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 فرعونية املسيحية
 مصوئيل طلعتد. 

 المقدمة

 أعطاىن ابن عمىت وىو يعمل مرشدًا سياحيًا كتابًا عن الفكر الديىن ىف مصر الفرعونية،
الكتاب ىو اجلزء الثالث من كتاب "الديانة ادلصرية القددية" ومؤلف الكتاب ىو الدكتور عبد 
احلليم نور الدين أستاذ علم ادلصريات بكلية اآلثار جامعة القاىرة، وىف ىذا اجلزء يتحدث 
ادلؤلف عن الفكر الديىن ىف مصر الفرعونية )خلق الكون، األساطري، العامل اآلخر، الكتب 

على زلبتو إلعطائى الكتاب، ثانيًا أريد أن  ابن عمىت ىف البداية أحب أن أشكر نية(،الدي
أشارككم احلديث عن األصول الوثنية للديانة ادلسيحية، فكثريًا ما قرأت عن أن ادلسيحية 
تطور طبيعى عن األديان الوثنية وأهنا ليست إذلية، فهوذا كاتب كبري لو مكانتو الثقافية 

 : يقول كتور يوسف زيدانالد ادلرموقة 

]وإذا كانت فلسطني ىى مهد ادلسيحية، فإن مصر كانت مبثابة ادلهاد والتمهيد والوىاد 
إلنتشار ىذه الديانة اجلديدة، بناًء على الفهم ادلصرى القدمي لعامل اآلذلة ذى األبعاد الثالثية 

عون ابن اإللو( وأن )ثالوث: إيزيس، حورس، أوزيريس( وإمكان دتازج البشر باآلذلة )الفر 
زيريس إلو للحياة مفتاحًا )عنخ، الصليب( وجواز القيام من ادلوت وانتظار احلساب )أو 

اآلخرة( واإلجناب من دون نكاح ِحسِّى )إيزيس حتبل من زوجها ادليت( .. وغري ذلك الكثري 
  1[ة ادلسيحية.من وجوه ادلماثلة بني العقيدة ادلصرية القددية، والفهم ادلصرى )القبطى( للديان

فهل حقاً الثالوث ادلسيحى ُأخذ عن الثالوث الفرعوىن ؟؟ وىل حقاً حورس أجنبتو أمو إيزيس 
 بدون عالقة جنسية ؟؟ 
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 أوالً عقيدة الثالوث: 

 ال يوجد ثالوث فرعوىن امسو )إيزيس وأوزيريس وحورس( بل يوجد تاسوع فرعوىن
2Ennead  ،:فقد جاء ىف نصوص األىرام  

العظيم الذى ىف ايونو، آتوم، شو، تفنوت، جب، نوت،  التاسوع]أيها 
 3أوزير، إيزة، ست، نبت حت[

]يا أوزير ادللك، إنك أكرب أبناء جب، وليده األول، ووريثو، يا أوزير 
ادللك، إنك الذى خلفو، أُعطى لك ادلرياث من قبل التاسوع، ألن لك 

 4وكل إلو.[ التاسوعالسيادة على 

إلو اذلواء  "شو" 5إلو الشمس الذى أجنب "أتوم ـــ رع"فالتاسوع الفرعوىن يبدأ باإللو 
إذلة السماء، ومن  "نوت"إلو األرض،  "جب"ومن اجتماعهما أجنبا  ،زوجتو "تفنوت"و

 6."نفتس"و "إيزيس"واألختني  "ست"و "أوزيريس"اجتماعهما أجنبا أربعة آذلة ىم األخوين 

 قائالً: ويعلق د. عبد احلليم

]وبذلك اكتمل التاسوع ادلعروف باسم "تاسوع أيونو"، والذى مثل أقدم صورة للتاسوع أو 
رلمع األرباب ادلكون من تسعة، وقد كون كهنة ادلدن العريقة األخرى رلامع أرباهبا ىف صورة 

  7تاسوع أيونو.[

فرعوىن فهو رلموعة أما الثالوث الفالذى حتدث عنو الدكتور زيدان ىو تاسوعًا ال ثالوثاً، 
مرتبة ىف نظام لؤلذلة مدينة وقد يكون على مثال  )األب واألم واالبن( كما ىف ثالوث ثانوية 

ادلتكون  9 إلفنتني، أو على مثال )زوج وزوجتني( كما ىف ثالوث 8طيبة أمون وموت وخنسو
                                                           

0
 أى مجموعة من تسعة أشياء.  ἐννεάςهى مشتقة من الكلمة اليونانية  
3
 33ص م ، 0222/  1الفكر الدينى ، ط 3، ج الديانة المصرية القديمةعبد الحليم نور الدين: د.  
4
 122، ص  المرجع السابق 
5
هناك خالف كيف أنجب اإلله األول أتوم، فالبعض يرى أنه خلق "شو" عن طريق النفخ و"تفنوت" عن طريق البصق من فمه، وقد  

 (  32اللفظى للكلمتين "شو" و"تفنوت" )راجع/ د. عبد الحليم، ص  وصلوا لهذا االستنتاج عن طريق المدلول
6
 32، ص  1261، ترجمة: زكى سوس ،  تطور الفكر والدين فى مصر القديمةجيمس هنرى برستيد:  
3
  33د. عبد الحليم نور الدين، ص  
2
 .  Amunetأخرى ُتدعى آمونت وله زوجة  Wosret"يت رسواسمها " "موت"لقد كان ألمون زوجة أولى قبل  

See:  http://en.wikipedia.org/wiki/Amun  
2
 .بأسوان" كتراكت" فندق مقابل حاليا وتقع الجنوبية مصر حدود على الحصون أقوى من كانت إلفنتين جزيرة 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amun
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توجد كلمة من خنوم وساتت وعنقت، لكن مل تكن اجملموعة الثالثية موجودة ىف نظام، وال 
مصرية هبذا ادلعىن على عكس التاسوع ادلقدس الذى يقابلو ىف ادلصرية القددية كلمة 

   10"بسجت"

 الخالفات الالهوتية 

بني الثالوث ادلسيحى والثالوث الفرعوىن فروقات الىوتية كبرية ديكنىن أن أخلصهم ىف النقاط 
 اآلتية:

 .الفرعونية تعددوحدانية ادلسيحية و  -1

 َوأَنَا اأَلوَّلُ  أَنَا: اجْلُُنودِ  َرب   َوفَاِديِو، ِإْسرَائِيلَ  َمِلكُ  الرَّب   يـَُقولُ  ىَكَذا]ادلسيحية تؤمن بإلٍو واحٍد 
 أَْنتَ . َعَجاِئبَ  َوَصانِعٌ  أَْنتَ  َعِظيمٌ  ألَنَّكَ ويقول داود ىف صالتو ] 11[.َغرْيِي إِلوَ  َوالَ  اآلِخُر،

: ِىيَ  اْلَوَصايَا ُكلِّ  َأوَّلَ  ِإنَّ وعندما ُسئل ادلسيح ما ىى أول الوصايا أجاب ] 12[.َوْحَدكَ  اللُ 
 نـَْفِسَك، ُكلِّ  َوِمنْ  قـَْلِبَك، ُكلِّ  ِمنْ  ِإذلَكَ  الرَّبَّ  َوحتُِب  . َواِحدٌ  َرب   ِإذلَُنا الرَّب  . ِإْسرَائِيلُ  يَا امْسَعْ 
فرد عليو معلم الشريعة قائالً  13[.اأُلوَل  اْلَوِصيَّةُ  ِىيَ  ىِذهِ . ُقْدَرِتكَ  ُكلِّ  َوِمنْ  ِفْكرَِك، ُكلِّ  َوِمنْ 

وىف بداية قانون اإلديان  14[.ِسَواهُ  آَخرُ  َولَْيسَ  َواِحدٌ  اللُ  ألَنَّوُ  قـُْلَت، بِاحلَْقِّ . ُمَعلِّمُ  يَا َجيًِّدا]
الذى تؤمن بو كل الطوائف ادلسيحية نقول ]باحلقيقة نؤمن بإلو واحد[ فادلسيحية تؤمن 

   دانية األصل داخل اجلوىر اإلذلىوبوح  بوحدانية اجلوىر

فنحن نرى ىف التاسوع الفرعوىن ايزيس غري أوزيريس غري ست غري جب، فهم آذلة منفصلون 
ذلم شئوهنم اخلاصة، فست حيارب أخوه أوزيريس ويقتلو، بينما ىف الثالوث ادلسيحى ال يوجد 
فصل بني األقانيم اإلذلية، فاآلب ىف االبن ىف الروح القدس، ال نقول ثالثة آذلة بل إذلاً 

  واحداً.  
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 042،  313ص  م،0222/  1، طالقديمةموسوعة الحضارة المصرية د. سمير أديب:  

Alan Gardiner: Egyptian Grammar, 3
rd

 ed., Oxford, 2oo7, p. 611 
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 6:  44اش  
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 12:  26مز  
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 32ـ  02:  10مر  
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 .الزمىن الفارق -2

ال يوجد فارق زمىن بني اآلب واالبن والروح القدس، فلم تأتى حلظة أو حليظة أو حليظيظة  
]ادلولود من اآلب قبل  كان فيها اآلب ومل يكن فيها االبن، لذلك حنن نقول ىف قانون اإلديان 

 ِعْندَ  اآلبُ  أَيـ َها أَْنتَ  رَلِّْدِن  َواآلنَ كل الدىور[ ويقول ادلسيح )االبن( ىف صالتو لآلب ]
فقبل تكوين العامل أى قبل خلق  15[اْلَعاملَِ  َكْونِ  قـَْبلَ  ِعْنَدكَ  ِل  َكانَ  الَِّذي بِاْلَمْجدِ  َذاِتكَ 

 الزمان كان االبن موجوداً ىف األب. 

لكن ىف التاسوع الفرعوىن جند أن ىناك زمنًا مل يكن فيو أوزيريس وإيزيس، مث أوجدا بعد 
 التال فهما ليسا أزليان.  ذلك، وب

 إلو الشر. -3

، فما حىت شر، ىف ادلسيحية الشر ليس لو وجود حقيقىىو الصالح ىو اخلري ليس فيو الل 
فالقديس أثناسيوس الرسول الشر إال إنعدام اخلري كما أن الظالم ما ىو إال إنعدام النور، 

 يوضح إستحالة جتميع طبيعىت اخلري والشر معاً، حيث يقول:

يفصل بينهما فيكون الواحد بعيداً عن ]أو كيف يتسىن وجود مبدأين متناقضني؟ أو ما الذى 
اآلخر؟ ألنو يستحيل وجودمها معًا إذ أن كال منهما حياول إبادة اآلخر. كذلك ال ديكن 
للواحد أن يوجد ىف اآلخر، ألن طبيعتهما غري قابلتني لؤلندماج وغري متماثلتني. بناًء على 

يفصلهما ال بد ال بد أن يكون من طبيعة ثالثة، أى إلو. ولكن من أى طبيعة ىذا الذى 
ديكن أن يكون ىذا الثالث؟ من طبيعة اخلري أو الشر؟ من ادلستحيل أن نقرر رأياً، ألنو ال 

 16[ديكن أن يكون من طبيعة االثنني.
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 5:  13يو  
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  0:  3، رسالة إلى الوثنيينق. أثناسيوس الرسولى:  
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 مث يتحدث القديس عن أصل الشر وطبيعتو قائاًل: 

حقيقة تعاليم الكنيسة الىت تلخص ىف أن الشر مل يكن من البدء  وجب أن تسطع المعةً ]
مع الل أو ىف الل، كما أنو ليس لو وجود جوىرى بل أن البشر لقصورىم عن رؤية اخلري بدأوا 

 17[خيرتعون ويتومهون ألنفسهم ما مل يكن، منساقني وراء شهواهتم.

 ويقوذلا صراحًة 

، كما أنو تقدسوا قد نو ليس لو وجودًا اآلن ىف الذين]ىف البدء مل يكن الشر موجوداً. بل أ
ليست لو عالقة بطبيعتهم بأى حال من األحوال. على أن الناس فيما بعد بدأوا خيرتعونو، 

  18وحيكمون صنعو لضررىم، ومن مث اخرتعوا األصنام حاسبني غري ادلوجود كأن لو وجود[

بادلتناقضات عالوة على استحالتو. ألن الشر ]على أن األمر واضح كل الوضوح أن ىذا ملئ 
ال خيرج من اخلري، كما أنو غري موجود ىف اخلري، وال ىو نتيجة لو. وإال ففى ىذه احلالة ال 

   19ديكن أن يكون اخلري خرياً طادلا كان سلتلطاً بطبيعة الشر أو نتيجة لو.[

 .الزواج -4

إيزيس تزوجت أوزيريس وأجنبت حورس، فاإللو االبن مولود من عالقة جنسية زمنية، وقد 
خرج حورس من أمو إيزيس وانفصل عنها، أما ىف ادلسيحية فاالبن مولود من اآلب ال بطريقة 
جنسية حاشا وإمنا والدة روحية غري زمنية ال يوجد فيها انفصال، فاالبن خرج من اآلب ومل 

ج منو وال زال فيو، كوالدة الفكر من العقل، فاألفكار خترج من العقل ينفصل عنو، خر 
 ولكنها ال تنفصل عنو وال تزال فيو. 

 اإلختالفات جتعلىن استبعد فكرة األصل الفرعوىن للثالوث ادلسيحى.كل تلك 

  

                                                           
13
  3:  3، رسالة إلى الوثنيين 
12
 1:  0، الوثنيينرسالة إلى  
12
  0:  6، رسالة إلى الوثنيين 



 فرعونية املسيحية 
www.drsamtc.blogspot.com  

 ثانياً الميالد العذرى 

 ىل إيزيس أجنبت حورس بدون عالقة حسية مع زوجها أوزيريس؟ 

ىذا الكالم عاٍر دتام من الصحة، دعونا نقرأ قصة حبل إيزيس حبورس كما ذكرىا جيمس 
 ىنرى برستيد: 

 إيزيس أن إذ ادلوت، حالة ىف حىت أبداً  تنقطع مل أوزير عند احليوية القوة أن نالحظ وكذلك]
 وجبناحيها فيئاً  بريشها عليو واسدلت" احتضنتو مث ادلتوىف سيدىا من اقرتبت قد ادلخلصة

 فيها فوضع ادلتعبة الساكن القلب صاحب أعضاء ىف ثانية احلياة بعثت وبذلك...  نسيماً 
  20.[لو وريثاً  منو أجنبت وبذلك ، نطفتو

 ويقول د. عبد احلليم نور الدين: 

]فبعد أن دتكنت "إيزيس" من جتميع أشالء زوجها أوزير، استجمعت قدراهتا السحرية، 
ورفرفت جبناحيها، مث بعثت بنسيم احلياة ىف جسد زوجها اذلامد، فتحولت ىف ىيئة طائر 

وحطت فوقو، فعادت لو احلياة مرة أخرى، وتقبلت "إيزيس" نطفتو، لتلد منو إبنو وريثو 
 21"حورس"[

 وجاء ىف نصوص األىرام: 

 22]تأتى إيزيس لك فرحة ألجل حبك، عندما تضع نطفتك فيها[

ون مس" موجود ىف متحف اللوفر، وردت اإلشارة حلبل وىف نشيد ألوزيريس كتبو ادلدعو "أم
 "إيزيس" ووالدهتا، حيث جاء ىف النشيد:

]أختو الىت ظللتو ومنحتو اذلواء جبناحيها، الىت سعدت بإحتادىا بأخيها، أزالت الوىن عن 
القلب اذلامد، محلت بذرتو، منحتو وريثاً، أرضعت الطفل ىف عزلة، دون أن يُعرف مكانو 

  23ىناك[
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ميالد حورس كان ميالداً عذراوياً ؟؟!! إن كان ىذا ىو حال  كيف يقول الدكتور زيدان أنف
 ادلثقفني ىف ىذا البلد فكيف سيكون حال الشعب ؟؟!!

 الخاتمة

وكما بدأت بكالم أديب كبري سأختتم حديثى بكالم أديب كبري أخر أال وىو عباس زلمود 
 : يقولالعقاد، حيث 

وقد تعب أصحاب ادلقارنات وادلقابالت كثريًا ىف اصطياد ادلشاهبات من ىنا وىناك ومل ]
يكلفوا أنفسهم جهدًا قط فيما ىو أول باجلهد واالجتهاد، وىو استخدام ادلقارنات 

 ىف حدث فمىتوادلقابالت إلثبات سابقة واحدة مطابقة دلا يفرضونو عن نشأة ادلسيحية، 
 مذىب صورة ىف وخترج نفسها تلفق وادلراسم الشعائر من مبعثرة أشتاتاً  أن األديان تاريخ

 ومن األول؟ عبادهتا عن منها كل انفصلت وكيف تلفقت كيف أحد يعرف أن دون مستقل
 تواريخ ىف وجوده على شاىد وأى الدعوة؟ ىذه ىف ادلصلحة صاحب أو الرغبة صاحب ىو

 فجأة حني على اخلطري الديىن التارخيى العامل ىذا برز وكيف ادليالد؟ لسنة ادلعاصرين الدعاة
 إال يعلنها وال األول وادلراسم الشعائر مصادر خيفى كان ودلاذا واحد؟ جيل ينقضى أن قبل

 24[ادلسيح؟ للسيد منسوبة
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