصصكأ أك صصر مصصن  لصصث 

% مصن سصكان اليصالم 13أي أن أك صر مصن سكان اليالم، بأ أن الك يرين ممن يييشصون يصا الصدوأ المسصيحية صصاروا ت دينيصين وملحصدين 
التصصا تشصصصكأ أك ريصصصة سصصصكان اليصصالم ب ديان صصصا المختلفصصصة ويلسصصصفات ا الدينيصصصة  ييصصر مسصصصيحيينع ونسصصص ل م ب مانصصصض أن ي يبونصصا؛  صصصأ  صصصذم الصصصدوأ

 واإللحادية  ا التا تنير اليالم أم اليك  ع
 وييما يلا أ م ما و  ة للمسيحية من نقد مبنا  لى تلفي  ويبركاي: 

أننصصا أيكصصر ك يصصرا يصصا ( شصصكح يصصا  قيصصدم اهلل الواحصصد  صصالوث وز صصم أن صصا مصص خوذم مصصن اثيالتونيصصة الحدي صصة: يقصصاأ بلسصصان نسصصتور:   1 
فلرى أن كثيرا من أصول الديانية أتيت مين هنياك، ال مين هنيا. ال مين هنيا! الرهبنية، حيب االستشيهاد، عالمية أيلوتين، ويا مصري 

ثالوث المقدس، هو فكيرة لهيرت أوال بنصيوع عنيد أفليوطين، و يد  يال فيي كتابيه التاسيوعات ... ال الصليب كلمة اإلنجيل .. حتى ال
يا أبت، ثالوث أفلوطين فلسفي، هيو عنيدم: الواحيد والعقيل األول والينفس الكليية، والثيالوث فيي ديانتنيا سيماوي ربياني: اهب واالبين 

ع ويصا الصصفحة التاليصة يصوحا د زيصدان للقصار  وكص ن نسصتور أئنيصض بفكصرم  صالوث أيلصوتينع  صم [40] وروح القدس وشتان بين االثنين 
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أ دادح ييتقدون يا  الوث ال ا، زوايام ايزي  وابن صا حصور  وزو  صا أوزيصري  الصذي أن بصي منصض مصن دون مضصا يةي يقوأ أيضا :   
 ع[41]ه ثالث ثالثة. اهلل يا هيبا واحد ال شريك له في إلوهيته "اهلل اني أ نييد بيث الديانة القديمة  ت، وت يص  أن يقاأ  ن 

و نا ينائ  نفسض، يبينما يقوأ أن المسيحية حاربي الفلسفة والدياناي الو نية يقوأ  نا أن صا أخصذي  قاهصد ا  ن مصاع  يصا دكتصور اسصتقر 
، ي صو مفكصر ودكتصور، وبمسصتوام اليلمصا  صذا  لى رأي وت تنائ  نفسحع كما خلصت اثمصور وسصقت يصا  صدم أختصا ،  مصدا ولصي    صال  

ت لكاني مصيبة كبرىع  ما كان ي   أن يكت  يا أمور ي  ل ا وال
ي أنصض [، أ13 ]الماهصدم: الّليْه ثْاِليُث ْثاْلثْيةش ْوْميا ِمينا ِإْليهش ِإالأ ِإْليهش ْواِحيدش الن  اثخير  نا  و نص  ئرينصا   لسُقصدأ ُكُفصُر السصِذيُن ُئصاليواأ ِكنس أوال : 

يشصصر  ت صصوي نسصصتور بفكصصر كسصصالما ويضصصق الفكصصر اإلسصصالما وييصصاي القصصرين  لصصى لسصصان نسصصتور، وي يصصأ منصصض مسصصلما ئبصصأ اإلسصصالم، 
 ونات  بنصو  القرين ئبأ القرينع

ن   صال حاوأ اإليحا  ب ن  المة الصلي  م خوذم مصن ئصدما  المصصريين، و صذا ئمصة المرالتصة، أو ربمصا يكصرر مصا يقولصض الملحصدو ثانيا : 
أو  مدا ع ي و بالتبق يشير كلى رمز الحيام  ند ئدما  المصريينع ونقوأ لصض أنصض ت تو صد أيصة صصلة بصين  المصة الصصلي  ومصا تتصصور 

 - Onkhأنض م خوذ  نض يا الديانة المصرية القديمة والذي  و مفتا  الحيصام، والصذي يقصوأ  نصض أحصد الموائصق المتخصصصة:   اثونصة  

Ankhييي وتقصوأ نلريصة أخصرى أن صا  المصة شصرو  لحيصام بالنسصبة لقصدما  المصصريين  اليالمصة ال يرويليفيصة الفيليصة( للحيصام (  و رمز ا
ي ويضصيف الموئصق أن اثونصة كانصي [42]ن ا كانصي مرتبتصة بيقصدم كيصزي   أ Wolfhart Westendorfالشم  يو  اثي  ييي ويقوأ 

ويمكصصن أيضصصا  أن ترمصصز للمصصا  يصصا شصصياهر التت يصصري ويالبصصا مصصا كصصان يل صصة ئصصدما   لصصى بيصص  حصصواهت ميابصصد مصصصر اليليصصا  الصصصييد(، 
المصريين يصورون و م يحملون  المة اثونة مق صول ان الحكم، كما كاني توضق  لصى ئبصور المصوتى يصا موا  صة الملصح كيالمصة 

 يتنفث أبدي
 يةعكما أن كلمة كن يأ  ا كلمة يونانية   كيوان ليون   وليسي مصر ثالثا : 
أمصصا مصصا ز صصم أنصصض  صصالوث ئصصدما  المصصصريين مصصا  صصو كت اختصصرار أختر صصض ملحصصدي الرصصر ، ومصصا ز صصم أنصصض  صصالوث مكصصون مصصن كيصصزي  رابعييا : 

وحور  وأوزيري ، ي و م رد تلفي  لفقض ملحصدو الرصر  وسصار د زيصدان  لصى  صدا مع يلصي   نصاح  صالوث إليصزي  وأوزيصري  وحصور  
( يصا مدينصة Enneadم الخل  والخاصة بإيزي  وأوزيري  وحور ؛ أنض كان  ناح تاسصور مقصد   تقوأ أستور بأ  ناح تاسور، حيث 

 ليوبولي   أون( ينس  كلي م خل  الكون يتكون من تسية يل ة  م:   أتوم   ويم أ أوأ اآلل ة والصذي تقصوأ اثسصاتير أنصض خلص    شصو 
د تصزون كصأ مصن   شصو وتفنصوي  ، وأن بصا كصأ مصن    ص    ر  اثر     ، ر  ال وا  والفضا ، و   تفنوي   ربة الرتوبة والمتري وئ

يصصزي  ونفتصصي   ي وتقصصوأ اثسصصتورم   أنصصا أتصصوم يي  نصصدما كنصصي  ونصصوي   ربصصة السصصما ، الصصذين أن بصصا أربيصصة يل صصة  صصم:   أوزيصصري  وسصصي وال
يحكصم بصين أولهصصح الصذين خلق صم يي أنصا اإللصصض وحيصدا يصا نصون  التصصأ اثزلصا أو المحصيت اثزلصا(ي أنصصا رر يي يصا بصد  ل صورم يي  نصصدما بصد  

اث لصم يي الصذي خلصص  نفسصض بنفسصض يي مصصن أنصا  يي أنصصا اإللصض اث لصم الصصذي خلص  نفسصض مصصن نفسصض يصصا المصا  يي أنصا نصصون أبصو اآلل صصة يي   
، وأنصض بصدأ بص ن خلصص  الصذي خلصص  النصا  واآلل صة ومصأل اثر  بمصن  لي صا –و صو أوأ اآلل صة  –ييالصةي ياثسصتورم تتحصدث  صن   أتصوم   

من نفسصض   شصو   والصذي يينصا يصا المصصرية يصارغ، كي كلصض الفضصا  ولصذا ييصرف ب نصض ر  الفضصا  أو ال صوا ي وابنصة تصد ى تفنصوي والتصا 
تينا تّفة السما ، و ا ربة الرتوبة والمتري وتقوأ اثستورم أن   شو   و   تفنوي   ئصد تزو صا وأن بصا كصأ مصن    ص    ر  اثر  

يصزي  وسصي ونفتصي ،  صم تصزون أوزيصري  و    نوي   ربة السما ،  م تزون كأ من    ونوي وأن با أربيصة مصن اآلل صة  صم أوزيصري  وال
 ي[43]بإيزي  وسي بنفتي 

يصصزي  أن بصصا اإللصصض حصصور ، وكصصان  نصصاح صصصرار داهصصر بصصين أوزيصصري  وأخيصصض سصصي انت صصى بمصصوي  كمصصا أن اثسصصتورم تقصصوأ أن أوزيصصري  وال
كلصى كلصض  صالم المصوتى، واسصتمر الصصرار بصين حصور  و مصض سصيي أي أن الصصرار كصان داهصرا بصين أوزيصري  وسصي يصا أوزيري  وتحولض 

مرحلتض اثولصى وبصين حصور  وسصي يصا مرحلتصض ال انيصةي ويصا حصين كصان أوزيصري  كلصض  صالم المصوتى كصان حصور  يمصوي كصأ يصوم بالليصأ 
لصصصض الصصصصقر بيينصصصين تضصصصمان الشصصصم  والقمصصصر، وييتبرونصصصض أحصصصد اآلل صصصة ويصصصصحو بالن صصصار رمصصصزا للخضصصصرم والخصصصصوبة، وكصصصان يوصصصصف باإل

الشمسصصية، وكانصصي كيصصزي  سصصاحرم ر يبصصة يخشصصا مصصن سصصحر ا  صصد ا أتصصوم الخصصال  وئصصد  ذبتصصض بسصصحر ا حتصصى خضصصق إلرادت صصاي و صصا يصصا 
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، الصذي  صو اآل  وكلمتصض المولصصود ع يص ين ال صصالوث  نصا  ومصا  الئصة  صذا بيقيصدم اهلل الواحصصد يصا  صالوثالحصالتين مناصصرم لزو  صا  صم تبن صا
منض وييض، بال بداية وبال ن اية، بدون انفصاأ، وروحض القدو  المنب   منض دون أن ينفصأ  نض، بال بداية وبصال ن ايصةي أو كمصا نص من 

 أن اهلل الواحد مو ود بذاتض = اآل ، ونات  بكلمتض = اتبن، وحا بروحض = الرو  القد  ع
م ومصاي سصنة 463سصنة  بمصصر ليكوبصولي مستحيأ أن ي  ر أيلوتين يا المسيحية بأ اليك ، ي و مولصود يصا كما أنض من الخامسا : 

سيحا ينائ  يي صا  قيصدم ال صالوث يصا كصأ م، ويا أيام كان الفكر الم426م، وت يمكن أن يكون ئد كت  كتاباي يلسفية ئبأ سنة 416
نتاكيصصة والقسصصتنتينية وأورشصصليم، يقصصد كانصصي  قيصصدم ال صصالوث يصصا المسصصيحية  مصصدار  اليصصالم المسصصيحا، خاصصصة يصصا رومصصا واإلسصصكندرية وال

لا سصصنة م(، كمصا أن اسصصتخدام تيبيصصر ال صصالوث نفسصصض و صصد يصا كتابصصاي  صصاوييلو  اثنتصصاكا حصصوا36مو صودم بو صصود المسصصيحية  منصصذ سصصنة 
م، أي ئبصأ وتدم أيلصوتين بصص ربيين سصنة وئبصأ أن يكتصص   لصى اثئصأ بسصصبيين سصنةع يمصن الصصذي تص  ر بصاآلخر، أيلصصوتين الصذي كتصص  103

أيام ما كان الحوار المسيحا  ن ال الوث يا أو صض، أم المسصيحية التصا كانصي تنصادي بيقيصدم ال صالوث ئبصأ أن يولصد أيلصوتين  لصى اثئصأ 
ُر صا     التصال : بسنواي تويلة ع أ ُيصأأ ُلصضي ُمخأ (، وحتصى ت ينتبص   ليصح 4ت  اهلل يا دكتور وت تكرر كالم الملحدين   ُوُمنأ ُيتسِ  اللسُض ُي أ

 ي(13: 4   ار تركونا أنا ينبور الميام الحية لينقروا ثنفس م يبارا يبارا مشققة ت تضبت ما ئوأ الكتا :   
المسصي  يصا  يبصا مولصود ور: يا سيدي،  أ تيتقصد أن يسصور  صو اهلل أم رسصوأ اإللصض ي  ابصض نسصتور   ( ز م أن الرا    يبا س أ نست4 

مصن بشصصر، والبشصصر ت يلصد اإلل صصة يي كيصصف نقصوأ أن السصصيدم اليصصذرا  ولصدي ربصصا ونسصص د لتفصأ  مصصرم شصص ور، تن الم صو  سصص دوا لصصض ييي 
 ع موحيصا [44] يض لي يلض بشارم الخصال  و المصة الي صد ال ديصد لرنسصانية المسي  مي زم ربانية كنسان ل ر لنا اهلل من خاللض، وحأ ي

ب ن نستور ت ي من بال وي المسي ع و ذا يير صصحي  يلصم ينكصر نسصتور أبصدا ت صوي المسصي ، بصأ وكصان النسصاترم مصن أك صر الصذين 
ا  والصوتم المسصلمين تشص د بصذلحع كنمصا  صو داييوا  ن ت وي المسي  يا اليصر اإلسالما والمنالراي التا أ رو صا يصا حضصور الخلفص

 اختلف يا التيبير  ن ت سد المسي  وئاأ بالمصاحبة ولي  باتتحاد، كما سنوض ع
يصا م مصصق نيقيصة، وان مصا  صرى يصا م مصصق  ( ز صم أن نسصتور ئصاأ ل يبصا: كبلصي   صصو المحصرسح الرهيسصا لكصأ مصا  صصرى ئبصأ ماهصة  صام3 

 لى كأ حاأ، ئصاأ لصا المب صأ نسصتور يصا أورشصليم يوم صا، بلفلصض اليونصانا البليصو، مصا ض باتأ   نيقية باتأ من تحتض باتأ، ومن يوئ
فيإبليس هيو المحيرك اليرئيس لكيل ميا جيرى  بيل مائية عيام فيي مجميع نيقيية.  أن األمر كله تلبييس.تر متض لح  و الحقيقة يا  بيا، 

ييفشصلون  فينيازعون اليرب فيي سيلطانه، ويتمزعيون فيميا بيينهم، أعني بإبليس، شيطان السلطة الزمانية التي تلليب سيكرتها النياس،
ميا جيرى ييا هيبيا فيي وتذ   ريح م بصدداي ترلصب م أ صوا  م، ييتحصامقون ويخصالفون رو  الديانصة، سصييا  تمصتالح حتصام الصدنيا الفانيصة ييي 

 ع[45]  نيقية باطل من تحته باطل، ومن فوق باطل
ي  و  أ بالحقيقة والتارية أو تزوير للتاريةع ثن نستور كان من المتشصددين يصا تتبيص  ئصانون و ذا كلض م رد  را  وايترا اي وأكاذ

 و و الذي اضت د اآلريوسية يا القستنتينية بشدم وأيل  كناهس مع يكيف يضق  ذم اثكاذي   لى لسانض ع كيمان م مق نيقيةع
كمصصا    كصأ اثنا يصأ التصصا ب يصدي النصا ،  صصدا اثربيصة المشص ورم  ( ز صم أن اإلمبراتصور ئسصصتنتين، يصا م مصق نيقيصصة، ئصد ئصام بصصإحرا2 

ع ورا  يصتكلم  مصا اسصمام [46] أمر اإلمبراتور يا أبي بصإحرا  كتبصض وبصإحرا  كصأ اثنا يصأ التصا ب يصدي النصا ،  صدا اثربيصة المشص ورم 
ا مصا ب صا مصن أسصرار مز ومصةعع يقصاأ بلسصان را بصض باثنا يأ المحرمة بصورم توحا ب ن الكنيسة أحرئت صا أو أخفت صا ثن صا تريصد أن تخفص

، وادينصض تحصصي البالتصة الرخاميصصة ميع األناجيييل المحرمية والكتييب الممنوعية  يسصصوف أضصق مصا اكتبصصض يصا  صذا الصصصندو  المز صوم  يبصا: 
الن صاها بيصد انت صا  خلصوم المتخلخلة  ند بوابة الدير، وأسد  ليض وأتمر البالتة بالترا ي يص كون ئصد تركصي منصى شصيها  نصا، ئبصأ رحيلصا 

 ي[47]اثربيين يوما التا تبتد  ب ا  زلتا، ويبدأ تدوينا  ذا الذي لم اخبر بض احد  
نسيخة مين إنجييل بأ وي يأ من نستور ورا بض المز وم يتفاخران بو ود  ذم الكت  مي ما:   بمناسبة كالم السيد المسي ،  أ لصديح 

نجييل توميا يهيوذا، إنجييل توميا المصيريينأيضا نسصخة ئديمصة مصن نيم يا أبي، و ندي  توما؟ يانصا أحص  ائتنصا   66وسيفر االسيرار، واا
أبتسم المبجل نسطور وهو يقول أنني احتفل بكل الكتب الممنوعية! فقليت أن الكتيب المسيموح بهيا، موجيودة فيي الكنيسية، الكت ي 

 ا وكت  ممنو ةععي و نا يز م كذبا  بو ود كت  مسمو  ب [48]  وفي كل مكان!

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/205
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سصا تض للكتصا  المقصد  ييقصوأ:    نجييل  أن التيوراة التيي نيؤمن بهيا، مليئية أيييا بمخادعيات وحيروب وخيانيات.ويصأ يا ت نيض وال واا
ييي صأ  صذا وذاح خيصاأ واهلل مصن ورا  ذلصح  توما المصريين الذي نقرا فيه، مع انه ممنوع، فيه ما يخالف األناجيل األربعية المتداولية

 ي[49]ورا  كأ ات تقاداي    محت   
و ذا الكالم  اري تماما  من الصحة ومن الحقيقة وبييد تماما   صن المصن ا اليلمصا بصأ كصذ  وتلفيص  أو  لصى اثئصأ   صأ بالتصارية ويصا 

 اثيل  تزوير للتاريةعع
ن م صأ  صذا الموضصور كصان محسصوما ولصم ثن م مق نيقية لم ينائ  موضور اثنا يأ سوا  القانونية المصوحى ب صا أو المنحولصة، ثأوال : 

يحتان لم أ م مق نيقية، ولم يكن شا  من ذلح يا  دوأ أ مالض الصذي نصائ   صالث موضصو اي يقصت  صا؛  رتقصة يريصو ، وتحديصد 
 مو د  يد الفص ، والقوانين الخاصة بالك نويي

قصرن اثوأ وئبلصصي  لصصى الفصصور مصن المصص منين ثن مصصن كتب صصا ثن اثسصصفار القانونيصصة المصصوحى ب صا كصصان تصصدوين ا ئصصد تصم ئبصصأ ن ايصصة الثانييا : 
وسلم ا ل م  م نف  الرسأ الذين سب  أن سصلمو ا ل صم شصفويا ي يقصد كتبصي اثنا يصأ ال ال صة اثولصى وسصفر أ مصاأ الرسصأ و ميصق رسصاهأ 

لص الث وسصفر الر يصا ييمصا بصين م بينمصا كتص  اإلن يصأ للقصدي  يوحنصا ورسصاهلض ا08الرسأ بول  بتصر  وي صوذا وييقصو  كتبصي ئبصأ سصنة 
 ي[50]م93و 13سنة 

معع وكانصي أمصا 166و 236م، بصأ وكتص  بيضص ا ييمصا بصين 236و 136كتبي  ميق الكت  اثبوكريفية المنحولة ييما بين سصنة ثالثا: 
، وتمتلصصصئ [51]يصصةنتصصان مسصصيحا شصصيبا أسصصتوري م صصأ الكتصص  المسصصمام ب نا يصصأ التفولصصة والمصصيالد والتصصا ئمنصصا بتر مت صصا ونشصصر ا باليرب

بالقصصص  والمي صصزاي الخياليصصة واثسصصتورية المنسصصوبة للمسصصي  يصصا مصصيالدم وتفولتصصض وصصصبوتض، والتصصا يقصصوأ  ن صصا اليالمصصة اإلن ليصصصزي 
وسصصتكوي:   يصصا المي صصزاي اثبوكريفيصصة ت ن صصد مف ومصصا سصصليما لقصصوانين تصصدخالي الينايصصة اإلل يصصة، ي صصا ت صصرى لسصصد أ صصواز تارهصصة، أو 

وئتيصصة، وك يصرا مصصا تنصايى اثخصال ، ي صصا اسصتيرا  للقصصوم بصدون دار مصصن  انص  الصر  أو مصصن  انص  مصصن  ملصي ميصصض إلرضصا   واتصف 
 ي[52]المي زم  

مصدرح يم صأ النصور والخيصر والت صر أو نتان لفكر ال رتقاي الرنوسية التا يتخل  يكر ا، يا أن اهلل كاهن ساما ييصر ميصروف وييصر 
المتلصص ، وأن المصصادم أزليصصة ييصصر مخلوئصصة وتم صصأ الشصصر والللمصصة، وثن اهلل ت يمكصصن أن يلمصص  المصصادم لصصذا ب صص  مصصن ذاتصصض شصصراراي كل يصصة 

ييا أو  ايونصصصاي( أ م صصصا المونصصصو يني ، أي وحيصصصد ال صصصن ، واثوتصصصو يني ، أي المولصصصود الصصصذاتا، وبصصصاربيلو، أي  قصصصأ اآل ، وأخيصصصرا صصصصو 
الحكمة، التا ولدي من ذات ا الديميورن أو يلدابو ، أي الصانق، الذي نلرا ثنض لم ييرف شصا   صن اإللصض السصاما تصصور يصا نفسصض 
أنض كلض الكون، يصنق الكون المادي ولما صصنق اإلنسصان لصم يصن   يصا أن ييتيصض الحيصام، ثنصض صصانق ولصي  خصال ، ي خصذ م مو صة مصن 

قة من اإللض الساما ووضي ا يا  ذم اث ساد التصا صصني ا لتحيصا، أي أنصض سص ن اثروا  يصا  صذم اث سصادي ي صا   ذم الشراراي المنب 
المسصصي  مصصن اإللصصض بصصاربيلو،  قصصأ اآل ، ول صصر  لصصى اثر  يصصا شصصكأ كنسصصان دون أن يتخصصذ  سصصدا أو تبييصصة اإلنسصصان المخلوئصصة مصصن 

، أي التبييصة البشصرية الشصريرم، بالميريصة؛ أي ييصرف اإلنسصان أنصض شصرارم مصن المادم التا  ا شصر والتصا  صا  المسصي  لكصا يخلص  من صا
اإللض الساما، وأنض تبد أن يتخل  من  صذا ال سصد المصادي المسص ون ييصض، وأن ييصرف أن اإللصض السصاما  صو اإللصض الحقيقصا الوحيصد وأن 

التصصا أسصصمو ا باثنا يصأ وأ مصصاأ الرسصأ والرسصصاهأ وأسصصفار الصديميورن أو يلصصدابو   صو كلصصض الشصر أو الللمصصةي وكتبصصوا اليشصراي مصصن الكتص  
الر ى ليشرحوا يي ا  ذم اثيكار الرنوسيةعع وكل ا تبتد  من ئيامة المسي  ول وراتض لتالميصذم بيصد القيامصة وكصأ من صا يصد ا أنصض كتصا  

ومن صا مصا كتص  ب سصما  أصصحا   سري أ تام المسي  بصفة خاصة وسرية ثحد تالميذم م صأ يوحنصا وبتصر  وتومصا وييليص  وييقصو ي
ن يصأ المصصريين   ذم ال رتقاي م أ كن يأ مركيون وباسيليد  يي الة وما كت  ب سما  مسصتخدمي ا م صأ كن يصأ المصصريين اليونصانا وال

 القبتا يي الة و ا تمتلا  ب ذا الفكر الرنوسا الخيالا وئد ئمنا بتر مت ا وأ داد ال ز  ال انا من ا للنشرعع
أن  صصصذم الكتصصص  ا تبر صصا أصصصصحاب ا أنا يصصصأ سصصصرية ت يقرأ صصا وت تيتصصصى كت ث ضصصصا   صصصذم الفصصر  الرنوسصصصية، ممصصصا حصصصد مصصصن  وبصصالريم مصصصن

انتشار ا وميرية  امة المسيحيين ب صا، كت أن صا كانصي ميرويصة آلبصا  الكنيسصة الصذين ئر و صا وانتقصدو ا وبينصوا مصا ب صا مصن يكصر  رتصوئا 
  أن ال راتقصصة م( 113كمصصا ئصصاأ القصصدي  كيرينصصا    مصصن داهرت صصا بصصأ خصصرن مصصن داهصصرم ال راتقصصة  خيصصالا ت يتفصص  مصصق المسصصي  ولصصم يخصصرن
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وئصاأ  صن ي [53]الماركونيين أصدروا  صددا ت يحصصى مصن الكتابصاي اثبوكريفيصة والمصزورم والتصا زيفو صا ب نفسص م ليصذ لوا  قصوأ الحمقصى
 – 183أوري صصصانو    وئصصصاأ اليالمصصصة ريخصصصا مزيفصصصا  أسصصصموم كن يصصصأ ي صصصوذا  يولصصصذا يقصصصد لفقصصصوا تاتلفيصصص   ما صصصة القصصصاينيين إلن يصصصأ ي صصصوذا:   

 يم(؛   الكنيسة لدي ا أربية أنا يأ وال راتقة لدي م الك ير  دا   433
(   انصصض حتصصى 1893ومصصن  لمصصا  اليصصصور الحدي صصة الصصذين درسصصوا  صصذم الكتصص  ئصصاأ دي سصصويي، يصصا تيليقصصض  لصصا كن يصصأ بتصصر   لنصصدن 

 ديدم تماما أو التا تتيار  مق اثنا يأ القانونيصة، يمكصن أن تكصون مص خوذم  ن صاي وخصتم بقولصض   أنصض بصالريم مصن التفاصيأ التا تبدو 
 ي[54]ال ديد يي ا يلي   ناح ما يضترنا تستخدام مصادر خار ية  ن اثنا يأ القانونية  

بروييسصور أور  صن كن يصأ بتصر ، أيضصا، أن اثصصأ الرنوسصا ل صذا اإلن يصأ يبصدو واضصحا يصا ئصصة القيامصة والميصالم الدوسصيتية وئاأ 
 ي[55]يي ا

 صصن كيفيصصة كتابصة  صصذم الكتصص  اثبوكريفيصة   أن التريقصصة المسصصتخدمة  صصا نفسص ا داهمصصا، سصصوا  كصصان  R. Hofmannوئصاأ ري  صصو يمصصان
ا كان تاييا يا التقليد اليام، أو كصان ئصصدم أن يو صد أ صرا  قيصديا  محصدد، لقصد أن مصح يصا  ملصض حقيقصة، ئصد الكات  أن ي مق ويرت  م

وبصفة  امة يقد صور ما ألمحي كليض اثنا يأ القانونية، أو حوأ كلمصاي يسصور كلصى أ مصاأ، أو صصور كتمصام توئيصاي الي صود الحرييصة 
خصر ييالصةي لقصد أتصم اليمصأ وحصر   لصى أن يخفصا اسصمض ويصدمو كتابصض باسصم أحصد  ن المسيا، أو كرر   اهص  الي صد القصديم يصا شصكأ ي

   ً ً  رسوليُا  ي[56]الرسأ أو التالميذ لييتيض سندُا
أخيرا يقوأ أي روبرت  وي ني دونالدسن أحد محرري موسو ة   ما ئبأ نيقية   أنصض بينمصا تقصدم لنصا اثنا يصأ اثبوكريفيصة لمحصاي يريبصة 

يحا وأسالي  التفكير يصا القصرون اثولصى مصن اليصصر المسصيحا، يصان اتنتبصار الصداهم الصذي تتركصض يصا أذ اننصا،  ن حالة الضمير المس
 ي[57] و شيور  مي  للسمو الذي ت يقا  والبساتة التا ت يمكن بلوي ا واليلمة التا للكتاباي القانونية  

ليقصاي، سصوا  آلبصا  الكنيسصة أو للنقصاد،  صذم الكتص  التصا كصرر الكصالم والس اأ اآلن:  أ ئرأ د زيدان  صذم الكتص ، ومصا كتص   ن صا مصن تي
 ن صا متصصورا أن الكنيسصة أحرئت صا أو أخفت صصاعع و صذا ييصر صصحي  ي صا مو صصودم يصا مهصاي الموائصق  لصى النصصي وئصد ئمنصا بتر متصض كلصصى 

 صا ولكن صا يصا اث صداد للنشصرع أم أنصض يكتص   صن اليربية ونشرنا ال ز  اثوأ من ا وال انا يصا التريص  كلصى المتبيصة والبقيصة تمصي تر مت
 شا  ي  لضعع أيل  اللن، بأ من الم كد أنض يكت   ما ت ييرفعع

( امتد  وم د ال راتقة وأ تبر م، مق تنائ  أيكار م، أن م  م الصذين م لصوا المسصيحية الحقيقيصة، يصا حصين أن  قيصدم يريصو  تختلصف 3 
بصصول  السموسصصاتاع يصصاثوأ، يريصصو ، يمصصن بصص ن المسصصي   صصو كلصصض مخلصصو  مصصن  صصو ر شصصبيض  صصن نسصصتور وات نصصان يختلفصصان مصصق  قيصصدم 

ب و ر وتبيية اهلل اآل  وأنصض  صو، المسصي ، اتبصن، خصال  الكصون وياديصض ومصدبرم وديانصض و صو اإللصض المرهصا والميصروف يصا حصين أن اهلل 
ور، يمصصن بيكصص  يريصصو  يقصصد يمصصن بال صصوي المسصصي  اآل  ييصصر مرهصصا وييصصر مصصدرح وييصصر ميصصروف كت مصصن اتبصصن يقصصتع وال صصانا نسصصت

وبيقيدم اهلل الواحد يا  الوث ولكنض أخت  يا ي م حقيقة الت سد، كما سنوض  تحقصا ي وال الصث ئصاأ بيكص  ات نصين تمامصا  حيصث ئصاأ أن 
اه  الكتصا  المقصد  تخصبت يصا اهلل ت لى يا المسي  بقوم أكبر من حلوأ الرو  القد  يا اثنبيصا ع ولمصا و صد أن يكصرم ت يتفص  مصق حقص

يراهض، وتكلم  ن المسي  با تبارم كلمصة اهلل وت لصا اهلل يصا ين واحصدع وزايصد د زيصدان  لصى  ص ت  ال راتقصة ووصصف م بصالبر والتقصوى  لصى 
ا بالمحبة والصد  والبركة، يقاأ  لى لسان نسصتور:     ك  خصوم مع يقاأ  ن يريو  انض مصوح وا صرف كصأ مصا  لكان ر ال مفيم 

كيام  ناح، وكصأ مصا أ لمصوح بصض مصن أمصر يريصو  وأراهصض التصا ييصدون ا  رتقصةي ولكننصا أرى اثمصر مصن زاويصة أخصرى، زاويصة كنتاكيصة أن 
شهي وصف ا بذلحي ي  د أن يريصو  كصان ر صال مفيمصا بالمحبصة والصصد  والبركصة، أن وئصاهق حياتصض وتبتلصض وز صدم، كل صا ت كصد ذلصحي أمصا 

ع يصا حصين نسصتور كصان مصن أكبصر [58]  ا كت محاولة لتخلي  ديانتنا من ا تقاداي المصريين القدما  يا أل ت م أئوالض يلسي أرى يي
ع ونحصصن ت نقصصوأ أن صصم [59]المحصصاربين لفكصصر يريصصو ع وئصصاأ  صصن نسصصتور   اث  التيصص ، الصصرو  اليسصصو ا الخصصال ، القصص  المب صصأ  

لصصم يلتزمصصوا م صصأ بقيصصة الكنيسصصة اثر وذكسصصية ال اميصصة بالتسصصليم الرسصصولا المسصصلم مصصن أشصصرار، بصصأ منحريصصو الفكصصر واليقيصصدم،  راتقصصة، ثن صصم 
 تالميذ المسي  ورسلض وساروا ورا  الفلسفاي البشرية وما تخيلوم ب يكار م الخاصة دون الر ور لما تسلمتض الكنيسة  ن المسي ي

كيصف  صا ي اليصذرا  كلصصى تفصاأ بيصصي لحصم، بقولصض:   ( شصكح يصا م صا  الياهلصة المقدسصة كلصى مصصصر كمصا شصكح يصا ئتصأ  يصرود  ث0 
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 نصصا  اربصصة بوليصصد ا، بيصصد سصصنواي مصصن ويصصام الحصصاكم الصصذي تز مصصون انصصض كصصان يقتصصأ أتفصصاأ الي صصود  ولمصصاذا  صصادي بصصض كلصصى الصصبالد القاحلصصة 
حلصصة شصصفويا لمهصصاي  ع يصصا حصصين أن تقليصصد الكنيسصصة القبتيصصة أحصصتفل ب صصذم الر [60]  الصصصفرا ، بيصصدما  صصا ي كلصصى وادي مصصصر اثخضصصر 

السنين  م دون ا يا كتا ، يا صصورم ر يصا، البابصا  صاوييلو  يصا ن ايصة القصرن الرابصق المصيالديي وئصد أ بتصي الدراسصاي واثبحصاث اث ريصة 
 حقيقة  ذم الرحلة وصحة ما كتبض اثنبا  اوييلو ي

صصل  حق صصا( شصصكح يصصا حقيقصصة صصصل  المسصصي  وذلصصح  لصصى لسصصان را بصصض المز صصوم  يبصصا ئصصاهال: أتصص1    وكصصذلح  لصصى لسصصان رهصصي  [61]رام صي
ع و صذم اليقيصدم،  قيصدم صصل  [62]الدير:   ت صحة لما ييقاأ  ن و ود المسامير التا ديئي يصا  سصد يسصور وتضصئ بالليصأ يصا الصدير 

المسصي  لصصم يشصح يي صصا أو يختلصف يي صصا أحصد مصصن المسصيحيين ئصصت، سصوا  المسصصتقيما الصرأي أو حتصصى ال راتقصةع ولصصم تكصن أبصصدأ يصا يصصوم مصصن 
 اثيام سب  نقا  أو حوار بين المسيحيين بيض م البي ، أو بين المسيحيين وال راتقةي

لصى بصاأ أي مسصيحا  بصر كصأ  صصور المسصيحية، التصا ئامصي  لصى أسصا  صصلبض وموتصض وئيامتصض بأ أن  ذا التلفيص  الصذي لصم يختصر  
ي ننا سلمي كليكم يا اثوأ ما ئبلتض أنا أيضصا  أن المسصي  مصاي مصن ا صأ ختايانصا حسص  الكتص ي وانصض  وتقديم ذاتض يدية  ن البشرية  

 نا  شصري وبيصد ذلصح ل صر دييصة واحصدم ثك صر مصن خمص  مهصة أ  دين وانض ئام يا اليوم ال الث حس  الكت ي وانض ل ر لصفا  م لال
(ي أو كمصصا يقصصوأ الرسصصوأ بصصول :   يصصان كلمصصة الصصصلي   نصصد ال صصالكين 0-3: 13كصصو1    أك صصر م بصصا  كلصصى اآلن ولكصصن بيضصص م ئصصد رئصصدوا

ت بصصصلي  ربنصصا يسصصور (،   وأمصصا مصصن   تصصا يحاشصصا لصصا أن ايتخصصر ك18ح 1كصصو1  الصصة وأمصصا  نصصدنا نحصصن المخلصصصين ي صصا ئصصوم اهلل    
 ي(12: 0المسي  الذي بض ئد صل  اليالم لا وأنا لليالم    يأ

( شكح يا موي المسي   لى لسان  زازيأ   الشصيتان   الصذي يقصوأ للرا ص    كيصف مصاي أصصال ييي كيصف لصح أن تصصد  يصا  يبصا، 8 
 ع[63]لض  أن الحاكم الرومانا بيالت  و و اإلنسان، ئادر  لى ئتأ المسي  الذي  و اإل

والس اأ  نا؛  أ  ذا يكر  زازيأ، الشيتان، أم يكر يوسف زيدان الصذي يم صأ  زازيصأ اثنصا الصداخلا لصض، أي لشصخ  الم لصف نفسصض ع 
كمصصا أننصصا ت نصص من بمصصوي المسصصي  كإلصصض، بال وتصصض، بصصأ كإنسصصان بناسصصوتض، أو كمصصا يقصصوأ الكتصصا    يصصإذ ئصصد تصص لم المسصصي  ث لنصصا بال سصصد   

  يان المسصي  أيضصا تص لم مصرم واحصدم مصن ا صأ الختايصا البصار مصن ا صأ ات مصة لكصا يقربنصا كلصى اهلل مماتصا يصا ال سصد ولكصن (، 1: 2بت4 
 (ي18: 3بت1محيا يا الرو     

ن يصأ المصصصريين الصصذي ( ز صم  لصصى لسصان را بصصض المز صوم: 9  كن التصصورام التصصا نص من ب صصا، مليهصة أيضصصا بمخاد صصاي وحصرو  وخيانصصايي وال
يصصض، مصصق انصصض ممنصصور، ييصصض مصصا يخصصالف اثنا يصصأ اثربيصصة المتداولصصة يي ي صصأ  صصذا وذاح خيصصاأ واهلل مصصن ورا  ذلصصح محت صص  ورا  كصصأ نقصصرا ي

ي ويقصصوأ  صن اآليصاي التوراتيصصة [65]ع كمصا وصصف ا ب ن صصا كتصا    يص ، ي صصزأ مصن المصصريين القصصدما  ويصت م نسصا  م[64] ات تقصاداي   
ا ييرنصا كمصا سصخر مصن أكصأ يدم مصن الشص رم المحرمصة، وحصاوأ تبريصر ممارسصة ال صن ، خصارن الصزوان، المش ورم أنض ت يمكن أن يصدئ 

تايي بصذ نا اآليصاي التوراتيصة المشص ورم، التصا ت يمكصن أن يصصدئ ا ييرنصاي وتوالصي  لصا ئلبصا اثسصهلة: لمصاذا أمصر الصر  الزنا يقاأ:   
ز ا الصصر  لمصصا أكصصأ يدم مصصن شصص رم الميريصصة  يقصصاأ يصصا نفسصصض، بحسصص  مصصا  صصو يدم باتبتيصصاد  صصن شصص رتا الميريصصة والخلصصود  ولمصصاذا انصص

مكتو  يا سفر التكوين:  وذا اإلنسان ئد صار كواحد منا،  اريا الخير والشري واآلن ليلصض يمصد يصدم، وي خصذ مصن شص رم الحيصام أيضصا، 
رد الصر  اإللصض اإلنسصان، وأئصام شصرئا  نصصة ي ي خر صض الصر  اإللصض مصن  نصصة  صدن، ليحصرث يصا اثر  التصا اخصذ من صاي تصصفيصيير خاليدا

 صصدن مالهكصصة ل يصص  سصصيف متقلصص ، ليحصصر  تريصص  شصص رم الحيصصام يي لمصصاذا أراد اهلل أوت، أن يبقصصا اإلنسصصان  صصا ال  و صصأ الميريصصة التصصا 
 لين، كانصصا أدرك صصا يدم،  صصا تم يصصد إلدراكصصض الخلصصود  ومصصن  صصم أولهصصح الصصذين ئصصاأ الصصر  انصصض واحصصد مصصن م  و صصأ لصصو بقصصا يدم وحصصوا   صصا

سيخلدان يصا ال نصة  كيصف يصص  الخلصود مصق ال  صأ والرفلصة  صن التبييصة  ومصا الصذي  ريصام بالضصبت حصين أكصال مصن الشص رم  ا صو ذاح 
الذي  ريتض مق اوكتاييا يا اثيام الماضية يي ما  رتنا كليض  صا، مصن ييصر تصدبير منصا وت ئصصد ييي أترانصا أ يصد ييلصة يدم، ايضص  

لى أين سيتردنا، أنا التريد منذ سنين يييي وت أين لا، وت كيف الر ، ييييد الت  ع[66] رد  ييي من أين، وال
ونقوأ لض أن التورام  ا س أ ليالئة اهلل باإلنسان و الئة اإلنسان بصاهلل و الئصة اإلنسصان باإلنسصان، وئصد سص لي اثحصداث بدئصة وأمانصة 

 اشصض أنصا  بالحقيقصة ولصي  تصارية و مصاي ي صأ يريصد منصا الصدكتور أن نكتص  تصورام  ولم تل   لتقديم م رد صورم م الية بأ تصارية حقيقصا
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تتناس  مق  وام ويكر  زازيلض ع أم أنض يتصور أن التورام  نا روايصة م صأ روايتصض يبصدر يي صا مصا يشصا  ويلفص  يي صا مصا يريصد ليقصدم صصورم 
 يريد ا  و ع

يصصا تختصصر ببالصصض يكصصرم  امحصصة و صصا أن يخصصصى نفسصصض، م لمصصا ييصصأ اوري صصين ( بيصصد وئصصور الرا صص  المز صصوم  يبصصا يصصا يوايصصة اوكتاي16 
اآليصاي صصصريحة يصا كن يصصأ متصى الرسصوأ: يو صصد خصصيان خصصصوا نفسص م مصن ا صصأ ملكصوي السصصماواي يمصن اسصصتتار أن  اوري صانو (   

  ويقصوأ أن الصبي   با  يصديقبأ يليقبأ ييي ولسوف ائبأ مختارا، راضيا بالتضصحية  لصى مصذب  الت صري سص ييأ ذلصح بمشصيهة الصر  صص
ي دون أن يصصدري، الكاتصص ، أن  صصذا ينصصائ  يكصصر البتوليصصة المسصصيحا الصصذي يقصصوم  لصصى أسصصا  [67]ا تبصصرم ئديسصصا ويخصصرون ا تبصصروم مصصذنب ا

سيترم اإلنسان  لصى شص واتض ال سصدية بمصا يي صا المص كوتي والمشصروباي، يسصتر  لي صا دون أن يلري صاي و صذا مصا سصقت ييصض اوري صانو  
ثنض يو د خصيان ولصدوا  كصذا مصن بتصون أم صات مي ويو صد خصصيان خصصا م النصا ي ب  ي مة الخاتئ لقوأ الر  يسور المسي :   بس

 (ي14: 19   ميويو د خصيان خصوا أنفس م ث أ ملكوي السمواييمن استتار أن يقبأ يليقبأ 
حصد الر بصان لحيصام الر بنصة بسصب  ك بصار يتصام أحب صا  لصى ع ووصف اختيصار أ[68]( وصف الر بنة بالبد ة التا ابتد  ا المصريون11 

اثنو صة والنسصا  سصب  كصأ بصال ، واثر  ع وحت من ئدر النسصا   لصى لسصان احصد الر بصان الصذي بقولصض:   [69]الزوان من شخ  يخر
 ع[70] ا ، يكان ما كان والسما  والما  وال وا  والزرور، ليسي كنا ا وت ر ات،  ا  تايا الر  آلدم الذي أيوتض أمريتض حو 

و ذم كلض م صرد تلفيص  يقصد ئامصي الر بنصة أساسصا  لصى يكصرم التفصرغ التصام ليبصادم اهلل والمصوي  صن اليصالم وكصان أوأ مصن أسص  الر بنصة  صو 
موضو  ا   كن أردي أن تكون كصامال  اذ ص  بصق كصأ مصا لصح وأ صت الفقصرا  ييكصون لصح اثنبا أنتونيو  الذي ترح اليالم  لى أ ر  لة 

(، وئصرر أن يتفصرغ تمامصا لليبصادم وحيصام النسصحي وييمصا يلصا مصا  صا   نصض 41: 16كنز يا السما  و تياأ اتبينا حامال الصصلي     مصر
لد القدي  يا بلدم ئمصن اليصرو  التابيصة  م مصن والصدين ينيصيني مصاي والصدم 431حصوالا  صام  لبنصا سصويفيا موئق الميرية المحايد:   وي

ي يصصوم الكنيسصصة سصصمق اإلن يصصأ م كذ دخصصأ ذا409يوئصصف أمصصام ال  مصصان يت مصصأ زواأ  صصذا اليصصالم، يالت صص  ئلبصصض نحصصو اثبديصصةي ويصصا  صصام 
يقوأ:   كن أردي أن تكون كامال  اذ   وبق كأ مالصح ووز صض  لصى الفقصرا ، وتيصاأ اتبينصا   يشصير أن صا رسصالة شخصصية تمص  حياتصضي 

يسصلم ا  اد كلى أختض الشابة ديو  ييلن ل ا ريبتض يا بيق نصيبض وتوزييض  لى الفقرا  ليتفرغ لليبصادم بز صد، ي صصري أت يترك صا حتصى 
 ي[71]لبيي اليذارى باإلسكندريةي سكن الشا  أنتونيو  ب وار النيأ  

( يستخدم تيبير   انب ا  يسور المسي  من اليصذرا    ويسصخر منصضع ويصصف اتنب صا  ب نصض لفصل يلسصفا ت ي صوز اسصتخدامض للتيبيصر 14 
كصا ييرينصا أن ا صأ اثمصور، ئصد  6 صا ربنصا يسصور المسصي  يييواليذرا  مريم است نا  وحيد،  يل ا اآل  تا رم، لينب ص  من ن الت سد:   

ت، يما اليذرا  لصوت وتدت صا المسصي ي اسصترربي ئولصض: لينب ص  من صاي ييصر أننصا  ي تا من ائأ اثشيا ، وان الدر يتشكأ يا اثصدافي وال
وز اسصتخدامض للتيبيصر  صن الت سصد، وان لم أشا  أن أ ادلض، ي و لم يصدر  الال صوي يصا مصصر، لييصرف أن اتنب صا  لفصل يلسصفا ت ي ص

 ي[72] المسي  اخذ من  سد اليذرا  بشريتض، ومن  م نصفض اإلنسانا، حسبما كانوا يقولون  ناح 
ونقوأ لض أن المسيحية ت تستخدم تيبير   انب   من اليذرا     صن الت سصد أبصدا ، بصأ   ولصد مصن اليصذرا   ، و   ومصن مصريم اليصذرا  تص ن  

رو  الحصص  الصصذي مصصن  نصصد اآل  كنسصصانيتض مصصن مصصريم اليصصذرا ي وت نسصصتخدم تيبيصصر   اتنب صصا    كت  صصن الصصرو  القصصد  يقصصت:     ، أي أتخصصذ
 (ي40: 13   يوينب   
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[36] http://www.danbrown.com/novels/davinci_code/faqs.html 
[37] See for example the flowing books 

Holy Blood, Holy Grail by Michael Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincoln.  
 The Holy Place, by Henry Lincolnي 
 The Real Jesus. Luke Timothy Gohnsonي 
 The Lost Gospel The Book Q and Christian Origins, by Burton L. Mackي 

ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn67
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn68
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn69
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn70
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn71
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftn72
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftnref36
http://www.danbrown.com/novels/davinci_code/faqs.html
http://www.danbrown.com/novels/davinci_code/faqs.html
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/03.htm#_ftnref37
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Burton%20L.%20Mack


 The Messianic Legacy by Michael Baigent, Richard Leigh, and Henry Lincoln.  
 The Dead Sea Scrolls Deception by Michael Baigent and Richard Leigh.  
 The Goddess in the Gospels: Reclaiming the Sacred Feminine by Margaret Starbird  
 The Woman with the Alabaster Jar: Mary Magdalene and the Holy Grail by Margaret Starbird.  
 The Templar Revelation: Secret Guardians of the True Identity of Christ by Lynn Picknett and 

Clive Prince.  
 Jesus and the Lost Goddess: The Secret Teachings of the Original Christians by Timothy Freke 

and Peter Gandy.  
 When God Was a Woman by Merlin Stone.  
 The Chalice and the Blade: Our History, Our Future by Riane Eisler 
 The Da Vinci Code, by Dan Brown.  
 The Jesus Puzzle. Did Christianity Begin with a Mythical Christ? Challenging the Existence of an 

Historical Jesus, by Earl Doherty  
 The Jesus Mysteries: Was the "Original Jesus, a Pagan God? by Timothy Frekeي 
 Jesus: One Hundred Years Before Christ, by Alvar Ellegardي 
 The Jesus Myth, by G. A. Wellsي 
 Jesus and the Victory of God, by N. T. Wrightي 

 التابو اي  ا اثشخا  المقدسة التا يتصور البي  أنض ت ي وز اتئترا  من اعع [38]
دون أن يحصصاوأ ميريتصصض  صصو شصصخ  دار  لصصألد  اإلن ليصصزي وئصصرأ الك يصصر ممصصا كتبصصض ابصصرز كتابصصض اليلمصصا  م صصأ  يمصن يسصصا  كليصصض [39]

 شكسبير و ي   أليوي وبرنارد شو و ون ملتون، ودار  لألد  اليونانا والالتينا وئرأ الك ير من
وييصر م، والك يصر مصن أسصاتير يل صة الصدياناي  كتبض م أ اإللياذم واثوديسا ل وميرو  ومسرحياي أسخيلو  وسصويوكلي  ويوروبيصدي  

واآلل ة اليونانيةي وذلح كلى  ان  يلسفة  يراكليون وأيالتصون وسصقرات وأرسصتو والفلسصفة الروائيصة وكتص  الفيلسصوف الي صودي السصكندري 
الوسصصتى ومصا كتصص  يي صصا ييلصو صصصاح  ال قايصة الي وديصصة ال يلينيصصةي يضصال  صصن اثد  الفرنسصصا واتيتصالا واثسصصبانا الخصا  باليصصصور 

مصصن أد  الصصر ى والمنحصصوتي واثسصصاتير المسصصيحية الشصص يرم التصصا كيتبصصي يصصا تلصصح الفتصصرم وكانصصي منتشصصرم برصصزارم، والتصصا كانصصي مرا يصصض 
لميصة الرهيسية يا ييمصا كتبصض ردا   لصى   كن يصأ برنابصا المزيصف   و   روايصة شصفرم داينشصا لصدان بصراون  ي كمصا ئصرأ الك يصر مصن المالحصم اليا

الشص يرم م صصأ ملحمصة روتن الفرنسصصية والشص نامة الفارسصصية وألصف ليلصصة وليلصة اليربيصصة وكتصا  الرفصصران وديصوان أبصصا اليصال  الميصصري، والك يصصر 
من أساتير يل ة الصدياناي المصصرية القديمصة وسصوريا القديمصة ومصا بصين الن صرين وال ندوسصية والبوذيصة والكنفشيوسصية والفارسصية، ولصم يفوتصض 

اسصة اثد  اليربصصا وخاصصصة مصصا كتبصصض محمصصد حسصصين  يكصصأ و صور ا زيصصدان ومحمصصود سصصاما البصصارودي وزكصصا ن يصص  محمصصود ويوسصصف در 
حسصصان  بصصد القصصدو  ون يصص  محفصصل وتصصض حسصصين وأنصصي  منصصصور يي الصصة وشصصيرا  الم  صصر و لصصى رأسصص م  بصصران خليصصأ وخليصصأ  كدريص  وال

  وتية المسيحية واإلسالمية الخاصة بالكتا  المقد  والقريني متران ويير م،  ذا كلى  ان  الدراساي الدينية والال
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( مصريم 3( الكتصا  المقصد  يتحصدى نقصادم والقصاهلين بتحريفصض،  4( اإلن يأ كيف كتص  وكيصف وصصأ كلينصا   1أنلر كتبنا التالية:   [50]
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 الفصل الرابع
 هل هناك الهوت عربي

 بالهوت المسيح؟ يرفض اإليمان
 
 نلرية الالهوت العربي المزعومة:  – 1

ئصدم الصدكتور يوسصف زيصدان شخصصصياي ال راتقصة المسصيحيين، خاصصة يريصصو  ونسصتور بفكصر كسصالما أك صصر منصض مسصيحا، يقصد صصصور م 
وتحريفصصض ثيكصار م وضصي م يصا  صذم الصصصورمي ولكصن أيصر  مصا سصصميي، كمسصلمين ئبصأ اإلسصالمعع وبصريم كنكصصارم لصذلح كت أن تحصويرم بصأ 

يصا حيصصاتا، كصصدار  لال صصوي، أن  نصصاح مصصا يسصصمى بصصالال وي اليربصا، وأن  صصذا الال صصوي اليربصصا يصصري  اإليمصصان، أو ت يقبصصأ اإليمصصان 
  لكصصن يصصري الصصبي  أن الروايصصة بال صصوي المسصصي عع ييقصصوأ الصصدكتور يوسصصف زيصصدان ردا  لصصى السصص اأ التصصالا يصصا  ريصصدم المصصصري اليصصوم: 

 ئدمي التارية القبتا بر ية كسالمية، ما ردح   : 
 ذا لي  صحيحا  يرواية  زازيأ كتبي بر ية مصرية  ربية، وأئوأ لمن ات منا بصذلح ت يو صد شصا  اسصمض   الف صم اإلسصالما  ، أو   

م الصصوا ا، أو الف صصم المشصو ، وئصصد يصصا   مصصن ات منصصا بتبنصصا الف صم الي صصودي  ، أو   الف صصم المسصصيحا   للوئصصاهق،  نصاح شصصا  اسصصمض الف صص
 ، ولصو ئر و صا  ، حقائق كثيرة تفسرها لهم نلريتي التي عكفيت عليي وييعها عين " الالهيوت العربيير ية كسالمية للتر  يا الرواية

هييم فييي رون اثولصصا للمسصصيحية، ثدركصصوا أن مصصن ييتقصصدون أن صصم كصصانوا  راتقصصة وكفصصارا  مصصن و  صصة النلصصر المسصصيحية اثر وذكسصصية يصصا القصص
، أو مصصن أصصصوأ  ربيصصة م صصأ نسصصتور ، وئصصد أسصص موا يصصا صصصياية الفكصصر الكنسصصا ل ال صصة ئصصرون سصصابقة  لصصا األسيياس مفكييرون عييرب

 اإلسالمي
 + علي أي أساس تقوم نلرية الالهوت العربي التي تطرحها؟

لح جديييد نقصييد بييه الفكيير الكنسييي السييابق علييي لهييور الالهييوت العربييي، مصييطتتنصصاوأ النلريصصة  صصددا  مصصن المحصصاور، مصصن بين صصا أن 
والنقتصة ال انيصة  صا أنصض لصي  مصصادية أن ينتشصر  الخصييب وشيمال الجزييرة العربيية. اإلسالم، وهيو الفكير اليذي سياد منطقية الهيالل

تشصري يرا : كبيصون، بصول  الفكر الموسوم بال رتقة، من و  ة النلر اثر وذكسية، يا منتقة الشام واليرا  تحديدا ، ي ناح ل صري وان
السميسصصاتا، يريصصو ، نسصصتور، وكل صصا ات ا صصاي تصصدور حصصوأ   ناسصصوي   المسصصي ، أي تبييتصصض البشصصرية، و نصصاح أيضصصا   زهيصصة تتيلصصص  
بتبيية الفكر اليربا، اليملا، البر ماتا، التا لم تكن تستسيو يكرم كلو ية المسي ، ونزوأ اإللصض كلصا اثر ،  صم صصيودم، ثنصض يكصر 

يت سصص   لصصا ئا صدم ات تقصصاداي الي وديصصة التصا  يلصصي اإللصصض يصصا اثر ي ن صد أنصصض يصصا مقابصأ اثر وذكسصصية القاهلصصة كن اهلل والمسصصي ، لصم 
ورو  القصصد ،  صصو   ت صصوي واحصصد  ، كانصصي اليقليصصة اليربيصصة تميصصأ كلصصا رسصصولية يسصصور وال بصصاي كنسصصانيتض، وئصصد  صصا ي الديانصصة اإلسصصالمية 

تيصة اليربيصة، المناسصبة بتبي صا لليقليصة اليربيصة، ومنتصصرم ل صا، أضصف كلصا ذلصح أن الال صوي اليربصا، لصم يكتص  متوايقة مق الر ى الال و 
ولم ييبر  نض يا القرون اثربية السابقة  لا اإلسالم باللرة اليربية، ثن  ذم اللرة لم تكصن بيصد تتصوري بالشصكأ الكصايا للتيبيصر  صن 

الال صصوي اليربصصا، بصصاللرتين السصصريانية واليونانيصصة، با تبار مصصا   وا  صصة   الفكصصر الكنسصصا ئبصصأ  تلصصح المباحصصث الدئيقصصة، ومصصن  صصم يقصصد صصصيو
ل ور اإلسالم،  ناح أيضا  ارتبات نشص م  لصم الكصالم بشخصصياي مسصيحية، م صأ   سنسصويض   الصذي ئيصأ كنصض كصان ئبتيصا ، كمصا اسصتياري 

م صصأ:   ال صصو  صصو  ،   وحصصدم المشصصيهة  ،   التوحيصصد  ،    صصين الصصذاي  ، اللرصصة   الكالميصصة  ، مصصصتلحاي بصصذات ا مصصن القصصامو  الكنسصصا، 
 والصفاي الخار ة  ن الذاي ويير اي

ولمصصا نتصص     لصصم الكصصالم   باللرصصة اليربيصصة، بييصصدا   صصن الم صصامق المحليصصة والمسصصكونية، نلصصر كليصصض مصصن الناحيصصة اثر وذكسصصية  لصصا أنصصض ت 
وبالتالا لم يصتم وسصمض بال رتقصة م لمصا كصان مصق ت لياتصض السصابقة  لصا اإلسصالم، التصا نتلص  يخ  الديانة المسيحية من ئري  أو بييد، 
  لي ا مصتل : الحاأ الال وتا اليربا  ي

وئد يتصور البي  أن د زيدان كات  كسالما متترف، ولكن  ذا يير صحي ، ي و أسصتاذ للفلسصفة اإلسصالمية وكالمصض يصدأ  لصى أنصض 
نلريصصاي الفالسصصفة ويلسصصفات م الوضصصيية ويصصص من بنلريصصة التتصصور يصصا الصصدين ويصصرى أن  لصصم الال صصوي يصصصا ر صصأ يلسصصفة  لمصصانا، ي خصصذ ب



المسيحية  و تتوير لما ئبلصض مصن يلسصفاي وأديصان وأن  لصم الكصالم اإلسصالما  صو تتصوير لمصا اسصمام بصالال وي المسصيحا اليربصا، يقصاأ 
نخصصرن مصصن ذلصصح كلصصى تقريصصر، بصصأ ت كيصصد، أن بصصواكير  لصصم راهيصصة باليباسصصية:   يصصا مقالتصصض التصصا ئصصدم ا يصصا مصص تمر القبتيصصاي اثخيصصر بالكاتد

الكالم يا صورتض اثولى كبان القرن اثوأ ال  ري؛ ل صري يصا بيهصة    ربيصة( ال قايصة، متحولصِة الديانصة مصن  المسصيحية( كلصى  اإلسصالم( 
ر بصصبت   شصص ن أي  العيييالم  قايصصصة، وتتحصصوأ تصصدري يا  مصصن دنيصصصا المسصصيحية كلصصى مصصق احتفال صصا ب قايت صصا التصصصا كانصصي سصصاهدم   صصم راحصصصي تتتصصوس

بمصن يي صا مصن  الذي بسط جناحه السياسي أوال ، ثم غرس عقائدم الدينية ثانييا ، وأخييرا  صيار ميع األييام )ثقافية   للمنطقية، اإلسالمي
صصكوا بالمسصصيحية بمصصذا ب ا المختلفصصة، و صصر   ويصصدوا مصصن بييصصد يتوتنصصوا بوا شصصيها  يشصصيها   أ نصصى  صصيال  بيصصد   صر   مسصصلمين، و صصر   تمسس وتشصصرس

  يأ( ال قايُة اليربية التا أ تي ئبأ اإلسالم الال وُي اليربا، وأ تي مق اإلسالم  لُم الكالم ي
وحاوأ أن يصور لنا أن سكان سوريا واليرا  ويلستين كانوا  ر  ئبأ اإلسالم وخلت بين م وبين  ر  شبض ال زيصرم اليربيصة وتصصور 

مدرسصة الر صصا والتصا تص  ر نسصصتور بفكر صا الصصذي يلص   لصى تمييصصز التبييتصين، اإلل يصصة واإلنسصانية، يصا شصصخ  المسصي ، لدر صصة أن و صود 
تقتصر  مصن الفصصصأ بين مصا وتصصور لنصصا مسصيحين؛ مسصي  كلصصض ومسصي  كنسصصان،  صا كصأ مصصا كصان يص من بصصض مسصيحيو  صذم الصصبالد، مصق أن صصم 

لرالبيصصة اليلمصصى مصصن المسصصيحيين يصصا المنتقصصة كصصانوا مصصق بقيصصة مسصصيحا أوربصصا وأيريقيصصا و صصزر كصصانوا اثئليصصة، وت ا صصأ أو   صصأ تمامصصا أن ا
البحصر المتوسصت ضصد أرا  نسصتور ومدرسصة الر صا، وأن الرالبيصة اليلمصى مصن المسصيحيين يصا بصالد الشصر  بصأ وشصبض ال زيصرم اليربيصة يصا 

ين أتلص   لصي م وئت صا الييائبصة نسصبة للقصدي  ييقصو  أحصد الصذين داييصوا بداية القرن السابق الميالدي كانوا من اثر وذك  والكا وليح الذ
 ن اثر وذكسية يا سوريا، والملكصانيين نسصبة إليمصان م بصنف   قيصدم الملصح، أي اإلمبراتصور الرومصانا، وأن يالبيصة مسصيحا الصيمن يصا 

تقلي كلي ا المسيحية بصدور ا مصن مصصر، كصانوا أر صوذك  شبض ال زيرم اليربية، والتا انتقلي كلي م المسيحية  ن تري  الحبشة، والتا ان
ومن م  ما ة ويد ن ران الذين تحاور مي م نبا المسلمين و رف من م أن م ي منون بص ن المسصي   صو ابصن اهلل واهلل اللصا ر يصا ال سصد 

صني  ُيُم يي    الماهصدم: ورد  لي م بالقوأ:   ُلُقصدأ ُكُفصُر السصِذيُن ُئصاليواأ ِكنس الّلصُض  يصُو الأُمِسصي ي ابأ (،   لسُقصدأ ُكُفصُر السصِذيُن ُئصاليواأ ِكنس الّلصُض  ُاِلصثي ُ اُل ُصة  14ُمصرأ
 (ي13ُوُما ِمنأ ِكُلض  ِكتس ِكُلضل ُواِحدل يي    الماهدم: 

حي ولصصم يكصصن للفكصصر أمصصا أر صصوذك  أو كا وليصص كمصصا كصصان سصصكان الباديصصة اليربيصصة، والتصصا دخلصصي كلصصي م المسصصيحية  صصن تريصص  اثردن والشصصام،
النسصتوري أي و صود يصا تلصح الصبالد ئبصأ م مصق خلقيدونيصة، بصأ كصان الفكصر النسصتوري مو صودا  يقصت يصا الر صا والتصا لصم يكصن كصأ أ ل صا 
من النساترم بأ كان ب صا  صدد كبيصر مصن الكا وليصح، الصذين  ريصوا بصالروم، واثر صوذك  الصذين  ريصوا بالييائبصةع ويقصوأ د  صواد  لصى يصا 

بصصض المفصصصصأ يصصصا تصصارية اليصصصر :   ولكصصصن اثسصصصقف نونصصو   أسصصصقف النسصصصاترم( كصصصان أسصصقفا  واحصصصدا  مصصصن  صصصدد  ديصصد مصصصن ر صصصاأ الصصصدين كتا
ي  صصم دخلصصوا تحصصي حمايصصة ملصصح يصصار  الشا نشصصام  ملصصح الملصصوح( ومصصن يصصار  تسصصربوا كلصصى [73]الرسصصميين الصصذين يم لصصون كنيسصصة الصصروم  

النسصصاترم، بصصأ كمصصا يقصصوأ د  صصواد  لصصا:   ي نصصا ت ائصصصد بقصصولا  صصذا أن أ صصأ الحيصصرم كصصانوا  الحيصصرم، ولصصم يكصصن كصصأ أ صصأ الحيصصرم أيضصصا  مصصن
 مييا   لى  صذا المصذ  ، أو أن صم كصانوا كل صم نصصارى يقصد كصان  صأ أ صأ الحيصرم  لصى ديصن أك صر ملصوك م، أي  لصى الو نيصة ييي وبيصن م 

ي  م يقصوأ:   أمصا الييائبصة يقصد أنتشصر مصذ ب م بصين  صر  بصالد [74]بة  ئوم كانوا  لى مذ   القاهلين بالتبيية الواحد، أي مذ   الييائ
الشصصام والباديصصصة، وئصصصد اصصصصتدم  صصذا المصصصذ   بالكنيسصصصة الرسصصصمية للبيصصزنتيين ييي والييائبصصصة  صصصم مصصصذ   مصصن مصصصذا   الكنيسصصصة الشصصصرئية  ي 

، وأسصقفية الترلبيصين ييي و صا موضصق الكويصة، ويضيف أنض كان ل ذم التاهفصة أسصقفيتان يصا بصالد اليصر    أسصقفية  ريصي ب سصقفية اليصر 
ي وباختصصار يلصم يكصن  ميصق [75]أما كرسا أسقفية الير  يكان يا الحيرم  ي ويضيف:   وئد دخأ أك صر الرساسصنة يصا  صذا المصذ    

أي الكا وليصح والييائبصة أي أ أ الشام أو شبض ال زيرم اليربية من النساترم، بأ كان النساترم يم لون اثئليصة وكانصي الرالبيصة مصن الصروم 
 اثر وذك عع

كما ت ا أ د زيدان، تماما، بقية المسيحيين يا سوريا وما بين الن رين، بما يي ا الي وديصة ويلسصتين، وأوربصا  مصن بيزنتصا  تركيصا اآلن( 
ون ( وليبيصصا  التصصا  صصا  من صصا كلصصى بريتانيصصا يصصا المحصصيت اثتلنتصصا( وشصصماأ أيريقيصصا  القيصصروان وئرتا نصصة، حاليصصا ، المرصصر  وال زاهصصر وتصص

يريصصو ( والتصصا كصصان ب صصا  اليصصة ي وديصصة ضصصخمة تحصصوأ ميلم صصا كلصصى المسصصيحية، ومصصصر و صصزر البحصصر المتوسصصت  م صصأ ئبصصر  وكريصصي 
وصقلية وسردينيا يي الة(، وكانوا  ميي م ي منون بال وي المسي  وكونصض اإللصض المت سصد كمصا تسصلموا ذلصح مصن تالميصذ المسصي  ورسصلض، 
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أ  الصصصذين ل صصر ل صصصم المسصصصي  بيصصصد ئيامتصصصض دييصصصة  366رسصصصوت   أك صصصر مصصصن  16تلميصصذا     14رسصصصوأ   066 صصصدد م يزيصصصد  لصصصى وكصصان 
واحصصدم(، والصصذين تسصصلموم بصصدور م مصصن المسصصي  نفسصصض، وكصصان  صص ت  التالميصصذ والرسصصأ مصصن ال ليصصأ والناصصصرم والي وديصصة ولصصي  مصصن رومصصا أو 

ن أصصأ ي صودي ولصصي  و نصاعع و صو نفصص  كيمصان كنيسصة اإلسصكندرية، التصصا كصرز ب صا القصصدي  اإلسصكندرية أو القسصتنتينية، كمصا كصصانوا مص
يمان القدي  كيرل  و صذا ضصد  رتقصة نسصتورعع أي أن نسصبة الصذين كصانوا  مرئ  الليبا اثصأ الي ودي الديانة المسيحا اإليمان، وال

%، ولصم يم صأ النسصاترم أك صر مصن  1كلصى  99أك صر مصن  ي منون بنف  كيمان كنيسة اإلسكندرية والقدي  كيرل  وضد  رتقصة نسصتور
% بص ي حصاأ مصن اثحصواأي بصأ ولصم ي يصصد أحصد مصن ر صاأ الصدين يكصر نسصتور وت حتصصى اثسصائفة الصذين كصانوا خاضصيين لصض كبتريصصرح  1

 ثنض خالف اإلن يأ والتسليم الرسولاي
ل صا تمامصا  وتقصدم لنصا اثديصان بر يتصح الخاصصة و صا، اثديصان، و نا نقوأ للصدكتور يوسصف زيصدان: أنصي ألريصي دور الصوحا واإل صالن اإل

يا ر يتح؛ م رد يلسفاي تتف  مصق  صوى ومصزان كصأ شصي   لصى حصدمع يالمسصيحية ل صا شصكأ  نصد اإلنسصان اليربصا وأشصكاأ أخصرى  نصد 
مصا  المسصلمين  أن الصدين  نصدح يير الير ، واإلسالم  ا  مناسبا  لليقلية اليربيصة يقصت، ي صأ  صو ديصن لليصر  يقصت  و صأ يقبصأ ذلصح  ل

م رد يلسفة تيبر  ن يكر كأ  ما ة بشرية بتريقت م، ومن  م يال و ود هلل وت إل الن الوحا اإلل اعع يقصت يلسصفاي ترضصا أ صوا  
 وأمز ة البشرعع

ب صا أحصد ولصن يقصوأ،    لصم يقصأ الالهوت العربييكن الال وي  و الال وي وت يو د بض ت وي شرئا وت ت وي يربا، ونلريتح يا   
ييي سصنة، حتصى تفترضص ا أو تلفق صا، ثن صصا ت تتفص  ت مصق التصارية وت مصق الوئصصاهق وت 4وت كصان اليصالم المسصيحا منتلصرا لسصيادتكم، لمصصدم 

مصصق اإليمصصان والتسصصليم الرسصصولا الصصذي مصصن الواضصص  أنصصح ت تيصصرف  نصصصض شصصيها ع وئصصد  انبصصح الصصصوا   نصصدما ئلصصي  صصن: كبيصصون وبصصصول  
ميساتا ويريو  ونستور، أن م شخصياي  بري  ن الال وي اليربصا وأن صم ئصالوا بإنسصانية المسصي  يقصت وأن صم كصانوا يميلصون كلصى الس

رسصصولية المسصصي  يقصصت ومصصن  صصم يقصصد  صصا ي الديانصصة اإلسصصالمية، حسصص  ئولصصح:   متوايقصصة مصصق الصصر ى الال وتيصصة اليربيصصة، المناسصصبة بتبي صصا 
 وتز مض بأ وتلفقض ت أسا  لض من الصحة و ذم  ا اثسبا :  كأ ما تفترضضلليقلية اليربية  عع كما أن 

ونش  يصا الناصصرم التصا كانصي خاضصية للي وديصة التابيصة لوتيصة سصوريا والي صود مصن أبنصا     المسيح نفسه تجسد في مدينة بيت لحم1)
مصريم سصليلة بيصي داود الصذي مصن سصبت ي صوذا ابصن ييقصو ،  كبرا يم وأصل م ير ق لما بين الن رين، أي اليرا ، وولد مصن اليصذرا  القديسصة

وي وذا  ذا  و الذي أخذ الي ود منض اسم م، ي أ المسصي  ب صذا الصصفاي ييتبصر  ربصا ع و صأ تيتصرف أن الي صود  صر   أم توايص   لصى 
المسصصي   صصن نفسصصض أنصصض  مصصا يقولونصصض لليصصر : نحصصن أبنصصا   مومصصض ع وبصصصرف النلصصر  مصصا سصصتقولض أو مصصا تقولصصض نلريتصصح نسصص لح؛  صصأ ئصصاأ

م رد كنسان أم أنض اإللض المت سد  و أ ئاأ أنض م رد نبا، بنا   لى  صذم النلريصة، أم أ لصن  صن م يهصض ونزولصض مصن السصما  ع ونقصوأ 
لح بكأ صراحة ووضو : أن المسي  نفسض أكد أنض اإللض المت سصد الصذي يضصم يصا ذاتصض الال صوي والناسصوي، التبييصة اإلل يصة والتبييصة 

  ولصي  احصد صصيد كلصى السصما  اإلنسانية، يقد تكلم  ن نفسض كإنسان كما تكلم  ن نفسض كاإللصض النصازأ مصن السصما  واآلتصا كلصى اليصالم: 
(،   ثنصصا ئصصد نزلصصي مصصن السصصما  لصصي  ث مصصأ مشصصيهتا بصصأ مشصصيهة الصصذي أرسصصلنا  13: 3كت الصصذي نصصزأ مصصن السصصما  ابصصن اإلنسصصان    يصصو

ي ود   وئالوا ألي   ذا  و يسور ابن يوسف الذي نحن  اريون بابيض وأمضي يكيف يقصوأ  صذا أنصا نزلصي مصن (، و نا تحير ال38: 0 يو
(ي كمصصا أكصصد أنصصض الكصصاهن يصصا كصأ زمصصان:   ئصصاأ ل صصم يسصصور الحصص  الحصص  أئصوأ لكصصم ئبصصأ أن يكصصون كبصصرا يم أنصصا كصصاهن   24: 0السصما      يصصو

(، 18: 1(، يصصا حضصصن اآل   يصصو11: 12ذي مصصن اآل  والصصذي يصصا اآل   يصصوكمصصا تكلصصم  صصن كونصصض اتبصصن مصصن اآل ، الصص(ي 38: 8 يصصو
(، وأن حقيقصة كونصض ابصن اهلل، اتبصن مصصن اآل ، 3: 11(، ويصا ذاي اآل  ئبصأ كصأ خليقصة  يصو36: 16والواحصد مصق اآل  يصا ال و ر يصو

در أن ييلصن  ن صصا أحصد ييصر اتبصن ذاتصصض (ي  صذم الحقيقصة التصصا ت ييري صا أحصد وت يقص11: 3 صا حقيقصة كل يصة أ لنصي بصصالرو  القصد   مصي
ولييس احيد يعيرف مين هيو االبين إال اهب وال مين هيو اهب إال االبين ومين أراد االبين يقاأ م كدا :   كأ شا  ئد ديق كلصّا مصن أبصاي 

اآل  ثنصض منصض (، أي أن ميرية اآل  واتبن ت تتم كت  ن تري  اتبن، لمصاذا  ييلصأ  صو ذلصح ب نصض ييصرف 44: 16 لوأن يعلن له " 
أنيي أنيا فيي اهب واهب فيّي ... أنيي فيي اهب واهب  ؛    في اهب  و    من اهب(، ي و الصذي   49: 1   يو ألني منه  أنا أ ريض 

واهن مجيدني أنيت   (، والكصاهن يصا ذاي اآل : 18: 1   يصو حين اهب هو خبر االبن الوحيد الذي في(،   11و16: 12   يصو فيّ 



ييي أي صا اآل  أريصد أن  ص ت  الصذين أ تيتنصا يكونصون ميصا حيصث  أيها اهب عند ذاتك بالمجيد اليذي كيان ليي عنيدك  بيل كيون العيالم
 بييل أن ، والمو صود ئبصصأ كصأ و صصود   (42و 11: 3   يصصو لينلييروا مجييدي اليذي أعطيتنييي ألنييك أحببتنيي  بييل إنشيياء العيالمأكصون أنصا 

أنيا  (،  0: 41   ر " أنيا هيو األليف واليياء البدايية والنهايية (، وكمصا أ لصن  صن نفسصض: 38: 8 كصاهن(    يصو أنيا أكيونيكون إبراهيم 
 (ي13: 44   ر  األلف والياء. البداية والنهاية. األول واهخر

صصصأ  نصصض، الواحصصد ميصصض، كمصصا تكلصصم  صصن اآل  با تبصصارم المصصصدر الصصذي يتصصا  صصو منصصض، مصصن اآل ، مصصن  نصصد اآل ، مصصن ذاتصصض، وييصصر المنف
  باستمرار سصوا  يصا حدي صض  صن اهلل أو يصا حدي صض مصق اهلل بتريقصة ت كصد اليالئصة  اهبوالمساوي لض يا كأ شا ، بأ واستخدم كلمة   

ينصا     الصذي ي ييا أبيا اهب ؛    أبيا( ينصادي اآل  بصالتيبير اآلرامصا   30: 12الفريدم بين اآل  واتبن؛ يفا اإلن يصأ للقصدي  مصرئ   
daddy ي وداهمصا يقصوأ   0: 2ويصأ13: 8 ، أي أبام بصفة خاصة، أبيض الذي  و منض، و صو لقص  لصم ينصادي بصض أحصد اهلل مصن ئبصأ  رو)

أبيي ي  صاب م يسصور  ي وئصد ي صم الي صود مصن أحادي صض  صن  الئتصض الخاصصة بصاهلل اآل :    أبانيا( ولم يقأ ئصت   11: 46   يو أبي وأبيكم
 يال أيييا أن اهلل أبيوم ي يمن ا أ  ذا كان الي ود يتلبون أك صر أن يقتلصومي ثنصض لصم يصنق  السصبي يقصت بصأ نا اعمليعمل حتى اهن وأ

ي  ا  يسور وئاأ ل م الح  الحص  أئصوأ لكصم ت يقصدر اتبصن أن ييمصأ مصن نفسصض شصيها كت مصا ينلصر اآل   معادال  )مساويا   نفسه باهلل.
ي تن اآل  يح  اتبن ويريض  ميق مصا  صو ييملصضي وسصيريض أ مصات أ لصم مصن  صذم ه االبن كذلكمهما عمل ذاك فهذا يعملييمأي تن 

ألنه كما أن اهب يقيم األموات ويحيي كذلك االبن أييا يحييي مين يشياء. الن اهب ال ييدين أحيدا بيل  يد أعطيى كيل لتتي بوا انتمي 
   ة فيي ذاتيه كييذلك أعطيى االبين أيييا أن تكيون ليه حيياة فيي ذاتييهألنيه كميا أن اهب ليه حييا (،  44-11: 3   يصو الدينونية لالبين

يتنصاوأ الي صود أيضصا ح صارم لير مصومي أ صاب م يسصور أ مصات ك يصرم حسصنة أريصتكم مصن  نصد  أنيا واهب واحيد (، ولما ئاأ ل م:  40: 3 يو
ألجل تجيديف. فانيك وأنيت إنسيان تجعيل لسنا نرجمك ألجل عمل حسن بل أباي بسب  أي  مأ من ا تر مونناي أ ابض الي ود ئاهلين 

 فييه اهب فيّي وأنياولكن أن كني ا مأ يان لم ت منوا با يصبمنوا باث مصاأ لكصا تيريصوا وت منصوا أن  (،  33-36: 16   يو نفسك إلها
 (ي38: 16   يو

م مصصن 16ي وديصصة صصصرية وليسصصي  ربيصصة، يقصصد خر صصي  صصذم الفهصصة بيصصد خصصرا  ل يكصصأ ودمصصار أورشصصليم سصصنة و صصا شصصيية   األبيونييية: 2)
 ما صصة الي صصود المتنصصصرين، أو كمصصا سصصما م بيصص  اليلمصصا ، م صصأ  يبوليتصصو ، المسصصيحيين الي صصود، لتمسصصك م باليواهصصد والتقاليصصد الي وديصصة 

المسصصيحيينع وئصصد د صصا م ر صصاأ الكنيسصصة بصصاتبيونيين مصصن كلمصصة أبيصصون  والنصصامو  وحفل صصم للسصصبي  لصصى الصصريم مصصن احتفصصال م باثحصصد مصصق
( والتصصصا تينصصصا يقيصصصر، و مي صصصا ابيصصصونيم والتصصصا تينصصصا الفقصصصرا  لفقصصصر تيصصصاليم م وحقارت صصصاي و صصصم  ما صصصة مميصصصزم Ebion - ֶאְבוֹוןباليبريصصصة  

م ينتمصا لرسصأ المسصي  وتالميصذم وكنيسصتضي ومختلفة تماما  صن  ما صة الناصصرييني ولصم يقصأ  صن م أحصد ئصت أن صم مسصيحيون أو أن يكصر 
 لصى  م( يصا النصصف ال صانا مصن القصرن ال صانا ولصي  ئبصأ ذلصح132يقد ل روا يا المش د التاريخا بيصد دمصار  يكصأ أورشصليم الن صاها  

 اإلتال ي
نمصا ولصد  وئد نلر يري  من   ت  كلصى ال انص  اإلنسصانا يقصت مصن شصخ  الصر  يسصور المسصي ، وئصالوا: أن يسصور لصم يولصد مصن  صذرا  وال

وتدم تبييية من يوسف ومريم، وئد تبرر يقت بسب  يضيلتض الساميةي وئاأ بيض م بوتدتض من  ذرا ي وكان  ناح يريص  يخصر بصنف  
لصصد مصصن  صصذرا  ومصصن الصصرو  القصصد ي  صصذا  اتسصصم، وئصصد يمنصصوا بسصصمو المسصصي  و لمتصصض وأنصصض أكبصصر مصصن م صصرد كنسصصان ولصصم ينكصصروا أن الصصر  وي

ال انا ز موا أن المسي  كلصض ولكنصض لصم يولصد مصن اآل  كنمصا خلص  كواحصد مصن ر سصا  المالهكصة ييي وأنصض يحكصم  لصى المالهكصة وكصأ الفري  
ي ي صصو بالنسصبة ل صصذا الفريص  كل صا  ولكصصن بدر صة أئصصأ مصن اآل عع يقصصد صصار، مصن و  صصة نلصر م، أ لصصم مصن اثنبيصصا  [76]مخلوئصاي القصدير

يصصا الكصصون بيصصد اهللعع أي أن صصم بصصريم ي صصوديت م الشصصديدم لصصم يكونصصوا  لصصى رأي واحصصد وت  قيصصدم واحصصدم، وئصصد ئصصاأ والمالهكصصة والكصصاهن ال صصانا 
م( أن م كانوا:   يييشون بحس   اداي الي ود زا مين أن صم يتبصررون بإتمصام النصامو ي ولصذلح يقصد سصما 113 ن م اليالمة كيرينا    

النصصامو  تمامصصا ي ثنصصض لصصو حفصصل الشصصريية أي أحصصد أخصصر وتمصصم والوصصصايا  المحتصصوام( يصصا  مسصصي  اهلل ويسصصور، ثنصصض ت احصصد ييصصرم مصصن حفصصل
 ي[77]النامو  سيكون  ذا مسيحا   
بيروح أسصقف سصالمي  أن صم يتص ر حون يصا حصدي  م  صن المسصي  ي صو:   م صرد كنسصان  م(،263 - 313وئاأ  صن م أبيفصانيو   حصوالا
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 ي[78]  أنه رئيس مالئكة متجسدأحيانا  متبنام من   ة، ومن   ة أخرى يقولون إلهية
 ي[79]كما ئاأ أيضا   أن م ليسوا مسيحيين وت ي ود وت و نيين ييي أن م يقفون يا منتصف التري  يليسوا  م شيها  

سصليم تمامصا   لصى مصا  صا  يصا اإل صالن اإلل صا يصا الكتصا  المقصد  و صن الت ا  ونلرا ثن يكر م  ذا  صا  مصن خصارن الكنيسصة وكصان يريبص
الرسصصولا الصصذي تسصصلمتض الكنيسصصة مصصن تالميصصذ المسصصي  ورسصصلض، يقصصد وا  صصت م الكنيسصصة وئصصاومت م بسصصب  ا تقصصادات م الفقيصصرم والوضصصيية  صصذمي 

 وكان  دد م محدود  دا ، كم رد يرئة  اشي يترم يا مدينة ألبا السورية وانت وا تماما يا القرن الرابق الميالديعع
يمصصر تيربصي بال قايصة اإلسصالمية، و نصاح  بصارم شص يرم للشصية الراحصأ محمصد الرزالصا  وليم يكين عربييا،   كان آريوس مصيريا ليبييا3)

كصصان يقصصوأ يي صصا   أنصصا مصصصري  ربنصصا اإلسصصالم  ، ونحصصن يمكننصصا أيضصصا  أن نقصصوأ م لصصض:   نحصصن مصصصريين  ربتنصصا ال قايصصة اليربيصصة واللرصصة 
ولصم كنسصان بصأ أن يريصو  كصان يص من بيقيصدم ال صالوث  اآل  واتبصن والصرو  القصد ( اليربية  ي كما أن يريو  لم يقأ متلقصا  أن المسصي  

يقصصأ أن المسصصي  م صصرد كنسصصان، كمصصا ز صصم الكاتصص ، بصصأ وألرصصا كنسصصانية المسصصي  تمامصصا عع وركصصز  لصصى ئصصوأ اآليصصة   والكلمصصة صصصار  سصصدا   
كما تصصور الصبي  أنصض ئصاأ أن المسصي  بال وتصض حصأ (، ويسر ا بمف وم أئر  كلى التحوأ من الال وي كلى شكأ  سد، أو 12: 1 يو

يصصا  سصصد خصصالا مصصن الصصرو  محصصأ الصصرو  اإلنسصصانيةعع كمصصا أن يكصصر يريصصو  يقصصوم أساسصصا   لصصى ت صصوي المسصصي  ولصصض ئصصانون كيمصصان، أرسصصلض 
نص من بإلصض  ييقصوأ  لرمبراتور ئستنتين، يشبض ئانون كيمان م مق نيقية باست نا  بي  اليباراي التا يمكصن أن تفسصر بص ك ر مينصى، 

وبييالرب يسييوع المسيييح ابنييه، المولييود منييه  بييل كييل الييدهور، اهلل الكلميية الييذي بييه صيينع كييل شيييء، مييا فييي واحصصد، اآل  القصصدير؛ 
وتصص لم، وئصصام  انيصصة؛ وصصصيد كلصصى السصصمواي؛ وسصصي تا  انيصصة ليصصدين اثحيصصا   السييموات ومييا علييى األرض. الييذي نييزل وصييار متجسييدا؛

ضصصا بصصالرو  القصصد ي وبقيامصصة ال سصصد وحيصصصام الصصد ر اآلتصصا، وبملكصصوي السصصمواي، وبكنيسصصة اهلل الواحصصدم ال اميصصصة، واثمصصوايي ]ونصص من[ أي
  اذ بصوا وتلمصذوا  -الممتدم من أئصى اثر  كلى أئصصا اي اإليمصان الصذي اسصتلمنام مصن اثنا يصأ المقدسصة، حيصث يقصوأ الصر  لتالميصذم 

 ي[80]  وح القدسوعمدوهم باسم اهب واالبن والر  ميق اثمم 
وئصد وصصصأ يريصصو  كلصصى  صصذا الفكصصر ال رتصصوئا ثنصصض لصصم يتبصصق الفكصصر اإلن يلصصا وت مصصن ا التسصصليم الرسصصولا الصصذي تسصصلمض يبصصا  الكنيسصصة مصصن 
تالميذ المسي  ورسلض، بأ أ تمصد بالدر صة اثولصى  لصى الفلسصفة اليونانيصة الروائيصة، وبصصفة خاصصة  لصى يكصر الفيلسصوف ييلصو الفيلسصوف 

م(، الميصصروف بفيلصصصو الي صصصودي، والصصذي  مصصصق مصصصا بصصين يكصصصر الي صصصد القصصديم والتقليصصصد الي صصصودي 26حصصصوالا  –  م 46ودي اتسصصصكندري  الي صص
كلى  ان  بي  اليناصر الشرئية، لذا يكان يكصرم و قيدتصض خلصيت بصين الي وديصة والفلسصفة اليونانيصةي  ، خاصة الروائية،والفلسفة اليونانية

 صو يصا الي صد القصديم، ونلصصرا ثن الفلسصفة اليونانيصة تصرى أن المصادم أزليصة م صأ اهلل وأن صا شصر، وأن اهلل ت يتصصصأ يكي صودي يمصن بصاهلل كمصا 
باليصالم، وئصصاأ أنصض ت تو صد أي صصلة بصصين  ب صذم المصادم التصا  صصا شصر، لصذا يصصأ ييلصصو بصين اهلل واليصالم تمامصا ، و يصصأ اهلل بصدون أي صصلة

سصصو ي ونلصصرا ثن  صصذا الفكصصر أو صصد ي صصوم و صصوم ت ئصصرار ل صصا بصصين الال صصوي السصصاما والفصصاه  وييصصر الصصرو  المحصص   اهلل( واليصصالم المح
المدرح وبين اليالم المصادي المحسصو ، لصذا يكصر ييلصو يصا كي صاد، ميبصر، كصوبري، وسصيت، ييبصر  صذم الف صوم أو ال صوم، وسصيت يصربت بصين 

 صصودي بصصأ بحسص  يكصصرم القصصواي الوسصصيتة والمي صأ اثيالتونيصصةي ونتي صصة لصصذلح اهلل والمصادم، ولكصصن ت بحسصص  الكتصصا  المقصد  أو التقليصصد الي
(ي  صصذا المصصصتل  الصصذي يحتمصصأ أنصصض أخصصذم مصصن الي صصد القصصديم ولكصصن Logosيقصصد ئصصدم يكصصرم مصصصررم ل صصذم القصصواي الفا لصصة  صصا اللو صصو   

  ن اثسبا  والقوايي بمحتوى وأسلو  ويكر ينوسا يونانا كما  و يا يكر أيالتون يا اليم أ ويكر الروائيين
ومن  م يينا اللو صو   نصد ييلصو الم صاأ اثولصا، الفكصرم اثوليصة، التصا تتفص  مصق  قصأ اهلل، اليقصأ المصالزم هلل، وأيضصا  مبصدأ اإل صالن يصا 

اه  التبييصة اإلل يصةي وييتبصصر اللو صو   نصدم  صصو اليقصأ ال صو ري الصصذي يوصصأ الفكصصر الريصر منتصو  بصصض يصا اإلنسصان،  صصذا اللو صو  يصص
ويير مدرح م أ اهلل نفسض، ولكن يا و  ض اآلخصر ي صو القصوم والنشصات وموصصأ للفكصر المنتصو  بصض يصا اإلنسصاني اللو صو   صو وسصيت 
اهلل الذاتا الذي يكشف بض اهلل  صن نفسصض و صن  نايتصض اإلل يصةي  صذا اللو صو  أو الكلمصة المنتوئصة  صو الخصال  الصذي خلص  بصض اهلل اليصالم 

كصصون باسصتمرار والفا صأ ييصض داهمصصا ، وييصض تو صد كصأ الحكمصصة اإلل يصة والخيصر اإلل صا، بصصأ  صو اتبصن البكصر هلل، المصصالح و صو اليامصأ يصا ال
 ي[81]اث لى واإللض ال انا يا الكون

يصا نصورم المصنيك ،  :   ثن أولهصح الصذين ت يسصتتييون أن ينلصروا لالبصن نفسصض، ينلرونصض  De Plant Noeيقوأ ييلصو يصا كتابصض:   ي
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 ( نفسض  يElohim( كاهلل  logos- Memraحتى ولو با تبارم صورم اهلل، الذي  و مالكض، ياللو و   
:   حتصى لصو لصم يكصن  نصاح مصن  صو مسصتح  ليسصمى بصابن On The Confusion Of Tongues p. 247  [82]ويقصوأ يصا كتابصض   

[، أئصصدم مالهكتصض، كصصرهي  المالهكصة اليلصصيم ذو اثسصصما  Logosسصص  كلمتصض البكصصر ]اهلل، ومصق ذلصصح ي صو ييمصصأ بصال كلصصأ ليكصصون مزينصا  بح
نسان بحس  صورم اهلل والذي يرى كسراهيأ  يLogosالك يرم؛ ثنض يد ى ذو السيادم واسم اهلل والكلمة ]  [، وال

لصصذي اسصصتخدمض كوسصصيلة  نصصدما [ اLogos:   لصصأ اهلل  صصو كلمتصصض ][83]ي  Allegorical Interpretation, IIIويقصصوأ يصصا كتابصصض   
خلصص  اليصصالمي و صصذا اللصصأ، وكمصصا كصصان، نموذ صصا ، النمصصوذن اثولصصا لألشصصيا  اثخصصرى، ثنصصض كمصصا أن اهلل نفسصصض النمصصوذن ل صصذم الصصصورم الصصذي 
، يصصد ى اآلن اللصصأ،  كصصذا أيضصصا   صصذم الصصصورم  صصو النمصصوذن لألشصصيا  اثخصصرىي وكمصصا بصصين  نصصدما أوصصصى ميتيصصا النصصامو  لرسصصراهيليين

(، ثن الصورم كانصي  لصى نمصوذن اهلل، وثن اإلنسصان كصان  لصى نمصوذن الصصورم 40: 1وئاأ:   و مأ اهلل اإلنسان  لى صورم اهلل  تح
 التا أيخذي،  كذا، ئوم وصورم النموذن  ي

ض الكصصا ن اث لصصى :   ثنصصض يو صصد، كمصا يبصصدو،  صيكالن هلل؛ واحصصد  صصو اليصالم، الصصذي ييصOn Dreams, 1,  [84]كمصا ئصصاأ يصا كتصصا :   
 [، ابنض البكر يي  يLogosالذي  و الكلمة اإلل ا ]

[، الصذي  صو أئصدم مصن كصأ Logos:   كيصف نتوئصق الكلمصة ]On The Migration Of Abraham. P. 253  [85]وئاأ يصا كتصا    
 ي[86]اثشيا  التا كاني موضو اي الخليقة، وب ي وسيلة  و حاكم الكون يي  

وأنيا عليى األ يل الفلسصفة والفكصر البشصري أ تصرف بصض يريصو  يصا كتابصض الشص ير    اليصا  ، أي الم دبصة، حيصث يقصوأ:    ذا ات تمصاد  لصى 
تعلمت هذم األمور من أناس لهم نصيب كبير من الحكمة. أناس مدهشون من المعلميين ألميور اهلل. وعموميا  فيلنهم يعتبيرون مين 

ى دربهيم. وهيا أنيا أسيير فيي نفيس الطرييق، معلميا  لينفس هيذم المبياد ، أنيا اليذائع الحكماء. و د ا تفيت أنا آثار هؤالء وسيرت علي
  يالصيت 

 
 ويمكن أن نلخص فكر آريوس وعقيدته في المسيح والثالوث في النقاط الثالث اهتية: 

 نصض وت يصدرح، ت م يصأ لصض وت ( اهلل  و الواحد الوحيد وت يو صد كلصض يخصر ميصض، و صو وحصدم ييصر مولصود، ابصدي وبصال بدايصة، ت ييبصر 1 
 ، بالنسصبة هلل،  صو ببسصاتة مصرادف أ  يليدمن يساويضي وئد خل  كأ شا  بإرادتض الحرم وت يو د ميض شا  يير مخلو ي وأن تيبير   

ذا لصصم يكصن اثمصصر كصصذلح يسصتدمر بسصصاتة اهلل وروحانيصة تبييتصصضي وت يمكصصن أن يصصدر اهلل شصصا  مصن  صصو رم؛ وت ي يخليق   مكصصن أن  ، وال
، بصأ كصان  نصاح وئصي حصين كصان  &(يصأ  و رم بما  و مخلو ، ثن  و رم يير مخلو ي ولذا يلم يكن اهلل أبصا يصا كصأ حصين  داهمصا (

اهلل وحدم، ولم يكن  ناح الكلمة والحكمة بيد، ولم يكن أبا بيصد، بصأ ئصد صصار أبصا ييمصا بيصد، يقصد كصان أوت يصا حالصة كصان يي صا كمصا كصان 
  بسصصيتة، بييصد وييصصر ميصصروف، يصصام ، ت يصصدرح وت يمكصصن اتلتقصصا  بصصض،  فرديييةولصصي  يبصصاي كصصان اهلل واحصصدا  متلقصصا  يصا   ببسصاتة كل صصا 

 ي[87]مخفا بسر أزلا، ومنفصأ  ن الخليقة ب وم يير محدودم، ولم يكن  ناح خاله  وت أحد يا الكون ييرم
   -( مسصتقأ أو أئنصوم   يبوستاسصي  ousia - ούσία –رم  صو ر  أوسصيا (  م يقوأ: وئبأ أن ييو د اليالم خل  اهلل بإرادتصض الحص4 

όστασéò – hypostasis  كوسصصيلة خلصص  ب صصا  بواسصصتتض أو  صصن تريقصصض( كصصأ المخلوئصصاي اثخصصرى ثنصصض بصصدون  صصذا الكصصاهن، المخلصصو )
المقدسصصة بالحكمصصة واتبصصن والصصصورم الخصصال ، ت تقصصدر  صصذم المخلوئصصاي  لصصى اتتصصصاأ بصصالال ويي وئصصد سيصصما  صصذا الكصصاهن يصصا اثسصصفار 

 و خال  الكون؛ لقصد خلص  اآل  اتبصن ث لنصا كوسصيلة يخلقنصا اهلل ب صا، لقصد خلص  اآل  اتبصن ليخلقنصا بصض، خلص  اآل  والكلمةي  ذا اتبن 
اهمصصا، ثن كصصأ اتبصصن واتبصصن خلصص  سصصاهر المخلوئصصاي اثخصصرى، ي صصو، اتبصصن، المخلصصو  الخصصال عع حيصصث يقصصوأ   اتبصصن لصصم يكصصن مو صصودا د

اثشصيا  ئصد خلقصي مصن اليصدم، وكصان  نصاح وئصصي لصم يكصن ييصض اتبصن مو صودا، ولصم يكصن لصصض و صود ئبصأ أن يصصير، بصأ  صو نفسصض كصان لصصض 
بداية تكوين وخلقة ييي اهلل كان وحدم، ولصم يكصن  نصاح الكلمصة والحكمصة بيصد يي مصن  صم يينصدما أراد اهلل أن يخلقنصا، ي نصض ئصام بصصنق كصاهن 

 ي[88]ام اللو و  والحكمة واتبن كا يخلقنا بواستتض  ما وسم
( كما ئصاأ أن الصرو  القصد  مخلصو  ويضصيض يصا  صداد القصواي المخلوئصة بواسصتة اتبصن، كمصا يضصيض ب انص  اتبصن ك صو ر أو أئنصوم 3 
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، وئصصاأ أن الصصرو  القصصد   صصانا مسصصتقأ، ي صصو يصص من ب ال صصة  صصوا ر أو أئصصانيم  أشصصخا ( مسصصتقلة ومختلفصصة؛ اآل  واتبصصن والصصرو  القصصد 
مخلو  بواستة اتبن وخاضق لضي أي أنض ي من ب ال ة يل ة؛ اآل  الخصال ، واتبصن المخلصو  الخصال ، والصرو  القصد  المخلصو  بواسصتة 

 اتبنعع
 صصصة (، و صصم  الόυσια - ousiaومصصن  صصم يقصصوأ يريصصصو  ب صصالوث ييصصر متما صصأ،  ال صصصة أئصصانيم ييصصر متما لصصة وت متسصصصاوية يصصا ال صصو ر  

منقسمين ومنفصلين ويير مشصاركين أحصد م لرخصر، ولكصن متحصدين اتحصادا أدبيصا محضصا، وحصدم يصا اإلرادم والتصدبير ولصي  يصا التبييصة 
أو ال و ر أو الم د، يالكلمة مختلف تمامصا  صن اآل  و كصذا الصرو  القصد ،   أن لكصأ مصن اتبصن واآل  والصرو  القصد   صو ر منفصصأ 

أن صصم منقسصصمون ومتبا صصدون ويربصا   صصن بيضصص م الصبي ، ولصصي  ل صصم شصصركة أحصد م مصصق اآلخصصر ييي أن صصم  صن اآلخصصر حسصص  التبييصة، و 
 ي[89]يير متشاب ين تماما يا ال و ر والم د بال ن اية  

مخلصصو ، ولصصم يقصصأ متلقصصا بصص ن و صصذا يوضصص  لنصصا أن يريصصو  لصصم يصص من بإلصصض واحصصد بصصأ ب ال صصة واحصصد خصصال  وال صصانا مخلصصو  وخصصال  وال الصصث 
المسي  كنسان بأ ئاأ: أن اتبصن لمصا ت سصد، صصار  سصدا، تحصوأ كلصى  سصد، حصأ يصا  سصد بصال رو  كنسصانية، وأن الكلمصة، اتبصن، حصأ 

لصة، يا ال سد محأ الرو  اإلنسانيةعع أي أنض لم يكن كنسانا  متلقا بصأ كلصض حصأ يصا  سصد كنسصان يقصت ولصم يتخصذ التبييصة اإلنسصانية الكام
 بأ احت   يا  سد بال رو ي

والسصص اأ  نصصا  صصأ ئصصاأ يريصصو  أن المسصصي  م صصرد كنسصصان كمصصا ز صصم د زيصصدان ع و صصأ يتفصص   صصذا الفكصصر مصصق نلريتصصض  صصن الال صصوي اليربصصا 
المز ومصصة ع لقصصد كصصان يكصصر يريصصو  خلصصيت مصصن الي وديصصة والفلسصصفة اليونانيصصة التصصا  بصصري كلصصى يريصصو   صصن تريصص  الفيلسصصوف السصصكندري 

 دي ييلويالي و 
 
و صذا  كص  مصا ز مصض واد صام وكصررم د زيصان تصواأ الروايصةعع    و د خر  فكر نسطور من منطلق رفيه لآلريوسية ومقاومته لها،4)

يقصد نصادى يريصصو ، كمصا أوضصصحنا، بص ن المسصي  لصصم يتخصذ التبييصصة اإلنسصانية كاملصة بصصأ أخصذ  سصصدا بصال رو  وحصأ ييصصض الال صوي، الكلمصصة، 
إلنسانية، و ا  بيدم شخ  يصد ى أبولينصاريو  ئصاأ أن اتبصن مصن ذاي اآل  وواحصد ميصض يصا ال صو ر ولكنصض ئصاأ اتبن، محأ الرو  ا

م أ يريو  أنض أتخذ  سدا بال رو  كنسانية وحأ ت وي اتبن ييصض محصأ الصرو  وأن الكلمصة  صو حيصام ال سصد، الال صوي الصذي حصأ يصا 
ي nous  )[90]( واليقصصأ البشصصري  psycheققصصي التائصصة اإلل يصصة دور الصصرو  المحييصصة  ال سصصد محصصأ الصصرو  اإلنسصصانية اليائلصصة ئصصاهال :   ح

 ؛ أوLogos - Manكنسصان؛  -م(، بمصصا يسصصمى   اللو صصو  231 - 248وكصرد ييصصأ لصصذلح نصادى نسصصتور بتريصصرح القسصتنتينية  

Logos - Anthropos ؛ανθρο ος - λογος ور الناصصصري، وأن المسصصي   ي أي أن الكلمصصة، اللو صصو ، ت سصصد يصصا اإلنسصصان يسصص
مكون من  نصرين أساسيين، ولكن مختلفين يا ال و ر، الال وي والناسويي ويا شصرحض ل صذا اتتحصاد بصين الال صوي والناسصوي ميصز 
بشصصدم بصصين الال صصوي والناسصصوي حتصصى وصصصف اتحاد مصصا بصصاتئتران أو المصصصاحبة، وئصصاأ أنصصض م صصرد اتحصصاد أدبصصا، ولصصي  اتحصصاد بصصالمينى 

، كمصصا ي كصصصد الكتصصا  المقصصصد  وكمصصا  لمصصصي الكنيسصصة منصصصذ أيصصصام Hypostatic Union)[91]كلمصصصة، تبييصصا، اتحصصصاد أئنصصوما  الصصدئي  لل
حصأ يصا يسصور، منصذ اللحلصة اثولصى للت سصد، وكصان  صذا الحلصوأ ي صدف كلصى يصدا  كصأ  ، اتبن، المسي  بال وتض،الرسأي وئاأ أن الكلمة

 شات اإلل ايال ن  البشري، كما أنض الل ور اثكمأ للن
وبريم ئولض أن  ذا الحلوأ اإلل ا يصا الت سصد بصدأ مصن اللحلصة اثولصى للحمصأ يصا بتصن اليصذرا ، كت أنصض بصدا وك نصض ينصادي بمسصيحين ت 

 - χριτοτοκος( ود ا صصصا بوالصصصدم المسصصصي   Theotokos - θεοτοκοςمسصصصي  واحصصصدعع وريصصص  تسصصصمية اليصصصذرا  بوالصصصدم اإللصصصض  

Christotokosي وت ا صأ أو   صأ [92]ن ا لم تلد سوى المسي  اإلنسان، أي الناسصوي وأن الكلمصة كصان يصا ذاح الصذي ولدتصض(، ئاهال أ
 أن الال وي أتحد بالناسوي يا بتن اليذرا ع

( كوصصصف لليصصصذرا  Theotokos - θεοτοκοςوئصصد نشصص  يكصصر نسصصتور أساسصصا مصصن ميارضصصتض لتلقيصص    اليصصذرا ، بلقصص ، والصصدم اإللصصض  
م  صصن رأيصصض يصصا  صصذا 248القديسصصة مصصريم والصصدم الكلمصصة المت سصصد، اإللصصض المسصصت ن ، يقصصد سصصهيأ نسصصتور يصصا بدايصصة   صصدم بالبتريركيصصة سصصنة 

الصذي كصان ييلصم بصالتمييز  Mopsuestiaالتيبير، وكان، نستور تلميذ مدرسة كنتاكية، ئصد تيلصم مصن ميلمصض  يص دور أسصقف موبسوسصتيا 

ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/04.htm#_ftn90
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/04.htm#_ftn91
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/04.htm#_ftn92
ada99:رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/رواية%20عزازيل%20هل%20هي%20جهل%20بالتاريخ%20أم%20تزوير%20للتاريخ/04.htm#_ftn93


تين كرد ييأ ل رتقة أبوليناريو ي ويا ك ابة نسصتور  لصى  صذا السص اأ، الخصا  بتيبيصر   والصدم اإللصض  ، أ تمصد  لصى يكصرم بين التبيي
 -الصصصصذي يميصصصصز بشصصصصدم بصصصصين الال صصصصوي والناسصصصصوي وشصصصصح يصصصصا مالهمصصصصة  صصصصذا التيبيصصصصر كت كذا اسصصصصتيخدم ميصصصصض تيبيصصصصر   والصصصصدم اإلنسصصصصان 

anthropotokos - ανθρο οτοκος  أ  ن ت وتصض وييبصر ال صانا  صن ناسصوتض، كمصا كصان ينصادي بصذلح أيضصا  يص دور،   لييبر اثو
 ي  صم اسصتخدم نسصتور  Christotokos - χριτοτοκος-وأو صد نسصتور تيبيصر يخصر يتناسص  مصق يكصرم و صو تيبيصر   والصدم المسصي  

لصي  لصض أم وت يمكصن أن تلصدم امصرأم ومصا ولدتصض  لرة مبالو يي ا وم يرم يا شرحض لفكرتصض  صذم، يقصاأ، يصا  لاتصض ضصد والصدم اإللصض؛ أن اهلل
مصريم لصصم يكصن  صصو اهلل بصأ ولصصدي التبييصة اإلنسصصانية التصا اتخصصذ ا الكلمصة، ولصصدي الناسصوي الصصذي كصان حصصامال لال صوي، وسصصيلة الال صصوي، 

بصأ بصاهلل مصدم تسصي ة شص ور يصا رحصم امصرأم ويلصف حامأ الال وي، وزاد يا مبالراتض المرلوتة والمبنية  لى الباتأ وئصاأ ت يمكصن أن يحي
 عع[93]باثئمتة وأن يت لم ويموي ويدين

ي ونسصا أنصض وصصأ بفكصرم  صذا [94]وتصور نسصتور أن أئوالصض  صذم كانصي كاييصة لحمايصة  قيصدم الت سصد ضصد اآلريوسصية واثبوليناريوسصية
ولصصى للحمصصأ، ي صو لصصم ينكصصر ت صصوي المسصصي  كلصى و صصود مسصصيحين؛ المسصصي  اإللصض والمسصصي  اإلنسصصان، اللصصذان تصصصاحبا ميصا  منصصذ اللحلصصة اث

متلقصا  ولصم ينكصر  قيصدم اهلل الواحصد يصا  صصالوث متلقصا، كمصا حصاوأ أن يصصور د زيصدان، بصصأ يمصن بال صوي المسصي  و قيصدم ال صالوث ودايصصق 
مسصصي  كلصصى  ن مصا بشصصدم، ولكنصصض بسصصب  تتريصصض يصصا الصرد  لصصى كصصأ مصصن أبولينصصاريو  ويريصصو ، اسصتخدم تيبيصصر المصصصاحبة الصصذي يفصصصأ ال

نسصصان، تصصصاحبا ميصصا منصصذ اللحلصصة اثولصصى للحمصصأ يصصا بتصصن مصصريم اليصصذرا  ولصصال كصصذلح كلصصى اثبصصدعع كمصصا أن سصصو  ي مصصة  مسصصيحين، كلصصض وال
للقوأ أن اليذرا  والدم اإللض وتصورم أن  ذا يص دي كلصى أن اليصذرا  ولصدي المسصي  بال وتصض، ولصدي اإللصض، ولصدي اهلل،  يلصض يتتصرف يصا 

والصصدم المسصي  ويبتيصد  صصن تيبيصر اتتحصصاد بصين ت صوي المسصصي  وناسصوتض ويسصصتخدم تيبيصر المصصاحبةعع و نصصا نسص أ بمصصاذا  اسصتخدام تيبيصر
يقصوأ اثر صوذك  والكا وليصح والبروتسصتاني واثن ليكصان وي منصصون يصا الصذي ولصد مصن اليصذرا    صصأ ولصدي اليصذرا  كلصض  أم ولصدي كنسصصان  

مصن رحم صا، كنسصانا  يقصت وت كل صا  يقصتع يالصذي خصرن مصن أحشصاه ا لصي  م صرد كنسصان، كمصا أن صا لصم تلصد واإل ابة أن ا لم تلد، أي لم يخرن 
اإللض، ثن ا كإنسانة ت يمكن أن تلد اإللض، ثن الال وي الرير مخلو  ت يمكن أن يولد مصن مخلوئصة، ي صو رب صا وخالق صا،  صا مخلوئصة 

 ، بصال بدايصة وت ن ايصة، أزلصا أبصدي، ولكن صا ولصدي اإللصض المت سصد، المسصي  الصذي يا زمان ميلوم و و يير مخلصو ، بصأ مولصود مصن اآل
(ي يقصصد حصصأ الال صصوي يصصا 9: 4 صصو اهلل اللصصا ر يصصا ال سصصد، أو كمصصا يقصصوأ الكتصصا :   الصصذي يحصصأ ييصصض كصصأ مصصأ  الال صصوي  سصصديا     كصصو

رن مصن أحشصا  اليصذرا   صو اإللصض المت سصد، ي صا لصم تلصد التبيية اإلنسانية منذ اللحلة اثولى للحمأ يا بتن اليذرا ، ومصن  صم يمصن خص
الال صوي بصأ ومصن المسصتحيأ أن يحصدث ذلصح بصأ حصأ الال صوي يصا الناسصوي يصا رحم صا، أتحصد الال صوي بالناسصوي يصا أحشصاه ا، وثن 

ن اتحصاد اليناصصر الناسوي لم يو د لحلة وت تريصة  صين يصا رحصم اليصذرا  بصدون الال صوي، بصأ وكمصا يتكصون اإلنسصان يصا بتصن أمصض مص
الورا ية للر صأ باليناصصر الورا يصة للمصرأم، وئبصأ ذلصح ت يكصون  نصاح كنسصان،  كصذا ومصق الفصار ، لصم يكصن الناسصوي بصدون الال صوي، و صد 

رسصم الناسوي متحدا بالال ويي ول ذا نقوأ أن ا والدم اإللض المت سد وأم المسي  الصذي  صو كلمصة اهلل المت سصد، صصورم اهلل وب صا  م صدم و 
 و رم الذي أخلى نفسض أخذا صورم  بدي وت يمكن أن نتصور المسي  كم صرد كنسصان يقصتي ولصم يتصصورم ت يريصو  وت نسصتور  كصذا، 
بريم  رتقات م ويكر م ال رتوئا، بأ  و بالنسبة آلريو  كلمة اهلل المت سد والخالا من الصرو  اإلنسصانيةع وبالنسصبة لنسصتور ابصن اهلل 

 لمسي  اإللض والمسي  اإلنسانععوابن اإلنسان، ا
(، كمصا نقصوأ مي صا أيضصا   مباركصة أنصي يصا النسصا  1: 23أننا نقوأ مق أليصاباي التا ئالي  ن اليذرا  بالرو  القد    أم ربصا    لصو

: 4كصو1القدي  بول  بصالرو   صن الي صود   ثن صم لصو  ريصوا لمصا صصلبوا ر  الم صد   (، ونقوأ مق 24: 1ومباركة  ا  مرم بتنح    لو
 (ي8
 
 الحوار الالهوتي بين البابا كيرلس عمود الدين ونسطور:  - 2

حاوأ نستور نشر يكرم  ذا و رتقتض بين ر بان مصصر واللصذين كصان ل صم دور مص  ر  صدا يصا اثمصور اليقاهديصة والال وتيصة، ولمصا سصمق 
م(، والميلقص  بيمصصود الصدين وميلصصم المسصكونة وميلصصم اثر وذكسصصية، 222 - 214  كيصصرل ، بتريصرح اإلسصصكندرية الرابصق واليشصصرين  القصدي
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بما نادى بض نستور أرسأ رسالة كلى الر بان يا اثديرم يوضص  ل صم يي صا اليقيصدم القويمصة يصا المسصي  كمصا تسصلمت ا الكنيسصة  صن رسصأ 
(، وختصورم مصصا ينصادي بصصض نسصتور، وذلصح دون أن يصصذكر اسصمض صصصراحة يصا رسصصالتض 3: 1مصرم للقديسصصين    يصض المسصي ،   اإليمصان المسصصّلم

ايطربت جدا ألنيي  يد سيمعت أن بعيض اإلشياعات  يد وصيلت إلييكم، وأن بعيض النياس يتجوليون لهيدم إيميانكم والتا  ا  يي ا:   
وييييعون تسيياؤالت ويقولييون: " هييل ينبلييي أن تييدعى العييذراء  البسيييط، ويتقيييلون كثييرة ميين سييفه األ ييوال الجزافييية غييير النافعيية.

القديسية مييريم والييدة اإللييه أم ال؟ " ... فييلني ُدهشييت ميين أن الييبعض يتسيياءلون فيمييا إذا كييان ينبلييي أن تييدعى العييذراء القديسيية " 
التيي ولدتيه هيي " واليدة اإلليه "، أن والدة اإلله "، أم ال. ألنه أن كان ربنا يسوع المسيح هو اهلل، فكييف ال تكيون العيذراء القديسية 

التالميذ الموحى إليهم سلموا إلينا هيذا اإليميان، حتيى وأن كيانوا ليم ييذكروا هيذا التعبيير. ونحين  يد تعلمنيا مين اهبياء القديسيين أن 
  ي نعتقد هكذا

 
ولكنصض يصصر  لصى تياليمصض التصا وئد وصصلي أخبصار  صذم الرسصالة كلصى نسصتور ي رسصأ أك صر مصن رسصالة كلصى القصدي  كيصرل  يياتبصض يي صا 

، و صدم القصوأ أن اهلل الكلمصة كصان محتا صا أن تمييز الطبيعتين، وارتباطهميا معيا فيي شيخص واحيدينادي ب ا من  م يقوأ   وأنا امتصد  
 ييولد مرم  انية من امرأم  ،  م استفا  يا شر  ما للتبييتين وك نض يتكلم  ن شخصين ت شخ  واحدي

قصدي  كيصرل  رسصصالة كلصى نسصتور ئصدم يي صا شصرحا مستفيضصا ليقيصصدم الكنيسصة ال اميصة يصا شصخ  المسصي  وكانصصي ومصن  صم يقصد أرسصأ ال
 :  [95] ا الو يقة الرهيسية التا أ تمد  لي ا م مق أيس  يا الرد  لى  رتقة نستور وئد  ا  يي ا

لمية، بيل إذ  يد اتحيد بالجسيد اليذي مين أحشيائها، " ألنيه ليم يوليد أوال إنسيانا عادييا مين العيذراء القديسية ثيم بعيد ذليك حيل علييه الك
 فيقال أن الكلمة  د  بل الوالدة الجسدية، لكي ينسب إلى نفسه والدة جسدم الخاص.

صصر  أو تييصصن أو ئبصصأ ال صصرو  اثخصصرى، ثن    و كصصذا نقصصوأ أيضصصا أنصصض تصص لم وئصصام، لصصي  أن كلمصصة اهلل تصص لم يصصا تبييتصصض الخاصصصة أو ضي
لصد  صانى  صذم اثمصور، ي نصض يقصاأ أنصض  صو نفسصض جسيدم الخياصحيث أنصض ييصر  سصماي لكصن حيصث أن اإلل ا يير ئابأ للت لم  ، الصذي وي

أيضا ئد  صانى  صذم اثمصور ث لنصاي ثن ذاح الصذي  صو ييصر ئابصأ لصرتم كصان يصا ال سصد المتص لمي و لصى نفص  النسص  نفكصر أيضصا  صن 
ونض  و الحيام وميتا الحيامي ولكصن بسصب  أن  سصدم الخصا  ذا  بنيمصة موتضي كن كلمة اهلل حس  التبيية يير ماهي ويير ياسد لك

 ي  (، لذلح يقاأ أنض  و نفسض ئد  انى الموي ث لنا4: 9اهلل الموي ث أ ال ميق كما يقوأ بول     
   ميعانقسصاما باسصتيماأ لفلصة     و كذا ينحن نيتصرف بمسصي  واحصد ور ، لصي  أننصا نيبصد كنسصانا مصق الكلمصة، حتصى ت يل صر أن  نصاح 

ولكننا نيبد واحدا  و نفسض الر  حيث أن  سدم ت يخ  يير الكلمصة الصذي باتحصادم بصض ي لص   صن يمصين أبيصضي لصي  كصابنين ي لسصان 
 يمتحد مع جسدم الخاص "مق اآل ، بأ كابن واحد 

بابصصا رومصصا يشصصر  لصصض يي صصا مصصا ييلصصم بصصض، وكصصان  يحصصاوأ نسصصتور أن يفصصر  يكصصرم و رتقتصصض  صصن تريصص  بابصصا رومصصا يكتصص  كلصصى كليسصصتينو 
كليستينو  ئد سمق من ك يرين  ن بد ة نسصتور وأنصض ئسصم أئنصوم المسصي  كلصى ا نصين، ي رسصأ كلصى القصدي  كيصرل  يستوضصحض اثمصر، 

لصض يي صا  ي رسأ لض يا رسالة شرحا مستفيضا  ن بد ة نستور وتياليمصض ال رتوئيصة مصق نسصختين مصن رسصاهلض كلصى نسصتور والتصا شصر 
وهنا عقيد األسيقف كليسيتينوس مجمعيا مين أسيا فته، أ يروا فييه بيلن ميا يعليم بيه نسيطور اإليمان القويم للكنيسة ال امية الرسوليةي 

 هو بدعة وهرطقة، كما ا روا بلن ما يعلم بيه القيديس كييرلس هيو اإليميان الصيحيح والعقييدة القويمية للكنيسية الجامعية الرسيولية،
كتا  يقوأ ييض   لقد وايقنا  لى رأي أسقف اإلسكندرية ولقصد نصصحح، يصإن شصهي أن تبقصى مينصا ت بصد أن تنكصر مصا وبيث كلى نستور ب

ناديي بض، وأن تنصادي بمصا ينصادي بصض  صو، يص ن أصصرري  لصى رأيصح ولصم تصر مصا يصرام أخونصا كيصرل  ي نصي مقتصور مصن  صداد زمالهنصا، وت 
بميا تيؤمن بيه كنيسية اإلسييكندرية، رم أيصام مصن وصصوأ تنبي نصا  صذا كليصح ت تصص من يمكصن أن تكصون لصح شصركة مينصا، يص ن كنصي بيصصد  شص

 ي[96]يستقتق من الشركة كل ا   ومعها كنيسة روما والكنيسة الجامعة
ا بيل وأيييا  ميولما لم يرا ق نستور نفسض ولم يرتدر، لمخالفتض للتسليم الرسولا وما ت من بصض الكنيسصة ال اميصة الرسصولية اثر وذكسصية، 

، لصذا  قصد القصدي  كيصرل  م ميصا يؤمن به أهل القسطنطينية وأسا فتها الذين كانوا من المفترض أن يقفوا معه يد القديس كيرلس
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مكانيا يا اإلسصكندرية،  رضصي  ليصض  رتقصة نسصتور وتليصي رسصاهأ القصدي  كيصرل  التصا أيرسصلي أليصض ولألسصائفةي وبيصد الدراسصة حكصم 
أي حكصصم  لصصى نسصصتور بال رتقصصة يصصا كصصأ مصصن رومصصا واإلسصصكندرية، ولصصم يكصصن م صصرد خصصصما للقصصدي   الم مصصق  لصصى نسصصتور بال رتقصصةي

 كيرل ، بأ خصما للكنيسة ال امية يا الشر  والرر ي
و كصذا كصصان الصصصرار بصين نسصصتور الصصذي وئصف ب رتقتصصض ويكصصرم الصصذي أنسصا  كليصصض وتمصصادى ييصض وئصصد منيصصض كبريصا م مصصن الترا صصق  نصصض، وأن 

ا كتب ا يصا المنفصى، وبيصد أن  صدأي الياصصفة واثمصور، والتصا اكتشصفي حصدي ا ، والتصا حصاوأ يي صا الترا صق والتقصار  مصق كاني كتابتض الت
يكصر الكنيسصة ال اميصصة، كت أنصض لصأ بييصصدا  صن  قيصدم الكنيسصصة ال اميصة الرسصولية، يقصصد أنسصا  ورا  يكصرم الخصصا  وتصرح التقليصد الرسصصولا 

 بيد  يأ والذي كان يحتفل بض البتاركة يا مكتبات مي وما تسلمض  ن يبا  الكنيسة  يال
ومق ذلح ت يمكن أن يكون ما نادى بصض  صو ت صوي  ربصا، بحسص  نلريصة د زيصدان، ي صو يص من بال صوي المسصي  وناسصوتض، وئصد دايصق 

ذا كصان  ن ت وي المسصي  و قيصدم اهلل الواحصد يصا  صالوث بشصدم، و صذا يتنصائ  بشصدم مصق مصا أيترضصض د زيصان يصا نلريتص ض المز ومصةي وال
الال صوي اليربصصا يتم صصأ يصصا  لصصم الكصالم اإلسصصالما والصصذي ت يصص من بال صصوي المسصصي  وت بيقيصدم ال صصالوث، يصصال يمكصصن أن يسصصمى ت صصوي 
يريو  أو نستور بالال وي اليربا ثن كأ من يريو  ونستور ي منان بيقيدم ال الوث، اثوأ يص من بصاآل  الخصال  واتبصن المخلصو  

آل  والصصذي يصصا نفصص  الوئصصي  صصو خصصال  الكصصون ومصصدبرم وياديصصض وديانصصض، أي اهلل اللصصا ر للخليقصصة، خالق صصا ويادي صصا وديان صصا ومصصدبر ا، مصصن ا
والرو  القد  المخلصو  مصن اتبصن والصذي يقصد  الخليقصة، وال صانا يص من بيقيصدم ال صالوث كمصا يص من ب صا سصاهر المسصيحيين، والخصالف  صو 

 ل الوثييا مف ومض للت سد ولي  ا
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يصر الدكتور زيدان  لى نلريتض التصا ت سصند ل صا وت و يقصة وت بر صان والتصا تصز م بو صود ت صوي  ربصا وأن كصأ مصن أبيصون ويريصو  
الكصالم؛ ون كصد مصرم  انيصة أنصض لصم يو صد شصصخ   ونسصتور وبصول  السموسصاتا  صم مصن الال صوتيين اليصر عع وئصد بينصا أ صصالم بتصالن  صذا

باسصم أبيصصون بصأ  صصو صصفة بمينصصا الفقيصر وئصصد وصصف ب صصا يبصا  الكنيسصصة يكصر ال رتقصصة اثبيونيصة لفقر صصا الفكصريع وأن يريصصو  كصان م منصصا  
ت سصد ختص ، وكصان مصن بال الوث ولكصن بفكصر يلسصفا وأنصض لصم يكصن  ربيصا ع أمصا نسصتور يلصم ينكصر ئصت ت صوي المسصي ، كنمصا ي صم  قيصدم ال

أشد المداييين  ن  قيدم اهلل الواحد يا  الوثع وكان بول  السموساتا متخبتا  يا يكرم وتراوحصي أئوالصض بصين كصون المسصي  كلمصة اهلل 
 الذي من ذاي اهلل وأنض حأ  ليض الكلمة بدر ة أكبر من حلوأ الرو  القد   لى اثنبيا عع

مامصصا رأي د زيصصدان ونلريتصصض المو ومصصة، و صصذم الفهصصة تتكصصون مصصن الفالسصصفة المسصصيحيين الصصذي و نصصاح يهصصة مصصن  لمصصا  المسصصيحية تصصدح  ت
  اشصوا يصصا ئصصور الخلفصصا  والصوتم المسصصلمين وكصصانوا الصرواد اثواهصصأ للن ضصة اإلسصصالمية، حيصصث ئصاموا بتر مصصة التصراث اليونصصانا والسصصريانا

و لوم المنت ، بأ وكما يقصوأ اآل  سصليم دكصا  اليسصو ا يصا كتابصض  والقبتا كلى  ان  تراث شيو  ئديمة أخرى وبر وا يا الفلسفة
م،  اشصصوا:   936و 136 صن الفيلسصصوف اليرائصصا أبصصو راهتصصة التكريتصا المسصصيحا أن  صص ت  اليلمصصا  المسصصيحيين، الصذين  اشصصوا ييمصصا بصصين 

ابير الال وتيصة باللرصة اليربيصةي وانبصرى  صدد يا مرحلة م مة من حيام الكناه  الشرئية؛ مرحلة تكوني يي ا المصتلحاي الفلسصفية والتيص
ي كمصا أن صم بر صوا أيضصا يصا  لصم الكصالم   وئصد خصا  [97]من م للصديار  صن  قيصدم ديانتصض باللرصة التصا أصصبحي أدام اتتصصاأ ال قصايا  

ا منصالراي حصوأ صصحة المسيحيون يمارم يا اليصصر الوسصيت ديا صا  صن  قيصدت م  ي وتحصاوروا مصق الفالسصفة واليلمصا  المسصلمين و ملصو 
المسصصيحية و قاهصصد ا وداييصصوا  ن صصا  مييصصا، سصصوا  كصصانوا نسصصتوريين أو سصصريان أو أئبصصات أو ييصصر م،  صصن أخصص  اليقاهصصد المسصصيحية م صصأ 
ت وي المسي  وال الوث واستخدموا يصا ذلصح كصأ المصصتلحاي الفلسصفية والمنتقيصة ومصصتلحاي  لصم الكصالم، أو كمصا يقصوأ اث  سصليم 

 ا أن  ذا ال يصأ:   انبصرى لر ابصة بلرصة  ربيصة  صن الك يصر مصن اثسصهلة واآلرا  والتيلصيالي التصا ترح صا مفكصروا اإلسصالم دكا  اليسو 
اثواهصصأ و ل صصم مصصن الميتزلصصة حصصوأ بيصص  الحقصصاه  اثساسصصية التصصا ي تمصصق حول صصا النصصصارى، ومن صصا التوحيصصد مصصن ضصصمن ت ليصصث اثلو صصة، 

ي وكصصان ت صصوت م  صصو نفصص  ت صصوي الكنيسصصة المسصصلم مصصرم مصصن رسصصأ المسصصي  ولصصم يقولصصوا أو [98]مصصة  ت سصد اتبصصن، والفصصدا  والصصصل  والقيا
ييريوا ما اد ام د زيدان  ن الال وي اليرباعع ومن أش ر   ت  أبو راهتة التكريتا، مصن القصرن التاسصق، وخاصصة رسصالتض يصا ال صالوث 
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الكصصالم إل بصصاي  قيصصدم اهلل الواحصصد يصصا  صصالوثي والشصصية يحصصا بصصن  صصدي المقصصد  الصصذي اسصصتخدم يي صصا كصصأ ينصصون المنتصص  والفلسصصفة و لصصم 
م( يصا كتابصض   مقالصة يصا التوحيصصد   الصذي أ بصي ييصض توحيصصد اهلل مصق و صود ال ال صة ائصانيمي ويوحنصصا الدمشصقا الصذي  صا  يصصا 893-912 

ي  الكنصدي واثنبصا بصول  البوشصا وييصر مي القرن الياشر وكان أك ر مصن كتص  يصا ت صوي المسصي  وال صالوث يصا تلصح الفتصرمي و بصد المسص
د صصا اي ونلريصصة د زيصصدان الو ميصصة  صصن  و نصاح الك يصصر ييصصر  صص ت  ممصصا ت يسصصق الم صصاأ  نصصا لصصذكرمي ممصصا ي كصد لنصصا بتصصالن كصصأ مصصزا م وال

 الال وي اليرباعع
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 الفصل الخامس
 حداث اإلسكندريةأ

 كما ذكرها د يوسف زيدان
 هل هي جهل بالتاريخ أم تزوير للتاريخ؟

 
 صورة كنيسة اإلسكندرية:  – 1

 عع و يصصأ من صصا رمصصزا للقسصصوم بصصأ واإلر صصا [99]  الكنيسيية التييي أللمييت العييالموصصصف الصصدكتور يوسصصف زيصصدان كنيسصصة اإلسصصكندرية     
وال بصصروي والصصدمارع ووصصصف ئادت صصا بصصد  ا مصصن القصصدي  مصصرئ  الرسصصوأ، متخصصذا  صصصورم اثسصصد الصصذي كصصان رمصصزا وشصصيارا  لرن يصصأ للقصصدي  
مرئ ، وأتخذ من مينى أسم القدي  مرئ  الالتينا   المترئة   كيحا  لما وصفض بقسوم و بصروي الكنيسصة متم لصة يصا ر ال صا بصدأ مصن 

م( وسابقض كلصى ك نصة اإلسصكندرية ور بصان وادي النتصرون 222- 214م( خاأ البابا كيرل   مود الدين  214 -383البابا  اوييلو   
يي الة ووصف م ب وصاف ت تنتب  كت  لى ك نة الشيتانع و يأ مصن م أشصرار الروايصةع  صذا الوصصف الصذي كصان يوصصف بصض اثشصرار 

صور الشرير بح م ميين ومالم  ميينصة  بصي  لميصا  أن صا ييصر صصحيحة وئصد يا الرواياي القديمة التا  فا  لي ا الزمن والتا كاني ت
توئصصف كتيصصا  الروايصصة وكتيصصا  السصصيناريو يصصا التليفزيصصون والسصصينما،  صصن اسصصتخدام ا لمنائضصصت ا للوائصصقع يصصرا  يصصصور البابصصا كيصصرل   مصصود 

 سصام، تكتنصز أ سصام م لحمصا، وت تصز كروشص م الدين ور اأ الدين المسيحا يصا  صصرم بكاهنصاي يلصة ئاسصية يليلصة القلص ، ضصخام اث
كيالجراد، ييلكلون كيل ميا هيو ييانع ع وأن م   [100]   س يخم، أجش الصوتالمتخمة ول م صوي أ  ، وئد وصف أحد م بقولض   

ورجالهيا اهن اغليبهم ع   كنيسصة اإلسصكندرية بحسص  المشص ور مصن أخبار صا ئويصة وحاسصمة، [101]  في المدينة، ويملئون الحياة ك بة
إنهيم يتكياثرون حولنيا كيالجراد،  ع كمصا    ال يكيون إيمانيا، إال إذا كيان ينيا ض العقيل والمنطيقع واإليمان بالنسبة ل صم   [102]   ساة

يا ع ورا  يقصصوأ بلسصصان الرا صص :    لصصى بصصا  الكنيسصصة، اسصصتوئفنا ر صصأ يلصصب   وبصصا كنسصص[103] يمييلون الييبالد مثييل لعنيية حلييت بالعييالم 
فيي عينييه حيدة، وفيي عبيوس وجهية  يكاد ينفزر معيه بدنيه الييخم. كانيت هيئتيه غريبية: بيدن مصيارع مكسيو بثيياب  يس!ضيقا ، 

ع كمصا [104]، يقصد نلصر كلصى باسصت انة و صو  ائصد ذرا يصض  لصى صصدرم  وألن مالبسي تيدعوم الحتقياريت ودا ة ئسصو ي   سوة سياف
 ع[105]  وأعماله العنيفةاب   يوييلو  يصف البتريرح  يوييلو      اثسقف الس

ال كمصصصا صصصصور المسصصصيحيون ور صصصاأ الصصصدين المسصصصيحا ككصصصأ بصصصالوحو  الكاسصصصرم والقتلصصصة والم رمصصصون الصصصذين يقتلصصصون باسصصصم رب صصصم الي يصصص    
يرحمون يعيف أو مقهور، وجوههم دائما مكفهرة، يقتلون كيل مين هيو غيير مسييحي، سيواء كيان يهيودي أو وثنيي بيال شيفقة وال 

  ، وبالتيبير البلدي؛  لي م يض  اهللع حمة!ر 
و ذا  ك  الصورم الحقيقيصة التصا كانصي  صا تصابق ر بصان مصصر واإلسصكندرية والسصمة اليامصة التصا كانصي تميصز م و صا الز صد والتقشصف 

ليصضع ويبصدو أنصض متص  ر وك رم اثصوامي د زيدان يكت   نا بوحا من  زازيلض الشرير وشصيتانض الصذي لصم يسصتتق كل صض المص لوم أن ييينصض  
 نصصا بشصصدم بالصصصور ال ابتصصة والمفتيلصصة وييصصر المنتقيصصة التصصا صصصور ب صصا كتصصا  السصصيناريو ومخر صصا السصصينما اثيصصالم الدينيصصة التصصا كانصصي 
تصصور الكفصار والمشصركين يصا شصبض ال زيصرم اليربيصة وكص ن م كاهنصاي شصيتانية  صا ي مصن كواكص  أخصرى ت ييصي  يي صا سصوى الشصياتين 

صصصصور القبيحصصصة كمصصصا تصصصصور م الروايصصصاي القديمصصصةع  صصصذم الصصصصورم المقصصصززم التصصصا تحصصصاوأ أن تصصصو م المشصصصا د أن الكفصصصار الصصصذين كصصصانوا ذاي ال
يحاربون اثنبيا  مصا  صم كت أشصخا  ن مصون ذووا أ سصاد بدينصة مصن ك صرم ن م صم وأن أديصان م كانصي تصد و م لصذلحع وكص ن ت  قصوأ ل صم 

 ر اأ كنيسة اإلسكندرية والذي يبدو أنض يرا م  كذاع وت يكر وت مبدأع و ك  ذلح  لى
ونقوأ لض يا أستاذ الفلسفة أن من يسمي م الم منون بالكفار لم يكونوا شصياتين مت سصدم بصأ كانصي ل صم  قاهصد وأديصان ور و صا  صن يبصاه م 

 ر، أنض الح عوتربوا  لي ا وكانوا يرون أن ا الح  كما ترى أني يا كيمانح، أيا  كان، من و  ة نلر اثخ
بصأ أن الصصورم التصا تصصور ب صا اثيصالم القديمصة كفصار ئصري  وشصبض ال زيصرم اليربيصة يصا اثيصالم والمسلسصالي الدينيصة أيضصأ بك يصر ممصا 
صورتض لقادم الكنيسةع  لما ب نصح تياملصي مصق الر بصان وبيص  ئصادم الكنيسصة وكنصي صصديقا لبيضص م ي صأ رأيصي يصي م  صذم الصصورم ع أم 
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ي  لي م  كذا بدون مقدماي وانسقي ورا   زازيلح وشصيتانح الشصرير يرصرر بصح وصصور لصح مصا كتبتصض ع وأن مصا ختتصض يصداح أنح انقلب
ت يمكن أن تكون ئد استقيتض كت من اثيالم الدينية اليربيصة القديمصة ووصصف ا ال صابت لمصن يوصصفون بصالكفر والشصرحع يمصن الواضص   صدا  

ي لم ييينح كل صح المص لوم  ليصض، أو  قلصح البصاتن، والصذي لصم يفارئصح تصواأ الروايصة تمكصن منصح  يصدا  أن  زازيلح الذي  و شيتانح، الذ
 يصري كصدى ثيكارم ووحيض وخيالضع

ورا  د زيدان يقارن بصوحا مصن  زازيلصض أو شصيتانض، الصذي مصن الواضص  أن كل صض المص لوم لصم ييينصض  ليصض، يايلصي الزمصام مصن ئلمصض، يقصارن 
ية التا شو  ا بتصويرم الباتأ لر ال ا ومقارنت م باليشيقاي الو نياي اللواتا  يصأ را بصض، الصذي اختر صض لصض  زازيلصض، بين سمو المسيح

يمصصار  مي صصن ال صصن  المحصصرم الصصذي أحلصصض د زيصصدان بصصوحا مصصن  زازيلصصض أو شصصيتانض، وا تبصصرم ال نصصة المو صصودم،  نصصة  زازيصصأ د زيصصدان 
اللصواتا يقصدمن الحص  وال صن  المحصرم والمتيصة المحرمصة، بييصدا  صن الصزوان،  لصى المسصيحيين  وشيتانضع بأ وتفضيلض ثولهح اليشصيقاي

ور اأ الدين المسيحا داهما ع و لى سبيأ الم اأ  ندما يقارن بين أم الرا   المسصيحية والمتزو صة مصن مسصيحا وبصين  شصيقة را بصض أو 
رجيل آثمية ييدام. أننيي اكرهيه واكرههيا. الكراهيية سيتقتلني، أنيا اليذي  أميي التيي تنيام كيل ليلية، فيي حيين زازيلض أوكتاييا ييقوأ:   

لييم أر المحبيية الحقيية، إال فييي امييرأة أ صصدا م، ويحسصن لمصصن أسصصا  كليصصض، كصصا يكصصون مسصيحيا حقصصا، ومحبصصا حقصصا ييي يجييب عليييه أن يحييب 
ييي لصو  صدي كلصى اوكتاييصا  انيصة،  نسييوثنية لقيتني صدفة علي شاطئ البحير، وأدخلتنيي جنتهيا ثيالث لييال سيويا، وأربعية أييام ال ت

 ي[106] أ ستقبلنا، أم تصفنا  انية بالوضا ة والحقارم   
وت نصدري مصصا  صا المحبصصة الحقيقيصصة التصا أ تت صصا ل صا  شصصيقتض والتصصا يقصصد ا ع  صصأ  صا ممارسصصة ال صصن  المحصرم بصصدون زوان وت ئيصصود، 

(، والميروف أن الزنا وش وم الزنصا بالنسصبة للرا ص  ييتبصر مصن أك صر 2: 46 خروكسر نذرم كرا    ومخالفة الوصية القاهلة   ت تزن   
الختايا التا يحارب صا بشصدمع بصأ وبالنسصبة هلل ي صو يحصرم اإلنسصان، يصا حالصة  صدم التوبصة، مصن الحيصام اثبديصة، حيصث يقصوأ الكتصا    مصن 

والسصحرم  والزنياةوالقصاتلون  والرجسيونلخصاهفون وييصر المص منين وأمصا ا(،   48: 3ينلر كلى امرأم ليشت ي ا يقد زنى ب صا يصا ئلبصض    مصي
(ي بصأ وت نصدرى أن كصان 8: 41   ر  و بدم اثو ان و ميق الكذبة ينصصيب م يصا البحيصرم المتقصدم بنصار وكبريصي الصذي  صو المصوي ال صانا

مفضلة  لى أمض المتزو ة وتيي  مق زو  صا، بصصرف النلصر  مصا ز مصض مصن  ذا، من و  ة نلر  زازيأ د زيدان وشيتانض، ي يل ا 
سكوت ا  لى مقتأ زو  ا، أبيض،  ذا القتأ الو ما الذي ت و ود لض يصا الحقيقصة والتصارية والصذي أختلقصض و صم وخيصاأ و زازيصأ د يوسصف 

 ثن ا نز ي من ئلبض كأ أ ر لو ود اهلل يا حياتض ع زيدان وشيتانض الشرير ع أم ثن ا أنستض نذرم وبتوليتض اللذين نزر ما هلل ع أم
وبالم صأ  نصصدما يصصتكلم  صن ل فصصة الرا صص  لر يصصة  يباتيصا والتصصا يصصربت شصصوئض ومحبتصض ل صصا ول فتصصض ل مال صصا بالمقارنصة بمصصن يسصصمي م  ما صصة   

وشصاياي ال ما صة الر يبصة المسصمام    والتا صور ا  زازيلض أو شيتانض ل ما صة وصصف ا باإلر ابيصةع يقصوأ:   لصن أن صو مصن محبي اهالم
، بصصأ ويصصصف الر بنصصة والر بصصان ب سصصوأ [107]  66، وسصصوف القصصا بسصصبب م مصصصير أبصصا، ويسصصيدون  صصم م لمصصا سصصيدي امصصامحبييي اهالم

الصفاي التا وصفي ب ا اثيالم القديمة ك نة  بدم اثو صان بصصورم  ابتصةع ومصن  صم را  يصصف صصوي را ص  تصا ن يصا السصن ب نصض 
 ع[108] فحيح األفاعي، وكانت لهجته الذعة كلسع العقارب  م أ:  

أمصا اكبصصر شخصصصية نال صا باإلسصصا م والتشصصويض، وك نصصض يو صد  صص را  شخصصصيا  بين مصصا، د زيصدان والبابصصا كيصصرل   مصصود الصدينع والصصذي تكلصصم  نصصض 
وتصصصصصرد م خصصصصصارن أسصصصصصوار  كإر صصصصابا وشصصصصصرير ئاسصصصصصا القلصصصصص ، متكبصصصصر ومرصصصصصرورع يوصصصصصصفض بالصصصصصذي يحصصصص  أخوتصصصصصض الي صصصصصود لدر صصصصصة مصصصصوت م

ع ويقوأ  صن البابصا كيصرل  بلسصان أوكتاييصا: [110]  الكنيسة التي أللمت العالمع كما يصف كنيسة اإلسكندرية     [109]اإلسكندرية
ا ع  صأ  صذا ئصوأ أوكتاييص[111]  كيرلس .. عجلت اهلهة بنهاية أيامه السوداء، لقد جعل المدينية كئيبية كيالخراب منيذ تيولى أميرهم  

التصصا أنتق صصا بصصض  زازيصصأ د زيصصدان وشصصيتانض الشصصرير أم رأيصصض الخصصا  الصصذي وضصصيض  لصصى لسصصان ا ع ويصصا مقارنصصة بصصين المسصصي  والبتريصصرح 
صيليب ييخم مين الخشيب، معليق علييه تمثيال يسيوع المصينوع كيرل  يقوأ:   لما رأيي اثسقف أوأ مصرم،  صا شصرية واحصدم، يوئ صا 

نلصصري كلصصى ال صصو   .لمصييلوب ويديييه و دميييه، تتسييا ط الييدماء الملونيية بيياألحمر القييانيميين الجييص الملييون. ميين جبهيية المسيييح ا
ومالبيس ييي مالب  يسور أسماأ بالية ممزئة  صن صصدرم وميلصم أ ضصاهض، الرداء الموشي للسقف الممز  يا تم اأ يسور،  م كلى 

وفيي ييد األسيقف صيولجان ألنيه، يد يسور يارية مصن حتصام دنيانصا،  األسقف محالة بخيوط ذهبية تلطيه كله، وبالكاد تلهر وجهه.
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ييي بصدا لصا  وعليي رأس األسيقف تيا  ذهبيي بيراقي يو  رأ  يسور أشواح تصان اآلتم، من شدة بريقه، مصنوعا من الذهب الخالص
 ف السييماوات واألرضوبييدا لييي كيييرلس مقييبال علييي اإلمسيياك بييإطرايسصصور مستسصصلما و صصو يقبصصأ تضصصحيتض بنفسصصض  لصصا صصصلي  الفصصدا ، 

ع و نا يصور القدي  كيرل  بصورم لم يقأ بم ل ا أي كاتص   بصر التصارية بصأ و كص  مصا كتص   نصض الكاتص  واليصالم اإلن ليصزي [112] 
والم ر  والرواهصا وأسصتاذ ال اميصة تشصارلز كن زلصا، الصذي اسصتوحى د زيصدان منصض يكصرم روايتصض، والصذي كتص  يصا وصصف القصدي  كيصرل  

لصى  انص  ت نيصض  لصى [113]  كان أثاث اللرفة بسيطا ، وثيياب البطرييرك ومرافقيوم خشينة عادييةالذي كان ييي  ييض:   والمكان  ي وال
التارية الحقيقا للقدي  كيرل  الذي وصفض بيك  صفاتض سقت يا خت  ت يسقت ييض اصرر تفصأ مسصيحا يصدر  يصا مصدار  اثحصد 

تريركيصةع يصا حصين أن الكنيسصة القبتيصة اثر وذكسصية تحصرم اسصتخدام التما يصأ أو وضصي ا و و أنض تكلم  صن وضصق التما يصأ يصا مقصر الب
يا الكناه  متلقصا ع كمصا يصز م أنصض كصان يمسصح صصول انا ذ بيصا يصا يديصض و صذا مصن وحصا خيالصة ثن  ميصق بتاركصة الكصرازم المرئسصية ت 

لصذي يشصير للسصلتة اثرضصية والملكصوي اثرضصا، الصذي يصوحا يمسكون صول انا  بأ  صا الر ايةع و ناح ير  كبير بين الصصول ان ا
للسصلتة الدنيويصة بيكص  مصا يقولصض التصارية، وبصين  صصا الر ايصة البسصيتة  كييرلسبض  زازيأ د زيصدان وشصيتانض الشصرير لصتيت  القصدي  

 التا ترمز لر ياتض لشيبضع
ومصن  صو أ لصم المتبحصرين يصا  لصوم  -كما وصف القدي  كيرل  بالذي يكرم اليلم ويري  اليلما ع ييند اإل ابصة  لصى سص اأ يقصوأ:  

 الت  
يصا صصصاح  القداسصصة، يقصصاأ كنصصض مصصصري ئصديم اسصصمض أمنحوتصص ، أو  صصو اليونصصانا الشصص ير أبقصرايي أم تصصراح يصصا أبصصي تقصصصد الصصذين  صصا وا  -

 كندرانيين، من أم اأ  يرويليو ، أو الذين درسوا باإلسكندرية من أم اأ  الينو  بيد ما من اثتبا  اإلس
خت  يي ك اباتح كل ا خاتهة، يالذين ذكصرت م كل صم و نيصون، ولصم يسصتتق واحصد مصن م أن يبصر  الم صذوم واثبصر ، وأن يحيصى بلمسصة  -

 من يدم كنسانا  ميتا ع
 يقصد كليض فوا  يا صاح  الربتة، لكننا لم أي م ما ت -
كن ربنصصا يسصصور المسصصي ، أي صصا الرا صص ،  صصو بحصصر التصص ي يصصتيلم منصصض، ومصصن سصصير القديسصصين والشصص دا ، وايتصصرا  البركصصاي بيصصد تقصصواح  -

خالصح  ع  م يكمأ وصفض لض بقولصض:   ومصا  صا يصا صصاح  القداسصة، اليلصوم التصا ت نفصق ل صاي حتصى أ ري صا، وأحصر   لصى اتبتيصاد  وال
  ن ا 

را  ، خز بالي الم رتقين وأو صام المشصترلين بالفلصح والرياضصياي والسصحري يصا رف ذلصح وابتيصد  نصض، لتقتصر  مصن سصبأ  ا أي ا ال -
الصصر  وتصصر  الخصصال ي كن كنصصي تريصصد تاريخصصا   كليصصح التصصورام وسصصفر الملصصوحي أو تريصصد باليصصة  كليصصح سصصفر اثنبيصصا ي أو تريصصد شصصيرا   كليصصح 

ن أردي الفلح والقانون  ي والسص اأ مصن أيصن أتيصي ب صذا ال صرا  يصا دكتصور ع يقصد [114]واثخال ، يإليصح ئصانون الصر  الم يصد  المزاميري وال
أضصلح  زازيلصصح وتحكصم يصصا كصأ أيكصصارحع يصال يو صصد أي كتصا  تصصاريخا واحصد ئصصاأ بم صأ  صصذا ال صرا ، وئصصد كتص  القصصدي  كيصرل   شصصراي 

 ييد لم أ  ذا الكالم المكذو عالكت  والرساهأ الال وتية ولم يشر يي ا ت من ئري  أو من ب
و كذا وضق شيتان الكات  أو  زازيلض الشرير، ذو الخياأ الشيتانا المري ، صصورم و ميصة مصن خيالصض الصذي نتمنصى أن يصتخل  منصض 
 لى يد تبي  متخص  يا  الن من يسيتر  ليض  زازيلضع وت ا صأ أن الكنيسصة ت كصد داهمصا  لصى حقيقصة كصون القصدي  لوئصا، مصدون 

ًُ وم رخصصا  ورسصصاما ، بصصأ وكصصان ميلصصم يبصصا  الكنيسصصة مصصن المصصداييين يصصا القصصرنين ال صصانا وال الصصث مصصن اإلن  يصصأ ال الصصث، كصصان تبيبصصا  وحكيمصصا 
وأ ينصصصايورا  م(؛ 126م(، وأريسصصصتيد  اث ينصصصا  حصصصوالا 136 – 146م(، وكاتصصص  الرسصصصالة كلصصصى ديو صصصاني   136أم صصصاأ يوسصصصتينو   

م(، واليالمصة 433م( واليالمة  يبوليتو  الرومصانا  استشص د يصا 413 - 136ند  اإلسكندري  م( وأكليم186اث ينا  كت  حوالا 
الصةي وكل صم كصانوا مصن المصداييين والفالسصفة والصذين  66(484(، واليالسمصة  ي يناسصت  اإلسصكندري  متصويى سصنة 436 -106ترتليان  

مصصا تسصصلمو ا مصصن التسصصليم الرسصصولا ولكصصن ب سصصلو  يلسصصفا يتناسصص  مصصق نائشصصوا المسصصيحية وداييصصوا  ن صصا وئصصدمو ا لليصصالم اليونصصانا بحسصص  
أصصحا  الصدياناي والفلسصفاي التصا كانصصي مياصصرمي ويصو  كصأ ذلصصح مدرسصة اإلسصكندرية الال وتيصة التصصا نشص ي يصا اإلسصكندرية صصصاحبة 

وأن كصصأ  لمصصا  مدرسصصة اإلسصصكندرية المدرسصصة اليريقصصة والمكتبصصة اليريقصصة والتصصا دمر صصا مصصن ت يصصدركون ئصصدر ا ومضصصمون ا ومحتوا صصاع بصصأ 
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الال وتية كانوا الشيلة المضيهة والمنار الصذي ا تصدي بصض كصأ سصفن اليصالم المسصيحا يصا القصرون اثربيصة اثولصى، وأن صا لصم تقصف يصا يصوم 
يحيين مصصن اثيصصام ضصصد اليلصصم أو اليلمصصا ، وخاصصصة أن اليلصصوم يصصا  صصصر ا كانصصي يصصا بصصدايت ا، وأن كصصان بيصص  البسصصتا  مصصن  امصصة المسصص

ي مصصوا ختصص  المختر صصاي اليلميصصة الفلكيصصة يصصا  صصصر م ي صصذا ت يحسصص  ت  لصصى الكنيسصصة وت  لصصى القصصدي  كيصصرل  ثن الكنيسصصة كانصصي 
منشصصرلة بصص مور كانصصي تشصصرل ا أك صصر م صصأ موا  صصة الو نيصصة والي وديصصة وال راتقصصة كلصصى  انصص  اتضصصت اد المتكصصرر والمتواصصصأ أو المتقتصصق 

م( الخصصصا  بالحريصصة الدينيصصصة أو بيصصصدم، كلصصصى  انصص  الصصصصرار المتواصصصصأ وييصصصر 313ا  ئبصصأ ئصصصانون مصصصيالن  للمسصصيحيين والمسصصصيحية، سصصصو 
 يالمتوئف بين المسيحية وال راتقة م أ اآلريوسية والنستورية وما بين ما وما بيد ما

 
ا الال صوتيين باثسصصد الصصذي كمصا وصصصف،  لصى لسصصان را بصصض، الصذي ألفصصض شصيتانض و زازيلصصض،  يبصصا، تيامصأ كنيسصصة اإلسصكندرية مصصق خصصصوم 

بيصدما أنت صا  نسصتور( وئصد  صدا تمامصا، سص لتض متلتفصا: ولمصاذا ت نتصرح   ينش  ب نيابض ومخالبض يصا يريسصة حتصى ي  صز  لي صا، ييقصوأ: 
لال صوي ور صاأ ليوام أ أ الديانة، وال  اأ، ا تقصادات م المختلتصة باثو صام المريحصة ل صم، والمناسصبة إلدراك صمي ونشصر  الحقصاه  ليلمصا  ا

اتكليرو ، وك نة الكناه ، ثن   ت  ئادرون  لى ي م  ذم المساهأ الال وتية الدئيقة،  م نترح اليصوام يف مصون مصن م،  صيال مصن بيصد 
 ي يأ، من دون أن نصدم م

 ولماذا نل   ل ذم المناورم -
أبتسصم نسصتور لصد ابتا الرامصزم، وئصد أدرح  ى!حتى نتفادى أنيياب ومخاليب األسيد المر سيمضترون يا نياية اثسقف، مضتروني  -

بذ نصض الملصصو  أننصا أشصصير كلصى مصصا ينتشصر يصصا اإلسصكندرية مصصن كيمصصان بصان القصصدي  مصرئ  رسصصوأ اإلسصكندرية اتخصصذ مصن اثسصصد شصصياراي أو 
ن بيصوت م، و صصو بصاثحرى، أ تصام اتسصكندرانيون وأ تصصوا أنفسص م رمصز اثسصد بصصان رسصموا القصدي  مصصرئ  الرسصوأ يصا كتصب م و لصصى  صدرا

 ي[115] يكت  اإلن يأ واثسد راب  ب وارم يت مأ ما يكتبض 
و نا سقت الكات  يا ختص  ت يقصق ييصض تفصأ مصن أتفصاأ مصدار  اثحصد بالكنيسصة و صو أن القصدي  مصرئ  لصم يتخصذ مصن اثسصد شصيارا وت 

 زازيصأ د زيصدان، بصأ أن يبصا  الكنيسصة اثولصى وصصفوا اثنا يصأ اثربيصة كنيسة اإلسكندرية ييلي ذلح، بالمف وم الصذي ئدمصض شصيتان أو 
الكصاهن الحصا اثوأ شصبض أسصد والكصاهن الحصا (  صن المخلوئصاي الحيصة التصا تحصيت بصالير  اإلل صا   1: 2بالوصف الصذي  صا  يصا  ر يصا

 ي يوصصفوا اإلن يصأ للقصدي  متصى بض نسصر تصاهر ال انا شبض   أ والكاهن الحا ال الث لض و ض م أ و ض كنسان والكاهن الحصا الرابصق شص
بوصصف اإلنسصصان ثنصصض يقصصدم المسصصي  أبصصن اإلنسصصان واإلن يصصأ للقصصدي  مصرئ  باثسصصد ثنصصض يقصصدم المسصصي  يصصا ئوتصصض واإلن يصصأ للقصصدي  لوئصصا 

المسصي  يصا ت وتصضي أي أن بال ور ثنض يقدم المسي  با تبارم الفادي واإلن يأ للقدي  يوحنا بالنسر الذي يحلص  يصا الفضصا  ثنصض يقصدم 
يبا  الكنيسة  م من وصفوا اإلن يأ للقصدي  مصرئ  ب صذا الوصصف ثن القصدي  مصرئ  يبصدأ اإلن يصأ بقولصض:   صصوي صصار  يصا البريصة 
ذ  صا  اإلن يصأ   ، وك نض صوي أسد يدوي يا البرّية كملح الحيواناي ي يصئ التريص  لم صا  الملصح الحقيقصا ربنصا يسصور المسصي ي  صذا وال

: 3يلن سلتان الر  يسور المسي  لذلح ت  أن ييرمز لض باثسد، كذ ئيصأ  صن الصر  يسصور أنصض   اثسصد الخصارن مصن سصبت ي صوذا    ر يي 
(ي لذا ئاأ أمبروسيو  من يبا  القرن الرابق:   أن مار مرئ  بدأ كن يلض بصإ الن سصلتان ت صوي السصيد المسصي  الخصادم   بصد  كن يصأ 3

(، لصذلح بحص  يرمصز لصض باثسصد  ي كمصصا أن أ صأ البندئّيصة، بإيتاليصا، يتشصفيون بالقصدي  مصرئ  وئصد  يلصصوا 1: 1    يسصور المسصي  ابصن اهلل
ا يا ساحة مار مرئ  بمدينت مي  اثسد رمز ا ل م، وأئاموا أسد ا م نح 

نيسصة اإلسصصكندرية بصريم مكانت صصا ، و صصا أن ككمصا ت ا صصأ الكاتص  أو   صصأ حقيقصة  امصصة أنسصت ا لصصض أو امصض أو أنسصصا ا لصض  زازيلصصض الشصرير
نتاكيصة وأورشصليم والقسصتنتينية، وأن  ميصق  وئوت ا يصا تلصح الفتصرم كت أن صا كانصي كحصدى الكراسصا الرسصولية الخمسصة مصق كنصاه  رومصا وال

الرسصأ كصانوا  ذم الكراسا الرسولية كاني ئد تسلمي نف  التقليصد الرسصولا الصذي تسصلمتض كنيسصة اإلسصكندرية مصن الرسصأ مباشصرم، و ص ت  
رسصصوت ، ييصصر الصصذين تتلمصصذوا  لصصى أيصصدي م، كصصانوا شصص ودا للمسصصي   066أ ، أي حصصوالا  366 رسصصوت (   أك صصر مصصن  16 تلميصصذا (    14

وكصان لسصان حصال م يقصوأ مصق القصدي  يوحنصا:   الصذي كصان مصن البصصد  الصذي سصمينام الصذي رأينصام بييوننصا الصذي شصا دنام ولمسصتض أيصدينا مصصن 
الحيصصامي يص ن الحيصصام ئصصد أل صري وئصصد رأينصصا ونشصص د ونخبصركم بالحيصصام اثبديصصة التصا كانصصي  نصصد اآل  وأل صري لنصصاي الصصذي رأينصصام   صة كلمصصة 
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(، ومصصق القصصدي  بتصصر    ثننصصا لصصم نتبصصق خرايصصاي مصصصنية كذ 3-1: 1يصصو1وسصصمينام نخبصصركم بصصض لكصصا يكصصون لكصصم أيضصصا شصصركة مينصصا    
(ي كمصصا أن  ميصصق ئصصادم ال راتقصصة، يصصا القصصرون 10: 1بصصت4بصصأ ئصصد كنصصا ميصصاينين  لمتصصض      رينصصاكم بقصصوم ربنصصا يسصصور المسصصي  وم يهصصض

الخمسصصة اثولصصى، لصصم يكونصصوا كت م صصرد أيصصراد  صصدد م ت يزيصصد  لصصى أصصصابق اليصصد، والصصذين ا تمصصدوا  لصصى يكصصر م الخصصا  وتصص  روا بصصبي  
وبدر صة أكبصصر بفكصر الفيلسصوف ييلصصو الي صودي السصصكندري  الفلسصفاي المياصصرم، م صصأ يريصو  الصذي تصص  ر بفكصر ميلمصصض لوسصيان السصوري بصصأ

الصصصذي مصصصزن بصصصين الفلسصصصفة اليونانيصصصة، خاصصصصة الروائيصصصة، والي وديصصصة وت ا صصصأ التقليصصصد الرسصصصولا للكنيسصصصة وكصصصان م يصصصدوم مصصصن اثسصصصائفة م صصصأ 
أ الحصصوار اثر وذكسصصا يوسصصابيو  النيقوميصصدي وييصصرم مصصن زمالهصصض الصصذين تتلمصصذوا ميصصض  لصصى يصصد لوسصصيان، ولصصذا وصصصفوا يصصا بيصص  مراحصص

أسصقفا ،  أي ائصأ مصن  318اآلريوسا باللوسيانيين نسبة  لى لوسيانع والذين لم يصزد  صدد م يصا م مصق نيقيصة  صن سصبية أيصراد مصن بصين 
%(، م لصصوا  ميصصق كيبارشصصياي وبصصالد اليصصالم المسصصيحا وكصصأ الكراسصصا الرسصصولية يصصا ذلصصح الوئصصيع و صص ت  ترا يصصوا  صصن يكصصر م اللوسصصيانا 3
ريوسصصا يصصا م مصصق نيقيصصة حتصصى ولصصو كصصان تصصرا ي م لا ريصصا ثن صصم لصصم يسصصتتييوا أن يوا  صصوا ئصصوم ح صصة الكنيسصصة الرسصصولية متم لصصة يصصا اآل

الكنيسة اثر وذكسية المصرية والتا أيدت ا  ميصق الكنصاه  المسصيحية بكراسصي ا الرسصولية الخمص  بمصا يي صا الكنصاه  التابيصة ل صا يصا كصأ 
وسصصت  يصصا أوربصصا ويسصصيا وأيريقيصصا( ومصصا بصصين الن صصرين  سصصوريا واليصصرا ( ويصصار  واليربيصصة و نصصو  ال نصصدي كمصصا بصصالد دوأ حصصو  البحصصر المت

أ تمد نستور  لى يكصرم الخصا  وخاصصة صصيوبة اسصتييابض لحقيقصة الت سصد اإلل صا وكيفيصة اتحصاد التبييصة اإلل يصة بالتبييصة اإلنسصانية 
ي خصرن وولصد مصن رحم صا  صو اإللصض المت سصد، وأ تمصد  لصى يكصرم الخصا  وت ا صأ للصر  يسصور المسصي  يصا بتصن مصريم اليصذرا ، وأن الصذ

 التسيلم الرسولا ن اهيا ع
ويكمصصأ دي زيصصدان أو شصصيتانض،  زازيلصصض الشصصرير، وصصصفض السصصيئ لكنيسصصة اإلسصصكندرية ويقصصوأ:   يالصصذي يخصصرن مصصن اإلسصصكندرية مراضصصبا  أو 

يصصام دلصي  لصى ذلصح وأكدتصصضع يقصد  صاد كلي صا اوري صصين بيصدما ذ ص   ن صا مراضصصبا ، مرضصوبا   ليصض، ت ينبرصا لصصض اليصودم كلي صاي ت صار  اث
يإذائة أسقف زمانض ديمتريو  الكرام ك و  المراري  رى ذلح ئبأ ماهتا  ام، ولصم يكصن أسصقف المدينصة أيام صا بم صأ ئصوم أسصقف ا اليصوم، 

وت صصا و صصدران كناهسصص ا ئصصد امصصتألي بصصصور مصصرئ  اإلن يلصصا ولصصم تكصصن اإلسصصكندرية وئت صصا تيصصرف بالمدينصصة اليلمصصى، ولصصم تكصصن وا  صصاي بي
وب صوارم اثسصصد الصصراب ، ولصصم يكصن اوري صصين مسصصكينا  م لصصىع ومصصق ذلصح ذا   لصصى أيصصدي م المصصرار والويصأ يي وبيصصدم ب مصصانين  امصصا ، اسصصتدرن 

اسصصتقر  ادهصصا  انهصصا  ب ئصصصى اليصصالمي اتسصصكندرانيون الرا صص  يريصصو  كلصصى القسصصتنتينية مصصن منفصصام بصصبالد القصصوت  كسصصبانيا( بيصصدما كصصان ئصصد 
اسصتدر وم، بيصدما حرمصوم و زلصوم وم لصوا بسصميتضي لصم يرضصوا لصض أن يمصصوي يصا سصالمي ولمصا انخصدر وذ ص  ليلتقصا باثسصقف كسصكندر يصصا 

ت لقييي آرييوس مصيييرم المفجييع ومييابصالد ئسصصتنتين اإلمبراتصور، أمصصال  يصا الويصصا  وحصأ النصصزار الال صوتا الصصذي أيضص  اإلسصصكندرية، 
 ع[116]ي ولم يكن أسقف اإلسكندرية أيام ا بم أ ئوم أسقف ا اليوم، وت كان يريو  مسكينا  م لىع  مسموما  

و صو  نصا ي صصزم بمصوي يريصصو  مسصموما ويصصوحا بص ن كنيسصصة اإلسصكندرية  صصا التصا ييلصصي ذلصحع و صصذا الكصالم لصصم يقصأ بصصض أي مص ر  سصصوا  
 زازيأ د يوسف زيدان وشيتانض الشريرعمسيحا أو يير مسيحا  لى اإلتال  بأ  و خياأ  

ومصن الواضصص   نصا أنصصض يصصدخأ يصا منصصات  ي  ل صا أو يسصصترل ا بيكصص  حقيقت صا وبصصدون الكشصف  صصن خلفيات صصا التصا أدي ب صصا كلصى مصصا يلصصي 
تض كليصض؛ يقصد تحصدث  صصن اوري صانو  وصصورم كشصص يد مرضصو   ليصض وت ا صأ أن الكنيسصصة ت تصزاأ تحصتفل بكتاباتصصض ومكانتصض بصريم سصصقتا

الك يرم التا سقت يي ا بسب  ت  رم الشديد بالفكر الرنوسا و را تصض الشصديدم يصا اإل صالن  صن كصأ مصا يفكصر ييصض  النيصة بصصرف النلصر 
 ن متابقتض للتسليم الرسولا والكتا  المقد ، ومن  م يقد سقت يا أختا  ك يصرم م صأ القصوأ ب زليصة المصادم وأزليصة اثروا  وأن صا كانصي 

ثزأ، وثن المادم أزلية والرو  أزلا وأن اهلل يخل  منصذ اثزأ، لصذا ياإلنسصان خلص  منصذ اثزأ كصرو ، ويكصون اإلنسصان ب صذا مو ودم منذ ا
المف وم أزلا وأن أزلية اهلل مصا  صا كت وائصق نلصري أو منتقصا، كمصا نصادى بص ن ن ايصة كصأ البشصرية سصتكون بحسص  المسصي  ن ايصة واحصدم 

ان نفسصضع و صصذم اثيكصار يلسصفية بصصأ مصزيا مصن الرنوسصية ويكصصر أيالتصون مصق محاوتتصصض التوييص  بصين ئصصوأ ومصصير واحصد بمصا يي صصا الشصيت
الفالسفة ب زلية المادم وئوأ الكتصا  المقصد  بخلص  المصادمع  صذم اثيكصار ويير صا  صا ي صصادمة للكنيسصة ومضصادم للتسصليم الرسصولا ممصا 

، [117]سصصصنواي تويلصصة، بصصصين م يصصصد ثيكصصارم م صصصأ مصصصن تسصصموا بصصصاثخوم التصصصواأ يصصأ بيصصص  يبصصصا  الكنيسصصة يختلفصصصون بشصصص ن يراهصصض، لمصصصدم 
وميصار  ل صصا، م صأ أبيفصصانيو  أسصقف سصصالمي  بقبصر ، وبصصين مصصن حصاوأ أن يميصصز بصين ميتقداتصصض ومصا ئدمصصض للقصرا  مصصن يرا  ايتراضصصية 
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الصصر  يسصصصور المسصصي :   ثنصصصض يو صصصد ي  صصصذا كلصصى  انصصص  ي مصصض الخصصصاتئ لقصصصوأ [118]م صصأ القصصصدي  أ ناسصصيو  الرسصصصولا والقصصدي   يصصصروم
خصيان ولدوا  كذا من بتون أم ات مي ويو صد خصصيان خصصا م النصا ي ويو صد خصصيان خصصوا أنفسص م ث صأ ملكصوي السصموايي مصن 

(، والتا ئصصد ب صا الصر  يسصور المسصي  المينصى الروحصا يتبق صا اوري صانو   لصى نفسصض حرييصا 44: 19استتار أن يقبأ يليقبأ    مي
 يسض مخالفا بذلح تياليم الكنيسةيخصى نف

يحا م ب ن كنيسة اإلسكندرية استدر ي يريو  وئتلتض بالسم ي ذا ايترا   لى الكنيسة وتاريخ ا وكصذ  لصم يقصأ بصض أي مص ر   أما ز مض وال
د مسصصيحا أو ييصصر مسصصيحا مصصن الصصذين  اصصصروا اثحصصداث، بصصأ أ مصصق الم رخصصون أن مصصوي يريصصو  كصصان  قابصصا كل يصصا لصصض ثنصصض مصصز   سصص

المسصصي  وأدخصصأ الكنيسصصة يصصا صصصرا اي  تلصصي كرازت صصا ورسصصالت ا سصصنواي تويلصصةع ي صصو يقصصوأ زا مصصا يصصا كصصذ  واضصص  ومكشصصوف بصصصأ 
الرا   يريو  كلى القستنتينية من منفام ببالد القصوت  كسصبانيا( بيصدما كصان ئصد اسصتقر  ادهصا  انهصا   " استدر  االسكندرانيونومفضو : 

ولمصصا انخصصدر وذ صص  ليلتقصصا  ا حرمييوم وعزلييوم ومثلييوا بسييمعته. لييم يريييوا لييه أن يمييوت فييي سييالم.اسييتدرجوم، بعييدمب ئصصصى اليصصالمي 
لقييي آريييوس باثسصصقف كسصصكندر يصصا بصصالد ئسصصتنتين اإلمبراتصصور، أمصصال  يصصا الويصصا  وحصصأ النصصزار الال صصوتا الصصذي أيضصص  اإلسصصكندرية، 

 :  وكنيسة اإلسكندرية  ع و ذا كذ  مفضو  وايترا   لى التارية مصيرم المفجع ومات مسموما  
( يكنيسصة اإلسصصكندرية كانصي رايضصصة بصصصورم متلقصة ليصصودم يريصو  كلصصى اإلسصصكندرية بص ي شصصكأ مصن اثشصصكاأ ولصصم تتالص  بيودتصصض ولصصم 1 

تستدر ض، كمصا ايتصرى شصيتان د يوسصف زيصدان و زازيلصض الشصرير  لصى الكنيسصةع بصأ أن أنصصارم و لصى رأسص م يوسصابيو  النيقوميصدي  صم 
لحصا   نصد اإلمبراتصور ئسصتنتين و يلصوا يريصو  يتلصا ر بقبولصض لقصانون اإليمصان اثر وذكسصا، ئصانون م مصق نيقيصة الذين سيو  ا بشصدم وال

وكت  كئرار بذلح بأ وكت  ئانونا ذكرنا نصصض يصا حينصض ولكصن شصي  اإلسصكندرية وأسصائفت ا ريضصوم بصصورم متلقصة وحصدث بسصب  ذلصح 
اندر أسصقف القسصتنتينية أن يقبلصض حتصى تحتصذي بصض بقيصة الكنصاه  ولكصن أليكسصاندر كصان اضترا  شصديد، يتلص  اإلمبراتصور مصن أليكسص

رايضصصصا ي صصصددم مناصصصصرو يريصصصو  بصصص ن اإلمبراتصصصور سصصصييزلض كذا لصصصم يقبصصصأ يريصصصو ، و نصصصا حصصصدث اضصصصترا  شصصصديد وانتقلصصصي الفوضصصصى مصصصن 
تصصا  تصصارية البتاركصصة لسصصاوير  بصصن المقفصصق:   اإلسصصكندرية كلصصى القسصصتنتينية، وكمصصا يقصصوأ  بصصد اليزيصصز  مصصاأ الصصدين يصصا تيليقصصض  لصصى ك

وتحرن موئفض  أي أليكساندر( أمام اإلمبراتور الذي حدد يوما يتم ييصض ذلصح  لصى مصرأى مصن ال ميصق، وتيقصدي المشصكلة ولكن صا لصم تلبصث 
بصذلح أئصالم  مي و صد خصصومض وياتصض دلصيال  لصى الرضص  اإلل صا، كمصا  صري332أن حلي ي  م بويصام يريصو  يصا نفص  اليصوم مصن  صام 

 ي[119]  مؤرخي الكنيسة جميعهم
( وكما  و واض  ي ن كنيسة اإلسكندرية كاني رايضة لض ولم تستدر ض من اثسا  بأ أن من ألص  يصا  ودتصض  صم أنصصارم وحصاولوا 4 

مصا بر الصض ور صاأ ك ادتض لرسكندرية ب مر اإلمبراتور، بأ وكان يا القستنتينية ب مر اإلمبراتور، ومصاي و صو محصات ب نصصارم ومح
اإلمبراتصور، يكيصف يصز م  زازيصأ د يوسصف زيصصدان وشصيتانض الشصرير زورا وب تانصا  بص ن كنيسصصة اإلسصكندرية  صا التصا اسصتدر تض وئتلتصصض ع 
أت  اهلل يا دي وأبيد  نح  زازيلح الذي من الواض  أن كل ح الم لوم لم يينيح  ليض يرلبصح وترلص   لصى يكصرحع بصأ أنصصحح أن تصذ   

ك نة كنيسصة اإلسصكندرية ليصصلا لصح يربمصا ي يلصح تنتصصر  لصى  زازيلصح، الصذي لصم يسصتتق كل صح المص لوم أن ييينصح  ليصض، يتيصود ثحد 
 كلى صفا  نفسحع

 
 أكذوبة تدمير السيرابيوم والمعابد الوثنية! – 2

كت تم صاأ سصيرابي ، ييقصوأ بلسصان الرا ص :   كصأ مصا حصولا كما صور د زيدان البابا  اوييلو  و و يدمر ميبد السيرابيوم وت يبقا منض 
يوم ا كان بدييا، كت ذلح التم اأ الباه  الذي يتوست التري ي  ريي بيد أسابيق، أنض تم اأ إللصض كصانوا يسصمونض سصيرابي  وئصد اسصتبقام 

ي وئصصد أئصصام لييوثنيين المعتصييمين فيييه، بعييدما هدمييه علييى رؤوس اأسصصقف اإلسصصكندرية السصصاب   يوييلصصو  مصصن ميبصصد السصصيرابيوم الكبيصصر
اثسصقف التم صصاأ البصصاه  يصصا وسصصت التريصص ، ليف صق الصصو نيين بمصصصير ميبصصود م، ويخلصصد انتصصصارم  لصي م بإ انصصة يل صصت م كلصصى اثبصصدي  صصرى 

لمصيالد الم يصد  دم الميبد الكبير يا اليام الذي ولدي ييض، أ نا سبق  شصرم وماهصة للشص دا ، الموايقصة لسصنة كحصدى وتسصيين و ال ماهصة ل
 ي[120] 
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م السصنة التصا أ لنصي يي صا المسصيحية كديانصة 391و و  نا كيادتض يربت المصاه ، التا أوحى لض ب صا  زازيلصض وشصيتانض الشصرير، بسصنة 
 رسصصصمية لرمبراتوريصصصة الرومانيصصصة، وكصصص ن السصصصنة التصصصا أي لنصصصي يي صصصا المسصصصيحية كديانصصصة رسصصصمية لرمبراتوريصصصة الرومانيصصصة  صصصا سصصصنة مبتصصصدأ
المصصاه  والكصصوارثع ولسصي أدري  صصن أي مسصيحية يصصتكلم د زيصدان ع  صصأ  صا يصصا كوكص  المشصصترى أم يصا كوكصص  زحصأ، أم يصصا كتصصا  

 أساتير ألف ليلة وليلة ع وت كيف أوحى ب ا لض  زازيلض الشرير الذي لم يستتق كل ض الم لوم أن ييينض  ليض يررر بض ع
 ان:   مرري ب ما ة من ر اأ الكنيسصة يت  صون شصمات، وحصول م  مصاأ يحملصون ميصاوأي كما يصور المسيحيين و م ي للون ل دم اثو 

عي ويحكصا بلسصان أوكتاييصا مصا [121]كان اليماأ يرددون خلف م: باسم يسور اإللض الح ، سن دم بيوي اثو ان ونبنا بيتا  ديصدا للصر   
ى و صصا تقصص  مصصا  صصري مصصق زو  صصا، يصصا اليصصوم الصصذي وصصصفتض صصصورم وز مصصض أن المسصصيحيين ئتلصصوا زو  صصا ييقصصوأ:   يلصص   لي صصا اثسصص

بالمشهوم يي يقد كان زو  ا الو نا، يوصا دوما سيدم الصصقلا أن ي لص  لصض البخصور مصن أسصفارم، ويوصصلض للميابصد، وييصود يصا المسصا  
د  لصا مسصامي ا اليبصاراي سييداي كاني تخشا  ليض، وكان يست ين بقلق صاي لصم يكصن ييتصد بص ن الميابصد صصاري أمصاكن ختصرم، وكصان يصرد

ال ويصصا  التصصا ت مينصصا ل صصا: كل نصصا سصصيرابي   صصو الصصض اليصصالم، وتبصصد مصصن أن نل صصر احترامنصصا لصصض ريصصم انصصف كصصأ المسصصيحيين، بمصصن يصصصي م 
اإلمبراتصصور  يودوسصصصيو  ال صصانا نفسصصصض ييي وكانصصصي تكمصصأ حكايت صصصا يتخبرنصصا أن زو  صصصا خصصصرن ذاي صصصبا  ليضصصصق البخصصور يصصصا الميبصصصد 

 تليه المجرميون و يادتهم ي كان ئاهما بشر  المينا ، يحوصر  ناح، تقصد حاصرم أ صأ ديانتنصا ييي أ  شصي و صا تقصوأ: الصرير الذ
 ي، و م يدمرون الميبدمن الرهبان

 66الر بان ت يقتلون 66ما  ذا الذي تقولين  -
 .األسقف ثيوفيلوس المهووس، وخليفته كيرلس األشد هوسا، وببركاي ربهم العجيبر بان اإلسكندرية يفيلون يي باسم  -
 يأر وح يا اوكتاييا -
أنهييم يطاردوننييا فييي كييل مكييان، تيصص ، مصصا  لينصصا مصصن  صصذا الكصصالم اآلني ولكصصن لمصصاذا تبصصدو يصصا حبيبصصا مت لمصصا  كصصذا، ومنحصصازا ل صصم   -

، ويصصصفوننا بصصالو نيين اثن صصا ي كن صصم يتكصصا رون حولنصصا كصصال راد، ويطييردون أخييوانهم اليهييود، ويهييدمون المعابييد علييي رؤوس النيياس
 ي[122]  مثل لعنة حلت بالعالميمألون البالد 

  الصصذي يقتلصصون  ربهييم العجيييبو نصصا يصصص   زازيصصأ د زيصصدان وشصصيتانض الشصصرير ليناتصصض  لصصى ر  الكنيسصصة المسصصيحية الصصذي يصصصفض     
 ع بصصأ ويصصصف  األسييقف ثيوفيلييوس المهييووس، وخليفتييه كيييرلس األشييد هوسييا  باسصصمضع ويصصصف البابصصا  صصاوييل  والبابصصا كيصصرل    

أنهم يطاردوننا في كيل مكيان، ويطيردون أخيوانهم اليهيود، ويهيدمون المعابيد عليي رؤوس المسيحيين باللينة التا حلي  لى اليالم   
ي صأ يو صد سص  وازدرا  أك صر مصن  صذا ع الصدكتور  ع  إنهم يتكاثرون حولنا كالجراد، يميلون اليبالد مثيل لعنية حليت بالعيالمييي  الناس

يتبصصاكى يصصا كصصأ مكصصان ويصصد ا أنصصض لصصم يصص   ت للكنيسصصة وت  قاهصصد ا وت ئادت صصاع يمصصاذا كصصان يمكصصن أن يفيصصأ أك صصر مصصن  صصذا حتصصى ييتبصصرم 
 كسا م ع أن ما ئالض د يوسف زيدان و زازيلض الشرير لم يقأ بض الشيتان نفسضع

أسصصصقف اإلسصصكندرية السصصصاب   يوييلصصو   صصصدم   ميبصصصد يتانض الشصصصرير الصصصوا  خاصصصصة  نصصصدما يقصصوأ أن كمصصا  انصصص   زازيصصأ د زيصصصدان وشصص
 ي ووضصق  لصى يصالف كتابصض  صذم الصصورم الم صاورم التصا تشصير  ، بعدما هدمه على رؤوس الوثنيين المعتصمين فيهالسيرابيوم الكبير

ما ئالض الم رخصون المياصصرون لصض، حيصث يقصوأ الم رخصون الكنسصيون  كلى انتصار البابا  اوييل   لى الو نييني و نا نقأ الحدث بيك 
(، أن Socrates-( وسصصصصصصوئريت   سصصصصصصقرات Rufinus( ورويينصصصصصصو   Sozomenالصصصصصصذين كصصصصصصانوا مياصصصصصصصرين لألحصصصصصصداث، سصصصصصصوزومين  

ولصي   صدم ا م(  و الصذي تالص  بتحويصأ الميابصد الو نيصة كلصى كنصاه  Theodosius I ،319 – 393اإلمبراتور  يودوسيو  اثوأ  
كما ز م  زازيأ د زيدانع يلم يقم البابا  اوييل  وت ييرم من باباواي اإلسكندرية ب دم ميبصد واحصد، بصأ حولصوا بيضص ا أو أ صزا  داخل صا 
 كلصصى كنصصاه  وتركصصوا البصصصائا كمصصا  صصو، والصصدليأ  لصصصى ذلصصح اليصصدد الكبيصصصر مصصن بقايصصا الميابصصد التصصصا مصصا تصصزاأ ئاهمصصة حتصصصى اليصصوم م صصأ ميبصصصد

سصصوي بالصصصدير البحصصصري وميبصصد الرامسصصصيوم الصصصذي بنصصصام رمسصصي  ال صصصانا وميبصصصد أبصصا سصصصمبأ الصصصذي بنصصصام رمسصصي  ال صصصانا أيضصصصا  وميبصصصد حتشب
منتوحت  ال انا الذي ب وار ميبصد حتشبسصوي بالصدير البحصري وميبصد الكرنصح والصذي كصان ييصد أكبصر دار لليبصادم يصا اليصالم القصديم وميبصد 

 ض حور  وميبد الملح خفرر ب وار  رم خفرر وميبد مصتبة ب وار  رم زوسر المدرن يي الةاثئصر وميبد اديو ليبادم اإلل
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م 1964وتنقأ لنا الراحلة كيزي  المصري يصا كتاب صا ئصصة الكنيسصة القبتيصة  صن اث  ميشصيأ  وليصان الفرنسصا الصذي زار مصصر سصنة 
م( بينصصوان   اآل صصار القبتيصصصة تبيصصا لمالحلصصة اث   وليصصصان 1926القبتيصصة   اليصصصدد السصصاد   وتصصم نشصصر مالحلاتصصض يصصصا م لصصة   اآل صصار 

 بالفرنسصصية(  ، والصصذي زار  صصددا مصصن الميابصصد القديمصصة التصصا ترك صصا الفرا نصصة وتحصصل أن المصصصريين ا تنقصصوا المسصصيحية ولصصم ي صصدموا ميابصصد م 
ا مصصن الميبصصد كنيسصصة ولصم ي صصدوا حر صصا أن يقيمصصوا صصصلوات م داخصصأ  صصذم القديمصة بصصأ حولو صصا كلصصى كنصصاه  ويصصا بيص  اثحيصصان كرسصصوا  صصز   

الميابصد القديمصصةي وئصصد و صصد اث   وليصان كنيسصصة يصصا صصصحن ميبصصد دنصدرم وا نتصصين يصصا ميبصصد اثئصصصر وا نتصين أخصصريين يصصا ميبصصد الكرنصصحي 
نصصض لصصم يبصص  اآلن أ صصر ل صصذا الصصدير ييصصر كصصذلح وي صصد أن ميبصصد الملكصصة حتشبسصصوي ئصصد تحصصوأ كلصصى ديصصر أتلقصصوا  ليصصض الصصدير البحصصريي  لصصى أ

 ي[123]الصلبان المرسومة  لى  درانض
وئد بدأ المسيحيون، الذين كانوا يا ذلح الوئي يم لون اثيلبية، يا تحويأ السيرابيوم كلى كنيسصة بيصد موايقصة اإلمبراتصور  يودوسصيو  

اسصصيو  الصذي كصصان مخفيصصا  و رضصوم أمصصام ال ميصق وئتيصصوا اث صصزا  سصصيرابي  وكشصفوا تم صصاأ اإللصصض الصو نا ديوناثوأ وئصاموا بصصإنزاأ تم صاأ 
التناسصلية منصصض والتصصا كانصصي ترمصصز للخصصصوبة والتصصا كانصصي لصصا رم ورأوا أن بقا  صصا يخصصأ بصصاآلدا  اليامصصةي وتصصصور المسصصيحيون أن كشصصف 

لو نيصون مصن ذلصح يصدبروا مص امرم يصصا  صذم التما يصأ لليامصة والتصواف ب صا يخ ل صم وي يل صم ي منصون بالمسصيحية، ولكصن ذلصح أ صار حفيلصة ا
صمي وئتلوا  صددا  كبيصرا  مصن المسصيحيين و رحصوا يخصرين وأحصاتوا بميبصد السصيرابيوم  أي ميبصد سصيرابي ( الصذي كصان يقصف كالقليصة يصو  

كتبصصةي  ضصبة ممصا ائتضصى بنصا  مهصة سصلم للوصصوأ كليصض، وكصان بنصصا م الضصخم يضصم بصين  وانبصض  يكلصا كيصزي  وسصيرابي  والمتحصف والم
وئبضصوا  لصصى الك يصصر مصصن المسصصيحيين وئصصاموا بتيصصذيب م وأ بصصرو م أن يقصدموا ذبصصاه  لألو صصان والصصذين ريضصصوا، مصصن المسصصيحيين، تقصصديم  صصذم 
الذباه  صلبو م وكسصروا أر ل صم وئتلصوا الصبي  بتريقصة وحشصية  صدا  يسصادي الفوضصى و مصي الفتنصة ي صا  الحكصام وح صوا الصو نيين  لصى 

م( حصصصصاكم اإلسصصصصكندرية ورومصصصصانو  Evagrius  )391أن يضصصصصيوا سصصصصالح م ويسصصصصلموا السصصصيرابيوم، و صصصصا  كيفصصصصا رو   أتبصصصار القصصصصوانين و 
 Romanus ) ئاهد الكتاه  بمصر ولكن م لم يستتييوا ييأ شصا  ي رسصلوا لرمبراتصور ليبلرصوم بمصا يحصدثي يص يل  الو نيصون السصيرابيوم

قصا  اإلمبراتصور بسصب  مصا ائتريصومي وكصان يقصود م ويرصذي  صورت م شصخ  كصان  لى أنفس م وأ دوا مقاومة شرسة بسصب  خصوي م مصن  
والصصذي اسصصترأ أن صم كصصانوا  صصاهرين بسصب  تصصدمير يل صصت م وكصان يقصصوأ ل صصم أن المصصوي  Olympiusيرتصدي زي الفالسصصفة يصصد ى أوليمبيصو  

ما  بسصصب  تصدمير اي ولمصصا  لصصم اإلمبراتصصور أيضصأ مصصن تصصرح يل صة يبصصاه م وأن القصصوى التصا تختبصصئ يي صصا سصتترح التما يصصأ وتصصصيد كلصى السصص
ب ذم اثحداث أ لن أن المسيحيين الذي ئتلوا يا  صذا الحصدث ييتبصرون مصن الشص دا  ثن صم تص لموا ث صأ اإليمصان، وأمصر بصاليفو والحريصة 

ة والتصصا كانصصي سصصببا يصصا للصصذين ئتلصصو م وكصصان ي مصصأ بصصذلح أن يصصدركوا الحصص  المسصصيحا ويقبلصصوا اإليمصصان وأمصصر ب صصدم الميابصصد يصصا اإلسصصكندري
التحصري  اليصام  لصى الفتنصةي و نصد ئصرا م اثمصر اإلمبراتصوري  لصصى اليامصة صصا  المسصيحيون صصيحة  اليصة مصن الفصر  ثن اإلمبراتصصور 
ألقى بالكرم يا مليص  الصو نيين، ي رتيص  الو نيصون الصذين كصانوا يحرسصون السصيرابيوم  نصد سصمار  صذا الصصيا  ي خصذوا يصا ال صر  وسصيتر 

 ي[124]مسيحيون  لى المنتقة وصاري ل مال
ولصصم يتيصصصر  المسصصيحيون متلقصصصا للصصو نين أ نصصصا  يصصصرار م مصصن السصصصيرابيوم ولصصم يلحقصصصوا ب صصصم أي أذى ثن صصم رأوا أن اتنتقصصصام  صصو أ صصصدار لصصصدم 

أن بيص  الصو نيين  صم الصذين الش دا  الذين ت ينتقم ل م كت اهلل وحدمي كما لم يفكر المسيحيون يا  دم الميبصد أو كشصياأ النصار ييصض بصأ 
أشصيلوا النصصار  نصصد خصرو  م وانسصصحاب م مصصن السصيرابيوم يضصصبا وحنقصصا ي يسصارر المسصصيحيون  لصصى كلصى كخماد صصا حرصصصا مصن م  لصصى الكنصصوز 

 ي[125]التا تضم ا المكتبةي و كذا استتار المسيحيون أن يحايلوا  لى مبنى السيرابيوم ولم يت دم منض يير  يكأ سيرابي 
أن الصصو نيين  صصم الصصذي ئتلصصوا  صصددا  كبيصصرا  مصصن المسصصيحيين و صصذبوا  صصدد يخصصر ي كصصد لنصصا المصص ر  سصصوزومين ومياصصصرم رويينصصو  أيضصصا  و نصصا 

بالنسصبة للمسصيحيين ثنصض يخصالف ئصوأ الكتصا    وأ بروا الك يرين  لى تقديم ذباه  لألو ان،  ذا الفيأ الذي كان ييد من أشصنق الختايصا 
يصصام وحصصدم تيبصصد  ، وصصلبوا الصصذين ريضصصوا مصصن م ذلصصح و صصذبوا الك يصرين، ومصصق ذلصصح لصصم ييصصائب م اإلمبراتصصور المسصصيحا  للصر  كل صصح تسصص د وال

الميبصصد بيصصد أمصصصر  لصصى ذلصصح بصصأ مصصنح م  فصصوا وحريصصةي و صصذا  كصص  مصصا أد صصام  زازيصصصأ د زيصصدان وشصصيتانض كصصذبا وتلفيقصصا ،  صصم  ربصصوا مصصن 
 اإلمبراتور ب دم الميابد ومن كان يقود م  ر  كلى كيتاليا ولم يم  أحد م ت من المسيحيين وت من اإلمبراتورع

والسصص اأ اآلن: مصصن أيصصن أتصصا د زيصصدان بصص ن البتريصصرح  صصاوييلو  ئصصد دمصصر الميبصصد  لصصى ر و  مصصن ييصصض ع وت تو صصد أي ك ابصصة سصصوى أن 
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ئصصد ترلصص   ليصصض وخد صصض أو أو مصصض، ولصصم يسصتتق كل صصض المصص لوم أن ييينصصض  ليصصض يصصرا  يلفصص  ذلصصح متصص  را ب يكصصار شصيتانض أو  زازيلصصض الشصصرير 
بي  الكتا  الرربيين اليصريين المتحاملين  لصى الكنيسصة دون سصند أو دليصأ تصاريخا أو و صاهقا سصوى ئصول م أن البابصا  صاوييلو  كصان 

أكد  ميصق المص رخين الصذين كصانوا مياصصرين للحصدث  كص  ذلصح تمامصاي وئصد أكصد مصصدائية يميأ أحيانا  كلى الينفع وكما بينا أ الم يقد 
 ص ت  المص رخين الكاتصص  أيوتيصو  الصذي  صصا  يصا القصرن الرابصصق المصيالدي حيصث ئصصاأ يصا كتابصض  وصصصف  بانصة اإلسصكندرية(:   أن  صصذم 

كانصي د صوم مسصتمرم ت يص  ب  صالا المدينصة أن يسصتقوا مصن  المكتبة  مكتبة السصيرابيوم( التصا كانصي مفتوحصة لل م صور يصا سصا اي الن صار
 ي[126]منابق الحكمة

ويا  ذا المينى يقوأ اثرشمندريي  يتا  ت ييدا ل ذم الش اداي(:   لقد أنص  بيص  الكتصا  مسصيحا مصصر لحصرئ م مكتبصة السصيرابيوم، 
 :  ما يلا وبما أن  ذا الت ني  ئد ت دد يا أيامنا  ذم يقد أذ نا نشرم أ بتنا يي ا

 ي( أن السيرابيوم الذي كان يت لف من  دم مبان لم يحر 1 
 ي( أن ال ز  الوحيد الذي  دم من ذلح المبنى  و محرا  سيرابي 4 
 ي( أن مبانا السيرابيوم ئد للي ئاهمة بيد  ذا الحري  المز وم بيدم ئرون3 
بيينيصة الخزانصاي المليهصة بالكتص  يصا ميبصد السصيرابيوم كمصا ري صا  ( أن الم ر  أوروز الذي  ا  يا أيام  يودوسيو  الصرير ئد رأى2 

يصصا ييصصصرم مصصن الميابصصصدي وئصصصد أسصصا  بيصصص  الكتصصا  ي صصصم مصصصا صصصر  بصصصض أوروز  صصذا يبنصصصوا  لي صصصا ت مصصة الحريصصص  الصصذي الصصصصقو ا بالقصصصدي  
 ي[127] اوييل 

 لصى  زازيلصح وشصيتانح الصذي ترلص   ليصح وأوئيصح  و نا نقوأ للدكتور يوسف زيصدان؛ يصا دكتصور أتص  كل صح المص لوم ليلصض ي يلصح تترلص 
 يا كأ  ذم التلفيقاي واثكاذي ، بدون أي سند أو دليأ و اهقا كت تخميناي بي  الكتا  المتحاملين  لى الكنيسةع
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يمكنض كل ض الم لوم أن يترلص   ليصض، ووضصي م ك شصرار الروايصة، والكنيسصة  و لى  ك  المسيحيين الذين صور م شيتانض أو  زازيلض، لم
التا صور ا لض  زازيلض الشرير بالشيتانية المتخلفةع يقد صصور الفيلسصوية الو نيصة  يباتيصا بصصورم كل يصة مالهكيصة، بصأ ككصاهن كل صا ويصا 

التصا وصصف ا ب صا الكاتص  والمص ر  اإلن ليصزي كن زلصا  الصورم التا تخيل ا الرا   للمسصي ع وذاي نصور سصماهاع و صذا  كص  اثوصصاف
الصذي أخصذ د زيصصدان يكصرم روايتصصض  نصضع وكمم لصة للخيصصر وال مصاأ والنقصصا  والبصر، يتكامصصأ يي صا  نصصري اثنو صصة واليلصم بصصأ والسصمو والرئصصا 

ض، حتصصصى خشصصصيي أن يسصصصمق ييقصصصوأ بلسصصصان الرا صصص :   مصصصن ئبصصصأ أن تنتصصص  اثسصصصتاذم   يباتيصصصا( بشصصصا، لصصصأ ئلبصصصا يرت صصصف ويصصصزداد خفقانصصص
كصان  مر صا  هيباتيا امرأة و ور وجميلة، بل هي جميلة جدا. أو لعلهيا أجميل اميرأة فيي الكيون. 66ال السون حولا دئاتض المضصتربة

يصا حصصدود اثربيصصين، وكصصان أنف صصا  مصصيال  صصدا ويم صصا، وصصصوت ا، وشصصير ا، و ينا صا ييي كصصأ مصصا يي صصا، كصصان أب صصا مصصن كصصأ مصصا يي صصاي ولمصصا 
زاد ب ا  ا ت لقاي  ريي بيدما رايت صا بشص ور، أن صا اشصترلي بصاليلم مصن صصرر ا،  لصا يصد أبي صا الرياضصا الشص ير  يصون، و ريصي تكلمي 

أن ا سا دتض، و ا بيد مرا قة، يا شروحض التا دون ا  لا أ ماأ كلوديو  بتليمو  صصاح  كتصا  ال رراييصا، والكتصا  الكبيصر يصا 
 ي[128]الفلح  

وكلنهيا كيائن سيماوي هيبط إليى األرض  يباتيا ييي أكاد أن اكت  اسم ا اآلن، أرا ا أماما وئد وئفي  لا منصصة الصصالة الفسصيحة، " 
كانيت لهيباتييا تليك الهيئية التيي تخيلتهيا دوميا ليسيوع المسييح، جامعية بيين  من الخييال اإللهيي، ليبشير النياس بخبير ربياني رحييم.

ا زر يية خفيفيية ورمادييية، وفيهييا شييفافية. فييي جبهتهييا اتسيياع ونييور سييماوي، وفييي ثوبهييا الهفهيياف فييي عينيهيييييي  الر يية والجييالل
وو فتهييا، و ييار يماثييل مييا يحييف باإللهيية ميين بهيياء .. ميين أي عنصيير نييوراني خلقييت هييذم المييرأة؟ ... كانييت تختلييف عيين بقييية 

ر نحتهيا، وبيلي عطير سيماوي سيبكها؟ ... فلن كان اإلله خنوم هو اليذي ينحيت أجسيام النياس، فمين أي صلصيال طياه 00الناس؟
 .[129]" 00يا الهي، أنني اجدف

ي كنصي ئصد درسصي الفلسصفة سصنين يصا أخمصيم فروعتني عيناها  كني أتابي ا بنلراي ت  ة، وئد نلري  ا نحوي أ نا  كالم ا مرتين، 
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يية، كييف يمكين للعقيل اإلنسياني أن يستشيف كانيت تشيرح لنيا بللية يونانيية را يير أنا لم اسصمق مصن يير صا، م صأ  صذا الصذي ئالتصضي 
، وأن يصصأ بصصالف م كلصصى ميريصصة  صوا ر اثشصصيا ، وبالتصصالا يميصصز أ راضص ا وصصصفات ا المتريصصرم ييي كصصان ي صصري النلييام الكييامن فييي الكييون

ا ييصضي حتصصى  لصا لسصصان ا  بصاراي مصصن مبصاد  الفلسصصفة،  بصاراي تالمصصا سصميت ا مصصن يير صا، لكن صصا نتقصي ب صصا وك ن صا تفصصت   قلصا وتدسصص 
المشص ور مصصن كصصالم الفي ايورسصيين، م صصأ ئصصول م: اليصصالم  صدد ونرصصم يي شصصيري مصن  مصص  كحساسصص ا باليبصصارم، ومصن ر ايصصة نتق صصا ب صصا، أن 

 يالكاهناي كل ا كيقا اي منلومة واحدم ييي و لا  ذا النس ، ي مي من  بارات ا ما لم اي مض ئبل ا من أ أ الفلسفة  
فكرة أن ابقيي تابعيا لهيباتييا بقيية عميري، أو خادميا يسيير وراءهيا. وفكيرت فيي أننيي ليو عيدت إليى خايلتنا   ئبأ ن اية المحاضرم، 

أوكتافيا، واعتذرت إليها عن خداعي لها طيلة األيام الثالثة، فقد تسامحني. سلتعلل لها بيلنني خشييت أن افقيدها، فيلثرت الصيمت، 
ثانية، فلعيش معها، وأنسي األوهيام التيي تمليؤني وتسيير خطياي إليى حييث ال  ألنني ارتبكت، ولسوف تسامحني اوكتافيا، وتقبلني

 . 131اعلم " )ص
 م يصور لض  زازيلض أو شيتانض ري  الكنيسة بصصورم متخلفصة للفلسصفة والفالسصفة ييقصوأ:   لمصا أخبرتصض  احصد ر صاأ الصدين( يصوم السصبي 

،  ذا ت ي صوز أبصدا ييي واخبرنصا يز صا، بص ن  صذا الفيصأ لصو ائتصرف، ي صو بنيتا الخرون يدا للذ ا  لمحاضرم  يباتيا صا  يا: يا أخا
أليين تسييمع خطبيية األحييد ميين البابييا ممصصا ت يرتفصصر يي ونصصصحنا كت اذكصصر اسصصم ا مصصرم  انيصصةي أضصصاف مصصا مينصصام: أن صصا ختيصصة  لمصصا، 

تيه، أميا مين نياحيتي، فيال تخيش شييئا. كيرلس، األسقف األعلم من اجل الذهاب لرؤية شيطانه .. لن يلفر لك هذا الذنب إذا ا ترف
 ي[130] سوف اعد ما سمعته منك مزاحا ثقيال، ولن احدث به أحدا أبدا 

ويضيف أنض لو  رف ر اأ الكنيسصة أنصض يصذ   لمحاضصراي  يباتيصا ليصاملوم كالمرتصد  صن اإليمصان:   سصوف ييصدوننا مارئصا، وييصصفون 
ليين ي والمسصيحية اليصصوم،  صا الصدين الرسصصما لرمبراتوريصة كل صاي اإلمبراطييور جولييانعصيفوا بالييذين ارتيدوا عيين الديانية أييام بصا م لمصا 

 66ويسصيدون  صم م لمصا سصيدي امصاأنجو من وشايات الجماعية الرهيبية المسيماة محبيي اهالم، وسيوف القيي بسيببهم مصيير أبيي، 
داد تقصصدير ا لصصا، و صصا  لصصا كصصأ حصصاأ تقصصدر كصصأ ولكننصصا أتحصصر  شصصوئا لر يصصة  يباتيصصا يصصدا، ولسصصوف أنائشصص ا يصصا المسصصاهأ الفلسصصفية، ييصصز 

يا اللرة اليونانية: السامية ييي  ا تكبرنا بيشر سصنواي يقصت أو خمسصة  شصر  امصا، و صو  هيباتياكنساني أن ا مصدا  لمينا اسم ا 
اوكتافيييا ميين أن  ... فلتتخيذني ابنييا لهييا أو أخيا اصييلر، أو ييلتي يييوم فتحبنيي، ويكييون الحييال بيننيا مثلمييا ذكيرتيصار  لصي  بصصالكبير 

 .[131]النساء اللواتي أحببن رجاال اصلر منهن سنا، جعلن منهم السعداء ... ولكن، ال سعادة وال غبطة في هذا العالم "
 كصذا يفتصري  لصى الكنيسصصة دون أي سصند أو دليصأ كت مصا يصصوحا لصض بصض شصيتانض أو  زازيلصصض الشصرير الصذي لصم ييينصصض كل صض المص لوم  ليصصض  ع 

ن كان لض أي كلمام بتارية الكنيسة أن يقصوأ لنصا: مصن أيصن أتصا بمصا نسصبض زورا وتضصليال  بص ن البابصا كيصرل   مصود الصدين وصصف ولنس لض أ
 يباتيا بالشيتانة وأن اتستمار ل ا كان ييتبر يا نلر الكنيسة والبابا ذنبا  ت يرتفصر ع  صأ يمكصن أن يصصأ التلفيص  كلصى  صذا الحصد مصن 

بالييذين ارتييدوا عيين الديانيية أيييام اإلمبراطييور التصصارية ع كمصصا نسصص لض ونقصصوأ لصصض: كيصصف  صصصف ر صصاأ الكنيسصصة   الت نصصا  لصصى الحقيقصصة و 
  ع أن الكنيسة لم تقرر أي  قوبة ضد الذين ارتدوا  صن اإليمصان ولصم تكصن تملصح ذلصح ثن صم ارتصدوا يصا  صصور كانصي الكنيسصة  جوليان

مضصصت دم بشصصدم بصص وامر مصصن الحكصصام ولمصصا توئصصف اتضصصت اد لصصم تفيصصأ شصصيها  ضصصد الياهصصدين مصصن م  انيصصة كلصصى اإليمصصان، بصصأ يصصا المسصصيحية 
 يالبداية كان يتر  الس اأ؛  أ يحتان المرتد للميمودية مرم  انية أم أن  ودتض كايية لكونض م منا ، وأنتصر الرأي ال انا

السصصب  يي صصا  صصو يترسصصة وشصصدم البابصصا كيصصرل   مصصود الصصدين:   كصصانوا يقولصصون أن الحصصاكم  ويصصصور الموا  صصة بصصين الحصصاكم أورسصصتي  وكصص ن
أورسصصتي  تصصصرد ر صصال مسصصصيحيا مصصن م لسصصصض، يرضصصص  البابصصا ويقولصصصون أن الحصصاكم ييصصصار  مصصا يريصصصدم البابصصصا مصصن تصصصرد الي صصود بييصصصدا  صصصن 

شصرئية، ورا  اثسصواري ويقولصون أن الحصاكم كصان يفتصر  اإلسكندرية، بيدما ترد م اثسقف  يوييلو  كلصى ربصق الي صود الكصاهن بال  صة ال
ييض أن يصير ث أ ديانتنا، كت أن الشيتانة  يباتيا تد وم كلى يير ذلحي ويقولون أن صا تشصترأ بالسصحر، وتصصنق اآلتي الفلكيصة ث صأ 

 يالتن يم والمشيوذين يي ئالوا أشيا  ك يرم، لم يتمهن كلي ا القلبا
م، حتصى اخصذ النصا  النشصيا و صم يصرددون الصد ا  ورا م ييي  صم صصار صصوي ناريصا مت   صا و صو يقصوأ ل صم: يصا اخصذ اثسصقف يييصد الصصال

أبنا  اهلل، يا أحبا  يسور الحصا، أن مصدينتكم  صذم،  صا مدينصة الصر  اليلمصىي يي صا اسصتقر مصرئ  اليلصيمي و لصى أرضص ا  صا  اآلبصا ، 
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ت رنا ا من الي صود، المتصروديني أ اننصا الصر   لصى تصرد م، وتت يصر مدينتصض مصن مي وسالي دما  الش دا ، وئامي د اهم الديانةي ولقد 
ولكن أذياأ الو نيين اثن صا ، مازالصي ت يصر يبصار الفصتن يصا ديارنصاي أن صم ييي صون حولنصا يسصادا و رتقصة، يخوضصون يصا أسصرار كنيسصتنا 

يمانكم القويم، يريدون ك صادم بيصي اثو صان الكبيصر الصذي أن صدم مست زهين، ويسخرون مما ت ييريون، ويليبون يا مواتن ال د ليشو وا ك
 لصى ر وسصص م ئبصأ سصصنتين، ويصصودون تيميصر مدرسصصت م الم  صصورم التصا كانصصي تبصث الضصصالأ يصصا اليقصوأ، ويفكصصرون يصصا ك صادم الي صصود مصصن 

ف يحصبت مسصا ي م الدنيهصة، وسصوف الربق الذي سكنوم كلى داخأ أسوار مدينتكمي لكن الر ، يا  ند الر ، لن يرضصى بصذلح أبصداي ولسصو 
يبصصدد أحالم صصم المريضصصة، وسصصصوف يريصصق ئصصذر  صصصذم المدينصصة اليلمصصى، ب يصصصديكم أنصصتمي مصصادمتم بحصصص ،  نصصود الصصر ي مصصصا دمصصتم بحصص   نصصصود 

لقد صد  ربنا يسور المسي ، حين نت  بلسان من نور، يقاأ: الح  يت ركمع يتت روا يصا أبنصا  الصر ، وت صروا أرضصكم مصن  66الح 
أ أ اثو اني ائتيوا السنة الناتقين بالشري ألقو م مق مياصي م، يصا البحصر، وايسصلوا اآل صام ال سصميةي اتبيصوا كلمصاي المخلص ، دن  

كلمصصاي الحصص ، كلمصصاي الصصر ي وا لمصصوا أن ربنصصا المسصصي  يسصصور، كصصان يحصصد نا نحصصن أبنصصا م يصصا كصصأ زمصصان، لمصصا ئصصاأ: مصصا  هصصي ثلقصصى يصصا 
 ياثر  سالما، بأ سيفاع  

ا يفتري ت  لى القدي  كيرل  يقت بأ  لى المسي  نفسض  نصدما يسصتخدم ئولصض:   مصا  هصي ثلقصى يصا اثر  سصالما، بصأ سصيفاع   و ن
أما   ال بمف وم ومرزى كالم المسي  أو ت صا ال لحص   صو ييلمصضع ويصا كلتصا الحصالتين يقصد خذلصض  زازيلصض الشصرير وأوئيصض ييمصا ت ي ص  

 اي  لميض م لضع يقد كان الر  يسور المسي ،  ندما ئاأ  ذا الكصالم، يتحصدث  صن ائتصرا  صصلبض ومصا أن يقق ييض من يحصأ  لى در 
سصيحدث للتالميصذ أ نصا  كصصرازت م لليصالم باإلن يصأ يقصصاأ ل صم:   يمتصى أسصصلموكم يصال ت تمصوا كيصصف أو بمصا تتكلمصوني ثنكصصم تيتصون يصا تلصصح 

أ رو  أبصيكم الصصذي يصتكلم يصصيكمي وسيسصلم اث  أخصصام كلصى المصصوي واث  ولصدمي ويقصصوم السصا ة مصصا تتكلمصون بصصضي ثن لسصتم انصصتم المتكلمصين بصص
اثوتد  لصى والصدي م ويقتلصون مي وتكونصون مبرضصين مصن ال ميصق مصن ا صصأ اسصماي ولكصن الصذي يصصبر كلصى المنت صى ي صذا يخلص ي ومتصصى 

ن ال سصصد ولكصصن الصصنف  ت يقصصدرون أن يقتلو صصاي بصصأ خصصايوا تصردوكم يصصا  صصذم المدينصصة يصصا ربوا كلصصى اثخصصرى ييي وت تخصصايوا مصصن الصذين يقتلصصو 
بالحري من الذي يقدر أن ي لح النف  وال سصد كلي مصا يصا   صنم ييي ولكصن مصن ينكرنصا ئصدام النصا  أنكصرم أنصا أيضصا ئصدام أبصا الصذي يصا 

ّر  اإلنسصان ضصد أبيصض واتبنصة السمواي ت تلنوا أنا  هي ثلقا سالما  لى اثر ي ما  هي ثلقا سالما بصأ سصيفاي يصانا  هصي ثيص
ضد أم ا والكنة ضد حمات اي وأ دا  اإلنسصان أ صأ بيتصضي مصن أحص  أبصا أو أمصا أك صر منصا يصال يسصتحقناي ومصن أحص  ابنصا أو ابنصة أك صر 
منا يال يستحقناي ومصن ت ي خصذ صصليبض ويتبينصا يصال يسصتحقناي مصن و صد حياتصض يضصيي اي ومصن أضصار حياتصض مصن ا لصا ي صد اي مصن 

(ي كذا يصالر  يسصصور يصصتكلم  صن اضصصت اد سصصيقق  لصى التالميصصذ و صصن 26-19: 16قصبلكم يقبلنصصا ومصن يقبلنصصا يقبصصأ الصذي أرسصصلنا    مصصيي
ئتاأ سيحدث للم منين بالمسي  من أخوت م ووالدي م يي الة يا البيي الواحصد بسصب  كيمصان الصبي  وريص  الصبي  لريمصان بالمسصي ، 

يقصاأ لصصض ون باسصصم المسصي ع وئصد أكصصد ذلصح  نصدما حصاوأ تلميصصذم بتصر  أن يصدايق  نصصض بالسصيف   ولصي   صن حصر  يمكصصن يشصن ا المسصيحي
يسور رد سيفح كلى مكانصضي ثن كصأ الصذين ي خصذون السصيف بالسصيف ي لكصوني أتلصن أنصا ت اسصتتيق اآلن أن اتلص  كلصى أبصا ييقصدم لصا 

 ي(33و34: 43   مي أك ر من ا نا  شر  يشا من المالهكة
يدان نقأ كالم شيتانض أو  زازيلض الشرير، الذي لم ييينصض كل صض المص لوم  ليصض، ييقصوأ:   ا تصزي ال مصور م تا صة، حتصى كصاد ويواصأ د ز 

ا تيا  ا يبلو الراية ييي ورا  كيرل  يكرر ب ديرم الحماسا اآلسر، ئوأ يسور المسي : ما  هي ثلقصى يصا اثر  سصالما، بصأ سصيفاع 
بحدتصض حصدود ال نصودي بصدا النصا ، يصرددون ورا م اليبصارم ولصم يكفصوا كت حصين ئتصق التصرداد بصصرخة كالر صد، ييزداد  يان ال مور، ويقار  

ذلصح الضصخم الميتصصاد  لصى كن صا  ختصص  يصوم اثحصد الناريصصة، أ نصى بتصر  ئصصار  اإلن يصأ تومصا بكنيسصصة ئيصصرون الصذي أنف صصر مصن بصصين 
ثييم وان الشصيتاني سصصكي اثسصقف، يسصصكن النصا  كت بتصر  القصصار  يي ال مصور ئصاهال: بيصصون السصما ، سصصوف نت صر أر  الصصر  مصن أ صص

أخذ بعيهم يعيد وراء عبارته، وأياف إليها احيدهم الترنيمية المرعبية: بسيم اإلليه الحيي سينهدم بييت األوثيان، ونبنيى بيتنيا جدييدا 
 ييي اثو انييي بيون السما  سوف نت ر أر  الر  من أ وان الشيتان ييي بسم اإللض الحا سن دم ب للرب

استدار اثسقف، يتناوأ صول ان، ورييض يا ال صوا  ليرسصم بصض  المصة الصصلي ، يا تصا  الكنيسصة  صو  ال مصور ييي تصداخلي ال تايصاي 
 يواصتخبي،  مي اليقوأ، و مي القلو  منذورم بحادث  سيم



و صم يصرددون  بارتصض ال ديصدم: بيصون السصما  سصوف كان بتر  القار  أوأ من تحرح نحو البا ،  م تحرح من خلفصض النصا   ما صاي 
 ي[132]نت ر أر  الر   

وأياف إليها احدهم الترنيمة المرعبة: بسم اإلله الحيي سينهدم بييت و نا يلف   بارم مقدسة ويحول ا كلى  بارم مر بة  ندما ئصاأ:   
ث ولصم يقصأ بصض أحصد مصن المص رخين، ونسص لض  صأ اسصتخدام  ع و نا نقوأ لض، يضال  ن أن ذلح لصم يحصد األوثان، ونبنى بيتنا جديدا للرب

  التصا اسصتخدم ا المسصلمون  نصد يصت  مكصة، بصأ و نصدما اسصتخدم ا المصصريون  نصد  بصور ئنصام السصوي  وائتحصام خصصت  اهلل أكبير بصارم   
دكتصصور ليلصصض ييينصصح  لصصى م وال صصادم سصصينا  كانصصي  بصصارم مر بصصة ب صصذا المف صصوم ع أتصص  كل صصح المصص لوم يصصا 1913بصصارليف يصصا نصصصر أكتصصوبر 

  زازيلح الشرير ويخلصح منض يييود كليح صفا  نفسحع
 :   م يصور المسيحيين بقيادم الشما  بتر  وبتحري  من البابا كيرل   مود الدين و م يقتلون  يباتيا بتريقة بشيض  م يقوأ

   اكت  يا  يبا اكت  باسم الح  المختزن ييح
 ييا  زازيأ ييي ت ئدر -
 ت ت بن، يالذي رأيتض بيينح لن يكتبض احد ييرح، ولن ييريض احد لو أخفيتضاكت  و  -

ويا الوئي الذي يصور ييض بشا ة المسيحيين و م يقتلون  يباتيا يصور  شيقتض أوكتاييصا و صا تضصحا بنفسص ا إلنقصاذ  يباتيصا يتمصوي 
نية بالش يدم المتفانيصة التصا تضصحا بنفسص ا مصن أ صأ يير صا تحي اثئدامع أي يصور ئادم الكنيسة باإلر ابيين المتوحشين واليشيقة الو 

ييقوأ:   المرأم المسر ة نحونا كان  وب ا وشير ا يريان ورا  ا، وكنا ئد ائتربنا مصن ناحيصة البحصر ييي أئبلصي المصرأم ت صرى نحصو ال مصق، 
 صا اثذرر، يرييت صا  صن  يباتيصا، وألقت صا بقصوم حتى ارتمي يو   يباتيا، لانة أن ا بذلح سوف تحمي اي يكان ما كان متوئيصاي أندسصي يي

كلصصى  انصص  التريصص ي اصصصتدم رأسصص ا بالرصصصيفي وأنشصصا و   صصا، يصصتلتة بالصصدم والتصصرا ي حاولصصي المصصرأم أن تقصصوم، يضصصرب ا احصصد م  لصصى 
ويم صا، ويلتصة  رأس ا بخشبة  تية، ب تراي صا مسصامير يترنحصي المصرأم وسصقتي مصن يور صا  لصى ل ر صا، أمصاما، والصدم يتف صر مصن أنف صا

  وب ا  ند سقوت ا أماما، صرخي من  وأ المفا  م يي
يقد  ريت ا يي  صا لصم تيرينصا، يقصد كانصي تنصتف  و صا تلفصل أخصر أنفاسص ا و كصذا ماتصي أوكتاييصا، يصوم ال صوأ، تحصي أئصداما، مصن دون 

 يأن ترانا
اوكتاييصصا التصصا أ ا صصي دما  صصا الصصصخ ،  ر يصصي ختصصواي حتصصى التصصص  ل صصري ب صصدار بيصصي ئصصديم، لصصم أسصصتتق انتصصزار  ينصصا  صصن   صصة

ياشصصتدي ب نصصد الصصر  تلصصح الحمصصى التصصا تمتلصصح الصصذها  حصصين توئصصق صصصيدا وصصصاري  يصصون م ال احلصصة م صصأ  يصصون المسصصيورين، و ا صصي 
م بصواتن م تلبصصا لمزيصصد مصن الصصدم واتيتصصرا  ييي ت ميصوا يصصو   يباتيصصا، حصصين وئصف بتصصر  ليلصصتقت أنفاسصضي امتصصدي كلصصى يصد ا يصصد ماز صصة،  صص

 66امتدي أباد أخرى كلى صدر رداه ا الحريري الذي ت رأ، واتسة بالدما  والترا 
 ي[133]أمسكوا بإتار ال و  المترز وشدوا يلم يتخلق، وكاد بتر  يقق يو   يباتيا من شدم الشدم المبايتة  

ى ناصصصية التريصص  الممتصصد بحصصصذا ، ويكمصصأ وصصصفض يصصا تصصصوير ئسصصوم المسصصيحيين ودمصصويت م التصصا تخيل صصا بخيالصصض المصصري  ييقصصوأ    لصص
 صاحي   وز شمتا  تلو  بصلي : اسحلوا اليا رم ييي وك ن الي وز نتقي ب مر ال اع

صاري  يباتيا  ارية تماما، وم انة تماما ت ا صرف مصن أيصن أتصوا بالحبصأ الخشصن الصذي لفصوم حصوأ ميصصم ا، وأرخصوم لمتصرين أو  ال صة، 
يصصم ا ييي و كصذا  ريصي يوم صا مينصى كلمصة السصحأ التصا أوحصي بصض المصرأم كلصى بتصر  القصار   م راحوا ي رون ا بصض و صا ميلقصة مصن م

 ي[134]وأتبا ض  
 ويستفي  يا وصف ئسوم ئتأ  يباتيا و و يريد أن يرسة الفكرم يا ذ ن القار 

 ي[135]بتريقة تحر  القار   لى المسيحيين يا  دم صفحاي متتالية
ويختم الكات   ذم السرد  ندما يصأ كلى الرايصة التصا ختصت ل صا منصذ البدايصة و صا كلقصا  الرا ص  للصصلي   لصى اثر  وكص ن الصصلي  

أمسيكت الصيليب المعليق فيوق  و سب  كأ الباليا، ييقوأ بلسان الرا  :   بيد كبوتين، ا ت دي حتى وئفي منتصباي بيدي اليسصرى 
الذي كان يلفض حوأ  نقا، وتركتض يسصقت  لصى اثر  وسصت ذ صوأ ال ال صةي الرا ص  أنحنصى يالتقتصض، ، ي نقتق الخيت صدري وانتزعته
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والصبا ترا ق ختوتين نحو ال دار، والمرأم انتحبصي ييي ومضصيي مبتيصدا  صن م، يصارا مصن م، ومصن كصأ شصا  ييي وبصال تصدبر لمسصيايي 
شيققت رداء الرهبيان عين ريص  ييي يصور خرو صا مصن البوابصة، لم التفصي لشصا  يصا تريقصا، حتصى خر صي مصن بوابصة الشصم  سصا ة الم

، يتخدأ  لى  نباي مرري مصن ربصق الي صود الممتصدم بيوتصض  نصد السصور الشصرئاي كانصي كالب صم تنصب  خلفصا، وتكصاد ت خصذ برداهصا صدري
 يالمت دأ وراها، وكان الليأ  قيأ السواد

الكصون خصصال تمامصا مصصن الحسصصي ، واثنصي   صصن اثنص  وال صصن والمالهكصصة  لصم أ صصد احصد يصصا تريقصصا، ت مصن الي صصود وت مصن ييصصر م، يكصصان
والشصياتيني وكصان الصر  ياهص   نصى، أو كصان يسصتري  مصن خلص   ديصد، صصنيض يصا سصتة أيصام أخصرىي كنصي وحصدي أ صو  بصين التصين، 

صيفحة المياء ردائيي الكنسيي  هنياك رمييت عليىوالرماأ وأتراف البحر والبحيراي، واثر  والسبخة ييي مبتيدا  صن اإلسصكندرية ييي 
 ي، وبقى  لى  لبابا الداخلا المصنور من الكتانالمشقوق وغطاء رأسي

 ي[136]  لما رميت الرداء، أنزاح بعض الثقل عن روحي
 صو اتسصم اثوأ الصذي ا صرف بصض كلصى اآلن ييي  يبصا ييي ومصا  صو،  66 ذم، اسما  ديدا في لحلة اإلشراق المفاجئ  وأ تيي لنفسا 

 ي(103النصف اثوأ من اسم ا      كت
و نصصا يسصصتبدأ اسصصمض المسصصيحا باسصصم    يبصصا   مختصصصر    يباتيصصا  ، ويلقصصا بصصردا  الر بنصصة والصصصلي  أرضصصا  ميلنصصا تركصصض الن صصاها لريمصصان 

ا و صد ييصض سصلوتض المسيحا وأتبا ض لفكر  يباتيصا، بصأ كمصا يبصدو ييمصا بيصد، الصتخل  مصن أي ا صر لريمصان كت بمصا يقصودم كليصض  زازيصأ ومص
و زا م و و ممارسة ال ن ، الذي رأى ييض ال نة المفقصودم التصا خصرن بسصبب ا يدم وحصوا  مصن  نصة  صدنعع والصذي شصرحض باستفاضصة يصا 

 ممارستض مق أوكتاييا ومارتا والذي كان يتمنى أن يفيلض مق  يباتياعع
شصرا  بالنسصبة لرا بصض المز صوم  صا كلقصا  الصصلي   لصى اثر   ذم  ا و  ة نلر الكات ، د زيدان، واضحة ت لب  يي صا يلحلصة اإل

 ونزر ال و  الر بانا والتخل  من الر بنة والمسيحية يا ين واحد والتركيز  لى ممارسة ال ن ع  
كصان مصصن المقبصصوأ أن يقصوأ لنصصا أنصصض تصصصدى لمصن يرتصصدون الصصصلي  دون أن يسصتحقوا ذلصصح، وأن يصصوبة مصصن يلبسصون ال صصو  الر بصصانا بصصدون 
استحقا ، ولكن أن تكون لحلة اإلشرا  بالنسبة لرا بض الذي خلقض شيتانض أو  زازيلصض الشصرير، الصذي لصم يسصتتق كل صض المص لوم أن ييينصض 
لقاهصصض يصصا البحصصرع ألصصي  يصصا أئوالصصض  صصذم ئمصصة اتزدرا  بالمسصصيحية   ليصصض،  صصا اإللقصصا  بالصصصلي   لصصى اثر  وتمزيصص  ال صصو  الر بصصانا وال

 يخر ض  ن داهرم الحياد تماما ويضيض يا مصاف المزدرين بالمسيحية و قاهد ا ورموز اع والر بنة ع بأ وما
 صصم يصصز م كصصذبا  لصصى لسصصان را صص  ئمصصران أن اإلمبراتصصور أرسصصأ ل نصصة للتحقيصص  يصصا مقتصصأ  يباتيصصا ولكصصن البابصصا كيصصرل   مصصود الصصدين ئصصام 

ل يباتيصصا لصصم يصصصلوا لشصصا ، ولصصم تصصتم كدانصصة واحصصد مصصن ئاتلي صصا، وأن برشصصوت اع   أن القضصصام الصصذين أرسصصل م اإلمبراتصصور للتحقيصص  ييمصصا  صصرى 
 ي[137]الوائية مري ك ن ا لم تكنع  

ويقصصوأ  لصصى لسصصان نسصصتور   و صصأ أخبصصرح الح صصان يصصا  يبصصا، بصص ن كيصصرل  ديصصق ل صصذم الل نصصة القضصصاهية رشصصاوى ك يصصرم، وبصصذأ ل صصم ال صصدايا 
وئصصالوا أيضصصا أن اإلمبراتصصور  يودوسصصيو  ال صصانا اكتفصصا كصصا يتصصوى الصصصفحة النفيسصصة حتصصى يصصنتم  اثمصصر  نيصصم يصصا أبصصي، ئصصالوا ذلصصحي 

 !الدامية، بإرساأ تنبيض كلى الر بان السكندريين بيدم اختالت م بالنا  يا اثماكن اليامة بالمدينة
أ تمصصد م صصأ  و نصصا يت نصصى د زيصصدان  لصصى القصصدي  كيصصرل   مصصود الصصدين ولصصم ير صصق للمصصصادر اثئصصدم والتصصا سصص لي الحصصدث يصصا حينصصض بصصأ

م( يصصا كتابصصض   تصصارية أيصصوأ وسصصقوت الدولصصة الرومانيصصة   1192 -1131كدوارد  يبصصون  الك يصصرين مصصن الكتصصا  الرصصربيين  لصصى مصصا كتبصصض 
والذي كان متحامال  لصى الكنيسصة، م صأ الك يصرين مصن كتصا  القصرن ال صامن  شصر بدر صة شصديدم، والصذي بصالو مبالرصة شصديدم يصا اإلسصا م 

كن كتصا    يبصون(  صو اليصوم مصن اث مصاأ الكالسصيكية أن دي يوسف زيدان نفسض وصفض يا موئيض  لصى النصي بصالقوأ   للمسيحيةع كما 
التا ير ق كلي ا القار  اليام، ت المتخصصوني يقد  صا  م لفصض يصا القصرن ال صامن  شصر وا ت صد يصا التص رية تن يصار الرومصان، يصصار 

ا  صذا،  نصاح دراسصاي أخصرى أك صر تقصدما  وتخصصصا ي ممصا ي يصأ كتصا    يبصون(  مصال  ممتيصا  كتابض مش ورا  يا زمانصضي ولكصن يصا زماننص
ي كذا  كصصان  لصصى د زيصصدان أن ير صصق للمصصصادر اثئصصدم لصصو أنصصض كصصان يريصصد أن يقصصدم الحقيقصصة كمصصا ال مرجعييا  ألسيياتذة الفلسييفةليمصصوم القصصرا ، 

نفسصض أن  نصاح دراسصصاي أخصرى أك صر تقصصدما وتخصصصا  منصصضع كت حصد ي، ولكنصض ولألسصصف و صد ضصالتض يصصا كتصا   يبصون الصصذي يصرى  صصو 
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 يدأ ذلح  لى تنائ  واض  وميكيايلية يا تناوأ الحدث ع
المصص ر  الكنسصصا سصصصوئريت  مصصن القصصصرن الخصصام ، و صصذا المصصص ر  كصصان أئصصصر  و نصصد الر صصور ثئصصصدم مصصصدر تصصاريخا للحصصصدث والصصذي دونصصصض 

بسصب  موا  تصض لل رتقصة النسصتورية، ومصق ذلصح نر صق كليصض ثنصض المصصدر اثئصدم  للنستورية وكان متحامال  بشصدم  لصى القصدي  كيصرل 
يصصا  صصذا الحصصدث والصصذي سصص أ بتفصصصيأ ت يخلصصوا مصصن تحيصصز ضصصد كنيسصصة اإلسصصكندرية، ومصصق  صصذا لصصم يشصصر مصصن ئريصص  أو بييصصد ثي دور 

سصادي يصصا ذلصصح الوئصي ثن صصا كانصصي تقابصصأ للقصدي  كيصصرل ، و صصذا نص  مصصا ئالصصض:   أن صا   يباتيصصا( سصصقتي ضصصحية للريصرم السياسصصية التصصا 
أيورسصصتل  ك يصصرا وشصصار بصصين  امصصة المسصصيحيين أن صصا  صصا التصصا تمنصصق أيورسصصتل  مصصن استشصصارم البتريصصرح وبسصصب   صصذم الريصصرم أسصصرر بيضصص م 

ئصصوا و لصى رأسص م ئصصار  يسصمى بيتصر و صصا يصا تريق صا لمنزل صصا و رو صا مصصن مركبت صا وأخصذو ا لكنيسصصة تسصمى ئيصصرون حيصصث ئتلو صا ومز 
 ي[138]  ت ا كلى ئتق وأخذو ا كلى مكان يد ى سينارون وأحرئو ا  

السصابق، والصذي كصان يحصتفل بتقليصد ئبتصا ئصديم، نفص  التفصصيالي ولكصن ييلصأ مصن القصرن ( John of Nikiû وي كد  ون أسقف نوكيصو 
  يصصا تلصصح اثيصصام ل صصر يصصا سصصب  ذلصصح ب ن صصا كانصصي تشصصترأ بالسصصحر، و صصو أيضصصا  ت يشصصير ثي دور للقصصدي  كيصصرل  يصصا ذلصصح، ييقصصوأ: 

الموسصيقية يص يوي أنصا  ك يصرين بمكاهصد ا  اإلسكندرية ييلسوية و نية تسمى  يباتيا وئد كرسي كأ وئت صا للسصحر واإلسصترت  واآلتي
الشصصيتانية ييي يصصن    مصصور مصصن المصص منين بصصاهلل تحصصي ئيصصادم القاضصصا بيتصصر ييي وبصصدهوا يبح صصون  صصن المصصرأم الو نيصصة التصصا أيصصوي شصصي  

ى الكنيسصة اليلمصى المدينة والحاكم بفتنت اي و ندما  لموا بالمكصان التصا كانصي ييصض يتبيو صا وو صدو ا ييي وسصحبو ا حتصى وصصلوا ب صا كلص
المسصمام بقيصصصروني وئصصد كصصان ذلصح يصصا أيصصام الصصصوم، يمزئصصوا مالبسص ا و رو صصا ييي يصصا شصصوارر المدينصصة حتصى ماتصصي وحملو صصا كلصصى مكصصان 

يقصصوتن أن  Soldan and Heppeم كتص  كصصأ مصن 1996ي ويصصا سصنة [139]( وأحرئصصوا  سصد ا بالنصار  Cinaronيسصمى سصينارون  
 ي[140]م اثولى الش يرم التا  اني  ن تري  السلتاي المسيحية يباتيا ئد تكون الساحر 

م(، والصذي كصان يكصرم القصدي  كيصرل  بسصب  موئفصض 338 – 238وئد أنتشر بيد موت ا ختا  مزيف نشصرم المص ر  الصو نا داماسصيو   
والصصص  ييصصض ت مصصة ئتل صصا بالقصصدي  كيصصرل ع وكصصان  صصو المصص ر  ، [141]والصصذي كصصان   متل فصصا إل صصارم يضصصيحة مصصوي  يباتيصصا  مصصن الو نيصصة، 

 ع[142]القديم الوحيد الذي زن باسم القدي  كيرل  يا الموضور
وأ صصدا  المسصصيحية مصصن الملحصصدين م صصأ يصصولتير الصصذي كمصصا يقصصوأ دي مصصراد ( Edward Gibbon ويبصصدو أن مصصن  صصا  بيصصدم م صصأ  يبصصون 

الصذي    وبرترانيد رسيلو بض: أنض استيان بصورم    يباتيا   للتيبير  ن اشمهزازم من الكنيسة ومن الدين الموحى  يقصد: المصوحى بصضع( 
 يبصون   حصادث، خلصي مصن متا ص  الفالسصفة  ي وئصاأ وصف  يبون لقتأ    يباتيا   وئاأ ميلقا بامتيا  كن   اإلسكندرية، بيصد  صذا ال

( كانصصي اليقبصصة الوحيصصدم بصصين الحصصاكم ورهصصي  اثسصصائفة؛ وأن  صصذا اليصصاه  أزيصصأ Theonانتشصصري شصصاهية بصصين المسصصيحيين أن ابنصصة  يصصون  
ا و رو صا كلصى الكنيسصة سرييا ي يفا اليوم المحتوم ويا الموسصم المقصد  للصصوم الكبيصر حيملصي  يباتيصا مصن مركبت صا و صردي مصن مالبسص 

وذبحي بتريقة يير كنسانية ب يدي بتر  القار  وحشود متوحشة متيصصبة بصال رحمصة وكشصت  سصد ا مصن  لام صا ب صصداف المحصار 
 ي[143]وسلمي أوصال ا المرتيشة لل    

يلسصوية الو نيصة  يباتيصا كتبصوا تبيصا يا كتابصض   كسصكندرية يصا القصدم المتص خر  أن الكيتصا  الصذين كتبصوا  صن مقتصأ الفويقوأ كريستوير  ا  
ل قايت م ونلرت م الحضارية، يقد كت   يبون رأ  اليقالنية الرربية وضد المسيحية أن تيص  كيرل  و ما تصض اإلسصكندرية تتلص    

منصالرم أك صر التضحية بيذرا  ا تريي بالديانة اإليريقية وزر ي الصصدائة مصق أيوريسصتي   ، يصا حصين أن تشصارلز كن زلصا تكلصم  ن صا ك
من صا للمصصصادر القديمصصة، يصصا حصصين أن المصداييين  صصن كيصصرل  وضصصيوا اللصصوم يصا ئتل صصا بييصصدا  صصن البتريصصرح كلصى اليناصصصر التصصا لصصم يكصصن 
 ناح سيترم  لي ا يصا اإلسصكندرية، ولكصن أك صر المص رخين المصدئقين اختصاروا أن يتبيصوا تفسصير سصوئريت  الفلسصفا الال صوتا لصذا وصصفوا 

ضصحية للريصرم السياسصية التصصا كانصي سصاهدم يصا ذلصح الوئصصي  ي يفصا نلصر سصوئريت  كصان مقتصصأ  يباتيصا ييتبصر ضصروري ثن صصا  يباتيصا   ك
كاني تقف كح ر   رم يا تري  الصل  بين كيرل  وأيورستي ي بأ وي كد كريستوير     لى أن سصوئريت  لصم يكصن منز صا أبصدا مصن 

 ي[144]دم  لى كيرل  تضت ادم للنستوريينالتحيز يا تقديمض للحقاه   ن كيرل  بسب  حق
م(، والصصذي وصصصف Charles Kingsley  1918- 1813أمصصا اليصصالم اإلن ليصصزي والمصص ر  والرواهصصا وأسصصتاذ ال اميصصة تشصصارلز كن زلصصا 
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فوضصصى مقتصصأ  يباتيصصا ب سصصلو  رواهصصا يقصصد نفصصى تمامصصا أي ت مصصة  صصن القصصدي  كيصصرل  بصصأ أنصصض ي كصصد تحصصذير القصصدي  كيصصرل  لليامصصة مصصن ال
ولقييد كييانوا يييدبرون الهجييوم علييى منزلهييا فييي الليليية والمسصصا  ب يباتيصصا:   أن صصم  اليامصصة( يبرضصصون ا، وينسصصبون كلي صصا  صصراهم ر يبصصةي 

ييي ولكن يبدو أن الشصي  خشصى مصن يضص  اثنبصا كيصرل  الصذي اصصدر تحصذيرم ل صم بصاثم  أنصض أن  المايية لوال خوفهم من كيرلس
 ي[145]صفو يسيكون نصيبض الحرم واليقا   ت اسر أحد وئام بتيكير ال

كما أشار البي ، بدون أي سند أو دليأ، أن ر بان وادي النترون اشتركوا يصا ئتصأ  يباتيصا، وح صت م يصا ذلصح أن صم  صا وا مصن وادي 
هة را ص  الصذين  صا وا النترون لم ازرت م لبتريرح اإلسكندريةع و نا ي   أن نميز، كما يرى اليلما  المحايدين، بصين الحصوالا خمسصما

كلصى المدينصة مصن صصحرا  النتصرون ليصداييوا  صن بتريصرك م والحشصود المسصيحية التصا ئتلصي  يباتيصا، يلصم يصنرم  الر بصان الخمسصماهة يصصا 
 لصى ذلصصح بقول مصصا:   كانصصي  H. Wace and W.C. Piercyئتل صا، بصصأ كصصان اللصوم كلصصض يقصصق  لصى اليامصصة مصصن المسصصيحييني وييلص  

تادم  لى اتتصاأ ب ورستي  ]الحاكم[؛ و صذا أ صار اليصداوم ضصد ا بصين شصي  الكنيسصةي وكصان اتت صام  صو أن صا كانصي السصب  ] يباتيا[ مي
يا  دم و ود  الئة  يصدم بصين أورسصتي  واثسصقف  كيصرل (ي ول صذا السصب  أنقصاد بيص  مصن المتيصصبين السصرييا الرضص  ورا  بيتصر 

انصصي  اهصصدم كلصصى البيصصي بيصصد رحلصصة مصصا، و صصذبو ا مصصن مركبت صصا وسصصحبو ا كلصصى الكنيسصصة المسصصمام القصصار  وتصص مروا ميصصا  وانتلرو صصا  نصصدما ك
 ي[146](، و رو ا وئتلو ا ب صداف المحار  Caesariumئيصرون  

، منائشصة مصو زم  صن حاد صة  يباتيصصا [147]يصا كتابصض  كيصرل  أسصصقف اإلسصكندرية والصصرار الكريسصتولو ا( J.A. McGuckinويقصدم 
ويشصصر  بمنتقيصصة أن  صص ت  المصص رخين الصصذين ات مصصوا القصصدي  كيصصرل  بقتصصأ  يباتيصصا يتكلمصصون  صصن اثحصصداث التاريخيصصة خصصارن سصصيا  الكصصالم 

تلص  بص ي لصوم  تمامصا  و صم مختهصون بوضصي م  ص   مقتصأ  يباتيصا  لصى كتفصا القصدي  كيصرل  ييقصوأ:   يقصوأ سصقرات أن  صذم الحاد صة لصم
 an exploit of - لصصى كيصصرل  وكنيسصصة اإلسصصكندريةي ولكصصن الصصبي  وأشصص ر م  يبصصون الصصذي يصصد ا القتصصأ    مصصأ بتصصولا لكيصصرل 

Cyril’s  وئصصصد أسصصصا  صصصصراحة ب صصصذم المالحلصصصة  نصصصدما ا تبصصصر القتصصصأ كيمصصصأ تصصصورت ييصصصض  صصصو شخصصصصيا  ييي وئصصصد  صصصد الفيلسصصصوف الصصصو نا  
سصنة وكصأ روايتصض متحيصزم  136وم والتواتص  لكيصرل  شخصصيا ، ولكنصض كصان يكتص  بيصد اثحصداث   داماسيو  أيضصا  الحاد صة ونسص  اللص

بوضو  مصن البدايصة وكصان مرمصور بكرا يصة مصرم للتريقصة التصا ئمصق ب صا المسصيحيون حريتصض وتريقتصض يصا الحيصامي وئصد تصال  يبصون تشصارلز 
الحقيقصة يصا روايت صا    يباتيصا   ولصم يتصرح الفرصصة لكصا يصصبو كيصرل  كن زلا والذي أ تى ا تبار أك ر للناحية الرومانسية أك ر مصن 

 كالبتأ الشرير لل ز  والكاريكاتير اثستوري الذي ئدمض وأصب  نموذ ا  ي
ويا خت واحد مق تحليأ ماك وكين يقوأ وي  وبيرسا:   ييما يخت  بت كيد داماسيو  بص ن كيصرل  حصر  ييصال  لصى القتصأ ييي ت 

سنة وكان يكرم المسيحية، بشدم كصدليأي ونحصن نيتبصرم مصق روبرتسصون  136ملة ييلسوف و نا،  ا  بيد الحدث   يمكن أن نيتبر  
 ي[148]كانون ييي ح   ايترا  يير م يد  

 ذا ما ئالض اليلما  والمحققون ولكن الدكتور يوسف زيدان انحاز تماما لنلرياي أضصداد المسصيحية ويكصر م المبنصا  لصى  صدا  وكرا يصة 
شديدم للمسيحية، ولم ير ق للمص رخين المحايصدين، بصأ ئصدم أحكصام تناسص  يكصر  زازيلصض و صوى شصيتانض الشصريرع و صذا يخر صض تمامصا مصن 

 داهرم اليلما  ال ادين والبحث اليلما السليم وت ي يأ لكتابض أي ئيمة  لمية  لى اإلتال ع
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ئتصصأ اثسصصقف النصصصف يريوسصصا  صصورن الكبصصادوكا لكنيسصصة اإلسصصكندرية دون أن يصصذكر اللصصروف والمالبسصصاي ومصصا ئصصام بصصض  صصذا   صصم ينسصص 
اثسصصصقف مصصصن أييصصصاأ مصصصق الصصصو نيين واثر صصصوذك   لصصصى السصصصوا  ييقصصصوأ:   يقصصصد ئتصصصأ اتسصصصكندرانيون ئبصصصأ خمسصصصين سصصصنة أسصصصقف مصصصدينت م 

و تييل النيياس باسييم الييدين، ال يجعلييه دينييا. أن الييدنيا التييي ورثهييا سصصكندريي  ور يصصو ، ثنصصض كصصان يوايصص   لصصى بيصص  أرا  يريصصو  ال
فهيؤالء أهيل سيلطان ال أصيحاب إيمييان .... ي يصال تخلصصت اثمصور ببيضص ا يصا ولصدي، ثيوفيليوس، وأورثهيا مين بعيدم ابين أختيه كييرلس

 ي[149]  أهل  سوة دنيوية، ال محبة دينية
و و  نا ينحرف  ن البحث اليلما ويسير ورا  ريبتض يا تشويض صورم المسيحية ويت ا صأ الحقصاه  التاريخيصة والتصا أ مصق الم رخصون 
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 لي صا و صا أن  صورن الكبصادوكا  صذا يصر  يرضصا مصن ئبصأ اإلمبراتصور الرومصانا كونسصتانتيو  بيصد نفصا القصدي  أ ناسصيو  الرسصولا 
، يحكصصم  صصذا الر صصأ النصصصف يريوسصصا ت ك سصصقف ور صصأ ديصصن بصصأ حكصصم بقصصوم ال صصي  الرومصصانا وأ صصار بتريصصرح اإلسصصكندرية اثر وذكسصصا

اضت ادا  نيفا  لى اثر وذك  والو نيين ميا  مما تسب  يا  صورم  ارمصة ضصدم مصن كصأ السصكندريين، اثر صوذك  والصو نيين، ي ضصتر 
 اد واضصت د اثر صوذك  والصو نيين  لصى السصوا  بتريصان وئسصوم ي  صار أن ي ر  لحياتض  م استياد سلتتض بالقوم اليسكرية مرم  انية  م 

اليامصة وال مصا ير لدر صصة أنصض  نصد ا صصتال  يوليصان نصادوا بسصصقوتض يقصب   ليصصض ووضصق يصا السصص ن ي صروم وئتلصوم، أ صصأ اإلسصكندرية مصصن 
ض يصا  صورم شصيبية ئوميصة  ارمصة مصن كصأ مي و نا ئتصأ بسصب  تريانص301ديسمبر  42اثر وذك  والو نيين، والقوا ب  تض يا البحر يا 

أ أ اإلسكندرية ك سقف يير أر وذكسصا وكمفصرو  بصالقوم اليسصكرية  لصى شصي  اإلسصكندرية وبسصب  اضصت ادم القاسصا والينيصف لكصأ 
ع يقصصد كانصصي  صصورم ئوميصصة  لصصى أ نبصصا مفصصرو  بقصصوم ال يصصو   لصصى كصصأ أ صصأ اإلسصصكندرية [150]مصصن اثر صصوذك  والصصو نيين  لصصى السصصوا 

ليسي  ورم دينية ولم يقتأ  لى أسا   قيدتض بأ بسب   بروتض وسصتوتضع  صذا مصا أ مصق  ليصض الم رخصون، سصوا  المياصصرين للحصدث و 
أو الصذين كتبصصوا بيصد ذلصصح، ولكصصن ليزازيصأ الصصدكتور يوسصصف زيصدان وشصصيتانض الشصصرير الصذي لصصم ييينصصض  ليصض كل صصض المصص لوم  ليصض، و  صصة نلصصر 

 ع[151]ية اثر وذكسية وكنيسة اإلسكندرية  لى حسا  الح  والتاريةأخرى و ا تشويض صورم المسيح
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ولكصا يكمصأ  زازيصأ الصدكتور زيصدان وشصصيتانض الشصرير الصصورم السصودا  التصا رسصصم ا للمسصيحية را  يصصف ي صود اإلسصكندرية بالمسصصاكين 
تريرك م الذي وصفض بالم وو  المتكبصر الصذي يتصارد كصأ مصا  صو ييصر مسصيحا بكصأ اثتقيا  الذي ترد م المسيحيون القسام القلو  وب

، أنهييم يطاردوننييا فييي كييل مكييان، ويطييردون أخييوانهم اليهييود، ويهييدمون المعابييد علييي رؤوس النيياس ئسصصوم وبصصال شصصفقة وت رحمصصةع 
ي ويقصوأ أيضصا   لصى لسصان [152]  ة حليت بالعيالممثيل لعنيويصفوننا بالو نيين اثن ا ي كن م يتكا رون حولنصا كصال راد، يمصألون الصبالد 

يي  وال لليهيود بالمبييت. ال فيي اإلسيكندرية، وال فيي الميدن الكبييرة كلهياأحد ر اأ الدين:   سي تا اليوم الذي لن نسم  ييصض للصو نيين، 
 ع[153] غدا  سوف يسكنون جميعا خار  كل األسوار، وتكون المدن كلها لشعب الرب 

ذا تصم تصرد الي صود مصن مدينصة اإلسصكندرية  و صأ كصانوا أبريصا  ومسصاكين أم كصانوا  نصام وئصد  نصوا  لصى المسصيحيين  صم  لصى و نا نس أ لما
أنفسص م  وت نتوئصصق اإل ابصصة الصصصحيحة مصصن د زيصصدان ثن شصصيتانض الشصصرير و زازيلصض الصصذي لصصم يسصصتتق كل صصض المصص لوم أن ييينصصض  ليصصض أضصصلض 

لمحة سريية  ن تارية الي ود يا اإلسصكندرية وكيفيصة تيصامل م مصق المصصريين بصصفة  امصة ومصق وخد ضع ولتوضي  ذلح ي   أن نقدم 
المسصصصيحيين بصصصصفة خاصصصصةي ونيتمصصصد  نصصصا بالدر صصصة اثولصصصى  لصصصى كتصصصا    اإلسصصصكندرية يصصصا القصصصدم المتصصص خر   للكاتصصص  للمصصص ر  كريسصصصتوير 

وداهصصصرم الميصصصارف  [156]وداهصصصرم الميصصصارف الكا وليكيصصصة [155]، وبيصصص  المرا صصصق اثخصصصرى م صصصأ داهصصصرم الميصصصارف ويكيبيصصصديا[154] صصصا 
م، ور يصوا بنصصا 213وبدايصة سصنة  212، حيصث يبينصون لنصا أسصبا  مصا حصدث مصن الي صود ومصا حصدث ل صم يصا ن ايصة سصنة [157]البريتانيصة

ي صصصود يلسصصصتين كلصصصى    م(  نصصصدما  صصصا ر بيصصص  362-483كلصصصى بدايصصصة توا صصصد م يصصصا اإلسصصصكندرية منصصصذ أيصصصام الملصصصح بتليمصصصو  اثوأ  
أنصض  نصدما اسصتولى  [158]م(166-30اإلسكندرية، خالأ القرنين ال الصث وال صانا ئبصأ المصيالد، بصأ ويقصوأ المص ر  الي صودي يوسصيفو   

يييي أسيرا  ي وديا من أورشليم والسامرم و بأ  رزيم، بأ وذ ص  مي صم  صدد كبيصر مصن الي صود بسصب  146بتليمو   لى الي ودية أخذ 
اثر  المصصصرية والحريصصة التصصا أ تا صصا ل صصم بتليمصصو  وئصصد تصصم اكتشصصاف نقصص  يسصص أ تكصصري  م مصصق ي صصودي لبتليمصصو  و  خصصصوبة

Berenice يصصا أيصصام الملصصصح السصصلوئا السصصصوري  ، وئصصد أزداد  صصصدد م بصصصفة خاصصصصة[159]باإلسصصكندرية يصصا أواخصصصر القصصرن التاسصصصق  شصصر
انتيصصوخ  الرابصصق الصصذي حصصاوأ تحويصصأ الي صصود كلصصى ال قايصصة ال يلينيصصة، وكصصان  صصدد الي صصود يصصا مصصصر يصصا منتصصصف القصصرن اثوأ المصصيالدي، 

%(، وكصصصان يصصصا  14،3بحسصصص  تقيصصصيم الفيلسصصصوف الي صصصودي السصصصكندري، مليصصصون شصصصخ  أو تقريبصصصا   مصصصن تيصصصداد الشصصصي  المصصصصري  أي 
،ييي  م تا ألف( ي وديي وكيادت م يصا كصأ المصدن الكبصرى التصا سصكنوا يي صا كصانوا يت ميصون ميصا يصا 466ية وحد ا أك ر من اإلسكندر 

م(، يقصد كصانوا يت ميصون يصا  صدم أمصاكن أو 26-  م  46مكان واحد يسمى بال يتو، وكما يقصوأ ييلصو، الفيلسصوف الي صودي السصكندري  
بصالقر  مصن السصواحأ والمصصوانا يصا اإلسصكندرية، يصا أ لصى مسصتوى ائتصصاديي وكصان الي صود يصصا   يتو صاي يصا المدينصة، وكصانوا يييشصون
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م التصصا ئصام يي صصا شصصخ  ي صصودي 111 -113تصارية  الئصصت م مصصق بقيصة ال ما صصاي السصصكندرية ييصر مسصصتقرين وربمصصا كصصان ثحصداث  صصورم 
روان واإلسصصكندرية وييمصصا بيصصد يصصا ئبصصر  ومصصا بصصين أد صصى أنصصض الملصصح المسصصي  وأشصصيأ  صصورم اشصصتيلي مصصن القيصص Lucuasيصصد ى لوكصصوا  

م(ي وئصصد بصدا اليصصيان أو ال صورم ب صصورم 111- 98الن صرين ويلسصتين وكصان ذلصصح يصا السصنة ال امنصة لحكصصم اإلمبراتصور الرومصانا ترا صان  
لوكصوا  الصذي أد صى أنصض صريرم كالتا كاني تحدث  ادم يا بالد اليونصان  صم تحولصي كلصى حصر  كبيصرم  نصدما  صار ي صود القيصروان ورا  

م وأنضصصم كلصصي م  صصدد كبيصصر مصصن الي صصود المصصصريين وكصصان ال صصدف 110الملصصح المسصصي ، وسصصار ي صصود القيصصروان ال صصاهرين ت صصام مصصصر سصصنة
الن اها ل ذم ال ورم  و يلستين أو اثر  المو ودم بالنسبة ل م، وحولوا الحر  بين م وبين القواي الرومانيصة كلصى حصر  أخرويصة تقصوأ 

ميصصق كصصأ شصصتاي الي صصود، الي صصود المشصصتتين يصصا  ميصصق أنحصصا  اليصصالم، كلصصى اثر  المو صصودم حالمصصا ينتصصصرون  لصصى أ صصداه مي و نصصدما بت 
أدرح ترا ان ختورم الموئف وأ د إلرساأ ئصواي رومانيصة لصردر  صذم ال صورمي وئبصأ أن تصصأ  صذم القصواي كصان للي صود اليصد التصولى  لصى 

ضصحيت ا يتف المصصريين لدر صة أن أحصد المص رخين الصذين كصانوا مياصصرين للحصدث ويصد ى أبيصان كأ كور مصر يا حر  دموية را  
 Appian يشصر  لنصا كيصف  صر  بحياتصض مصن ال صصوار الي صود بصالقر  مصن بلسصيوم بصالقر  مصصن الصدلتاع وئصام بيص  سصكان القصرى المصصصرية )

ما صة  يزمصي وئتصأ من صصا  صدد كبيصر، وبيصد أن  صا وا يصا مصصصر بصالقر  مصن  يرموبصولي  بت نيصد أنفسص م لمحاربصة الي صصود ولكصن  صذم ال 
م يصا أمصاكن ك يصرم ئصد انتصصري  لصي م 111خرابا وئتلوا يتف المصريين كاني القواي الرومانية التا وا  ي  ذم ال ورم الي ودية سصنة 

 :  وئتلي اآلتف من مي يقوأ الم ر  الكنسا يوسابيو  القيصري
 

ترا صصان ئصصام الي صود ب صصورم أخصرى  لصصح مصن م يصصا أ ناه صصا  صدد كبيصصري ثن صم يصصا اإلسصكندرية وسصصاهر أر صصا     ويصا السصصنة ال امنصة مصصن حكصم
مصر، وأيضا يا القيروان اندييوا برو  المشايبة و اروا  لى مواتني م اليونانييني اشصتدي الفتنصة  صدا حتصى انقلبصي كلصى حصر  ختيصرم 

وحصدث يصا ال  صوم اثوأ أن صم انتصصروا  لصى اليونصانيين الصذين كصانوا ئصد  ربصوا كلصى يصا السصنة التاليصة كذ كصان لوبصو  واليصا  لصى مصصري 
اسصتمروا يصصا  –بصالريم مصن حرمصصان م مصن مسصصا دت م  –اإلسصكندرية وسص نوا وئتلصصوا الي صود المو صصودين يصا المدينصةي ولكصصن ي صود القيصصروان 

سأ كلي م ماركيو  توربو  والذي كان مصن أبصرز القصواد يصا ن   أر  مصر وتخري  أئاليم ا تحي ئيادم لوكوا ي أما اإلمبراتور ي ر 
 صر ترا ان و ادريان( بقواي برية وبحرية وخيالةي ي ش ر  لي م الحر  مدم تويلة، وحار  يا  دم موائق، وئتصأ يتيصا ك يصرم لصي  

 ي[160]من ي ود القيروان يقت بأ أيضا ممن استوتنوا مصر وأتوا لمسا دم ملك م لوكوا   
وئف م مصن المصصريين ككصصأي أمصا  صن مصوئف م مصن المسصصيحيين سصوا  يصا اإلسصكندرية أو بقيصة اليصصالم الرومصانا يكصان موئصف  صصداها  صذا مص

شديد حتى المويع يقد اضت دوا المسيحيين والمسيحية بقسوم و نف ت م يأ لض بأ وحر  ئادت م الصوتم الرومصان  لصى رسصأ المسصي  
وأثياروا ايييطهادا عليى بيولس وبرنابييا ن الي صود حركصوا النسصا  المتيبصداي الشصصريفاي وو صوم المدينصة وتالميصذم، كمصا يقصوأ الكتصا :   ولكصص

اليذين  تليوا اليرب (ي بأ و لصى كصأ المسصيحيين حيصث لخص  القصدي  بصول  مصوئف م  صذا بقولصض:   3: 13   أر وأخرجوهما من تخومهم
(ي ويصصا اإلسصصكندرية لصصم يكصصن الحصصاأ 13: 4   اتصص  يييع النيياسيسييوع وأنبييياءهم وايييطهدونا نحيين وهييم غييير مريييين هلل وأيييداد لجم

أيضصأ منصصض يصصا بقيصة الصصبالد الرومانيصصة، خاصصصة وأن صم كصصانوا أصصصحا  مصصاأ ونفصوذ وئصصي القصصدي  كيصصرل ، ويصرى المصص رخين أن أسصصبا  مصصا 
 :  م، ير ق لرتا212/213حدث سنة 

ين، حيصث كصصان البابصا لصصض كاريزمصا شصيبية وكصصان المسصيحيون الصصذين ( اليالئصة بصين أورسصصتي  حصاكم اإلسصكندرية والبابصصا كيصرل   مصصود الصد1 
يم لصون اثك ريصة يل هصون كلصى البتريصرح أك صر مصصن ل صوه م للصوالا، كمصا كصان البتريصرح محبوبصصا  صدا مصن الملصح  يودوسصيو  والصذي كصصان 

 ييسمق  أ أك ر من الوالا
م ثموال م وبقايا الصو نيين و لصى رأسص م الفيلسصوية  يباتيصاي وئصد اسصترأ ( ومن  نا و د الوالا مكانتض مق الي ود الذين كان يحتان بشد4 

الي ود ذلح ضد البتريرح والمسيحيين، كما كان ذلح سب  تحامأ المسيحيين  لصى  يباتيصا ت تقصاد م أن صا تسصترأ اليالئصة الفصاترم بينصض 
 عوبين البابا لصالح ا وصال  الو نيين مما أدى كلى موت ا  لى أيدي  امت م

( يصصا ذلصصصح القصصصوي كصصصان المسصصصيحيون ئصصصد حققصصصوا  صصصدم انتصصصصاراي روحيصصصة  لصصصى اآلريوسصصصيين والصصصو نيين خاصصصصة بيصصصد ئصصصرار اإلمبراتصصصور 3 
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السصيترم الكاملصة  يودوسيو  بتحويأ الميابد كلى كناه ي وكاني ال ما ة الي ودية يا ذلح القوي  ا ال ما صة الرهيسصية التصا أ ائصي 
للكنيسصصة  لصصى اإلسصصكندرية، وكصصان  نصصاح  صصدد كبيصصر مصصن الي صصود ئصصد تحصصوأ كلصصى المسصصيحية وكصصان حصصوار م يصص دي للموا  صصة مصصق الي صصود يصصا 
صصصرار الي صصود  لصصى ريصص   أخصص   قاهصصد مي كلصصى  انصص  أن شصصر  الي صصد القصصديم وخاصصصة النبصصواي التصصا تنبصص ي  صصن شصصخ  المسصصي  وال

سا ات م الك يرم لشخصض وات ام أمض بالزناع وتوبية البتريرح ل م يصا الك يصر مصن  لاتصض بسصب  ريضص م  تتبيق ا  لى يسور الناصري وال
للمسي  بريم أن  ميق نبواي أنبيا  الي صد القصديم  صن المسصي  المنتلصر والنسصأ اآلتصا والملصح المو صود ئصد تحققصي ييصض، ممصا ديصق الي صود 

المسصصيحيين حيصصث أشصصا وا أن  صصدم كنصصاه  اشصصتيلي يي صصا النيصصران ي صص  المسصصيحيون  لتصصدبير مصص امرم لالنتقصصام مصصن البتريصصرح يصصا شصصخ 
تفصا  الحراهصص  المز ومصة وكصان الي صصود يترصصدون ل صصم يصا الشصوارر والترئصصاي يقتلصوا مصصن م  منصدييين ب  صداد كبيصصرم للصديار  صن كناهسصص م وال

تشصارلز كن زلصصا والصذي صصصور لنصا المصص امراي الي وديصة لقتصصأ و رحصوا وأصصصابوا أ صداد كبيصصرم  صدا ع و نصصا نر صق للكاتصص  والمص ر  اإلن ليصصزي 
المسصيحيين وحصصر  الكنصاه  وتكاسصصأ الصوالا أورسيصصت  و نصودم يصصا الصديار  صصن المسصيحيين وميائبصصة الي صود، بصصأ وتواتهصض ضصصد البتريصصرح 

ين الصتخل  مصن م انتقامصا لقلصت م وري   نودم التدخأ لمنق الي ود من تنفيذ مص امرت م، و صورم اليامصة مصن المسصيحيين ضصد الي صود محصاول
لقتل م ليدد كبير من المسيحيين ومحاولصة كحصرائ م ليصدم كنصاه ، وريص  القصدي  كيصرل   صورم اليامصة ضصد الي صود ولكنصض يقصرر أخصرا  م 

يكصرروا ذلصح  من مدينة اإلسكندرية، المدينة التا  اشوا يي ا وكانوا من أ صم ميالم صا، حفلصا ل صم مصن  صورم اليامصة وكيقصا  ل صم حتصى ت
 يمرم أخرىع وحوأ ميلم م امي م وأ م ا كلى كناه  ولكن لم يسم  ثحد بالمسا  ب م

 صصذم  صصا اثحصصدث كمصصا سصص ل ا الم رخصصون، سصصوا  المياصصصرين ل صصا أو الصصذين كتبصصوا بدئصصة وحيصصاد  لمصصا والصصذين لصصم يكصصن ليزازيصصأ د يوسصصف 
تق م وضصمير م اليلمصاي و نصا نسص أ د زيصدان كيصف خصد ح  زازيلصح زيدان وشيتانض الشرير  لي م من سلتان بصأ كتبصوا بصوحا مصن مصن

 كلى  ذم الدر ة التا ت يمكن أن نف م من ا سوى أما   أ بالتارية أم تزوير للتارية بوحا من  زازيأ الذي  صى ربض ويرر بح ع
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النت على ارثوذكسية قبطية كتب مكتبة اكرب  
https://www.facebook.com/copticbooks4u 

http://coptic-books.blogspot.com 

 الدفاعي الالهوت فريق
https://www.facebook.com/difa3iat 
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