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أولىيمة

التافئ821بضابئقانةدارعنصلر

نشرإعادةأوإقتياسكلمتخدمانبوزفالللدارفحفوطةالطيعحقوقبممع

قوعدوللناشرالناثرإذنسونمنهجزى1آوللكمأبكالروتمومعأفى
دمزاألاالطيعإعادة

3319وراثى01325

99ا6857الكممطاراالدالعرتم

926312779دولي

766209386609تمرسسبقىبمع
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ءهدا

بعضإلىاممتاباهذااهدىوالصداقةللمحبةوتقدبزابالجميلإعترافا

ومنهموإحتراموتقديرحبكللهمأكنالذينواألشخاصالهيئات

غيابىفىويحملونغيابىبصبريتحملونالذينالمحبوبونوأوالدىزوجتى

الكاثوليكيةاإلكليركيةإخواقىوجرجسفرحالمحبوبأخىمسئوليانى
الالهوتكليةابروتستانتيةأالمسيحيةالدينيةالعلوموكليةبالمعادى

بالعباسية

قبفضلفارسفايزالقسالدكتوروراعيهابالمنياالثانيةاإلنجيليةالكنيسة

الالهوتكليةفىكطالبفبلتالمحبوبوراعيهاالكنيسةهذه

نجيبصفوتوالقسيوسفكمالوالقسجرجسصدقةباقىالقس

تشرفتالتىاسدفعةواصادقسليمانوالقسخيبمكرموالقحمالبياضى

ناجىشاكررمزىبسطارمزىالقسوسسخواتأربعلمدةمعهابالدراسة
جايووالسيداهأ7ةح3أحول4بيجواوليفيهالقسضمناشدهارونابراهس

نيكرومستشفىولألحولح3هورفأوالسيدة505ع3أكراسى

ءحسولألولجنيففىالعالمىالكناشومجلممثهأكاأالالأكلء3

ءطلماذهول3طكنائموهىبرعايتهاأتشرفالتىالفرنسيةكنائسوالثالث
ح50ولس5ححس37س

هذاأهدىصالتىوفيقلبىفىأذكرهمأيضااخرينوإلىجميغاءهؤالإلى
الكتاب

المؤلف
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الكتابذا

التىالخاطئةاألفكارمنبالكثيرتواجهوالكنيسةاألولالميالدىالقرنمنذ

وعقيدتهاايمانهاعنالكنيسةداقعتفكيفعقيدتهاتمممن

علىتركزالتىالمسيحيالفكرتاريخمنالسلسلةتلكموضوعهوذلك
المسيحالسيدبشخصيتعلقما

م154م134سنةمنالفترةعلىالباصيركزالثالثءالجزهذافى

تلكتظهرالفترةتلكوفىخلقدونيةمجمعإلىاألولأفسسمجمعمنذأى
بالقسطنطينيةالرهبانسدرئيسأوطيخاالقسطنطبنيةمجمعيدينإذالمفارقة
بخلعهويوصىالمستحيسوعالربشخصفىواحدةطبيعةبوجودلتعليمه

تعاليميرفضالذىخلقدونيةمجمعئعقدثمليبرئهالثافىأفسسمجمعيأتىثم
الربشخصفومتميزتينمختلفتينطبيعتينوجودعقيدةوقبولهأوطيخا

المجمعقراراتتقبلاألولىفرقتينإلىالكنيسةلتنقسمالمسيحيسوع
غيرالكناشالمجمعقراراتترفضواألخرىالخلقدوتيةالكنائس
ممركنيسةومهاالخلقدونتة

أقولوالالكنابهذادراسةمنتنتهىعندماأنكءالقارىأجمهاوالشك
عندماالعميقةالمتأنيةللدراسةبلالسطحيةةءللقراليستمادتهألنءتهقرا

عظيمنعمالجسدفىظهراللهالتقوىهوسعظيمستقولمنهتتتهى
فىوسقطتوتاهتالجبارةالعقولهذهقيهحارتحتىالتجسدهوس

مختلفةهرطقات

للحفاظالكنيسةبهقامتالذىالكبيرالدورءالقارىأيهاستقدرأنككما

بالهرطقةالمجامعوصفتهمضحايامنمنعمعقيدتهاسالمةوعلىوحدتهاعلى

اختالفأوالفهمءسولكنالكاملإخالصهمرغمشركهامنوحرمتهم
نشمرلكنناالضحاياءهؤالقصدهمابدقةيفهمونالالقادةبعضجعلالمفاهيم
عليهاهبتالتىالعواصفهذهكلرغمالمنيسةلسالمةأخيراالله
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فقطوالجدلىالعقيدىبالبحثتهتيعندماالكنيسةأنأيضافالحظأنناال

لتخطتللمحبةالعملىبالتطبيقالقادةاهغولوتنقسمفانهاالمحبةوتفقد

باكيننذكرهمممنكئيرينصفوفهاإلىولكسبتمشاكلهامنكنيرالكنيسة

الفكرجهابذةمنأنهممع

حتىلمراجعهواسنادهكتبهرأىكلتحقيقفىكبيزاجهذاالمؤلفبذلوقد

المواقففىرأيهءابدافىمحايداكانأنهكماالبحثفىالتعمقيدسمناليهايرجع
ءاألراكليعرضلكنهعندهمسبقةبفكرةيقنعكأنيريدأنهتحسفالالختلفة
تحيزدونالحقيقةرلتظ

كلياتوطلبةوالباحثينالخداممنالمتخصصينالمرجعهذيفيدأننأمل
اإليماناليتاوصلكيفيعرفأنيريدالكنيسةفىعضووكلالالهوت
السليم

الثقافةدار
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الثالثللمجلدقديم

الفكرتاريخكتابمنالثالثإلمجلدهذامخطوطةالشوقمنبكثيرقرأت
نعتزالذىالزميلوهوالخضرىجرجسحناالدكتورللقسداالمسيحى

للكنيسةعضويتهخاللمنبالقاهرةاإلنجيليةالالهوتبكليةالتحقبأنهكئيرا
فىالدكتورأهيدرسأناللهخطةقادتهثمبالمنيابرعايتهاأتشرفالتى

قلبهأنإالقرنسافىالكناشمنلعددراعئاويكونفرنسافىالالهوت

يلقىلكىعامكليحضرفهولذلكالمصريةكنيستهومعوطنهفىيزالال
قيمةودراساتأبحائاويكتببالقاهرةالالهوتكليةفىمكثفةمحاضرات

ءاثوفاهذالهوتقدرالجميلهذالهلتحفظكنتستهوأنالعربيةباللغة

باللغةالمسيحىالفكرتاريخعنكتبمنأولأنهفىالفضلولسيادته
يضعأنلهويروقالمسهبالعلمىالتاريخىوالسردالتفصيلهذابمثلالعربية

وبذلكاألجيالعبرالمسيحيسوعهومعئراعنوائاالمسيحيالفكرلتاريخ
أجزائهيجميعنوعهفىفريذايعتبرالكتابهذافإن

وفىمصرفىللكنيسةبالنسبةخاصةأهميةلهالثالثالمجلدهذاأنإال

فياداتبيندارتالتىالعقيديةاالختالفاتقصةحوليدورألنهالشرق

إلىقادتوالتىالميالدىالخاسالقرنفىمجامعهاوفىومفكريهاالكنيسة

الواحدةطبيعةالمسيحللسيدأنفىاعتقدتالتىالكنائسبعضإنفصال
الكنائسمنوكيرهابالدنافىاألرثوذكسيةالقبطبةالكنيسةمثلطبيعتين

تداولتمشهورةشخصياتعنالمجلدهذافىنقرأونحنالخلقدونيةغير

ونسطوريوساالسكندرىكيرلسالقديسمثلبالدناربوعفىأقكارها
التاريخوأنالتاريخمنقريبونبأننافنحسوديوسقورسوأوطيخا
والالهوتىالفكرىءالثرامقدارندركبلباالغترابنشعروالمناقريب

المسيحىالفكرةمسيرإلىبالدناءأبناأضافهالذى

كنوزهمنءوعتقاجددبكلليفيدناالكاتبفىاللهبارك

فارلرفايزالقسد
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الثالثءالجزيات

المفحةالموفوع

000000000000000000000000000000000000000000000071مقدمة

األولءالجر

األولالفصل

اإلسكندرىلسكصالقديس
52حياته

62ءميالده

00000000000000000000000000000000000000062بهوشباطقولته

000000000000000000000000000000082فكاهناثهاساكرلسالراهبسيامة
0000000000000000000000000000000082ريةلالسكندبطريركايصركرلس

00000000000000000000000000000000000092الجديدالبطريركأمامصعوبات

000000000000000000000000000000013نوفاسيانوسيأتباعضدصراعه1
حمكراليهودمنموقفه2

0000000000000000000000033والوئنيينالحاكمةالسلطاتمنموقفه3

00000000000000000000000000053الذهبفمسرحناالقديسمنموقفه4

الثانىالفصل

الرببشخصالخاصةالتعاليمعلىنسطوريوسمعونزاعهكرلسالقديم

00000000000063مريمالقديسةءللعنرااإللهوالدةولقبالمسيحيسوع

الثالثالفمل

000000000000034نسطوريوستعاليمعنسيلستينوسالباباإلىيتبكيرلس

الرابعالفصل

00000000000000000074الثالثالمسكوفىالمجمعوعقداألمورتأزم
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فوعلمو

الثالثالمسكونىالمجمع

الثالثلمسكوفىاالمجمعافتتاح

الحامسالفصل

األولسأفمجمعبعدحدثماأوالسالممعاهدة
بتوسعالسالممعاهدةمشكلةراسةلدجعالمرابعض

السادسالفصل

الوحدةإيمانقانونمنلمعارضةااألحزابموقف

يةراالسكندفىالفعلردود1

أنطاكيةفىالفعلردود2

السابعالفصل

األحزاببينالصراعدبحدواألرمينيةالكنيسةإلىالعقائديةبروكلوسرسالة
العقائدىالصراعوتجددإيباساألسقف
ثجالوحدةإيمانلقانونالمعارضةاألحزاببموقفالخاصةالمراجعبعض
بروكلوسرسالة

المامنالفصل

يسوعالربلشخصمفهومةالكرستولوجيةكرلسالقديستعاييم

المسيح

الفنيةاإلصالحاتلبعضونسطوريوسكيرلسمفهومسةمرالدجعلمراابعض

واحدةجملةباصلكيرلسالقديسجهلموضوعلطراسةالمراجعبعض
المتجسدةالكلمةطبيعةهى

التاسعالفصل

االتحادلعقيدةكرلسالقديسمفهوم

واحدةطبيعةبوجودالتعليم

الحبلأوالتجسدلعمليةكصرلسمفهوم
الطبيعتيناتحادعملية

المسيحفىطبيعتينوجود

01

لصفحة

95

6

06

26

76

27

67

18

18

28

09

29
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الصفحةلموفوع

000000000000000000000000000000051الطبيعتينإتحادلعمليةكيرلسمفهوم

0000000000089النسطوريةاألنطاكيةاإلصالحاتلبعضرفضها

00201المسيحوحدةعنبهاليعبركيرلسإستعملهاالتىاالصطالحات2

العاشرالفصل

00000401الطبيعتيناتحادلشرحاألمثلةبعض
00000000000000000000000000000000000000000501والجسدالروحمثل1

701بالنارالمشتعلةموسىعليقةمثل2

00000000000000000000000000000000000000000901ءإشعياالنبىجمرة3

0000000000000000000000000000000000000000000011والحديدالنارمثل4

0000000000000000000000000000000000000000000511العهدتابوت5

00000000000000000000000000111وبريقهالثمينوالحجروالنارءالمامثل6

عثرالحادىالفصل

0000000000000000000000000311المسيحاالملمشنكلةكيرلسالقديسمفهوم

ثرعالثانىالفصلا

0000000000721والمعرفةالقامةفىيسوعتقدملمشكلةكرلسالقديسمفهوم

000000000000000000000000000000000000821والقامةالحكمةفىالتقدم1

000000000000000000000000000000000000000000231المسيحيسوععلم2

00731األمورببعضالمسيحجهلأوعلممشكلةلدراسةالمراجعبعض
0000000000000000000000831والناساللةبينالوسيطأوالشفتعالمسيح3

00000000000000131واإلنساناللةبينالشفيع
القديسمفهومفىوالتبنىالشفيعموضوعلدمراسةاجع11بعض

0000000000000000000000000000000000000000441كرلس

00000000000000000000541ستيااألفخارلعقيدةكيرلالقديممفهوم4
الربافىءالعشا

41الربافىءللعشاكيرلسالقديسمفهومعنالمراجعبعض
11
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ضوعلمو

لمريميةاكرلمىالقديستعاليمكا

مريمعذراوية

عشرالثالثالفصل

كتاب

أ

القد

كتبه

3

6

7

8

31

كيرلسيس

يةلعقائدا

الكنزكتاب

الحواركتاب

الوحيداالبنبتجسدالخاصةالتعاييمعنكتاب

المستقيملحانال

نسطوريوستجاديفضدكتاب

ناتمالحرا

حرماناتهعندفاعرسالة

ئيودوريدسانتقدهاالتىللحرماناتهتعاعندفاعرسالة

عشراالثنىللحرماناتتفسير

اإلمبراطورإلىكتبهادفاعرسالة

مريمءراللعناإللهوالدةلقبعنبحث

حدواالمسيح

مجموعةنصوص

سيةبولوناريواألعلىهجومه

لمرتدايوليانوساالمبراطورتعاليمضددفاعه

يةالتفسرمؤلفاتهب

القدمالعهدتفسير

والحقبالروحالعبادةكتاب1
00000000000000005اسكاألح3التفسيرأوجالفركتاب2

ءإشعيالسفرشرح3
الصغارءاألنبياألسفارتفسير4

21

لصفحة

151

651

661

761

761

761
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الصفحةضوعلمو

0000000000000000000000761اتالشنمربعض5

الجديدالعهدتفس

يوحناالقديسإنجيلتفسصر6

لوقاالقديسإنجلىتفسر7

القديممتىإنجيلتفسر8

اخرىتفاسير9

عظاته

861

161

961

161

071

000000000000000000000000000000000000071القيامةعيدعظات1

0000000000000000000000071متنوعةعظات2

سائلهر

كيرلسالقديسمؤلفاتلدراسةجعالمرابعض

الثانىءالجزا

األولالفعل

سنةأفسمىمجمعمنالكرستولوجيةالتعاييمتطور
154ستةخلقدونية

الكبيرليونالقديس

األنطاكىيوحناأنطاكية
القسططينية

يةسكنلمرال

مجمعلى134

هأوطبخا

134844سنةبعدمنالكرستولوجيةالتطورات

الثانىالضل

المسيحشخصفىطبيعتينأوطبيعةوجودعلىالكرستولوجىالصراع
أوطيخاوقضيةيسوع

071

171

471

671

771

871

871

971

081

781

31
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فوعلمو

الثالثالفصل

أوطيخامحاكمة

أوطيخامجرمالحكم

القسطنطينيةمجمعحكممناأوطيخموقف

002

102

702

الرابعالفصل

إلىوإعادتهالهرطقةمنأوطيخاوتبرئة944سنةالثافىأفسسمجمع
000000000000000000000000000000050000000000000000000000000112منصبه

0000000000000000000000000000000000000000000000212الثاقأفسسمجمع

00000000000000000000000000000000000412أفسسمجمعإلىالوفودوصول
000000000000000000000000000000512والسياسىالحزلىأوالطائفىالهـراع

00000000000000000000000000612للمجمعرئيسأديوسقوروستعيين11
00000000000000000000000000000712ألوطيخاالمعارضةالسلطةتحطيم2

0000000000000712المجمعإلىثيودوريطنمحضوربعدماألمر3
0000812برسومااألرثهتلريتدعوة4

00000000000000000000000000812القسطنطينىوالوفدلوفداللمومانىا5

00912الثانىأفسسمجمعإفتتاحأ
00000000000000000000000000000722أوطيخاءأعداعلىالحكم

مجمعفىالعنفباستعمالديوسقوررساتهمواالذينموقف
00000000000000000000000000000000000000000822الثانىأفسس

القوةاستعمالمنديوسقوروستبرئةحاولوانىالذموقفب

0000000000000000000000000132المانىأفسسمجمعفيوالعنف

00000432المجمعلهذامفهومناأوالمانىأفسسمجمعمنموقفناجىأ
00000000000000000000000000000000000832نىاآلخراألساقفةبعضمحاكمة

الخامسالفصل

1540000000000000000000000142خلقدونيةمجمع

41
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فوعلمو

مهرومجمع

ثيودوسيوساإلمبراطورموتمنتظرغيرجنرىتغتدر

الدينيةبولخاريااالمبراطورةسياسة

خلقدونيةمجمعإنعقاد

برتوا8األولىالجلسة

أكتوبر01فىالشانيةالجلسة

أكتوبر31ديوسقوروسبخلعالحكمالثالمةالجلسة
موبرأ71الرابعةالجلسة

ءأممموبر22الخامسةالجلسة

اللجنةقدمتهالذىالعقائدىالتعريفأوخلقدونيةمجمعتعليمملخص
ءلمفوضةا

خلقدمونيةمجمعمنالخامسةالجلسةعنتتكلمالتىالمراجعبعض
154أكتوبر52السادسةالجلسة

الكورشىثيودوريطسقضية1

إيباسقضية2

الرسوليةالكراسىترتيبفىالقسطنطينيةمركزقضية3

السادسالفصل

خلقدونيةلمجمعالعقائديةالتعاليم

المسيحيسوعالربلشخصخلقلونيةمجمعمقهوم

سسنسطورلتعاليمرفضه1

أوطيخالتعاليمرفضه3
000005الحاتمة

حةلممف

342

742

862

172

372

472

572

672

772

872

082

182

382

51
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قدهة

عمرفىجذاقصيرةفترةالمجلدهذافىبدراسهاسنقومالتىالفترةإن

ذلكومع134154سنةمنعامانىالعشرتتجاوزالألنهاالزمن
الفكرتاريخجمهامرالتىالفتراتوأغنىوأعظمأهممنتعتبرفإنها

هذهففىالتاريخذلكحتىالمسيحيسوعالربشخصعنالمسيحى

الصراعأشدهإلىالكرستولوجىوالعقائدىالسياسىالصراعوصلالحقبة
يسوعالربشخصحولوأنطاكيةروماوالقسطنطبنيةاإلسكندريةبين

طبيعةكلعملهومامختلفتينطبيعتينأمواحدةطبيعةذوهوهلالمسيح

ئمتكيففقطبينهماالتمييزأمفصلهمايجبوهلالطبيعتينهاتينمن

منهماكلبهيقومالذىالدورهووماوالناسوتالالهوتبيناالتحادعملية

الذىالدورهووماالناسوتمعتألمالالهوتهلالواحداألقنومفى
وهلالناسوتمعتألمالالهوتهلالواحداألقنومفىمهماكلبهيقوم

الموتعندعنهانفصل

القاسىالعنيفالصراعفىسبئاأخرىكميرةوأسئلةاألسئلةهذهكانت
ومجمع844سنةفىالقسططنيةمجمعلحلهاالمجامعقغقدتالكنيسةفى

لألسفولكن154سنةفىخلقدونيةومجمع944منةفىأفسس
مجمعانفضفعندماالمتنازعينجميعيرضىحالتجدأنتستطعلمالضديد

أوواحدةطبيعةبوجودالخاصةالكرستولوجيةالمشملةناقثىالذىخلقدونية

كنيسةخلفهتركالمسيحشخصفىطبيعتينوجودعقيدةوقبلطبيعتين

بتدقيقالفترةهذهيدرسأنالعقائدلتاريخدارسكلوعلىوممزقةمنقسمة
الخاصةالتعاليمبهامرتالتىالفتراتوأحرجأهممنتعتبرألنهاواهتمام

سأقومالذىالموضوعهووهذاثوقتذلكحتىيسوعالرببشخص
المسيحيالفكرتاريخمنالمجلدهذافىبمعالجتهاللهبنعمة

تاريخحولتدورالكنبمنالسلسلةهذهفىبهانقومالتىالدراسةإن

شاملةوإسعةالمسيحىالفكرتاريخجملةإنالحقيقةوفىالمسيحىالفكر

فىأتناولالوإننىفروعهابجميععامةبصفةالعقائديةالتعاليمبهايقصد
تاريخفىالجوانبالمتعددةالعقيديةالفروعهذهمنواحذافرعاإالدراستنا
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األجيالعبريحالايسوعالربشخصوهواعالالمسيحىلفكر

هذاوفىوالثانىاألولالمجلدينفىالعقائدىلبحثىأساسئااتخذتولقد
منفيلبسقيصريةفىلتالميذهالمسيحيسوعالربسؤالأيضاأمجلد

الشيخحمعانقولثم6171متىاإلنساقأاينأناإفىالناسقول

فمنتقاومولعالمةإسوائيلفىكثيروقياملسقوولوضعقدهذاإنها

إلةأمفقطإنسانأمفقطإلههوهلالمسيحيسوعالربشخمىهو
فىوحقيقةفعألوجدالمسيحسوعالربشخمىوهلمعاوإنسان
وجودعنتتكلمومحايدةمسهحيةعالميةقاريخيةلةأتوجدوهلالتارغ
األدلةهذههىوماالتاريخىيسوع

حاولتصفحة1891976سنةفىظهرالذىاألولمجلدالشى
علمياعقائدئابحئامقدماأخرىوأسئلةاألسئلةهذهعنأجيبأن

عبرالمسيحيسوعالربشخصعنمنظمةمسلسلةتاريخيةيطريقة

الخمسةالقرونفىالكنيسةفىظهرتالتىالمتنوعةالمختلفةوالمفاهيمجيالاأل
ألولىا

محبامتلهفةوتنتظرشوئاتتحرقيسوعظهورقبلاليهوديةاألمةكانت
ءاألعداأيدىمنواالستعباداالستعمارمنيخلصهاسوفالذىالمسيا

يعرفلمالشعب1هاأنإالالعصورمرعلىعليهاسيطرواالذيناألجانب

ولذلكخاصتهإلىءجاعندماومسيانيتهبسيادتهيعترفولمسيده
ابنأتاإنىالناسيقولمنالسؤالهذاوأتباعههءأحباسألفقد

إلنسانا

السيدأنفكماكلهااألجبالسؤالمنذئذالسؤالهذاصاراولقد
األرضعلىالزمنمنفترةوعاشروهمعهعاشواالذينتالميذهعلىطرحه
باحمهوتسمىإليهتنتمىوجاعةوكنيسةفردكلعلىأيضابطرحهفإنه

علىاالجابةالتالميذحاولوكمامكانكلوفىاألجيالمنجيلصفى
كلكنيسةوكذلكاألولىالكنيسةأيضاذلكحاولتفقدالسؤالهذا

التاليةالعصورمنعصر

الكرستولوجيةالتعاليمعنيتحدثالذىاألولالمجلدفىتعرضتولقد
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ءآباقدمهاالتىوالمفاهيماألجوبةلبعضم183سنةإلىاألولالقرنن
وقدأرثوذكسيةغيرأوأرثوذكسيةءآراكانتءسواومعلموهاالكنيسة

اإلمكانقدرعلىمحايداعلمياتاريخياأسلوباأتبعأنتقديمهاعندحرصت
قدمالذىومنالمسيحسؤالعنقدمتالتىالمختلفةاألجوبةهىمامبينا
حكمتالتىالتعاليمهىوماوكيفوأينومتىالتعليمهذاأوالجوابهذا

هرطقتهاأوبصحتهاالكنيسة

الموضوعنفستناولت6891سنةفىظهرالذىالثانىالمجلدوفى
العلميةالطريقةنفسمتبعااألجيالعبرالمسيحيسوعالربشخص
تاريخيةلفترةإالالمجلدهذافىأتعرضلمولكنىالمحايدةالعقائديةالتاريخية

منالمسيحيسوعالرببشخصالخاصالمسيحىالفكرتاريخفىقصيرة
أفسسمجمعإلىاألولالقسطنطينيةمجمعمنأى183134سنة
وغنيةحافلةكانتأنهاإالالزمانمنالحقبةهذهقصرمنوبالرغماألول

المسيحيسوعالرببشخصالخاصةالتعاليمالكرستولوجيةباألحداث

تعرضتفقدولذلكومتنوعةمختلفةكثيرةتعاليمفيهاظهرتفلقد

مبيناالمسيحيسوعالرببشخصالمتعلقةالتعاليمهذهبعضلتقديمأيضا
منهاوالهرطوقىاألرثوزكسىالتعاليمهذهظهرتومتىوأينكيف
غرالتعاليمبهرطقةوحكمتاألرثوذكسيةالتعاليمالكنيسةقبلتوكيف

ورفضتهااألرثوذكسية

وغيراألرثوذكسيةالتعاليمبعضوظهورالكنيسةمفهومتطورنتتبعولكى
شخصياتعدةاخترت183134الفترةهذهفىاألرثوذكسية

الكرستولوجيةالتعاليمتاريخفىجدانشيطفعالبدورقامواأربعوأهمها

تعاليمبشدةقاومالذىأبولوناريوساألسقفالشخصياتهذهوأول

األزلمنذيكنلمالكلمةاللوغوسبأنعلماألخيرهذاألنأريوس
األسقفقاوماللهطبيعةمنيكنلمأنهكمامعينوقتفىوجدبل

اللهابنالكلمةبأنفعلمهوأمااألريوسيةالتعاليمهذهأبولوناريوس
حلوالجوهراألبديةفىلآلبوالمساوىاألزلمنذاآلبمعالموجود

الكلمةأنحقيقةإثباتيريدأبولوناريوسكانبشريةروحبدونجسدفى
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يهدمأنحاولفقدوبهذااآلبجوهرذاتومنأزلىهواللوغوس

وطهأرتهالمسيحالهوتعلىتشديدهوفىواألريوسيينأريوستعاليم
المسبثحفىبشريةروحوجودإنكارهىأخرىهرطقةفىانزلقوقداسته

ناسوتفإنوبالتالىالمسيحفىالبشريةالروحمحلحلالكلمةأنبمعنى

هذاجهرطقةالكنيسةوحكمتكامالناسوتايكنلمالمسيحبشرية
773873973183283سنةفىمراتعدةالتعليم

ضدالكنيسةأصدرتهاالتىالعديدةاألحكامهذهمنوبالرغم
الكنيسةفىكميرةأوساطفىانتشرتتجالمحهفإدأبولوناريوس

كيرلسالقديسبعدهومنأثناسيوسالعظيمالقديسأنفيهالشكمما
منأخرىجماعةقامتأنطاكيةوفىالتعاليمهذهقاومواوآخرون
األسقفوهمواألبولوناريوسيةاألريوسيةالهرطقاتهذهلرقضالمعلمين

053824الموبسيوستىثم233293الطرسوسىديودوريوس

وتعاليمأريوستعاليماألساقفةءهؤالرفض083054ونسطوريوس
غيربالناسوتالالهوتوأدجخلطاألخيرهذاأنوخاصةأبولوناريوس

المسيحفىواحدةطبتعةبوجودإاليعترفولمالكامل

بتعايىالمسيحناسوتالشىأبولوناريوسأناألساقفةءهؤالرأىفلقد

واحدةبطبيعةتنادىالتىالتعاليمضدءشعوامجملةقاموافإنهمالسيبولهذا

المسيحشخصفىطبيعتينوجودحقيقةعلىتعالمجهمفىوشددواالمسيحفى
لحظةمنذالناصرىيسوعاإلنسانفىحلالكلمةاللوغوسبأنعفموافقد

المسيحففىوجسدعاقلةروحبهالتكوينكاملإنسانوهو4بهالحبل

الالهوتاألخرىعنالواحدةومتميزتانمتحدتانطبيعتانتوجد
سوتلنااو

حاولواعامةأنطاكيةومدرسةخاصنحوعلىاألساقفةءهؤالأنوبما
اإللهيةوالطبيعةالبشريةالطبيعةبينالتمييزأىوالناسوتالالهوتبينالتمييز

شخصفىوأقنومينوابنينمسيحينبوجودعلموابأنهمائهموافقد

01يسوع

ضدهارسائلوكتبالتعاليمهذهلمقاومةكيرلسالقديسيظهروهنا
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وحكمكيرلمالقديستعاليمأرثوذكسية134األولأفسسمجمعقيل
نسطوريوستعاليمعلى

الثالثالمجلد

سنةحتىاألولالقرنمنالكرستولوجيةاألحداثاألولالمجلدفىعرضت
الرببشخصالخاصالمسيحىالفكرتطوررأيناالثانىالمجلدوفى183

134سنةإلى183سنةمنالمسيحيسوع

منظمةتاريخيةبطريقةأبرهنأنسابقينالالمجلدينفىحاولتولقد

الهرطقاتهذهمنجزئياولوانحرافكلاألقلعلىأوهرطقةكلأنكيف
الذينمعظموكانلهامعاصرةأوسابقةهرطقةلمقاومةظهرتواالنحراقات

للهرطقةمقاومتهموفىالمعلمينوأعظمأفاضلمنبالهرطقةعليهمخيهغ
أخرىهرطقاتإلىينزلقكادأوبعضهمانزلق

نفسأواصلسوفءالقارىيدىبينهوالذىالثالثالمجلدهذاوفى

فسوفاألجيالعبرالمسيحيسوعالربشخصعنالطريقةبنفسثالبح
المشكلةيحلأنيستطعلم134سنةفىعقدالذىأفسسمجمعأننرى

معاهدةوأنالمتنازعةالمعنيةاالطرافجميعترضىبطريقةالكرستولوجية
أنطاكيةوكنيسةناحيةمناإلسكندريةكنيسةبينتمتالتى344

مالقديفيهاقيلوالتىأخرىناحيةمنأنطاكيةوخاصةوالقسطنطبنية
المعاهدةهذهتحللميسوعالمسيحفىطبيعتينبوجوداالعترافكيرلس

االضطرإباتبعضجديدمنأئارتالمعافدةهذهإنبلالعقيديةالمشكلة

ديررئيسأوطيخايظهروهناأنفسهمالمتنازعينصفوففىواالنقسامات
وعلىالنسطوريينعلىءشعواعنيفةبثورةقامالذىالقسطنطبنيةرهبان

واحدةطبيعةبوجودونادىالمسيحفىطبيعتينبوجوديعلممنكل

أوطيخابهرطقةوحكمالتعليمهذا844القسطنطبنيةمجمعيقبلولم
واستأنفهلكماهذاالقسطنطبنيةديررهبانرئيسيقبلولموخلعه
أساقفةرئيسديوسقوروسترأسهالذىالثانىأفسسمجمعقاجتمع

المجمعهذاوحكمالقراصنةبمجمعليونالبابادعاهوالذىاإلسكندرية
المجمعهذاعلىواحتجمركزهإلىوإعادتهالهرطقةمنأوطيخابتبرئة
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فعقدماركيانوسالجديدواإلمبراطوراألساقفةوبعضروماباباقراراته

وخلعأوطيخاتعالنيبرفضوحكم154سنةفىخلقدونيةمجمع
برفضأيضاحكمكماونفيهاإلسكندريةأساقفةرئيمديوسقوروس

شخصفئمتميزتينمختلفتينطبيعتينوجودعقيدةوقبلالنسطوريةالتعاليم

يسوعالمسيح

وانقسمتالقرارهذااألخرىالكنائسوبعضالمصريةالكنيسةتقبللم
كتلتينإلىالكنيسة

هذاءأعضاأغلبيةقررتهاالتىالتعاليمتقبلالتىوهىخلقدونيةكنيسة
القراراتهذهترفضالتىالكنائسوهىخلقدونيةغيروكنائسالمجمع

بهامرتالتىاالنقساماتوأمروأقسىأعنفمناالنقسامهذاكان

ندرسوسوفاآلنحتىمنهنعانىزلناوماالتاريخذلكحتىالكنيسة
التعاليمالسيماوالتاريخيةوالفنيةالدفيقةالتفاصيلبعضالمجلدهذافى

طبيعتينأمواحدةطبيعةذوهوهلالمسيحيسوعالرببشخصالخاصة
روماباباليونالباباوتعاليماإلسكندرىالعظيمكيرلسالقديستعاليمهىوما

للحوارإمكانةتوجدوهل3الموضوعهذافىاإلنجيليةمالكنائعقيدةهىوما

لحلواإلنجيليةوالكائوليكيةاألرثوذكسيةالكنائسبينالصحيحالمسكونى
ولخدمةيسوعالمسيحلخدمةءواإلخاالمحبةبروحمعاوالعملالمشكلةهذه

االجتماعيةبلوالروحيةالعقيديةفقطليسالمشاكلولحلاإلنساذ

أيضاوالسياسيةواالقتصادية

منزعجمضطربعالملكنهالنواحىحميعفىمتطورعالماليومااعاإن

كتائستكونأناليومكنائسوعلىالحقيقىالسالمإلىيحتاجمهددقلق
أنتستطيعحتىالمسيحيسوعالربشخصقيادةتحتومتحدةموحدة
السلمىوالتعاكلمالحقيقيةواألخؤةوالمحبةالسالمرسالةلتقديممعاتعمل
القلقالمنزعجالمضطربالعالملهذا
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األوللفصلى

اإلسكندوىكيرلسالقديس

حياةالثانىالمجلدفىالمسيحىالفكرلتاريخدراساتناعرضنافأنسبق

بعضعنبإيجازتحدثناثم1نسطوريوسالقسطنطينيةأسقفوتعاليم
علىكيرلسالقديسالعظيمالعقائدىالفكرقائدبهانادىالتىالتعاليم

هلتعاشامألتحليألنقدمأننحاوللمأنناكماحياتهعنشيئانذكرلمأننا
هوتعاحياتهلدراسةكامألفصألنخصصأنفكرناألنناذلك

يقدمأنحاولفلقدالعطمةالشهودسحابةمنواحداالرجلهذايعتبر

ودراسةومعرفةقوةمنأوتىمابكليدافعوأنسيدهعنالمعةقويةحيةشهادة
هوادةالمجملةقامفقدالمسيحيسوعالربشخصفىإيمانهوعنهتعاعن

العظيمأئناسيوسالقديسقبلهحاربهاالتىاآلريوسيةالتعاليملمحاربةأوألنجيها
ضدكتاباتهفىاثوئنيةأيضاقاومأنهكماهوتعانسطوريوسثانيةحاربشم

تاريخفىاألهميةغايةفىبدورقاملقد2المرتديوليانوساإلمبراطوركتابات
فإنومشرفةوعديدةعطمةألقائاالكثيرونمنحهولذلكالمسيحىالفكر

الكاثوليكىاإليمانعنالمدافعفيهقالازأكسيليستينيوسالبابا
حجةاليونانيةالكنيسةاعترتهولقد3أمينأكاهنرسولىرجلالقويم

منالسيناقاناستاسولقبهالمسيحيسوعالرببشخصالمتعلقةالمسائلفى
األرثوذكسيةوالكنيسة4ءاآلباخاتمبلقبالسابعالقرنفىسينا

عمودااليمانعمودالدينعمودمنهامتنوعةعديدةألقائاءبسخامنحته

المستقيمالرأىكوكبالثانىأثناسيوسءالجرىاألسدالنارالمنير

51252صالثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالحضرىجرجسحناالقسالدكتور11

وقام163سنةفىالعرشإلىووصلالدانوبعلىميسيةفى133سنةيوليانوساإلمبراطورولد2

363شةفىوفتلالمسيحضدكتبللوئنيينالحريةومنحالمسيحيينضدعنيفباضطهاد

53كاال3سولوألأ84ءاهولكالسص99189133

4لالكا43سولا8هـهنأأولكالح3ك4سسأصنا9ح3يوا

صبأسواناألرثوذكساألفباطمواتيةالدينعمودكرلسالقديمىباقىجورجالشماس15
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فرعونالعنيدالقاسىمثلاألنقابببعضأيضالقبوهمنافسيهبعضأنلى
المتجبرالطاغيةمصر

تدلفهىءشىعلىدلتإنوإيجابياتهاسلبياتهالنىاأللقابهذهإن

الفكرتاريخفىكيرلمبهقامالذىالكبيروالدورالعطمةالمكانةعلى
للعلومومدرسدارسكلعلىالضرورىمنأنهنعتقدفإنناولذلكالمسيحى

اإلسكندريةأسقفوتعاليمحياةلدراسةخاضااهمائايعرأنالعقيدية

نتوخىأنالرجلهذاوتعاليملحياةدراستنافىاللهبنعمةنحاولوسوف
أيضاسنحاولأنناكمافيهاقوعابهامرالتىلألحداثردنافىالدقة

بعضوتعليقاتالمسيحبشخصالخاصةالتعاليمالكرستولوجيةهتعاتقديم
بقدروأمينةجديةمحايدةبطريقةتعايىعلىالشخصىوتعليقناءالعلما

الكئاببعضءاراالفصلهذافىسنعرضفإنتاالسببولهذااإلمكان

الخطريخافالعطبماوبطألصالخاقديسئااإلسكندريةمعلمفىرأواالذين
أعمالهوأنعمفاقديسئافيهرأواققدذلكعلىءوبناالموتيهابوال

عليهاغباروالوصالحةمقدسةكلها

قديسئاكانوإنكيرلسأنيعتقدونالذينءآلراأيضاسنتعرضأنناكما

الهرطقاتبعضقاومقدكانوإنمقدسةتكنلموتصرفاتهأعمالهكلفإن

الهرطقاتبعضفىأحيائاالسقوطعنبمنأىنفسههويكنفلم

بطبيعةيؤمنوهلالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةهتعاهىفما

بينالفرقهووماالعقيدةهذههىوماالمخلصفىبطبيعتينأوواحدة

الكنيسةمفهومهووماالمسيحشخصفىنسطوريوسومفهوممفهومه
نجدأنيمكنناوهلالطبيعتينأعقيدةفىاإلنجيليةالكنيسةومفهومالكاثوليكية

هدفهمسكوقبحوارللقيامكيرلسالقديستعالمفىمشتركةأرضية
مسائلمعمعالجثهاسنحاولالتىالمسائلهىهذهالحقيقيةالمدمميحيةالوحدة

بدراسةاآلنولنبدأكيرلساإلسكندريةأسقفوتعاليمحياةفىأخرى
حياته

حياته

المصرىكيرلمىحياةتاريخكتابةالسهلمنليسأنهءالعلمابعضيعتقد
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اخرفريفاأنإالوشبابهوطفولتهحياتهبدايةعنتخبرالتىالمصادرضحالة
ولقدوضحالتهاالمصادرةقلمنبالرغمالرجلهذاسيرةيقدمأنحاول

المؤرخإلىالمصرىالمعلمحياةعنكتاباخهمفىءالعلمامنكثيررجع
فىمحايدامؤرخايكنلمسقراطمىأوسقراطلكن6لهالمعاصرسقراطس
يكرههكانألنهمكيرلعنكتاباته

ميالده

عائلةمناإلسكندريةمدينةفىولدكيرلسأنالمؤرخينمنكثيريعتقد

7المجتمعفىمرموقةمكانةتحتلكانتغنية

أسقفاالظنحسبوكانالسابعالقرنفىعايشالذىيوحناالمؤرخأما
احمهاالتاريخيجهلالتىكيرلسأمبأنيعتقدفهواولاهولنيقيوسلمدينة
نعلموال8كيرلسؤيدوهناكالكبرىالمحلةمدينةمنبرجلتزوجتقد

سنةحوالىؤلدفديكونأنالمحتملمنولكنهميالدهتاريخبالتأكيد
8739

بابهوثطفولته

منفإنهبدقةكيرلسميالدوتاريخمكانتحديدالصعبمنأنهوكما

ألنتاأكيدةعلميةتاريخيةبطريقةوشبابهطفولتهعنالتحدثأيضاالصعب
أى304سنةإلىميالدهمنجهامرالتىاألحداثمنجداالكنيرتجهل
البلوطةمجمعاإلسكندريةكهـبطرثيوفتلوسخالهمعفهاحضرالتىالسنة

ويرىوتثقيفهتربيتهأمرعاتقهعلىأخذاألساقفةرئشخالهأنولمدو

رجألثيوفيلوسفىاألرثوذكسيةالقبطبةالكنيسةكتابخاصةالبعض

533ووة71يمع5ةء74حه9471الرر8أءأل6اه0ا5

ناله2هـحاه93233

ولنثههلف6حاه10كىولمم4حناه2ا5233ولفمهأه

ء7مرمزةولالهاهح3ألألالنل4حثكهمنةالهـلون4كل5811

هاأ713

8يمكفلءه3هولأ9طهءهلمأتدا674634

39وللنيلءهفلونممأ18ك05

032صكصلنالقديمىوفاةعلسنة0051مروربمناسبةظهرتيلياقاكصتدعىغتلفةدراساتمقالة
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مناآلخرالبعضأنعلى1محنكاوصياسحامتعمفادارمئاروحئاقئا
صارئاكانأنهإالفعآلومتعمفادارسئارجالثيوفيلوسفىيرىالمؤلفين
بالغاالطرفينبأننعتقدولكننا1اللشغبومحئاطاغيةللسيطرةمحئاقاسميا

الرجلعلىحكمهمافى

خاضاإهتمامااهغثيوفيلوسأنعلىيتفقانالفريقينفإنحالأىعلى
المرجحومنكيرلسفالرجلفالشابلالوإعدادوتثقيفصوتعليمبتربية
الشهيرةوأوريجانوسبندنسمدرسةفىأوألدرسقدكيرلمىالشابأن

العالميدعلىالظنأغلبلمذحيثأثيناإلىانطلقثمالعصرذلكفى
21ليبانيوسالمشمهور

قضىأوكميرلسترهبنهلهواآلنمألهنأنيجبالذىوالسؤال
أنحديحاالبعضاكتشففقديبررهماالسؤالولهذاأالديرفىوقئا

فىيمثتككيرلسإلى3أ304عاسيدورسأرسلهاالتىالمالئةالحطابات

31عع3عسيفريوسهوالثمكهذاأثاروالذىصحتها

ءالعلمابعضومعاألرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةمعفنعتقدنحنأما
والصالةللدرسءالصحراالديرفىمدةقضىقدكيرلسالقدينمأن

تسلمكيرلسالراهببأنئغفماألرثوذكسيةالكنيسةإناللهمعوالشركة
األنبايدعلىتتلمذاألخيروهذاالكبيرسيرابيونالقديسيخالشمنتعليمه

أنفيهااستطاعسنواتخمسشهتديرفىمكثوقدمقاريوس

الذىوإنأيضاالمقدسالكناببلءاآلباوتعاليمأقوالفقطليسيدرس
االطالعواسعالعلموافركانأنهيدركأنيسثطيعيهرلسكتاباترسيك

منسىالشمامى573093صاألولالكنابالقبطيةالكتيسةقصةالمعرىحبيبإرويس1
عمودكررلالقديسباقىجورجضماسال952صالقبطيةالكنيسةتاريخكمابالقممى

1424لدنىا

هيعءكأيءلثت947765177ة5اكاث71ةللةانألس54للالحء

745زة5ول4لهاح4اليلونل342175ههاألورزا54ء031ااء

1838باقاصكر21
ا3أكاكا71كىءح4ولنأط5ك3ه2321101ة119454

كرلىبأنالعاشرالقرنفىجعهالذىكابهفىوقينألأسقفاوكانالمقفعبنسصعفرويعرفناأ
قلبظهرعنالمقدسالكمابخاللهايحفظكانمنواتمقارصالقديمدورفىقضى

72

http://www.ebnmaryam.com



41الفكرئابت

فكاهئاممامئاإلسيهالراهبسمامة

ءالصحرامنللحضورأختهابناالسكندريةأساقفةرئيساستدعى
طلبوقدفكاهناكاسئابسيامتهخالهقامكيرلسالراهبءجاوعندما

وبعلمهبهواعجبالشعبأحبهوقدوالرعايةالوعظخدمةفىيساعدهأن

جديةبطريقةيغائيوفيلوسبدأوهناحلورفيقبصوتيتمتعكانوأنهسيما
بالقربالبلوطةمجمعلحضورمعهاصطحبهولذلكالمستقبلكسبطروعملية

واثواعظالعظيمالقديسبنفىالحكمتمالمجمعهذاوفىخلقدونيةمدينةمن

304سنةفىالذهبفميوحناالمفوه

حضرعندماعمرهمنوالعشرينالخامسةحوالىفىكيرلممىالشابكان

يدوركانمابأذنيهوحمعبعينيهرأىلقديوحناالقديسمحاكمةمأساة
القديسالرجلهذاضدالمجمعهذافىويتقرر

فىالمجمعأصدرهالذىبالقرارمقتنعاكانوهلالحكمفىاشتركفهل
الخارجفىحضرهكنسىمجمعأولمنتعلموماذاالذهبفميوحناحق
فىيوحنااسمذكرأعادكرلمىأنيخبرناالتاريخإنحالأىعلى

الرجلببراعداخليامقتنعاكانألنهذلكفعلفهل1القداس

لإلسكندريةبطرووكايصيريهرلس

موبرا51يومفىاآلخرلمالعاإلىثيوفيلوساألساتفةرئيانتقلعندما
رئيسأختابنهوكيرلساألولشخصينإلىاألنظاراتجهت214سنة

الذىالشمامسةرئيستيموثاوسهوالثانىوالشخصالراحلاألساقفة
سياسةكيرلسيتبعأنتخشىكانتألنها61الحاكمةالسلطاتتؤيدهكانت
الشديدةالمعارضةمنوبالرغمالحامضدموقفهوفىالكنيسةإدارةفىخاله

لكنيسةوبطريركارئيسماكيرلسانئخبفقدشعبيةفتنةإلىتؤدىكادتالتى

4كلالطه4أءأا

34اكاصأ371

1اكاالكم714كحا4ص9477577
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خالهوفاةمنأيامثالثةبعدأى21471اممعوبر81يومفىالسكندرية

ديدالجالبطروركأمامصعوبات

حياتهنقسمأنعلينايجبالمصرىالمعلموتعاليمحياةنفهمأنأردناإذا
عندما214ستةاممعوبر81يومفىاألولىالمرحلةوتبدأمرحلتينإلى

المرحلةهذهفىقامفقد824سنةىإلالفترةهذهوتمتدسكابطرئضب

تعتبروالتأليفالكنابةفىوأدبيةوتفسيريةوعقائديةرعويةبأعمالحياتهمن
بحفظبماطوائفهابجميعوغرئاشرئاالكنيسةتعتزثميئاوميراثاعطيئاكنرا

معظمكانت214824منالفترةهذهفىأنهالمالحظومنبهوالعناية

التعاليمورفضأئناسيوسالقديسبتعاليمالتمسكعلىمركزةكيرلستعاليم
سيةآلريوا

رفضعلىمركزةوكانت444حتى824سنةمنفتبدأالمانيةالفترةأما

فىفقليسالسالمانتشارعلىالعملثمومحاكمتهنسطوريوستعاليم
سالمهافىمهددةكانتالتىالشرقيةالكنائسبينبلمصرفىالمحليةالكنيسة

134سنةسمىأفمجمعفىحدثالذىاالنقسامبعد

أنهإذشبابهريعانفىالمصريةالكنيسةعلىبطريركاكرلسئعحتلقد

ذكياشانجاكانعمرهمنوالثالثينالخامسةأوالرابعةبعدتحاوزقديكنلم
كتاباتوخاصةءاآلباكتاباتمنمحميروعلىالمقدسةالكنبعلىمطعا

بعدفيماوسنرىاإلعجابكلبهمعجئاكانالذىأثناسيوسالقديس

أويلقبهكانكيرلسعينهفىنعمةيجدأنيدسكانمنصأن
كان0001مانواردىالعقائدمؤرخعنهفالولقد81بأئناسيوسيشبهه

عشرالثالثليونفإنذلكوألجلإيمانرجلكانأنهكماوصادفامخلضا

91الكنيسةمعلمبلقبتفبه

بالحماسةامملوغكانعطبماومعلماعالفاكانكيرلسأنفيهالشكومما

571ح805ح8ألك77مأل97ال3ح4اء21

4ه44صباقىجورجماسالث224324صالمصرىحبيبيرسا128كريلياناص
ا8لماالمألهء81

واالولحأه033
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االحيانبعضفىقادتاهوحماستهغرتهولكناللهملكوتانتشارعلىالغيرة

أوالرأىفىمعارضيهضدموقفهفىستراهماوهذاوالتعصبالتطرفإلى

بظروفتمرالكنيسةكانتاإلسكندريةكرسىعلىفعندماجلسالعقيدةفى

ولهذاالحاكمةالسلطاتمعوفاقعلىخالهيكنفلموديتىسياسىتوتر

الحزباستغاللاألخرىالمعارضةالعناصروبعضآالحاحاولالسبب
وفاتهعندئيوفيلوسمحلليحلتيموثاوسالشماسيرشحلكىالمعارض

فىفعال6لبعلمىكصآنولمحدوخالهنهجعلىكرلسيسرأنخشواألنهم
وخارجئاداخلئاالكنيسةإدارةفىئيوفيلوسخالهسياسةاألحيانبعض

المصادرمنويعدلكرلسمعاصزاكانالذىسقراطالمؤرخلناويصف
وأنهخالهمنأقسىكانبأنهالرجلوشخصيةحياةعنتحدئناالتىالقليلة

المجالفىفقطليسالسلطاناهذتوسيععلىعملبلللسلطانمحئاكان

تخصالأمورفىفتدخلوالمدنىالسياسىالمجالفىبلالدينىالكنسى
نلفتأنتتطلبالعلميةاألمانةولكنسقراطسجلهماهذا2الكنيسة

كيرلسعنسقراطيقولهماكلقبولالسهلمنليسأنهإلىءالقارىنظر

معنتفقفنحنذلكومعوصفهافىمبالعايكونفربمالهعدؤاكانألنه
أنهإالعطبئامعلئامجمرلكأرأواالذينالمؤرخينءالعلمامنكبيرعدد

ويظهرعنهقيلفقدخالهمنوالرديئةالحسنةالصفاتبعضورث

دعاهحتىمنوالهعلىينسجأنفأرادخالهعنشيئاورثقدكرلسأن
أتباعالشدةبأقسىعاملقدأنهالواقعوفىمصرفرعونالبعض

مرةمناعكروفتناشغئاهذاسلوكهأحدثوقدأيضاواليهودنوفاسيانوس

نقيةءدمافيهاأريقت

الكنيسةفيهكانتوقتفىبطريركاانتخبكيرلسأنإلىأشرناأنسبق

بشدةالكنيسةيقودأنحاولفقدولذلكوخارجىداخلتوتربظروفتمر

قدوربماومتحصمئاوغيوزاشاباالجديداألساقفةرئيسكانفقدوبحزم
ولقدوالعنادوالشدةالقسوةمثلالصفاتبحضخالهعنأيضاورث

ومنهاكئرةمتاعبتطبيقهالهسببالتىءالمبادمحطهذهبعضتطييقحاول

ثهأمز8ءسملهـنرة577ة947
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نوفاسيانوسأتباعضدصراعه

جماعةمنمتشدلىموقفاتخاذإلىدفعاهالجديدالبطريركوحماسغيرةإن

إلىوصولهحالعنيفااضطهاداباضطهادهمقامإنهبلالالنوقاسيين
قامعندمانسطوريوسالقسطنطبنيةبطريركبموقفيذكرناوهذاالكرسى

فعندماالعقيدةوفىالرأىفىمعهتختلفكانتالتىالجماعاتباضطمهاد

أبريل01يومنطالقسطنطبنيةألساقفةرئيسئااألنطاكىنسطوريوسنصب

مبيناوالشعباإلمبراطورمسامععلىخطائاألقى824سنةنيسان
بدونبالداهبنىاإلمبراطورمخاطئافالوقدوالسياسىالدينىمخططهفيه

محاربتكفىبجانبكأقفالهراطقةمعىإستأصلبديالءالسماأمنحكهراطقة

كانالذىالمكانيهدمأنحاولفقطأيامبخمسةتنصيبهفبعدهللفرس

فرمانإصدارعلىاإلمبراطورلدىعملولقداآلريوسيونفيهيجتمع
طرديجبوطردهموجدواأينماالهراطقةبتعقبأيارمايوأ03بتاريخ
000012والمقدونيينوالنوفاسيينوأبولوناريوسآريرسأقبماع

والحقالحقيعلمأنهيعتقدالقسطنطبنيةأساقفةرئيسنسطوريوسكان

ولذلكمبينضاللفىهووالعقيدةالرأىفىيخالفهمنكلوأنكله

اإليمانعنالبحضارقدالكنيسةضدالقاعميةالعنيفةاضطهادالهاإلمبراطورداقيوسثنعندما

أعبنعنبعيذاواختبأهرئاقرطاجةأصقفاكبريانوسفرالمعقدةالصحبةالظروفوفىالمسيحوأنكروا
الكيسةإلىاإليمانعنارتدواينالنمنبعضرجعنمبيااإلضطهاداتهدأتوعندماشالمضطهد

االضطهاداتءألشاارتدواالذنىوإيمانكبربانوسإيمانفىبشدةوطعنالفرصةهذهنوفاسيوسانتهز

المحميحكيسةبأنيحلموكانالمؤلمةاالضطهاداتهذهقاسواالذينوتكريممإلحفىغالىأنه
اإلضطهاداتهذهءأثناثبتواالذينوأناإليمانعلىثابتةمقدسةروحيةطاهرةكنبسةتكونأنيجب

الكنيسةإالالعودةونيدالذيخصفيماوالربالحلأمرقىمجكمواأنيجبالذينالقضاةأفضلهم
الطاهرةالكنيسةفىلهممكانوالقبولالالمسيحأنكرواالذينبأنأيفخاعلمأنهكماارتدادهمبعد
المسيحبكيسةليستفهىءكأعضاالكتيسةقبلهمفإذاخطهمعلىوندمهمتوبتهمكانتمهما

األمركلفهامهمااالضطهادفئابتةتكونأنيجالمسيحكنيسةوإنالنقيةالطاهرةالحقيقية
851951صالثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدمحور12

إلىالرجوعالرجاالموضوعهذالدراسة
42آطا4ءوونلدعهك5هأل3اعمحه3هـ

ا5وليمطة5األأول308ح9ءأل3ء3392

الولعدنقكا34لةطيم3ءأءأاهولهـ15ء10ه8كا63ء183

111511صاألولءالجزرستيأسدد
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وحرضالمسيحيةالجماعاتبعضضدقالرلمعنيفباضطهادقامقد

علىتسيطرالطائفيةالمذهبيةالنعرةكانتلطردهمالحاكمةالسلطات

الوسطىوالعصورالعصرذلكفىالكنيسةقادةمنالساحقةاألغلبية

األديانقادةبعضعلىاآلنإلىتسيطرالروحهذهمازالتالشديدولألسف
منتمامايتخلصلمكيرلسقديسناأنويبدوالبالدبعضفىوالطوائف

المنهجنفسلألسفنهجالبطريركيةرئاسةاستلمفعندماولذلكالروحهذه
استولىثملنوفاسيوسالتابعةالكنائسبغلقفأمرنسطوريوساتبعهالذى

ثيوبيميتيوسأسقفهمأيضاجردأنهكمالهاالتابعةاألمالكوعلىعليها
كتابهفىالقمصمنسىالشماسويقول22أمالكهمنطحءول3

النوفاسيينباضطهادجهادهالبطريركهذافبدأالقبطبةالكنيسةتاريخ
يقولباقىجورجالشماسأنكما32الهرطوقىنوفاسيانوسأتباع
غيهمفىوتماديهمالجاحدينإصرارأمامأخيرااإلسكندرىالبابااضطروقد

غيرأسقفهموتجريداإلسكندريةمنلطردهمالرسوليةسلطتهاستخدامإلى
جميعاهربواحتىيطاردهموظلالكهنوتيةرتبتهمنثيوبيميتيوسالشرعى

42اإلسكندريةمن

والتعليمالعقيدةعنبمسئوليتةيشعركانكرلممالباباأنفيهالشكمما

قبولعدمبفكرةتمسكهمفىجداتطرفواالنوفاسيينأنأيضاقشكوال
كيرلستعليمونقبلنؤيدوإنتاللمسيحإنكارهمبعدالكنيسةإلىالراجعين

منخالبأىنقبلالولكننانوفاسيوستعاليمونرفضالموضوعهذافى
ألنالجماعةهذهضدوالعنفالقوةاستخدامهفىمكيرلموقفاألحوال

الناسأمالكعلىءباالستيالألتباعهيسمحوالالعنفمسيحليسمسيحنا
أرسلهمبلهموتعاعقيدتهمفرضفىوالقوةالسيفيستخدمواأنأو

وبالمحبةوالسالمبالمخبةمبشرينخدائايكونوالكىيرسلهميزالوما
الناسقلوبعلىيملكؤالسالم

لمحالهعالمءعاأول9ة77كعصاكاقولح71ة

أءعطأصسلمر77

1828ياقاصكو

062صالقبطيةالكنيسةتاريمكنابالقمصمنسىالشماس32
35عىباقىجورجالشماس42
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اليهودمنموقفه

اإلسكندريةمديتةفىاليهودوجودأنجيذايعرفالتاريخيدرسمن
اللغةمنالقديمالعهدترجمةتمتاإلسكندريةففىبعيدةعصورإلىيرجع

كيرلسالباباأياموفىالميالدقبلالثالثالقرنفاليونانيةاللغةإلىالعبرية

المسيحيينبينالعالقاتتكنولموداليهمنجذاكبيرةجماعةتوجدكانت

األمورتفاقمتوعندمابعضابعضهمهاجمالمراتمنفكمطيبةواليهود
فأذاعوااإلسكندريةلمسيحىعامةمذبحةاليهوددبرالعالقاتتءوسا

ممعوعندماإسكندرالقديسكنيسةفىاشتعلتقدالنارأنليلةذات
عليهمهجموهناالنيرانءإلطفامنهمكبيرعددخرجالخبربهذاالمسيحيون

علىسرااليهوداتفقوقدجدكبيراعدذاوقتلواوحشيةبطريقةاليهود

بعضهميميزحتىالنخلسعفمنمصنوعةخواتمأصابعهمفىيلبسواأن
ثارواالخدعةالمسيحيونأدركعندماالصباحوفىالمعركةءأثناالبعض
وتقولمنهمبعضافعألوقتلوااليهودمنينتقمواأنوأرادواعنيفةثورة

إليهودضدمعركةفىالخوضمنمنعهمحاولكيرلسإنالمصادربعض

فعألحاولكيرلسأنعلىتتفقالتاريخيةالمصادرمعظمأنإالوإبادتهم
علىءواإلستيالاإلسكندريةمنجيمغاطردهمعلىعمللكنهالمذبحةمنع

بدايةهىالحادتةهذهاكاكنائسإلىوتحويلهاومجامعهمأمالكهم
زمنمناإلسكندريةتقطنكانتالتىالكبيرةاليهوديةللجاليةالنهاية
2هبعيد

والوثنيينالحاكمةالسلطاتمنموقفه3

منجداسيئةالماكحأورستوبإنكيرلعفبينالعالقاتكانت
تيمبىثاوستفضلكاثتالحاكمةالسلطاتبأنوعرفناسبقولقدالبداية

الحاكمةالسلطةيينالتوترزادوالذىكيرلسمنبدألبطريركئا

إلىالرجبرعالرجاالموضوعهذالدراسة2ه
3محأ3عأح31310و

ولمأزز9صر14ء41ة

فةص8ةلحمزالكاكمةء671371ة43أل751

35باقىجورجالشماس162ا062صالقمصمنسىالشماس
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كيرلسلجاولولقلىالجديدالبطريركونفوذسلطانتزايدهوكيرلسبين

ولكنآالحامعاألمورحإصالمباثرةوغيرمباشرةبطرقمرةمنأكثر
األموروتسويةالصلحإلىيؤدىجهدأىبذلوتعاليءبكبريارفضاألخير
المدينةمنطردواالذيناليهودعنللدفاعاإلمبراطورلدىتدخلإنهبل

آالحايقفهالذىءاإلزدراوموقفهذاالتفاهمءسوبخبرالرهبانحمعوعندما
حوالىءفجاالبطريرككرامةعنيدافعواأنوأرإدوائارواكيرلسمن

وعندماالحامأورستعربةمروروانتظرواءالصحرامنراهبخمسمائة

أنالحامحاولوعبئااألوثانعابدالكافرقائلينيصرخونأخذوارأوه
القسطنطبنيةفىأتاكيوساألسقفيدعلىتعمدقدمسيحىبأنهيقنعهم
أمونيوسويدعىالمتطرفينالرهبانمنواحداإنبليسمعواأنرفضوالكنهم

عليهففبضبدمائهمضرخاأورستفسقطبحجررماهطهـولهأول3

جنازةالبطريركأقاموعندئذالتحقيقءأثناماتلكنهللمحاكمةوسئيتم
بالشهيدأمونيوسفيهلقبخطائاوألقىرحمية

كانكيرلسأناعتقادتاحسبحقغيروهذاالبعضأشاعولقد
كانتالتىهيباشاأوهيبانىالشهيرةالوثنيةالفيلسوفةاكتيالبأمرعلمعلى

غيرالوحشىالعملبهذاقامواالذينفإن62أورستللحامصديقة
الوثنيةالفيلسوفةهذهأدطاعتقدواالذينالطائشينمنجاعةالمسيجى
وبينالحامأورستبينالسالمتخقيقفىعقبةتقفالتىهىالحامصديقة
ليسجداكبيرتأثيرلهاكانالفيلسوفةهذهأنوخاصةالبطريرككيرلس
حدثتلقدبينالاتعيسكانتالتىالمثقفةاألوساصعلىبلآالحاعلىفقط
514سنةمارسشهرفىالمروعةالحادثةهذه

ننسىالفإننابالوثنيينكيرلسالباباعالقةعنالخديثبصددأنناوبما

قامالسببولهذالهمالخلصالمسيحرسالةتؤصيلومحاولتهبهماهمامه

الىالرجوعالرجاالموضوعهذادراسةفىللتوسع63
كههحأحةكهسءحلم77514117اه367

43أل631ولولول09282لماكاو3أحول6371طصاهأح

الأولألح3اككايلمانأح4هح91ه82كاوكهـ95أسس015

حلم77ولءءمأاألءاحصح4ول43حفىحهولألأحء25اع3
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أنويبدوالمسيحيةالديانةصحةعلىالبراهينوتقديمواالرشادالوعظ

المسيحيةعنالمرتديوليانوساإلمبراطوركتاباتأنالحظالبطريرك
لذلكالوئنيةإلىالبعضجذبفىهائادوزاتلعب163263

مبيئاالجاحداإلمبرإطورهذاءآرافيهقندضخمكتاببتأليفقام
ةءالمملوالوثنيةالدياناتعلىالمسيحيةحموموضوعأيضاومعالخاهءأخطا

ألحقيقىالميراثهىالمسيحيةالديانةوأناليونانيةوالخزعبالتبالخرافات
المرحلةفى334سنةفىالكتابهذاظهروقدإبراهيمبهاللهوعدالذى
حتاتهمنالثانية

الذهبفميوحناالقديممنموقفه4

فىعقدالذىالمجمعفىثيوفيلوسخالهمعحاضراكيرلسالشابكان
متمسكاكيرلسوظلالذهبفميوحناعلىوحكم304سنةفىالبهلوطة
كانتالذينءاآلباقائمةفىاحمهيذكرقلميوحناضدالمجمعهذابحكم

أسقفأتيكوستدخلمنوبالرغمالقداسصالةفىاؤهمأتذكر
علىيوحنااسموضعرقضكيرلسفإناألمرهذابخصوصالقسطنطنية

هذافىالرجوعيمكنفالرحمىمجمععليهحكميوحناإنوقالالقائمة
اسمإعادةالسنةنفسفىقررحتث714سنةحتىكذلكوظلاألمر
بينهالجولتلطبفجانبهمنطيبةخطوةهذهقكانتالقائمةإلىيوحنا

يوحنالألسقفوتقديرحبكلتكنكاثتالتىالشرقيةالكنائسبعضوبين

72الذهبفم

162القمصنسىالثاس424المصرىحبيبإيري

3545باتاصجورصالشماس

3032زحولول2اة

775أحه7حكألكدالمء

ول141ح82ز610315
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الثانى

قسطوويولمعونؤاعهكيرلسالقدير

المسيحيسوعالوببشخصاصةالخالتعاليمحول
هويمالقديسةءللعذوااإللهوالدةولقب

حياتهمنالثانيةالموحلة

ضدالعقيدىبصراعهكيرلسالقديسحياةمناألولىالفترةتميزت

الجوهرفباآلباالبنمساواةبعدميعلمونكانواالذيناألريوسيينجماعة
القديسرجعالزمنوفىالجوهرفىمساواتهماعندفاعهوفىوالزمن

طسكتابهفىاقتبسأنهلدرجةأثناسيوسالقديستعاليمإلىكثيراالمصرى
يدعىالذىكتابهفىأثناسيوسالقديسكتبهماثلثالكنزطس3دايا3

هذافىكيرلسالقديسحاولولقدأريوسضدحهعولأه

فعلكماأريوستعاليميفندأنالحواراألخرىاتهكتابفىثمالكتاب
وخطرخطأعلىالمقنعةالقويةالبراهينيقدموأنأثناسيوسالقديسقبله

فىومساواتهماباالبناآلبعالقةمشكلةاكافلقداالريولسيةالتعاليم
كبيرعددأقكارتشغلوعملهايتهوبلىاللوغوسوأصلوالقدرةالجوهر

للقديستلميذاكانكيرلعمأنوبماالعصورمرعلىالكنيسةءآبامن
تعاليمضددفاعهفىأستاذهتعاليمإلىرجعفقدبذلكيفتخروكانأثناسيوس
214824سنةمنحياتهمناألولىالفترةفىأريوس

أخريعقائديةمشكلةكيرلسواجهفقدحياتهمنالثانيةالفترةفىأما

نتحدثسوفوالتىيسوعالمسيحشخصفىالطبيعتيناتحادمشكلةوهى

الكرستولوجيةهتعانعرضعندمابالتفصيلعنها

بطريركبهامرالتىالتاريخيةاألحداثبعضاآلنلندرسولكن

دراسةالفصلهذافىوسنحاولحياتهمنالثاتيةالفترةفىاإلسمندرية

هذاهىوانبدأكيفوأينمتىمبينينونسطوريوسكيرلمىبينالصراع
أثارتالتىوالسياسيةالعقائديةاألسبابهىوماالكرستولوجىالصراع
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كتيسةتكوينثموفصلهنسطوريوسحرمإلىأدىالذىالصرإعذا
العقائدىالصعيدعلىكيرلسبهقامالذىالدورهوومانسطورية

أفسسمجمعورئاسةعقدفىوالسيالمى

هذهفىالكنيسةبهمرتالذىوالمحزنالمريرالعنيفالصراعنفهمولكى

عنتغيبأاليجبونسطوريوسرلسكبينالصراعفترةنماأىالفترة
بينالكرستولوجيةالمفاهيمفىاالختالفاتبعضوجودحقيقةبالنا

بفكرةبشدةتمسكتاإلسكندريةمدرسةوأنطاكيةاإلسكندريةمدرستى

جسداصارالكلمةاللغوسأنوعفصتالمسيحفىالواحدةالطبتعة
كنيسةءاباشددولقدالناسوتويقوديسيطرالذىهوالالهوتفالكلمة

كادالناسوتأنلدرجةالالهوتوسيطرةوقدرةعظمةعلىاإلسكندرية

رقضتوقدالالهوتيدفىلهإرادةالكآلةأصبحاألقلعلىأويختفى
الالهوتأعمالبينالدقيقالواضحالتمييزأيضااالسكندريةمدرسة
بالجملةونادتالطبيعتينبينالواضحالتمييزأىالناسوتوأعمال
الكلمةهذاوأنالمتجسداللهكلمةطبيعةهىواحدةالمشهورة

الناسوتوتصرفاتأعمالكليقودالذىهوالمتجسد

إنسائاالناصرىيسوعالمسيحشخصفىرأتفقدأنطاكيةمدرسةأما
ذاإنسائاصارالذىالكلمةاللوغوسهوأيضاكامالوإلفاكامأل

الالهوتعلىهمتعافىشددوااإلسكندريةمعلمىأنفكماوجسدروح
عنهاتعاتميزلكىالناسوتعلىققطليسشددتأنطاكيةمدرسةقإن

الطبيعةالطبيعتينوجودعقيدةمللبدونرددتبلاإلسكندريةتعاليم

جودبوفنادتالكلمةالالهوتاإللهيةوالطبيعةسوتالناالبشرية

وابناللهابنالمسيحفىورأتاألخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعتين
الناصرىيسوعأيضاقيهرأتكماكاملةاإللهيةالطبيعةفيهرأتاإلنسان

األمواتبينمنوقاموماتوتألموجاععطشالذىالمتألماإلنسان

بالتمييزوصريحةواحدةبطريقةتعلمأتطاكيةمدرسةكانتباختصار
الدقيقالتمييزرفضتفقداإلسكندريةمدرسةأماالطبيعتينبينالكامل

المسيحيسوعالرببشخصالخاصةالتعاليمالكرستولوجية
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الظنإلىالطبيعتينبينالتمييزهذايؤدىأنخشيتألنهااالتحادعمليةى

لتعاليمدراساتهفىكيرلسقهمهماوهذاوابنينمسيحينبوجود

يوسرنسطو

الثورةناروإشعالالتفاهمءسوزيادةإلىقادسيامىآخرسببوهناك

كرسىبينالسلطةعلىالصراعكانفلقدونسطوريوسكيرلسبين

المجمعقررفعندماوعميفاقديفاصراعاوالقسطنطبنيةاإلسكندرية
المكانةتحتلاألخيرةهذهأنالقسطنطبنيةفى183سنةفىالمنعقداتسكوفى

لقبأساقفتهارئيسومنحالجديدةروماأصبحتألنهارومابعدالثانية
يكنألم1اإلسكندريةكنيسةحقدبلغيرةالقرارهذاأثارمسكونى
محاكمةحركة304سنةفىتزعمالذىهوعكيرلخالثيوفيلوسالبطريرك

كيرلسقصةإذنهىفماالفمذهبىيوحناوهوالقسطنطينيةأساقفةرئيس
يوسرنسطوو

قامالقسطخطبنيةالجديدةروماألساقفةرئيممئانسطموريوسئضبأنبعد
كمابولخارىاإلمبراطورفهاجموالتقاليدالعاداتبعضضدعنيفةبحملة

اتبعوقدهراطقةجماعاتاعتبرهاالتىالجماعاتبعضبعنفأيضئاهاجم
طبيعتينبوجودفنادىاالزدواجيةالتعاليماىاألنطاكىاألسلوبهتعافى

حديثهوفىالبشريةوالطبتعةاإللهيةالطبيعةالمسيحشخصفىمتميزتين

ليستومرصممريمابنهوالناصرىيسوعأنبئنالبشريةالطبيعةعن

الذىالناصرىيسوعاإلنسانوالدةهىبلالالهوتومصدرأصلهى
الأنهوأعلنأمهبطنمنيولدأنقبلوجزئصاكلئاالالهوتفيهحل

فيهكانالذىالناسوتولدتألخهااإللهوالدةمريمندعوأنيلبق

061861صالثانىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالحضرىجرجسحناالقسالدمحور1
سههولللىءل4أل4حهكمأ4أاهاهء

ساههمسولسط3419291اكه

252272282صاألولءالجزرسغاسدد
جانئاتركناهاوالتىكرلمالقديسبهامرالتىاألحداثنحرضأنالفصلمذافىنحاولسوف

نسطوركوسبحياةالحاصةاألحداثنتجنبوقدالثانىءالجزفىبالتفصيلعهانتحدثفلمحينإلى

جىسنسطوريوسوتحاليمحياةعنالتفاصيلمنولمزيدالثانىءالجزفىبالتفصيلكهاتكلمناألننا
051861صالخضرىجرجسحنادالثاقءالجزالمسيحىالفكرتاريخالالرجوع
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أنشريطةاإللهالدةمرحممدعوةأجازبعدفيماأنهإالاللهلكلمة

بالتدقيقاألمرهذايشرح

وفىقديراوخطئامفوفاواعاالكاننسطوريوسقإنيبدوماوعلى
ولذلكءوالثناوالعظمةالمجدعلىللحصولطموخاكانالوقتنفس

تلقيبفيهاهاجمالتىالعظةوخاصةالعظاتهذهوتوزيعنشرعلىعملى

إلىالعظاتهذهوصلت9رقمعظةوهىاإللهوالدةبمريم

دراستهافىالرهبانوبدأاألديرةفىءالصحراأعماقإلىثماإلسكندرية
عليهاوالتعليق

كعادتهمالرهبانمنجماعةتءجا924لسنةالقيامةعيدفرصةوفى

عظاتموضوععليهعرضواالحديثءأثناوفىلهالتهانىوتقديمالبابالمقابلة
بعضهمأفكارفبلبلتءالصحرافىإليهموصلتالتىنسطوريوس

وقد2طويألعقائدئاخطابالهموكتبالفرصةكيرلسانتهزوعندئذ
ثماإللهوالدةهىمريمبأنتنكرالتىالتعاليمقبولمنرهبانهحذر
والتقليدالمقدسةالكنبإلىقرجعالتجسدعمليةالرسالةهذهفىلهمشرح
أنوبماجسداصارالكلمةالمتجسدالكلمةاتحادعلىلهميبرهنلكى
3اإللهوالدةهىإذنفمريماللههومريممنالمولودالكلمة

إالالرسالةهذهفىنسطوريوساسميذكرلماإلسكتدريةأسقفإن
نسطوريوسبهاتادىالتىالتعاليمورفضفندالتعليميةرسالتهفىأنه

الرسالةهذهأنومعالقسطنطبنيةأسقفعظاتمنالفقراتبعضواقتبس
الحدودوعبرتانتممرتأنهاإالءالصحرافىمصمررهبانإلىوأرسلتكتبت

عظةوألقىجداوغضبفثارنفسهنسطوريوسإلىووصلتبسرعة
نقلثماإلسكندريةأسقفإلحساساتالجارحةالعباراتبعضعلىاحتوت
كيرلعملهكتبوعندئذمسامعهإلىالجارحةالعباراتهذهكيرلسممثلو

الجارحةالعبارإتعنهذهرسالتهفىتغاضىولقد924صميففىرسالة

أخويةرسالةلهيقدموأنثورتهمنءيهدىأنوحاولإليهنقلتانتى

2وليهول4ء30رولعأل5أ725

3أحححاول8اس6742
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كثيرينأنالرسالةهذهفىلهبثنأنهكماعقيدتهإلىبلطفيقودهكى
هتعابعضمنجذاتعزوانفسهروماأسقفوحتىالمؤمنينمن

ءالعذراتلقيبعنيمتنعالوأنطريقهعنيعدلأنرجاهثمالمريمية
التعاليممنهووالجديداليساللقبهذافإناإللهوالدةبلقبمريم

أسقفردوكان4األرثوذكصءاآلبابهوعفمسبقبلالمستحدثةالغريبة
علفابهاأحاطهقصيرةجملةاللطبفةالرقيقةالرسالةهذهعلىالقسططبنية

جانبهمنتعليقأىدونالرسالةبوصول

ومع6لهإهانةكيرلسواعتبرهللغضبمثيراالتلغرإفىالردهذكان

الكنيسةيعرضاللكىوالمحبةوالشجاعةبالصبرتذرعبلييأسلمذلك
سنةرفبراينايرفىثانيةرسالةلهكتبولذلكالعقائديةوالبلبلةلإلنقسام

العقائدىالفكرتاريخفىحجةبعدفيماالرسالةهذهصارتولقد03

باقتباسنكنفىالرسالةهذهولطولالكنيسحةءابامنالكثيرونإليهارجح
الخدمةفىزميلهكيرلسيخبرالعقيدىالتفسيرفىيدخلأنوقبلمنهابعض

حتىانتشرتالتىواألقاويلاتءاإلدعامنبعضاحمعبلجيدايعرفأنه
المقدمةهذهوبعدبطريركهوضداإلسكندريةكرسىضدإليهوصلت

يعلمالذىنيقيةمجمعإيمانبقانونمبتدئاالنزاعموضوعكيرلميتناول
حقإلهمنحقإلهاآلبمنالمولودالوحيداالبنأنووضوحبصراحة

اليومفىوقاموماتتألمإنسائاصارجسداصارنورمننور
تغيرتالكلمةطبيعةبأننقولالونحنءالسماإلىضجذثمالثالث

اإلتحادطريقعنبلإنسانإلىتحولأوجسدايصيرلكىتحولتأو

تقابلتااللتينالطبيعتينفإنتوصفالبطريقةالإنساأصبحالهيبوستاتيكى
اللههوواحدشخصفىمعااجتمعتاوقدمختلفتانالحقيقيةالوحدةفى

منومولودموجودأنهفمعالطبيعتيناختالفيالشىلماالتحادألن
بدأتاإللهيةطبيعتهأنيعنىالوهذاامرأةمنأيضاولدالدهورقبلاآلب

4ت8ء8امحم7297

6755وكه3ادااةسأ5ه3ث861

502صالثاقءلزاالخضرىجرجسحناالدكتور

6هكفهكمولا5ههة2ا775641

فعةحطأةكاك97
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موجودهوالذىذلكعنيقالأنالجهلمنأنهإذءالعذرافىجودها

أجلمنولكنئوجدلكىثانميالدإلىيحتاجإنهاآلبمعءالبدمنذ
الذىفإنالجسدهذبحسبامرأةمنوولدجسداأخذخالصنا

عادئاإنسائاليسالكلمةفيهحلوالذىءالعذراالقديسةمنولد

بالضرباتشعرأوتألمقدالكلمةاللهأنيعنىالفهذاتألموعندما
بماولكنلآلالمقابلغيرالالهوتألنبالجروحأوالمساميربثقوبأو
الذىهوالكلمةفإنلذااالالمقاسىقدجسدهأصبحالذىالجسدأن
ويتألمكانالذىالجسدفىكانلآلالمالقابلمرفغأجلنامنتألم
2عبواحدكلألجلالموتاللهبنعمةيذوقلكيالرسوليقول

فإنهاإللهيةطبيعتهفىماتأوالموتاختبرأنهيعنىالوهذا9

وربواحدبمسيحنعترفإننافيهالتفكيرأوالقولبهذاالمناداةالجنونمن

0007وإحد

بعضمنبالرغمالقوةغايةفىعفائديةرسالةالرسالةهذهأننعتقدإننا

واعتبرهانسطوريوسرفضهافقدقوتهامنوبالرغمجذاالقليلةاألغالط
لتعاليمدراستناعندبالتفصيللشرحهانتعرضوسوفأرثوذكسيةغير

بأناكتفىاألولىكيرلسرسالةنسطوريوساستلمعندماكيرلسالقديس
الرسالةاستلمعنذماولكنالوصولعلميعنىتلغرافئاأردألهيرسل

51نماعقائديةرسالةبكتابةأيضاهوقاممحتوياتهاودرسالثانيةالعقائدية

المسيحشخصعنمفهومهشرحثمكيرلستعالجمفيهارفض034يونيو

ضدقاسيةسخريةبكلماتهذهرسالتهخخثمللهمريموأمومةيسوع
اإلسكندريةأساقفةرئيسنفسيةفىالرسالةهذهتتركولمكيرلس

لهشخصئاتهديداتحملأغاشعرإنهبلفحسبجذاسيئةانطباعات

علىءوبناعليهاالسكوتيجبالعقائديةوأخطاغخطراتحملأنهاكما

57ة77يه4وولح1110105ةألأه3الول3أفىحل88اس915اأو4

اءء05حء9742

إليالرجرعالرجاكيرلسمنوموقفهنسطوريوسرسالةلدراسة

602202الثانىالمجلدالفكرتاريخكتابنا
عل9477و117

ولح211105و03
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سيوساعالوقورللشيخالموقففيهيشرحخطائاكيرلسكتبفقدلك
واعتدالهوحلمهبعلمهمعروفاالشيخهذاكانحلببرياأوفيرياأسقف

يسوعربناشخصعنالمستقيمااليمانبعنوانمطولةعقائديةرسالةكتبثم

اإلمبراطورإلىوأرسلهافصأل52علىالرسالةهذهواحتوتالمسيح
اإلمبراطورلشقيقتىممائلتينرسالتينأيضاكتبأنهكماالثانىثيودوسيوس

8وافذوكيابولخاريااإلمبراطورتينوإلىومارينااركاديا

لعائلةالكرستولوجيةهتعاأيضايقدمأنالرسائلبهذهكيرلسحاوللقد

الناحيةهمنالموقفبخطورةولشعورهالقسططبنيةفىالساكنةاإلمبرإطور
وعظاتكتاباتمنإليهوصلماكلبجمعالوقتذلكفىقامفقدالعقائدية

مبيئاالتعاليملهذهدقيفاعقائدئاتحليألقدمثمالقسطنطينيةأساففةرئيس
يدعىالذىالضخمالمجلدهذاويحتوىيعتقدكانماحسبفيهاالخطأ

األولءالجزفىعابموقدءأجزاخمسةعلىنسطوريوستجاديفضد
كمامريمءالعذراللقديسةاللقبهذانمنحولماذااإللهوالدةلقبمشكلة

المسيحيسوعشخصفىالطبيعتينعقيدةلشرح25ءاألجزاكرسأنه

هذامعالجةاألزمةبدايةمناالسكندريةأساقفةرئيسحاوللقد

القسطنطبنيةفىزميلهوبينبينهلطبفةسلميةبطريقةالعقائدىالموضوع
األزمةهذهلحللهقدمتالتىالفرصمعظمرفضنسطوريوسولكن
األساقفةزمالئهلبعضالكتابةإلىكيرلساضطرمماسلميةوديةبطريقة
المالكةوللعائلة

حدادصاستفانساألسقفتعريبأنطاكيةكنيسةتاريخبابادوبولمخريسوستص8

ولحهة4ة26ا81ول23ه1122ل7ولثالح5

ه4ح79مواةالاللأحع95اك675

أعء7طس9742

24

http://www.ebnmaryam.com



الثالثللفم

سيليستينولمالباباإلىيكتبكيرلس

نسطوريولمتعاليمعن

بطريقةنسطوريوسأثارهاالتىالعقائديةالمشكلةيعابمأنكيرلسأملكان
محفاوكاناعتقدنسطوريوسولكنبينهماضيقنطاقوعلىحكيمة

ولذلكعنهويداقعيؤيدهالثانىثيودوسيوساإلمبراطوربأناألمرهذافى
إلىالقسطنطبنيةأساقفةرئيسجذبتاإلسكندريةأساقفةرئيسيتجحلم

البالطإلىيكنبأناضطرذلكفىفشلوعندماالسلمىءالهادىالحوار

القديسقرروأخيراالمنطقةفى1زمالئهبعضإلىثماإلمبراطورممط
كيرلسأنالمؤرخينبعضاعتقدرومهأساقفةرئيمىإلىيكتبأنكيرلس

وضاللهنسطوريوسبتعاليمئغرقهلكىالباباإلىالكتابةفىالسئاقكان
مناألمروحقيقةرومهلدىالخدمةفىزميلهحمعةإلىأيضاءيسىحتى

ينبغىالنقطةهذهفىللرجلوإنصافاتمائاذلكعنتختلفالتاريخيةالناحية

وبينبينهالصراعاندالعمنذروماإلىيكنبلمكيرلسإنالقول
يوسرنسطو

أرسلإذرومابابالدىبنفسهوشىالذيهونفسهنسطوريوسإنبل
كافيالتىهتعامنوبعضاالقسطنطبنيةفىألقاهاالتىالعظاتمننسخةله

كانالذينالبالجيينعنالمعلوماتبعضمنهطلبأنهكماكعيرابهايفتخر

ضدهموحكمرومابابايقاومهم

يحتوىضخمملفبعملقامروماإلىيكنبأنأخيراكيرلسقررفلما

ومعالشعبحوسلوكهتصرفاتهوعننسطوريوسعنمعلوماتعلى

اهبمع05ءم97

ةاآلتيالمصادرإلىالرجوعالرجارومالبابانسطوريوسخطاباتدراسةيريدونالذينعلى
ول5الألهءأ03ياءحطأعفى44فىسا3انهأهح3أغأحولول44و4ى

ولألاةولءمما4343ءطاف4اءا41ةزحهأول6كوس7ول3الكم

44أءكاحهوللفىهباع4اول3ماأ13مألءاأولسا

012112صالثاقءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحماد
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فىفقطليممىانتشرتالتىالتعاليمهذهوخطرهتعاعنثمءلزمال
بعضواقتبسالشرقبالدبعضوفىأيضااإلسكندريةفىبلالقسطنطينية
ءاآلباأقوالمنبعضااقتبسكمانسطوريوسوعظاتأقوالمنالنصوص

حدثتالتىاألحداثبعضذكرثمالقسططبنيةأسقفتعاليمتناقضالتى
الذىهع5طءسدوروتيوساألسقفحادثةمثلالقسطنطينيةأسقفيةفى

منكلمحرومافليكنقائألنسطوريوسحضرةوفىالكنيسةفىوعظ
الكنتسةفىانشقافاسببتالعظةهذهأنوكيفاإللهولدةمريميدعو

إلىرقيقةلطيفةرسالةالملفبهذاكيرلممأرفقوقدالرهبانبينوخاصة
اعتادتكأبإليهيلجأبأنهويعرفهواحترامهمحبتهفيهيظهرالبابا

ثمالظرفلهذاالمشاجهةالمعقدةالصعبةالظروففىإليهتتجهأنالكنائس

ماذامتسائألواإلرشادالنصحرومابابامنملتصمئاالخطابهذاخغ
هلوشعبهاالقسطنطبنيةكنيسةمشكلةفىنتصرفوكيفنعملأنيجب

يعلمأسقفمععالقاتنانقطعأنعلينايجبأماألمرهذاأمامالصمتنلزم
وصريحةواضحةرسالةلهيرسلأدنرومهأسقفناشدشمالتعاليمبهذه

2األمرهذاحيالعملهيجبمامتضمنة

إلىمترحمةالباباإلىالمرسقةالوثائقأنالرسالةهذهفىكيرلسكرويئ
التىالرسائلأننعلمونحنالوقتلهويوفرالجهديجنبهحتىالالتينية
منتقتربطويلةمدةمنإليهوصلتقدرومهباباإلىنسطوريوسأرسلها

اليونانيةباللغةكتبتألنهاعليهااإلطالعمنالبابايتمكنولمالسنة
ولألسفالرسائلهذهبترجةالقيامكاسيانوسيوحنامنطلبوافقدولذلك

الترجةفىأميناكاسيانوسيوحنايكنلمالشديد

الملفهذابحملهافى04داف13بوذيدونيوسثهاسهكيرلسكلفوقد

األفكاربعضفيهسجلآخرضخماملفاأيضاوسلمهرومالباباالضخم
أنيمكىالتىاألسئلةعناإلجابةعلىبوذيدونيوستعينلكىءواآلرا

انظرفىأالنحتىوعفوظةموجودةالرسالةهذهمازالت
ولحه1ألاه3010كمح331717س82ة5ة72

المصرىحبيبيمىس212صالثانىءالجزالمميحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناد2
034134

212513الثاقءالجزالمسيحىالفكرتاريخاقظروترجتهكاسيانوسيوحنايخصفيماأماي
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الالتينيةإلىوالرسائلالوثائقكلترجمتأنفبعدحاشيتهأوالباباطرحها

روماإلىينطلقأنقبلثهاسهمنكيرلسطلبثمالمصرىللشماسأعطبت
نسطوريوسأخبارأنمنتماماالتأكدبعدإالللباباالوثائقهذهيسلمأال

3أخرىمصادرمنروماإلىوصلتقدهوتعا

التىالرسائلهذهومعه534صيففىروماإلىالمصرىالشماسوصل

أخبارإليهيحملالذىاألوليكنلمأنهمنتأكدأنبعدللباباقدمها
واسعةإخباريةبحملةبوذيدونيوسقاميبدوماوعلىهوتعانسطوريوس

الذىالوقتفىأنهويبدونسطوريوسوتعاليمحياةيخصفيمافيهاومبالغ

نسطوريوستعاليميشرحرومافىكيرلممطرفمنالفرستلفيهكان
كاسيانوسيوحنابهاقامالتىاألمينةغيرالترجمةالباباإلىوصلتوخطرها

4للحقيقةمغايرةبصورةلألسقفتقديمهاتموقدنسطوريوسلتعاليم

الباباطلبوهناالمشكلةلحلالتدخلرسالتهفىرومامنكيرلسطلب

فعألالمجمعوعقدالقضيةهذهفىللنظررومافىمجمعبعقدسيليستينوس
هذاعنمعلوماتنافإنالشديدولألممف534آبأغسطسشهرفى

أغسطس11بتاريخرسائلأربعبتحريرقامكونهتعدوالوضحلةقليلةالمجمع
قاسيةالرسالةهذهوكانتنفسهنسطوريويإلىأرسيلتاألولى0340

المجمعطالبهفقدلنسطوريوستهديداتحملكانتأنهااللهجةشديدة

فإنهوإالبهانادىالتىالتعاليمينكروأنضالالتهعنوجعبأنالرومافى
أماالرسالةلهذهاستالمهتاريخمنأيامعشرةمضىبعدمحروماسيكون
أنلهممعلناالقسطنطينيةوأساقفةشعبإلىأرسلهافقدالثانيةالرسالة

األنطاكىيوحناإلىثالثةرسالةوأرسلأرثوذكسيةغيرنسطوريوستعاليم
بعباراتامتألتوقدكيرلسالقديسإلىأرسلتفقدالرابعةالرسالةأما

اكتشفأنهإذالمقدسةوغيرتهالسليمةوعقيدتهالعميقاليمانهوالتقريظالمدح
أناإلسكندريةأساقفةرثيسمنروماباباطلبوقدوالهرطقةالضالل

83لع3ول2اءكهـال

212512الثافىءالجزالمسيحىالفكرتاريخ
4ول5ااسءع4334و5ولوللمالكحمألهـهـنهيو89ةا10814
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هذهتنفيذعلىيشرفبأنكلفهكمارومامجمعقراراتنسطوريوسبلغ
راتالقرا

ورسولهرسائلهأنكيرلسواعتبركيرلسصدرالخبرهذاأثلجلقد
ولذلكالمقصودالغرضتحقيقفىجداعطئانجاخانجحوبوذيدونيوس

هذاوافقالطويلةالمناقشاتوبعداإلسكندريةفىمحلئامجمعاحاألجمع
إلى034نوفمبر3بتاريخرسالةكتبثمرومامجمعقراراتعلىالمجمع

التىالرسالةوكانتسيليستينوسالبابارسالةمعأرفقتنسطوريوس
رسالةعنعبارةالقسطنطبنيةأساففةرئيسإلىاإلسكندريةمجمعأرسلها

كيرلسفيهاعرضيسوعالرببشخصالخاصةالتعاليمكرستولوجية

ولقبالكلمةتجسدوعمليةالمسيحيسوعالربلشخصلمفهومهمطوألشرخا
منوطلبحرمائاعشرباثنىهذهرسالتهأخىثماإللهوالدةإ

عندما6فيهاءجاماعلىوموافقةإيمائاالرسالةهذهعلىالتوقيعنسطوريوس
كتبهاالتىعشراالثنىالحرماناتمشكلةنناقشسوفكيرلستعاليمتعرض
روماباباأنإلىالدارسنظرنلفتأننريدولكننانسطوريوسضدكيرلس

نسطوريوسويطالبجديدإيمانقانونيؤلفأنكيرلسمنيطلبلم

الخاطئةهتعاسحبنسطوريوسمنيطلبأنطلبهماوكلعليهبالتوقيع
نسطوريوسإنكارعمليةعلىباإلشرافنفسههويفوموأنبهاعلمالتى

وطالبكيرلسكتبهاالتىالحرماناتهذهكانتلقدبهاعلمالتىللتعاليم

حتىالكنيسةوتمزيقاألساففةانقسامفىسبئاعليهابالتوقيعنسطوريوس
أساقفةكرئيمنصبهمنوخلعنسطوريوسحرمأنبعد

3يأ5الكأحءألت495هأعءول762362ء

6أأحءةمؤ08ةسأ43ء71ة725

812422صالثانىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناد
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الرابحلفصل

الثالثالمسكونىالمجمعوعقداألمووتأزم

سنةالثافىتشريننوقمبرفىانعقادهبعداإلسكندريةسنودسأرسل

بعضإلىكيرلسورسائلسيليستينوسالبابارسائلتحملمفوضةلجنة034

يوحنامنكلإلىالرسائلهذهبتسليماللجنةفقامتالشرقءفىاألساقفة
أسقفنسطوريوسوإلىأورشليمأسقفجيوفنالوإلىأئطاكيةأسقف

حلبأسقفأكاسيوسالشيخوإلىالقسططبنية

مقابلةتستطعلمالبطريركيةمقرإلىالمفوضةاللجنةهذهلتووعندما

علىاطلععندماوخاصةمقابلتهارفضألنهومناقشتهنسطوريوس
ثورتهوفىعليهابالتوقيعطالبهوالتىكيرلسألفهاالتىالحرمانات
أسقفيوحناالحميمصديقهإلىالحرماناتهذهمنصورةأرسلوغضبه

الهرطقةمننوعاقيهارأىالحرماناتهذهعلىيوحنااطلعوعندماأنطاكية
عصرهفىالعقائدمعلمىأعظممناثنينإلىعهدفقدولذلكاألبولوناريوسية

كورشأسقفثيودوريدسمنكلقامأنوبعدعليهاوالتعليقبدراستها

مننوعافيهارأياالحرماناتهذهبدراسةمبسيوسطىأسقفوإندراوس

1بالحرماناتوتمسكالناقديننقدرفضفقدكيرلسأمااألبوثوناريوسية

كريىأساقفةرئيسوطالبكيرلسألفهاالتىالحرماناتهذهاكا

توسيععلىعملتالتىاألسبابمنسبئاعليهاوالتوقيعبقبولهاالقسطنطبنية
اإلسكندريةكنيسةبينبلونسطوريوسكيرلسبينفقطليسالفجوة

القسططبنيةكناضوبعضأنطاكيةفىالكنائسبقيةوبينناحيةمنوروما

والتياراتوالدينيةوالوطنيةالحزبيةالتكنالتتظهروهناأخرىناحيةمن

اإلمبراطوريةوحدةبلالكنيسةوحدةفقطليستهددكانتالتىقائديةالع

وحدهسسنسطورإلىإالعشراالئنىالحرماناتنمىكرلسلسلم8
اكأحريهـولح07كهول8كزمز9ة5ااأع384ةن3ثكل4ول3كعأ2ور852

022922الثافىءالجزالمسيحىالقكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدمحنور
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للتدخلمسكونىمجمعلعقدالملحةالضرورةأيضاتظمهرهناومنيضا

فىقرازامبراطوراإلأصدرلذلكالعقائديةالمشكلةهذهحلئالسريع
فىمسكونىمجمعبعقد534سنةالثانىتشريننوفمبرأ91يوم

134سنةحزيرانيونيو7يومفىأعمالهييدأأفسسمدينة

الثالثالمسكونىالمجمع

المجمعهذالحضوراإلمبراطورأرسلهاالتىالدعوةالكتائسكللبت
دعوةبحسبالمقررمنوكانأفسسإكوفودهافأرسلتالمسكونى

حزيرانيونيو7فىأعمالهالمجمعييدأأنالثانىثيودوثيوساإلمبراطور
بعضلتأخريونيو22فبلجلساتهييدأأنالمجمعيستطعلمولكق134سنة

دفولوا

أواخرفىأسقفاعشرستةيضمكانالذىوفدهمعتسطوريوسوصل
أصلمنأفسسأأسقفممنوناألسقفأمرولقد134سنةمايو

بعدهءوجا2وجوههمئأفسسمدينةكناشأبواببغلقمصرى
جداكبيروعددأسقفاخمسينحوالىمنالمكونووفدهكيرلسمباشرة

يونيو21يومفىأورشليموفدذلكبعدوصلثم3الرهبانمن
الوفدوأمافلسطبنئاأسقفا51حوالىمنيتكونوكانانسحز

رانحزييونيو62يومحوالىيوحنارئيسهمعوصلفقداألنطاكى
منأساقفةثاللةالمؤتمرهذالحضورءجاكما4أسقفا43يضموكان

جدامتأخزاالرومانىالوفدأخيزاوصلصمأفريقيامنوكاسمكدونية
وكاهنأسقفينمنمكوئاوكانتموزيوليوشهرمناألولالنصففى

مندوبأمامندوئا04احوالىضمالذىأفسسوفدإفىباإلضافة

نسطوريوسلمقابلةالقسطنطبيةإلىالئرسلةالمفوضةواللجنةالحرماناتموضوعسةدرفىللتوسع

الرجاالئالثالمسكونىالمجمععقدقراراإلمبراطوردرأأجلهاومنفيهاالتىوالظروف

التىالمراجعإلى02222عىالثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخكنابناإلىالرجوع

المرجعهذافاذكرفاها

2ءولألحكول72ةهول3كع4112اوا75ول3الك4أل4أاحا50

53ولكاالءأل44أح201ازلم

513رستيأسدد934المصرىحبيبإوريى762القمصمتسىالثمماس
4هول8مه0112ا461كل344ةح4اح6343
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اثوقتنفسفىوصلأنهفيعتقدح414أولكانديدياتوسإلمبراطور

نسطوريوسفيهوصلالذى

الثالثالمسكونىالمجمعإكماح

يونيو7بيومأفسسمجمعانعقادموعددعوتهفىاإلمبراطورحدد
العملءبدءاألعضايستطعلمظروفلعدةولكن134سنةحزيران

المجمعأنكيرلسأعلنيونيو12الموافقاألحديومففىالميعادهذافى
أسقفا86إحتجاجاتمنوبالرغمالتالىاليومفىجلساتهيبدأسوف
احتجاجاتمنأيضاوبالرغموروماأنطاكيةوفدىتأخرمنوبالرغم

حضروقد22يومفىالمجمعكيرلسافتتحاإلمبراطورممثلكانديديانوس

إليهفأرسلنسطوريوسيحضرلمو6أسقفا051حوالىاألولىالجلسة
أسقفجيوقنالاقترحوعندئذالحضورفرفضمراتثالثوفداالمجمع

وبعداالقتراحوفبلغيابياالقسطنطبنيةأساقفةرئيسمحاكمةأورشليم
والقديسسيليستينوسالقديسخطاباتقرئتالنيقوىااليمانقانونتالوة

كيرلسرسالةأنعلىالمجتمعونءاآلباووافقنسطوريوسإلىكيرلس

كيرلمإلىنسطوريوسرشالةاقرذلكوبعد7هاتعافىأرثوذكسية

وبعدأرثوذكسيةغيرالقسططبنيةأسقفتعاليمبأنالحاضرينبعضفصرخ
بعضقدمهاالتىالشهاداتبعضإلىالمجمعاستمعالرسائلهذهةءقرا

وهوالمجمعسكرتيربطرسقدموأخيراوتعايىنسطوريوسضداألساقفة

كثيرةاقتباساتيحوىوكاناإلسكندريةمجمعأعدهكبيزاملفامصرى
أقوالمناقتباساتببعضمقارنتهامعوغرئالضرفاالكنيسةءآبامن

اتءالقراهذهكلإلىالمجمعاستمعأنوبعدوتعايىنسطوريوس

أفسسفىالمنعقدالثالثالمسكونىالمجمعأصدرالطويلةواالقتباسات

مولأوجءةحااأة

232صالئانىءالجزالمسيحىالفكرتارض
7أ4حاهأأول

الثاذءالجزالمسيحىالفكرتاريخكنابناإلىالرجوعالرجاالمجمعهذاحضرواالذكعددلدرالمة

المرجعهذافىالمذكورةاألخرىالمراجعوإلى932ص
7كل4ال81اأءعح211ةءاحلم3او3ز

042الثانىءالجزالخضرىجرجحنا592792صالكنسىالشرعمجموعة
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يعلننسطوريوسعليهجدفتالذىالمسيحيسوعسيدناإناآلقكمه

ومناألسقفيةالكرامةمنتسطوريوستجريدهالمقدسمجمعهبفم
781نسطوريوسضدالصادرالحكمهذاعلىوقعولقدالكهنوتدرجة
8أسقفا

أنهولهنأسفومانسطوريوسبهرطقةالحكمصدروهكذا
الذينمنالساحقةاألغلبيةفإنصحيحةعادلةبطريقةئخاملمنسطوريوس

أفسسأسقفالمصرىوممنونكيرلممىأتباعمنكانوابمحاكمتهقاموا
فإنكيرلسأتباعمناألخيرهذاوكانأورشليمأسقفوجيوفنال

يؤيدكانالذىأنطاكيةوفدألنالمحاكمةيحضروابرووقدهنسطوريوس
بعدوصلقديكنلمالقسططبنيةأسقف

رأسهوعلىحزيرانيونيو62يومحوالىاألنطاكىالوفدوصل
الحكمبأمرعرفواوعندماأسقفا43منيتكونوكانيوحنااألسقف
بلالمجمعالممااالنضمامعدماثوفدهذاقررنسطوريوسضدصدرالذى

قرازابدورهالمجمعهذاوأصدراألنطاكىيوحنابرئاسةمنفصألمجمغاعقد

9أفسسأسقفوممنوناإلسكندريةأساقفةرئيسبخلع

تءسابلكالحجارةبالحرماناتوتراشقامنفصلينأعمالهماالمجمعانتابع
واستخدامبالحجارةفعألفتراشقواالجانبينمنالبعضوتطرفاألمور

وعقدتموزيوليو01يومحوالىروماوفدأخيراوصلضم1أالعصى

الوفدعلىكيرلسيرأسهكانالذىالمجمغقراراتفيهاعرضجلسةالمجمع
منقسمينالمجمعانظلىكيرلسقراراتعلىالباباممثلوووافقالرومانى

وممنونونسطوريوسكيرلسمنكلبخلعأمرإصدارإلىاإلمبراطورواضطر
طويلةومناقشاتعنيفصراعوبعدإقامتهموتحديدعليهمالقبضءوإلقا

538ساع4حألطلهاعءولسأء3أاكهحكحهولأحإأنه13630

أسس05ء4114ةكله4أل281ةياللةأكه4ء2110ااء4821ة675

المسيحىالفكرتاريخممتابنادراسةالرجاالشخصىورأيتاءالحلمابعضءاراومعرفةأفسسمجمعلدراسة
132342صمنفيهالمذكورةوالمراجعالثالىءالجز

9اأكهول4ء015اا872ةهـولولول3ول2مأءس015ح341ااءة

542742الثانىءالجزجرجسحناد713رستمأسدد633الكنسىالشرعمجموعة
1هسحلملم3

http://www.ebnmaryam.com



خلقدونيةفىالمدينةإلىالطرفينمنالممثلينبعضحضوراإلمبراطورلب

منءأعضاثمانيةفعالوحضرالمشكلةهذهشخصئامعهميناقحمىلكى
ولكنأيلولسبتمبر11يومفىاإلمبراطورمعالنقاشوبدأواالطرفين

أصدرفقدولذلكالجميعيرضىحلإلىيصلأنيستطحلماإلمبراطور
السالمنشرعلىالعملعلىوحثهمأوطاضهمإلىاألساقفةبرجوعأمرا

فقامأفسسفىسجنهإقامتهتحديدفرصةهزانفقدكيرلسأما

التىالثالثةالمرةهىهذهوكانت11عشرةاالثنىللحرماناتتفسيربعمل

اندراوسضدعنهاودإفعسبقفقدللحرماناتتفسيراكيرلسقيهاكتب

بخلعالمالثالمسكوفىالمجمعانتهىولقدالكورشىوثيودوريطمالسموزاطى
منهبدألللقسطنطبنيةبطريركاماكسيميانالكاهنوتنصيبنسطوريوس

فاستقبله134سنةموبراشهرنهايةفىاإلسكندريةإلىكيرلسورجع
ينالظافىاألبطالاستقبالشعبه

بعدانتهتقدتكنلمالعقائديةالمشكلةأنعلى

1ا675
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الخاميملفصل

السالممعاهدة

األولأفسسمجمعبعدحدتهاأو

بعدأماباإلنقساممهددةالشرقفىالكنيسةكانتأفسسمجمعقبل
قاسيةمريرةانقسامفترةفعألاجتازتشعاشتفقدالمجمعهذاانعقاد
تهددكانتالتىالمشاكللحلمجمعبعقدالمانىثيودوسيوساإلمبراطورقأمر

والقادةاإلمبراطوروكانفعألالمجمعوانعقدواإلمبراطوريةالكنيسةبانقسام
مناألساقفةوتقاطرأقسسمدينةفىالمشكلةهذهحليأملونواألساقفة

مجمعينفىتقريئاشهورأربعةفيهاوقضواالمدينةهذهإلىوصوبحدبكل

عنيفينونزاعصراعفىبلوحوإرنقالقفىأقولالمنفصلين

134سنةاألولتشريناكتوبرشهرفىاإلمبراطورأمروعندما
ينادوالكىيرجعوالمبالدهمإلمماالمندوبينوبرجوعالمجمعبانقضاض
المجمعطريقعنتحقيقهاعامةوالكنيسةاإلمبراطوريريدكانالتىبالوحدة

الذىومجمعهفكيرلسبعضامبعضحارمينحاقدينمنقسمينرجعوابل

مننسطوريوسوخلعخرمقدوالساحقةالعظمىاألغلبيةيمثلكان
يوحتارأسهموعلىالشرقيينمجمعأنكماالحكمبهذاوتمسكمنصبه

كيرلسبدورهمأيضاهمحرمواأسقفا34حوالى1االنطاكى
وممنون

للعودةطريقهمفىوهمطرسوسفىمجمغاالشرقيوناألساقفةعقدولقد
طالبواالمجمعينهذينوفىأنطاكيةمدينةفىاخرمجمعاأيضئاعقدواأنهم
حرمانعلىيوافقوالمأنهمكماعشراالثنىحرماناتهيسحببأنكيرلمم
2اإلمبراطورإلىالمعنىبهذارسائلوكتبوانسطوريوسزميلهم

1قم5ا43ووع8435

82ء5مىه02أل01

52حدادصاستفانساألسقفتعريببابادوبولسخريسوستس
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أرسلهاالتىلرماناتاهىالشرقيينمجمعنظرفىالكبرىالمشكلةانت
أرثوذكسيةوغيرأبولوناريوسيةتعاليماعترهافقدنسطموريوسإلىكيرلس
3رفضهاويجب

إلىأعضاؤهانقسمفلقدالرأىفىموحدايكنلمالشرقتينمجمعولكن
أحزابئالثة

رئيسبينوتوطيدهالسالمإرجاععلىجاهدأيعملكاناألولالحزب1
أناستعدادعلىالحزبهذاكانولقدالشرقيينوبيناإلسكندريةأساقفة

الكرستولوجيةمفاهيمهبعضفىالبسيطالتغييرمعكيرلستعاليميقبل

لزمإذابنسطوريوسيضحىأنأيضااستعدادعلىكانأنهكماوالمريمية

األنطاكىيوحنااألسقفلزبافذايقودوكاناألمر

حرمرفضوالذىفالمتلىالنسطورىالحزبقهوالمانىالحزبأما2

لدوداعدؤاكيرلساعتركمااألحوالمنحالبأىنسطوريوسوخلع
الهيرابوليسىاسكندروسالحزبهذايتزعموكانهتعافىوأبولوناريوسئا
وآخرونسوسىالطروهيالديوس

الموافقةرفضلكنهكيرلسحرماناتمناقشةقبلالثالثالحزبأنعلى3

ثيودوريطسالحزبهذايتزعموكان4نسطوريوسوخلعحرمعلى
معقدةالمشكلةكانتالسموزاطىاندراوسثمالمرعشىأوالكورشى

بالتوقتعنسطوريوسبطالالتىبالحرماناتمتمسكاكانكيرلسألنجدا

األنطاكيينمنمحميررأىفقدذلكعكسوعلىةأرثوذكسيكتعاليمعليها
كماهمتعأمعتتفقالأبولوناريوسيةتعاليمعلىتحتوىالحرماناتهذهأن
بعضبهوتمسكأيدهالذىنسطوريوسبخلعأيضاتمسكمىكيرلإن

حقيقةبلالكنيسةسالميهددشبخاليساالتقسامأصبحوهنااألنطاكيين

ر4أل191ةأ04ء05حء1842

34ةء7111أكا18ع261كةح3هول053و6

هاوتوابمحمصمطرانالكسندرويىالعربيةإلىالروسيةاللغةمننقلهالمسيحيةالكنيسةتاريخ
023صرسغأسددكتور062262

حرماالعشرلالثنىونقدتحليلبتقديمفامااللذانهمااألسقفينهذينأنبالذكروالجدير

نححطوريويإلىكيرلسأرسلهاالنى
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لهذاأيضااإلمبراطوريةبلفقطالكنيسةمليفيهاوتمرتعيشهااقعية

بينللصلحطريقةيجدأنمحاوأليتدخلأناإلمبراطورعلىكانالسبب
القسطنطبنيةأساقفةرئيسفأشاركيرلسوبينوأحزابهيوحنا

يوحنامنيطلببأنالثانىئيودوثيوساإلمبراطورعلمكسيميانوس
المهمةهذهاإلمبراطوروأسندللمشكلةحلاليمادمعايجتمعاأنوكيرلس

سنةفىحلبمدينةإلىالفورعلىانطلقالذىأرسطوالوسالقائدإلى

سنةالمائةتجاوزقدكانالذىالعجوزالوقورالشيخمعللتشاور234

واسعالذهنمتوقدعالفاالشيخهذاكان6اكاكيوساألسقفوهو
فىزمالئهمنالكثيرينباحتراميتمتعكانأنهكماالسياسةفىمحنكااألفق
صغيرمجمععندهاجتمع234سنةأيلولسبتمبرشهروفىالخدمة
552صخريسوستمسانظر

سابقاجتماعفىإفرارهتمماعميدهمعلىالشرقأساقفةوعرض
األسقفطرحوقداإلسكندريةبطريركمعسلمىحلإلىللوصول

ومنهاالمشكلةهذهللاالقتراحاتبعضالشرقيينمجحععلىثيودوريطس

أثناسيوسالقديسشرحهكمانيقيةإيمانبقانونتمسكهفيهيظهرإيمانقانون

وبعد073سنةحوالىكورنثوسأسقفأبيكنشإلىرسالتهفىالكبير

رقيقةلطبفةرسالةإشراقهتحتالمجمعأوكيوساصكتبالطويلةالمناقشة

شرحهنيقيةمجمعبتعاليمتمسكهمعلئااإلسكندريةأساقفةرئيسإلى
األرثوذكسيةالتعاليمبهذهيتمسكالشرقيينمجمعأنوبماائناسيوسالقديس

تعاليمأىأوآخرإيمانقانونأىنيقيهقانونإلىنضيفبأنداعىفال
يسحبأناإلسكندرىزميلهمنالعجوزالشيخالتمسوقد7أخرى

السالمطريقتعترضالتىالعظمىالعقبةتعتبرألنهاكتبهاالتىالحرمانات

4133لهاكهحسقلةسالح3محهولأةنأألولعهعاكعألول448احول8ح8015ا51

ء40هأال2ة304هعول3األأح3ولص1015ر4و306عالالءا643ه8ة7432ة

6لال3ولء87431

452552صبابادوبولخريسوستسترجمة

مطرانحداداستفانسترجمة

37الول40أسهول53ة

023صاألولءالجزرسغأسدد
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8المصريةوالكنيسةالسوريةالكنائممين

حرصهكيرالقديسأظهراللطيفالرقيقالخطابهذاعلىإجابتهوفى

الكاملللتغاضىاالستعدادتماممستعدوأنهالكنيسةوحدةعلىالكامل

السالمإلىالوصولهويريدهماكلوأنإليهؤجهتشخصيةإهانةأىعن
كنقطةنسطوريوسوحرمانبخلعمتمسكاظلأنهعلىالكنائسبينالحقيقى
تعايىلبعضموجراالخطابهذافىقدمولفدالصلحشروطفىأساسية

كانتالمسيحجسدبأنأومنوإننىقولهومنهاوالمريميةالكرستولوجية
امتزاجأواختالروالمسيحفىيوجدالأنهأيضاأعلنكماعاقلةروحبه
سلطانوالاإللهيةالطبيعةفىتحولأوتغييربدونظلالكلحةوأنذوبانأو

هذاعلىاطالعهعندكيوسأساعتقدولقد9اإللهيةطبيعتهعلىلآلالم
هذاارسيلفقدولذلككيرلمممفهومفىعقائدئاتغييرايظهربأنهالخطاب
234األولكانونديسمبرفىعقدالذىاألنطاكىيوحناإلىالخطاب

هذادراسةوبعدالشرقيينزمالئهمعكيرلسخطابلدراسةمجمعا

كانوالذىالمتطرفالنسطورىالحزبموقفمنوبالرغمالخطاب

فإنوغيرهمازربهعينأسقفومكسيمستبيحأسقفالكسندرسيترأسه

ألنهماإلسكندريةأساقفةرئيسمعالصلحءإلجراالالزمعملقررالمجمع
بولمىعلىاالختياروفعولقدالتعليمفىالتغييرمننوعاالخطابهذافىلمسوا

بابادوبولسمخريسوستمكيرلسمعالتفاوضبمهمةللقيامحمصأسقف

كاولال5نهحه8ه752ص

ديسمبرفىاإلسكندريةإلىالحمصىاألسقفبولسوصلوعندما

أنطاكيةأساقفةرئيسمنيحملهاكانرسالةسلم234األولكانون
العميقشكرهعنكيرلسإلىرسالتهفىيوحناعبرولقدكيرلممإلى

الخاصةالتفسيراتبعضعلىاحتوىوالذىلهأرسلهالذىللخطاب

أنهكما1التفاهمءسومنالكنيرأزالتراتالتفسهذهوأنبالحرمانات

752لسبوودباباشصيسوخر

8مماكلالهـ13زك4ألكه81او283هـ3

وللالءا743

اهأع05ح224
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بهمايتمسكوهووشرحهالنيقوىاإليمانبقانونتمسكهعلىأيضاكره

وانتشارالكنيسةفىمالسالإاليريدالومخلصمحبكأخوأنه11أيضا
لقانوننضايوحناأرسلالعقيدةعنحديئهوفىالعقيدةوثباتاإليمان

اإلمبراطورمعللمناقشةفوضواالذينءاألعضاأرسلهأنسبقإيمان
وييدو21أفسسمجمعىفىاألزمةءأثتاخلقدونيةفىالمانىئيودوسيوس

31المرعشىثيودوريطهوالتصهذاكاتبأن

الرسالةوعلىيوحناأرسلهالذىاإليمانقانونعلىكيرلساطلعأنبعد

الجئصىبولسمعالمناقشةعلىوافقللسالماستعدادهفيهاأظهرالتى
اآلتيةباألمورنقاشهفىاإلسكندريةأساقفةمىرئيطالبولقد

كتعاليمهتعاوحرممنصبهمننسطوريوسوخلعبحرماالعتراف1
قيةطوهر

منبدالالقسططينيةألساقفةاكرئيسمكسيميانوسبقبولعترافاال2
ريوستسطو

كتعليممريمءللعذراثيؤتوكوسدااإللهوالدةلغبقبول3
41أرثوذكسى

الشرقيينيتلمنالرحمىالمفوضالجضصىبولساألسقفوقبل
بولساألسقفمنالتمسكيرلسىأنعلىالشروطهذهعلىالتوقيع

الشروطهذهعلىبنفسهيوقعأناألنطاكىيوحنامنيطلبأنالحمصى
فىالكنيسةإلىالجفصىاألسقفحضرعليهاالتوقيعبولسقبلأنوبعد

234األولكانونديسمبر52يومفىالمائدةفىواشتركاإلسكندرية
فىالشعبإلىوتحدث334الثافىكانونينايرأولفىثم

يمألالفرحوكانالسالمومعاهدةاإلتفاقنتيجةلنامع1اإلسكندرية

اأك4ال3491أل4أءهول08

68521لالهأكه38718713

31لىالءا13033743الح83

41لاال8013أازهولءه01ا74وةكألول0394

31كة4ألاكوةاة3أ3

752852بابادويولىخريوستمس
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61األخوىالودىءاللقابهذاالشعبلوب

المعاهدةشروووعلىهمجمعوأطلعاإلسكندريةمنالحمصىبولسرجع
بعدكيرلسقيلهالذىالشرقيينإيمانقانونوعلىاكيرلسمطاليبوعلى

فىيذكرولميوحناإلىرسالةكيرلسأرسلولقدجداالبسيالتغيير
عشراالثنىالحرماناتعنشيئاقريبمنوالبعيدمنالالرسالةهذه

وأبريلمارسفىاإلسكندريةإلىالحمصىبولسءجاشهورعدةوبعد

علييايوقعلكىكيرلسلهسلمهاالتىالمستنداتنفسيحملونيساناذار
حرمانعلىلهالمؤيدوالحزبيوحناوافقولقدللسالمالمؤيدوالحزبيوحنا

لمدينةأساقفةكرئيسبمكسيميانوسواالعترافهوتحاتسطوريوس

الالزمالشرحتقديممعلمريماإللهوالدةلقبقبولثمنيةالقسط
الكلمةقيهكانالذىولدتألنهااللقبهذائعطىبأنها

يوحتابأنوعرفمحتوياتهاعلىواطلحالرسالةهذهكيرلساستلمعندما
بالشكرتفيضرسالةلهكتببهاطالبالتىالشروطعلىالتوقيعقبل

معروفةبعدفيماصارتالتىالكلماتجهذهرسالتهوبدأواالبتهاجوالسرور
مزوملؤهالبحرليعجاألرضولتبتهجالسمواتلتفرحومألوفة

السياجحائطونقضواحذااالئنينجعلالذىسالمناهوألنه6911
024171أفالعداوةأىالمتوسط

أنطاكيةبينالسارالمعاهدةخبرالشعبعلىبنفسهكيرلسأعلنولقد

ارسلتوحاأل334سنةنيسانأبريل21يومفىواإلسكندرية
ادكستيوسسكستالباباوإلىاإلمبراطورإلىالعظيمالخإرمعلنةالرسائل
81مكسيميانوسوإلى3وأ3الثاكأ

اجاالبتهعنتعبررومافىأوالقسطنطينيةفىءسواالفعلردودكانت

االثمأل103392534

123صاألولءالجزرسغأسددكتور
ا137أسالمأه933ةكه4ألواةن5كلة4ولهكمأ341931

8أكلةهر4313واالةل77

83بابادوبولوخريسوستميس223األولءالجزرستياسددكتور
75

http://www.ebnmaryam.com



وقعالذىالمعاهدةإيمانقانوننصهووهذاالعظيماالتحادبهذاالتهافى
الجانبانعليه

وإنسانكاملإلهالوحيداللهابنالمسيحيسوعسيدنابأننعتوف9
بحسبالدهوركلقبلاآلبمنمولودوجسدعاقلةروحذوكامل

مريمءالعذرامنخالصتاوألجلألجلنااألخيرةاأليامفىوولدالالهوت
ألنالناسوتبحسببشريتناومنالالهوتبحسباآلبجوهرمنفهو

واحدوسيدواحدوابنواحدبمسيحأيضاونعترفالطبيعتينبينتماالتحاد
القديسةبأنتعترففنحنامتزاجأواختالطبدونتماالتحادهذاأنوبما

ولقدإنسائاوصارجسذاأخذالكلمةاللهألناإللهوالدةهىءالعذرا
أضافثجالحمللحظةمنءالعذرامناتخذهالذىالهيكلبذاتهاتحد
القانونهذاعلىاالتيةالعباراتاألنطاكىيوحنا

بأننعترففنحنالربعنوالرسلاألناجيلبأقواليتعلقفيماوأما
الوحيدالشخصنفسإلىتمييزبدوناألقوالهذهبعضينسبونالمعلمين

الكلماتينسبونيعنىالطبيعتينإلىاألخرىاألقوالينسبونوبالعكس
إلىالتتازلإلىتشيرالتىوالعباراتالالهوتإلىبالالهوتالخاصة

91سوتالنا

المشكلةحلاإليمانىالقانونهذأاستطاعقهلالوحدةقانوننصهوهذا

المنقسمةنيسةالكإلىالسالمرجعوهلانقسمواأجلهامنالتىالعقائدية
التاليةالفصولبعضفىبدراستهنقومسوفماهذاسالمهافىوالمهددة

9نمعكاةس9383ةي8اح03اكع2ةكاه775130538

064164المصرىحبيباوري223األولءالجزرستمأسددكتور
ولح5804110
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بتوسعالسالممعاهدةمشكلةلدراسةالمراجععض

01ءاسه0طكحعححل4صكأهحكعأول4ع3حهوللق3ءهعءلما8خنأل4الكح

72و88

52سأ3س3نأءعفىح33ول4ولح3ءاس3أله4هول0491ءط6ء7

3الطحالل3األحط8أ3أولهطمأء3

4لكزس52إول55843

3ولس3محاأ43ححهذألسسكه

6محأ3س40أزالكاأاسالكاسحطأهءلهأكم

7ك43الزول45يأحاأثهء2791ه7

8عولولهاغول35ح9341ه016

ولىلالء01ةأ34ح5ولح3ر4374و

051أءثغ15ءح09كام3818

عليهااالطالعيجبالموسوعةهذهفىهامةمراجععدةتوجد

011اكلال5ةألال3ءه3هحهأكهفأح5ثحساكألةول44اع
لىكح801ا011

321ءغولطهـ3اهعءاأ415احءث9اههنص2اثه

ار5ة457786أأهولالول6ء361الع3ألسهمماله10773

77818681

41عنالة9االهعأأالاوللاله393783

31كأألكاسكلأكه44سفى5ولس0028913

61الولالمألهمحاللىحال53ح8مكأ8انال9حطح13للونء

4للىء87350

األسقفتعريبأنطاكيةكنيسةتاريخبابادوبولسخريسوستمس71
452272صحداداستفانس

الكنابهذافىالمذكورةالمراجعبعضأيضاانظر
ءالجزالعظمىأنطاكيةاللهمدينةكنيسةرسغأسدالدكتور810

023723صألولا

المصرىحبيبإيريسبقلماألولالكنابالقبطبةالكنيسةقصة91
564364ك
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دوالسافىلفممل

الوحدةإيمانقانونمقالمعاوضةحؤابالةاموقف

انتشرولقدعطبفاالوحدةإيمانقانونأوالمعاهدةهذهبهاحكان
بسرورالثانىثيودوسيوساإلمبراطوروقبلهوالغربالشرقفىخبره

فعندماشامألكامألالنجاحهذايكنلمالشديدلألسفولكنوارتياح
فىالشعبعلى334نيسانأبريل21يومفىالخبرهذاكيرلسأعلن

كانترومافىبعدوفيماوالقسطنطبنيةأنطاكيةفىوانتشراإلسكندرية
اإلسكندريةمنكلفىمتنوعةمختلفةالمعاهدةهذهضدالفعلردود

وأنطاكية

اإلسكندريةفىالفعلردود1

عليهوقعالذىاإليمانقانونقرارعامةبصفةوالرهبانالشعباستقبل

أمثالوالقادةالرهبانمنقلةأنعلىعظيمبفرحاالسكندريةأساقفةرئيس
الرجيوسوالكاهنالميليتىكيوسوأصالفرمىأسيدورينالراهب

قبولأنءهؤالاعتقدوقدالقرارلهذايستريحوالم1وآخرونوفيليريانوس
بهاىنافىالتىالتعاليمفىالثباتوعدمالضعفعلىيدلهذاالوحدةارإقى

بسيهاقامالتىللتعاليمإلغاغالمعاهدةهذهفىرأىالبعضإنبل3كيرلس
خيانةفيهايرىكانألنهالمعاهدةهذهكيوسأسرفضوقد3النزاع
أفسسمجمعفىكيرلسبجانبأجلهامننفسههوناضلالتىللتعاليم

الواحدةالطبيعةعقيدةلقبولأفسسمجمعفىكيرلسمعيصارعألم
المتجسدللكلمة

المسيحفىطبيعتينعنيتحدثالوحدةإيمانقانوناالنيرىهووها

حملهالذىالناسوتإلىلإلشارةهيكلاصطالحالقانونهذايستعملألم

اكا8ري23كلم7ا3هكاهـة43ة54ز

5841صالمصرىحبيبإيريس

32حولولكألاههنسأولفى4ساولاهةح2كا3أ33

3اكاءاوه
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الهيكلالناسوتبينواضخافصالهذايعنىأالالمتجسدلكلمة

المسيحيسوععبارةأيضااستعملأنهكماالهيكلهذافىالساكنوالكلمة
تنادىالتى3االزدواجيةالتعاليمقبولهذايعنىأالالمتجسدالكلمةبدل
إنجازأجلمنتنازلقدكيرلممبأناعتقدواوآخرينأكاكيوسإن4بابنين

خيانةاألمرهذاواعتبروابهانادىالتىهتعامنكثيرعنالصلحمعاهدة
السيالالقلمذوالشجاعالرجلهذاكيرلسعلىكانلألرثوذكسية

لهميشرحلكىمصروخارجمصرفىمناقسيهوإلمماأصدقائهإلىيكتبأن
اإليماقاإلقرارهذامحتوياتوأنبالوحدةالخاصاإليمانإرإقرمنموقفه

وحدةعلىنئرولقدبهانادىالتىالتعاليماألحوالمنحالبأىتلغىال
واضحوهذاالواحديسوعالمسيحفىوالالهوتالناسوتالطبيعتين

لكىالمعاهدةعلىاحتجواالذينإلىوأرسلهاكتبهاالتىالعديدةرسائلهمن

أوضحأنهكماسابفابهاعلمالتىالتعاليممنبألىيضحلمأنهلهميبين
القديمىأنومع6نسطوريينجميغاليسواالشرقيينأنأيضاألصدقائه

نعتقدأنناإالهتعامنءلثىعنيتنازللمأنهيبينأنحاولكيرلعم
منفعألتنازلقدكيرلسأن7لمالطهىماعكسعلى
نتعرضوسفبهاينادىكانالتىالتعاليمبعضعنالسالممعاهدةأجل
لتعالمجهنعرضعندماالنقطةلهذه

يتمقعكانالذىبالسلطانوخاصةالعديدةبكتاباتهكيرلساستطاعلقد
أنهإذمصرفىالمعارضةحزبمؤقتةوبطريقةجزئياولويخمدأنبه

السلطانوصاحب18المطلقالسيدتقريئايعتبركانكيرلس

4كل4الوا2

داللل143ر5ه

إلىالرجومالرجاابتوسعالتاريخيةالناحيةمنالموضوعهذالدراسة
لألءه04ولكأهحء31ة5حمف5طعاحمر28

3ءح32ا43كأحه53ا3ذاا

ل4أل279مهكاءء72311

6لاح3وهحةءا28705

7وللسأسطغح25141ء231

الهايةإالالبدايةمنتعديمهيغيراكيرلسأنيثبتأنبهامحاوألمراجععدةاليذكريأ
أعالهالمذكورالمرجعفىالمراجعهذهانظر

8لة4أل11891
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األوضاععكسعلىوهذاالرهبانوعلىالشعبعلىئبارىاللذى
أنطاكيةناالموجودة

انطاكيةفىالفعلردود2

مجمعبعدأحزابثالثةإلىإنقسمقدالشرقيينمجمعأنرأيناأنسبق
فجوةإتسعتولقدكيرلسوحرماناتنسطوريوسخلعبسببأفسس
إعالنأعقبتالتىالفعلردودفىالمريعةاالنقساماتوظهرتالخالف

المعارضينلحزببالنسبةاألنطاكىيوحناموقفيكنلمالسالممعاهدة
أساقفةمرئيكموقفهيناليناسهألموقفاأنطاكيةفىللسالم

والسياسيةالدينيةاألمورزماممنبكثيريمسككانالذىاالسكندرية
نشرفىراغبينيوحناإلىانضمواالذينالمعتدلينءاألعضابعضفحتى

ثيودوريطسذلكمثالنسطوريوسبخلعمقتنعينراضينيكونولمالسالم

أيضاقبلوالذىكيرلسمتعالمنمحعيزاقبلالذىالكورشىالمرعشى
صوحرمنسطوريوسخلعيقبللملكنهنسطوريوستعالينبعضحرم

حزبحاألاجتمالوحدةإيمانقانونخبراعلنفعندما9هتعا

كيرلسفصلالمجمعهذاوقرر332سنةربيعفىزربةعينفىالمعارضين

خلععنويتنازلكتبهاالتىالحرماناتيسحبأنإلىالشركةمن
1ريوسنسطو

كانتيوسنسطوليمحاكمةأنيعتقداألساقفةءهؤالمنكبيرعدكان
لهتتاحأندونعليهحكمفقد11عادلةوغيرقانونيةغبرمحاكمة
خكمإنهبللهالمؤيدالحزبحضورفىنفسهعنللدفاعقانونياالفرصة

علىأفسسمجمعحكملقدأفسسإلىاألنطاكيينوفديصلأنقبلعليه
األسقفهونسطوريوسولكنبالخلعونسطوريوسوممنونكيرلس
ىالكرعلىمحلهمجلخقفالهووجدوامنصبهمنخلعالذىالوحيد

223صاألولءالجزرسغأسددكتور

26

وة4الوواولأكمع83وو

1هأحولهولال4ولز3ء8341

1اك4أل2ه2ةأحولهولفىولشهـأهس369341
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الحزباهذأعلنكماكرسيهماإلىاآلخراناالئنانرجعبينماغرلمةسرعة
كانلقد21هرطوقيةأبولوناريوسيةوتعالههرطوقىكيرلسأنأيضا

أسوأإلىءسىمناألموروتطورتقاسياعنيفاالمعاهدةهذهحولالصراع
بعضبخلعفعألفأمرالقسوةالستعمالمضطئراكاناإلمبراطورأنلدرجة
ثم31األوطانعنبعيذابعضهموماتونفيهممناصبهممناألساقفة
كلبنفىقرازا534آبأغسطنم3فىاإلمبراطورأصدر

كما41نسطوريوسكتبوحرقأمالكهمعلىءواإلستيالالنسطوريين
إلىثممصرواحاتإلىفئمىأنطاكيةعننسطوريوسبإبعادأمرأنه

15401سنةحوالمماتبحيثليبياءصحرا

بالصالمتمرفىالحزبهذاثورةيخمدأناإلمبراطوراستطاعلقد
نسطوريوسعنويتحدثذلكبعديتجالسرأنأحديستطعولموالقوة
بطريقةيدرسهاوكانوكتاباتههبتعاتمسلثالبضلكنعالنيوتعايى

61ونشرهاتوزيعهاعلىويعملخفيةسرية

3421حهالواالةول8أ84كأه23ةكلالولللططنه5ااءة41مماكال3

31لألصحهيال9كألهح41صةكأل32ه2حمزه

ترجةالمسيحيةالكنيسةتاريخالكسندروس
41ك4أل22هل40ط3040أا613يم6يملأثه6143

31مم234مز5كه4ءكه433

1أءفح04ول38
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السابحلفصل

الكنيسةإلىالعقائدية310بروكلوسرسالة

األحزاببينالصراعوتجدفىاألومينية

الذىوهو434سنةنيسانأبريل21فىمكسيميانوسىتوفعندما

وبعضالمعارضالحزبحاولالقسطنطينيةكرسىعلىنسطوريوسخلف

ولممنصبهإلىإلعادتهالسلطاتلدىالعملنسطوريوسءأصدقا
لهذاالثالئةللمرةترشيحهتمالذىبروكلوسعلىاالختيارفوقع1يفلحوا
مريمأمومةعقيدةفىنسطوريوسعارضواالذينمنوكان2المنصب

3لله

يسبقلموأدبيةعلميةيقظةالقترةهذهفىاألرمينيةالكنيسةعرفتلقد
والترجمةالكنابةمجالفىالمدىواسعةبحركةوأدباؤهاكتابهافقامنطرلها

ديودوريوسالمعلممنكلأعمالهكمإلماسترجمولقدوالنشر
كانألنهاألرمينيةاللغةإلىالمويسيوسطىوثيودوريوسالطرسوسى

ظهرتوعندما4طويلةسنواتلعدةادسالرهاأمدرسةفىمدرسئ

عليهاواطلعالسوريةالحدودإلىووصلتالمعلمينهذينكتاباتترجأت
وهماالمتحمسينكيرلسأتباعمناثنانالمطبوعاتهذهعلىئارالشعب

األسقفانهذانكتبوقدادسالرهامنورابولهالمليتىكيوساع

ديودوريوستعاليمأنكيفىلهميشرحانأرمينيةكنائسفىأخوتهمإلىخطائا
وعلىنسطوريوسجذاهماالمعلمينهذينوأننسطوريةتعاليموثيودوريوس

بهاالمناداةأونشرهاوعدمإدانتهاويجبأرثوذكسيةغيرهماتعافإنذلك

062272بابادوبولسخريسوستممى1
2أطصولكهيااهصأوةح1105ااءااذاهلى28

3للةس8ءكل123ةولصهدا73ثهةأل3كك4هفى3ذء143

الرجاالمريسيوسطىوثيودوريوسالطرصويىديودوريوسوتعاليمحياةعنالمزيدلمعرفة5

27641المسيحىالفكرتاريخمنالثافىالمجلدمحمابناإلىالرجوع
2444موة362662بولىبابادوخريسوستحس

ك4أل2يه423الثالثءالجزرسغأصدالدكتور
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سنةفىكتيشاطفىمحلئامجمعاالفورعلىاألرمنيوناألساقفةعقدندئذ

إرسالالمجمعهذاقرروقدالسورييناألسقفينرسائلفىللنظر032
عنيستفسرالكى6القسطنطينيةإلىوأفيريوسالونديوسهاكاهنين

017األمرهذانالقسطنطبنيةأسقفرأىوعنالمعلمينهذينتعاليم

األرمتيانالكاهنانلهقدمهاالتىلإلقتحاساتبدراسةبروكلوسقامأنوبعد
الناسوتبينالتمييزعلىكتيراتنبروئبودوريوسديودوريوستعأليمأنالحظ

بكتابةفقامالمسيحفىالطبيعتينفصلإلىتؤدىقدبطريقةوالالهوت

ولقدبروكلوسرسالةباسمبعدفيماغيرفطويلمكئوبأورسالة
أنطاكيةمعلمىأقكاربتفنيدالرسالةهذهالقسدطنيةأساقفةرئيسهلاس

تمتالتىاإلغادوعقيدةتتفقالألنهاأرثوذكسيةغيركأفكاروزقضها

برفضيكننيولموالناسوتالالهوتبينيسوعالمسيحشخصفى
كبيرحدإلىموفقاوكانعقائدئاعرضاالرسالةهذهفىقدمبلهماتعا

فإناألنطاكيينوتعالحمكيرلتعاليمبينيوفقأناستطاعألنهشرحهفى
منالثانىاألقنومهوالمتجسدالكلمةبأنالرسالةهذهفىعلمبروكلوس
ذلكومعاإللهيةطبيعتهفىيمتولميتألملمالكلمةوهذااالمالوث
طبيعتهمنشيئاتغرلمالإنسافصيرورتهاألتحادبسببوسالممقتألمفقد

للكلمةواحدهيبوستاسواحدأقنوماثوحيداللهابنإنهاإللهية
إنالمعجزاتعملالذىأيضاوهوتألمالذىفهوالمتجسد

علىبشدةينبربروكلوسإن8الجسدفىتألمولكنهيتألملمالالهوت
اصطالحاستعملفقداألقنوموحدةالمسيحفىالوحدةحقيقة

والذىاألقنومعنبهليعبروااألنطاكيوناستعملهالذىهيبوستاس
9األقنومعنأوالطبيعةعنبهيعبرلكىكيرلسأيضااستخدمه

أساقفةىإلالعقائدىالمكتوبهذاالقسطنطبنيةأساقفةرئيسأرسل
نسخةأرسلأنهكاعليهوالتوقيعاإليمانىاإلقرارهذابقبولوطالبهمأرمينية
عليهالتوقيعأوالمنهموطلبالشرقأساقفةكلإلىاإلقرارهذامن

662بابادوبولسخريمموستمس6
ثولكوءصزناكيافمز

8ول5للف42كألله38

ه662وبولىباباخربسوستس

http://www.ebnmaryam.com



األرثوذكسيةغيراإلقتباساتوصريحةواضحةبطريقةيرفضوابأنمطالبهما
أرسلكماوثيودوريوسديودوريوسكتاباتمنلهمرسالتهفىاكمبسهاالتى
األساقفةوزمالنهيوحنامنفيهيطلباإلمبراطورمنخطاباأيضاإليهم

كتبهالذىاإليمانإقرارعلىبالتوقيعالسالملتوطيدالالزموعملالخضوع
وكلوسبر

سالمعلىالحرصكلحريضاالصغيرثيودوسيوساإلمبراطوركان
تقودالتىاألحداثمنحدثأىيتجنبأنوحاولواإلمبراطوريةالكنيسة

قلقفياألخيرةالسنينهذهعاشوقدالشعببينوالحرباإلضطراباتإلى
بعدءالصعدايتنفسبدأغالنسطورىالنزاعبسببمستمرينواضطراب
هوذاهالكناختفىقدواالنقسامالحربكابوسبأنظائاالسالممعاهدة
األسقفإلىالخطاببكتابةبادرولذلكجديدمنيرزالعقائدىالنزاع
منطالبابروكلوسأرسلهاالتىالعقائديةالرسالةمعاألنطاكىيوحنا
إثارةوتجنبالسالمتوطيدعلىيعملواأنلهزمالومنأنطاكيةأسقف

1باتااالضطر

اعترتهماإلمبراطوروخطاببروكلسرسالةوزمالؤهيوحناتسلمعندما
علىنحكمألمئلينقالواءوتساالغريبالموقفهذامنجداشديدةحيرة

فىونعلمنقبلألمأيضئاوأتباعهتعايىوتحريموالحرمبالخلعنسطوريوس
األحزابولكلليوحناالعظمىالصدمةكانتالنيقوىاإليمانقانونكنائسنا

الطرسويمىديودوريوسالمعلمينمحربطلبالتجاسرهىتقريئااألنطاكية

نظرفىساميةمرموقةمكانةيحتالنكاناألنهماالمويسيوسطىوثيودوريوس
حياتهماصفىوتضحياتهماوتقواهمابعلمهمااشتهراوقداألنطاكيينص
أساقفةرئيسإلىيوحناكتبالسببهذاوألجلالكنيسةسالمفىوماتا

هذينتعاليمتحريماستحالةمعلنااإلمبراطورإلىوكذلكالقسطنطبنية

أثناسيوستعاليمأيضاسيحرمفإنهوإالصالحةتعاليمعلمااللذينالرجلين
11التعاليمنفسعلمواوآخرينوئيوفيلوسوغريغوريوسوباسيليوس

اهالكا40حهول912ك4المز3

بالتعاليموثيودوريوسدبودورووستعاليممقارنتهفىهناأخطأاألنطاكىيوحناأنفيهألشكمما
ذلكعلىكيرلمىينتقدهوسوفوثبوفيلوسوغريغورووسوباسيليوس6شاسيوسبهاعلمالتى
523صرسخأسدد

1الهأل2ه5الول40حه691ز
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التدخلمنهطالئااإلسكندريةأساقفةرئيسإلىخطائاأيضايوحناأرسل
21والبلبلةالشوشرةهذهلوقفالسريع

ديودوريوستعاليمبأنقولهفىيوحنامعيتفقالكيرلسأنومع
وغريغوريوسوباسيليوسأثناسيوستعاليممثلأرثوذكسيةوئيودوريوس
دمبحيزجوأنالقلقالمضطربالجويلطفأنحاولأفإالوئيوفيلؤس
علىجديدمنالخيفالمرعببوجههيطلبدأالذىواالضطراباالنقسام

فعالحكمقدأفسسمجمعبأنيعرقهبروكلوسإلىفكتبالكنائسهذه
يذكرلمإلمجمعأنعلىئيودوريوسإلىنسبقدكانإيمافيقانونبرقض

المنادازبعدمزميلهطالبثم0131باألنطاكييننترفقأناألفضلومنءأحما
فىماتواأناسإدانةعلىيوافقلمأنهكماوثيودوريوسديودوريوسبتعاليم
نسبياتهدأالعاصفةبدأتالطريقةوبههذهالكنيسةسالم

العقائدىالمراعوتجددولكةإلماساألسقف

أسقفرابوالاالخرلمالعاإلىانتقل534آبأغسطم8يومفى
وكانوثيودوريوسديودوريوستعاليممشكلةأثارالذىادسرها
كةأيباساألسقفرهاأسقفيةعلىوخلفهالمعلمينلهذينلدوذاعدؤا

بتعاليمالمعجبينالمغرمينمنكانإنهتمامارابوالعكسعلىاألخرهذاوكان
المعلمينهذينكتاباتبترجمةفامالذىهوإنهبلوثيودوريوسديودوريوس

منكلكانماقدرفعلىحةءا480األرمينيةإلى334سنةفى

كانالمتحمسينكيرلسأتباعمنورابوالالميليتىالمليطىأكيوساع
األنطاكيينالمعلمينتعاليموناشرىمناصرىومنكيرلسءأعدامنإيباس

41مارىإلىكتبفقدهتعاوضدكيرلسضدءشعوابحملةقامإنهثم

21عههـ64ء3هنهح2

الالفىحباذلكفرفضقسطوربوسمئليةأنطمعلمىبمحاكمةكررلسالبحضطالب31

ولكنهالخدمةفىجهادهمابيناالمعلمينينهذتحاليمعنمجثكتابةفىبدأقدكانأنهعلى

الذىالمرعمثىئيودوريطنىوخاصةالنقدهذاضداألنطكيينبعضفثارهمالتعانقداقدم
172خريسوستصالمحلمينهذينعنيدافعكيرلسضدكتاباكتب

أصقفبهامقصودسيدبالسريانيةتعنىالتىمارىكلمةأنيحتمل
541ماكالاله8ماحنأكمخطحفاس4هاولألء35الهكما4ثمعألفأء3كعةةفح4سمهـمر236

48كألمأالاأهول51الألءأول106أكألفى3احءالءطةكأهر3ذ
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المثمخصيةنظرهوجهةعنفيهمعبرامشهوزاخطائابعدفيماأصبحطابا
وشارخاالسالمومعاهدةأفسسمجمغىموضوعفىاألنطاكييننظرووجهة
فىآخرمجمغايرأساألنطاكىويوحنامجمعايرأسكانسكيرلأنكيف
متخاصمينمنقسمينالمجمعينهذينمناألساقفةرجعوكيفأفسمم
واحدةبطبيعةعلمألنهاألبولوناريوسيةهرطقةإلىباإلنزالقكيرلسونعت

حرماناتهعنتراجعأنهعلىالتعليمبهذايعلمالمنصوحرمالمسيحفى
أنهمعالسالممعاهدةعلىاألنطاكيينتوقيععلىللحصول334سنةفى

يبدوماوعلى1أبولوناريوسيتهعلىيوافقوالمألنهم134سنةفىحرمهم
كيرلسالقديستعاليمجيدايفهملمإيباسفإن

لمالتىالحزبيةنيرالطجديدمنأشعلالرهاكرسىعلىاسجلوسإن

وبروكلوساألتطاكىاويوحناكيرلسأنعلىبعداخمذتقدتكن
أىأماميتراجعواالأنقلوبهمفىوضعواالثانىثيودوسيوسواإلمبراطور

المناقشاتبابيغلقواوحتىالسالملعرقلةطريقهمتعترضصعوبة
بموافقةقرارااإلمبراطورأصدرالكنيسةانقسامإلىتقودالتىوالصراعات

فىوهوماتقدشخصعلىالحكمممنوعبليليقالأنهفيهأعلناألساقفة

تنفسفعالوطبقالقرارهذاصدروعندما61الكتيسةمعطيبةشركة
مخلصينجاهدينيبحثونكانواالذينوصواإلمبراطوروبروكلوسيوحنا

العقيدىالنزاعمضىقداآلنيقولونبهموكأنىءالصعداالسالمعن
سالمفىولنعشونسطوريوسوئيودوريوسبديودوريوسالخاص

سوتالمشكلةهذهأنيعلمأحديكنلمالشديدىلألسفلكنوانسجام
أخرىمرةالكنيسةتهزوسوفالوقتهذامننقىبعدجديدمنتظهر

شجاعاوالطويلةالقاسيةالعنيفةالعقيديةالمعركةهذهفىكيرلسكان

اإلسكندريةأساقفةرئيسأنفيهالشكومماوالعقباتالصعوباتمنبالرغم
حتىأوالعقائديةأوالسياسيةالناحيةمنءسواءاألخطابعضارتكب

إنسائاكانألنههتعاكلفىالخططولعلىمعهنتفقالفنحناإلدارية
التىالثورةفىالتأييدكلنؤيدهالأنناومعللخطأمعرضإنسانوكل

31شكهول434ة8احه38

172بابادوبولستمىخريسو61
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أساقفةرئيسضدخاضهاالتىءالشعواوالحربنسطوريوسضدجمهاام

نعترفأتناإالأخرىبطرقاألمورمعالجةيمكنكانألنهالقسططينية
ومحبتهبصبرهإستطاعقلقدتعايىوفىجهادهفىعطبفاكانمكيرلبأن

ولهاتفخرالنىالمصريةالكنيسةفقطليسيقودأنودبلوماسيتهوحنكته

االنقسامعنبعيداالسالمإلىالعامةسةالكفقادبلبهتفخرأنالحقكل
للكنيسةكنزاتعدالالعظيمألرجلهذاتعاليمإنالطائفيةالحزبيةوالحرب

والكنائسآالكاثوليكيةللكنيسةملكهىبلوحدهاثوذكسيةاألرالقبطبة
اإلنجيليةوالكنائعامةبصفةالتقليديةالكنائأدعووإننىأيضااالنجيلية
سحابةمنواحذايعدالذىالرجلهذاوتعاليمحياةلدراسةخاصةبصفة

طويلجهادبعداإلسكندريةأساقفةرئيسانتقلولقدالعطيمةالشهود
الكنيسةقادأنبعد444سنةفىحزيرانيونيو72يومفىمجيد

مازالترفاتهأنويعتقدعائاوثالثينائنينحوالىأساقفةكرئيسالمصرية

بعديتكلمولكنهمكيرلماتفإنبالقاهرةالكاتدرائيةمغارةفىموجودة

العظيمالرجلهذبهامرالتىالهامةواألحداثالتواريخلبعضموجزوهاك
يئاتقر5دميال873صنة

اإلسكندريةألساقفةرئبسئاخالهثيوفيلوسصار583سنة
العامةالعلوموبعضالقواعددراسةفىبدأ093213سنة

سنمنأىالعامةاإلنسانيةوالعلومالحطابةدرس33793سنة
ةسن5152

للرهبانديرفىليحماعلىسنواتخمسلمدةدرس893204سنة

البلوطةمجمعحضر304سنة

سنة43سنفىاإلسكندريةألساقفةرئيممئاصار214سنة
نسطوريوستعاليمقهارفضوالتىالرهبانإلىالفصحيةرسالته924سنة

القسطنطبنيةأسقفاسميذكرأندون
نسطوريوسإلىمباشرةرسالةأولالصيف241

إلىالعقائديةالثانيةهرسالتشباطالثانىكانونيناير534سنة

ريوسنسطو

القسطنطينيةفىاإلمبراطورىالبالطإلىرسائله534سنة

نسطوريوستعاليمعنسيليسينيوسالباباإلىرسالته534سنة
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ضدكيرلسلموقفوتأييدهرومهمجمعآبأغسطنم034نة
ريوسنسطو

بعضإلىورسالتهاإلسكندريةمجمعاألولتشريناكتوبر034سنة
نسطوريوسضدوالحرماناتاألساقفة

الثانىثيودوسيوساطوراالمبرقرارالثانىتشريننوفمبر03491ستة

134سنةفىنىصمسبعقدمجمع

اإلسكندريةمجمعيبلمنالمفوضةاللجنةالثانىتشريننوفمبر034سنة

رسائللتسليمهمونسطوريوسالشرقفىاألساقفةبعضلمقابلةبرحلتهاتقوم
ورومااإلسكندرية

أفسسإلىووفدهنسطوريوسوصولمايوأواخر134سنة

أفسسإلىووفدهكيرلسوصولحزيرانيونيوأوائل134ستة

كيرلسترأسهالذىأفسسمجمعءبدحزيرانيونيو13422سنة
األنطاكىالوفدوصول134626سنة

الرومانىالوفدوصول13417سنة

األخيرةالجلسة132138سنة

المجمعبفضاإلمبراطورأمراألولتمثرينموبرا132سنة
مكسيميانوسوتنصيماانتخاباألولتشرينتوبرا2ه134سنة

القسطنطبنيةفىلألساقفةرئيسئا

اإلسكندريةإلىكيرلسرجوعاألولتشرينأممموبر1343سنة

االتحادمعاهدةتوقيعبم33سنة

ألورشليمكيرلسزيارة834سنة
حوالىفىاآلخرلمالعاإلىبهيرلممإنتقالحزيرانيونيو4472سنة

عمرهمنوالستينالسابعة

ثمالوحدةإيمانلقانونالمعاوضةاألحزاببموقفالحاصةالمراجعبض
بروكلوسرسالة

أهه3الححفى3ءكاول3ن3ال3كا04ح4سيمه5السكهء341321

2هكأالالءا03أححكأكلط42مكهأدء44فأهولحكطأأعمهس23ا825
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رسالةعنوخاصةكافىلهاأحء3المؤفذكرهاالتىالمراجعنظر

بروكلوس

53ول4حسام04كاكالعألهلالءءكألاح9اهه4الصع23

4ول3ءاطعأطأل15أمحسحة4هفىأ3ءول36ألء3فىألمأزنأكمظمة

حساءو7اه2كاهسيمكه77171

مطرانألكسندروسالعربيةإلىالروسيةمننقلهالمسيحيةالكنيسةتاريخ5
وتوابعهاحمض

الخامسالفصلفىإليهاأشرناأنسبقالتىالمراجعنفسإلىالرجوعالرجا

الموضوعنفستعابمألنها
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الثامنلفصل

الكرستولوجيةكيرلسمالقديتعاليم
المسيحيسوعالربلشخصمفهومهأ

يسوعالرببشخصالخاصةكيرلسمالقديستعاليمجيدانفهمأنأردناإذا

ومسيطرةمنتشرةكانتالتىالكرستولوجيةالمفاهيمنتذكرأنعليناالمسيح
رظفلقداإلسكندريةأساقفةرئيسخاللهاعالقالتىالحقبةهذهءوأثناقبل

اآلبجوهرمساواةبعدميعلم23أريوسالليبىالكاهنكيرلسقبل
كلبكرهواالبنألنالوجودفىبنلالسابقاآلبوأناالبنلجوهر

روحوجودبعدمأيضاعفمأنهكمامعينوقتفىخيقأنهيعنىخليقة

فيهالبشريةالروحمحلحلالكلمةأنيعتقدكانألنهالمسيحفىبشرية
القديسالمقاومةهذهوتزعمالتعاليمهذهاإلسكندريةكنيسةرفضتولقد

بالدفاعاألنطاكىاستائيوسقامأنطاكيةوفىاإلسكندريةفىأئناسيوسالحظيم
سنةفىنيقيةمجمعحكمأنوبعدالمسيحفىبشريةروحوجودعقيدةعن

الودكيةأسقفأبولوناريوسالمسرحعلىظهروتعالمحهأريوسعلى523
مجمعوقراراتلتعالحممتحمسئاومدافغاأثناسيوسللقديسحميضاصديفاوكان
واألزليةالجوهرفىلآلباالبنبمساواةيعلمالودكيةأسقفوكاننيقية
اآلريوسيةضدوحماستهدفاعهفىانحرفقدالالودكىالمعلمأنعلى

وحرمبحرمهتحكمأنالكنيسةواضطرتخطيرةعقائديةءأخطافارتكب
الكلمةأناالريوسيةضددفاعهفىئينلأنأبولوناريوسحاولفلقدتعالمحه

ووجودهاآلبجوهرنفسمنأنهأىالزمنوفىالجوهرفىلآلبمسالي
كانتهناإلىاآلخريسبقلمالواحدوجودوأناآلبلوجودتمامامساو
االنسجامينيأنحاوللكنهعلهاغباروالأرتوذكسيةأبولوناريوستعاليم

الداخلىالصراعمنلوعأىيوجدالوأنهالجسدوبينالكلمةبينالتام
المسيحبأنتظريتهيثبتولكىعيبأوخطيةبدونالكلمةوأن4نهمابي
منمكوئانبمالمسيحبأنعلمالخطبةومنالداخلىالصراعمنخالياكان

أواللوغوسألنبشريةروحبهتوجدالالجسدوهذاوجسداللوغومما
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بأنهعفمأبولوناريوسفإن1الجسدهذافىالبشريةالروحمحلحللكلمة
المتجسدالكلمةطبيعةوهىواحدةطبيعةإالالمسيحفىيوجدال

الخالىالجسدهذافىوالتصرفاتاألعمالبكليقومالمتجسدالكلمةوكان
والفرحواالضطرابوالخوفالقلقمصدرهىالثىالروحمن

والصراعالخطبةمركزاعتقادهبحسبأيضاأنهاكماوالحزن

الفكرتاريخفىالعقائدىالتيارهذاحمىولقد2واالزدواجيةواالنقسام
جسدلوغوسطه330يأوطههفىط7جسدبالكلمةالمسيحى

بدونجسدفىحلالله4اللوغوسالكلمةأنيعنىوهذاطههفىاءأل

الكنيسةوحكمتالجسددنىالبشريةالروحمحلحلفاللوغوسبشريةروح

وجودبعدمنادتالتىواألبوثوناريوسية3األريوسيةالتعاليمهذهبهرطقة
الدارسينمنجماعةظهرتثمواحدةطبيعةووجودالمسيحفىبشريةروح

مشهورونأقطاببعدفيماإليهاانضم063سنةحوالىفىأنطاكيةفى

الواحدةالطبيعةبعقيدةنادتالتىالتعالجمضدوجهادهموتقواهملمهمبع

الذهبفمويوحناالطرسوسىديودوريوسومنهماالبنأزليةوعدم
خرونوانسطوريوسبعدفيماإليهمانضمثمالمبوسبسطىوثيودوريوس

إنساناللوغوسيدعوالذىالعقائدىالتيارالمعلمونءهؤالتبنىولقد

اللوكوسأوالكلمةبأنعلمواأنهمإذألهه5لكالألهههكأوألهءهول
المسيحيسوعفإنذلكعلىوبناغالناصرىيسوعاالنسانفىتجسد

الالهوتالجوهرفىومختلفينأساسيينعنصرينمنمكونالناصرى

هذينبينللوحدةشرحهموفىكاملوإنسانكاملإلهوالناسوت

اإللهيةالطبيعةبينوالناسوتالالهوتبينالتمييزعلىبشدةنبرواوهرينالج

كانالذىالتعليمىالتيارهووهذاواإلنساناللهبينالبشريةوالطبيعة

رفضتاإلسكندريةمدرسةأنومعومعلميهاأنطاكيةمدرسةعلىيسيطر

األحيانمنكميرفىاستعملتأنهاإالأبولوناريوسوتحاليمأريوستعاليمبشدة
أبولوناريوساستعملهاالتىاالصطالحاتبعض

2273صالثاقءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالدكتور1
2لألأه3أولادولهألالهكنء2ولهةااالهأا

0373الئافىءالجزالفمرتاريخجرجحنا3

5474الثاقءالجزالفكرتاريخجرجسحنا
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اإلسكندريةومدرسةأنطاكيةمدرسةمدرستينأمامأنفسنانجدهنا
منالمكونالكاملاإلنسانوجودعلىبشدةنئرتأنطاكيةاألولى

كماباإلنسانالمدرسةهذهبدأتولقدالكلمةفيهحلالذىوجسدروح
واضحةبطريقةوالناسوتالالهوتالجوهرينبينأيضاتميزأنحاولتأنها

أماتفصلهماأنكادتالطييعتينبينالتمييزمحاولتهافىولكنوصريحة

باللهأنطاكيةعكسعلىبدأتفقداإلسكندريةالثانيةالمدرسة
العنصرينبينالعميقةالقويةالرحدةعلىبشدةونترتالكلمة

األحيانمنمحمثرفىأيضاهىكادتأخهالدرجةوالناسوتالالهوت

بيمهماالتمييزيصعببحيثالطبيعتينتدبمأن

التعاليمرفضأنطاكىوهوالمسرحعلىنسطوريوسظهرفعندما
فىولكنالمسيحطبيعتىبينيميزأنوحاولواألبولوناريوسيةاآلريوسية

االزدواجيةعقيدةلشرحمحلولتهوفىواألبولوناريوسيةاآلريوسيةضددفاعه
كمااألحيانبعضفىيشعرلكناباتهالدارسأنلدرجةتطرفالمسيحفى
أناألمروحقيقةواحدمسيحعنالاثنينعنيتكلمنسطوريوسكانلو

4واحدوربواحدبمستحيعفمكاننسطوريوس

ألنهاالزدواجيةنسطوريوستعاليمضداإلسكندرىكيرلسقاموهنا
فماشخصينإلىواالبنالمسيحقسمالقسطنطينيةأساقفةرئيسأناعتقد
كيرلسمفهومثرحفىنبدأأنقبلكيرلسالقديستحاليمإذنهى

يصعبالتىاألموربعضإلىالدارسنظرنلفتأنبنايجدرالكرستولوجى

فهمهابدوناإلسكندريةأسقفتعاليمفهمعلينا

بخطورة214سنةفىبطريركيائضتأنمنذكيرلسالقديسشعرلقد1

هتعامعظمكرس824سنةحتىالتاريخذلكومناآلريوسيةالتعاليم
اقتبسولقداآلريوسيةالتعاليمضدالحوارأوالكنزفىءسواوكتاباته
لدرجةأثناسيوسالقديسكتاباتاألريوسيينضددفاعهفىجداكئيزا

الكتابثلثإلىتصلالكنز9كتاباتفىاقتبسهاالتىاالفتباساتأن

يعرفوالأثناسيوسالقديسكتاباتجيدايعرفبأنهالبعضانتقدهولذلك

671202الثانىءالجزالقكرتاريخجرجسحنا14
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أثناسيوساتبعهاالتىالطريقةنفسكيرلماتبعولقديرها

عنيعبروننسطوريوسوكذلكاألنطاكيونكاناالصطالحاذ2

ثمجوهر3ععحعاآلتيةباالصطالحاتالمادةأوالطبيعةأوالجوهر
ولص3كعحثمكيانأومادةأوجوهر3كاال4ا4صمطبيعةكءول

االصطالحاستعملواولقد6طبيعةأوأقنومأوكيانأوجوهرهيبوستاس
عنللتعبيرنادرةبطريقةكيانطبيعةءةزرهيبوستاساألخير

لمةسىز50كاههولبروزوبوناإلصطالحاستعملواأنهمعلىالطبيعة
الالهوتالطبيعتينبينتمالذىاالتحادبعداألفنومعقبهيعبروالكى
7سوتلناوا

نفسولهامترإدفاتعنعبارةاآلتيةالكلماتأناعتبرفقدكيرلحمأما

أرمادةككافىحئمول33ولحجوهرئمص1ألث313طبيعةالمعنى

طبيعةأوأفنومأوكيانأوجوهرم30كعهيبوستاسكيانأوجوهر

فىمستقلشخصعناإلسكندريةمدرسةمنعالميتكلمكانفعندما
أوطبيعةاآلتيةالكلماتمنكلمةأىيستعملكانوكيانهتكوينه

ونفسالطريقةنفسكيرلسالقديساتبعولقدجوهرأوكيانهيبوستاس
أوطبيعةفوسيسلماكلمةكيرلسيستخدمكانفعندمااألسلوب

بههذهيقصدكانكيانطبيعةجوهرهيبوستاسنةءءو

األنطاكيونكانوعندماالمتجسدالكلمةعنالتعبيراالصطالحات
ذلكمنيقصدونكأنواهيبوستاسأوفوسيسطبتعةكلمةيستخدمون

كانواعندماولكنالبشريةأواإللهيةالواحدةالطبيعةفىعقيدتهمعنالتعبير
اإلصطمالحيستعملونكانواالطبيعتينفىتمتالتىاالتحادعمليةشرحيربدون

أقنوميعنىالذىبروزوبون

فعندمانسطوريوسوبينكيرلسبينالعظيمالتفاهمءسونشأهناومن
المسيحفىكيانينأوجوهرينأوطبيعتينوجودعنيتكلمنسطوريوسكان

3الأكمحولهألم2

6حأء3هول263ول4الةك35ةاكمهطو

1ال9616الئانىءالجزالفكرتاريخكابناانظر7
أء5ول363
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هيبوستاسأوفوسيوسطبيعةاالصطالحينأحدمستعماللواحد
المسيحفىأقنومينبوجودينادىنسطوريوسأنيعتقدكيرلسكانكيان

مستعمالالقوىالمطلقاإلتحادعنيتكلمكيرلسكانوعندماالواحد

نسطوريوسكانالواحدالمسيحعنليعبرفوسيوسأوهيبوستاساالصطالح
واحدةطبيعةفىالطبيعتينخلطأوأدجكيرلسأنيعتقدونواألنطاكيون

لمالعقائديةاالصطالحاتأنإلىراجعالمدرستينبينالتفاهمءسوأنأى
اعتقدالسببولهذاعليهاومتفقواضحةبطريقةومعروفةوئغرقةمحددةتكن

نسطوريوسأنكماوابنينمسيحينبوجوديعلمكاننسطوريوسأنكيرلس
أوواحدةطبيعةفىالطبيعتينخلطأوأدجكيرلسأناعتقدواواألنطاكيين

الطبيعتينفعالأدجفهلالمسيحفىفقطواحدةطبيعةبوجوديعلمأنه

الطبيعةهذههىوماسيحالمفىفقطواحدةطبيعةبوجودعلمهل

شخصفىطبيعتينبوجودعلمأمالبشريةالطبيعةأماإللهيةالطبيعةهىهل

الفصلهذانسطوريوسوبينبينهاألساسيةالخالفنقاطهىماثمالمسيح
أخرىءآرامعءاآلراههذناقشةلمنحصص

الفنيةطالحاتااللهذهونسطوريوسكيرلسمفهوملدراسةالمراجعبعض
يالالسأحس3أا10ه8أس4سكاألحاص510اوا212ز

كاالكحأء2384كحولاح938310ة85ألااأح934كو7

03هكأه3مكلحهلهاز7673ءلمالكثح4ه82ء61كألء3هول634ككصأالسهولصاءالههاألأكه3حءا

كس7ألول32ء772ؤاليمال8حأه321ا3زه5طحلماه3أح3الأول80كالهولاألث30كسشهءالحء4ء

طه3ححأ4لهةكمطساحولح37ءأكا9م674074ؤأهءلمأول43هواطوا7ول

فء4ول330سك3سثاسطآهذ40ءوله3ولأهول1831375ول831حإكهوه

ولحا61ك211أكا45الكاحسءكهالولأط4كا261161ل5أ4713حثههلماأل

كعالولهأ3مأكماال5لمحلال454ه7هه61كلوا2قمزاا72ولألعالأول4االحءءحهالولءفألال

هوالالحكمأ35طأسن4أح4الأل503محعول381او9ةككألالعلاكلالدا31الم4ول

هحأكاولء3438333كالحس3طححالهاحعاهمحلءح4هول5ط3نأكء07أء8اك4

سأحأهالةأحأهول4الولألول30عأكس34طاصهأء4سأكلعولنأهولولألس2ا49و23

072342ةكال3هفى3ح3أألأولسفى4ول9فىأاءء210313291317ولاولءءا

كاي30كسةأحثص05ح8أ3373963117هثءث3ههطساهنحل

ء3ال50ولءسالهل35طحاه43النهكاص2او27ء332ر223مو4اص82

0443853الحشرونالباباأئناسيوسالقديالمسكينمتىاألب

011711المسيحىالفكرتاريخالحضرىجرجىحناالقالدمحور
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بعضمفاهيمعرضالفكرتاريخمنوالثافىاألولالمجلدينلنىاولنا
منهمكلحاولكيفورأيناالخامسالقرنإلىاألولالقرنمنالمعلمين

يقولمنفيلبسقيصريةفىالمسيحيسوعالربسؤالعنمخلضايجيبأن
هذاعناإلجابةمحاولتهموفى6131متىاإلنسانابنأناإلىالناس

اآلخرالبعضانزلقبينماأرثوذكسيةصحيحةتعاليمبعضهمقدمالسؤال
أساقفةرئيسكيرلسالعظيمالمعلمأيضاحاولولقدالهرطقةإلى

الربسؤالعلىجوابههوفماالسؤالعلىبدورهلمجيبأناإلسكتدرية
علمهلأعالهطرحناهاالتىاألسئلةعلىجوابهأيضاهوومايسوع
المسيحفىطبيعتينأمواحدةطبيعةبوجود

التعاليمضدكيرلسالقديسأشعلهالذىالصراعإلىأشرناأنسبق
وأسلوبكتاباتالتعاليملهذهمقاومتهفىاستعملأنهوكيفاألريوسية
وكنبضدهومناضالألريوسمعاصراكانالذى8أثناسيوسالقديس

لغايةوالوعظبالكتابةاألريوسيةيقاوماستمرولقدهتعالدحضجذاالكثير

فىجهدهيركزاإلسكندريةمعلمكانالتاريخهذافحتى824سنة

نسطوريوسظهروعتدمايةاألريوسضدوالكتابةوالتعليموالوعظالدراسة
فىمتميزتينطبيعتينوجودأىاالزدواجيةبالتعاليمونادى834سنةفى

أرثوذكسيةغيراإلسكندريةسقفبئالتعاليمهذهبدتالمسيحشخص
تعاليمعلىومبنيةصحيحةبطريقةرفضهامنيتمكنولكىرفضهاويجب

يسوعالربشخصعنعميقةبدراسةبدأفقدءواآلباالمقدسالكناب

تعاليمفدرساآلريوسيةللتعاليمتصدىعندماذلكقبلفعلكماالمسيح
والكناباتالنصوصكلكيرلسالقديسجمعولذلكأثناسيوسالقديس

واحدوابنواحدكمسيحيسوعالربشخصعنتتكلموالتى1المتاحة
باسمالكنببعضوجدودراستهاالوثائقلهذهجمعهءأثناوفىواحدورب

طبيعةوجودعنتتكلمالتىالعجائبىوغريغوريوسوفيليكسيوليانوسالبابا

القديسباسمكتابفىوجدكذلك11طلتحسدالكلمةفىواحدة

48اك05رصأل

9الهكمما2ه3لأل53فكع4ءاكو2

1هكأألألعحثي4كه918ء791
أا5ااألنكو7
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كان21المتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةاآلتيةالجملةئناسيوس
وكاناخرمعلمبأىمقارنتهيمكنالالذىالمعلمأثناسيوسيعتبركيرلس
يطلعاآلنهووهافيهاوالشكعليهاغبارالأرئوذكسيةهتعاوفىفيهيرى

علىومنبرامشددافيهينادىأثناسيوسوالمعلمالقديسباسممكنوبعلى
يرفضأنإذنيمكنهفكيفالمتجسدالكلمةفىفقطواحدةطبيعةوجود

تعارضأثناسيوستعاليمأننفسهالوقتفىوجدأتهكماأثناسيوستعاليم
بإعدادقامولذلكالطبيعةبازدواجيةينادىالذىنسطوريوستعاليمتماما
نسطوريوسبتعاليموقارنهاءاآلباأقوالفيهمقتبسئاعقائدىبحثأوتقرير

هذاوأرسلوابنينمسيحينعنوتتكلمإزدواجيةتعاليماعترهاالتى
األمرولكن31روماإلىبوزيدونيوسهماسهمعالعقائدىالبحث
بعضأنهوالقضيةهذهفىاألسكندريةأساقفةرئيسلهينتبهلمالذى

غريغوريوسأوفيليكسأويوليانوسالبابااسموتحملعليهااطلعالتىالكنابات
أبولوناريوسكتبهامزيفةكتاباتإالهىماأثناسيوسالقديسأوالعجائبى

41التعليمفىبأرثوذكسيتهمالمعروفنءاالباءهؤالءاأعليهاووضعنفسه
العديدةالحرماناتمنبالرغمالطبيعتينعنتعايىانتشرتالطريقةوبهذه

كاننفسهكيرلسإنبلال1التعاليمهذهضدالكنيسةأصدرتهاالتى
مزيفةءأحماتحتأبولوناريوسكتبهاالتىالكتاباتإنالضجايامنواحدا

الكلمةطبيعةوهىالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودتنادىكانتمستعارة
ءهؤالكتبهاوالنصوصالكناباتهذهأنكيرلعماعتقدقدول61المتجسد

رجعولذلكبهرطقتهحكمالذىأبولوناريوسحمماباتوليستفعألءاآلبا

ا2طهـ74كس3ه3اككة3اكعأهولحمسابافظر

أدولنالهلثأأ2813ك4ذ83اح

كا11231صالثانىءالجزالفكرتاريخمحابناانظر1كا
ولحها301157حح3اءا2ولول2اء112

اباتكتمنالمزيفةاالقتباساتعلىفقطليميحتوىروماإلىكيرلسأرسلهالذىالتقريركان

بعضأقوالومنالمقدسالكتابمنأخرىأقوالبعضعلىأيضايحتوىكانبلأبولوناريوس

نسطوريوستعاليمهمتعاتتفقالينالنءاآلبا
41الكاكحذوو23ؤثءكاه2زعول3أ44ولح8ةاو09

5474األولءالجزالفكرتاريخ1ه
انمأهيمت446حهةايالأ79

87

http://www.ebnmaryam.com



منبأنهاالعتقاده8مراتعدةواقتبسهاالجملةهذهإلىاإلسكندريةعلم

عقيدةعنيداقعكانالواحدةالطبيعةعقيدةعنيدافعكانفعندماتعالهم

نىأتيخوسأعلنكيفبعدفيمانرىوسوفبهاعلمواءاآلباأنظن

كتاباتفىالواحدةالطبيعةعنتتكلمالتىالتعاليموجدأنهالمافىأفسسمجمع
اقتبسهاقداإلسكندرىالقديمأنتغلمنحنواآلنالعظيمكيرلسالقديس

كتاباتأنهايعرفأندونالمزيفةاألبولوناريوسيةالكناباتمن

شامألكامألتمسكامتمسكايكنلمكيرلسأدننعتقدأنناومعأبولوناريوسية
نادىأنهإالبعدفيماالنقطةهذهإلىعودةولناالواحدةالطبيعةبعقيدة

األقلعلىلسببيناألحيانبعضفىبها

الواحدةبالطبيعةالخاصالتعليمهذاأنيعتقدكبرلسكاناألولالسبب
الكتاباتبعضفىدرسهكماءاآلباتعليمهوالمسيحفى

حقيقةيجهلكانوالتىاألبولوناريوسيةوالتصوص

إلىرسالتهفىنفسههويكنبألممصدرها
بالطبيعةالتعليمإنقائألداكعءاكهكاسوكسانسيوس

كالتيهبولاألستاذعلقولقدءاآلباتعليمهوالواحدة
كيرلسأنمعناهبمااإلعترافهذاعلىلداءفألةء

تحملوالتىعليهااطلعالتىالكناباتأدطيعتقدكان

العجائبىوغريغوريوسوفيليكميوليانوساسم

تعاليموليستفعالالقادةءهؤالمتعالهىوأثناسوس
71ريوسنالوبوأ

كتاباتمنكرلىاخمبسهاالتىالشهيرةالجملةقصفيهانجدأنيمكنالتىالمراجعبعضهذه4
المتجسداللهطبيمةهىواحدةهىوالجملةسسأبوثونار

ول4ألأه67513ءام3نظرا

ول4عولك01ةه4ةحاه2121ا43ة77571

ول4ألةهحأ05ل7أ13المكهـوليالفيالمنأناءة775مة

ء5كاءااه432121وأ4اكال3

ا7االهـ5نالحأكهألحلألء4لكأعسأولةولحلأهح

كلىهةالأألت835حعآه4هس73ء273ةيالحممكهـ54الءء

ول982615611105ة775كزولاسة05مهـ4ولححمولءا

ولحهاا66254و775وا9102
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الخاصبالتعليممانوعااقسكالمكيرلمدفعالذىالثانىلسبب
وبعضنسطوريوستطرفهوالواحدةبالطبيعة

الكثيروتشديدهماالزدواجيةعنهمتعافىاألنطاكيين
انفصالإلىيؤدىكادكاالطبيعتينبينالتمييزعلى

تمييزفىاألنطاكىالتطرفهذاإنالطبيعينوانقسام
الواحدةبالطبيعةسكاإلىكيرلسدفعالطبيعتين

المتجسداللهطبيعةهىواحدةجلةبأصلكيرلسالقديسجهلموضوعلدراسةالمراجعبعض
المتجسدالكلمةأو

اآلتيةالمصادرإلىالرجوعالرجا
15د4ءسأولأ443كهاو7914زاال5زالح0003النأل35ع35أول

ء3ول04عساسء45ثهوليأ4طاكاعاال2نأولول81كز03ح3ألسه6343

4الاكءول23ه23ه7ةل8اسأءحه0حط312زول5اأحح643ا764

كهاس04ولأالكهكالىالهأ8اأ3حول4كاع7أهـالولأ13152سأةثأحاولهـة5اسلما5183

ممالحأل33ء43ه
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التاسحلفصل

االتحادلعقيدةكيرلسمالقديمفهوم

واحدةطبيعةبوجودعفمهلاإلتحادلعقيدةكيرلمالقديسمفهومما
الواحدةالطبيعةمشكلةندرسسوفطبيعتينبوجودأوالمسيحفى

مجمعموضوعلمعالجةنتعرضعندماالمسيحيسوعالربشخصفىوالطبيعتين

مجرىفىأننابماولكنخلقدونيةومجمعأفسمالمانىومجمعالقسططبنية
نتوقفأنبنايجدرالعقيدةبهذهالمتعلقةكيرلسالقديستعاليمعنيثالحد
بوجودأوواحدةطبيعةبوجودعلمهلالعقيديةالقضيةهذهأمامقليالولو

األرثوذكسيةالكنيسةرأىهووماالمسيحيسوعالربشخصفىطبيعتين
الواحدةالطبيعةبعقيدةتمسكهافىمحقةأممخطةهىوهلحماليا

واحدةطبيعةبوجودالتعليم

بأمانةالعلميةالحقائقءالستقصاوالخلصالمدققالدارسأنفيهالشكمما

الجملةجداكميرااقتبساإلسكندريةمعلمأنينكرأنيمكنهالوحياد
هذهوردتولقدالمتجسدالكلمةطبمعةهىواحدةوهىالمعروفةالشمهيرة

إننقولوغنمعناهماكتبفلقدهوتعاكتبهمنكثيرفىالجملة

نؤمنفنحنذلكعلىءوبناالطبيعتيناتحادبعدانقسامفالاتحدتاالطبيعتين

كوستنلموالعاإنسائارورتهصمنبالركمواحدألنهلالبنواحدةبطبيعة
بعدواحدةطبيعةوعناالتحادقبلالطبيعتينعنكثيراتكلمرلسكأنيرى

الكلماتإلىنظرناإذاثط3هولتيكسرونتلمالعاويقول1االتحاد
بوجودإاليعترفالكيرلالقديسإنالقوليمكننافقطالظاهرمجسب

2واحدةطبيعة

االثنىوالحرماناتلكيرلساألنطاكيونوجههاالتىالئهمةهىهذهتكنألم

الفصولإلىالرجوعالرجاالواحدةالطبيعةولعقيدلمىككلمفهومموضوعدراسةفىللتوسعأء
المجلدهذافىذكرقاهاالتى

اكالما38لمعول23وهة404ولحء

2أ8عهولا67273
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علىتحتوىالحرماناتهذهأنوححتهمنسطوريوسضدبهاتطقالتىشر

المسيحفىواحدةطبيعةبوجودإالتعترفالألنهاأبولوناريوسيةتعاليم
واحدةطتيعةإالنرىالاالتحادبعدبأنهيعلمكيرلسإنيقولكلىالعالم
وبعضاألرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةأنكما3المتجسدالكلمةطبيعةأى

القرنمنذالمسيحفىاثواحدةالطبيعةبعقيدةتتمسكاألخرىالكنائس
علىوخلقدونيةالثانىأفسسمجمعىبعدوخاصةذلكقبلوحتىالخامس

اتحادامتحدتينطبيعتينبوجودتؤمناإلنجيليةوالكنائمالكاثوليكيةالكنيسةأن
األخرىعنالواحدةمنفصلصينوغروجوهرئاحقيقيا

ومنحقعلىالفريقينينتنرونالكثيلءيتساالموقفينهذينأمام

اإلنجيليةوالكناثسالكاثوليكيةالكنيسةهلالتعليموفيالعقيدةفىءالخطى

الكنائسأمالعقيدةأرثوذكسيةالواحدالمسيحفىطبيعتينبوجودتنادىالتى
السؤالأننعتقدأنناعلىاألرثوذكسيةهىواحدةطبيعةبوجودتنادىالتى

كيرلسفهمكيفنسألأنيجببلالطريقةبهذهيطرحأنمجبال
فهمتوكيفالعقيدةهذهواحدةطبيعةبوجودتنادىئالتىوالكنا

العقيدةنفساإلنجيليةوالكنائسالكاثوليكيةالكنيسة

الواحدةالطبيعةبعقيدةكتاباتهبعضفىكيرلسعلمكيفرأيتاأنسبق
األقلعللسببين

بهاأرادالتىالمصادربعضعنالبحثفىبدأعندماأنههواألولالسبب
هذهمنكمصدرأبولوناريوسكتاباتوجدنسطوريوسأقوالدحض

مزيفةءأحماعليهاووضعالكناباتهذهكتبقدأبولوناريوسوكانالمصادر
وفيليكسيوليانوسوالباباالعجائبىغريغوريوسأثناسيوساسممملالمعة

لهمالمشهودءاآلباءهؤالءأحماحملتالتىالكتاباتهذهوكانتواخرين
كانتفقدالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةعنتتكلمباألرثوذكسية

هذهأنكيرلسواعتقدالمسيحفىواحدةطبيقةوجودعنجميعهاتتحدث
ءاآلباءهؤالتعاليمهىالتعاليم

التعليمبهاوجدأنههوالجملةهذهلتكراركيرلسدفعالذىالمانىالسبب

13ال033اكم235ءهزةول4أللمء213ههح
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قبلاإلسكندريةمعلمفإنذلكعلىءوبناتسطوويوسلتعاليمتمامالمضافى
منالشديدلألسفيتحققأندونوتكرازامرازاوكررهاالجملةهذه

جذاخطبراتهديذنسطوريوستعاليمفىيرىكانألنهمصدرها
فصلإلىتؤدىالقسطنطينيةأسقفتعاليمأنيعتقدأنهكماالمسيحلوحدة

تسلسلبنظاميتتبعالذىالمدققالدارسوإناألخرىعنالواحدةالطبيعتين
االقىيالحظالعقائديةالتاريخيةالحوادث

االبنبجوهراآلبجوهرمساواةلعقيدةورفضهأريوسظهورأوأل

ومقاومتهأبولوناريوسظهورذللثبعدالمسيحفىبشريةروحوجودوعدم
فىبشريةروحوجودعدمعقيدةالوقتنفسفىقيلولكنهأريوسلعقيدة
واحدةالشهيرةبجملتهنادىثمالجسدفىالروحمحلحلالكلمةوأنالمسيح
المتجسدالكلمةطبيعةهى

الطبيعةالمسيحفىواحدةطبيعةإالتوجدالبأنهأبولوناريوسعلمفلقد
تعاليمرفضواالذيناألنطاكيينءالعلمامنجماعةظهرتوهنافقطاإللهية

مهمانعقائديانتيارانبرزوبذللصالطبيعةبازدواجيةونادواأبولوناريوس

قنادىالمسيحوحدةعلىيحافظأنحاولالذىأبولوناريوسرأسهوعلىاألول
بشرىجسدفىحلالذىالكلمةاإللهيةالطبيعةوهىواحدةطبيعةبوجود

روبدون

اإلندماجيةاألبولوناريوسيةالتعاليمهذهخطرأتباعهرأىالذىالثانىوالتيار
فنادىروحبدونبشرىجسدفىالكلمةالالهوتوأدمجتخلطتالتى

الحبلمنذالناصرىيسوعاإلنسانعلىالهوتهءبملحلاألزلىالكلمةبأن
إظهارحاولواوأتباعهأبولوناريوسأنوبماكاملوإلهكاملإتسانفهوبه

واألنطاكيينديودوريوساتباعفإنالطبيعتينخلطواأوفأدمجواالمسيحوحدة
محاولتهمفىولكنواضحةبطريقةاألخرىعنالواحدةالطبيعتينتمييزحاولوا

الواحدالمستحتقسيمإلىاألحيانبعضفىتمادواالطبيعتينوإبرازوإيضاحشرح
خلأواإلندماجيةتيارالعقائديينالتيارينهذينأمامالطبيعتينوفصل

اإلنفصاليةرتيارأبولوناريوستزعمهالذىالناسوتومحوإزالةبلالطبيعتين
المسيحوحدةاألحيانبعضفىيهددكانوالذىاألنطاكيونتزعمهالذى
أساقفةرئبسرفضفلقدالمشكلةلهذهحأليجدأنكيرلسحاول
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الطبيعتينبينفصلتأوقسمتالتىاألنطاكيينبعضتعاليمإلسكندرية
الطبيعتينومزجتخلطتالتىاالندماجيةالتعاليمرفقأيضاأنهكما

انفصالأوانقسامبدونواحدامسيخايقدمأناألعظمكيرلهمكان
واحديسوعالمسيحأنالمسيحفىالوحدةعلىجذاكثيرافشددالطبيعتينبين

وردتالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةجملةأنفمعواحدوأقنوم
لهذهنتعرضوسوفالطبيعتينبعقيدةتمسكأنهإالكتاباتهفىمراتعدة

حرفيةبطريقةالواحدةالطبيعةبعقيدةتمسكواالذينإنبعدفيماالنقطة

ورابولهالميليتىأكاكيوسأمثالنفسهكيرلسوليسكيرلسأتباعهم
عصرناحتىأيضاوآخرونأتيخوسذلكبعدءوجاواخرونالرهاوى

األساسيةوالمشكلةالواحدةالطبيعةبعقيدةيعلمونءهؤالفجميعالحاضر
بينناكمابدأتالعقيدةبهذهالمناداةأنهىالعقيديةالقضيةهذهفىوالجوهرية

ويوليانوسأثناسيوسءاآلباأناعتقدكيرلسقإنخطأبمفهومذلك
الكتبفىوجدهاالتىبالتعاليمنادواواخرينوفيليكسالعجائبىوغريغوريوس

وزنهملهمألشخاصأخرىءأحماتحتأبولوناريوسكتبهاالتىالمزيفة
رهمعتباوا

هماعتقدواالتىالتعاليمهذهبنفسلكيرلسالالحقونأيضانادىهكذا

ماالتعاليمهذهمعظمأناألمروحقيقةبهانادواءواآلباكيرلممأنأيضا
فىاألنطونىكيرلسالقمصاألبحاولفمثألأبولوناريوسيةتعاليمإالهى
الجملبعضفاقتبسالواحدةالطبيعةعقيدةيشرحأنالمجامععصركتابه
القديسإلىالمنسوبالقولمملأبولوناريوسإلىأصلهافىترجعالتى

المجوسلهسجدواحدةطبيعةواحدأقنومهوالميؤلوغسغريغوريوس

اإلتجاهتفسأيضاوهو4أقانيموالطبائعبعددليستالكلمةوحدانيةألن
قالعندماكيرلسالقديسألقوالتفسيرهفىباقىجورجالشماساتخذهالذى
ومنهاكتابيةبأدلةاثواحدةالطبيعةعقيدةالكبيركيرلسالقديسأيدوقد

هوالذىاإلنسانابنءالسمامننزلالذممطإالءالسماإلىصعدأحدوليس
331يوءالسمانمى

ابنوهواللهابنوهواألرضعلىالذىبعينههوءالسمافىفالذى

371المجامععصراألنطونىيهرلمىالقمص4
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أيفئايقولكماواحدةوطبيعةوإحدوأقنومواحدجوهرالنسان

بشرئاجسداءالعذراالسيدةمناتخذاألقدسالثالوثفىالثانىاألقنومإن

واحدةطبيعةلهالذىاإللههومنهاالمولودوأنعاقلةناطقةإنسانيةونفسئا

6معاالطبيعتينصوخصائصفاتجميعلهامتجسدة

الذيناآلخرينالكئاببعضكتبهاأخرىوعباراتالعباراتهذهإن

األمرحقيقةوفىالعقيدةبهذهتمسكهمعلىتدلواحدةبطبيعةينادون
حالبأىتنكرالالواحدةالطبيعةبعقيدةتنادىالتىالكنائسبعضأن

والالهوتالناسوتوجوداألحوالمن

والعباراتالكلماتببعضالتمسكهىالقضيةهذهفىالحقيقيةالمشكلةإن

تطبيقهاومحاولةمعينةولظروفالغابرةالعصورفىءاآلبابعضبهاتمسكالتى

العقيدةهذهفيهظهرتالذىالمجتمععنكليااختالئايختلفمجتمععلىاآلن
األحيانبعضفىكيرلستمسكشرحناأنسبقوكماالمثالسبيلفعلى

هوكاتبهاأنيعتقدكانألنهالمتجسدالملمةطبيعةهىواحدةبعبارة

يعبرلكىهيبوستاساإلصطالحيستعملكانكيرلسأنأثناسيوس
الوقتنفمفىأيضاواستعملالتكوينالكاملالشخصعنأوالطبيعةعن

وجسدروحمنمكونكائنعنيعبرلكىطبيعة9كلمة

هيبوستاسكلمةأوطبيعةفوسيسكلمةكميرااستخدمأنهكما

وناسوتائاالكامألالمسيحشخصعنبهمايعبرلكىجوهركيانا
فقطراحدةطبيعةعنبهايعبرلكىفوسيسيستعملىنسطوريوسكانبينما

ولقدالفهمءسوبدأهناومنالناسوتأوالالهوتءسواالمسيحفى
علميةوبطريقةومحبةءجمهدونناقشهأنيجبالذىهذاالفهمءسونحنورثنا
الخطأمصدرعرقناأنبعدواعية

عمميراثهوءاآلبالناسلمهالذىالتقليدمنبعضاأنفيهالشكمما

وأنعليهتحاقظأنومجبالكنيسةعهدةفىاودعكنزوهوجداوثمين

07صباقىجورجالشماس5

17صباقىجورجالثماس6

58

http://www.ebnmaryam.com



أيضئامناتتطلبانالعلميةوالدقةالمسيحيةاألمانةأنعلىتطبيقهعلىسهر

الحوارفإنالشخصىخطأناكانولونكتشفهعندماالخطأنعلنأن

اآلخرعلىمفهومىأووتقليدىعقيدقىفرضهوليسالسليمالمسكونى
اآلخرهذايقولهماكلرفضثم

عنوالصالةوالمحبةالتواضعبروحالبحثهوالسليمالمسكونىالحوارإن

الذىاالخراألخجانبفىالحقهذاكانولوحتىبهواإلعترافالحق
هتعاأفبلال

وجودالبتةتزفضالالواحدةعةالطبيبعقيدةتنادىالتىالكنائسإن

الذىاإلعالنمنواضحوهذايسوعالمسيحشخصفىوالناسوتالالهوت

التاريخىءاللقابعدالثالثشتودةواألنباالسادسمبولالبابامنكلبهصرح
ربنابأنونقرأعلناحيث3791ايارمايوفىبينهماحدثالذى

وإنسانالهوتهحيثمنكاملإلهالمسيحيسوعكلناوملكناومخلصناوإلهنا
كامألحقيقيااتحادابالناسوتالالهوتاتحدفيهوأنناسوتهحيثمنكامل

فالهوتهافتراقوالتقسيمولتغييروالتشويشوالامتزاجوالاختالطبغير

األبدىاألزلىاإللههووأنهعينطرفةأوواحدةلحظةناسوتهيفارقلم
كلحفظتوفيهعبدصبررةواتخذالجسدفىمنظوزاصارالمنظورغير

7لكامحقيقىبإتحادجميعاالناسوتخصائص

اإلسكندريةأساقفةورئيسروماباباعليهوقعالذىهذااإليمانإقرارإن
بوجودأيضايعترفأنهكماوالالهوتالناسوتبوجوديعترف3791فى

بيناختالفيوجدفالالطبيعتينبينأىالعنصرينبينوثيققوىاتحاد

فىوالناسوتالالهوتبوجودعنصرينبوجوداالعتراففىالكنيستين

تنادىالتىالكنائسعلىيجبوماكيرلسيخشاهكانماإنالمسيحشخص

قوىباتحادالمتحدتينالطبيعتينفصلهوأيضاتخشاهأنالواحدةبالطبيعة

التجسدسرقبلناإذاتنكرالحقيقةالمسيحفىالطبيعتينوجودإنعميق

فىتعايىسندرأناآلنولنحاولكيرلسبهيعلمأنحاولماوهذا
الطبيعتينموضوع

97صباقىجورص7
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والمتميزتينالمتحدتينالطبيعتينوجودعلىيشددونأنطلكيةمعلموان

الذىباإلنسانهمتعابدأوافقدولذلك8المسيحدنىاألخرىعنالواحدة
صارالذىبالكلمةتعليمهبدأذلكعكسفعلىكيرلسأماالكلمةبهاتحد

والكلمةةيوحناالقديمقولالعقائدىلبحمهأساسئااتخذولقدإنسائا

وحقانعمةامملوغاآلبمنلوحيدكمامجدامجدهورأينابينناوحلجسداصار

هذهاإلسكندريةأساقفةرئيمىويثرحقهخإذنفكيف141بوحتا
تمائاتختلفبطريقةاآليةهذهفهممكيرلإنجسداصارالكلمةاآلية
استعملهالذىإالصطالحنفساستعملأنهفمعاألبولوناريومىالمفهومعن

المعنىبنفساستعملهأنهإالجسدأوساركسوهوأبولوتاريوس

االصطالحهذااستعملالذىأبولوناريوسمفهومبحسبوليسالكنالى
الروحمنخاليجسدهوالممسيحأخذهالذىالجسدأنعنبهيعبرلكى

االصطالحهذايستعملالمقدسالكنابأنيعتقدفهوكيرلسأماالبشرية
9وروخاجسذاكلهاإلنسانعنبهيعبرلكىجسدأوساركس

فعلكماالمسيحشخصفىالبشريةالروحوجودعلىكثيرايشددلمأنهفمع
بطريقةعلمأنهإالمونوفيزينىبأنهبعضهماخهمهالذيناألنطاكيينمنكعير

امتزجتلقديقولفهوالمسيحفىبشريةروحبوجودوصربحةواضحة

بهذاالكلمةواتحدءالعذراالقديسةمنالمولودالمقدسبجسدهعاقلةروح
ممأخرىأعديدةوبتصوصالموجزةالكلماتبهذه1شخصياااتحاذالجسد

فىبشريةروحوجودبعدمنادتالتىأبولوناريوستعاليممكيرلرقض

الربشخعىفىجوهرينأوعنصرينبوجوديعلمكيرلسفإنالمسيح
األنطاكيونبهعلمماوهذاالناسوتوجوهرالالهوتجوهرالمسيحيسوع
أيضا

8كأ5اكل3

كأكاهعا36مح3ي3أحكهول311ءه1امامحهعألنعال8ءفةءماامكرا

ول5أ1ءصاصة4حال214فلهلزممألعك

المسيحفىواحدةطبيحةبوجودويحلمورمنالذىولهالطءموفوفيزينىأ
1هصأكصاهرص

أنظرالمسيحقبمثريةروحبوجودلىكصالقديرتحاليميخصفبما
كأه3263ةلهحأك3هزألللعر3هأ4كهـ1ءاهالء75مراا7عكعرا

زا9ولعايمةهءاه63

692صالكنسىالرعمجموعة
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الطبيعتينباتحادالمسيحشخصعنالهمتعابدأوااألنطاكيينأنلى
جسداصاربالكلمةبدأأفقدكيرلسوأمااألخرىعنالواحدةالمتميزتين

األنطاكيينمفهومفىالتجسدموضوعفىاإلنطالقنقطةإناخربمعنىأو
كيرلسمفهومفىاإلنطالقنقطةأماالمسيحفىواتحادهماالطبيعتينوجودهو

الكلمةوكاناللهعندكانوالكلمةالكلمةكانءالبدفىجسداصاروالكلمة

هىواحدةباالتحادءشىكلوقبلأوألبدأفلقد11يوحناأالله
هواآلننطرحهأنيجبالذىوالسؤال0111المتجسدالكلمةطبيعة

باإلنسانأىبالجسداللهالكلمةاتحدومتىكيف

البشريةوعقولتاإدراكنايفوقالذىاالتحادهذاأنيعتقدكيرلسإن

الحبلمناألولىاللحظاتمنذمريمالقديسةءالعذرابطنفىتم

قالالعقيدةهذهلهيشرحلكىنسطوريوسإلىكتبهاالتىرسالتهوفى

الوحيداللهابنإنيقولنيقيةمجمعيقصدالمقدسالكبرالمجمعإن
قدالكلمةإنوتأنسوتجسدنزلاآلباللهطبيعةحسبالمولود

أوعنهااإلفصاحيمكنالبطريقةوصارعاقلةنفسقيهجسداذاتهإلىضم
اآلبمنوولدالدهوركلقبلوجدفالذىولذلكإنسائاإدراكها

طبيعتهأنالوالدةهذهتعنىأندونامرأةمنالجسدحسبولدعنهقيل

االتحادإنالقديسةءالعذرامنوجودهاةءبداأخذتقداإللهية
يشرحلتسطوريوسأخرىرسالةوفىالرحمفىوهوحدثالحلولأو

نفسهجاعألخالصناألجلنزلالذىفيقولنيقيةإيمانقانونكيرلس

جاعألالقديسةءالعذرامنجسدااتخذأنهأعنىوتأتسبحدتجوقدشهرةيال
دونامرأةمقإنسائاوولدألجلناللوالدةنفسهمعرضاالبطنمنجسدهإياه

ملفوفاطفألمنظوزاكانوإنألنهلهكانتالتىطبيعتهعنهينزعأن
إلفاكلهاالخليقةءمالىفهوأمهءالعذرابطنفئكانوإنأقمطةفى

21وسيدا

والالهوتالناسوتبينتمتاإلتحادعمليةبأنيعتقدكيرلسالقديسإن

1اكأء26343

ندريتاألروتنسيقوترجمةجعالجامعةالمسيحيةالكنيسةفوانينأوالبهنسىالشركمجموعة21 692203بإلياسحنانيا
5ال4ءكالال4ز2ء53
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دنىكانالذىبالجتيناتحدالكلمةأنبمعنىالحملمنلىاألاللحظاتى

سوفطالذالجنينهذاوأنمريمءالعذراالقديسةبطنفىالتكويندور

عنمنفصألأومنفرذاوحيداالطرقمنطريقةبأىيوجدلمالمسيحيدعى
ذلكبعدالكلمةهذوكانالكلمةكانءالبدفىأوألالكلمةكانالكلمة

روخاكلهالناسوتهذاالجسدهذاالجتينهذافإنمريمالقديسةبطنفى
يوجدلمالناسوتهذاوإنالكلمةناسوتجسدجنينهوإنماوجسدا

ومعهابالكلمةوجدبلالكلمةعنمستقالقط

لنفسههيأأوعملالذىهوالكلمةأنيعتقداإلسكندريةمعلمأنومع
هيأأوخاضاجسدالهيصنعلماللوغوسبأنأيضايعلمأنهإالجسدا

يتكونالتىالمادةعنتختلفأخرىمادةمنأوالهوتهجوهرمنجسداله

أصبحمريمأمهبطنمنأخذهالذى5جساإنبل31البشرىالجنسمنها
المتجسدالكلمةجسد

يفوقجذاعظيمسرهوالتجسدسربأنلنايقولكيرلسالقديممأنومع
لهذاجزئئاولوشرحالنايقدمأنحاولأنهإالبشرىوتفكيرإدراككل
الجنينهذاتكوينمناألولىاللحظاتفىبدأاالتحادبأنيعتقدفهوالسر

ذللثعلىءوبناأيضااللهكانلنيناهذاففىمريمالقديسةأمهبطنفى
بحسباللهكلمةبلإنسائاليممريمالقديسةمنولدالذىفإنيقول

عادياإنسائاأواليكنلممريمءالعذراالقديسةمنولدالذىألنالناسوت

ولدفإنهبهالحبلمنذإغادهبسببلكنالكلمةذلكبعدعليهنزلثم
األنطاكىيوحناإلىأرسلهالذىالحطابفىكتبولقد41جسديةوالدة
اللوغوسألناإللهوالدةهىءالعذراالقديسةبأننعترفنحنيقول
أخذهالذىبالهيكلنفسهاتحدالحبللحظةفمنجسداصاراإللهى
1منهاه

عادئاإنسائايكنلمءالعذرامنولدالذىبأنيعتقداإلسكندريةمعلمإن

ا3اع3هأول3

41كأ34كلول344

ا3كه13طه341
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ولدتهالذىإنبلكذلكندعوهأنيمكنأنهمحءاألنبياأوالبشرباقىثل
كيرلممىطالبفقدذلكعلىءوبناالجنينفىالمتجسدالكلمةهوءالعذرا

اتحادامعااتحداوالكلمةالجنينأنرأىألنهاإللهوالدةمريمندعوبأن
طهافىفعألتماالتحادهذاوأنشامألعميفا

الطبيعتينبيناالتحادعملية

العمليةهذهأنوعرفنااالتحادعمليةحدثتأوتمتمتىرأيناأنبعد

النقطةإلىنأتىالحبلمناألولىاللحظاتفىمريمالقديسةبطنفىتمت
تمكيفالجوهرفىتمامامختلفينعنصرينبيناالتحادتمكيفوهىالثانية

للجسديمكنكيفيسوعالمسيحشخصفىبالناسوتالالهوتاتحاد
يحرقأندونالمحرقةةالملبالناريتحدأنولالحتراقللهالكوالقابلالمائت

يمكنالعظيمسرأنهالتجسدعنكالمهفىكثيزارددكيرلسإنويتالشى
التجسدعنأواللهعنالحديثإننقولوإنناباإليمانإالإدراكهأوفهمه

وتواضعبأمانةنطلبأنعلينايجبذلكعلىءوبناجداوعظيمخطيرأمر
انسلموسالقديسقالكمافنفهمنؤمنلكىإيمانناياربأعنقائلين

عالجةلمهنانتعرضوسوفالواحدةالطنيعةالسابقةالصفحاتفىدرسنا

مكيرلمفهومفىبالطبيعتينالتعليمموضوع

كمابطبيعتينأواألنطاكيينبعضظنكماالواحدةالطبيعةبعقيدةعلمهل

التىالسالملمعاهدةالمعادىالخزبمنمصرفىالمتطرفينبعضذلكاعتقد

334سنةفىوكيرلمماألنطاكيونعليهاوقع

عقيدةعنتعايىشرحفىنبدأأنوقبلاألسئلةهذهعلىاإلجابةقبل
كيرلسمفهومفىمهمةنقطةإلىالدارسنظرنلفتأنبنايجدرالطبيعتين

لعقيدةبالنسبةأفكارهفهمعلينايصعبالنقطةهذهفهمبدونألنهالقضيةلهذه
الطبيعتين

أنأيضاكيرلسوكذلكاإلسكندريةمعلمىبعضخطأاعتقدلقد
ونسطوريوسوثيودوريوسديودوريوسوخاصةأنطاكيةمعلمىبعض

القادمةالصفحاتفىالمناسبالوقتفىائمحكلةمذهنعاجسوفهأ
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فإنذللثعلىءوبناالمسيحيسوعاإلنسانعلىحلاللهالكلمةبأنلموا
الذىواالتحادالروحأوالكلمةعليهحلإنسانإالهوماالناصرىيسوع

اتحاداوليسأدبئااتحاذاإاليكنلمالناصرىيسوعاإلنسانوبيناللهبينضم
يعلمونبأنهماألنطاكيينفائهمذلكمنأبعدإلىبعضهمذهببلجوهرئا

عليهنزلعندماققطعمادهيومفىالروحعليهحلإنسانهويسوعبأن
بعضقإنذلكعلىءوبناسررتبهالذىالحبيبابنىهوهذاقائالالروح

بوجوديعلموناألنطاكيينأنفهمواأيضاوكيرلساإلسكندريةمعلمى
عليهحلالذىيسوعاإلنسانالكلمةابنينأوأقنومينيسوع
الكلمة

بشدةينبرتعليمابدورهيقدمأنكيرلسالقديسحاولالسببهذاوألجل

قسممنسطوريوسوخاصةأنطاكيةمعلمىأناعتقدألنهالمسيحفىالوحدةعلى
إذنولثرحفهمفكيفجسداصاروالكلمةبعبارةهتعابدأولذاالمسيح
العبارةهذه

وأنيسوعيدعىإنسانعلىحلالكلمةأنفكرةكيرلسرفضلقد
هذهفرفضفقطأدلىإتحادإالهىمااالثنينبينتمتالتىاالتحادعملية

يسوعيدعىوإنسانالكلمةبينتتملماالتحادعمليةبأنوعلمالعقيدة
إدراككلتفوقألنهاإدراكهايمكنالالتىالعمليةهذهإنبلالناصرى
يتكونكانالذىالناسوتوبينالكلمةاللهالالهوتبينتمتبشرى

كاملناسوتبوجوديعترفأنهفمعوجسدروحمنءالعذرامريمبطنفى
أمهبطنفىاالغادعمليةمنذوجسدروحمنمكؤنالمسيحممخصفى

عنمستقالوبذاتهوحدهقطيوجدلمالناسوتهذاأنإالمريمالقديسة
يوجدلمالتجسدعمليةفقبل61بالناسوتاتحدالذىهوذاتهاللهالكلمة

المراجعوإلالثاقالمجلدالمسيحىالفكرتاريخشامحناإلالرجوعالرجابتوسعالموضوعهذالدراسة
كاننسطوريوسأنأوضحناحيث191صوخاصة67161أيضئاصفيهالمذكورة

يقلألمالحمادءأئناوليمريمبطنفىتمتوالناسوتالالهوتبيناالتحادعمليةبأنيؤمن
الناسوتمعاإللهىاالتحادوحموامتيازتدركوالكىهذالكمأقولوإننىنفسهنسطورررس

تاريخالوقتنضفىالجنينوربالجنينكانفلقدجنينبعدوهوالمسيحفىتحققالذى
191الفكرص

1احم7587حاه8فىح2131
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ووجودهكيانهاستمدالناسوتألنالالهوتعنوحدهمستقألالناسوتذا

عنتمائايختلفآخرعنصرومنأخرىمادةمنأنهمنبالرغمالالهوتمن
71الكلمةجودبوووجودهوتكوينهكيانهبدأالناسوتوأنالالهوت

الكلمةأنإذالمتجسداللهكلمةطبيعةومنواحدةطبيعةاألصلفإن

قبلموجودايكنلمالذىبالناسوتاتحدواحدةطبيعةهوالذىذاته

وليسالميالدقبلفعألتموالناسوتاهوتاللبيناالتحادفإفي0181االتحاد
العمادءأثنا

الطبيعتينتقسيمأوانفصالعنيتكلمالذىالتعليمكيرلسيرفضوبهذا
فىساناإلننضعأنيجبفاليقولفهوالناسوتعنالالهوتفصلأو

كانلوكمانتصورأنيجبوالآخرجانبفىالكلمةواللهجانب

أومنفرذاأومنعزأليوجدلمالكلمةناسوتألنمزدوخاشخضاعماثوئيل
ذلكهوالناسوتفإنجسداصارالكلمةهذافإنالكلمةمستقألعن

متميرااخرإنسانجسدوليسالكلمةجسدفعألأصبحالجسدألنالكلمة
هوصارالجسدفإنجسداصارالكلمةأنفكما1الكلمةعنومستقأل

اآلخرطبيعةإلىالواحديتحولأندونالكلمةجسدأيضا

ولكنالبدايةمنذمريمالقديسةبطنلنىتمتالتىاالتحادعمليةهىهذه
العمليةهذهتمتكيف

المسيحفىطبيعتينوجود

الكلحةفىإاليوجدلمالناسوتأنكيرلساعتقدكيفرأيناأنسبق
مريمبطنفىوحلالمبادرةأخذالذىهواللهالكلمةفإنطريقهوعن
أنومعوروخاجسداالناسوتهذاوكانكامألناسوئالنفسهمكوئا
اإللهيةالطبيعةبهايقصدكانالتىالواحدةالطبيعةعنكثيزاتكلمكيرلس

عنالطبيعتينعناكثرتكلمفإنهالتجسدعمليةفىالمبادرةأخذتالتى
يسوعالربشخصوبهمامنهماتكوناللذينالجوهرينعنالعنصرين

واحدةطبيعةبوجودنادىالذىأبولوناريوسعكسعلىكيرلممفإنالمسيح

ا3لل33ء233ولدههطسمح5نطسمحأ32دء333ةص2132

81صاكا3كو2

1أكلح07385
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التىالرسالةففىطبيعتينبوجودوصريحةواحدةبطريقةعلمالمسيحى

شخصفىالطبيعتينلعقيدةمفهومهلهيشرحأنحاولنسطوريوسإلىأرسلها
الكبيرالمجمعإناإليمانقانونلشرحأقوالهمنبعضاهناونقتبسالمسيح
نزالاآلباللهطبيعةحسبالمولودالوحيداللهابنإنيقولالمقدس
جسذافصارتغيرتقدالكلمةطبيعةأنبذلكنعنىالوتأنموتجسد

الكلمةأنبالحرىبلوجسدنفسمنمؤلفكاملإنسانإلىتحولثأنهاأو

عنهااإلفصاحيمكنالبطريقةوصارعاقلةنفمىفيهجسداذاتهإلىضمقد
بلشخضالنفسهاتخذألنهوليسالبشرابنودعىإنسائاإدراكهاأو

واحدوابناحدليمسيحكلهماقفيهماحقيقثااتحدتاقدالطبيعتينألن
الالهوتأنباألحرىبلالطبيعتينبينالفرقينزعلماالتحادهذاألن

وفى2باتحادهماكامألالمسيحيسوعالواحدالسيدلناجعالوالناسوت
إلفاكانكمابقىودئاجسذاإتخذأنهومعقاللنسطموريوسأخرىرسالة

والاإللهيةالطيعةالمماتحولقدالجسدإننقولفالالحقيقةوفىالجوهرفى

الطبيعةأجلمنجانباغنرلتوصفهايمكنالالتىاللهكلمةطبيعةإن
الطبيعتينكأنءأجزاإلىنقسمهوالاإلنسانعناللهنفصلالإنناالبشرية
ولكنناوالسلطةالكرامةفىاالشتراكبواسطةمتبادألاتحاذافيهاتحدتاقد

رسالتهفىيقولثم0112بجسدهاآلباللهكلمةغيرالواحدبمسيحنعترف
الاالتحادفبعدمتحدتانالطبيعتينأنوتعلننؤمننحنكيوساعإلى

باتحادالمتحدتإنالطبيعتينبوجوديؤمنكيرلسإن22بينهماانقساميوجد
فهويقولكتبولذلكالواحداالبنفىالواحدالمسيحفىعميققوى
شخصيةفىفيهواتحدتإليهاجتمعتقدواحدابنفهواثنينمنواحدايعتبر

وحدةلتكوناوالبشريةاإللهيةالطبيعتانتفحصوالتوصفالوبطريقةواحدة
الوحيداللهابنلكونهإلهبطبيعتهفهو302تصورهايمكنالبطريقةواحدة

بصفتهإنسانبعينهفهوأخرىجهةومنولدهالذىجوهرهعنالمنفصلغير
142جسداصارقد

692صابكالياسحنانياالكنسىالشرعمجموعة2
4الك4ص3ضزرم4ك477

ول5وواجا2033337الكنسىالحثمرعمجموعة2ا
لمحمحمممهولةح23و

13مقارصأنباالقديسدووالكبركرلىللقديساإللهىالتجسد32
13مقارصأنباالقديىدورالكبيركيرلسللقدياإللهىالتجسد142
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فىاختالفهمابرغمالطبتعتينهاتينبينفعألتئمقداالتحادأنيبينلكى
مختلفتانحقيقيةوحدةلتكوينافتربتااللتينالطبيعتينإنقالالجوهر

الفرقأنيعنىالوهذاواحدومسيحواحدابننتجاالثنتينمنولكن
التىالشهيرةالرسالةوفى2االتحادبسببتاليثىأوزالقدالطبيعتينينن

فإنناولذلكيقولكتب334معاهدةبمناسبةاألنطاكىيوحناإلىكتبها

كاملوإنسانكاملإلهالوحيداللهابنالمسيحيسوعسيدنابأننعترف
فبسببالناسوتبحسبلناومساليالالهوتلمجسبلآلبمسالينفسهوهو
62واحدوسيدواحدوابنواحدمسيحإاليوجدالالطبيعتيناتحاد

ونحنفقالالطبيعتينبينتمالذىاالتحادهذاعنكتباخرمكانوفى

أواختالطبدوناالنفكاكيعرفالاتحادااتحدتاالطبيعتينبأدننعتقد

طبيعتينمنمكونالوحيدالواحدالمسيحإنأيضايقولوهو72تغيير
بالجوهرالمتباعدينالعنصرينهذينإنالحواركتابوفى82دامختلفتين

الرسولوخدهماقدوالناسوتالالهوتأىتقاسالبفواصلوالمنفصلين

يقولفهو92اللهابنالوحيدالمسيحيكوناناالثنينأنأعلنعندمابولس
منبقوةاللهابنوتعينالجسدجهةمنداودنسلمنصارالذىابنهعن

ه11روالقداسةروحجهة

الجوهرفىمختلفتينطبيعتينبوجودوضوحبكليعلمكيرلسالقديسإن
الناسوتالبشريةالطبيعةومعفىاإللهيةالطبيعةفهناكالواحدالمسيحفى

احتفظتطبيعةكلإنبلاألخرىوطبيعةجوهرإلىالواحدةتتغيرولم

كانالالهوتجهةفمنكاملوإلهكاملإنسانفهو103ومميزاتهااصهابئ
ألمهأيضامساوئاكاننفسهوهووأزليتهوالهوتهجوهرهفىألبيهمساوئا

سوكانسوسإلىأرسلهخطابفىقالولقد13الناسوتفىولنا

كالولالولأه345821ء

كألالهةأها34

72اه134حا232زكأهول3ك

ماكهعحكهاسهلهة4ول332775أء3هول3أ233033

2كول4عءال3له4كالألة4الكح8أحكحأأ80أ4لهاح2425ص

3ه3عءعورناه4حجع48337511ول

3اك04سةلول4ألك8ةاعةطمنكلهـ4ةولحه5611ووة675ر9ح
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بدونإتحادفىمعاتقابلتاقدالطبيعتينبأننؤمنفنحن3لهع3حول3ول3

ظلالجسدألنتتغيراولمتختلطاولمتمتزجالمفإخمهماذلكومعشرخ
اثنتانهمااتحدتااللتينالطبيعتينإننقولفإنناكلمةظلوالكلمةجسذا

3الإنساصارالذىاللهكلمةهوالذىواحدمسيحغيريوجدالولكن
0123وتجسد

فوسيساإلصطالحاألحيانبعضفىاستعملكيرلسالقديسأنفمع
الالهوتكلهالمسيحشخصإلىبهيشصيلكىطبيعة303

ءسوابهيشيرلكىاالصطالحنفسأيضااستعملأنهإالمعاوالناسوت

دامانواردىلمالعالناقدمولقدالبشريةالطبيعةإلىأواإللهيةالطبيعةإلى
إلىبهايشيرلكىطبيعةكلمةفيهاوردتالتىبالنصوصقائمة8

33البشريةالطبيعةأواإللهيةالطبيعةءسواواحدةطبيعة

الوالتىجذاالكثيرةوالنصوصأعالهاقتبسناهاالتىالنصوصعلىءفبنا

ترددبالنقولأننستطبعهناكلهاباقتباسهاوالمجالالمكانضيقلنايسمح
عنصرينأوطبيعتينبوجودعلمكيرلإنالمحايدينءالعلمامنكثيرينمع
كانيسوعالمسيحشخصفىاآلخرعنالواحدمختلفينجوهرينأو

دقيققوىباتحادمعااتحداوالناسوتالالهوتبأنويعلميؤمنمكيرل
أوطبيعتينبوجوديؤمنكيرلسكانإذاهواآلنوالسؤالعميق

هاتيناتحادبعمليةوعلمفهمكيفالمسيحشخصفمختلفينجوهرين
3مغاالطبيعتين

الطبيحيناتحادلعمليةكيرلسمفهوم

دونيالحظأنيستطبعاإلسكندريةأساقفةرئيعملكناباتالدارسإن

23لحة53ءهنانهالألنه5ههععأولهيم3كىلةحكهه0أمحأل5

فىءالأهولح47396ة13سمفىأ4هالءاالكمفىولء60ز77509812615ول5ول

33يالول4ولكأله21ا03

475احة31كاول7788317ءص

75االولةك77ز1411673

ألهالبثريةالطبيعةإلىبهايشيرلكىطبيعةكلمةاآلتيةالنصوصفىكيرلماستعملء
اإللهيةالطيحةإلىلإلشارةطبيعةاالصطالنفىايمتحمل
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الطبيعةعقيدةعنتكلمأنهصحيحالطبتعتينبعقيدةعلمأنهءعناأوهد
األغلبيةإنبذلكعلملماذاورأيناسبقولكنالمتجسداللهلكلمةالواحدة
يؤمنكاناإلسكندريةمعلمأنعلىاتفقتالمحايدينءالعلمامنالساحقة

الصلحمعاهدةعلىالتوقيعبعدفقطليسفعألبهاوعلممالطبيعتينبعقيدة
43فعألذلكقبلبل334سنةفى

بيناالتحادهذاتمكيفالطبيعتيناتحادلعقيدةإذنمفهومههوقما

الطبيعتينوجودينكرلمكيرلسإناالخرعنالواحدالختلفينالجوهرين

الكرستولوجيةوالمشكلةالمسيحشخصفىوالالهوتالناسوتوجودأى
ألنهالطبيعتينبوجوداالعتراففىقائمةتكنلمكيرلسللقديسبالنسبة

التحدثةكهففىكانتالمشكلةولكنبهعلموقدبذلكبؤمنكان

ألنهحدةعلىطبيعةكلعنالتحدثاألصحبالمعنىأوالطبيعتينعن
ازدواجيةإلىيقودقدحدةعلىطبيعةكلعنحدثالتأنيعتقدكان

واتحادهماالطبيعتينعنحديثهفىأنهنالحظالصببولهذا3األقنوم
بينالتمييزعنالحديثمنأكزبيهماالوحدةعلىالتركيزيحاولدائفاكان

كيرلسإنالوحدةلهذهمفهومههوفماوالالهوتالناسوتالجوهرين

اللوغوساللهالكلمةوأنفعألتمتالجوهرينهذينبينالوحدةأنيعتقد
وعندمابطنهافىيتكونكانالذىينبالجنواتحدمريمالقديسةبطنفىحل

وأنواحداومسيخاواحذاأقنوئاوناسوئاالهوئاكانيسوعالطفلولد

حالبأىيعنىالاإلسكندريةأساقفةرئيسعنهيتحدثالذىاالتحادهذا

فلقدمنهماواحدةعنالتنازلاؤالطبيعتينمزجأوخلطاألحوالمن
الكلمةطبيعةأنبذلكنعنىالوتأنستجسدلعبارةشرحهفىيقولكتب

تفسمنمؤلفكاملإنسانإلىتحولتأنهاأوجسذافصارتتغيرتقد

عاقلةنفسفيهجسداذاتهإلىضمقدالكلمةأنبالحرىبل4وجسد

التعبيروهذاإنسائاإدراكهاأوعنهااإلفصاحيمكنالبطريقةوصار
ودئالحمااتخذأنهغيراخرشيئايعنىأنيمكنالجسداصارالكلمة

43ئآلة4أحيأسهولح8كلعالء073363ةسلعةول4ألث35أأا5هحأولثع43ةولح5

995611ك92267ح

دلسأأطخسألء4ع01كعةكطحأه40ء43ثحللةسأل4لسأكاالكلهللمءاصحز
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يقدم712232ليوحناضرحهوفى63لهجسذاجسدناجعلأىثلنا
قمعالجوهرينبينالموجودةالوحدةعنرائعةصورةكيرلسالقديسلنا
قوىحادباتاتخداأنهماإالمختلفينعنصرينمنهماوالجسدالكلمةأن

الوإحدطبيعةمزجأوتغييرأوتحولدونبينهماهالوحدةوهذهوتيق
االلهيةطبيعتهعنيتخلولمالهوتهيتركلماللوغوسفإدتاآلخربطبيعة
قبألعليهكانماظلالتجسدلعمليةقبولهفىبلإنسانإلىفتحولقط
هوحدثالذىالوحيدالتغييرقإنتغييرأدنىجوهرهفىأوقيهيحدثلمو

ذإكسئامحسوملموسئامنظوزاأصبحالملموسوغرالمنظورغيرالكلمةأذ
بأننؤمنإننايقولكتبولقد73جسذاأخذجسدبدونكانالذى

83تحوالأوخلبدوبئقوىباتحاداتحدتاالطبيعتين

طريقعنأصبحيرىواليحسوالميلمالكانالذىالكلمةأنفمع
منوملموسئاومحسوسئامرئئاكانأنهإالمرئئامحسوسئاملموسئاالتجسد
كإنسانالناس

بوجوديؤمنكانكيرلسأنعلىنبرهنأنحاولناالسسابقةالصفحاتفى

المسيحشخصفىوالناسوتالالهوتعنصروعنصرينوجوهرينطبيعتين
كاناإلسكندربةأساقفةرئيسأننبرهنأنأيضاحاولناكماالواحديسوع
امتزاجأواختالولبدونعميفاقويااتحاذااتحداالعنصرينهذينبأنيعلم

بدونكيرلمىمفهومسبحاالتحادهذاإذنتئمكيفهوالمهموالسؤإل

مفهومهبينالفرقهوومااالتحادلمشكلةمفهومههووماخلطأومزج
بينأوالختلفينالجوهرينبيناالتحادهذاتمإذاكيفسنسطوريوومفهوم
والناسوتالالهوتالطبيعتين

لحمليةشرحهمفىمعيتةإصطالحاتكيرلسوكذلكاألنطاكيونأستعمل
األنطاكيونملهااستعالتىاالصطالحاتبعضكيرلسرفضولقداالتحاد

والناسوتالالهوتبينالوحدةعمليةلشرح

692792الكنسىالشرعمجموعة63

3الللك33ء113لم3ء83ة3كاح6333

83ةثيةسكآ3هـحاهمأالول6224224
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النسطوريةاألنطاكيةاالصطالحاتلبضهر

كانالتىإالصطالحاتبعضاستعمالرفضاإلسكندريةمعلمإن
سونافاياكلمةفمثألالمسيحوحدةعنبهاليعبروااألنطاكيونيستعملها

رفض93اجتماعأواقترانتعتىالتىحهرولولولءأهولكاما2
الخارجيةالوحدةعنإاليعبرالاالصطالصهذاأنيعتقدهألناستعمالها

أعتقدولقدالعميقةالقويةالعضويةالداخليةالوحدةوليستالظاهرية

علىالمؤسسةالوحدةأىالخارجيةالوحدةجهذهعلموااألنطاكيينأناكيرلس

تبالوحدةذلكمثالوالكرامةواالرإدةوالمحبةواالنسجامالتفاهمحسن
ليسألنهيقولنسطوريوسإلىرسالتهفىكتبولقدزميلينأوصديقين
الرسولينعنلناقويشبههذفإنالطبيعتيناتحادسببالكرامةفىالتسايري
وتلميذرسولمنهماكألأنإذالكرامةفىمتساويانوهماويوحنابطرس
االتحادأننفهمالنحنكذلكواحدالاثنانذلكمعاوواحذاصاراقد
إن4الطبيعيةالوحدةعلىللدأللةيكفىالهذفإنباالسمإتحاداكان
يمكنوالسطحيةخارجيةوحدةإالهىماكيرلسنظرفىالوحدةهذه

12المسيحفىالطبيعتينوحدةعلىتطبيقها

سونافاياكلصاستعماليفضلكاننسطوريوسفإنصحيحذللثولعل
الكلمةهذهفىيرىكانألنهوحدةكلمةمنبدألاقترالطءىسءء

كلمةأنيعتقدكانالقسطنطبنيةأسقفألنشرحهيردلمدقيفاتعبيرا
الكاملوالخلطالكاملاالندماجعمليةاألحيانبعضفىمنهايفهمقداتحاد
أواندماجبدونعنصريناتحادأواجتماعفتعنىسونافايااالثترانكلمةأما

الذىإالتحادعنبهايعبرلكىسونافايانسطوريوسفاستعملبينهماخلط

بحسبالتجسدعمليةفىفماتمحدةعلىطبيعةتمييزصمعالطبيعتينبينتم
فاصطالحولذلكبالناسوتالالهوتاقترانهونسطوريوسمفهوم

سطحئابلحقيقيااتحادايكنلمالعنصرينبيناالتحادأنيعنىالاقتران

ينئرأنأرادالكلمةهذهباستعمالهنسطوريوسإنبلكيرلسفهمكما

93اهـاحال333033ةال4الحألك22

303الكنسىالترعمجموعة
احاال3626675433923ة15775أ77كاسز3

4اولاليمهزاا03ةأحةث05ح03د2731ولاح
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نسطوريوسيخترلمالطبيعتينوجودياليثىالاالتحادهذاأنحقيقةلى

تماماقصلهماأوابنينأوشخصينبوجوديعتقدكانألنهاالصطالحهذا
ليساقتزاناالصطالحهذباستعمالهأرإدبلاآلخرعنالواحد
األخرىعنالواحدةصريخاواضخاتمييراتمييزهمابلالطبيعتينفصل

24العميقالقوىاتحادهمامنبالرغم

معافىتحديدعدماألصحبالمعنىأواللغويةالمشكلةجديدمنتظهروهنا
فعندماالوقتذلكفىومضبوطةمحددةبطريقةالمستدملةالعقيديةالكلمات

االتحادبهاقاصدااقترإنسونافاياالكلمةهذهيستعملنسطوريوسكان

اتحاداالكلمةنفصرمنيفهمكيرلسكانللطبيعتينوالمميزالعميقالحقيقى
مختلفينشخصينبينسطحئاخارجئا

سطحيةخارجيةبوحدةيعلمنسطوريوسأنكيرلساعتقدوهكذا

تكنلمالناصرىيسوعواإلنساناللهالكلمةبينتمتالتىالوحدةوأن

ءواألنبيابالقديسيناللهأتحادأواللهعالقةمملخارجيةعالقةأووحدةإال
عينهابالطريقةحلفإنهويرشدهموقديسيهأنبيائهفىيحلكاناللهأنفكما

نسطوريوسإلىكيرلسكتبولذلكالمسيحيسوعاإلنسانعلىبكلمته

عادممطرجلىحلولهيسوعفىحلاللهكلمةإنتقولالولكننايقول

ولكنناإنسائامتوشحإلهكأنهالمسيحيعتبرلئالمريمءالعذرإمنمولود
فىيسكنإنهالقولغرارعلىوليسجسداصارأنهنفهم

34القديسين

هذافىالقسطنطبنيةأساقفةرئيستعليمخطأفهمكيرلمالقديسإن
القدسالروححلولبإنالعظيمةالهوةمبيناشرحنسطوريوسفإناألمر
الجنينفىالحمللحظةمنذاللهكلمةوحلولوالقديسينءاألنبياعلى

الناصرىالمسيحيسوعاإلنسانفىانقطاعبالالمستمرووجوده

يسوعالجنينفىاللوغوسحلولعلىفقطليسمشدذاينئروسسطوريوس

فىالكلمةحلولأنحقيقةعلىيشذدبلمريمبطنفىالحملمنذلحظة

691أ39الثافاءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجمىحناد24

303الكنسىالثرعمجموعة34
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كانكماآلخروقتمنمؤقئاحلوألوليسومستمرةثابتةبطريقةسوع
العميقالقوىواتحادهالمستمرالكلمةحلولإنبلوالرسلءلألنبيايحدث

المسيحيسوعيدعىالذىالواحدالشخصظهورعنهنتجيسوعباإلنسان
واتحادهوالرسلءاألنبياحلولعندقطيحدثلمالذىاألمرالناصرى

44بهم

لعقيدةثرحهفىافترانكلمةاستعمالرفضكيرلسالقديسأنوكما

فإنهاالصطالحنفسيستعملكاننسطوريوسألنالطبيعتينبينالوحدة
وهىالمسيحناسوتإلىبهايشيرلكىاآلتيةالكلماتاستعمالأيضارفض

أيضااستخدمنسطوريوسألناخ0000المحمولاإلنسانسكنهيكل
هذهاستعملنفسهكيرلسأنالغريبومنالغرضلنفسالكلماتنفس

نسطوريوساستعملهالذىالمعنىبنفسثوبسكنالكلمات

الكلماتاستخدماإلسكندريةأساقفةرئيسأنيالحظالمدققالدارسإن

فىاللوكوسإلىبهايشيرلكىثوبهيكلسكن

الذىالمعنىوبنفساإلصطالحاتهذهكيرلساستخدملقدالجسد

وبينبينهالعقائدىالنزاعءبدقبلأى824سنةقبلنسطوريوسقصده
االصطالحاتهذهواستخدمنسطوريوسظهرعندماولكن4نسطوريوس

استخدامهاكيرلسرفضوالالهوتالناسوتبينالوحدةعنبهايعبرلكى

اعتبركيرلسألنالناسوتعنالالهوتفصلعنتعبركلماتواعتبرها

مسيحينإلىالواحدالمسيحوقسمتامافصألالطبيعتينفصلنسطوريوسأن
نسطوريوسإلىكتبفقدولذلكفيهوالساكنالهيكلعنيتكلمكانعندما

102202الئافىءالجزالمسيحىالفكرتاريخمحانا4
ا04ثصح31ؤهلمالح1ه3ااهةصأ00أ823و192

أطح5حولالح2152ةاكاس8ككهـةء77ء3ةأكصا3مز3

العقائدىالمزاعقبلوخاصةاالصطالحاتههكيرلسفيهاذكرىالالنصوصبعض

الئوبولبىالثوبعنالمسطورى

ك4لها9823753الحألولهولء5ح837758ةة751ء08

ول37505مر9حةكح162375ءءول4ه5865ثي

هيكلكلمةاستعمال

34الكاء3حول23ه2ةطك8232ةألةحءءا8363أكاسكه71ة21775ولح630
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مولودعادممطرجلفىالحلولفيهحلاللهكلمةإننقولالولكنتاقول

نفهمالولكنناإنسائامتوشحإلهكأنهالمسيحيعتبرلئالءالعذرامن
الحلولذلكإنبلالقديسينفىسكنإنهالقولغرارعلىجسذاضارأنه

جسدإلىيتحولولمالجسدبحسبواحذافجعلالمساواةبحسبفيهكان
64فيهمسكنهوجعل

سكنهيكلإالصطالحاتهذهاستعمالأنيعتقدكيرلسكان

وإالعتقادنالطبيعتيفصلإلىيقودإغثوبالمحمولاإلنسان

الطبيعتينبينالفصلىهويخشاهكانماكلإنمسيحينأوابنينبوجود
يصعبأنهلدرجةعميفاقوئااتحاذاكانتمالذىاالتحادبأنيعتقلكانألنه
كتبولذلكالطبيعتينهاتينبينالقاطعالتمييزعنالتكلماألحيانبحضفى

كانفقدالكلمةعلىعليهغريئايكنلمحملهالذىالجسدإنيقول

قيقولجسذاصارالكلمةيوحناالقديسقولإلممايرجعثم74جسده

فإنجسدإلىيتحولولمجسذاصاراآلبمنولدالذىاالبنإن
الذىهونفسهوالكلمة84ءالعذراالقديسةمنولدالهيكلهوالذىجسده

صنعهالذىالجسدهذاأنيعتقدالكيرلسأنمعتجسدالنفسهصنع
وعميقةقويةبطريقةبهاتحدالذىجسدهكانأنهإالحماوىجسدهو

يتكلمكيرلسكانإذافيماالتمييزاألحيانبعضفىالصعبمنكانأنهلدرجة
المسيحفىواحدةطبيعةأوطبيعتينعن

وفىجسدهفىواحدمسيحفهوعنصرينمنمكونالمسيحأنفمع
جسدهأنفمعالواحدالمسيحفىموجودانوالناسوتالالهوتإنهيكله
والجسدفالكلمةجسدههوالجسدهذاأنإالالالهوتعنيختلفعنصر

94اإلنساناللهأوالواحدالمسيحواحدةوحدةيكونان

نفسالوحدةعنحديثهفىكيرلسيستعمللماألسبابهذهلكل

الكاكةء23م2ه333الكنسىالشرعمجموعة
574نألةح03بكاو1639ةلأطهحسأهءولعءكاهه4داء4ء13الح6913هز

ب96237ةالح3اةاحألاهكحةص867758الةال06637ةاول

ل94237ح5أطحءفاو28ه1

4وءول4ه3438513حةكاسألسح8مأهح3أة2كلو
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استعملبلاألنطاكيينوبعضنسطوريوساستعملهاالتىالصطالحات
بهاليعبركيرلساستعملهاالتىاالصطالحاتهىفماأخرىاصطالحات

الوحدةعن

المسيحوحدةعنجمهاليعبركيرلساستعملهاالتىاالصطالحات2

عقيدتهبهايشرحلكىاقترانكلمةاستخدمنسطوريوعىكانإذا

عنالواحدةالوقتنفمفىميزتينوالمتالمتحدتينالطبيعتينوحدةعن

عدةبدورهاختاركيرلسفإنالثابتالقوىاالتحادبرغماألخرى
ومنهاالطبيعتينلوحدةمفهومهيشرحلكىاصطالحات

الكلمةجدامحثيرايستعملأنهعلىح7ءءلعألمهـهءتا3هه

كانكيرلسأنمانوارودإضقدأنوسيس72دوهىاألولى

االتحادأوالعضوىاالتحادأوالهيبوستاتيكىاالتحادعبارةاستعملمنأول
الجوهرىأوالعضوىاالتحادبعبارةكيرلسيقصدفماذاالجوهرى

يعتقدكيرلسكاناإلشارةسلفتكماأنوسيساالصطالحاستخدمولماذا

الوحدةعنإاليعبرالنسطوريوساستعملهالذىاقترانإصطالحأن
العالقةوجودعنتعبرالالتىأنوسيسكلمةاستعملفقدهوأماالخارجية

أوثوبلبسمجردأوالناسوتفىالكلمةسكنطريقعنالخارجية

بالجسدالكلمةاتحادعنبالحرىيعبراالصطالحهذاإنبلهيكلفىالسكن
يعرفالاالتحادوهذاوإدراكوصفكلتفوقبطريقةعميفاقوئااتحادا

كليحلفيهفإنهجسذاصارالكلمةألنالتقسيمأوالشدخأوالفصل
يعنىكيرلسعرففىاالصطالحهذا29كوجسدئاالالهوتءمل

أنهلدرجةوعميقةقويةكانتالطبيعتينبينتمتالتىالوحدةهذهأن

كماالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةعبارةاألحيانبعضفىاستخدم
اتحدأنهبلجسدإلىيتحوللمالكلمةأنأيضايعنىاالصطالحهذاأن

االتحادهذامنوبالرغماالتحادبعدعنهينفصلأنيمكنالالذىبالجسد
هذافإنفصلهيمكنالباتحادالمتحدتينالطبيعتينبينالعميقالقوى

1أالمتحدينالجوهرينمزجأوخلطأواندماجعدمأيضايعنىاالصطالح

3هرالول8هـأتراا82

1كأ7063زهالالح33ءذ73زم54510حهما
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يظلرالجسدكلصةيظلالكلمةفإنالقوىاالتحادهذامنبالرغم
25جسرا

فىبولسالقديسعنهايتكلمالتىءاإلخالعمليةكيرلسلنايشرحوهنا

إنسانعلىحلالكلمةأنتعنىالالعمليةهذهإنفيقول258
نفسهاللهالكلمةإنبلاللهإبنيصيرلكىوالمجدالكرامةدرجةإلىهورفع

القديسةبطفىحلالكلمةاللهالالهوتأدنأىجسداوعملئافعألصار
يقولنسطوربوسإلىكتبولذلكالحملمناألولىاللحظةمنذمريم

فالالحقيقةوفىالجوهرفىإلفاكانكمابقىودئاجسذاتخذأنهومع

التىاللهكلمةطبيعةأننعنىوالاإللهيةالطبيعةإلىتحولالجسدإننقول
كانوإنألنهالبشريةالطبيعةأجلمنجانحاعزلتوصفهايمكنال

ءمالىوفأمهءالعذرإبطنفىكانوإنأقمطةفىملفوفاوطفالمنظوزا
3وسيذاإلفاالخليقة

الواحديتحولأندونالالهوتفىوالناسوتالناسوتفىالالهوتكان

هوعظيم4قائألالرسولعنهيتكلمالذىالمسيحهوهذااآلخرطبيعةإلى
فإنهأيضاعنهيقولوالذى361قى1الجسدفىظهراللهالتقوىس

فيهاتحدتالذىأيضاالمسيحهوهذاجسدئاالالهوتءملكلمجلفيه
الذنمالعماإللهالمسيحكانالوقتنفممىفىوإنسائاإلفافكانالطبيعتان

ويعطمقويجوعيتألمالذىالمسيحكانالوقتنفسوفىاآلالميعرفال
نفسههويقيمبلالاألمواتبينمنأيضايقومثمويموتويتعب
فىكيرلسبهعلمالذىالجوهرىأوالعضوىاالخادهوهذااألموات
أتوسيسلإلصطالحاستعماله

203الكنسىالرعمجموعة35
43ةح7اللةش3132ةول74حه304يع575حاهه367ا083
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العاشرلفصل

الطييعتيناتحادالثمرحاألمثلةبعض

عفموأنهعتينالطبياتحادلعقيدةمكندريةاالمعلملمفهومتعرضناأنسبق
ثمالكلمةالالهوتيسوعالمسيحشخصفىمختلفتينطبيعتينبوجود

لنفسهعملفالالهوتالحمللحظاتمنذالكلمةفيهحلالذىالناسوت

ولدتهالذىالجسدهذفإنذلكعلىءوبنامريمالقديسةبطنفىجسذا

هووالكلمةالكلمةجسدفهوالكلمةغيرآخرشخصجسدليسمريم
معلمهكميراويرددهايحبهاكانالتىالعبارةكيرلسرددولقدالجسدكلمة

هوالجسدوإنجسدهفىالكلمةإنوهىأثناسيوسالقديسالمفضل

وكانالجسدفىإلفابالحقيقةكانكيرلسويقولداالكلمةجسد

الطبيعتينبعقيدةمتمسكاإذنكيرلسكان1الكلمةفىحقيقئاجسذا

دونقوىباتحادمعااتحدتااللتانالطبيعتانهاتانوالالهوتالناسوت

لعقيدةمفهومهيشرحولكىاألخرىفىالوإحدةذوبانأوامتزاجأواختالط
هذهعرضقبلأننابيدأمثلةعدةمكيرلالقديسلنايقدمالطبيعتيناتحاد

األهميةغايةفىعقائديةحقيقةإلىالكريمءالقارىنظرنلفمتأننوداألمثلة
التىالوحدةالوحدةموضوعكاناكبروشاغلهمكيرلاهمامأنوهى
عندكانوالكلمةالكلمةكانءالبدفىتغييراأومزخاأوخالالتعرفال

لنسطوريوسبالنسبةأماالجسدمعمتحذابالكلمةبدأفقدولذلكاطها
هذهفىالناسوتعنالالهوتتمييزهواألولاهتمامهمفكانواألنطاكيين

فهمالبعضأنلدرجةالوحدةفكرةعلىبشدةنبركيرلسفإنالوحدة
فىواحدةطبيعةإاليقبلالأنهالوحدةعلىوتشديدهكالمهكثرةمن

الواحدةالطبيعتينهاتينتمييزفكرةعلىاألنطاكيونوشددنئربيماالمسيح
الطبيعتينفصلنسطوريوسأناعتقدكيرلسأنلدرجةاألخرىعن

الواحدالمسيحوقسماألخرىعنالواحدة

الطبيعتينيدجولميخلطلماإلسكندريةمعلمإنالقولنكررولذلك

أك4حطعا3ولة98357ولة5أحههحءا79113هز
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جوهرئامختلفتينطبيعتينبوجودعلمإنهبلالبعضاعتقدكماواحدةطبيعةى

بعضاسنعرضالتىالكثيرةاألمثلةمنواضحوهذايسوعالمسيحشخصفى
منهافيمافى

والجسدالروحمثل1

مختلفينعنصرينبينالوحدةعقيدةلشرح2عندهالمفضلالمثلهووهذا
المملهذااستخدمالذممطاألخيرأواألولهوكيرلسيكنولمالجوهرفى
إنبل3وآخروناكوينىوتوماأغسطينوسالقديساستعملهفقد

معلناالمسيحوحدةعلىبهيبرهنلكىالمثلهذاإلىرجعنفسهنسطوريوس

يعلمأنهإالاألخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعتينبوجوديعلمكانوإنأنه

خصبمكيرلسالقديسهووها4واحدوسيدواحدوربواحدبمسيح
مثالاإلنسانفىيرىاإلسكندريةفمعلمالمثلنفسإلىيعودنسطوريوس

وجسدروحمنمكوناإلنسانأنإذالعقبدةهذهلشرحيصلحقوئاحيا
إنسائاإاليكوناذالفهماذلكومعمختلفينجوهرينمنمادتينمنأى

يتكونالذىالجسدبدايةمعبدايتهاتبدأالروحفإنواحدةووحدةواحدا

والروححدةعلىالجسدإلىنشيرالالوالدةبعدوهكذااألمبطنفىجنينا
اإلنسانإلىنشيربلاآلخرعنالواحدمتميزينجوهرينكانالوحدةعلى
هذاأنأىالتمييزهذاأذهاننافىونقبلوجسداروخاواحدةكوحدةكله

متميزينجوهرينمنمكونواحدوإنسانكوحدةإليهنشيرالذىاالنسان

ومعيقولطنسطوريوسإلىكتبققدولذلكاآلخرعنالواحدومختدفين
أنكمامنظورةغيروحدةإلىضمهمافقدمختلفتينطبيعتينمنمؤلفأنه

وجسدنفسمنمؤلفأنهمعاثنينوليسواحداإلنسانأنيعرفواحدكل
بتحولنقولصحيخاتفكيرانفكرعندماولذللثكليهمافىواحدقإنه

بعيتهالواحدالشخصإلىاإلنسافىالشخصواإللهىالشخص

2اللال233

3ثالكاولحكأل331زهط33و2ه5أههـ

002الثانىءالجزالمجىالفكرتاريخكتابنا4
األوركمهع8503ا4ه6215كة16113ةهـ32277ة715

322

ءأل233ةس4ةل3034323277الكنسىالشرعمجموعة5
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انفصاليةبطريقةجسدهوعنروحهعننتحدثالاإلنسانعننتحدثعندما

لجسدهالعمليةأجريتأوالمرضمنتألمقدجسدهإننقولفالانعزالية
بالجسداتحدتالروحألنوجسداروخاكلهاالنسانعننتحدثبل

وصالروحهذهجسدأصبحالجسدأنكماالجسدهذاروحفأصبحت
فالجسدومميزاتهبخواصهاحتفظالجوهرينهذينمنعنصركلأوجوهر

لآلالمخاضعةغيرروخاتظلالروحبينماوالموتلآلالمقابألجسدايظل
جسدأىجسدهاهوالذىالجسدآلالموتحزنتتألمفإنهاذلكومعوالموت
الالهوتالطبيعتيناتحادعلىالمثلهذاتطبيقكيرلسويحاولالروح

أنيمكنوالالموتأولآلالمقابلغيرالكلمةبأنيعتقدفهوبالناسوت

تطبيقهايمكنالالصفاتهذهألنماتأوتألمأوولداللهابنإننقول
إنكيرلسمفهومبحسبالقولأيضايمكنفإنهذلكومعالبشرعلىإال
الجسدهذاألنءالعذرامنولدالذىجسدهفىوماتوتألمولداللهابن
16جسدهبلآخرشخصجسديكنلم

وأنروخاصاردالجأنيعنىالوالجسدالروحبينضمالذىاإلتحادإن
7وكيانهابخواصهامحتفظةظلتطبيعةكلأنبلجسذاصارتالروح
الوحدةهذهمنئضعفأوياليقلمالذىالطبيعتيناتحادفىحدثماوهذا

أيضامختلفيناالتحادبعدوسيظالنمغااتحدامختلفانجوهرانوالجسدفالكلمة

طبيعةإلىالوإحدطبيعةفىتحويلأوتغييريوجدوالالجوهرناحيةمق

اتحادعمليةأنوكما8فصلىوبدوندائماتحادهوفاإلتحادذلكومعاآلخر
الالهوتاتحادأيضافكذلكثالثةطبيعةظهورعنهايتولدالبالروحالجسد

فكما9جديدةطبيعةأوثالثأقنومأوثالثةطبيعةعنهينتجلمبالناسوت

كاله99ك4طاه012

7ل77امءالر23ك37مواكح

8الا396575ولةأطكاسحهح0722

039حالغ63

كيرلمالقديستحاليمفىوالجسدالروحمثلاصتحمالعنالمراجعبعض
5ألحع64ول34لما5ء5ة775مألا23277292157ةول2333الكازأكةء23ه4ة

6أألص03ص71وللهاماهـكأه41ء241يم7وله3ه3هط40ه7ه21ا62زعةع
بباوىحبيبجورجدتعريبكيرلسللقديىالوحيداالبنتجسدشرح17صباقىجورجثماسال
ال3ل44ءالنهل3كلذ7384ء773حأل3س53اله2201243هةأحه2423وول

5شاأحع934وهةطههفىم333033كحممة432332333

624924المصرىحبيبإيرس2الثانىءالجزالخفرىجرجسحنايحىالمالفكرتاريخكتاب
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االتحادأيضاتمفهكذاوالجسمدالروحالختلفينالجوهرينهذينبيناالتحادم

تغييرأواختالطأوإمتزاجبدونوالناسوتالالهوتبين

بالنارالمشتعلةموعلية2

التىالعميقةالحقيقيةالوحدةيثبتلكىآخرمثألكيرلسالقديسضرب
النيرانفيهاتشتعلكانتالتىموسىعليقةئئلوهوبالناسوتالالهوتتربط
عليقةءالصحرافىبعينهيرىكانموسىفإنه31خرتحترقأندون

إالمنهاقىيوالالعليقةهذهالنيرانتلتهمأنينتظرنوكاالنارجهاتشتعل
موسىدهشةولكنبعدأئرلهيوجدوالقيختفىءالهوايحملهالذىالرماد

فيهامشتعلةوالنارباقيةظلتالعليقةأنرأىعندماعطبمةكانت

المحرقةالناراآلخرعنالواحدالمتنوعينالختلفينالجوهرينهذينالنبىعاين

منوبالرغمءوالفناواالحتراقلإلشتعالالقابلةالعليقةهذهفىمشتعلةاآلكلة
بخواصهاحتفظقدمنهماوكلمغاوالنارالعليقةتبقىالجوهرفىاالختالفهذا

اشتعلتعندماتحترقأندونلالحتراققابلةعليقةالعليقةظلتوبجوهره

تهدأأندونالعليقةفىولهيبهاألسنهامرسلةتششعلالناروظلتالنيرانبها

والناسوتالالهوتمثلمغامتحدينلكنمختلفينالجوهرانكانءىتنأو

تجسداألصحبالمعنىأوحلالذىاإللهىالكلمةالمقدسةالناراآلكلةالنار
كتبولقدكأجسادنابشرئاجسذافرأيناهناسوتفىمريمالقدبسةبطنفى

تداعبهاكانتبلالعليقةهمتلأنتستطعلمالنارإنيقولكيرلسالقديمم

معيتالطفالالهوتكانالطريقةبهذهالخشبيةطبيجتهامعوتتآنمم
1سوتالنا

ءيضىوكانالناربمنظرالبريةفىالعليقةفىنزلقداللهإنأيضاوقال

الخشبألنالمنظرهذامنيتعجبالبريةفىموسىوكانيحرقهوالالعوسج
اشتعالتحتملأنلالحتراقالقابلةالمادةهذهاستطاعتفكيفالنارمجتملال

اإللهيةاللوغوسطبيعةاستطاعتبالذىللسرمماألهذاكانلقدفيهاالنار

ا1قطءشىعليهيستحيلالوألنهذلكأرادألنهالبشريةلحدودذاتهائخضعأن

1ه15ة31965

324575شجتبريةمقارأنباالقديسسدالكبيرممرلسللقديساإللهىالمجسد11
عشرةالسابحةالفصحيةعطهئماسيدعىالذىكتابهأيضاانظر2232ص871
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وحدةعنبهيعبرلكىموسىعليقةمثليضربكيرلسالقديسن

خصمهأنوالعجيبالغريبومنوالناسوتالالهوتالطبيعتين

الطبيعتينوحدةعنأيضاهوبهيعبرلكىالمثلنفسيستعملنسطوريوس

العليقةمثلنسطوريوسقدمالواحدالمسيحفىالطبيعتينوحدةعنيدافعفلكى
ولمالنارفىكاتتوالعليقةالعليقةفىكانتالنارإنوقالبالنارالملتهبة

إذنيوجدفالوعليقةناراكلتاهماكانتااالثنتينألننارينوالعليقتينيكونا

عمليةالمثلبهذايشرحأننسطوريوسأرادلقد21وحدةبلانقسام
سطحياأدبيااتحاذاليساالتحادهذاوأنوالناسوتالالهوتبيناالتحاد

مفهومفىاالتحادعمليةإنبلوآخرونكيرلسبذلكاتهمهكماوخارجئا

األخرىاخترقتطبيعةكلإنوتبادلاختراقعمليةهىنسطوريوس

العليقةفىالموجودةوالنارالنارفىالموجودةالعليقةمثلأيضامعهاوؤجدت
الالهوتاتحادكانهكذاوخواصهابجوهرهامنهماكلاحتفظتذللثومع

إلىطبيعةمنتغييربدونامثزاجأواختالطبدونإتحادفهوبالناسوت
31ىأخر

كانفإنهولذلكالطبيعتينبينالتمييزعلىبشدةينبرنسطوريوسكان

عنالواحدةمتميزتينلكنالمستحفىالمتحدتينالطبيعتينعنكميرايتكلم

محميزايتكلمكانولذلكالوحدةعلىبشدةينبرفكانكيرلسأمااألخرى
يرفضلمإنهالتمييزعلىالشديدالتنبيردونالمسيحفىالطبيعتينوحدةعن

إنوليمحةه8مانواردىلمالعايقولوكمافصلهمابلالطبيعتينتمييز

بلاألخرىعنالواحدةالطبيعتينيميزألنهنسطوريوسجهاجمالكيرلس
هاجمكيرلسإنفنقولنحنوأمااألخرىعنالواحدةفصلهماألنه

الطبيعتينفصلنسطوريوسأنإعتقدكيرلعماألوألألننسطوريوس

الطبيعتينيفصللمنسطوريوسأناألمرفحقيقةاألخرىعالواحدة
لهاتينشرحهوفىاألخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعتينالمسيحفىرأىبل

األبولوناريومميةبسببتطرفالطبيعتين

قالولذلكللوحدةرائعامثالالعليقةحادثةفىيرىكانكيرلسإن

أ2لك4323ةولث3ااعولس7153

102202صالثاقءالجزالمسيحىالفكرتاريخكاينا31
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دونالعليقةتنيراكاالنارأنفكما71رقمالقيامةلعيدالسنويةعطهى

بهاتحدالذىالجسدمجرقلمتجسدهفىاللوغوسأيضاهكذاتلتهمهاأن
الجسدفىونارنوزاالكلمةكان41محيئاجسداالعكسعلىجعلهبل

أصبحبلاآلكلةبالنارالناسوتهذايتالشىولميحترقلموالناسوتفى
جسدئاالالهوتءملحلفيهألنومنيرامناراالجسد

ءإشعياالنبىجمرة3

اتحادمشكلةاألذهانإلىبهيقربآخرمثألاالسكندريةمعلملنايقدم
وبيده66إش1ءإشعياالنبىرآهاالتىالجمرةمثلوهوالطبيعتين

الجمرةأنكيرلسالقديميعتقدالمذبحعلىمنبملقطأخذهاقدجمرة
اللوغوسيلمسفعندماالتطهيرهواألولءالشىشيمينإلىتشيرالملتهبة
والخطمةوالغشوالمكربالكذبالمآلنةالنجسةشفاهناالمتجسداللهكلمة

المافىءوالشىوأميئاصادفااعترافااعترفناإذاالنجاسةهذهمنحاأليطهرنا
تشتعلفعندمابالناسوتالالهوتاتحادهوالجمرةهذهإليهتشيرالذى

وليممظهرهافتحولكيانهاعلىوتستولىتخترقهاالفحممنقطعةفىالنار

إنهاحتىحماالخاصةوصفاتهاقوتهافيهاوتضعالنارمظهرإلىجوهرها

اتحداللهألنالمسيحفىحدثماوهذامعهاواحذاتعتبرالفدمقدآلأ
الخاصةوبالصفاتبالناسوتاحتفظوقدعنهايعبرالبطريقةبالناسوت

1قبألكانكماإلهانفسههوبقىكمابالناسوت

مظهرأنمنبالرغمنارإلىيتحوللموالفحمفحمإلىتتحوللمقالنار
المعنىعنطاقتناقدرعلىبحثتافإنيقولكتبولقدكالنارصارالفحما
سواهدونوحدههوالمسيحيسوعربناأنوجدناالرؤيالهذهالعميق

بخوركرائحةأجلنامنذاتهيقدمحيثالمذبحعلىالموضوعةالروحيةالجمرة
فتجعلهإليهايقتربمنشفتىتمسالتىاإللهيةالجمرةفهوإذنأبيهللهذكية

شيئينمنيتكونمثلهاألنهالجمرةيشبهوالمسيحاثمكلمنطاهراللتو
حينماالنارألنواحدةوحدةفىاقترناقدمعاباجماعهماولكنهمانحتلفين

ا4حوولهس18771طلزحةممالم734ء283ةثألاحءاح8313ا14

2232الكبرصلسكصللقدياإللهىألتجسد
ك773137د370634باقىجورخالشماس1ه
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فهوذللثومعالخاصمجدهاإلىمابطريقةتحولهالفحمالخشبفىدخل

61عليهماكانعلىيبقى

وكيرالمتحدتينالطبيعتينوحدةيؤكدأنأيضاكيرلسحاولالمثلبهذا
المنفصلتين

والحديدالتارمثل4

وهذابالنارالحديداتحادوهوآخرمثأليضربالعقيدةنفصريشرحولكيئ
مشتعلةنارفىالحديدمنقطعةنضعفعندماالسابقالمثلكبيرحدإلىيشبهالمثل

وهكذانارإلىيتحوللمالحديدفإنذلكومعكالنارفتصيرالقيةهذهتحمر
والذىاالتحادقبلعليهكانالذىحالهعلىيظلالعنصرينكالإنالنار

قطعةعلىتهوىالطرقاتفإنالمحمرةالحديدقطعةطرقتاولوالظاهرإاليغيرلم

النارفيهاالتىالخديد

كاتحادبهواتحدالناسوتفىحلىفالكلمةالتجسدعمليةعندحدثماؤهذا

71الفصليعرفالاتحاذابالنارالحديد

العهدتابوت5

5خربصنعهموسىالربأمرالذىالعهدتابوتفىكيرلسمالقديىير

خشبمنمصنوعاكانالتابوتفإنوالناسوتالالهوتإلىإشارة0111

نقىبذهبالخارجومنالداخلمنمصفخاكانأنهكمايتسوسالالذىالسنط
اإللهىللجسدسارةيتسوسالالذىالسنطخشبفىكيرلسالقذيمويرى

اتحدالذىالالهوتإلىإشارةالنقىالذهبفىويرىالناسوتأىالفاسدغير

ومنالداخلمننقىبذهبمصفخاكالنالتابوتأنوبماالبشرىالجسدبهذا

د2667ة42521553الكبركرلسللقديىاإللهىالتجسد61
4سأأحعولةخأل233و

االالأه3313ا

27571ة4و68738777ولة

لما7ةهة931731

2737باقىجورج

52الكبيرصكيرلسللقديمىاإللهىالتجسد
534724المصرىحبببيسإ
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أىبروحهأيضااتحدالكلمةإنبلفقبجسدهيتحدلمأنهبمعنىلخارج

والقيمةالجديدالمعنىأعطىقدالذهبأنوكماعميققوىاتحادأالتحادهذاأن

علىالجسدعلىولطفهغناهالالهوتأفاضفهكذاالخشبلهذاالثمينة

األحوالمنحالبأىيتحولولمبكمانهاحتفظجوهركلأنإالالناسوت
والناسوتالالهوتبيناالتحادتموهكذااآلخرجوهرأومادةأوطبيعةإلى

81يسوعالمسيحفى

وبريقهالثمينوالحجرءوالماالنار6

بهايشرحلكىاألخرىاألمثلةبعضسكندريةالأساقفةرئيسضربولقد
إلىحرارتهاتوصلأنتستطبعالنارأنقكمامغاالطبيعتيناتحادعقيدةأيضا
هذينمنجعلاللوغوسالكلمةاتحادفإنساخنءماإلىفتحولهالباردءالما

لمءفالماساخئاواحذاسائألالباردءوالماالحرارةأوالمشتعلةالنارالجوهرين
1ساخنةميافاأنتجمغااتحادهاإنباخواصهاتفقدلموالحرارةهويتهيفقد

لجراقصليمكنالأنهفكماولمعانهالثمينالحجرمثلأيضااستعملولقد

فصليمكنالفهكذاالكريمالحجرعناللمعانعزلأولمعانهعنصالثم

القديمكيرلماستخدماالتحادلعمليةشرحهوفىالناسوتعنالالهوت

فإناخرسائلأىفىأوءالمامسائلفىنغمسهاالتىالخبزقطعةصورة

ءالماالمادتانتكونوعتدئذالسائلأوءالمايمتصوالخبزالخبزفىيدخلالسائل

شخضاالناسوتمعالالهوتكونوهكذاالناظرلعينىواحدةوحدةوالخبز

المستحيسوعالربوهوواحذا

االتحادعمليةيشرحأنكيرلسالقديسحاولغيرهاوأخرىاألمثلةبهذه
كلمةالالهوتبأنومعلفامؤمئاالمسيحيسوعالربشخصفىتمتالتى
اواحذوسيداواحداأقنوئاشخضاكالهماوكونابالناسوتاتحداللوغوسالله

المستحيسوعهوواحداورئا

ا8الةاه731اكهة1831375ول

91أ943275ء9817ة163137ة

الوللةأه3313اه
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محتفظةالجوهرفىالختلفتينالطبيعتينهاتينمنطبيعةكلظلتلقد

يتحوللموالناسوتناسوتإلىيتحوللمالالهوتفإنومميزإتهابخواصها

بينهماالصحيحةالقويةالوحدةمنبالرغمالهوتإلى

األرثوذكسيةالقبطبةالكنيسةبينالعقائدىالحوارعنالمسئولةاللجنةإن

وتعاليمجداكمثرةءأشيافىيتفقإيمانثاقرازاأصدرتقدالكاثوليكيةوالكنيسة

نحناآلتىاإلقراراللجنةهذهأعلنتفلقدسابفاإليهاأشرناالتىرلمك
الرحمىاتفاقناعنتعبرمشتركةصيغةعلىنوقغأنيمكننااآلنأننااللهنشكر

ونحلصناوإلهناربناأننؤمنفيهءجاحيثالمسيحالسيدطبيعةبخصوصى

ناسوتهفىوكاملالهوتهفىكاملهوالمتجسدالكلمةالمسيحيسوع

والتغييروالامتزاجوالاختالطبغيرالهوتهمعواحداناسوتهوجحل

وفىعينطرفةوالواحدةلحظةناسوتهعنينفصللموالهوتهتشويش

اإلقرارهذاعلىوقعولقدوأوطاخىنسطورتعاليممنكالتحرمالوقتنفس
بيشوىاألنباديرفىواألرثوذكسىالكاثوليكىبانالجان

واألرثوذكسيةالكاثوليكيةالكنيستانقبلتهالذىاإليمانىاإلقرارهذامن
شخصفىوالالهوتالناسوتبوجودوتعترفتقبلالقبطبةالكنيسةأذيتضح
زالتمافهىاالعترإفهذمنبالرغمولكنالمسيحيسوعالرب

الواحدةالطبيعةبعقيدةوتنادىمتمسكة

وتعلموتعترفتقبلفهىالبروتستانتيةوالكنائسالكاثوليكيةالكنيسةأما

يسوعالمسيعشخصفىاألخرىعنالواحدةالمتميزتينالطبيعتينبعقيدة
الناسوتانفصالاألحوالمنحالبأىيعتىالالطبيعتينبينالتميزهذاوأن
أوالفصلأوالخلطيعرفالعميفاقوئااتحاذااتحداانهمابلالالهوتعن

شخضاإاليكونانالوالناسوتالالهوتالطبيعتينأنةلدرجاالندماج
المسيحيسوعهوواحداورئاواحذا

القاهرةفى8891مارس31بتاريخالصادرةوطىجريدةفىنشراإلقرارهذا
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عثرالحادىلفمل

المسيحآإلملمشكلةكيرلالقديسمفهوم

لمشكلةاإلسكندريةأساقفةرئيسمفهومدرسناالسابقةالصفحاتفى

عنصرينبوجودويعفميؤمنأنهوعرفناالمسيحشخصفىوالطبيعتينالطبيعة
يسوعالربشخصفىاألخرىعنالواحدةمختلفتينطبيعتينأوجوهرينأو

كيرلسالقديسمفهومندرسأننحاولسوفالفصلهذاوفىالمسيح

يسوعوقيامةوموتآالملمشكلة

باليومالمسيحجهلأوعلممشكلةلمعالجةبعدفيمانتعرضوسوف
اليومذلكوأمامرقسيقولكمااألمرهذاقعأليجهلكانهلاألخير
إالإالبنوالءالسمافىالذينالمالئكةوالأحدجهمايعلمقالالساعةوتلك
تعرفطبيعةتوجدكانتإذاإذنالوحدةفأين2123مراآلب

ءاألشيابعضتجهلواألخرىءشىكل

وقيامةوموتآلالمكيرلسالقديسمفهوموهىاألولىبالمشكلةاآلنولنبدأ
يسوع

أسئلةعدةالدارسذهنإلىتتبادرالعقائديةالمشكلةهذهفىالبحثعند

الالهوتهلاألمواتبينمنوقاموماتوصلبتألمالذىمنومنها
الذىومنالموتأمامنفسهوانزعجتاضطربالذىمنالناسوتأم

علىعظيمبصوتصرخالذىومنالكأسهذهعنهتعبرأنمصلئاتمنى
هذاهووماالناسوتأمالالهوتتركتنىلماذاإلهىإلهىقائألالصليب
منيصرخاألضرهذاأنحتىالناسوتعنإنفصلالالهوتهلالترك
وحيذاالناسوتبهايمركانالتىاآلالموقسوةلهالالهوتتركمرارة

القديستعاليمنعرضأننحاولسوفالالهوتعنمنفصألمنفرذا
ويجبأيضئاالخاصتعليقنامعأخرىوبأسملةاألسئلةبهذهالخاصةكيرلس

الكرستولوجيةاإلسكندريةمعلمأفكارجيدايفهمأنيريدالذىالدارسعلى
أنوجيدادائفايتذكرأنالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالتعاليم

فىاألخرىعنالواحدةمختلفتينطبيعتينبوجودوعفماعترفكيرلس
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أواألقنومىباإلتحادأحماهباتحاداتحدتاالطبيعتينهاتينولكنلمسيح
أواندماجأوانفصالبدونعميققوىاتحادأىالجوهرىأوالعضوى
أكؤبينهماالوحدةعلىبشدةنئرالطبيعتينهاتينعنحديثهوفىاختالط

يشعرلكناباتهالدارسأنلدرجةالجوهرينهذينبينالتمييزعلىتشديدهمن
األمروحقيقةواحدةطبيعةبوجوديعلممكيرلكانلوكمااألحيانبعضفى
ولهذاالطبيعتينهاتينفصليقبلالولكنهالطبيعتينبوجوديؤمنكانأنه

تألمالالهوتأنعلمقدبأنهاألنطاكيينوبعضنسطوريوساتهمهالسبب
عدمفىرأوااألنطاكيينألنذلكمريمءالعذرائدىرضعأنهكماومات
لهماومزخاخالالالطبيحتينتمييزعلىتنبيره

الذىمنالمسيحاالموهىاالنبصددهانحنالتىالمشكلةإلىلنرجع
وهلمعااالثنانأمالناسوتأمالالهوتوقاموماتوصلبتألم
ايموتالالهوتوهلوماتوصلبتألمالالهوتإناالقولنيمك

إلىنرجعأننحتاجكيرلسالقديستعاليمفىالمسيحاالممشكلةلفهم
أساقفةرئيسكانالمشكلةهذهلمعالجةدفعهالذىالسببلتبيانالتاريخ

حياتهبدايةفىفهاجمأثناسيوسللقديسومخلضاأميئاتلميذااإلسكندرية
آريوستعاليمبينهاومنأثناسيوسالقديسمهاهاالتىالتعاليمصالرعوية

أستاذهلهاتعرضأنسبقالتىالمسيحآالملمشكلةفتعرضواآلريوسيين
هذهمعالجةفىأثناسيوسالقديساستعملهاالتىالبراهيننفسواستعمل
قاوموكيفالمسيحأاالملمشكلةاآلريوسيينمفهومهوفماالمشكلة

األريوسيونبهاعلمالتىءالمبادىضمنمنالتعاليمهذهوكيرلسأثناسيوس
المسيحشخصعن

االباللهجوهرذاتمنالمسيحيكنلم1

العاقلةالبشريةالروحمنخالياالمسيحكان2

المسيحفىالبشريةالروحمحلحلاللوغوسإن3

بالطبيعةإلفاليسفهواآلباللهجوهرمنيكنلمالمسيحأنوبما
ويضطربيخافكانالذىفإنالبشريةالروحمحلحلاللوغوسأنوبما

المسيحفىالروحمحلحلالذىاللوغوسبلالمسيحروحمليوينزعج
االمعنتتكلمالتىاآلياتبعضعنبالبحثاآلريومميونقاملذلكوتأكيدا
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أبتاهياالموتحتىجذاحزينةنفسىمثلوخوفهواضطرابهلمسيح
الجسدوأمافنشيطالروحأماالكأسهذهعتىفلتعبرأمكنإن

2172يواضطربتقدنفسىاالن626364متىفضعيف

األرضعلىنازلةدمكقطراتعرقهوصارلجاجةبأشديصلىوكان
2244لوأ

للقادروتضرعاتطلباتودموعشديدبصراخقدمإذجسدهأيامفىالذى
يسوعواضطرب57عبثقواهأجلمنلهوسئمعالموتمنيخلصهأن

أيضايسوعفاتزعجواضطرببالروحإنزعج31120000000يوبالروح
83و1133يونفسهفى

روحبدونكانوأنهالمسيحفىالروحمحلحلالكلمةأنفكرةعلىءبنا
بدموعويصلىوينزعجيضطربكانالذىأناآلريوسيوناستنتجبشرية

منخوفاالموتكأسعنهتعبربأنصرخوالذىدمإلىعرقهويتحول
اللوغوسهواغتركتنىلماذاإلهىإلهىقائألأيضاصرخوالذىالموت

هلمستنكرينلونءيتساوهناالمسيحفىالروحمحلحلالذىالكلمةأو
متضرعايصرخوهوجوهرهومناآلبللهمساوئااللوغوسيكونأنيمكن

األريوسيونحاولاآلياتبهذهاآلباللهوعونمساعدةطالئابدموع
منويضطربيخافكانألنهبالطبيعةاللهيكنلمالمسيحأنعلىالرهنة
فكربحسبالموتمنويضطربينزعجكانالذىفإن1الموت

فهوذلكعلىءوبناالمسيحفىالروحمحلحلالذىالكلمةهواألريوسينن
بالطبيعةإلفاليس

الذىكيرلسالقديسذلكفىوتبعهالتعليمهذاأثناسيوسالقديسرفض
2عصرهفىاآلريوسيينضدأثناسيوساستعملهاالتىالبراهيننفسأخذ

وهىالموتأمامالمسيحخوفعنفقراتثالثكيرلسكتبولقد

إن6293لمتىشرحهوفى3أئناسيوستعاليممناقتباساتعنعبارة

اء5كألولول35ةل6344162

432حاةسكال3امزة75وا93س4ةحهولول1733ايكهـول

3كأححههكأ3
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ابناللوغوسأنودقيقةواضحةبطريقةيبينالكأسهذهعنىقلتعبرمكن

اللهابنعلىلهسلطانالالموتألنسلطانهوالالموتيخشىيكنلمالله
منالتىءالفداعمليةإلنجازسعيهيكملأنيشمتاقكانىاألزلالكلمةفإن

الذىأمالينفذهاءجاوقداللهإرادةهىهذهألنالعالمإلىءجاأجلها
وأمانشيطالروحإناللوغوسوليسالجسدفهوويرفضهالموتيخافكان

اإلنسانجانبمنغريزىفعلردهوالموتأمامفالترددقضعيفالجسد

المسيحلموقفشرحهكيرلسالقديويواصل4اللوغوسجانبمنوليس

هذايجتازونللذينوشجاعةقوةيعطىومازالكانالسيدأنمبيناالموتمن

نفسههوإجتازكإنسانالمسيحولكنالموتعلىينتصروالكىاإلختبار
إنالموتوسلطانعذابمنينقذناأناستطاعهذاوبموتهالموتتجربة
المرعبسلطانهمنمجرداالموتكانفلولإلنسانومخيفمرعبالموت

اإلسكتدريةمعلمإنقبضتهومنسلطانهمنللتحررداعثمةكانلماالخيف
هذاأنعلىحقيقىخوفعنبلللمسيحظاهرىخوفعنيتكلمال

اللوغوسالكلمةخوفوليسالجسدخوفإاليكنلمالحقيقىالخوف

هذهعنىأبعدتركتنىلماذإلهىإلهىالتركعمليةعنحديثهوفى

صورةكيرلسالقديسلنايقدماضطربتقدنفسىاآلنالكأس

اإلزدواجيةعبارةاستعماليحبذواليحبالأنهمنبالرغماللهالبنمزدوجة
يشعركإنسانالبشريةالناحيةمنالمسيحلنايقدمفهوالمسيحعنالتكلمفى

طالئاالصليبعلىيصرخبلالوالتعبوالخزنوالجوعوالعطشباآلالم
الناحيةمنالمسيحنفمىلنايقدمثملهتركهعنومتسائالاآلبمساعدة

هذهعنىأبعدقائأليصرخالناسوتكانفإناللهكلمةاللوغوساإللهية
تعجبالشصخسوففىواضخاالالهوتعملىترىفإنناالكأس

اللهابنهوالمصلوببأنءاألعدااعترافالمعجزاتعملإليهالناظرين

لآلريوسيينمبيناأثناسيوسمعلمهقبلهفعلكماشرحهكيرلسويواصل

قبلاللهكانإذاأنهكإنسانتألمألنهالمسيحالهوتيقبلوالمالذينولكل
واحدةلحظةولوتنازلأنهيعنىالفهذاإنسائايصيرأنوتواضعهمحبتهفى

فقدإنسائايصيرأنقبلالكلمةاللهكانإذانفسهالوقتوفىالالهوتعن

4ح4الكحأطءءثكه04الأسء811
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أيضاكإنسانبلفحسبكإلهليسيتصرفوأنيعملأنأيضابل

قدنفسىقالالذىذاكفإنوكإلهكإنسانمزدوخاسلطائاللكفهو

الذىنفسههوالموتكأسعنهتعبرأنأبيهمنيلتمسوالذىاضطربت

يوأيضااخذهاأنسلطانولىأضعهاأنسلطانلىبالالهوتيقول

72مت3264الوأبيهيدىبينروحهأسلمالذىفهو0181

يتكلمكاناللهأنليبينالقديمالعهدالمطكيرلمالقديسرجعولقده
مز66تك812951إرميابشرىكإنساناألحيانبعضفى
قلبهفىوتأسفالربفحزن28زكريا3601إش8754

وحرفافعألالمتجسدالكلمةاللحرىفكمكإنسانيتكلمالالهوتاللهكانفإذا
إلهإنسانفعألألنهكإنسانيتكلمأنحقهمنأليسإنسائاصاروالذى

كانالذىمناآلتيةاألسئلةنسألأنلناالبدالمسيحاالممشكلةوأمام
كانقإنالناسوتأمالالهوتهلوماتؤيتألموينزعجيضطرب
الالهوتكانوإنإذناالتحادفأيناآلالمهذهتحملالذىهوالناسوت

الطبيعةلقوانينويخضعيتألماللهإنالقوليمكنقهلالناسوتمعاشترك

اللهكلمةاللوغوسأنعلىمشددايؤكداإلسكندريةمعلمرأيناأنسبق
يمكنناولذلكءالعذرإمريمبطنفىبالجنينللحملاألولىاللحظاتمنذاتحد

خليقةكلقبلاآلبمنمولودأنهمعبشريةجسديةوالدةولدإنهالقول
معزمنيةوالدةيولدأنقيلفلقدبدايةكلوقبلاألزلمنذمعهوموجود

علىيقولنسطوريوسإلىكيرلسكتباألزمنةكلقبلموجودأنه

وقامتألماالعتباروجمهذاالرحمفىوهوثحطاررءلولأواالأن
المساميرواختراقالجلدواحتملهذهبطبيعتهتألمقدالكلمةاللهأننعنىوال
ألنتتألمأنيمكنالاإللهيةالطبيعةألنبالحربةجنبهوطعنورجليهليديه

الجسدلها

السابقبالطريقةتألمتقدجسدهصارتالتىالطبتعةدامتماولكن

أنممكنكيراإللهيةبطبيعتهكانالذىألنألجلناتألمإنهقيلذكرها
بموتهيتعلقماندركنفسهاألسلوبوبهذامتألئاجسذاالبممئاكانيتألم
وماغحياةوهوفسادوالموتيعتريهالالطبيعةحسباللهكلمةألن
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ولكنالرسوليقولكماالموتذاققدجسدهكانإذاأنهعلىلحياة

ألمأجلمنوالكرامةبالمجدمكلألنراهيسوعالمالئكةعنقليألوضعالذى
فال29عبوإحدكلألجلالموتاللهبنعمةيذوقلكىالموت
أوهذانقولأنالجنونمنألنهاالخاصةبطبيعتهالموتعانىأنهذلكيعنى
فيهنفكرأن

كتاباتهومننسطوريوسإلىكيرلسأرسلهاالتىالثانيةالرسالةهذهمن

تألمالذىبأنيعترفاإلسكندريةمعلمأنجيذايتضح6العديدةاألخرى
هذهيشرحولكىالكلمةأخذهالذىالجسدالناسوتهوالموتوذاق

بطرسالرسولقولجداكثيرااقتبسولكنه29عبإلىرجعالفكرة

فإنأيضاقولهثم041بط00011بالجسدألجلناالمسيحتألمقدقإذ
يقربنالكىاألثمةأجلمنالبارالخطاياأجلمنواحدةمرةتألمأيضاالمسيح

122كو314كو3812بط1الجسدفىممائااللهإلى

قابلوغيرمتغيرغيرالالهوتأنالشكتعرفالبطريقةكيرلسبئقولقد

إذانسألوهنايتألمولميمتلماللهابنالكلمةوأنالموتأولآلالم
التىالوحدةفأينوحدهوماتوحدهتألمالذىهوالجسدأوالناسوتكان
ضدعنيفةعقائديةبتورةقامأجلهامنوالتىكيرلسالقديسبهاعلم

يوسرنسطو

هذانادىعندماالقسطنطبنيةأساقفةرئيساإلسكندريةمعلميهاجمألم
وليمالجسدأواإلنسانهوالمسيحيسوعسيدنافىتألمالذىبأناألخير
منذالكلمةبهحلالذىيسوعاإلنسانبلاللهتلدلممريموأنالكلمة
نفسهوهوالموضوعهذافىنسطوريوسيعارضإذنفكيفالحمللحظة

متألفاجسداالبسثاكانيتألمأنممكنغيراإللهيةبطبيعتهكانيقول

5ل77صهـه94ولح82321110ةحااح1915او3ةأحكه4الهأل33الهءع3303إأل

حط3أ5نأاداهءلم131ا83للداه33كله4واكا53األةح4داطه30ع4كمه5أهأناهء4سط8ح

انحالطسولكاصزمهـحز39الاأله46كطاملىهاهءكامأهء

حثء432ألحأعااحا3ط873

5591ليوسالمجلدونفسالكاتلنضى6

69272كسابالياسحنانياالكنسىالحثرعمجموعة
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الجنونمنألنهفسادوالموتيعتريهالالطبيعةحسباللهكلمةأن

مبنفعلمنسطوريوسأنونالحظفيهنفتكرأنأوهذانقولأن

ونالحظفيهنفتكرأنأوهذانقولأنيليقالأنهأعلنعندماالتعليم
اللهإننقولأنيليقالأنهأعلنعندماالتعليمبنفسعلمنسطوريوسأن

الذىبأنيعتقدكانألنهماتأوصلبأوءالعذرائدىرضعأوولد
قائألنسطوريوسلءويتساالالهوتوليسالناسوتهووالموتاآلالمتحمل
بصراخيقدمكانالذىمنلليهودوالتسليمالخيانةتجريةىقاالذىهومن

وعذابهالموتآالمتحملالذىمن3وتضرعاتطلباتودموعشديد
طبيعتينذوولكنهالواحداللهبابنإذناعترفواءاألعداولطمات

البشريةللطبيعةاآلالمننسبأنيجبذلكعلىءوبناإنسانالله

يقبللم7اإللهيةللطبيعةالمتألماإلنسانتحملهاالتىاآلالمهذهمنوالخالص

يعنىإزدواجياتعليضاواعترهنسطوريوسبهنادىالذىالتعليمهذاكيرلس

انسانألنهتألمابنابنيناثواحداالبنومنمسيحينالواحدالمسيحمنجعل
كيرلسديسالقإذنحاولفكيفاللوغوسالكلمةألنهلميتألماخروابى
وبينوالناسوتالالهوتبينالوحدةعنبهانادىالتىهتعابينيوفقأن

وليسالتاسوتإلىالجسدإلىونسبتهاالمسيحوموتبآالمالخاصةاآلنتعالمحه

هوتلالا

أنهيالحظالمشكلةهذهيحصفيماكيرلسالقديمملكتاباتالدارسإن

الالهوتألنالالهوتإلىوليسالناسوتإلىوموتهالمسيحآالمفعآلنسب
يتخللمفإنهذلكمنوبالرغمعليهءوالفناللموتسلطانواليموتال
الالهوتوأنالمسيحبوحدةالخاصةالتعاليموهىجهانادىالتىاقعاليمعن

يدعوهالذىالعميقاالتحادهذاوبسببعميفاقوتااتحاذامعااتحداوالناسوت
يتألمالالذىالالهوتفإنول30اداحالجوهرىأوالعضوىاالتحاد

وعندمامريمءالعذرامنلتفسهأخذهالذىالجسدفىتألمقديموتوال
إنيجيبويموتويتألميولداللهأنيمكنهلكيرلسالقديسنسأل

781881صالثافىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناد7
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ولكنوللموتولآلالمالبشريةللوالدةقابلغيراإللهيةالطبيعةبحسبلله

بليمكنفإنهجسداصاروالكلمةجسداصارالعظيمالمحباإللههذاأنبما
لنفسهاتخذهالذىالجسدفىوماتوتألمولداللهكلمةالكلمةإنالقوليجب
مريمالقديسةمن

إذنتحملفإنهخياألوليسإنسائاواقعيةحقيقيةبطريقةأصبحأنهفبما
وليعمىجسدهأىناسوتهأصبحالذىالناسوتفىوفعليةواقعيةيطريقة
يتحوللموإلفاظلأنهصحيحوالموتوالعذاباآلالمآخرشخصجممد

أصبحالتجسدعمليةفىولكنالهوتإلىالتاسوتأوناسوتإلىالالهوت
تألميقولبطرسالرسولفإنالكلمةجسدالكلمةأخذهالذىالجسد

كانفالكلمةالكلمةالجسدهوالمتألمالجسدوهذاالجسدفىألجلناالمسيح
8جسدهفىإذنيتألم

جسدهفىفعألوماتتألمالموتأواآلالميعرفالالذيالالهوتفإن
ولكىكإلهيتألموالكإنسانيتألمفإنهوالموتلآلالموالخاضعالمائت
فىعمليةفعليةبطريقةالالهوتومشاركةالمسيحآالمعمليةكيرلسيشرح
طبتعتهامنالروحإنفيقولبالجسدالروحاتحادمثللنايضرباآلالم
لهاهيكألصارالذىبالجسدمتحدةالروحألنولكنلآلالمقابلةغير
فهىبهاويشعرلآلالمقابلجسدفىساكنةألخهاالجسدآلالمتتألمفإنها
اآلالميعرفالالذىالكلمةوهكذاالجسدبهايتألمالتىاآلالمبنفستتألم
الروحتتألمكماجسدهفىفعأليتألمفكانلآلالمعرضةجسدفىيسكنكان
فهوالمسيحآالمحقيقةصكيرايشرحالحوإركتابهوفىجسدهافى

فعألأصبحمريمءالعذرابطنفىبالناسوتاتحادهفىالذىالكلمةبأنيحتقد
الناسوتمعالوقتنفسفىاشتركالهوتهعنيتخلىأندونحقيقئاإنسائا

الكلمةيصرلمفلوالشخصىناسوتهأصبحالناسوتهذاألنآالمهفى
فعألصارفدلكنهقسوتهايعرفأنأواآلالممجربأنلهكانفماجسذا
جسدهفىخربالكلمةأنوبماالخطبةعداماءشىكلفىبإخوتهشبيفا

058أ2033لىةك5ةمة344

9ك77ح410كاوالح8252625ةكلماه3كهمم4كاولال3هاطءح4م4ث3

4ءخط8وا3ءا873
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27181451عبوالمتألمينالمجربينيعينأنفعأليستطبعهو
الالهوتإنبلباآلالميحسواليشعرالخياألالكلمةيكنلم512

ومشاعرأحاسيسكلعنالمترفعالالهوتفإنوبهذايتألمجسدفىحل
هوذاقاغوابتهاجوفرحوموتوعطثوجوعوألمحزنمنبشرية
وغيرهاالبشريةوالمشاعراإلحساساتهذهكلالمتجسدالكلمةنفسه

حقيقئاجوهرئااتحادبهإتحدالذىجسدهفىنجدهاومرهاحلوهامن

الفصليرفال

الوحدةناحيةمنالعقائدىكيرلسالقديسفكرعمقنالحظوهنا

خياليةوالتمثيليةعمليةليستمفهومهفىالتجسدفعمليةوالمشاركة

بالنبىفعالقتهوالرسلءاألنبيافىيسكنكانكماإنسانفىيسكنلمفالكلمة
عمليةأمابصديقصديقعالقةسكنعالقةمجردإالهىماالرسولأو

الكلمةأنبمعنىجسداصارالكلمةذلكعنتمائاتختلفقهىالتجسد
والناسوتالالهوتالطبيعتانعميفاقوئااتحادابالجسدبالناسوتاتحد

بينهمايميزأناإلنسانعلىيصعبأتهلدرجةعضوىجوهرىباتحادمغاإتحدتا

فىفعألتألماآلالميعرفالذىاإللهفإنالسببولهذابالفكرإال
أنيمكنمامعجرةأيضاوتظهرالتجسدمعجزةتظهروهناالمتألمجسده
فىفعألظهرتالتجسدمعجزةفإناإللهياتقوانينبكسرأعيه

وصفكلتفوقالتىمحبتهفىقيلعندماالمسيحيسوعفىالمتجسدالكلمة
االئنانويصبحيسوعباإلنسانالحمللخظةمنيتحدأنوإدرإك

فىظهرتالتجسدمعجزةإنالناسوتوآالمضعفقيتحملواحدا

المتسلطالمسيطرالقوىالسامىالعظيماللهيظللمتجسدهفىالكلمةأنحقيقة
لهليسمحتقرامخذوألضعيفاإنسائاأيضاصاربلفحسبوالخالقالمعبود
985لو21ا35إيقرأسهيسندأين

تخضعوالذىءاألشيالكلالخالقصارالتجسدعمليةالعمليةوجهذه
وابتهاجوآالمفرحمنونواميسهاالطبيعةلقوانينخاضعابخالئقاكلألمره

عميقةبطريقةالشخصىجسدهأصبحالذىبالجسداتحدفلقداوحزن
عرفاالالميعرفالالذىاللهفإنذللثعلىءوبناقهافصلالوقوية

الالذىاإللهفإنوجهذاأخذهالذىجسدهفىحقيقيةبطريقةاالالمهذه
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االمفىومشاركامتألفاجسدهفىفأصبحاإللهياتقوانينكسرتألم
إلمحبةمعجزةهىهذهاإلنسانفىحئاالجسد

كيرلسالقديسمفهومفىالسيدبآالمالخاصةالمشكلةهذهنتركأنوقبل

اإلسكندريةمعلمتعاليمفىاألهميةكايةفىنقطةإلىالدارسنظرنلفتأننود
مأحدافأأعأءاه4ءكهباسمالمسيحىالفكرتاريخفىالمعروفةالعقيدةوهى

كلاشترإكأولألخرىطبيعةكلومميزاتخواصتوصيل41دهولء3

القديسإن1األخرىالطبيعةومميزاتصفاتفىالطبيعتينمنطبيعة

يمنحأناستطاعجسداصيرورتهفىاللوغوسالكلمةأنبذلكيعنىكيرلس
الالهوتفإنذلكمناكثربلالالحياةءللفناالقابلوالناسوتالمائتالجسذ

جسداالناسوتيصبحقلموالمعجزاتالمجدعملياتفىالناسوتمعيشترك
ضعففىأيضايشتركالالهوتأنفكماأيضامحيئاجسذابلفقطحئا

فىالناسوتيشركاللوغوسفإناغوفرحهوحزنهواالمهالناسوت

النتائجمانواردىلمالعاويلخص11أالمعجزاتوعملوعظمتهمجده
االتيةالنقاطفىوالمميزاتالصفاتفىالطبيعتيناشترالثعقيدةعلىالمترتبة

والناسوتبالالهوتالخاصةوالممتلكاتالمواالوالعواطفاألفعالنسبة1
35318675المتجسدالكلمةإلى

نفسوفىاإللهيةوالمعجزاتالعملياتمجدللناسوتمنحالالهوتإن2
بالجسدخاصهوماأخذالالهوتفإنالوقت

العميقةالوحدةعلىعالمةوالمميزاتالصفاتفىاالشتراكعمليةإن3

جداشديداتمسكاالعقيدةجهذهممتمسكاكيرلممكان21الطبيعتينبين

الرابعالحرمانفىيقولفهوولذلكإليهاتعايىمنمحميرفىيرجعأنهلدرجة

931صالثافىءالجزالمسيحىالفكرتاريخكتابناانظر01

راجعكيرلسمفهومحسبوالمميزاتالصفاتفىاإلشتراكموضوعلدراسة1
775امةول74كح2د6ذكا4ول4كح24كعهسكأله4حك775او33ءاه0

4ءأولولكص9ةكاةول4االزح230ذك77امز37و2921ا83هة333167ةلماح433233

لمافىحأه2413ا03

فىمعينةحدودتوجدبلمطقةبطريقةالقاعدةهذهتطبيقيجالأنهيمتقديهرلسإن

الذىاللهوسيظلظلىالالهوتأنإالمجدهفىالناصوتيشركالالهوتأنفمعاستحمالها
تغعأىجوهرهفىيحدثال

24لهاحصولكأه41ءا313703
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ليكن01لنسطموريوسأرسلهاالتىالحرماناتمنعشروالحادممطالسادس

فىالواردةالعباراتفىالجوهرينأوالشخصينبينيفرقمنكلمحروما

فىأوبالمسيحيختصفيماالقديسينأقوالفىأووالرسوليةاإلنجيليةالكنابات
وينسبوناللهكلمةعنمنفصلإنسانكأنهإليهبعضهاقيعزوننفسههوأقواله
عكمىونجدباللهإالتليقالأنهاباعتباراآلباللهكلمةإلىاآلخربعضها

نسطوريوسإلىالبعضنسبهاالتىالحرماناتفىالحرمانذلك

العبارأتسبينمنكلمحروئامبسألليكن4رقمحرمانه
هاتينإحدىإلىالمسيحطبيعتىإلىالمشيرةالرسلورسائلاألناجيلفىالواردة

مغاوالالهوتالجنممدفىاإللهىالكلمةإلىلماألينسبمنوكلفقطالطبيعتين

منكلمحرومامبسالليكننسطوريوسضد6رقمحرمان

أنويألىالمسيحربأوالمسيحإلههواآلباللهكلمةإنفيقوليتجاسر
المقدسالكتابفىءجاماحسبمعاوانسائاإلفانفسههوبهيعترف

جسذاصاروالكلمة

كلمبسالليكنكيرلسضدلنسطوريوسالمنسوب6رقملرمانا
منوكلالكلمةالمسيحغيرآخرأحدايدعوأنالتجسدبعديتجاسمن

يقولوالمخلوقوغيرلهءابتداالاللهلكلمةمساليالخادمإنفيقوليتجاسر
الكلماتبهذهالموتمنيقيمهبأنوعدالذىإلههوخالقهربهأبدعهقدإنه

أيامثالثةفىفأبنيهالهيملهذاإهدموا

منكلمحروئامبسألليكننسطوريوسضد11رقمالحرمان
يذعىبلاآلبكلمةيخصوأنهالحياةيعطىالربجسدأنيعترفال

بالكرامةالكلمةمعأىمعهمتحداخرلشخصهوالجسدهذاأن
نحننعترفكمابالحرىيعترفواللالهوتمسكنااتخذقدوأنهفحسب

للكلالحياةيعطىالذىالكلمةجسدألنهالحياةيعطىالجسدأن

وحرماناتههوتعاكيرلسضدحرمائاعشرإثنىبدورهأرسلفدسسنسطورأنالبعضيحتقد

فىقامأتباعهأحدإنبللسكضدالحرماناتهذهيكتلمنسطوريوسأناألمروحقيقة
622732الفكرتاريخنسطوريوسإلىبعدفيمانسبتالتىالحرماناتهذهبتأليفمتأخروقت

كأل3ءه34همامك142الهـماح12حز412ز03ول934
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المتحدالجسدإنيقولمنكلمبسالليكنكيرلسضد11رقمالحرمان

يقولنفسهالربأنحينفىالخياةيعطىالخاصةطبيعتهبقوةهوالكلمةاللهمع
محروئاليكنفإذن646يوأشيئايفيدفالالجسدأمايحىالذىهوالروح

هذاعلىويصرجسدابجهودهصاربشريةبطريقةالكلمةاللهإنيقولمنكل

قيامتهبعدلتالميذهقالنفسهوهوالمسيحيسرعالربإلىبالنسبةالقول

42الولىترونكماعظمواللهلحمالالروحألنوانظرواجسونى
9331

نسطوريوسوتعاليمكيرلسالقديسلتعاليمالحرماناتلهذهالمدققالدارسإن

الطبيعتينوحدةعلىينبركيرلسالقديسأنءعناباليالحظواألنطاكتين

اتهمهولذللثواحدةطبيعةعنإاليتكلمالكانلوكماالعميقةالقويةالوحدة
كاالمتجسدالكلحةطبيعةواحدةطبيعةبوجودإاليؤمنالبأنهاألنطاكيون

سنسطوريونادىولذلكدمخاوأدمجهماالطبيعتينخلطبأنهاألفلعلىأو

األخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعتينبوجودذلكعكسعلىواألنطاكيون

منهمالكثيرونورفضالطبيعتينبينالتمييزعلىالهمتعافىبدورهمأيضاهمونبروا
فنسبوالألنجرىطبيعةكلوصفاتمميزاتتوصيلعقيدةأاألحيانبعضفى

المعجزاتنسبواكماللناسوتالبشريةللطبيعةالمسيحوموتوآالموالدة
كاملناسوتفىساكناكانالالهوتفإنالالهوتإلىوالقيامة

كيرلسالجوهريةاألمورعلىمتفقينونسطوريوسكيرلسمنكلكان

جسدهفىلميتأكانولكنهكإلهجوهرهفىلميتأبرالالهوتبأنوعلماعترف
الالروحفإنوالجسدالروحمثلالكلمةجسدفعالأصبحألنهناسوتهفى
ويقبلالمبااليشعرجسدفىساكنةألخهاتتألملكنهاباآلالمتشعرالألنهالمتتأ

مريمندعوأنيمكنولكنءالعذرامريممنبدايتهيأخذلمالكلمةأنفكرةكيرلس

إلىارجعبالتفصيلالحرماناتهذهلدراسة31
ولكلث6نأ35مح8ءهثه43ححولء3طأكهمأيمما3ولكهم94ةكلك7اه0

41صالمحمةحأ3ه13دكيةالح43433هةءءا5ه6زحم7هعول5ال

كول832732ة15ه2ازكةأل3714ا67

الثانىءالجزالميحىالفكرتاريخكتابنا703123الياعحنانياالكنسىرعالثمجموعة
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واألنطاكيونالكلفةبهاتحدالذىالجنينحملتألنهااإللهالدة
مصدرهىمريمتكنلمولكنبالجنيناتحدقدالكلمةبأنعلمواونسطوريوس

الكلمةهذاوأنالكلمةبهاتحدالذىالجنيقولدتبلالملمةوأصل
لىلآلالمقمابلغيرنسطوريوسمفهومبحسب

اللوغوسبينوالالهوتالناسوتبينالتمييزعمليةعلىريوسنسونبر

بأنعلمبلالالهوتينكرلمنسطوريوسإنيسوعاالنسانوبين
وهىءالعذرامريمبطنفىاألولىاللحظاتمنذالهوتهءبملحلاللوغوس

الهوتهءبملالكلمةفيهكانالذىالناصرىيسوعولدتالتى

فىشذدعندمالكنهالطبيعتينبينالتمييزينكرظلمجانبهمنكيرلس
هذامناألنطاكيونقهمشاملةكاملةوحدةالطبيعتينةوحكعلىكالمه
خلأنهاألقلعلىأوواحدةطبيعةبوجودإاليؤمنالكيرلسأنالتعليم

التمييزونسطوريوساألنطاكيونحاولالسببهذوألجلالطبيعتينأدجأو
وأنوالالهوتالناسوتحقيقةعلىبشدةفنئرواالطبيعتينبينالصريمالواضح
الناسوتبلالالهوتليستألمالذىفإناألخرعنتمائامتميزمنهماكأل
التعليمهذامنكيرلسفهموعندئذالناسوتبلالالهوتليسماتالذى

بدأهناومنابنينأومسيحينبوجودعلمواواألنطاكييننسطوريوسبأن

العقائدىالتفاهمءسو

شخصيةحولالعقائديةالخالفاتبعضتوجدكانتأنهفيهالشكمما

نسطوريوسبيناإلسكندريةوييناألنطاكيينبينالمسيحيسوعالرب
الفرصةأتيحتلوالخالفاتهذهعلىالتغلبيمكنكانأنهعلىكيرلسوبين
ولكنلوجهوجفامعااثويتناقيتقابالأنونسطوريوسكيرلسمنلكل

العقائديةالمشاكلهذهمغائتايشاأويتقابالأناليحاليلمالشديدلألسف
بدايةفىوكيرلسمابوشهرهايةفىأفسسمجمعإلىوصلنسطموريوسإن

اصطحبهالذىوفدهمعكلاالثنانظلأنوالمؤلمالمؤسفومنيوتيوشهر

يحاوللمواجتماعاتهكيرلسمجمعفيهبدأالذىاليومأىيونيو22يومإلى
عقائدىلحوارالمبادرةأخذاالجتماعاتسبقتالتىالفترةهذهخاللأحدهما

أىعملدوناآلخرعنبحدامنهماكلظلبلاألمورلتسويةودى
يةمنهادئةقةبطروتتاقشاتقابالقدكانالواةقوالتقاللمقابلةمجهود
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المشكلةحلتربمابتواضعاللهأماموالتعبدالصالةروحفىلطبفةتابية
زلناوماطويلةألجيالالكنيسةمنهاعانتالتىوالعراعاتالخالفاتوزالت
االنحتىنحنمنهانعانى
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عاثرالثانىلفصل

المسيحيسوعتقدملمشكلةمكيرلمفهوم
والمعرفةالقامةفى

كليعرفكانوهلالقامةفىكانالمعرفةفىيتقدمالمسيحكانهل
وأماعنهيقولالذىاألخيراليوموحتىوالمستقبلوالحاضرالماضىءشى
والءالسمافىالذينالمالئكةوالأبهمايعلمفالالساعةوتللثاليومذلك
112إيش7اأع4263متى3123براألبإالاالبن
أيضااآلتيةوالنصوص3123مرقسكيرلسالقديسوشرحفهمكيف
إالالسمواتمالئكةوالأحدبهمايعلمفالالساعةوتلكاليرمذلكأمما
حكمةممتلئابالروحويتقوىينموالصبىوكان426متىأوحدهألى

والنعمةوالقامةالحكمةفىيتقدمفكانيسوعوأماعليهاللهنعمةوكانت

المشورةروحوالفهمالحكمةروحالربروحعليهويحلوالناساللهعند

أنلكمليسلهمفقال112إيقالربومخافةالمعرفةروحوالقوة
الذى17لمأعاسلطانهفىاآلبجعلهاالتىواألوقاتاألزمنةتعرفوا
نفسأخلىلكنهللهمعادأليكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفىكانإذ
وضعتموهأينلهموقال26فىالناسشبهفىصائزاعبدصورةخذاا

1143يو

الحديثسياقفىنعرضهاسوفأخرىكتابيةوآياتاآلياتهذهأمام
كانكماالعقليةالمعرفةفىينموالمسيحكانهلومنهااألسئلةبعضتعترضنا

جسدئاينموكانالمعرفةفىيتقدمالمسيحكانوإذاطبيعياجسدئانمؤاينمو
بعضيجهلالمسيحكانهلالبشركلمثليتعلمكانأنههذايعنىفهل

مثلالمسيحيسألهاكانالتىاألسئلةوهلءشىكليعرفكانأمءاألشيا
يجهلكانالمسيحأنعلىتدلعندمرغيفاملهمفقالوضعتموهأين

هذهكيرلسالقديسوشرحفهمكيفحقيقتهيعرفأنويريدالجواب
يعرفكانأوءاألشيابعضيجهلكانالمسيحأنقكرةيقبلهلالنصوص

ءشىكل
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للقديسومخلضاأميناتلميذاكانكيرلسالقديسأنإلىسلفاشرنا
القديسحاولالتىالعقائديةالمشاكلمنلكئيرنعرضولذلكأثناسيوس
معالجةكيرلسالقديسحاولمنوالهوعلىعهاوالدفاعمعالجتهاأثناسيوس
كتابهفىيسوعالمسيحبشخصالخاصةالتعاليمالكرستولوجيةالمشكلة
يالحظ22324282الفصولفىصأسكحالكال3الكنزيدعىالذى

الذىأثناسيوسالقديسكتابمنمأخوذةاألربعةالفصولهذهأنالدارس
1أريوسضدبدعى

فىاألخيرباليومالمسيحجهلأومعرفةمشمكلةيعاجأثناسيوسفالقديس
نفسيعابمكيرلسوالقديس2455منالثالثءالجزأريوسضدكتابه

الفصلفىالكنزكتابهفىوالحججوالطريقةاألسلوبنفسويستعملالمشكلة
عقيدةلشرحكيرلسيتعرضوالعشرينالثالثالفصلوفىوالعشرينالثانى

كتابهفىأثناسيوسشرحهاالتىالعقيدةنفسوهىالمسميحمنحهاالتىالمواهب

االملمشكلةتفسيراقدمأثناسيوسالمعلمأنماوك14و83و63و353
التىالحججنفمميستعملكيرلسفإن34575اريوسضدالمسيح
شرحأثناسيوسالقديسأنوالعقيدةلهذهشرحهفىأثناسيوسإليهارجع

فإن1535آريوسضدفىوالحكمةالقامةفىالمسيحتقدممشكلة
المشكلةنفسوالعشرينالثامنالفصلفىالكنزكتابهفىأيضاعابمكيرلس
استعملهاالتىوالمنطقيةالكنابيةالبراهيننفمممستعمألالطريقةوبنفس

أثناسيوس

ولتعايىأثناسيوسللقديسأميناتلميذاكانكيرلسأنيتضحهذامن
كلفىبلالمسيحوجهلوعلموموتاالمموضوعيخصفيمافقطليس

تقريئاالتعليميةالموأضيع

عندوالتعمةوالقامةالحكمةفىالمسيحتقدممشكلةإلىاآلننرجعدعونا
األخيرباليومجهلهأوعلمهمشكلةثم225الووالناسالله

والقامةالحكمةفىالتقدم1

واحذامسيخالنايقدمأنالكرستولوجيةتعالمجهكلفىيحاولكيرلسكان

451ولكألحهكألوللل330
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نسطوريوسبهانادىالتىاإلزدواجيةرافضاواحذاورئاواحداسيذا

الكلمةواحذمسيخايقدمالمسيحاألملمشكلةمعالجتهففىواألنطاكيون
شرحهفىالطريقةنفساتبعولقدجسدهفىيتألموكانبجسداتحدالذى
الحكمةفىينموكانالذىمنوالقامةالحكمةفىالمسيحتقدملعقيدة

بطريقةولكنءالعلماانقسمالسؤالهذأمامالالهوتأمالناسوتوالقامة
واألبدا3ءبروسمثلءالعلمامنالساحقةاألغلبيةمتساويةغير

ريهيرمانلموالعاولال3ءع33سلرسفروكذلك3ءوللمشوا

ول7اياحميشيلامنكلوأيضاألعهلبرتونواألبولءحما

بأنعئمكيرلسبأنتعتقداألغلبيةهذهول7ولاهمانواردىواألب
جوهرفىداخلئانمؤاوليسمنظوزاظاهرئاخارجئانمؤاإاليكنلمافو

الكلمةفىحقيقىبنموعفممكيرلبأنيقبلالرجهرمانوالعالم2الكلمة
الثامنللفصلدقيفاتحليأليقدمالذىلبرتوناألبوكذلك3الحكمةأو

الحكمةفىالمسيحنموعنكيرلسفيهيتحدثالذىالكنزكتابمنوالعشرين

اإللهىاللوغوسالكلمةكاناآللىفىنظريتهنلخصأنويمكنناوالقامة

إظهاراإللهىللكلمةيمكنكانالمعرفةفىنموأومعرقةإلىيحتاجوالكامأل
الذىالجسدالناسوتبسببلكنالفرممكلوفىالبدايةمنالعلمهذا

أرادذلكعلىءوبناعجزنافىيشتركأناللوغوسقيلالكلمةفيهسكن
أما4الجسدىنموهمعقةومتفمتطورةمتدرجةبطريقةللناسهءذكاإظهار
بنموهعلمكيرلسأنالعكسعلىفيعتقد45سأعقيجلإدوردلمالعا

الخارجىوالمظهرالقامةفىفقلىليميومكلينموكانالمسيحوأنالداخلى
طحدببارلاألبالرأىهذامعويتفقأيضاالداخليةالمعرفةقىبل
علىءوبناءميااألبعضيجهلكانكإنسانالمسيحأنيعتقدفهوولط3ح

يقولهماهذا6البشرىءالذكاوفىالحكمةفىنموهفكرةقبوليجبذلك

كيرلسيقولماذاولكنالمسيحتمولمشكلةكيرلسمفهومعنءالعلمابعض

قائألالموضوعبهذايحتصمانسطوريوسإلىرسالةفىكتبلقدنفسه

2الكاماحكءح4للىحة331ا05

3ولفىسمح073263

4سأكاع51755

و43علءكمألداههنح57وله4ح4ء3ولاحالهدأاد221021

محعلءاكااحمرا01
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كأنهللجمتعلظهركإلهبهيليقماالخكمةمنطفلوهوأبانأتهلو
لنسبةبحكمتهإظهارفىيتدرجكانولكنهالجميععنشاذغريبكائن
نفسههوكأنهللكليظهرأنأرادوهكذاالجسدبحسبالعمرفىتقدمهإلى
المسيحيسوعربناأنتأكيدناففىسنهمعمءيتالبماحكمةيزدادكان
مالمأنهحقيقةنؤكدوالناسوتالالهوتخواصلهنسبتناوفىواحدهو

ءفأعضاالحكمةفىونمؤجسديةزيادةقيلأنهحتىالمسيحتواضعلقياسات
امتألكأنهيظهرثانيةجهةومنبلوغهاتمامإلىبالتدرجتصلكانتالجسد
فومالئمةبدرجةتبرزكأنهافيهالكامنةالحكمةظهوربنسبةحكمة

أخضعإذولكنهاآلبحكمةألنهالالهوتجهةمنيعرففهوءالجسد

يكنولمالقياسذلكالتدبيربحسبلنفسهاتخذالناسوقالقياسإلىنفشه

كتابهوفى7اآلبيعلمكماءشىكليعلملكنشيئامجهلسابفاقلتكما
فعألينموكطفلأوكإنسانالمسيحلنايقدموالعشرونالثامنالفصلالكنز

ظاهرىتقدمالتقدمهذافإنوالنعمةالحكمةفىتقدمهأما8القامةفى

الناسوتبهيقصدبلاللوغوسالكلمةنموبهيقصدالافوهذاوإن

اللهحكمةهوألنهفيهاافوأوللحكمةحاجةفىيكنلماللوغوسفإن
تقديرفىيحدثكانبلفيهيحدثلمالتغييرفإنحكمةكلتصدرومنه

حكمةأكزائفابللناسيظهركانوكشابكطفلالمسيحإليهالناظرين
بهمعجبينكانواالذينولكنيتغيرلمأنهاألمرحقيقةوفىفطنةواكثر
يعتقدفكيرلسونعمةحكمةازدإدأنهفيهايرونهمرةكلفىيعتقدونكانوا

إليهالناظرينتفكيرفىبلالمسيحداخلفىيحدثلمالتطورأوالتغييرأن

9للناسوتللناظرينوالهوتهحكمتهبظهورصيسمحالكانأنهكما

413كسابالياسحنافياالكنسىالشرعمجموعة17
8االالع3ح52412410

9طح3ا3لما5ح82410ةكألحولهأ9767

اآلتيةالمراجعإدرسكيرلسالقديسمفهومحسبوالقامةالحكمةفىالمشحتقدمموضحوعلدراسة
3الححالولأأأهولآهح3أ73ثهءحع7033ا83هةالهحاسةوللالهءطءاةء

أ8ءءوكح5أحولسس4ععح7361636110حولأهةكألحهول67597673ه01

اأزول74ةهأعسول3ح67504310ح233110ذول74ألكحل67حاه33يالولءة8

س05صا544323132ألوللة3حهولمماولأ3ؤ5أطألحءة3ء4لة303131

كملالالكهس03412410
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القديسقبلهاستعملهاالتىواألساليبالحججنفسكيرلساستخدملقد
سبننأنيليقالوأنهشيئايجهللماللوغوبرالكلمةأنإلثباتأثناسيوس
ولكنمعرنةكلمصدرهوألنهالمعرنةفىتقدئاأونمؤاللالهوتللكلمة

لآلالمقابلهوالذىجسدهفىيتألمالهوتهكانبالناسوتإتحادهبسبب
اإللهيةحكمتهكلتظهربأنيسمحلمالمعرفةموضوعيخصبىفيماوكذلك

البشرأمامبشرىجسدفى

كلبالناسوتاإلتحادوبسببتجسدهفىأخذالكلمةأنكيرلسيعتقد

وآالموتعبوعطثوجوعوجهلونموميالدمنبالناسوتخاصهوما
بهحبلالذىالمتجسعدالكلمةعننقولأنإذنفيمكن1لونكلمن

وعطثجاعأنهكماوالحكمةالقامةفىينموكانإنهءالعذرامريمبطنفى
الحلمةنفممعنأيضانقولأنيمكنكمااألمواتمنوقامجسدهفىومات

11المعجزاتبعمليقومالذىوهوءاألشيالكلخالقإنهالمتجسد

يمكنوالواحدوابنوأحدشخصالمسيحأنكيرلسالقديسمفهومفبحسب
فمعللناسوتوعلمهقدرتهيوصلكانالالهوتفإنفيهالطبيعتينقصل

وكانشيئايجهليكنلمالالهوتقإنءاألشيابعضيجهلكانالناسوتأن
ومنالنصوصهذهمنبالطبيعةالناسوتيجهلهكانماناسوتهإلىيوصل

وليسظاهرئانمؤاإاليقبلالكيرلسأنجلئايتضحغيرهاأخرىنصوص
شيئايجهلالاللهابنالمتجسدالكلمةألناإللهالمسيحصرفةفىحقيقئا
التاسوتبسبببالجهلتظاهرولكنه

المسيحيسوععلم2

إذاعمااإلجابةكيرلسالقديسمحاولةالسابقةالصفحاتفىدرسنالقد

ولقدالجسدأينموكانكماوالمعرفةالحكمةفىينموالمتجسدالكلمةكان

ىوليمالناسوتالجسدهوينموكانالذىأنيعلمكيرلسبأنعرفنا
شابإلىطفلمنويتطوروالحكمةالقامةفىيتقدمكانالذىالكلمة

لهحاجةوالاللهحكمةهوالمتجسدالكلمةألنالناسوتهوفرجل
وجملمهاللهحكمةنفسههوألنهالمعرفةوفىالحكمةفىينموأن

هول4ألةكمهكحههـك37اممي

75امصر3ءاه887
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مفهومفىالمسيحجهلأوعلميخصفيماالثانيةالنقطةإلىننتقلهنامن
يعرفكانوإنءشىكليعرفالمسيحكانهلىوهىكيرلسالقديس

ذلكوأمامثلالكنابيةالنصوصبعضكيرلسالقديسشرحكيفءشىكل
االبنوالءالسمافىالذينالمالئكةوالأحدبهمايعلمفالالساعةوتلكاليوم
3123مراآلبإال

كيرلستعاليمشرحمنهماكلحاولءالعلمامغفريقينرأيناأنسبق

المسيحبتقدميؤمنكيرلسأدطيعتقدفالبعضوالقامةالحكمةفىافولفكرة

ءالعلماءهؤالمنالساحقةاألغلبيةبينماأقليةهمءوهؤالالمعرفةوفىالقامةفى
الذىإنبلالمعرفةفىينموكانالمسيحأنفكرةيقبلالكيرلسأدنترى
الناسوتبلالكلمةليسينموكان

بعلمالخاصةكيرلسعقيدةلشرحءالعلمامنالفريقانهذانتعرضوعندما

أنترىاألقليةالموففنفسمنهماكلاتخذوالساعةلليومالمسيحجهلأو
ءالعلمامنالساحقةاألغلبيةأنعلىاألمورلبعضالمسبحبجهلعلمكيرلس
أىيجهلكانالمسيحأنفكرةاألحوالمنحالباىيقبلالأنهاعتقدت

األخيراليومحتىوالالمستقبلأوالحاضرفىالءشى

المسيحجهلأوعلملعقيدةمسهئاشرخااإلسكندريةأساقفةرئيسقدم
كتابفىوكذلكوالعشرينالثافىالفصلفىالكنزكتابمهفىاألمورلبعض

إلنجيلتفسيرهفىاالمشكلةمانفأيضاعابمأنهكماالسادسالفصلالحوار
أثناستوسالقديسأستاذهألنالعقيدةهذهلشرحتعرضولقديوحناالقديس
األريوسيينتعاليمرفضأثناسيوسالقديسأننعلمونحىأيضالهاتعرض
21ءاألشيابعضيجهلكانالفتخسداللهككلمةالمسيحبأننادتالتى

تعاليمأوألنفهمأنيجبالموضوعهذافىرلسكأفكارنقهمولكى
أثناسيوس

أنيمكنبليجهلكانالمسيحأنفكرةيقبلالأئناسيوسالقديسإن
تدلالتىاألسئلةبعضسالقدالمسيحكانفإنبالجهلتظاهرإنهيقال
ففىالناسوتإلىالبشريةالطبيعةإلىنسبتهيمكنالجهلاهذفإنجهلعلى

21حمطأولءس3هكك73كه4
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يثرخاأثناسيوسيقدمحهولاعول30الاألريوسيينضدالمعنونتابه

لسببجهلأوالظاهرحسبجهلإالهوماالجهلهذاأنفيهيبتنمطوأل

الجسدأفىبولسالرسولقولإلىرجعفقدالفكرةهذهيؤيدولكىنعرفهال
أثناسيوسويقول212كو2أعلملستالجسدخارجأمأعلملست
يرجعأنهكمايعلمالإنهنفسهعنيقوللكنهحدثمايعلمكانبولنمىإن

يرفعسوفسيدهأنيعرفكانأليشعأنفمعوأليشعإيلياقصةإلىأيضا
مل2ارتفاعهعنشيئايعلمالكانلوكماأمامهوتظاهرإيليااصطحبعنه

39أنتأتلثأينالدماللهسؤالإلىأيضارجعأنهكما2161
كانلويسألذللثمنوبالرغمآدمأينجيذيعرتكاناللهإنويقول

لمعرفةليسالتساؤلمنالنوعهذاإن31فيهاختبأالذىمكانهيعرفال
السؤالفىالحقلهالسائلأنأىحقعنتساؤلهوبلالمجهولةالحقيقة

إلىالسؤالعليهطرحالذىالشخملقيادةأوالمناقشةءلبدءسوامالغرض

كتاباتإلىرجعالمشكلةهذهمعالجةكيرلسحاولعندمامعينةفكرة

األريوسيينضدكتابهمنهىكماالنصوصبعضأخذبل41أثناسيوس
أيضالالبنملكهواآلبيملكهماكلوأناالبنفىاآلببأنيعتقدفهو

شرحهويواصليعرفهماأيضاقاالبنوالساعةاليوميعرفاآلبأنوبما
فإذااآلبرأىاالبنرأىومنلآلبكاملةصورةهواالبنإنبالقول

أنإذنيمكنفكيفيجهلهمااالبنكانوإذاوالساعةاليوميعرفاآلبكان
االبنإنءشىكليعلمالذىلذاككاملةصورةيكونيجهلالذىذاك

كلكإلهيبرففإنهذلكعلىءوبنااآلبدئةوكاملةحقيقيةصورةهو

شيئايحهلوالءفىكليعرفاللوغوسالكلمةفإن1اللهذهنفىهوما

كإلهواليومالساعةإذنيعرففهوالمستقبلأوالحاضرأوالماضىفىءسوا

الجهلننسعبأنإذنفيجبيعرفالإنهبقولكإنسانيتكلمعندماولكن
61للوغوسوالمعرفةالناسوتإلىالمعرقةوعدم

شيئايجهلوالءشىكليعرفكانالمسيحأنيعتقدكيرلسالقديسإن

انمأألعسيلوندع68ةكنهاكل4

541ك714ول

ل2727ح

1ل27ألك2ول
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النصوصبعضإلىيرجعالمطلقةالكلمةمعرفةفكرةيؤيدولكيكإنسانال
أيهاومنهاأثتاسيوسكتابفىتذكرلمالتىالعقليةوالبراهينالكتابية
3124دانياليكونأنقبلءشىبكللمالعابالخفاياالبصيراألزلىاإلله

ءشىكليعرفالذىاللوكوسعنيتكلمالعددهذاأنمكيرلويعتقد
فيهسيحدثومااألخيراليومفإنءشىكليعرفأنهوبمايحدثأنقبل
ديديموسالقديساستعملولقدلديهالمعروفالكلهذامنواحدهو

ءاألشيالكلشاملةاالبنمعرفةأنعلىبهيبرهنلكىالنصنفسىاألعمى
محدودةوغير

قولإلىفيرجعمطلقةاالبنمعرفةأنيبينبهآخربرهائاكيرلسيقدم2
ومكشوفعريانءشىكلبلقدامهظاهرةغيرخليقةولتستالرسول

األموركلأنحقيقةعلىوينمر431عبأمرنامعهالذىذاكلعينى
أىالظالمأستارغترقاناللتانالعينانلهالذىذاكأمامومكشوفةعارية
كإلهءشىكليعرفبلشيئااللمجهلفهو5111أم6264312

هىالمطلقةاالبنمعرفةعلىبهاليبرهنيقدمهاالتىالثالئةوالحجة3

يعلمفالالساعةوتللثاليومفقطالدينونةيومإاليجهلالاالبنكانإذا

يحدثماوكلاألخرىاأليامإذنيعرففهواالبنوالأحدبهما
يعرفأنهوبماالدينونةيوموبعدقبلسيحدثماكليعرففهوفيها

فإنالدينونةيومإذنيعرففهواليوملهذاالالحقواليومالسابقاليوم

ءوبنا51الرقميأفئالرقمهذابعدأنهيعرف9الرقممكانيعرفالذى
يعرفهالإنهقالوإنحتىاآلبمثلاألخيراليوميعرففاالبنذلكعلى

منالثانىءالجزفىالمشكلةلهذهشرحهكيرلسويواصل71الناسوتبسبب

تظاهرقدالمخلصأنيعتقدفهوالكنزكتابمنوالعشرينالثانىالفصل
أينالقولمثلجيدايعرفهاكانالتىءاألشيابعضيعرفالبأنه

6مرالخبزمنعندمملفيلبسسؤالهأو43ا1يووضعتموه
يوأتطلبانماذالهمافقاليوحنالتلميذىسؤالهأو656يو83

سؤالثم4282الوأبعدمكانإلىمنطلقكأنهوتظاهر83ا

دانيالسفرإلىمضاففاقوذغركريفىآتجونصعشرالثالثاألصحاح
3733751ت3مد6نأل3كك3ع39حول05343
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هذامنالغرضأنيبئن4282للوقاتفسيرهففىأنتأينآلدملله

يدورماجيذايعرفكانكإلهالمسيحفإنالمناقشةفىالدخولهوالسؤال

يعرفالأنهعلىظاهرهفىيدلالذىالسؤالهذاعليهمايطرحولكنهبخلدهما
الحقيقيةالمعرفةإلىيقودهماولكىالحديثيهيبدألكىغرضهما

المسيحأنكيرلسيؤكدوضعتموهأين1143ليوحناشرحهوفى
سوفالذىالمكانإلىالجمهوريجذبلكىبلجهلعنالسؤالهذايسألال

منفيلبسقيصريةفىلتالميذهالمسيحلسؤالتفسيرهوفىالمعجزةفيهىيجر

هذامنالغرضأنيبين6131متىاإلنسانابنأناإنىالناسيقول

يقولهلماالمسيحجهلوليسشخصهفىالتالميذإيمانوتعميقتقويةهوالسؤال

وألجلالحىاللهابنشخصهحقيقةيعرفهمأنأرادإنه81عنهالناس
يتعرضثمالجوهريةالحقيقةلهميعلنلكىالسؤالهذايسألالسببهذا

تعرفواأنلكمليسقالعندماالقيامةبعدللممحيحالتالميذلسؤالكيرلس
بأنيعتقدقهو17أعسلطانهأفىاآلبجعلهاالتىواألوقاتاألزمنة
سلطانهفىكانفلقدءشىكليعرفأنالسلطانكللالبنأعطىاآلب

النقطةهذهفىيتفقالقديستاأننرىوهنااألخيراليوميعرفأنأيضا

بعديتكلملمالمسيحأنيعتقدأئناسيوسالقديسألنأثناسيوسأستاذهمح
بعدأماوإنسانكإلهيتكلمكانالقيامةفقبلقبلهايتكلمكانكماالقيامة
ويؤكدالرأىهذاكيرلسيرفضكإلهيتكلمفهوممجدجسدفىالقيامة

يجهلالمسيحكانقلووبعدهاالقيامةقبلءشىكليعرفالمتجسدالكلمةأن

لكمقلتأنسبققدوصريحةواضحةبطريقةلتالميذهلقالالقيامةيوم
الغرضأنمبيناالمشكلةلهذهشرحهكإرلساويواصلاليومهذاأعرفالإفى

يعتبرهالذىالسؤالهذاعلىالتالميذتوبيخهو7اأعالمسيحكالممن
يعرفوهأنلهمليسمايعرفواأنحقهممنوليسفضولياسؤاأل

الظاهرىالمسيحجهلمشكلةيشرحأنكيرلسالقديسأيضاحاول
جهلهواإلنجيلعنهيتحدثالذىالجهلبأنيعتقدفهوأخرىبطريقة

لهمنجهلالعبارةأبهذهوهوالخقيقةجهلوليسيتجاهلأنالحقلهلمن

6737581ول083زطع6ص15للون8ء
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الذىتجسدالمالكلمةالمسيحأنيقصدالخقيقةجهلوليمىيتجاهلأنلحق

الحقيقيةمعرفتهيظهرالأنحقهمنأوالحقلهءشىصيعرف

التعاليمنفسهىالمسيحجهلأوعلمبممثمكلةالخاصةكيرلستعاليمإن
أنداثضايحاولفهواغوموتهالمسيحاالمموضوعفىبهانادىالتى
واليتألمالفالالهوتوالخواصالمميزاتفىالطبيعتيناشتراكقاعدةيطبق
الذىالالهوتهذافإنذللثمنبالرغمولكنالجهلوالافويعرف

وينمويتألمالذىجسدهنماويجهلوينمويتألمكانناسوتهفىسكن
األنالضعيفالناسوتإلىوالمجدالمعرفةيوضلالالهؤتكانويجهل
عضوىاتحادفهووعميفاقوئاكانوالناسوتالالهوتبينتمالذىأالتحاد

وضعفمجدفىتشترككانتالطبيعتينمنطبيعةصأنلدرجةجوهرى

للناسوتومعرفتهوعظمتهمجدهيوصلالالهوتوكاناألخرىالطبيعة

قهوالطبتعتينبينالوحدةعلىالحرصكليحرصكيرلسالقديسكان

الالهوتوأنويموتويتألميجهلكانوحدهالناسوتأنفكرةيرفض
يعتقدكيرلسفإنذلكعلىءوبنااالقواتويعمليمجدكانوحده

للمسيحتقسيمهواألخرىعنمنعزلةمنفردةطبيعةصعنالتحدثأن
المتحدتينالطبيعتينبينوالمميزاتالخواصتبادلعمليةطريقفعنالواحد

الجهلطبيعتهمنالذىيسوعاإلنسانالناسوتأصبحعميقجوهرىباتحاد

ليسومدركاعارفاوالزمنيةالمستقبليةواألحداثالعلومبكلاإللمامعدمأو
حتىأيضاجيذاويعرفيدرككانبلفقطوالمستقبليةالحاضرةلألحداث

ءجاالعالمتأسيسقبلاالبحضنفىكانالذىألننفسهاللهارأس
الهوتهعنواحدةلحظةولويتخلىأندونإنسائايكونلكىأرضناإلى

إنفيهساكناكانالذىللناسوتومعرفتهعلمهيوصلالالهوتكانإذن

إالئقتلوالالبشرىالعقلإدراكتفوقعمليةعتينالطبياتحادعملية

فىظهراللهالتقوىسرهوعظيمعجيبسراألمرهذاألنباإليمان
عطبةهوالذىإليمانباإالالسرهذانقبلأنيمكنالذواتناومنالجسد

ساعدناإيماننازدياربقائلينوإيمانبخضوعنطلبأنإذنفعليناالله

نفهمحتىنؤمنلكى
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األمورببعضالمسيحجهلأوعلممشكلةلدراصةالمراحعحض

أكههحسعكال3ول13ل6737ول083

15قألحأتلة80الكاس272375حة275كع2ول

3لمول8كءحكالولهأولول50524330ك744ول

لامأععلسآ9ولححكأكطاه4الح4حكلحالحعح4له3ثءولولنلنأةهول

همءا13ةأل3ءالع3يال5لاسعأء880104ء05

ولك414ألأسألح31اههنلالهيآهعكءاهثه35لملىحة4نأحألعأاك

أيهآهحطق3نأولهء3حياهول34احو

سأألح3أح55ةأدح3هقنولء43ال480سا24ول350الحأ35ةمح4الألكاله4لها

زالحعولأ3و36و09أألححولةغ3ال5حط3

أس44حألا015حاألا6ةء015شرا9أولحاحول5ءأءحح4علالك3ح3أ13

44حعاح4أ41ح636110اية3حنلولطع5حهألألهح3ثهح343كثم3ككسث3لهال

أفىءأعء4راءث4ولع7الءهألول13ح21اكهوء27327421و7كأس3هول8كأ43أه3ح4كح

4ك72و8هاللهحولقىساأول35ولحء4لهاحاع43ول3ثهكلهـعلأل3ع4لحكل4قعةلها

ل31044حعالالعهةولءأ3أ3أولاأخءع2أكوحأااح4لك4ول4اغعةك4ال83ول4

05حللشء4للىكلةلهألحءكلالالةهالكألاحا3األ4كال341ا4وةولطءةأح804اهحول

2و731او4ولولالهولة7أحك4ولأرءاءئااءةثا3اأاس

413كسابالياسحنانياالبهسىالشرعمجموعة
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والقاياللهبيناثوسيطأوالشفيعالمسيح

الخاصةالتعاليمالكرستولوجيةهتعافىمحميراكيرلسالقديسشألد

ظهراللهالتقوىهوسعظيمالتجسدعمليةعلىيسوعالمسيحبشخص

أنتعتىالتجسدعمليةأنتكراريملولم361تى001الجسدفى
عقلكلتفوقالتىمحبتهفىتنازلفدالحىاللهكلمةاللوغوس

كأجسبادناجسدامتخذاءالحذرامريخبطنفىوتجسدوإدراك
امملوغاآلبمنلوحيدكمامجدامجدهورأينابينناوحلجسداصاروالكلمة

عمليةطريقفعن1وه19123كو41ايوإوحفانعمة

وأحزانهمأفراحهمفىمعهميشتركالناسمنواحدالكلمةصارالتجسد
الهوتهعنواحدةلحظةيتخلىأندونإنسائاحقيقةبالفعلصارألنه

فىالالهوتمننفسهيفرغلماللهإنالتجسدقبلكانكماظلفقد

الجسدلنىتمتوهناالناسوتفىالالهوتءبملالكلمةحلبلإنسائاصيرورته

القديسسألناوإذاباإلنساناللهاتحادأوبالناسوتالالهوتاتحادعملية
إنسائاالعظيماللهصارولماذاالتجسدعمليةمنالهدفماعنكيرلس
هوإنسائاوصارالكلمةتحسدأجلهمنالذىاألساسىالهدفإنلنايقول

لقدوسيطرتهاالخطبةمنبالتماموتحريرهءالخاطىاإلنسانخالصأوءفدا

لنابااليمانتبررناقدفإذكامألتبريزاءالخاطئاإلنسانيمنحلكىتجسد

العالمكانالتجسدقبل51روالمسيحيسوعبربناأبينااللهمعسالم
ألننسرالطرقكوبمعرفةعناابعدلهقائالاللهضدثورةفىيحيش

الفجوةفأصبحتمعهاللهقطعهاالتىوالعهودوالوصاياالتاموسكسئراالنسان

وإثمهشرهفىيعيشاالنسانكانحدودبالشاسعةواسعةواإلنساناللهبين

بطرقيدعوهالذىالمحباللهصوتيسمعالحتىأذنيهصئمجوخطبته
الذىاللهضدءشعوابحرباالنسانقاملقد1اعبمتنوعةكثيرة

يصاعمصالخامجدأنمتمنياقديئاأيوبصرخولذلكلدوذاعدؤااعتبره
كليناعلىيدهيضعمصاعبيننالتسفقالاللهمعالمتمرداإلنسان

باللهإذااللهعنواألبتعادالعدإوةمنالحالةهذهإلىاإلنسانوصلعندما

مولوذاابنهالزمانءملفىيرسلللتضحيةحدوذاتعرفالالتىمحبتهفى

التبنىلننالالناموستحتالذينليفتدىالناموستحتمولوداامرأةمن
445غال
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وبموتهويحررهاإلنسانيخلصلكىلمالعاإلىالوحيدابنهاللهأرسلذن
العاصىءالخاطىواإلنسانالباراللهبينالمصالحةعمليةتمتالصليبعلى

المسيحيسوعالربشخصفى

واألرضءالسمابينالسالميعيدلكىالصليبعلىالمسيحماتلقد
أىالمتوسطالسياجحائلىونقضاواحذاالثنينجعلالذىسالمناهوألف

ديشد02و122241كو382غال141أفوةالعدا

يخلصلكىالمسيحبهاقامالتىءالفداعمليةأهميةعلىكميزاكيرلسمالقدي

فىكيرلسالقديسيرىوكماواإلثمالخطبةمنويحررهءالخاطىاإلنسان

الشفيعأيضافيهيرىفهوالخطبةمنالمحررالمسيح

واإلنساناللهبينالشفيع

عقائدئابحثاالعظيماإلسكندريةمعلملنايقدمالمسيحشفاعةعنحديثهفى
واحدإلهيوجدألنهبولسالقديسقولهذالبحثهأساسئاويتخذرائغا

فديةنفسهبذلالذىالمسيحيسوعاإلنسانوالناساللهبينوأحدووسيلى

شرحهففى86951عب256تيمو001الجميعألجل
مثلالشفاعةبدورقامواءاألنبيامنكثيرينإنمعناهمايقولالنصلهذا

يقولفلماذا8102إر813233تلثوإرمياومولمىهيمإبرا
تختلفالمسيحوساطةأنمىكيرلمفهومفىكابمواحدوسييوجدالرسول

عليهينطبقالذىالفريدالوحيدفهووالقديسينءاألتبياكلوساطةعنتماما

يسوعاإلنسانوالناساللهلينواحدووسيطواحدإلهيوجدألنهالقولهذا

الفهمقداستهمدرجةبلغتمهماوالقديسينءبيااألنكلفإنالمسيح
الرسولعنهفيقولالمسيحأمااإلنسانجانجاهوواحذاجانئاإاليمثلون

اللوغوسالكلمةفإنيسوعاإلنسانأيضاالرسولويقولواحدإله9
اللهالتقوىسرهوعظيمإنساناللهوبصفتهالإنساصارجسذاصار

ناحيةمناإلنسانويمثلناحيةمناللهيمثلأصبحالجسدفىظهر
اتحادعقيدةوهىقلبهعلىالعزيزةالعقيدةكيرلسيكرروهنا1آخرى

باإلنسانبالنامموتاتحداللوغوساإللهيةالطبيعةفإنالطبيعتين

751ر924ء

931

http://www.ebnmaryam.com



المسيحوأصبحءالفداعمليةتمتأيضاوفيهاالتحادوبهذاالمسيحسوع
األثيمءالخاطىاالتسانوبينالبارالقدوساللهبينالفريدالوحيدالشفيع
يصالحناالذىقهواللهإلىالناسيصلطريقهعنالذىالوسيطهوقالمسيح

متشفعاالقدوساللهأماميتقدمأنيستطيعببرهالذىأيضاوهواآلبمع
يؤسسأنأيضااستطاعوالذى213يو21ضعفاتناوفىفينا

أصبحالذىاللهنفسههوإنهواالنسماناللهبينةعميقومحبةصداقةعالقة
والكاشفالمعلنأيضاوهواللهلدىاإلنسانعنوالمدافعإلمحامىفهوإنسائا
13لالنساناللهعن

بعمليةيقومالذىأنالضرورىمنكانأنهحقيقةمللبالكيرلممويكرر

الءالخاطىاإلنسانفإنمغاواحدوقتفىوإنسائاإلفايكونالشفاعة

فقدالسببولهذااللهمعيصالحهلكىءالخاطىاإلنسانيساعدأنيستطع
بيدسككإنسانيدهيمدأنيستطبعحتىإنسائاجسداالكلمةصار

والمصاعالفادىهوفالمسيحالعظيمالسامىاللهإلىويقودهءالخاطىاإلنسان

والمصالحةءالفدابعمليةيقومأناستطاعالذى22الفريدالوحيدوالشفيع
جوهرألنهلئةالجوهرفىمساليفهوالوقتنفسفىوإنسانإلهألنهوالشفاعة

كيرلسرفضالتعليموبهذا32إنسانألنهالجوهرفىلإلنسانومساوالله
فلقداالبنبجوهراالبجوهرمساواةيقبلوالمالذيناألريوسيينهرطقة
المكانةفىمنهأقلبلاآلبجوهرمنليساالبنبأنوأتباعهأريوسعلم

نحنالذىابرسولقولإلىعوارجالفكرةهذهيؤيدواولكىوالدرجة

اإلنسانوالناساللهبينواحدووسيطواحدإلهيوجدألنهاآلنبصدده
الشخصوسيطكلمةفىاآلريوسيونرأىفلقده2تى1المسيحيسوع

خليهوبلكامألإنسائاأوكامألإلفابالحقيقةهوليسالذىالوسط

أوالوساطةمكانةيحتلالمسيحأنعرفهمففىوالناسوتالالهوتمن
كمااآلباللهجوهرنفسمنليسولكنإلهىعنصرمنمكونألنهالشفاعة

الروحمنيخلوالبشرىالعنصرهذاولكنبشرىعنصرعلىمجتوىأيضاأنه

2ه88383865ول

2اءول04ك38386ة082ول126

22عول792304ح336ولة15ك92396ةثهءةأة324775ولةعة6ءح3أ

3ألحاعالء712وو3

كثزممالة3ولح
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وبينالالهوتبينالوسيطهوالمسيحفإنذلكعلىءوبنالبشرية

أنأريدولكنبولسالقديسكتاباتمناخرنصئااقتبسواثمالناسوت
ورأسالرجلفهوالمرأةرأسوأماالمسيحهورجلصرأسأنتعلموا
113كو1اللههوالمسيح

ألنهالمرأةرأسهوالرجلاآلتيةبالطريقةاآليةهذهاألريوسيونفسرولقد
وبنفمممنهاأأحمىأنهمنبالرغمجوهرهانفسومننفطبيعتهامن

وتوجداإلنسانطبيعةنفسمنألنهالرجلرأسهوالمسيحفإنالطريقة
واحدألنهالمسيحيسوعاإلنسانوبيناإلنسانالرجلبينطبيعيةصلة
هىمالالهوتهمشاجمولكنلإلنسانمشابهفهوالخلوقةالكائناتمن

األريودحيونيعلمإذالدرجةهذهوأعطاهرفعهالذىاآلبلدنمنمنحةإال
اللهتدخلطريقوعنتقواهطريقعنالالهوتدرجةإلىوصلالمسيحأن
ولكنإلهالمسيحإنمفهومهمبحسبالقوليمكنذلكعلىءوبنارفعهفى

القديسعابمولقد42اآلبطبيعةنفسمنإلفاليسأوبالطبيعةإلفاليس
وفىعشرالرابعالفصلالكنزكتابهفىالعقائديةالمشكلةهذهكيرلس

2الثالوثعنالحواركتابهفىأيضاوكذلكلثالثينواالثانىالفصل
خراتفسيراويقدم113األولىلكورنموساألريوسيينتفسيريرفضقهو

ومنصورتهعلىوشكلتأخذتمنهألنهاالمرأةرأسهوالرجلإنفيقول
كآدمالبشرىالجنسرأسألنهالرجلرأسهووالمسيحأيضاطبيعتهنفس
ولهذابالروحتقدسالذىالجديدالجتصباكورةفهوالجديدةللخليقةالثاق

هذارأسهوالبشريةالناحيةمنإذنقالمسيحالثاقآدميدغىالمسيعفإن
أيضاشبيهالوقتنفسونماكاملإنسانهوبلباإلنسانشبيهفهوالجنس
المسيحفإنالمسيحرأسهواالبكانفإنالمسيحرأسهوالذىباآلب

باتحاداآلبمعمتحدالمسيحألنرأسههوالذىاآلبطبيعةذاتمنهو
شرحهوفى62اآلبجوهرذاتإذنفهوواحدواآلبفهوقوى
المسيحوأناالبنعلىاآلبحمواألريوسيونفيهارأىالتىوسيطلكلمة

نقاطعدةلنايقدموالناسوتالالهوتبينوسيطشخصإالهوما

مثالثه42

2كحال23413ةأل01ك08677637ولةأسأعك13الحأع2ءسر2أل
85و3حةلىاطههـحهءفعز09
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أوالكلمةعلىينطبقالوسيطاإلصطالحهذأنيعتقدقهو
الكلمةعلىيطبقأنمجببلالناسوتعنمنعزألأومنفرذااللوغوسعلى
العبدهيمةأوحالةنماصارالذىالعنياإللهأىالمتجسداللوغوسأو
أخرىناحيةمنوإنسانناحيةمناللهقهو

جوهرإلىتشيرالوسيطكلمةأنيرىفهوأخرىنقطةيذكرثم2
خاصةوبطريقةأيضاتشيربلفحسبوالناسوتالالهوتناحيةمناالبن

كاملةطاعةأباهأطاعالذىالمتجسداالبنفهوألبيهالمطلقةالمسيحطاعةإلى
ءالفداعمليةفىاالبإرادةينفذلكىالموتحتى

الوسيطهذاأنهوآخرأمرايرىالوسيطالمسيحلعقيدةلثرحهوفى3
لكىالبدمهاألقداسقدسدخلالذىالجديدالعهدكهنةرئيسهوالجديد

للهنفسهقدمفإنهكلهاالبشريةخطاياعنيكفرلكىبلنفسهعنيكفر

8عبالكاملةوالطاعةوالقداسةالطهارةرائمةمنهاتنبعثطيبةكرائحة

حقيقةوتكرازامرازاكيرلسويكررلمالعاخطبةرفعىالذاللهحملقهو9

ءالوسطاكلعنتمامايختلفالجديدالعهدوسيطالجديدالوسيطأن

اللوغوسلهالكلمةألنهكيانهوفىجوهرهفىلآلبمسايرألنهءوالشفعا
حقوإنسانحقإلهفهووكيانهجوهرهفىلإلنسانمساوالوقتنفسوفى

وهىأخرىثقطةإلىاالسكندريةأساقفةرئيسيتعرضالمنطلقهذاومن

التجسدعمليةمنالغرضأنيعتقدفهواإللهيةالطبيعةفىاإلنساناشتراك

وسلطانهاالخطبةمنوخالصهاألئيمءالخاطىاإلنسانءقدافقطليس
يريداللهإنبلفحسب72آدممنورثهاالتىاألصليةالخطبةمنوتحريره
ذهببلاللهابندرجةإلىالمتمردالعاصىءالخاطىاإلنسانيرفعأنأيضا

نسان3اتنقذلمالتجسدعمليةبأنيعتقدفهوذلكمنأبعدإلىكيرلمى
اإللهيةالطبيعةفىشريكااآلدأصبحإنهبلفقطوالهالكاألبدىتالمومن
كو121312مر14بط2اإللهيةالطبيعةءشركابهاتصيروالكىا

محدقدتجسدهفىالكلمةكانفإن211عب442اف381

يشركالعظيمةمحبتهفىاللهفإنالالهوتامتيازاتكللهومنحناسوته

572اكاة965ر2382461ءد6اول

241

http://www.ebnmaryam.com



الفكرةبهذهونادىأثناسيوسالقديسسبقوقدااللهيةطبيعتهفىإلنسان
ويدعوالناسوتهذايمجدكانوتبالناساتحدالذىالكلمةأنمعفما

قبلولقد8292المسيحناسوتمجدممالإلىتصيرلكىكلهاالبشرية

الكلمةنشبهالذينونحنيقولإذ3جهاوعلمالعقيدةنفسكيرلمى
التعليمهذاكيرلسكررولقد13اللهءأبنائدعىأجلتامنتجسدالذى

إلنجيلتفسيرهفىوخاصةكتاباتهمنكثيرفىإلفااإلنسانبصيرورةالخاص
االنسانتمجيدلفكرةشرحهاإلسكندريةمعلمويواصليوحناالقديس

اإلنسانعليهاحصلالتىالعطبمةالنتائجمننتيجةتعتبرالعمليةهذهأنمبينا
اللوغوسفإنواإلنساناللهبينتبادلعمليةفهىالتجسدعمليةبعد

ويشتركضعفنايلبسأنإدراككلتفوقالتىمحبتهفرولفىقبلالكلمة
أفلنابلالدئةأبناغجعلناوبذلكجسداالبسئاالجسدضعففىمعنا

ابنالكلمةصارلقديقولفهواإللهيةحياتهوفىكماالتهفىلالشتراك

إلىيرفعلكىالحضيضإلىونزلمثلهأيضانحننصيرلكىمثلناالله

وابناسيذابطبيعتهكانالذىذاكفإنالحضيضفىبالطبيعةكانمنفوق
اللهابندرجةإلىعبدابالطبيعةكانمنرزامحيحوللكىعبداصارقد

بذلكوأقصدمملهأيضانحننصيرلكىفذلكمثلناإنسائاصارأنهوبما
000023كماالتهلناوأعطىضعفناذاتهفىتحملفإنهءأبتا

بعضمنهونقتبساقتبستاهالذىالفصلنفسفىكيرلسالقديسويواصل

الشرفمنحاألصحبالمعنىأوالصفاتتبادللعمليةشرحهالفقرات
فهواللهمعباتحادهاللهابندرجةإلىيسموبأنلإلنسانالعظيمواالمتياز
يكونلكىاللوغوستنازلولقدبالطييعةعبيدنحنمعناهمايقول
رفعناالذىهوألنهالهةأيضاونحنبالجوهرإلههوأنهعلىمعناعبذا

بالتبنىولكنءأبتاأيضاونحنابناللوغوسفهوأالبشرنحنبالنعمة

ءهأمعألهكه5831ك29ول

92حهطألكلىمهةهـ12ول

3هكالكال43313753ول824ء5أنءهء3سكتر3325

إلفابكونأناإلقساندعىاللهأناكرلفههاذكرالتىاألماكنبعض
3ا5ع824حول37505كهولاح332324و5611313475

23كالكمال467523ح3حة5نماءهس5سأليملعرزء33
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0133بالطبيعةفابنهوأمابالتبنىولكنالهةأيضافنحنءأبناكناإذا

منالنصوصبعضمقتبسئاأثناسيوسأستاذهإلىرجعكعادتهكيرلسإن
43أثناسيوسعنهادافعأنسبقالتىالفكرةهذهيؤيدلكىكتاباته

لمفإنهاللهابنلقبالمتجددلإلنسانيعطىكيرلسالقديسأنفمع
اللوغوساالبننسبةلينيقاسالالذىالواسعالشاسعالفرققطينسن
المتجدداإلنسانبأنيعتقدفهولناأبوتهوبينلالبناللهأبوةأولآلب

لإلنسانتمنحعطبةإالهومااالمتيازهذاولكناللهابنلقبعلىفعأليحصل
فهواللوغوسأما3بالتبنىابنولكنهدتةابنفهواللهيتلمنالمؤمن

عندهمنوخرجاآلبحضنفىكانالذىالحقيقىاالبنأىاللهكلمة
63اآلبدئةالطبيعىاالبنهواللوغوساآلبجوهرذاتمنفهو

وابناالمسيحليسوعأخاالقدسللروحهيكألالمسيحىفىيرىموكيرل
الكنيسةفعضوهوإسرائيلءأبنامنأحمىفهوذلكعلىءوبنالئة

ءاألتبيامنوأعظمأحمىوالمسيح73الختارالجديدالشعبالجديدة
83البشربنىأعظمئدعىالذىالمعمدانيوحنامنوأسضى

33كحال163755ح

43كولءهكأألللىول33ةلىيأةسهكالح1ء3329

3ا5ةك33137س9854ول

ذ947375ة4163ز331865

3أ86ء884

73737583ذول27ههـولالكاللأه3ك32

كيرلىىالقديعرففىوالتبنىالشفيعموضوعىلدراسةالمراجعبعض
924375كاس88338386ولسول4ه082383865ول126عول4ع792

ح5336اطةك2396ةولهكعأ524775ول85يأحهء3ث03حالس

322712ح3اللماك3ولجكمآلال23833س23414فلةاةك08677637ولة

38150ءكفمأألحيم4تر32ه5هـاةك6196ح23824ح16ولحه3أولولشول3

29625831ولةحخ24أولكحالممال98وك4337ول824حكأسأهمحأك

سالح8332032ولولسهول38زكه33ةالحءأ332922ة331375ء4زكو

ول1639475ح4س73737ول427ههصاالهءسأ8كعهعاءار5ءح330

4الحكط4كمألحاأصححك8الألولهاءكهةالولطأه3عاكء5عحكأكاثهالنلحطحح

3لمألح3أالس4اولل8348ءا3أ913آ8358لهحةكأهح83ناءكألاله4ة7أول334سثهأسالس

4اولحول34سااله3نة872332518391ةولأولطاحفىح3ثهحاأ3ةسطء015حط

8ةةوامصااكزأ09ولألكاالحح3مملفسولصأللأل3أاهول3ال4أل5اللكل4

طءأح4510حزولكلولسحهع844حأاول4ل4أطح5سنااكمهء7391

كأح5نأ8ح83اس43ولح6حأح3يأهول4ح84133زكطعسكهح45أ3أ3حالهأط

هعأكله29ن3ك4ول5ثه35الهكك35ماكالاحنأثالملماه8س

أطىاهه8لءهكأولألهء3ال
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المكانةكيرلسالقديستعاليمفىالمسيحيسوعالربشخصاحتلقد

فىالالهوتءبملحلالذىالعظيماللهالمتجسدالكلمةفهوتقارن

فىظهراللهالتقوىسرهوعظيمللتجسداألولىاللحظاتمنالناسوت
الجسد

الربانىءالعشااإلفخارستياألعقيدةكيرلسالقديرمفهوم

محيطألنهاكيرلسالقديستعاليمكلنعرضأنيمكنناالأنهفيهالشكمما
بحثنابموضوعتتعلقالتىللتعاليمإالنتعرضالفإتناولذلكعميقواسع

بشخصالخاصةكيرلسالقديسوتعاليمالمسيحيسوعالربشخصوهو
باإلفخارستياالخاصةهبتعاوقوئاوثيفاارتباطاترتبطالمسيحيسوعالرب
الخبزنأكلهلاإلفخارستيافىنتناولماذالإلقخارستيامفهومههوفما

وهلوجسدهالمسيحدمإلىيتحوالنالعنصرينهذينأمالخمرونشرب
الالهوتمعهماونشربنأص

المسيحبشخصالخاصةنسطوريوستعاليمرفضقدكيرلسكانفإن

بحضورعلمطينيةالقسطنأساقفةرئيسفإناإلفخارستياعنهتعاأيضارفضكما
أنهعلىاإلفخارستيافىرمزيةحرقيةبطريقةوليسحقيقيةبطريقةالمستحجسد

التحولعقيدةأيضئارفضأنهكماإلهيةذبيحةالفريضةهذهفىيرىال

المسيحودمجسدوحلولوالخمرالخبزءاختفاأى33ثاألالنأولنأه

أوحه3ألالاللهأأأهولالمزدوجالحضورفكرةيقبلأنهإالمنهمابدال
وفىالمسيحجسدوجودهوالمزدوجالحضورمغوالمقصودول4هأ3

معاالثالثةالعناصرهذهوجودأىمعاوالخمرالخبزوجودالوقتنفس

والخمرالخبزإلىباإلضافةحقيقةالمسيحجسد

الربافىءالعشاعنتتكلمالتىالكتابيةالفصولإلىنسطوريوسرجعولقد
وفى224132لو626203مت112292كو1

يأكلمنيالقائلةالمسيحكلماتشرحيحاول4102رقمىالشذرات
هذهبأنيعتقدفهو665يوفيهوأنافىيثبتدمىويشربجسدى
ماذاقائأللءيتسافهولذلكالالهوتإلىوليسالجسدإلىتشيراآلية

يقولهماإلىولنصغالجسدأمالالهوتنأكلهلإذننأضلى
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بموتتخبرونالكأسهذهوشربغالخبزهذالخاكلمافإنكمبولسلمطؤب
بالقولشرحهنسطوريوسويواصل1116كو11ءيجىأنإلىالرب

الخبزهذامنبلالالهوتهذامناكلغكلمايقولالالرسولقإن

المسيحإنالالهوتوليسالجسدنأكلبأنناعديدةمراتيكرروالرسول
إن93جسدىكلمةأضفتالذىأناولستجسدهعنيتكلمنفسه

الناسوتهوالربانىءالعشافريضةفىنسطوريوسعنهيتكلمالذىالجسد

يقبلالألنهالقسطنطينيةأساففةرئيستعاليمكيرلصررفضىالالهوتوليس
طبيعتينكانالوكمااالتحادبعدالناسوتوعنالالهوتعنتتحدثبأن

جوهرىقوىاتحادالطبيعتينلينتئمالذىاالتحادأنيعتقدفهومنفصلتين

الالهوتفإنامتزاجأواختالطبدوننفسهالوقتوفىانفصالبدون
أنكماومجدهوقدرتهعلمهفىمعهوأشركهالنأسوتعلىألوهيتهأضفى

فيهنشتركالذىفالجسدولذلكالتاسوتضعففىأيضااشتركالالهوت

يقولكيرلسالقديسكتبولقدعادئاجسذاوليسالكلمةجسدهو

نشتركالفإننامخلصناالمسيحجسدالمقدسالجسدفىنشتركءعند

تأكلوالمإنلكمأقولالحقالحقيقولالسيدفإنعادىجسدفى
ويعلق635يوفيكمحياةلكمفليمىدمهوتشربوااإلنسانابنجسد
جسدهواإلنسانابنجسدأنتظواالبالقولاآليةهذهعلىكيرلس
جسدفإنهحياةيعطىأنعادىإنسانلجسديمكنفميفوإالمثلناعادى
أسقفبينالخالفنقطةنالحظوهنا4أجلنامنإنسائاصارالذىذاك

عنصرينبوجوديعتقدنسطوريوسالقسطنطينيةوأسقفاإلسكندرية
الخبزبأنيعتقدوالالربجسدثموالخمرالخبزاإلفخارستيافىنحتلفين

موجودالربجسدأنبلالناسوتإلىأوالربجسدإلىيتحوالنوالخمر
تحولدونوخمراخبزايظالنوالخمرالخبزوأنوالخمرالخبزفىوحرفافعأل
العنصرينهذينيالشىالفمرواالخبزفىالربجسدوجودوأنتغييرأو

3أ3ة57822الس332232

681ا48الثاقالمجلدالمسيحىالفكرتاريخكتابنا

761271هوتعاحياتهلوثرمارننالمصلح

هأكاهـول4لممأاةك72حاه311ذ5ال82

581الئانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحنادكور
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وهكذاالرببجسدوالخمرالخبزاتحادعمليةهويحدثماكلأنعقيدتهفى

اتحادعنعبارةنسطوريوسمفهومبحسباإلفخارستيانطالربحضورفإن

نظريتهإنالتجسدعمليةفىالحالهوكماتغييرأوتحولعمليةوليس

هذاأنكمااأللمافىالمصلحلوثرمارتنونظريةكثيراتتفقاإلفخارستيافى
الالهوتإنبلذبيحةليسالالهوتأنفكرةفىنسطوريوسمعيتفقاألخير

نسطوريوسمفهومكيرلسرفض14المقدمةالذبيحةهذهتقبلالذىهو

الكلمةالالهوتبهالذىالجسدهواإلقخارستيافىالمقدمالجسدأنيعتقدألنه
الحياةهوألنهيقولطكتبولذلكالناسوتعنينفصلىالالالهوتألن

نفسههوقالكماللحياةمانخاجعلهبجسدهاتحدولماكإلهطبيعتهحسب

وتشربواإلنسانابنجسدتأكلوالمإنلكمأقولالحقالحقأيضا
يكونأنيمكنكيفإذمثلناإنسانجسدأنهنفكرأنيجوزفالدمه

الحرماننط124كتبولقدالخاصةطبيعتهبحسبياةللحمانخاإنسان

يمنحالربجسدبأنيعترفالمنكلمحروئافليكنيقولعشرالحادى
جسدبأنهبالحرىيقولوالنفسهاآلباللهكلمةجسدوأنهالحياة

34للجميعحياةيعطىأنالقادراالبنجسدأصبحألنهمحمى

هلاآلقالسؤالكيرلسالقديستعاليمفىالمتخصصينبعضسألاولقد
يسوعجسدفعألهىاإلقخارستيابأنويعلميعتقداإلسكندريةمعلمكان

منوبالرغمروحىأممادىالحضورهذاوهلمعاوالكلمةالتارفي

السؤالهذاأمامءالعلمأانقسمفقدالموضوعهذافىكيرلسالقديسوضوح
5ستايتزجثمال4ءطالالميشوفىمنفكلفريقينإلى

لوفسوأخيزاولولحطهرنكادولفاأللمانىلمالعاوكذلك3ءأسكأ
المادىوليسالروحىالمسيحبحضورعلمكيرلمقديسالأنيعتقدطههأ
بشريةلحومالتهاميعنىالاألفخارستيافىاالشتراكأنمؤكديناإلفخارستيافى
نفسهكيرلسيقولكما

101501761271لوئرمارتنالخضرىجرجىحناالقمالدكتور14

حنانياالكنسىئمرعالمجموعة775اوهنسطوريوسإلىلسككلالقديمرسالة24

03ه403كسابالياس

222الثافىءالجزالمسيحىالفكرءعتارالخضرىجرجحتاقىالالدكتور34

741

http://www.ebnmaryam.com



ثوماثيوسثمدا3بورالعالممنكلرأسهوعلىالثانىالفريقما

اإلسكندريةأساقفةرئيسأنفيعتقد4اهباتيفولوكذلكهأ15

إنبلحقيقىحضوروالخمرالخبزفىالمسيححضوربأنويغلميؤمنكان
صاراالعنصرينهذينوأنالمسيحجسدإلىوحرفافعأليتحوالنوالخمرفبزا

القديسوتعاليميتفقاألخيرالرأىأننعتقدإننا44أاللوغوسجسدفعأل
وعدمالطبيعتينبوحدةذلكإلىاإلشارةسبقتكماعلمألنهكيرلس

والخمرالخبزهذافىأيضاموجودانالجسدمعاللوغوسفإنانفصالهما
الحقيقىالمسيحجسدإلىتحوالاللذين

هوقالإذاالحياةيريدمنلكلالحياةخبزهواإلفخارستيافىالمسيحوأن
فىاالشتراكبأنيعتقداإلسكندريةمحلمإنالحياةخبزأنانفسه

فهوالمقدسالجسدهذايتناولونالذينلكلاألبديةالحياةيمنحاإلفخارستيا
أيضاويقدسومطهرطاهرالمسيحجسدأنكما4الحياةوواهبحياة

تصبحاإلفخارستيافىتشتركالتىالبشريةفالنفس0164وأرواحناأجسادنا
إناخرمكانفىويقول74صهرهابحدكالفضةالمعةطاهرةنقية

القديسويرى84للمريضالروحىءوالشفاالصحةيهبءدوااإلفخارستيا

فإنالمسيحمعالقويةالعميقةللوحدةوأداةرمزااإلفخارستيافىكيرلس

تذوبفكماالمسيجفىواحدابهافنصيرفيهوتدمجنابهتتحدنااإلقخارستيا

تخترقالخميرةأنوكما4واحدسائلفىذوبهماويختلطالشمعمنقطعتان
كلنايغيرناأعماقناأعماقإلىيدخلعندماالمسيحقكذلكوتخمرهكلهالعجإن
كاففهوصغيزاكانمهمااإلفخارستيامنءجزأصغرإنوكلياجزئيا

ءالجزهذافىموجودالمسيحيسوعسيدناألنهذهالتغييرلعملية

أنيعنىالالواحدةاإلفخارستيافىكبيرعدداشتراكبأنكيرلسويعلم
كيرلسأنومع1فيهالمشتركينبتعددتعددأوقسمالواحدالمسيح
فىيشتركأنيستطبعحتىطاهراتقئانقئايكونأنالمشتركفىيشترط

786584و3

94ل37ءاه483

5ه375حه4831

4751ءه01
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33754ع163
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فيهملوالتهاونوالتراخىالفشلعدمعلىالمؤمنيحثأنهإالإلقخارستيا
قلبهفىيعزمأنعليهبلوأخطائهضعفاتهبسبباإلفخارستيانطاالشتراك

يعتقدكما2اإلفخارستيافىباشتراكهتليقمسيحيةعيشةيعيشأنعلى
وقتلالجسدوقمعالخطبةعنلالبتعادقوةللمؤمنتمنحاإلفخارستيابأنأيضا

3القداسةحياةفىالتموعلىوتساعذهالشهوات

ألنهاالروحيةاالمتيازاتهذهكلاإلنسانيهباإلفخارستيالنىاالشتراك

يمنحأنمقدورهفىليسالعادىاإلنسانجسدفإنالمتجسدالكلمةجسد
الحضورعقيدةعلىاإلسكندريةمعلمويشدد4الهباتهذهلالنسان
فعألموجودانالمسيحيسوعودمجسدإناإلفخارستيافىوالفعلىالحقيقى

وهذاجسدىهوهذاواضحةيقةبلىقالالسيدألنكنائسنافىالمائدةعلى

أنعلينايجببلرمزئاأومجازئاالقولهذانعتيرأنيجبوالدمىهو

يسوعودمجسدإلىقعألتحولتقدوالخمرالخبزالعناصرأدطنعرف
وصفكلتفوقالتىاللهبقوةالمسيح

يجب6دمويةغيرذبيحةهىاإلفخارستيابأناالسكندريةمعلمويعتقد
ممارستهاالهراطقةحقمنوليسققطاألرثوذكسيةالكنائسفىتمارسأن

حضوربأنيعلمكيرلسالقديسأنجيدايتضحالسابقةاالقتباساتمن
بمعنىبدلىحضورهوبلمزدوخاحضوزافقطليسوالخمرالخبزفىالمسيح

تقريئاوهىالمسيحيسوعودمجسدإلىوحرئافعأليتحوالنوالخمرالخبزأن
قكرةعلىكميزايشددوهوالكاثوليكيةالكنيسةبهاتنادىالتىالعقيدةنفس

معاوالالهوتالجسدكلهالربجسدوحقيقةفعاليتناولالمشتركأن

أنيعتقدقهوذلكعلىءوبناالطبيعتينبينالفصلعمليةيقبلالألنه

روحىطعامفهىاإلنسانحياةتغييرفىوعطمةفعالةقوةلهااإلفخارستيا

االسكندريةمعلممعنتفقإننافيهاللمشتركيناألبديةالحياةتمنحالتىوهى
أنالمؤمنوعلىالربالسيدأعطاهروحىطعامهوالرباقءالعشاأنفى

موتوإعالنقيهالالشتراكالربمائدةحولالمجتمعيناإلخوةمعبهيتغذى

أنموضوعفىاالسكندريةمعلممعنتفقالولكنناألجلناالربوقيامة

2ل37حاه13754343حاا

3ءك7رح97و3ك27ح2410و21

127563ء79210و3

همتحاورفضقاومهمالذيناألريوسيينجماعةبالهراطقةلىككلالقديسيقصدربماأ
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وهنا01الموتمنبهانخلصلكىنتناولوأننااألبديةالحياةتمنحإلفخارستيا
الحياةعلىنحصلطريقهاعنكوسيلةأوكأداةالمائدةكيرلسالقديسيقدم

فىباشتراكنااألبديةالحياةعلىنحصلاالأننااألمرحقيقةوفىاألبدية
لشخصقبولناعنداالبديةالحياةعلىنحصلبلالربانىءالعشاأواإلفخارستيا

بسيادتهواعترافناكمخلصللربقبولناوعتدوفادكمخلصيسوعالرب

فىواالشتراكالتقدميمكنناعندئذبهنخلصوتصرفاتناحتاتناعلالمطلقة

طريقعناألبديةالحياةوننالنخلصلكىنشتركالفإننااإلفخارستيا
الربشخصفىفعألحصلناألننااإلفخارستيافىنمشتركبلاإلفخارستيا

ينتبهأنيجبأخرىنقطةوهناكاألبديةالحياةعلىوبهالمسيحيسوع
فىاالشتراكفاعليةإنالربانىءالعشافريضةفاعليةوهىءالقارىلها

اإليمانوعلىالمشتركعلىبلنفسهااإلفخارستياعلىتتوقفالاإلفخارستيا

مغذئاطعاماقعأليصبحالمائدةفىاالشتراكإنللمشتركالربيمنحهالذى
فىلالشتراكوخضوعبإيمانالمؤمنيقتربعندماللمؤمنوتعزيةولذيذا

علىإذاتتوقفالااإلفخارستيقفاعليةاللهبكلمةروحياوالتغذىالمائدة
الحاليأيةعلىوإيمانهفيهاالمشتركحالعلىتتوقفبلفيهااالشتراك

أخرىكتبفىعالجناهأنسبقالذىالموضوعهذافىنسهبأننريد
هذافىبتوسعالشخصىرأينايعرفأنيريدالذىالكريمالدارسفعلى

أسابفاكتبناهماإلىبالرجوعالتكرمالموضوع

523733األولالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالضالدكتور1
481681الثانىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجمحناالقسالدمحمور2

761271هوتعاحياتهلوثرمارتنالمصلحالخضرىجرجسحناالقسالدكتور3

ءالجزهوتعاحياتهكلفنجونالفرنسىالمصلحالخضرىجرجسحناالقسالدكتور4
الكتابهذامناالضر

القديىكتاباتمنأعالهاقتبستاهاالتىالمراجعدراسةالرجاالربانىءاللعشاالخاصالموضوعهذالدراسة
ألالحءساكلةالحطأله5نأهحأعولح254هـ43ةأيفئااآلتيةالمراجعثمكيرلس

85ءهول9324م7ة4أ3ماه082572ؤ

طألححهولمأس4هس4ساول33ال36ولاأهولءاطاهأس4لها5ع3أغحأ4ول3اسك8ال4ح5

7748091811ة

03حألحولول93832ةال7أء2581اهة

ولحأغطح5ح4ث252ه1232ةلىكحطالحث6أةأح4ع53صأح14اولء4ول3
اولالألحح14اث3805ءسءاح

هساو7769ةال3ةه3الةكؤ7أءالآةل455أح24طه53ول4زمما

3883ال1صالكهنوتعحانعوض

403503كسابياسالحنانياالكنسيالشرعمجموعة
سابقاذكرتالتىكتبنا
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المريميةكيرلسالقديستعاليم

للقديسةاإللهوالدةلقبمنحلعقيدةاإلسكندريةمعلممفهومهوما

وتعاليمهتعاليناالختالفهووماالعقيدةهذهوشرحفهمكيفمريم
والدةعبارةمنبدألالمسيحأمكلمةيستعملأدطفضلالذىنسطوريوس

البروتستانتيةاإلنجيليةالكنائستفضلالذىاالصطالحهوومااإلله

المسيحيسوعأمعبارةأواإللهوالدةعبارةاستعمالتفضلهلاستعماله
استعمالناعدمأواستعمالنافىعقائدىخطريوجدوهلالمسيحأمعبارةأو

مريمللقديسةاإللهوالدةللقب

أسئلةوعلىاألسئلةهذهعلىاإلجابةالفصلهذافىاللهبنعمةنحاولسوف

القديمملتعاليمالمدققالدارسإنالمريميةالتعاليمبموضوعمتعلقةأخرى
معلمأنيالحظمريميسةللقداإللهوالدةلقببمنحالخاصةكالرلس

لمكيرلسفالقديس824سنةقبلاللقبهذاقطيستعمللماإلسكندرية
النزاعقبلأى824سنةقبلألفهاالتىكتاباتهفىاإللهوالدةعبارةيستعمل

السابقةالفترةهذهقفى7المسيحيسوعالربشخصيةحولالنسطورى
منؤيذعبارةيستعملاإلسكندريةأساقفةرئيسكانالنسطورىللنزاع

ويرجع8ءالسمامننزلالكلمةوأنالجسدبحسبءالعذراالقديسة
كانكيرلسأنحقيقةإلىالفترةهذهفىااللهوالدةلعبارةاستخدامهعدم

األريوسيةللتعاليممقاومتهوهىأخرىعقائديةمواضيعمعالجةفىمشغوال
كتبهاالتىالطويلةعقائديةالرسالتهفىمرةولألاإللهوالدةعبارةظهرتفلقد

بلقبجديرةمريمبأنفيهايقولوالتى824ستةفىءالصحرافىلرهبانه
يقبلونهالوالذينالكنيسةءآباوقبلهبهمعترفاللقبهذاوأناإللهوالدة

فىمشكوكبتعاليمينادونبلىالالعقائدىجهلهميظهرونيستعملونهوال
95كسيتهاذرثوأ

أألء8عطح7االأهول4ساح3أ015اأح4ع13ألح3أء4لمموءولءاء4ء53أ

ءةولعال7ح72عولغاألوالأا03720791

283أطألس3إسأألأ13924ةك9677ح

893ل4ولاأءطع05حط39و6

302الثافىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدكمور
كابناإلىالرجرعالرجااإللهوالدةلمقيدةنسطوريوسومفهومبتوسعالموضوعهذالدراسة8

061861302802الثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخ

151

http://www.ebnmaryam.com



أندونوسنسطورتعاليمبهايرفضلكىالرسالةهذهكيرلسكتبقد
يكنلماألمرحقيقةوفىفيهاالقسطنطبنيةأساقفةرئيساسميذكر

استعمالهعدمأولمريماإللهوالدةلقبقبولبعدمنادىمنأولنسطوريوس

ثيودوريوسمعلموهوالطرسوسىديودوريوسفإنالكافىالشرحدون

تلميذديودوريوسبعدهءوجااإللهوالدةعبارةاستعمالرفضالمبوسبستى

يسوعاإلنسانأمهىمريمالقديسةبأنفعلمءوسطاطريفاواتخذثيودوزيوس
الكلمةألناإللهوالدةأيضاوهىالجسدناحيةمنداودابنالناصرى

التعليمبنفسنسطوريوسعلمولقدولدتهالذىاإلنسانهذافىيسكنكان
يشرحأنشريطةاإللهوالدةلقبفقبلالمبوسبستىثيودوريوسبهعلمالذى
نسميهاأنيمكنبلالكلضةتلدلموأنهااإلتحادبسببالكلمةأمبأنهاجيذا
جنيئاحلالذىبطنهافىاللوكوسالكلمةاستقبلتألنهااإللهوالدة

المسيحأماصطالحاستعماليفضلنسطوريوسأنهعلى6فيه
دئهالمسشقبلةأوكريستوتوكوسمههءءة135

نسطوريوسرفض16اإللهوالدةعبارةبدلثيودوكوسهـء5

يخشىكانألنهالكافىالوافىبالشرحيحطلمإذالمريماللقبهذااستعمال
كلقبلاآلبمنالمولوداألزلىالكلمةاإللهيةالطبيعةالطبيعتينبينالخلط
والطبيعةاآلبوجودمنذموجودألنهلوجودهبدايةالوالذىالدهور

كانالحمللحظاتمنذالكلمةهفيحلالذىالناسوتأوالبشرية
الهوتإنكارأوعزلهماأوفصلهماوليساالثنينبينالتمييزيريدنسطوريوس

الهوتيرفضنسطوريوسأنالبعضفهملقدذلكالبعضاعتقدكماالمسيح

ؤلذلكأيضئاكيرلسفهمهماوهذالمريماإللهوالدةلقببرفضهالمسيح

تظهروهناتعايىوضدالقسطنطبنيةأساقفةرئيسضدءشعواعنيفةبثورةقام

اعتبرنسطوريوسالطبيعتينخلطأوالطبيعتينبينالتمييزمشكلةجديدمن
يجبولذللثبالناسوتالالهوتخلطيعنىللهمريمبأمومةالمناداةأن

لحظاتمنذفيهيحملكانالذىالجنينولدتبلاللهتلدلممريمأنتوضيح
مريممنوكيانهبدايتهيأخذلمالالهوتهذاوإنالالهوتالكلمةالميالد

ولدتبدلاستقبلتاالصطالحنسطوريوسبفضلأ

68780618614302802الثافىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخكتابناانظر6

6ا3حولول3ء73
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كانوالكلمةءالبدمنالكلمةكانمريمتكونأنققبلاآلبمنل
الطبيعتينبينإلتمييزعمليةتقودأنكثيرايخشىفكانكيرلسوأمااللهعند

فىومسيحينابنينوجودأىاالزدواجيةإلىيسوعأمأواإللهوالدةبينأو
هىمريمأنعلىبشدةنئرقدسكيرلفإنذلكعلىءوبناالواحداألقنوم
أمهىبلالكلمةوأصلمصدرهىمريمأنذلكيعنىوالاإللهوالدة
الكلمةفيهحلالذىذإك

هوجوفىأوأصلهأخذالكلمةأنفكرةوإصراربشدةيرفضكيرلسإن

قالذىولذلكأيقولنسطوريوسإلىكتبفقدولذلكمريمءالعذرأمن

منالجسدبحسبولدإنهعنهييلاآلبمنوؤيذالدهورصقبلوجذ
وجودهاةءبداأخذتقداإللهيةطبيعتهأنالوالدةهذهتعنىأندونامرأة

بعدثانيةوالدةإلىمجاجةتكنلمالطبيعةهذهألنالقديسةءالعذرامن
الدهورقبلكانالذىإنيقالأنوالحماقةلهلامنألنهاآلبمنوالدتها

خالصناألجلولكنثانيةبدايةإلىوجودهاحتاجلآلباألزليةفىوالمساوى
امرأةمنولدإنهعنهقيلالسببلهذاامرأةمنوولدبشرئاجسدااتخذقد

منبسياالانساناالسابقفىولدقديكنلمألنهالجسدبحسبولدوإنه
الخلولأواإلتحادأنعلىفيهوحلالكلمةنزلذاكوإذالقديسةمريمءالعذرا
تجرأواولذلكالقديسونءاآلبااعتقدوهكذاالرحمفىوهوحدث

بدايتهيأخذلمالكلمةطبيعةألنليسااللهوالدةالقديسةءالعذرايدعواأن
وهوعاقلةبنفسالمقدسالجسدولدمنهاألنهبلالقديسةءالعذرامن

بحسبولدإنهعنهقيلالذىالكلمةشخصيابهاتحدالذىالجسد

26الجسد

القديسأنجيدايتضحالعديدةاألخرىكتاباتهومنالرسالةهذهمن
اإلشارةسلفتوكمامريمللقديسةاإللهوالدةبلقبكثيرايتمسككيرلس

كاا7117752ول11171الكملم42هلش7مةأه03حإح3أهاعالأيأ62752ة
5لماهكدلة774ح8ألس33طكانأالسالأسأأ4أ83ولسأل3ةاول11كانولأسالث

اليالأهيالأكلأل96110ا83

692792كسابالياسحناقياالكنسىالثرعمجموعة
انظرلمريماإللهوالدةلقبمنحعنأبحاثعدةكيرلسكنب

أءهه73أ7رة

775ءه775391ءاه2
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هوفهاءالعذرامنووجودهأصلهأخذالكلمةبأناعتقادههذايعنىال

ءالعذراألنبالحرىبلالكلمةعنهذايقالأنوالجهلالحماقةمنإنهيقول

والدةتدعىأنفيمكنجنينهافىحلالذىالكلمةأحشائهافىحملتقد

اإلله

ئنحاإللهوالدةلقببأنوصريحةواضحةبطريقةيعترفكيرلمفإن
مصدرتكنلمفهىبطنهافىبالتاسوتالالهوتاتحادبسببلمريم

نسطوريوسأنلنتذكرالالهوتفيهكانالذىالجنينحملتبلالالهوت

فيهحلالذىذاكأمأنهاشرحناإذااإللهوالدةمريمدعرةبإمكانعلم
الدهوركلقبلاآلبمنالمولودبينالتمييزيريدنسطوريوسكاناللوغوس

منخوفاالتمييزيريديكنفلمكيرلسأماأرضنافىءالعذرامنوالمولود
لسرهدئايعتبرلمريماإللهوالدةلقبرفضأنرأىولذلكالفصل
36التجسد

الذىالخاصاللقبهوثيوتوكوساإللهوالدةلقبأنكيرلسويعتقد

أنداعىفالاإللهوالدةهىمريمتكنلمفإنيقولإحمعهبمريميليق

بذلكيعلمكمااإلنسانأمأواللهاستقبلتالتىأوالمسيحأمبلقبنلقبها
يلدنلمأخرياتألمهاتتمنحأنيمكناأللقابهذهفإننسطوريوس

فهىالمسيحفىكانالكلمةأنوبمابالجسدالمسيحولدتأنهافما46المسيح
اإللهوالدةإذن

إالتلدالاألمإنيقوللمريماإللهوالدةلقبمنحعقيدةيشرحولكى
الجسدإالتلدلماألمبأننقولالفإنناذلكومعالروحيمنحواللهالجسد

6وجسداروخاكلهاالنسانذلكمنونقصداإلنسانولدتنقولبل

كلهاإلنسانولدتالنههاوجسذاروخاكلهلالنسانأئااألمندعوأننانكما
كيرلسالقديمفهومحسبفهىللكلمةامامريمندعوأنإذنفيجب
66اإللهوالدةبلقبجديرة

67536حاه0م

46كة67ء36210ةك77ءا86ة775ءاه2ه672
7367556فوللمالررأهع2ط7زأطءهس03ءاحة8صولحال7حولآلوا507حولاحا

263

كك317777777ةال8لكن62ء72ه

451

http://www.ebnmaryam.com



التمسكيريدمنطريقتعترضالتىبالصعوباتاإلسكندريةمعلميعترف

يذكرلماللقبهذاأناالعترافاتهذهضمنومنلمريماللقبهذابمنح

فقدذلكومعالنيقوىالرسلقانونفىوالالمقدسالكتابفىالصراحة

هذلىأينفمنأليصاباتلقولباقتباسهالمقدسالكتابإلىالرجوعحاول
يبينجسداصارالكلمةشرحهوفى134مرإلىرلىأمتأنىأن

الذىالكلمةولدتالتىوهىءالعذرامريمالقديسةبطنفىحلالكنلمةبأن
أحشائهافىكان

التجسدعمليةعنحديثهوفىاإللهوالدةتدعىقهىذلكعلىءوبنا

االتجسدالعمليةهذهأنيؤكدءالعذرامريمبطنفىتضتالتى
القديسإنبلللتجسداألولىاللحظاتمنذمريمءالعذرارحمفىتمت

التجسديومبأنقحددالتجسدعنحديثهدنىذلكمنأبعدذهبكيرلس

76المسيحموتيومأيضاهوالجمعةيوموأنالجمعةيومكان

اإليمانقانونفىيذكرلماللقبهذابأنالخاصاالعتراضعلىردهوفى
هذاوأنالمجمععلىبعدمطروحةتكنلمالمشكلةهذهبأنيقولالنيقوى

الجسدحسبؤيداالبنأنوبمااآلبجوهرمنهواالبنأنقيلالمجمع
نيقيةإيمانقانونبأنكيرلسويعترف86اإللهوالدةإذنفهىءالعذرامن

هذامنحوءاآلبابعضولكنالعقيدةهذهعنواضحةبطريقةيتحدثلم
مريملقبواءاآلباوبعضاإلسكندريةمدرسةفإنصحيحوهذالمريماللقب
والدةلقبعنوافياشرحااإلسكندريةمعلمأوريجانوسيقدملمأاإللهبوالدة
رئيسالكسندروسأنكما96روميةألهلبولسلرسالةتفسيرهفىاإلله

غريغوريوسإنبلعاديةبطريقةاللقبهذايستخدمكاناإلسكندريةأساقفة
7اإللهوالدةمريميدعوالمنكلجرمالنزنيزى

هواستعملالذىأئنامميوسالقديسأستاذهإلىكعادتهيرجعكيرلممإنا
بخصوصتعليمهالمصرىقديسناشرحوكما17مريمللقديسةاللقبهذاأيضا

377576كا4ولاليال44هـأه2362كل

77586حاه0هةآءاه0حيالء25152و61سأأءءع333و

861الثاقالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالضىد96
7ه434ال0711كاه2ولءألولاع237كااالسأع3م0428

7احهكألألكالله33923
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اهىأخرىلمشكلةتعرضفقدلمريماإللهوالدةقب

مريمعذراوية

فقدلمريماإللهوالدةبلقببشدةتمسكاإلسكندريةأساقفةرئيسأنكما

دعاهاالمسيحءألوصفهوفىمريمالقديسةعذراويةبفكرةشمدةبأكزتمسك
وإن37طاهرنقىأصلمنؤيذالمسيحفإن27والقداسةالطهارةبكلية

يكنلميوسفوأن47القدسالروحوبقوةمعجزيةبطريقةحبلتءالعذرا
أنمؤكذاالعقيدةلهذهشرحهكيرلسويواصلاللهالبنالمتبنىاألبإال

7طبيعيةغيربطريقةالعالمإلىالدخولسلطانيملكالذىهووحدهالله
اآلخرونيولدكماوولدطبيعتنامثلبشريةطبيعةمنجسدهأخذلقد

الطبيعةنواميسلمالعاإلىبدخولهكسرلقدالطريقةبنفسبهئحبللمولكن
0167نينهااقوو

ءعذراالميالدوبعدهءوأثناالحبلقبلمريمءالعذراوظلتكانتلقد

إشومنهاالكنابيةالنصوصبعضاقتبسالعذراوىالحبلىعقيدةيؤيدولكى

ميالدبأنويعتقد742ءإشعياوخاصة91امثال8396

حبلمعجزةوهىالعظمىللمعجزةبسيطةمقدمةإاليكنلمالمعمدانيوحنا

التىالحقيقةهذهلناتؤكداألناجيلوأنجنسيةعالقةبدونءالعذرامريم
فعألحدثت

شديداتمسكااإلسكندريةأساقفةرئيستمسكاألنطاكيينبعضانتقدلقد
معترضافقالالسموزاطىاندراوسوخاصةالعذراوىالميالدبعقيدة

فإذاعذراويتهاإذنفقدتفهىطبيعيةبطريقةحبلتقدمريمكاشهإذا

يعنىفذلكءعذراالحبلوبعدءوأثناقبلوظلتكانتمريمأنبفكرةتمسكنا
سيدةبطنمنطفليولدأنيمكنوكيفحقيقئايكنلمالميالدهذاأن

اقتبساالعتراضهذاعلىردهوفىءعذراالميالدبعدالسيدةهذهوتظل

مغلفايكونالبابهذاالربلىفقالالنبىحزقيالقولاإلسكندريةمعلم

67527ح7110

67537ء7110

47لىولله938ءل37حاه678ءولهاس132و612

7ر775ا8ولالالهـولأه23ك962

92967567ول

651

http://www.ebnmaryam.com



مغلفافيكونمنهدخلائيلإسإلهالربالنإنسانمنهيدخلواليفتحال
ائيلاسإلهمنهدخلالذىالمغلقالباببأنيعتقدقهو4422خر

وحتى77اللوغوسهواسرائيلوإلهءعذرإظلتفإنهاءالعذراإلىيشير

ءالعذرافإنءالصحرافىالملتهبةالعليقةمثلإلىيرجعالفكرةهذهيؤيد
87بكمالهامحتفظةوظلتتغييرأىفيهاأوعليهايطرأأندونابئاولدت

عجيبحدثالكلماتبهذهيحالمسميالدكيرلسالقديسوصفولقد
وعظيمللطبيعةفائقحدثع0811075معجزى89775حول

فهمكلويفوقالطبيعيةالقوانينكلتحذىحدث072721575ر322

ث67د123ىوصإلهىحدثل081107تإه1237ووصف

062675حءعذراوظلتثاابنءالعذراولدتلقدولة0081107

98437275حآالمبدونمريمءالعذراولدت

مريمالقديسةأنقكرةعنوحماسبشدةأيضايداقعكيرلسالقديسإن
مريمبعذراويةتمسكهتبينعباراتعدةواستعملءعذراالمسيحميالدبعد
ولدتأنبعدءعذرامريمالقديسةظلتلقدقولهونهاوبعدهالميالدقبل
دائمةمريمإن8ميالدهبعدأمهعذراويةالربحفظولقد97الوحيدابنها

28قطتتزوجلمإنهاالعذإرىزينةوهى18إالبتوليةتاجوهىالبتولية
القديسشعاليمنلخصأنيمكنناهناإليهاأشرناالتىالكثيرةالنصوصهذهمن

إنمريمءالعذراللقديسةاإللهوالدةلقبمنحاآلتىفىالمريميةكيرلس

ويذالذىالمسيحيسوعبانجهاوخيقتءالعذراعلىحلالذىهوالروح
يسوعابنهاميالدبعدمريمظلتجنسيةعالقةأىبدونمعجزيةبطريقة

قطتتزوجولمءعذرا

نأقىوهنامريمالقديسةءللعذرااإللهوالدةلقبكثيراكيرلساستعمل
هوماوهوطرحناهاأنسبقالتىاألسئلةقائمةفىاألخيرالسؤالإلى

تستعملهلاستعمالهالبروتستانتيةاإلنجيليةالكتائستفضلالذىاالصطالح
هوومايسوعأمعبارةأمالمسيحأمعبارةأواإللهوالدةعبارةأولقب

8ه2675م

8ا775يو2ول177وو2ة

58267528ء1137ةاللهة3ز082

367577اح2367اول

271167587وول

97ل167ارا7ح
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المريميةهاتعاهىوماوقفها

الكتائسأنواألرثوذكسالكاثوليكاإلخوةمنكثيراعققدخطا
لحياتهاأومريمللقديسةاهمامأىتعيرالالبروتسقانتيةاإلنجيلية

ككلمةالمقدسالكتاببأقوالتتمسكاإلنجيليةالكنائسأنفيهشكالمما
المقدسالكتابأنوتعلنتؤمناإلنجيليةالكنائسأنوبمابهاالموحىالله
عنقيلماكلوتقديراحترامبكلإذنتقبلفهىاللهمنبهموحىهو

المقدسالكتابإنمريمالقديسةعنالكتابيقولفماذامريمالقديسة

الذىالحوارفىالوضوحكلواضحهذاعطفاشمكائامريمللقديسةيعطى
وبمحبتهبفضلهاللهوانتقاهااصطفاهاالتىالمباركةالقديسةوبينالمالكبيندار

احتراماتحملعاطرةرقيقةتحيةالمالكوجهفلقدفقطنعمتهألساسوعلى

مريموتدهشءالنسافىأنتةمبارعليهاالمنعبملهاقائألوتقديرا
زادوالذىلسيدهامشعبدةمتواضعةتقيةإنسانةفعالكانتألنهاوتضطرب

تكونأنشرفوهوالمالكلهايعلنهالذىالعظيمالشرفهوابهاواضطرخوفها

العكلالشرفهذاامنححتىأنامنتقولبهاوكأنىالخلصليسوعائأ
بنعحتهالربإختارهاالتىالمباركةالقديسةقامتالمالكعنهاانصرففعندما

لكىأليصاباتقريبتهاإلىمنطلقةالمسيحيسوعللمخلصائأتكونلكى
عندماولكنالعجيباإللهىالتدخلقصةلهاوتحكىبسرهاإليهاتفضى

الذىتالجنينبطنهافىتحملكانتالتىأليصاباتالمرأتانهاتانتقابلت

لحظاتهفىأيضئاجنيئامريمتحملهكانتالذىلذاكوالمعلنالسابقيكونسوف

خطايايرفعالذىاللهحمليكونسوفوالذىكإنسانالتكوينمناألولى
األولىصرختالمرأتانهاتانتقابلتعندماائيلاسونحلصالعالم

تقديرمنيالهإلىرلىأمتأتىأنهذالىأينفمنقائلةاليصابات

لكلومستحقجديرطبعاهوالذىيسوعللجنينفقطليسواحترام

الذىذاكألمواحترامومحبةأيضاتقديربلوعبادةومحبةواحترامئقدير
كلهاالمسيحيةاألجيالتنظراللحظةتلكمنذالمسيحيسوعبطنهافىتحمله
فقطنعمئهأساسعلىواصطفاهااللهأحبهاالتىالنقيةالطاهرةسةالقديإلى

إذالعطبمةقديستنالصوتصوتهاوتضموحبواحترامبتقديرإليهاتنظر

جميعتطوبهاسوفنعمتطوبنىاألجيالميعاالنمنذفهوذاقالت
يتكلمهووفيماالكلماتهذهاالنجيللنايسجلالسببولهذااألنجيال
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والمديينحملكالذىللبطنطولىلهوقالتالجمعمنصوخهاامرأةقعت
هذهعممالسيدةهذهعلىإجابتهفىالسيدأنصحيحرضعتهمااللذين
هذايننىلمولكنهاللهكلمةيسمعونالذينكلعلىالطولمطداالسعادة

وسعيدةمالؤبةفهىمريمالقديسةبهامتازتالذىالسامىالعظيمالشرف

اللهمنحهاالتىالمرموقةالعطبمةالمكانةإلىننظرعندمااإلنجيليينفنحن

بأنأيضاونعترفجيدانعرفمريمالقديسةإلىفقطونعمتهبفضله
تكونلكىفقطونعمتهمحبتهعلىءوبنااألزلىقصدهحسباختارهاالله

مريمالقديسةإلىتنظراإلنجيليةوالكنائسالخلصالمسيحيسوعالبنهأما
والقداسةللتقوىحىكمثالالشعبإلىتقدمهابلالوتقديرباحترام

يقولكماوقداستهاوتقواهاومجياخهابهايتمثلواأنوالرجالءالنساوتحث

317621بعبإيمانهمأفتمثلواسيرضهينهايةإلىانظرواالرسول

اإلنجيليةالكنائسوتعتبرا3قى2و51361311ابط1و

الحياةفىاتباعهيجبوالقداسةوالتضحيةالتقوىلحياةحئامماألمرحمالقديسة
اإلنجيليةالكنائسأنوبماالصلوإتلهاتقدممعبوداأوإلفاوليستالعملية

بدونعميفاقوئااتحاذااتحدتاالمسيحيسوعالربطبيعتىبأنوتعلمتؤمن
المسيحيسوعسيدناأملقبإسئعمالأيضاتفضلفإنهاامتزاجأوانفصال

بالربوحبلتءالعذراالقديسةعلىحلالقدسالروحبأنأيضاتعلمأنهاكما
وأنبشرىتدخلأىبدونللطبيعةفائقةمعجزيةبطريقةالمسيحيسوع
حقوإلهحقإنسانهوالخلصالمسيحيسوعالرب

المجلدةالمحىالفكرتاريمالحضرىجرجبخاالقىالدمحورإلىالرجوعالرجاالعذرارىالمالدموضوعلدراسةه
91ء961الولا

إلىئمالفصلهذافىذكرناهااقىالكيرةواالخباصاتحاباتإلىالرجوعالرجااإللهوالدةلعقيدةكيرلىالقديىمفهرملدراسة
را6ءرا7ممأه8تححأكاثه3اأالفالءكتر6827كال3كم43ول4ألء439ألء3كهأل8ألل45لماع

7حأأأألألا3أأولأ834أمحأأغولاالول0315يم3أال8ثهءول23ه0128ك
ولاساألادلهاالالإحأ3أوله3أاح3لال433كأء3هألأ337963حأل3ءولولح3اههأعة63
ولنحولءلالغحهءحأأهول4ا3أححاه0ح84أحهوي639ةهحةلراأح015
3ؤأطءهكأ3خأثااهأ4اححأسفىاههأ4كلع3أ4ولكالحولح34ح8عولاع

720794هـ2ؤول43أل961ا27الحأتحطح015حلم615252ح4ولءاأةاة8ءكهعس4
ءلح4أهولء3638262وةكاله33لة44ول5ي2311ءأكه74ةك47ء043
هعاء4لكول34أعءكالةالألع9آممااح3اهنةكئ33ء33وهافأأهولقف3شولءألاحه4ذالغ
4اح4األحاولء43ألاا7مص411أ71ةاءأهولولكلنهسولءألءاغ4أ4لماح4ع1أاس3كا3

7و73و5ولكأحسأكهنأسأألء3ء4ول3والأولول8ءءأ294915ا93
ماال3نأولحال4343أع4حعاههاءولهـ3ألحش13و35خال3قءكة5الأ3فىء4نا
4ألسءاهسءول44ا4هءولةأللعألكل43133ةءع03ساسحفىقكهإكحولخ4ءحا7س3ءك3أع
53أعس74969112و4و6ةول3انالعاحغ3الحكاش3حةداءلماطألول3ع4ح3غال

34ايا4و7791الالهيالولطعك3أثاو87

03603د6928931030433كابالياسحنانياالبهسىالرعمجمرعة
0691ثيرتوكوسالمسكينمنىالقصص

7ه47الدينعمودكيرلالقديىباقىجورجالثماس
األرنوذكىالمفهومفىمريمالفديةابعقونادرسالفمص
861ا32106أ712هـ6الثانىالمجلدالمسيحىالفكرتاريمالحضرىجرجحناالقىالدمحرر
بلهمربمأمومةبخصوصاالفاالمجلدفىذكرناماالىالعدبدةالمراجعأنظر302802
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عاثمرتالثاللفصل

كيرلسالقديسكمابات

الخمسةالقرونشهدتهمالذينءاآلباأعظممنواحداكيرلسالقديسيعتبر

الكنيسةفىظهرمعلمأعظمإنهحسحءأكرىفعنهفاالاألولى
يالحظكيرلسالقديسكتاباتيدرسالذىإن1أريجانوسبعداليونانية

المصدراعتبرهالذىالمقدسالكتابعلىفقطليساإلطالعسعةءعنابال

الوئنيينكتاباتعلىبلوحدهاءاآلباكتاباتعلىوالهلتعااألول
يقدمألمالوثنيينالكئاببعضكتاباتوهاجمدرسفقدولذلكأيضا
ضاللهاومبيناإياهارافضاالجاحديوليانوساإلمبراطورلكناباتدقيفاتحليأل
التفكيرعمقأيضئاعنهغيرففقداالطالعبسعةتمئزالمصرىقديسناكانوإن
والبحثالدرسومحبةالحجةوقوة

لحكنعنينمعميفاكانأنهإالسلسئاسهأليكنلمأسلوبهأنفمع
برتعتولذللثهموتعاءاالباوكتاباتالمقدسةبالكتبواسعةومعرفةواقتدار
منذاحتلتالمسيحىالفكرتاريخفىجداالهامةالمصادرمنمصدزاكتاباته
الجامعاتفىجداهامةمرموقةمكانةاالنحتىوتحتلبعضهاظهور

يترجمألمكتاباتهلبعضالترجماتبعضحياتهفىظهرتوقداألجنبية
رابوالأيضاقاموكذلكالالتينيةإلىأعمالهمنبعضامركاتوريوسماريوس
األرمينيةاللغةفىكتاباتهبعضظهرتذلكوبعدالسريانيةإلىهابترجة

اللغاتبعضوفىواأللمانيةواإلنجليزيةوالفرنسيةوالعربيةواألثيوبية
ىخرألا

يرفونالللذينطمليجذاعطمةخدمةالترجماتهذهقدمتولقد
قداليونانيةاألصليةالنصوصبعضألنأحمعللعالمبلاليونانيةاللغة

2الترجماتهذهبعضنملكأنشالظاولحسنضاعت

ءحداء836133سنةأوبرجاكالكاثوليكىالراهبالعالمقامولقد

0311ءالءولول02

2ا43سولء9718713

3احفىح05س7ءاس3841أمو
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كلوليسكيرلسالقديسكتاباتمنجمعهأمكنماكلبجيعولولح3
مجلداتستفى8361سنةفىالالتينيهـةباللغةالعظيمالكنزهذاونشركتاباته

الذىألالءمينالمشهوركىالكاثوليلمالعاءجاذلكوبعدضخمة

الالتينيةباللغةمجلذا712فىقوضعهاءاآلباأقوالبجمعقام

التىكيرلمىالقديسكتاباتوترتيببدراسةالنابغةلمالعاهذاقامولقد

فىأيضاوجدهاالتىالكناباتبعضإليهاوأضافأوبرمجموعةفىوجدها
باللغةالعلميةالموسوعةهذهوظهرتول4مايوالكاردينالكتابات

وجودمنوبالرغمضخمةمجلداتعشرفى95814سنةفىالالتينية
حتىأنهاإالالموسوعةهذهفىءاألخطاوبعضاألبوكريفيةالنصوصببض

المجهودننسىوالالثمينالكنزهذاعلىتحتوىالتىالوحيدةالطبعةتعتبراآلن

3بوسىىباألنجيليكافىاإلنجليزىالعالمبهقامالذىالضخم
فىوتشرهادقيقةعلميةبطريقةكيرلسالقديسكتاباتجمعحيثول5ءال

مجلداتلمسبعفىالالتينيةباللغةأكسفوردفى8681سنة

الضخمالعميقألمحيطهذاعلىجداسريعةولونظرةءإلقااآلنولنحاول

والتفسيريةالعقائديةالكتبمنجداكبيراعدذااإلسكندريةمعلمكتبفقد

ترتيبعلىءالعلماواتفقالمسيحيةوالتعاليماإليمانعنوالدفاعيةوالجدلية

الزمنمنحقبتينعلىأعمالهتقسيمأو

إلىاألدلممانشاطهبدايةمنبهيرثسكتبهطكليشملاألولالقسم1
وجمعوالبحثالدرسعلىالفترةهذهفىاهمامهركزولقد824سنة

مهاجمةفىوخاصةواليهوديةوالوثنيةاألريوسيةمهاجةفىثمالمعلومات
ونقدهااألريوسيةالتعاليم

444ستةبموتههىوتن824سنةمنتبدأوالتىالثانيةالفترةأما2

الكرستولوجيةالمواضيعلمعالجةعقائديةكتبكتابةفىجهدهكلكرسفقد

والرسائلالتفسيريةالكتبوبعضالمسيحيسوعالرببشخصالخاصة

كتبهاالتىالكتبإذنهىفما

4الهكمأعول73وءأعهحا0ولحم52و

33حال3ع91ةالعفىالسههم43ةء177665أااءولهول7غأه3ع774767676241و5
لماأثح9713
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العقائديةمبه

6طسطعكهالاكهالكنزإمحمابأ

الكنزكتاباإلسكندريةمعلمكتبهاالتىالعقائديةالجدليةالكنبمن
علىالكتابهذاويحتوىيمحولسفى3ميميسيوسصديقهإلىأهداهالذى

االعتراضاتوذكرالمقدسالثالوثلعقيدةتفسيروهوبنذاوثالثينخمس

ءبشىالكتابهذافىكيرلسيأبلمعليهاوالردالثالوثعلىاألريوسية
وإبيفانيوسالكابادوكيينءاآلباأمثالالسابقينءاآلباأقوالذكربلىجديد

اقتبسهاأقوالعنعبارةالكنزكتابثلثفإدنأثناسيوسأستاذهتعاليموخاصة
يقدمأنكيرلسواستطاعأريوسضدألثناسيوسالثالثالكتابمنكيرلس
ربماكتابتهتاريخفىءاآلراوتضاربتومقنعحىبأسلوبالكتابهذا
لهذاترجمةأولأنبالذكرجدير5247أو324أو214سنةفىكتب

مباريفى3151سنةفىالالتينيةاللغةفىظهرتالكتاب

ألهأل3حالحوارمحماب2

كتابفىكيرلسالقديسشرحهالذىالموضوعمنفالكنابهذاويتناول
وجوهراالبنلجوهراآلبجوهرومساواةالمقدسالثالوثأىالكمز

الزمنفىأبدئالقدسوالروحاآلبمثلحقيقىإلهاالبنوأنالقدسالروح
علىويحتوىالحوارأسلوبالكتابهذافىاستعملولقدمخلوفاوليس
ميميسيوسصديقهإلىوأهداههرمياسصديقهوبينبينهحواراتسبعة

سنةحوالىالكنزبعدكتبهولقدأيضاالكنزكتابلهأهدىالذى

طح35حطه8ويدعىالوحيداالبنبتجسدالخاصةالتعاليمعنمحماب324
4سهولحهك88ءفهألرهـهفف

كيرلسكتبهاالتىاألولىالكتبمنالكتابهذاأنءالعلمامنكثريعتقد

هذفىالقديسحاولولقد9التسطورىالنزاعءأثناوظهرت

6ل66937ة03ءالح22ححم498ال58ءول6813

47لما3حول6813ذحلح43693758842

8ال3ألح43اا17ةل37ح83610ا421

859لكأح343ل7وح363110
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مننفهموماذاالمسيحكلمةتعنىماذااآلتيةاألسئلةعلىاإلجابةلكتاب
اتحدوكيفإنساتااللوغوساللهكلمةندعولماذعمانوئيلكلمة

المقصودهووماالجوهريةالوحدةنشرحأنيمكنناكيفباإلنسانالكلمة
اإللهوالدةعبارةتعنىماذابينناوحلجسذاصاروالكلمةبحبارة

ع3زأء4أ3المستقيماإليمان4

اإليمانفيهاويشرحكيرلسكتبهاالتىالرسائلعلىالكتابهذايحتوى

اإلمبراطورإلىالرسائلهذهأرسلولقدبهوعفمفهمهالمستقيم
أركاوىاإلمبراطورأختىواألميرتينأدوكسوزوجتهالثافىثيودوسيوس

قبل034سنةفىالرسائلهذهكتببالخارىالكبرىأختهوإلىومارين

1األولأفسسمجمعانعقاد

نسطوريوستجاديفضدمحماب5

كرسولقد034سنةفىوكتبهقصولخمسةعلىالكتابهذيحتوى

ءالعذراللقديسةاإللهوالدةلقبمنحموضوعلمعالجةمنهاألولالفصل
المسيحشخصفىاإلزدواجيةعقيدةشرحاألخرىاألربعةالفصولوفىمريم

11يسوع

ناتمالحرا6

ا2نسطوريوستعاليمضدكيرلسأصدرهاالتى

حرماناتهعندفاعرسالة7

التىللحرماناتعقائدىنقدبكتابةالسموزاطىاندراوساألسقفقاملقد
هذاعلىردا134سنةفىاإلسكندريةمعلمكتبوحاالكيرلسبهانطق

31أفسسمجمعانعقادقبلالنقد

1ه675اه3311ا2

675111ءه9ك8أال3ءأل3ط042ح942زاال5ءول3إ28ا3
67521اهح68363

67531ح683131
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41ئيودوريطسانتقدهاالحىللحرماناتهتعاعندفاعرسالة

عشراثنىتفشرللحرمانات9

مفصلتفسيرالكنابةأفسسمديتةفىالمؤقتسجنهفرصةكيرلسانتهز
011الحرماناتلهذه

اإلمبراطورإلىكمبهادفاعرسالة01

سنةفىأو134سنةنهايةفىكيرلسكتباإلسكندريةإلىعودتهبعد
هذهرسالتهفىدافعولقدالثانىئيودوسيوساإلمبراطورإلىرسالة234

الذىالسببأيضاموضخاأفسسمجمعوبعدقبلتصرفاتهوعننفسهعن
بلبيمنهمالتفرقةيبذرلكىليسالمالكةالعائلةأفرادإلىكتبأجلهمن

يشكرثمكأسقفعاتقهعلىالملقاةبالمسئوليةمنهشعوزاإليهمكتب
61اإلسكندريةإلىبالعودةلهبالسماحتكرمهعلىاإلمبراطور

مريمءللعذرااإللهوالدةلقبمنحعنبحث11

للكنابرفضنايعنىلمريماإللهوالدةلقبلمنحرفضنابأنيعتقدوهو
534544071سنةحوالىالبحثهذاكتبوقدالمقدس

واحدالمسيح21

يعتقدفهوالمسيحوحدةعنعقائدئابحئاالكتابهذافىكيرلسقدم

مسيحينأوسيدينإلىنقسمهأالويجبواحدرربواحدسيدالمسيحبأن
زمنىأنهكمالهأيامبدايةالأزلىاللهمثلفهومرتينولدالكلمةفإن

فإنذلكعلىءوبناالجسدبحسبولدتهالتىمريمءالعذرامنبوالدتهأيضا

اإللهوالدةهىمريم

مجموعةنصوص31

المقاالتتفسهىأضهامجتملءاآلباأقوالمنمجموعةكيرلسجمعلقد

67541ح38310هـ2ال9ألح283هـ89

الالهأه4ء914110ءمر39م49

61ك67ح8833410

293267571و
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األولأفسسمجمعفىقرئتالتىاألبحاث

األبولوناريوسيةعلىهجوم41

طائفةتعاليمقيهايهاجموالتىمايوالكاردينالاكتشفهاالتىالشذراتبعض

91الهاتعاورفضالبالجيةعنأيضاكتبأنهكمامتطرفةأ18أبولوئاريوسية

المرتديوليانوساإلبراطورتعاليمضددفاعه51

فيهايهاجبمكتبثالئة263سنةلنىالمرتديوليانوساإلمبراطوركتب
ثيرهاتاولهامنتشرةكانتالكنبهذهأنويبدووالجليليينالمسيحالجليلى
بعدالعظيمقديسناكتبلذلكالخامسالقرنفىحتىالبعضعلىءالسمى

الكنبهذهعلىردارائغاضخفابحئا334سنة

الدفاعيةالتحفةهذهمنلنايبقلمفصألئالئينعلىالكنابهذاويحتوى
التىالطريقةنفسكيرلسالقديساتبعاألخيرةالعشرةالفصولإالالحقائدية
عليهاوالردوتفنيدهاحججهماقتباسفىخصومهعلىالردفىأثناسيوساتبعها

عومقنعةبطريقةمبيئاوأساسهاالمسيحيةعنالمدافعويشرحبندابنذا
فالسفةبعضأنذاكرااليونانيةالخرافاتعلىبهاالموحىالمقدسةالكتب

كماالمقدسالكتابمنالساميةوالتعاليمالعلياالمثلبعضاستوحوااليونان

اآلتيةالنقاطشرحأنه

سفرفىمذكورالمالوثعليهاثوحيدوالمسيطرالكونخالقهوالله

معجزاتالتجسدلعمليةللوصولبالسقوطاللهحمح162التكوينأتك

ءالشهدانعبدالولكنناالمتجسدالكلمةنعبدالهوتهعلىدليلالمسيح
فىباإليمانتبررواالذينإنالمسيحالهوتعنالجديدالعهدكتابتكلم

2إلبراهيمأوالدبالحقيقةهميسوعالمسيح

1581ه3حاه1690ةوحه491هال5الح19674

اوطهأال3ناه5األحء15434ه13ح015و

م75حأه3ه3اوه4ءكالحرركء3ألسا4ء764636ة

يالءكلعال4بالعولطوالههفى713044ها72

حس3212ةلهاهـ3ء2911913

ح7اللعوك

كواستنفىالمراجعانظر

2737الثافىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجىحنادكتور
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التفسيريةمؤلفاته

مؤلفاتهوحجمهاعددهافىبكثيرفاقتالمقدسللكتابالتفسيريةمؤلفاته

لمالتفسيريةمؤلفاتهمنوأفضلأقوىالعقائديةكتاباتهأنعلىالعقائدية

روحىمعنىلهالقديمالعهدفىنصكلأنموضوعفىأريجانوسمعيتفق
تبنتهالذىالنظامنفسالتفسيريةأعمالهفىائبعفقدذلكومعحرفىومعنى

تفسيرهفىيعاتيئلمأنهكماوالرمزىالحرفىالتفسيروهواإلسكندريةةبكني
واللغويةالتاريخيةبالناحية

القديمالعهدتفسير

والحقبالروحالعبادة09

ويحتوى12كامألمجلذاالدولسمينلهكرسضخمتفسيرىكتاب
بالديوسصديقهوبينبينهحوارعنعبارةوهوفصألعشرسبعةعلى

للالنهفى

وخاصةوالسامريةالمسيحبيندارالذىالخوارإلىكيرلسالقديسويرجع

4ويوالحقبالروحلآلبيسجدونالحقيقيونالساجدونلهاالمسيحقول
بلالناموسينقضلكىليسللعالمالمسيحءمجىأنفكرةيؤيدولكى42

منالنصوصبعضاختاربالروحالعبادةهىالحقيقيةالعبادةوأنليكمله

آدملنايقدمالكنابهذامناألولالفصلففىاألولىالخمسةاألسفار
الشيطانومنالعبوديةومنالخطيةمنالخالصعلىالحصولوطريقةءالخاطى

يمنحالذىهوالمسيحأنمبيناثرحهيواصلوالثالثالثافىالفصلينوفى

والخامسالرابعالفصلفىويتحدث23والخطبةالعبوديةمنوالتحريرالتبرير
يبينالسادسالفضلوفىوالخالصالتبريرهذاءإزااإلنسانمسئوليةعن

والشامنالسابعالفصلوفى32اللهمحبةهوخالصناأساسأنكيرلس
عنصوزا931الفصولفىلنايقدمثم42القزيبمحبةعنيتحدث
والرموزالكنيسة

72آح33186ا321ةالهكأكمم813ءا18

37522زا5ام

كثز375ه778

مل8437ء88
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وكهنوتالمسيحيةسةللكنيرمراأوصورةاالجتماعخيمةفىيرىهو

عشرالرابعالفصلوفى2الجديدالعهدكهنوتإلىإشارةهوالقديمالعهد
للمسيحيتعبدونالذينإنالطهارةعنيتكلمعشروالسادسعشروالخامس

الفصلوفى62فيهاعيبالطاهرةنقيةكذبائحذواخهميقدمواأنيجب

هذاكتب72الفصحعيدوخاصةيةالراألعيادعنيتحدثاألخر
214824سنةبينماالكتاب

ء1هكجالفير2

ويحتوىالختارةالفصولبعضشرحأوتفسيرتعنىفيرالكلمةإن
هذاففىالسابقللكتابتكملةويعتبرفصألعشرثالثةعلىالكنابهذا

والتىولىاألالخمسةالكنبمنفصولبعضكيرلسالقديساختارالكتاب

منالسبعةالفصولفىلناويقدمالفدائيةألعمالهأوللمسيحرمزافيهايرى
ءاآلباأنيعتقدفهوالتكوينسفرمنالفصوللبعضشرخاالكنابهذا

سيدناإلىيشيررمزهموآخرينوأوالدهيمإبراهنوحهابيلآدم
82المسيحيسوع

فىالرمزيةالطريقةنفسواتبع92الخروجلسفرفصولثاللةكرسولقد
إلمماإشارةوالمنصحالفوخروفالمشتعلةمولىعليقةفىيرىفهوالتفسير

الرمزيشرحهيواصلالالويينلسفركرسهالذىالفصلوفىالمسيحسر
المسيحآالمإلىترمزالسفرهذافىوردتالتىواألوامروسالأنمبينا

3وتطهبرنا

منالختارةالفصولبعضلنايقدمعشروالثالثعشرالثانىالفصلوفى

تقديموعنالموعدأرضليتجسسواأرسلواالذينالجواسيسعنالعددكتاب

تشيرءاألشياهذهفكلالنحاسيةالحيةوعنالمحلةخارجكذبيحةءحمرابقرة
3االمسيحإلى

كثرحاه7كثز6528وءاه38331

يءاه88واحهااا96592ءاة83و73
37512ااا21ح3هءاه0ئ983

ولطهمألألاالكاقكح13عو3181احاه80اصاالكاؤإكه1813
ح42ء8وكواستنكتابفىاالخرىالمراجعبعضان
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ءإشعيالسفرثرح

األسفارلتفسيركتابتهبعدكتبهوقدءأجزاخمسةعلىالكتابهذايحتوى
7رقمالمجلدفىالتفسيرهذانصونجدالمقدسالكتابمناألولىالخمسة

23أيمولمحموسوعةفى

الصفاوءاألنبياألسفارتفسير4

االثنىاألسفارلهذهكامألتفسيراحمسفرلكلمقدمةكتبولقد
33عشر

الشذراتبض5

العهدمنوهناكهناالمبعالرةالتفاسيرلبعضالمقتطفاتبعضإليناوصلت

إرميااألنشادنشيداألمثالالمزامإرالملوككتابئمنلبعضالقديم
روخبانيالادلطقياحز

الجديدالعهدتفسير

يوحناالقديسإنجيلتفسير6

ويحتوى8051سنةباريسفىالالتينيةباللغةمرةألولالتفسيرهذاظهر

اختفىقدالكنابهذاأنالشديدولألسفاءجزعشراثنىعلىالكتابهذا

ىالاالقتباساتوبعضوهناكهناالمبعثرةالشذراتبعضإالمنهيبقولم

الدارسيستطبعواالقتباساتالشذراتهذهومنالكئاببعضاقتبسها
رفضفلقدالعظيماإلسكندريةمعلمجهايتمتعالتىالعقائديةالموهبةيدركأن

االبنجوهرمساواةرفضواالذين4وأتباشأريوستعاليمقوىمقنعبأسلوب
شرحهوفىمخلوفاوليسءشىلكلخالفااالبمعكانوأنهاآلبلجوهر
لخطبةنتيجةليستالجسديةاألمراضمأنبفكرةنادى923ليوحنا

بطريقةيرتكبونهاالتىالخطاياعلىإالالتاسيحاسبالاللهفإنالماضى
فعلية

القديسأنيالحظالتفسيرهذامنالباقيةالشذراتلهذهالدارسإن

23كا075ح51015ايه09

39175133ك4ا3ءول2813
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والدةلقبإلىأونسطوريوسإلىبعيدمنوالقريبمنيريشاليرلس

التفسيرهذاإنالقوليمكنذلكعلىءوبنامريمءالعذراللقديسةاإلله

فىثرعكيرلسأنالبعضويعتقدالنسطورىالصراعانفجارقبلكتب
824043سنةفىمنهوانتهى524سنةفىكتابته

لوقاإنجيلتفسير7

القديسإنجيلتفسيرأماعقائدئادفاغايوحناالقديسإنجيلتفسيريعتبر

األسكندريةمعلمألقاهاعظة651منمكؤنةسلسلةعنعبارةفهؤلوقا

منهاكاملةعظاتبمالثإالالتونانيةالمصادرتحتفظولمشعبهمسامععلى
السابعأوالسادسالقرنإلىتاريخهايرجعالتىالسريانيةالطبعةولكن

علىالنسخةهذهأيضئااحتوتكماعظة651العظاتبهذهلنااحتفظت

رؤحأنالعظاتلهذهالدارسويالحظالهامةوالتواريخالمعلوماتبعض
نطقالتىالحرماناتإلىيشيركيرلسأنكماعلهايسيطرالنسطورىالجدل

ألقيتالعظاتهذهأنيعنىوهذا36رقمالعظةفىنسطوريوسضدبها
03403نهايةفى

متىالقديسإنجيلتفسير8

األنطاكىوأفرايمطءه5س4حأل3ولزالبيزنطىليوانساحتفظلقد
االقتباساتوهذهمتىإلنجيلالتفسيريةالشذراتببعضالكئاتمنواخرون

فسركيرلسأنعلىدليلاألخيراألصحاحإلىاألولاألصحاحمنالعديدة
824063سنةبعدكتبأنهيبدوماوعلىكلهمتىإنجيل

أخرىتفاشر9

أهلإلىبولسلرسالةكيرلسللقديسالتفسيريةالمقتطفاتبعضتوجد
سائلالروبعضانيينالعبرإلىسالةوالركورنثوسأهلإلىورسالتيهرومية

الرؤياوسفرالرسلوأعمالمرقسوإنجيلالكاثوليكية

37543رحاه37161حاه71ا8188و9793

اول2813ا38ءحيماعوم3مر79إحة4ءولطحء33اه5أءع933أاهعأ
سأأط4لحالهـح5سءالءور1013798133ولصمم3ط243ك

33نذع275حاه974و5ولع3أ8أللاله9381838143ء4حقولهـع
813ط361ةحكز79م89

3الأح6327و473كاؤالكمعول813الولءءز7م88
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ظاثه

العظاتمننوعانيوجد

ومما414444سنةمنعظة2وهى73القيامةعيدعظات1

فقدتاقد244344سنةعطىأنلهيؤسف

القيامةعيدبمناسبةيةرعظةسنةكليلقىأناألساقفةرئيسعلىكان
وتثبيمسهالهرطقاتلرفضعقائديةتعاليمعلىالعظاتهذهبعضاحتوتولقد

58رقمالعظاتفىنالحظفإنناولذلكوعقيدتهمإيمانهمفىالمؤمنين
جوهرنفسمنوأنهاالبنوأزليةتجسدحقيقةعلىالشديدالتنبير7172

العظاتبهذهكيرلسالقديسأرادولقدأيضااألزليةفىلهومسايراآلب
اآلبلجوهراالبنومساواةأزليةأنكرتالتىالهرطقاتضديدافعأن

متنوعةعظات2

651علىغتوىوعظجةموسوعةيعتبرلوقاالقديسإلنجيلتفسيرهإن

ماوعلىمختلفةمناسباتفىألقيتعظة22العظاتهذهإلىيضافعظة

أفسسمجمعءأثنا134صيففىألقيتالعظاتهذهمنثمانيةأنيحتمل
مريمالقديسةعناولولح479969977رقمالعظةهىعظةوأشهر
83مسأففىمريمكنيسةفىوألقيت

للقديسالمتسوبةاألبوكريفيةالعظاتبعضأنءالعلمامنالبعضيعتقد

93األصليةالعظاتوسطءاإلختفاإلىطريقهاوجدتكيرلس

ئلهرسا

علىيحتوى4الرسائللهذهكامألمجلدامولحمينلمالعاكرسلقد
رسائلعلىتحتوىالرسائلهذهأنيعتقدونءالعلمابعضأنعلىرسالة88

77573ء18919310

77583ء42410أعاهةلهاةول491واولح15ا44292ة871أ

أءرف6681و8988ة

دراسةالرجاعظاتهلدراسة

ءكثثأملهةولحه1121ه3242

سأالءنأولولةاللماحةكألحح3ا8انلح83م

93يمطس8ءعطصألمز79م89الكابثعلمسول913ط91

ك77ح39015مو
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4أققطرسالة6هىكتبهاىالترسائلهوأنكيرلسإلىنسبتبوكريفية

والقوانينالتعاليمتخصومختلفةكثيرةمواضيعالرسائلهذهفىنوقشتولقد
الدوللينوالعالقاتوالدولةالكنيسةبينوالعالقةوالمدنيةالكنسية

والعقائديةالفكريةالمدارسبينوالصراعالغربوفىالشرقفىوالكنائس

نسطوريوسإلىأرسلهاالتىبالعقائديةتدعىالتىرسالتهالرسائلهذهوأهم
تعبركوثيقةالعقائديةالرسالةهذهيونيو22يومفىأفسسمجمعقبلولقد
سنةفىأيضاالرسالةهذهقيلالكبيرليونأنكماالكاثوليكىاإليمانعن

355سنةنطالقسطنطبتيةمجمعأيضاوقبلهاخلقدونيةمجمععليهاووافق054

احيالطعك89

رولكالقديسمؤلفاتلدراسةالمراجعبعض
لىولولء43ءأحالةحلكألل4أفهح83هولف435ءحعط78361945اهول

ولنةكألهالأكلناهطء32هح81ها348أيال77965ةووا3الح7أل01
3هـال66143ثهء4كأعول3ح55ةنا55علما31015301

ناح4سافف03917291أءهحه39ااها21ء911امةطنثدلحهألولطكء
ءكلىعولةأل3أكهولهمول7اعنأهم4ه3ح35ل4ةاحكهناههطأعول33ولهـ4ةهول

سأه4هولاو7ة5لاله3ك4مأةبع47يعفأككنح4ءكافةأحييلدع4لةالألال8249هـ3فىف
4سء3هولاههأز4س5لم3ع

الءس40حءطك9313494ا47ولممح3ق8لة43أل35لحمةاكهأء3حص3هأ
اع410حلثاسأولهولعبرووار4ءحهاكأ15األءأما4سلل4كاأكأااللهكحكحكهلم

عهـحه3لمه54كهحأا15لعح4فكشال36حفا3791وط473ة
8يا3ة144أسا15لعه4400أطولة20ايمو4هـيهـ68ط4ءهع3

عااع4لولعاس1أكةأكسا8الءايو906ااول3اهـأكحاحكهأكأللهالهكه3ةاح
ةعح33ءانأول35أطص3ثاه305هاء4ولطحاولألحساطحلة3أ4ءز3اول
33عأول435هءهناسع3همألحلؤمللىحه4سكهاحههكاماالسأولسح3ان3
ولءعولهـال5هولء5ه3اعأ35ولحألهثلماططءألك3لمأ35لوس2ألاه0ممرههم43

زيةلواإلئحواأللمانيةالفرنسيةباللغةراثعةقائمةيقدمالذىولولع28713ه8محمابأيضاانظر
كيرلنلكتاباتوالالتينية

والالتينيةواإلنجليزيةالفرنسيةباللغةرائعةقاشةيقدمالذىولأفىعول26713ه8محنابأبضاانظر
كرلىبكتابات

03حءولولكأههحع1نأل3أكألهح4ء41ءاههأء

62222ألعولهولولعكؤهثم41أدعطعاحطز3238

43ولءكأاههحممةاهصأأ431كاعل3الءف79619ولك4أليالأ3
5حأكاأأاللأأ
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األوللفصل

ورفءاههءالكرستولوجيةالتعاليمتطور
المسيحيسوعالرببشخصالحاصةالتعاليمأ

مجمعإلى134سنةاألولأفسسمجمعبعدهن
ة15سنةخلقدونية

تتجاوزلمالتىالقصرةالفترةهذهفىالكرستولوجيةالتعاليمتعرضت
عديدةوتغييراتخطيرةتطوراتإلى134154سنةمنعائاالعشرين

فىعقدالذىالمجمعوخاصةمختلفةومجامععاتوابئمستفيضةومناقشات

بينالمؤلمالمحزناالنقسامنتائجهمنكانالذى154سنةخلقدونيةمدينة
مارووكنيسةالشرقكنائسبعض

تاريخعرفهاالتىالفتراتوأحرجواكئفأخطرمنتعدالقصيرةالفترةهذهإن
ففىالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالتعاليميخصفيماالمسيحىالفكر
سألهالذىالسؤالحولمضىوفتأىمنألنىالمناقشاتزادتالفترةهذه

اإلنسانابنأناإقالناسيقولمنأفيلبسقيصريةفىلتالميذهالمسيح

الرببشخصالخاصةالختلفةالمفاهيمءالجزهذافىندرسأننحاولوسوف
أوالكنيسةفهمتوكيف134154سنةمنالحقبةفىالمسيحيسوع

التطوراتنعرضسوفالمسيحأيسوعالربشخصالكنائساألصحبالمعنى
أوأتيخوسظهورثماالولأفسسمجمعبعدحدئتالتىالكرستولوجية

سوفكماالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودومناداتهالمألءط15أوطيخا
أيضانعرضمهوتعاأتيخوسوحرمالقسطنطينيةمجمععننتحدث
ذلكوبعدمنصبهإلىأوطيخارجوعقررالذىالثانىأفسسمجمعلدراسة
الثانىأفسسمجمعقراراترفضالذىخلقدونيةمجمحبالتفصيلأيضاندرس
كنائسبعضبينحدثالذىاالنقسامالمؤلمةالمحزنةنتائجهمنكانوالذى

مازلناالذىاالنقسامذلكروماوكنيسةاالسكندريةكنيسةوخاصةالشرق
اآلنحتىائارهمننعانى
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وعالمةلغزارضيعاطقألناأرضعلىظهورهمنذيسوعالمسيحان
2متالوجودمنوإزالتهعليهءالقضاأظافرهنعومةمنذالكثيرونحاول

طفلبعدوهوذراعيهبينأخذهلماحمعانالشميخالنبىلهيتنبأألم6181
ائيلإسفىمحميرينوقياملسقوطوضعقدإنهقائالاألولىأيامهفىرضيع
ولهذاولغزاعالمةحياتهفىالمسيحكاننعم243الوتقاومولعالمة

يقولمنوهوالحيوىالسؤالهذافيلبسقيصريةفىتالميذهسألالسبب

خالللتالميذهالربسألهالذىالسؤالوهذااإلنسانابنأناإنىالناس

ولقدوالرابعوالثالثوالئانىاألولالقرنكنيسةعلىطرحاألرضيةحياته
كلكنيسةحاولتكيفالمسيحىالفكرلتاريخالسابقينالمجلدينفىدرسنا

التعاليمظهرتهناومنالسؤالهذاعلىاإلجابةالحصورهذهمنعصر

المسيحفىرأىفالبعضالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالمتنوعةالختلفة
البعضأنعلىفقوإنسائاالإنسافيهرأىاآلخروالبعضفقطوإلفاإلفا

إلفاوقداستهوصالتهوتعبدهتقواهطريقعنصارإنسائافيهرأىاالخر

المسيحهوأنتبالقولبطرسالعظيممديسامعاتفاقهمالبعضأعلنولكن
الجسدفىظهراللهالتقوىسرهوعظيم6161متالحىاللهابن

361تيمو1

المعلمينبعضحاولالتىالمتنوعةالختلفةاألجوبةبعضدرسناأنسبق

دراساتنافىرأيناولقداألولىاألربعةالقرونفىتقديمهاأيضاالمنائسوبعض

المتطرفةالتعاليمبعضاألصحبالمعنىأوالهرطقاتمعظمأنالكرستولوجية
لهذهمقاومتهموفىهرطوقيةتعاليماعئرتسابقةتعاليملدحضظهرت

همسقطواهرطقةاعتبروهاوالمىعصرهمفىالمنتشرةأوالسابقةالتعاليم
العقيدةعنبعيذامتطرفينشطؤاأوجديدةهرطقةفىأنفسهم

الكرستولوجيةالعقائدلتاريخالدارسفإنالسبباولهذا1األرثوذكسية
كلانفضاضبعدالمختلفةالعديدةالكرستولوجيةالتياراتوتكاثرتوالديالحظ

التعاليمالكرستولوجيةأالتطوراتهىمااآلقىالسؤالنطرحوهنامجمع

4517صالثاقءالجزالخضرىجرجسحناالقمالدمحمورالمسيحىالفكرتارج1
0919
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والتىأفسسمجمعبعدحدئتالتىالمسيحيسوعإلرببشخصلخاصة

خلقدونيةمجمعبعدالمؤلمالمحزناالنقسامإلىاألمرنهايةفىأدت

التىالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالعقائديةالتياراتهيما

شرحفىندخلأنقبل134154سنةمنالفترةهذهفىانتشرت
بهانادىوالتىالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالعقائديةالتفصيالت

دقيقةصحيحةبطريقةاألمورنفهمولكىالزمانمنالحقبةهذهفىالبعض
واألحداثالشخصياتبعضعلىجدايعةولوصنظرةنلقىأنبنامجدر

والتعاليمالتياراتوتطوراألوضاعتغييرفىجداهائادورالعبتالتىالتاريخية
جيةلوستوالكر

الكرستولوجىالصراعلنىجداهائادوؤالعبتالتىالشخصياتهذهأول
الفترةهذهفى

ممحألءكاعالكبيرليونالقديسرومها

004وسنة093ستةبينولدأنهيحتملحياتهعنالكثيرنعرفال

فىساميةمرموقةمكانةيحتلكانإيطاليابشمال50حح2توسكانفى

يوحباصديقهمنطلب034سنةففىكشماسالكاثوليكيةالكنيسة

أيامفى3هوتعابخسطوريوسالخاصةالوثائقبعضيترجمأنكاسيانوس
قبلاالختيارعليهوقعولذلكماهزامحنكاسياسئاكانسلستينوسالبابا
كلففقدعديدةودينيةسياسيةبمهماتليقومرومهلكنيسةبابايصيرأن

وقعوعندماذلكفىجحوناإلمبراطورعائلةءأعضابعضلمصالحةبالتوسط
أو3كأكاده13لسكستوسوخليفةرومهلكنيسةبابايكونلكىاالختيارعليه

لكىمرستليناليهفأرسلواالغالبالدفىسياسيةمهمةفىكان3كأح
األسقفوهو044سنةفىباباتوجرومهإلىوصولهوعندحاأليرجع
رومهلكنيسةواألربعونالسابع

2ألناكاامنوكل5كألكثكه37050ةأءمهكهطأ

ال31241211الثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالحضرىجرجسحنادكنور3
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التعصبلدرجةمتحصمئاالعقيدةأرثوذكسىالشخصيةقوىليونان

هذاظهرولقدرومالكرصىاألولىالكرامةءالعطااألحيانبعضفى
اإلسكندريةأساففةرئيسإلىأرسلهالذىالخطابفىالئعصبأوالتحمس

فقدبالخضوعفيهيطالبهمرقسللقديسخليفةسيامتهبمناسبةديوسقوروس

القديسأنفكمامعناهمايقوللهأرسلهاالتىالتهمئةرسالةفىلهكتب

أنمرقستلميذعلىيجبلهوخاضعابطرسللقديستلميذاكانمرقس
بعضليونالقديسحاربلقدبطرستلميذوهولمعلمهأيضاخاضعايكون

والمانيكيينالبالجينجماعةمثلعصرهفىظهرتالتىوالتعاليمالهرطقات
كتبولقدوحركتهأوطيخاضدئركزاكانالعنيفصراعهأنعلىواخرين
إلمماالعقائديةالرسالةأوهعالتومباسمتعرفالتىالشهيرةرسالته

المسيحيسوعالربشخصعنهتعافهاشرحالتىفالفيالنوس

البالدالبرابرةغزاعندماولانأأ4أتيالالملكبمفاوضةليونالباباأيضاقام
فىأيضاتفاوضكمارومهأتيالفتركمفاوضاتهفىونجح254سنةفى
النجاحكلالمفاوضةهذهفىينجحلمأنهومعالفاندالملكمع554سنة
ليونالباباومات4الهالكمنالبشريةاألرواحإنقاذبمهارتهاستطاعأنهإال

مب164سنةفىالكبير

األنطاكىيوحناأنطاكية2

األولأفسسمجمعفىجذاوفعالمهمبدورأنطاكيةأساقفةرئيسقام
وهوكيرلسضدحرمانهأصدرالذىأفسسمجمعبرئاسةقامالذىفهو

مجهوذابذلولقدكيرلمىيرأسهكانالذىأفسسلمجمعالمعارضالمجمع
علىفوقعالمنقسمةالكنيسةإلىالسالمإعادةفىأفسسمجمعبعدجبازا
مات334سنةفىالشرقيينومعمعهكيرلسأجراهاالتىالصلحمعاهدة
أختهابنأنطاكيةكرسىعلىوخلفه244أو144سنةفىاألنطاكىيوحنا

ضعيفيبدوماعلىوكان144144سنةالثانىدومنسالراهب

كيرلسالقديسمعطيبةعالقةعلىكانأنهإالوالفكرالطبع

923صاالولءالجزرستياسد

4كاهءال7لأل6ا5اح34فىأل7337

3لألسعهايالعكأله5او38063
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لقسطنطينية

كرسىعلىمكسيمانوستربعونفىنسطوريوسخلعأنبعد
نيسانأبريل21فىتنيحفقدطويأليعمرلمولكنهالقسطنطبنية

كانولقدالمنصبلهذاالمالثةللمرةترشحالذىبروكلوسوخلفه434

الذىوهواإللهوالدةمريمدعوةعقيدةفىنسطوريوسعارضواالذينمن

واضخامسهئاشرخافيهاقدمىوالتاألرمينيينإلىبالرسالةيدعىمابكتابةقام
فىواتحادهماالطبيعتينوجودعلىمنبراالمسيحيسوعالربشخصعن

العقائدتاريخفىهامادوراالرسالةهذهلعبتولقدالواحدالمسيحشخص
التىالتعاليمبيناالعتدالأسلوبفيهاتوخىبروكلوسألنالكرستولوجية

بوجودتنادىكانتالتىالتعاليموبينالطبيعتينبينالكاملالتمييزعلىتنبركانت

الشاملةالكاملةالوحدةعلىمشددةواحدةطبيعة

مجمعهفىحكمالذى644944فالفيانوسوكلوسبربعدءوجا
هوتعاأوطيخاعلى844سنةالقسطنطبنيةئ

ريةإلسكندا

كرسىرئاسةفىخلفه444سنةفىمكيرلالعظيمالقديسانتقلأنبعد
واسعاالفرقوكانديوسقوروسالخاصسكرتيرهاإلسكندرية

وبينكيرلسالقديسبينوالعقائديةالعلميةالناحيةمنوخاصةشاسعا

األولأفسسمجمعفىمىكيرلالقديساصطحبولقدديوسقوروسخليفته
بحسبأرسلأساقفةرئيسئضتوعندماوثهاسهسكرتيرهكانعندما134

إليهأرسلوعندئذاألساقفةبعضإلىالرسائلبعضالمتبعةالكنسيةالعادة

علىثكونأناإلسكندريةكنيسةواجببأنفيهايذكرهرسالةليونالبابا
الكنيسةهذهأسسالذىمرتسكانفكمارومهكنيسةمعوانسجاموفاق
ديوسقوروسمرقستلميذعلىيجبلهوخاضعابطرسللقديمتلميذا

فىيرىليونالباباكان6ليونلمعلمهأأيضاخاضغايكونأن

يشعرهأنحاولولذلكالسياسيةالناحيةمنلهخطبزامنافسئاديوسقوروس

لبطرسخاضعايكونأنمجبمرقسبأن

ةمء54ء7313ه
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منبهيتمتعالذىوالنفوذكيرلسخليفةمكانةجيدايعرفليونان

هذاتوسعمحميرايخشىوكانوخارجئاداخلياوالدينيةالسياسيةالناحيتين

مصرفىمحصوزايكنلماإلسكندريةأساقفةرئيسنفوذوأنخاصةالسلطان

وخاصةالشرقبالدمعظمفىالباعوطولأالعالتأئيرلهكانبلفقط

كانالقسطنطنيةرهبانديررئيسأوطيخاقإناإلمبراطورىالبالطفى
جداعكلبنفوذبدورهأيضاهويتمتعأوطيخاوكانأوامرهلكلخاضعا

مملاألخيرهذاوكانالثافىئيودوسيوساإلمبراطوروزيرخريسافيوسعلى
يريدحيثبهايلقىيدهفىصغيرةكرة

أوطيخاأوأتيخوس

سنةحوألىؤيذأنهيحتملمافعلىوشبابهحياتهعنالقليلإالنعرفال
كتبهخطابفىنفسههوقالفقدضواحيهافىأوالقسطنطينيةفى873

ئإلرأنهويعتقدعمرهمنالسبعينتجاوزقدإنه844سنةفىليونالباباإلى
ديرفىمبكرةسنفىالرهبنةسلكفىانخرطولذلكللخدمةمولدهبعد

القسطنطبنيةمنبالقرب

عهدانفسهعلىفقطعلهمماألاهـاأول3دالماتيوسالراهباتخذولقد
الراهبيدعلىتتلمذأنهالبعضاعتقدولقد7حياتهكلالديرمنيخرجالبأن

8نسطوريوسلتعاليمومقاومتهالدينىبتعصبهاشتهرالذىماكسيموس

راهئاكانالذىللديررئيمحئاوئعتكاهئازسيتمعمرهمنالثالئينوفى
الجديدالديررئيممنجمبدأ1راهياثلثمائةمنأكثرالديربهذاوكانفيه

ذاعولقددالماتيوسالراهبموتبعدوخاصةالقسطنطبنيةءحمافىيلمع
كثيزاويحترمهيجلهاالمبراطوركانولذلكوالزهدبالتقوىوعرفصيته
أوطيخاسلطانمنزادوالذىوسياسيةدينيةمحميرةأمورفىيستشيرهكانبل

القويةعالقتهأيضاالسياسيةاألوساولفىبلالكنسيةاألوساولفىفقطليس
أباأشبيئاكانكريسافيوسألناإلمبراطوروزيركريسافيوسمعالوثيقة

ول9لمكأهح4كحلالطك344ع3اكح4لاهكاثالكلةحطاكلم302ثولحاحعهء
2فطع43كلا8اصو38ولوأحولأءاح310110ولأكمد26705ؤ

الفى3ملأ4احهـنأ8فىء5رح83هث
8الءكحز83233و

رأ9حاح3ح32اءو02ل4أاله
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التىانحتلفةالكنيرةالعالقاتهذهالقسططينيةديرلرئيسالعمادطريقن

فعالةقوةمنهجعلتوالدينيةالستاسيةالسلطاتوبينبينهأوطيخاخلقها

السملطانفبفضلأسقفايكنلمأنهوبمانسطوريوسعنهقالولذللث
وقد1األساقفةأسقفنفسهاعتبراإلمبراطورلهمنحهمااللذينوالتأثير
الذينبعضوطردالضطهادعديدةمواقففىالسلطانهذاأوطيخااستخدم

معطيبةعالقةعلىالقسطنطينيةديررئيسكانالتعليمفىمعهميتفقال
نسطوريوسمحاربةفىوالمثالىالشخصىصديقهيعتبرهوكانكيرلس

األولأفسسمجمعأعمالمننسخةكيرلسلهأرسلولقدوالمسطورية

كشخصلنايقدمونهالراهبهذاعنكتبواالذينمنالساحقةواألغلبية

فىمتناقضاتفكيرهفىبسياالالمعرفةمحدودالمعلوماتضحلمثقفغير
وعدمبالجهلليونالباباوصفهكماوأقوالهحججهفىاألحيانمنكئير

21لحرصا

134844سنةبعدمنالكرستوثوجيةالتطورات

دوزاستعلبكانتأولعبتالتىالشخصياتبعضاستعرضنماأنبعد

لدراسةاآلنلنتقدمالفترةهذهفىالكرستولوجيةالعقائدتاريخفىجدامهئا
مجمعبعدالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالتعاليمبهامرتالتىالتطورات

844سنةإلىاألولأفسس

بالدهمإلىالمتدوبونورجع134سنةفىأفسسمجمعانفضأنبعد
علىالنسطوريونفنادىبهايؤمنكانالتىبالتعاليمينادىقفأسكلعاد

النسطوريونوأتباعهكيرلسفعلوكذلكهمبتعاأحزابهموتنوعاختالف
التىنسطوريوسبتعاليمعطيماتمسكاتمسكوالينهمالمتطرفالحزبوخاصة
تمسكواوأتباعهكيرلمأنكماشامألكامألتمييراالطبيعتينبينتجييزعلىنبرت

يهددكانالذىاالنقسامشبحجديدمنظهروهناالطبيعةبوحدةأيضاهم
الذىالخطرهذالتفادىعاجلحلإيجادالضرورىمنفكانالكنيسةوحدة

1هككح435ثاأطة4ولء43نا4سء48ألولك921ء2و3أح05حث4831

االأل783حه36ةأء05ح2831ا383

21ولحأاء762ر2327مرو
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بنظرهكيرلسالقديسأدركمعاواإلمبراطوريةالكنبسةسالميهددان
فقامالخطرهذاللمستقبلالواسعةالبعيدةورؤيتهالعميقوتفكيرهالثاقب

واإلمبراطوريةالكنيسةإلىالسالمإلعادةعطيمةوبتضحياتجباربمجهود

الشرقييناآلخرينالقادةبعضوبمجهودالضخمةجهودهبفضلفعألوتم
فىالسالمبمعاهدةيدعىماإبرامالحمصىوبولساألنطاكىيوحناأمثال
334سنةمنتسالتىالمعاهدةهذهبعدبالكنيسةمرتوقد334سنة

هذايكنلمالشديدلألسفلكنوسالمءهدوفترة844سنةوحتى

المتصارعةالدينيةاألحزابألنذلكونسبئاظاهرئاسالماإالالسالم
ءوالخفاالسرفىوتارةالعلنفىتارةبنشاطتعملاستمرت

كنيسةأىكيرلسبين334سنةفىوقعتالتىالسالممعاهدةإن
نقطتنعلىشددتوالشرقييناإلسكندرية

المسيحوحدةعلىالصريمالواضحوالتشديدالنسطوريةالتعاليمرفض1

وحدةعلىالصريمالواضحوالتشديداألبولوناريوسيةالتعاليمرففى2
والناسوتالالهوتالمسيحفىالطبيعتين

دراستهجمهمناماولكنالمعاهدةلهذهالختلفةالفعلردودوشرحناسبققد

تمسكالمعاهدةفبرغمالفترةهذهخاللالكرستولوجيةالتعاليمتطورهوهنا
إنهابل334معاهدةقبلبهيعفمونكانوابماالحزبينمنالمتطرفينبعض
وتفسيرشرحفىالمبالغةإلىالمتطرفينالمتعصبينءهؤالبعضدفعفىسبئاكانت

الطبيعةبتعاليمينادونكانوافالذينالوسائلبكلنشرهاعلىوالعملهتعا

أخذواالتىللتعاليمخيانةالمعاهدةهذهفىرأواكيرلسءأصدقاحتىالواحدة
وهوالميلينىأكاكيوسكانوغاليمرتخصبكلعنهاالدفاععاتقهمعلى

الذينأولئلمنكانألنهالمعاهدةهذهعنراضغيرلكيرلسجممصديق
كيرلسيرىاآلنوهوذاأفمسسمجمعفىالواحدةالطبيعةعقيدةعندافعوا
القانونفهذاالمسيحفىالطبيعتينعقيدةويقبلالوحدةإيمانقانونعلىيوقع

واالبنمسيحينإلىالواحدالمسيحتقسمإزدواجيةتعاليمعنعبارةاإليمانى
الناسوتإلىبهيشيرلكىهيكلاصطالحيستعملألمبنابنإلىالواحد
التىاالصطالحاتوبعضالعباراتبعضيستعملألمالكلمةحملهالذى

بالنسبةأملخيبةالمعاهدةهذهكانتوالشرقيوننسطوريوساستعملها
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كتابةمتنوعةمختلفةبطرقكيرلسحاولالمتطرفالمتعصبلحزب

الخاصةهوتعانظرهوجهةوأعدائهألصدقائهيشرحأنوإرشاداووعنها
حالبأىتلغىالاإليمانىاإلقرارهذامحتوياتوأنالوحدةإيمانبقانون
بهاويتمسكعنهايدافعومازالأفسسفىعنهادافعالتىالعقيدةاألحوالمن

والوحدةالوحدةيالشىالالمسيحفىطبيعتينبوجوداالعتراففإن

بتأليفهاقامالتىوالكناباتالرسائلمنوبالرغمالطبيعتينعقيدةتالشىال
بللهالمعارضينيقنعأنكيرلسالقديسيستطعلمالعقيدةهذهلشرح
الوحدةإيمانقانونعنكيرلسفحهادافعالتىوالكنبالرسائلهذهدفعت

الطبيعةبعقيدةوتمسكهمتعصبهمفىالمغاالةإلىالمتطرفينالمتعصبينبعضدفعت

التعاليملمقاومةصفوفهاوتوحيدكلهاألالجماعةهذهحاولتولقدالواحدة
وأكاكيوسأسيدورسالحزبهذارأسعلىوكانبالطبيعتينتنادىالتى

بخيانتةكيرلسالقديسءهؤالواتهموفيليريانوسالوجيوسوالكاهنالميلينى

يعترفإيمانقانونوقبولهالواحدةالطبيعةتعليمعنأفسوالتنازللمجمع
المسيحفىبطبيعتين

وضدالنسطوريةالتعاليمضدمقاومةجبهةبتكوينالجماعةهذهاقا

النساطرةضدجهدهاوركزتالوحدةإيمانقانونعلىوقعواالذين

ابنيناالبنمنوعملوااثنينإلىالمسيحقسموااعتقادهمبحسبالذين

علىانصبالمتطرفالمتعصبالحزبهذاأنويبدواإلنسانوابناللهابن

كتبهاالتيالكنبوخاصةاألبولوناريوسيةالكتاباتبعضدراسة
للتعاليمشاعالكامألتأييدافيهافوجدوامستعارةءأحماتخاأبولوناريوس

أثناسيوسالقديسأنخطأعلىوافاعتقدالواحدةبالطبيعةالخاصة

موتوبعدالواحدةالطبيعةبعقيدةنادواخرينواالعجائبىوغريغوريوس

واحدةمثلالجملبعضفيهافوجدواكتاباتهبعضهمنبشكيرلسالقديس

أنهاخطأكيرلساعتقدالتىالجملةوهىالمتجسداللهكلمةطبيعةهى

كماأبولوناريوشقلممنأنهااألمرحقيقةوفىأئتاسيوسالقديسأعمالمن
الذينواعتبرواجهاونادواالعقيدةبهذهتمسكواولذلكاإلشارةسبقت

بوجودءهؤالنادىاألمربدايةوفىهراطقةالمستحفىطبيعتينبوجودينادون
كانالذىهوالالهوتأنعلىالمسيحشخصفىوالناسوتالالهوت
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الناسوتبأنعفمبعدفيمابعضهمتطرتلكنالناسوتويقودسيطر
إنسانكلمنهايتكونالتىالبشريةالطبيعةنفسمنلتسالمسيحأخذهالذى
سنتعرضالتىاألوطيخيةتظهروهناجوهرناعنيختلفالمسيحجوهرألن

الواحدةبالطبيعةالخاصةالتعاليمهذهوجدتولقدالثانىالفصلفىلدراسمها

فىالرهبانيةوغيرالرهبانيةاألوسافىكبيرارواخااألوطيخيةالتعاليمأو
أخرىأماكنوفىوالقسطنطبنيةمصر

علمااألولأفسسوجممعنيقيةمجمعأنالحركةهذهقادواالذيناعتقد
بهوعفمالتعليمهذاقبلكيرلسوأنالواحدةالطبيعةأىالتعليمبهذا

هرطقةيعتبرعنهااالبتعادوأنالعقيدةبهذهالتمسكهوالكنيسةوواجب
عليهاءوالقضامحاكمتهايجب

األحزابوكلالنسطوريةلمقاومةأنفسهمالحركةهذهءأعضاجئدولقد
إيباسقامفعندماهرطوقيةكتعاليمالمسيحفىطبيعتينبوجودتنادىالتى

المعروفينالمبوسبوستىوثيودوريوسالطرسوسىديودوريوسأعمالبترجمة

ورابولهالميلينىأكاكيوسمنكلثارالمسيحفىالطبيعتينعنبتعالهما
الخطرمنراهميحذلكىاألرمينيةالكنائسفىاإلخوةإلىوكتباالرهاوى
المعلمينهذينإلىوأشارافرطقةمنالتعاليمهذهتحتويهلماالداهمالعقائدى
أرثوذكسيةغيرتعالمحهمافإنذلكعلىءوبنانسطوريوسجداهمااألنطاكيين

هذهمةبترقامالذىأنالمالحظومنالنشروعدمالحرمإالتستحقوال
وأنالمسيحفىطبيعتينبوجودينادونالذينمنوهوإيباسهوالكتابات

ينادونالذينمنأسققانوهماورابولهأكاكيوسالترجمةهذهقاومالذى
المسيحفىواحدةطبيعةبوجود

يسوعالرببشخصالخاصانالعقائديانالتيارانبوضوحيظهروهنا

األخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعتينبوجودينادىالذىالتيارالمسيح
ينادىالذىوهوالثانىوالتياراألنطاكيينمنكثيرونالتيارهذاوتبنى
الواحدةبالطبيعةينادىالذىرالظأنإالالمسيحفىواحدةطبيعةبوجود
تفسيراتهمفىاوبالغوجهودهمالحزبهذاأتباعفضاعفجديذااتجافااتخذ

الالهوتاتحادأنبعضهمعلمفقدالمسيحشخصفىتمتالتىاالتحادلعملية
إنءالمامنكبيرمحيلىفىخلىأوعسلنقطةسقوطعنعبارةوالناسوت
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ءالمامنالكبيرالمخيطفىظاهرةوغيراختفتالتىالعسلنقطةهولناسوت

بهيقومالذىالدوراختزلواولكنهمالناسوتبزوالينادوالمأنهمصحيح
ءالمامنكبيرمحيطفىعسلنقطةيختفىليكادحتىالناسوت

لهاتعرضناأنسبقالتىالشهيرةرسالتهفىبروكلوسأنفيهالشكمما

الطبيعتينإتحادواضحةبطريقةمبيناأورثوذكسئاعقائدئاشرخايقدمأنحاول
يبينأن534سنةفىكتبهاالتىالرسالةهذهفىأيضاحاولأنهكمامغاا

أماكنفىانتشرتوالتىالمسيحفىواحدةبطبيعةتنادىالتىالتعاليمخطأ
ءكثيرة

القسطنطبنيةفىالتعاليمهذهينشرأنواحدةبطبيعةالمنادينحزباستطاع
العقائدفىجذاعكلمعلميظهروهنااألديرةفىوخاصةومصروأنطاكية
أغسطبنوسبأنهاهحطح3ولدشنهوصفوالذىالتعاليمهذهلمقاومة

المعلبمهذاكانالمرعشىأوالكورشىثيودوريطسوهوأال31الشرق
طويالوقئاوقفولقدعصرهفىالشرقيةالكنيسةقادةوأبرزأعظممنلمالعا

يوحناكلفهالذىأيضاوهوالمعتدلالشرقيينوحزبنسطوريوسبجانب

فعألقدمأنهومعكيرلسالقديسلحرماناتعقائدىتحليلبتقديماألنطاكى
توافقهأظهرأنهإالكيرلسالقديسحرماناتبعضفيهناقذاعقائدئاتحليأل

عدةفى334فىتمتالتىالسالممعاهدةبعدوخاصةاإلسكندريةمعلممع
وجوهريةهامةنقاط

المزجيةالتعاليمأمامصامئايظلأنثيودوريطساألسقفالراهبيستطعلم
قامفقدولذلكعصرهفىانتشرتالتىالطبيعتينوخلطمزجوالخلطبة

الشحاذبعنوانءأجزائالئةعلىيحتوىمجلدبنشر744سنةأواخرفى

الحوارأسلوبالكنابهذافىكورشمعلمخمهجولقد0141ورعأ3أح3
لألرثوذكسىيشرحفالشحاذالشحاذوبيناألرثوذكمىبيندارحوار

الوالناسوتالالهوتبأنيعتقدالشحاذفهولشخمالمسيحمفهومه
يعتبرالمريمبطنفىالمسيحوجودوأنواحدةطبيعةإالالمسيحفىيكونان

284صفحةمنالمجلدهذاافظر
31الءح3ولحوال3ولولسةءولح4ح88حا33و6933

ا4عل7132338زسهمله88784ةهأصأءأل13اكن44ه8ا3ةولأمهزةثالنءكل4

ك45ء3الثع741هالأهول04لهأكألحا4سث340ايمولالح5ءكاث9152ر9343هـ18
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فىأيضابهاوشعرتحملهاابلسيحقاساهاالتىاآلالموأنفقطمروراال

الطبيعةأنمبيناشرحهالشحاذويواصلأيضاتألمفالالهوتالهوته
الناسوتالالهوتامتصولقدقبالعليهكانتمااالتحادبعدظلتاإللهية

البضريةالطبيعةإنفيهتسقلىعندماالخلأوالعسلنقطةالبحريمتصكما

منليسالمسيحجسدوأنالالهوتجوهرإلىتحولتولكنهاتتاللقلم
طبيعتينمنمكوئاالتجسدقبلالمسيحكانلوفحتىطبيعتناأومادتنانفس
الشحاذتعليمهوهذاواحدةطبيعةإاليوجدالالتجسدفبعد

العقيدةبدورهمبيئاالشحاذتعليمعلىتعليقهثيودوريطسويقدم
يتألمالاللوغوسأواإللهيةالطبيعةأنيعتقدفهوالصحيحةاألرثوذكسية

بينتمقداإلتحادوأنالكلمةاللهألنهيموتواليجهلواليتغيروال
ذوبانأواندماجأوخلطبدونالطبيعتينبينأىالناسوتوبينالالهوت

المتحدتيننالطبيعتيمنطبيعةكلإناألخرىووجودالواحدةتالشىأو
ويعصلالناسوتفىساكناالالهوتكانوالبشريةالالهوتيةبمييزاتهااحتفظت

ويتعبلميتأكانللطبيعةالخارقاتواآلياتالمعجزاتالناسوتوبهفيه
بالهوتهاألمواتويقيمالمرضىيشفىوكانبناسوتهويشربويعممق
مشابهةبعدمالمناداةأوالتعليمأنمبيناللشحاذشرحهئيودوريطسويواصل
تجسدهفىائخذالمسيحألنأبولوناريوسيةهرطقةتعتبربأجسادناالمسيحجسد
ءثىكلفىومثلنامناواحذاالمسيحيصرلمفلوحقيقياوجسداعاقلةروخا

واالثمالخطبةمنيحررناوأنيخلصناأناستطاعلماالخطبةعداما
1يةدلعبواو

انظرئيودوريطمىتعاليملدراسة
34طع40هعحس3نعأ15ةل638و27

للو53لوكع40ههحلمءأل3الور448ثءالأ4أل35ح33هأولولح3أ15ةا224ا339
31أبضاانظر

ولنالسة4طءأألأأ4نا394فةعح4كاع304ء8ول487هـ1ص

حالهءاهـأس4سهء383393اكه

فىئيردوريصتعاليملدراسةعديدةبلغاتالمراجعلبعضمطولةقائمةيعطىول3أأءعان

محمابه

5الوألنهس294843حا015سثدح8ال04أ8638ز
كأء3ه3وءا30

923الثافىءالجزرستيأسد
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الجلىالواضحمنكانولكناسمأىهذاكتابهفىثيودوريدسيذكرم
أوطيخاهوحوارهزالشحاذيمثلوالذىإليهيشيركانالذىالشخصأن

بهذهينادونكانواالذينجاعةيتزعمكانالذىهوألنهاعهيذكرلمولو
حوارهفىالشحاذفمعلىثيودوريطمىوصفهاالتىالتعاليم

فجرتالتىالقنبلةبمثابة744سنةأواخرظهرقالذىالكتابهذاكان

الراهبهذاضدالكتابةفىشجاعاالكاتبكاناألوطيخىالصراعأوالثورة
والدينيةالسياسيةالتاحيةمنجداعكلبسلطانيتمتعكانالذىالقوى

الكثيرينأنإالالقسطنطينيةديررئيساسمكريذلمثيودوريطنسأنفمح
هذاكانوقدطيخاأوإلىمباشرةغيربطريقةيشيركانأنهجيذافهموا

وأسابيوساألنطاكىدومنوسمثلبعدفيماالبعضشجعقوئاعامألالكتاب
وفىالسلطةوجهفىصارخينوجهزاعالياصوتهمايرفعاأندورلهأسقف

عنهتعاهىوماأوطيخاقصةإذنهىفماهرطوقىبأنهأوطيخاوجه

الفصلفىندرسهسوفالذىالموضوعهوهذاالمسيحيسوعالربلتيخص
الثانى
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الثانىلفصل

طبيعتينأوطبيعةوجوادعلىالكرستولوجىالصراع
أوطيخاميةويسوعالمسيحشخصنى
منالقسطنطبنيةديررئيسئألأحط3أوطيخوسأوأوطيخاكان

يثتلمذلمأالمسيحيسوعالربشخصفىالواحدةالطبيعةلعقيدةالمتحمسين
ضدوصراعهبتعصبهاشتهرالذىيمدكثمحماكسيموسالراهبيدعلى

مكيرلالقديسنصحهالذىالراهبوهو311والنسطوريةنسطوريوس
قوتهبكلالنسطوريةيحاربأنأوطيخاأراد2هذاصراعهفىباالعتدال

رفضواالذينمعظموأيدهحولهفالتفامتحممتعصئاقوئاحزئاكونولذلك
هذاوكانيسوعالمسيحفىالطبيعتينبعقيدةالخاصوالصلحالسالممعاهدة
كلالستعمالاالستعدادتمامعلىالمتعصبالجاهلالراهبهذابرئاسةالحزب

وقعواوبالذينوالنساطرةبالنسطوريةاإلطاحةوهوهدفهإلىللوصولالوسائل

ولقداألمركلفومهماوجدواأيما334سنةفىوالسالمالصلحمعاهدةعلى
هذامخططهتنفيذفىبالبالطالشخصيةواتصاالتهوعالقاتهنفوذهأوطيخااستغل
اإلمبراطوربالطفىالسلطةإلىخريسافيوسبالمعموديةابنهوصلأنفمنذ

النفوذهذااستعمالعنالمتعصبالراهبهذايكفلم144سنةفىئيودوسيوس
بالطبيعةالخاصةهتعانشرعلىوالعملنسطوريوسأتباععلىالضغفى

ضدقوانينعدةاإلمبراطورىالبالطأصدر844سنةمنءوابتداالواحدة
القراربهأحياقرازااإلمبراطورأصدر844سنةفبراير61يومففىالنساطرة
تبابحرقبموجبهأمروالذى534سنةفىأصدرهأنسبققدكانالذى

اإلمبراطورىالقرارهذاوكانأفسسمجمعتعارضالتىوالكنبالنسطورية

بعنوان3ثيودوريصكتبهالذىالكنابحخدالقاتلكالسهممصوئا
دونأوطيخابهاينادىكانالتىالتعاليمدقيفاتحليألفيهحللوالذىالشحاذ

فىالطبيعتينعقيدةثيودوريطساألنطاكىالمعلمشرحلقداحمهيذكرأن

1الحطحنتىكه04مساولنل6ح5س833حمر83

2ية34عحهكألهالنألا4المءحهلى477588

3ك9أ3حاه714ء3851سأ3853819حأه53621ك4ألول43ساصن3ء
612212

781

http://www.ebnmaryam.com



المسيحفىواحدةطبيعةبوجودينادونالذينالذعااانتقادانتقدثملمسيح
همكانواأيضاديوسقوريوسوربماوخريسافيوسأوطيخاأنالكميرونويعتقد

بوجودينادونالذينلتحطيمالقرارهذااتخاذإلىاإلمبراطوردفعتالتىاليد

كتابوخاصةءهؤالكتبئحرقبأنأوطيخايكتنيولمالمسيحفىطبيعتين
مكانةبالطهوفىقلبهفىيحتلكانالذىاإلبراطورحثبلثيودوريطس

ثيودوريطساألسقفخروجبعدميقضىآخرأمرإصدارعلىممتازةمرموفة
المعارضاألسقفهذامنعإلممااإلمبراطوردفعالذىوهوأبروشيتهدائرةمن

قالهوممابذلكاالساقفةيطالبلمماأفسسمجمعحضورمنأوطيخالتعاليم
لألساقفةأسقفانفسهاعتبرفقدأسقفايكنلمأنهوبمانسطوريوسعنه

4االمبراطورلهمنحهالذىالسلطانبفضل

لدىوخاصةالملكيةوالحاشيةاإلمبراطورلدىنفوذهاستغاللفىبالغولقد
الفكرفىيعارضهمنأوأرادمنالكنيسةمنتطردكانأنهلدرجةخريسافيوس

المراكزإلىالصعودفىهتعايتبعونالذينويساعدويشجعالعقيدةأو
اعتمدالتىالشخصياتمنكانأوطيخاأنالمؤرخينبعضويعتقدالعالية

وكلنسطوريوسءأصدقاوهاجماإلسكندريةأسقفديوسقوريوسعليها
البالطفىوسلطانهأوطيخانفوذفبفضلالطبيعتينعقيدةيقبلونالذين

إلىالثانىثيودوسيوساإلمبراطوردفعديوسقوريوساستطاعاإلمبراطورى

مجمعفىكيرلسالقديسقاومواالذينمنكانألنهصورأسقفأبرناوسخلع
6األولأفسس

فىعظيمروحىبنفوذأيضاهويتمتحكانالذىالشهيرالراهبموتبعد
أمورفىيستشيرهاإلمبراطورفكانالمكانهذاأوطيخااحتلالملكىالبالط
خريسافيوساطوراالمبروزيرأيضايفعلكانوهكذاوسياسيةروحيةكمثرة

إليهوانضموخارجهاالقسطنطبنيةفىالبالطداخلالراهبهذاسلطةوامتدت

أفسمممجمعإلىرهبانهمنبجماعةءجاالذىبرسومالشرسالعنيدهبالرا

وتعالهأوطيخاعنللدفاعالثاق

4كء353ألهاكهأسا37ء4ول3ح4ء46كءال92ء692ةح4831

3حا383148

الأث1ة4سةة633033
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ضدسوجهةتبهنلمالراهبهذابهاقامألتىءالشعواالحربن

ونفوذهوجقذهفوتهبكليحاربكانبلىفحسبوالنساطرةنسطوريوس

الواحدةلةالإلةعقيدةيقبلالمن

علىحكمالذىالمعتدلوالحزبالنساطرةإذنيحاربفكان

هذينعلىءللقضاالشخصيةوعالقاتهوتفوذهرهبانهولقدجئدنسطبرريوس
كتبالسببهذاوألجلوهرطقةنسطوريةفيهمايرىكانألنهالحزبين

األرثوذكسيينيهددالذىالداهمالخطرلهيشرح844سنةربيعفىليونإلى
الكورفىئيودوريمممنكلفىرأىولقدأفسسمجمعبتعاليمالمتمسكين
علىالصحيحةالتعاليمكيانيهددحئامثألاألنطاكىهولدهول9ودومنوس

األرثوذكسيةالتعاليمهذههىماليونللقديسهذاخطابهفىيشرحلمأنه
القديسردكان3مهددةبأنهايشعركانوالتىبهايعلمكانالتىالصحيحة

عنودفاعهحماسهعلىأوألهنأهفقدوالحذرالحكمةعلىينطوىليون
تفاصيليعرفأندونعنهيدافعأنيستطبعالأنهإالاألرئوذكسية

7انقضية

تعايىتقبلالالتىاألحزابومقاومةمحاربةعاتقهعلىأوطيخاأخذلقد
التياراتأوباألحزابالدارسنذكرأنبتايجدرالتعاليمهذهندرسأنوقبل

فىالشرقيونانقسمفلقداألولأفسسمجمعبعدانتشرتالتىالعقائدية
ئاللةإلىأفسسمجمعبعدؤأنطاكيةطرسوسفىعقدوهمااللذينمجمعيهم

ابأحز

رئيعمىبينالسالمدعائموتوطيدءإرسافىيرغباألولالحزبكان1

المعتدلالحزبهذاأظهرولقدالشرقيينوبينكيرلساإلسكندريةأساقفة
التغييراتبعضاإلسكندريةأسقفقبلإذاكيرلستعاليملقبولاستعداده

والمريميةالكرستولوجيةمفاهيمهفىوالتعديالت

حرميقبللمالذىالمتطرفالنسطورىالحزبفهوالثاقالحزبأما2

وأبولوناريوسيالدوذاعدؤاكيرلسالقديسفىرأىأنهكماوسنسطوريوخلع
محاربتهيجب

7ح831ءاو38لهااح53ر3ثساحأولأفى4سكحهذااح0233132
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بهانطقالتىعشراالئنىالحرماناتمناقشةمبدأالثالثالحزبقبل
هذارأسعلىوكاننسطوريوسحرمعلىالموافقةرفضولكنهكيرلس
الكورشمثيودوريضالحزب

فقدكيرلسأتباعأماالشرقيينجماعةفىظهرتالتىاألحزابهىهذه
معاهدةقبلالذىالمعتدلالحزبعقائديينتيارينأوحزبينإلىانقسموا

رأسوعلىالمسيحفىالطبيعتينباتحاداالعترافتتضمنالتىوالسالمالصلح
رفضالذىالمتطرفينحزبهوالثانىوالحزبكيرلسالقديسالحزبهذا

هذارأسعلىنوكاالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودونادىالسالممعاهدة
هذاخرونواوفيليريانوسالوجيوسوالكاهنالميليتىأ8أكاكيوسالخزب

فيماونشرهأوطيخاالراهببإحيائهقامالذىالعقائدىالتيارأوالحزبهو
التعاليمهىماالسؤالإلممانأقوهتاكيرلسالقديسموتبعدوخاصةبعد
أوطيخابهايعلمكانالتى

تعاليموانتشاررواجيالحظالكرستولوجيةالتعاليمتاريخدارسإن
التىكتاباتهوخاصةمضىوقتأىمنثراالفترةهذهفىأبولوناريوس

باسمكخئاأبولوناريوسكتبفقدمستعارةمزيفةعناوينتحتوضعها
وانخدعيوليانوسوالباباالعجائبىغيرغوريوسوالقديسأئناسيوسالقديس
فحتىالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودتعلمالتىالكتبجهذهالكثيرون

تعلمالتىالنصوصبعضالكتاباتهذهمناقتبسنفسهكيرلسالقديس

أئناسيوسالقديسهوالنصوصهذهكاتبأنمعتقداواحدةطبيعةبوجود
واعتقدالمزيفةالكتبهذهبدراسةأوطيخاقامكيرلسالقديسموتوبعد
الكتبهذهكتبواويوليانوسالعجائبىوغريغوريوسأثناسيوسءاآلباأن

عندماالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودتنادىالتىالتعاليمبهذهتمسكهزادولقد
الشهيرةالجملةوخاصةالنصوصبعضمنهااقتبسقدكيرلسالقديسأنوجد

ميفهلمالشديدلألسفولكنالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدة
العظتيالقديستعاليمأيضايفهملمأنهكمامزيفةالكتبهذهأنأوطيخا
لهذهتفسميرهفىوانحرفتعليمهفىتطزففقدولذلكحقيقتهاعلىكيرلس

الكرستولوجيةالعقيدة

48اثم4حول3ء3762ألح03سكأ54
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بتمييزتنادىالتىاألخرىاألحزابأنيعتقدونوأتباعهأوطيخاان
العقائديةتياراتهىإنماواضجةبطريقةاألخرىعنالواحدةالطبيعتين

مقاومتهاويجبالمقدسالكتابفىوالءاآلباكتاباتفىاللهاأساس

بأنواعتقادهالمسيحفىالواحدةالطيعةبعقيدةتمسكهوفىعليهاوالحكم
هرطقةفىسقعليهاءالقضايجبهرطقةالمسيحفىطبيعتينبوجودالتعليم
الهرطقةهذههىوماأوطيخابهانادىالتىالتعاليمهذههىفماجديدة

وحدةعقيدةلشرححياتهطوالجاهذايعملكيرلسالعظيمالقديسكان
التعليميةالتياراتجميعقواهبكلحاربفقدواحدشخصفىالطبيعتين

فعندماابنينإلىالواحدواالبنمسيحينإلىالمسيحتقسمأنهالهبداالتى
الطبيعتينبينالصريمالواضحبالتمييزينادىنسطوريوساألنطاكىالمعلمظهر
فشددالمنفصلوغرالمنقسمغيرالواحدالمسيحقسمأوفصلأنهاعتقد

لماألمرحقيقةوفىالطبيعتينفصلوعدمالكاملةالوحدةعلىتعليمهفى
األخرىعنالواحدةالطبيعتينتمييزيريدكانبلالفصلنسطوريوسيقصد

والفرقخاطمةبطريقةكيرلسالقديستعليمفهمالذىأوطيخايظهروهنا

هوفماأوطيخاتعاليموبينكيرلسالعظيمالمعلمتعليمبينواسعشاسع
المسيحشخصعنمفهومه

الواحدةالطبيعةلمشكلةمهمفهوأوأل

درسهاالتىالكتبومعظمواطالعهدراساتهفىجدامحدوداأوطيخاكان
أبولوناريوسيةكتبهىالمجالهذافى

كانتالوكماالمسيحفىالطبيعتينوحدةعندافعكيرلعمالقديسأنوكما
هىواحدةجملةخطأاقتبسكيرلسالقديسأنوكماواحدةطبيعة
واحدةطبيعةبوجوديعلمكيرلسأنأوطيخااعتقدالمتجسدالكلمةطبيعة

كيرلسالقديمملتعاليممفهومهفىكثيزاوابتعدجذاتطرفأنهإالالمسيحفى
الوحدةعن

األساقفةرئيسسألهفعندماطبيعتينبوجودويعلميعترفأوطيخاإن
منمكوئاكانءالعذرامنؤيذالذىالسيدبأنتؤمنهلقائألفالفيانوس
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كانالمسيحيسوعسيدنابأنأومنإننىقائألفأجاببيعتين
فيهتوجدالالتجسدبعدولكناالتحادأوالتجسدقبلطبيعتينمكوئامن

9واحدةطبيعةإال

هىماأوذلكمعرفةالسهلمنليسالجملةبهذهأوطيخاقصدماذا

وكانسابفابهعفممااألحيانمنكثيرفىينفىكانألنهبالضبطتعايى
يشايعكانالقسطنطبتيةراهببأنيظنمافعلى1نفاهقدماويثبمتيؤكد
فبحسبلألرواحاألزلىالوجودعقيدةفىأوريجانوساإلسكندريةمعلم
سابقةفهىبعيدزمنمنمخلوقةالبشريةاألرواحأوريجانوسمفهوم
أوطيخاكان11اآلناألرضعلىفيهاتسكنالتىلألجسادوجودهافىإذن

الروحأىالتجسدقبليسوعالمسيحفىمختلفتينطبيعتينبوجوديعتقد
البشريةالطبيعةتمثلالروحوهىالخليقةوجودمنذوالموجودةالخلوقة

الموجودةالبشريةفالروحاللهكلمةاللوغوسبوجوديعتقدكانأنهكما
مختلفتينطبيعتيناالثنانهمايكوناناللهكلمةواللوغوسالخليقةوجودمنذ

الواحدةمنفصلتينالطبيعتانظلتوهكذااألخرىعنالواجدةومنفصلتين

بلتتاللقلمالبشريةالطبيعةذابتوهناالتجسدوقتإلىاألخرىعن
21المتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةطبيعةوكونتالكلمةفىذابت

التجسدقبلالطبيعتينوجودهىتعايىفىوالجوهريةاألساسيةالنقطةإن
أساقفةووبخليونالبابالهدهثالذىاألمرالتجسدبعدواحدةوطبيعة
طبيعتانتوجدأنالمنطقىغيرفمنالهرطقةهذهءإزاصمئهمعلىالشرق

بشريةطبيعةجسذاللهكلمةاتخذأنبعدواحدةطبيعةوتوجدالتجسدقبل

وجسدروحمنمكونة

للها3والس63033هولع4حمم3أس43ءاأ3أهح612312

أ5اهآهأحءاكأفى4أاحول3ح74لم22اول03آهاحءأللالا3أ64ءكالءةولكه5يأ703اه0
74373هةولول3أه6ح710هةلءاحآص31332كاؤك4أل055أسإ2اا2واا

أمح53أولأفى4س05953803

اه03اهأأك212ء321ة4مم4ألأسء12ا412ةح8831ا3مو
ح88514وا059

055065صاألولالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدكتور11
21لولساحلمحهولس8255942
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فىمحاكمتهءأثتاأوطيخااإلمبراطورمممل3اهءألإحفلورنتسأللقد
نفسمنناسوتهـوأنالمسيحفىطبيعتينبوجودتعثرفهلقائألالقسمططنية

القديسينكتاباتدرسنالقدقائألالقسطنطبنيةديررئيسفأجابطبيعتنا

بعدواحدةطبيعةعنبلطبيعتينعنيتكلمانالوهماوأئناسيوسكيرلس

طبيعتينبوجودتعترفهلاآلقىالسؤالافلورعليهفطرحالتجسد
لكناالتحادفبلعتينطبيبوجوديؤمنبأنهفاعترفاالتحادبعدالمسيحفى
واحدةطبيعةإالتوجدالالتجسدبعد

كيرلسكتاباتبدراسةيحاكمهكانالذىوالمجمعفلورفتنصحثم
يشيركانوأثتاسيوسكيرلسكتاباتدرسإنهأوطيخاقالفعندماوأثناسيوس

كتبهاالكتبهذهأنمنهظنأأبولوناريوسكتبهاالثىالمزيفةالكتاباتإلى
عنقوةوبكلبحماسةيدافعكانذلكعلىءوبنا31وأئناسيوسكيرلس

أيضاإليهايستندسوفالتىالحجةنفسوهىالواحدةالطيعةتعاليم
عندفاعهفىخلقدونيةمجمعفىاإلسكندريةأساقفةرئيسيوسقوريوس

يثبثأناستعدادعلىأنهأعلنعندما41المسيحفىالواحدةالطبيعةعقيدة
أندونبأنهعلثاالواحدةالطبيعةتعليمصحةءواآلباكيرلسكتاباتمن

كيرلسأنفيهالشكوالذىأبولوناريوسكتاباتإلىأيضايرجعكانيدرى
يشعرالوحدةعنحديثهوفىالمسيحفىالطبيعتينوحدةعلىكثيزاشدد

المسيحفىواحدةطبيعةعنيتحدثكانأنهلواألحيانبعضفىالدارس

نسطوريوسوخاصةأنطاكيةمعلموبهنادىالذىالواضحالتمييزيرفضلكى
رلسكأنوظنخاطئةبطريقةالوحدةعنكيرلستعليمأوطيخاقهملقد
المسيحفىفقطواحدةطبيعةبوجوديعلم

بينرامتزاجاختالطعمليةكانتلوكماالتجسدعمليةأوطيخافهم
طبيعةصارتاالتجسدقبلنفصلتانالمالموجودتانفالطيعتانالطبيعتين

بعدتمائايتاليقلمالناسوتبأنيعترفأنهومعالتجسدبعدواحدة
الالهوتفىذابالذىالناسوتامتصالالهوتبأنيعتقدأنهإالاالتحاد

3عولملي332ءة

األنطوفىكالرولسالقمصبقلدالمجامععصرالكنيسةتاريخفىالنفيسةالدرةكتاب
كاآصمالحااوولاأكه612681

682782القبطيةالكنيسةتاريخكتابالقمصمنسىالشماس41
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أرادالنشبيهفبهذا1ءالمامنمحيطفىتسقطعندماعسلنقطةتذوبما
وجودهولكنتمائايتالشقولمموجودالمسيحناسوتبأنيعلمأنأوطيخا
النقطةلهذهفعاليةوالتأثيرالأىءالمامنمحيطفىعسلنقطةكوجود
الواسعالمحيطفىالعسلمنالضئيلة

الناصرىالمسيحيسوعفىءشىكليعملكانالالهوتأنيعتقدفهو
بعمليةنادىأوطيخاأننرىوهنالهفعاليةوالسلطانفالالناسوتأما

ضدوحربهصراعهففىتامةبصورةواختالطهماالطبيعتينامتزاج
هرطقةفىانزلقاألخرىعنالواحدةكالطبيعتبتمييزنادتالتىالنسطورية
تجنبهكيرلسحاولالذىاألمرااللميعتينومزجخلطهرطقةجديدة
بائارفضاهتعافىورفضه

مفهومههوماوهىأوطيخاتعاليمفىأخرىنقطةإلىننتقلدعونا

شبهأمحقيقئاجسداأخذاللوغوسهلأصحبمعنىأوالمسيحلناسوت
الطبيعةعنتختلفأخذهاالتىطبيعتهأنأمطبيعتنانفسمنهوهلجسد

البشمرية

أندونأوطيخاتعاليمضدالكورشىثيودوريطسكتبهالذىالكتابفى

كانتالناسمنجماعةعنالمؤلفيحكىأوطيخااسم4اسيذكر

الكلمةوأنواحدةطبيعةإاليكونانالالمسيحوناسوتالهوتبأنتعلم
والجماعة61ءالعذرامريممنالبشريةطبيعتهأوناسوتهيأخذلمالمتجسد

سألهعندماولكنأوطيخاجاعةهىثيودوريطنمىيقصدهاكانالتى
بوجوفىيؤمنأنهأعلنالطبيعتينفىعقيدتهعنالقسطنطينيةسنودس
ثمواحدةطبيعةإالتوجدالالتجسدبعدلكنالتجسدقبلالطبيعتين

ويعتقدكاملوإلهكاملإنسانوهومريمءالعذرامنولدالمسيحبأنأضاف
قبولرفضأنهإالءالسمامننزلالمسيحجسدإنقولهأنكرأنهالبعض
اعتقدولقد71طبيعتناجوهرنفسمنالبشريةطبيعتهأوجسدهأنفكرة

اكلة4دالأحء2أا12لولول3الحمنهحسا3حهوللفثالهكحسأافهـأاعزاة
عالللم43ء3كهـةولعسأكه3اء23هول35افصي348

823صاالولءالجزرسغأسدالدمحور
1أالحالد3عه3كهم4ه4حسسم2385ا3

71ممءالال43ا3يه
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واخترقاستحوذاللهكلمةالالهوتبأنعلمأوطيخاأناالخرلبعض
مشابفايعتبرالالمسيحجسدأنلدرجةالناسوتعلىتمائاسيطربل

شيئايأخذلماألزلىاالبنبأنعفمأنهأيضاعنهشاعكما81ألجسادنا
أندونبطنهافىفجازودملحمإلىوتغيرتحولألنهءالعذرامريممن

تتكونالذىالجوهرنفسمنليسالمسيحجسدوأن91شيئامنهايأخذ
الطبيعتينوجودأوطيخارفضإليهطريقهيعرفالفاأللمأجسادنامنه

عاوىبجسدءالسمامنانحدرالكلمةاإللهأنزاعماالمسيحفىمقترنتين
لمأنهالحقيقةوفىمنهاولدكانلوكماالبتولبطنفىواجتاز
تشبهالوهىالتجسدبعدتغيرتالمتجسداالبنطبيعةإن000002يولد

وأشاع12البشربقيةأجسادعنيختلفالمسيحجسدفحتىطبيعتنا
ءالسمامننزلالمسيحجسدبأنقطيعلملمأنهأعلنأوطيخاأنالبعض

كاملوإنسانكاملإلههومريمءالعذرامنولدالذىبأنيعترفأنهكما
إنسائاوصارمريمءالعذراجسدمنتجسداللهابنبأنأعترفإنىيقولفهو

حرمأنهكمامنهاأتجسدإلهناوأنبناشبهةهىمريموأنخالصناألجل
22ءالسمامننزلالمسيحجسدبأنيعلممنكل

هذابهويعلميؤمنكانمامعرفةالسهلمنليساإلشارةسلفتكما

أثبتهماكثيرةأحيانفىينفىكانألنهالعالمونصفالجاهلنصفالرجل
معرفةاآلنسنحاولذلكومعسابفانفاهقدماويثبتآخرموضعفى
طبيعةبأنيؤمنكانهلوهىالنقطةهذهيخصفيماأوطيخابهعلمما

ءالسمامننزلالمسيحجسدهوهلعنهاتختلفأمطبيعتنامثلالمسيح
بشرىجسدهوأم

واألسئلةالقضيةسيرنتتبعأنهولإلجابةبنايصلأنيمكنالذىوالخيط
أساقفةرئيسأسابيوسسألهفلقدالقسططبنيةمجمعفىعليهطرحتالتى

اجمله3هكدعا3ح814سألهـ5

التاسعالبابالدينأصولالدسالبناسحق91

المسيحيةالكنيسةتاريخ02أل002األنطوفىكيرلسالقمعىالمجامععصرحمنابانظر102
61أل261وتوابعهاحمعىمطرانالكسندروسالعربيةإلىالروسيةمننقله

2ا5تلحه3أكانالكامم7

زفء03مهطأا193188الثمهأحاه7ه147سأ6177171041
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وهلالتجسدبعدالمسيحفىتينطبيعبوجودتعترفهلقائأللقسطنطينية

32البشريةالطبيعةنفسمنكانالمسيحبأنتؤمن

وأصلىاالبنأبعدأندونلآلبأصلىإننىبالقولأوطيخافأجاب
كماواالبناآلبإبعاددونقدسالللروحوأصلىاآلبإبعاددونلالبن
تحملهمابكلإنسائاوصارءالعذرابطنعنؤيذجسدهبأنأعترفأننى
وأماماالبنوأماماآلبأمامبهأؤمنماهوهذامعنىمنإنسانكلمة
هلءالكهحطأسابيوسسألهوعندئذ42قداستكموأمامالقدسالروح
جوهرنفسمنالممميحيسوعسيدناالوحيداالبننفسبأنأيضاتعترف

وهلناسوتهناحيةمنأمهجوهرنفسومنالالهوتناحيةمناالب
أنلنفسىأحمحلمأوطيخافقال3طبيعتينمنمكونالمسيحبأنتعترف
طبيعتنانفسمنكانأنهفهمتكيفأبداأقلولمإلهىطبيعةعنلءأتسا
طيعتنامثلكانورلىالمسيحيسوعسيدناجسدإناليومهذاحتىأقللمو

جسدهامنولدإلهناوأنطبيعتنانفسمنهىءالعذرابأنأعترفأننىعلى
ءالعذرابأنيعترفأوطيخاأنبماه3حولفلورنتالكاهنقالوعندئذ
كانإذنالمسيحفإنمنهاناسوتهأخذالمسيحوأنجوهرنانفسمنكاتت
فأناجيداتفهمونىأنيجبقائألأوطيخافأجابطبيعتنانفسمن
جسدعنهناأتحدثولكنىاللهجسدصاراإلنسانجسدبأنأقولال
ترغبونفهلءالعذرامنجسدالنفسهعملالرببأنوأعترفالبشرىالله
إنىقلتأنسبقطبيعتنانفسمنهوجسدهأنأيضاهذاإلىأضيفأن

أفعلىأناالستعدادتمامعلىاآلنولكنىبطبيعتناطبيعتهمساواةعنأتكلمال
اقتناععنهذاتقبلالفأنتاألساقفةرئيسلهفقالقداستكمبهتأمرما
ممثلسألهوهناالمجمعألمرخضوعاذللثيفعلبأنهفأجابمرغضابل

سيدنابأنتؤمنهلمباشروبأسلوبواضحةبطريقةفلورنتاالمبراطور
طبيعتينذووأنهطبيعتنانفسمنهوءالعذرامنولدالذىالمسيحيسوع
فىطبيعتينبوجودأعترفإننىبالقولأوطيخافأجابالتجسدبعد

بأئهأضافثجواحدةبطبيعةإالأعترفالاإلتحادبعدولكنالمسيح

32ولحلماءهح6332وله4أهأاحهح55ذة2ح93110العنأل6ناكاة8ء
حاله6ء3710سهـ837

مزول43أالولحهحهولأا2612اككاول3ا6ح93710ةولساحلمعألح63
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منيتكونالمسيحوأنبطبيعتناطبيعتهمساواةعقيدةيقبلأناستعدادلى

والالمقدسةالكنبفىاليجدلملكنهذلكيطبالمجمعدامماطبيعتنا

فليكنقائلينالمجمعءأعضاصرخوهناذلكيؤيدماءاآلباأقوالفى
2أومامحر

رفضأوطيخاأنيالحظالعقائديةالناحيةمنالقضيةهذهيدرسمنإن

طبيعةأنحقيقةأيضارقضأنهكماالتجسدبعدالمسيحفىطبيعتينوجود
التعييرأولآلالمقابلغيرفهوذلكعلىءوبناطبيعتنانفسمنهىالمسيح
فمعءمامحيطفىخلأوعسلنقطةتذوبكماناسوتهامتصالهوقهوأن

لدرجةبالناسوتالالهوتأدبمأوخلأنهإالالمسيحناسوتينكرلمأنه
التجسدعمليةبعدواحدةطبيعةإالمفهومهحسبتوجدالأنه

حاولوالتىالقسطنطبنيةديرمرئيبهانادىالتىالتعاليمبعضهىهذه
والدينيةالسياسيةائلالوسكلاستعملولقدالكنائسكلفىينشرهاأن

وحزبالنسطوريةلمحاربةالبالطوخارجاالمبراطورىالبالطفىونفوذه

إلعادةأقامهقداللهبأنيعتقدكانالتعاليمهذهونشرالسالممعاهدة
ولقدالحائطعرضاألرثوذكسيةبهذهضربتالتىالكنائسإلىاألرئوذكسية

بمساعدةخاصةوحاشيتهاإلمبراطورىالبالطفىنفوذهبفضلفعالااستطاع
كماعرضهاالبالدطولفىالهرطوقيةالتعاليمهذهنشرخريسافيوسالوزير

يتمتعكانأنهوبماالمهمةبهذهللقيامقويةودينيةسياسيةأحزائاكونأنه
كانالذىالعظيموالدينىالسيامىللنفوذونظزاطيبةبسمعةاألمربدايةفى

لألسفيدعولمماوإنهيعارضهأوضدهصوتهيرفعأنأحديستطعلمله
اإلقناعطريقوعنسلميةبطريقةالتعاليمهذهنشريحاوللمأنهالشديد

اتصاالتهطريقعنبهايتمتعكانالتىالضغطوسائلبعضأيضااستعملبل

هذهونشراألخرىالدينيةاألحزابومالشاةلهدمالحاكمةبالهيئةوعالقاته
األسقفقامأنإلى744سنةإلىالخالةهذهواستمرتالتعاليم

بهذهمندداالشحاذبعنوانالمشصهوركتابهبتأليفالكورشىئيودوريطس

يتمتعكانمابسببأوطيخااسماذكرعلىيحسرلمأنهومعوهرطقتهاالتعاليم

32ولآاسهاه40أ73320ع4كاأاله5ءة2وح36110ةماولأهةن3472476
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هواألخيرهذاأنفهمواالكنيرينفإنالطويلالباعوالنفوذمنه
هذاظهوروبعدالكنابهذافىإليهالمشارالتعليموضاللبالهرطقةالمقصود
فيهايعلناإلمبراطورإلىرسالةأنطاكيةأسقفدومنوسكتبالكناب

القسطنطبنيةلمجمعبشكوىأسابيوستقدمذلكوبعدأيضاأوطيخاهرطقة

الفصلفىبالتفصيلسندرسهالذىالموضوعهووهذاهوتعاأوطيخاضد
الثالث

أوطيخاوتعاليمحياةلدراسةالهامةأنراجعبعض
1اكاأ3ءآلمولةك4ه15ثحاح3أ3أةالحال3ءأل3

82كادلحال3حهثهأنأولولألهورحاكألالز4لهحولكمالطاكلال3ولورسص3
حطالولءولسأ

3ول3مماأول5آههأل4

4لالأااولاهكاهسرك

حهاس303ول3هحلهاهـ3أوللححالهولألح3الطبلةال303ح

5م4هنااءولع4ألحألول3اهأل35لمءسأإح433ح

6كأه35ثزا3ألحالط3ءط

7ولحه830أحك40ولح11120كهـ

8اءسهحع35حسعز15حهول3هحأهولولحه11اا96

الصلههن8ااول3هسلولءاهه817ا318

1هلهكأح53ولأكهأهس4س3ه3

ااولللألاعسأححي3أ419كع3نأنههولكلط4أأولول

ا2ألالمحاأولأأنأهولالأل4هأ4ح3عكلعثم4سأحمأل3ء

ا3أالءطحفىولأول43الهاعحولولءءولح4مأحسا3ء3

41ءاء3سألحاسسحأول33أء4كسحهولءأاس3ء2

31أااهولأولولأه3ء31

3361حأحول6ح

74أولكهأه3ح4صاحولاأ3ح4حألماهثهاح303ألء5الر5ال8ول30ألاله3كهكا4أل3ااهاءل1143ال

سألح03

81أءح05ءناه4الء91كزأل28511015اي

91ول3ال8محالح3أ35153ح4يالا6س3

2هلسأأسأل8حولأاةأهء34هح3

2احاح505سإححمح4اهولء

22صأ3فىع4أ8سأأء3ول4ء3حأس3

32لىككل6ااأل3األء3أ4أ5ط4أولح

مزأ3ه01ألس3أعول0ه3ناه4الء

32حشء7ل279638ة2377ء123ولء0115ا9اةثهس40أسهول2ه453

828طءاصأ437ولس53نا4ء034كال92ء2و7

ترلىه83ااءاأ5كأهس4هكح011

2ولكل4هـحطف43سطووأولكآهح4كحهلحثه

82ولولكاللكه4أءألكحهءألكهححولولح3در4هـ5اث013ح

92هأول3كمولأ3013ء4كله8هل4ءمأ3د5حطع4احولولح

3ههـغعط7714707266عهة718يمآكال6ءثو52ح7اهاه06113اكه38هانء

4كحءكأ6ساحأالثهثحهء4

االولءالجزالعظمىيةأنطاللهمدينةكنيسةرسغأسدالدكتور13
تعريببابادوبولصخريسوسشمسالعالمةواالمؤلفتأليفأنطاكيةكنيسةتاريخ123

حداداستفانساألسقف
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3ء

63

73

83

93

األرهمندريتوتنسيقوترجةجمعالجامحةالمسيجةالكنيسةقوانينأوالكنسىالرعمجموعة
كساباالسحنانيا

اإلصكتدرىسقوروسدالبابااألرثوذكالسريانمطرانكامبولكريغوريوسالمطران

اإليمانحامى

القرنأواخرإلىالحامىالقرننصفنحومنالتبعيةالوالةحكمالدوبرئأنطونيوس

المسيجةتاريخموجزالتاصع

وتوابعهاحمصمطرانالكسندروسالربيةإلىالروسيةمننقلهالمسيحيةالبهيسةتاريخ

المجامععصراألنطونىكيرلسالقمص
أوطاخىبدعةفاصاالجيلالكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة

شالدأصولالعسالبناسحقأبو

األقداسمنارةالعبرىابنالحلقدونىالمجمعالراهبابن
الكنيسةتاريخفىالنفيسةالدرة

القبطبةالكنيسةتاريخالقمصمنسىالشماس
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الثالثلفصل

أوطيخامحاكمة

النسطوريةومالشاةلمقاومةأوطيخابهقامالذىالنشاطالسابقالفصلفىرأينا

مجهودابذلأنهكماهرطوقيينحزبيناعتبرهماألنهالسالممعاهدةوحزب
ةواحدطبيعةدنىالمسيحطبيعتىومزجتخلطتالتىهتعالنشرجبازا

التىالعقيدةأرثوذكسيةوعدمالتحليمفىالراهبهذاتطرفحقيقةإن
ضدهأثارتاإلمبراطورىالبالطفىونفوذهوسلطانهبهاينادىكان

صوتهبرفعأتجرمنوأولأيضاأصدقائهومنبلأعدائهمنالكثيرين

ووزيرهنفسهاإلمبراطوربحمايةيتمتعالذىالرجلهذاومعارضة

كتبعندماالكورشىثيودوريطسعصرهفىالمشهورالمعلمهوخريسافيوس

الخطوةهذهكانتالتعاليمهذهوهرطقةضاللوناقدمفنذاالشحاذكتابه

محفوفةخطوةالقسطنطبنيةرهبانرئيسضدكورشأسقفاتخذهاالتى

فعندماأوطيخاتعاليملمقاومةاآلخرينأمامالبابفتحتأنهاعلىبالخاطر
هولاول3دومنوسعليهواطلع744سنةالشحاذكتابظهر

جهاينادىكانالتىالتعاليموضاللالموقفخطورةأدركأنطاكيةاسقف

يعلمالقسطنطينيةرهبانديررئيسأنفيهامعلنارسالةبكتابةفقامأوطيخا

المانىئيودوسيوساإلمبراطورإلىالرسالةهذهلوأرسأبولوناريوسبتعاليم
لألسفولكنشهوربعدةئيودوريطمكتابظهوربعدأى844سنةفى

عنالمدافعينمنكانألنهاهتمامأىالرسالةهذهاإلمبراطورئعرلمالشديد
ينتظرهكانماعكسءجااإلمبراطورفعلردإنبل011الراهبهذا

نشريمنعأمزا844سنةشباطفىاالمبراطورأصدرفلقددومنوس
ديررئيسأندولإذهمتعاأوطيخاهاجمالذينبعضكتاباتوتوزيع

البالطفىبهيتمتعكانالذىالتفوذبفضلاستطاعالقسطنطبنيةرهبان

القرارهذاإصدارإلىاإلمبراطوردفع

1مأ77ح2710ذ948ةاحح05س48314ة

923صاألولءالجزرسغأسدالدكتور
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وبالرغمالراهبهذابهيتمتعكانالذىالعظيمالسلطانمنبالرغم

وضدضدهصوتهرقعنفسهلهتسولمنكللهايتعرضكانالتىالخاطرمن

الشحاذكتابعلىاطلعأنبعددرولةأسقفأسابيوسقامفقدتعايى
هذهمالبساتدراسةاآلنفلنحاولأوطيخاتعاليمضدرعيةشكوىبتقديم

وقائعهابعضعرضإعادةمعالقضية

أوطيخابحرمالحكم

أساقفةرئيسفالفيانوسعقد844سنةالثانىتشريننوفمبر8يومفى
ساردسمتروبوليتفلورنديسقضيةفىللنظرمحليامجمغاالقسططبنية

ماالمجمعهذافىواشتركوكاسيانوسيوحناوهمالهالخاضعينواألسقفين
هذااجتمعأجلهمقالذىاألساسىفالغرض2أسقفاثالثينمنيقرب

وأسقفيهفلورنديسبينالقائمةالمشكلةحلكانالقسطنطبنيةمدينةفىالمجمع
وقدمدورلهأودوريالمدينةأسقفأسابيوسوقفالمجمعهذاانعقادءأئناوفى

التعليمفىبالهرطقةواتهمههوتعاأوطيخاضديدهبخطمكنوبةشكوى

رئيسفالفيانوسدهشوقدأرثوذكسيةغوبهاينادىالتىالتعاليموأن
هللءنتساوهنا4الديررئيسعنيدافعأنوحاولالتهمةلهذهالمجمع
السلطاتمنخوئاأمهرطوقياليسأوطيخاأنيعتقدكانألنهعنهيدافعكان
يجنبلكىعنهدافعأنهأمالراهبهذاءوراكانتالتىالجبارةالقوية

جديدمنواالنشقاقاالنقسامخطرالكنيسة

سبقأنهالبعضويعتقدللسالمومحئامعتدألرجألكانفالفيانوسأنعلى
مرتالتىالربكنيسةعلىيشغقأنإياهراجياأوطيخاإلىرسالةوكتب

رئيسيقبللمحالأيةعلىواالنشقاقاالنقسامبتجارباألخيرةاأليامفى
أوطيخاضدالمقدمةالشكوىهذهاألمرءبادىفىالقسططبنيةأساقفة

رئيسمعيتناقسأن5ول3عح4ح35اسحدرولهأسقفأوسابيوسمنوطلب

2ك4الأول413طول8هـاح712212

كرلالفمص362662صالكسندروسالعريمةإلىالروسيةمننقلهالمسيحيةالكنيسةتاريخ
651851المجامععصراألنطونى

13أاء2او371هسولءاههء4أ4فىمكأنانالكهح6رء736ة43الهأا612312

للالل3وء133رستيأسدد382882خريسوستمس
4يءماع2ا0338

3أعه0حأل3631ا383سأءأسأأل3ء4ولء3ءنا4ح3920
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بأنهيوسابيوسفأجابالعقائدىبالخطأإقناعهلويحاوالقسطنطينيةهبان

بأخطائهيقنعهأنوحاولمراتعدةأوطيخامعالتعاليمهذهوناقشسبققد
معهناقشتلقدقائألوأردفأيضاشهودعدةحضوروفىانفرادعلى
6لهكصديقاألمورهذه

التعاليملهذهمطوألشرخاأوطيخاتعاليمعلىاعتراضهدنىأسابيوسقدمولقد
وبتعاليمالوحدةبقانونالمتمسكينمنأنهأيضاأوضحأنهكماوخطرهاالمضلة

بجديةالعقائديةالقضيةهذهببحثالمجمعوطالب7كيرلسالقديس
التىالتعاليمعنيدافعلكىالحضورأوطيخامنيطلبأنمنهوالتمسوحزم
هرطقتهاأوالتعاليمهذهبأرثوذكسيةبنفسهيحكمأنيستطبعحتىبهاينادى

إلىبالذهابأسابيوسإقناعفىالمجمعرئيسبذلهاالتىالمحاوالتوبرغم
إليهوانضمطلبهعلىبإلحاحأسابيوسأصرتعالمحهبضاللإلقناعهأوطيخا
بصفةالقضيةهذهفحصالمجمعفقرر8الطلبهذامؤيديناألساقفةبعض
منأيامأربعةبعدأى844الثانىتشريننوفمبر21يوموفىرحمية
أوطيخاقضيةفىللنظرالمجمعاجتمعاألولىالجلسة

الكامنالداهمالخطرللمجمعأسابيوسشرحالثانيةالجلسةهذهوفى
أوطيخايغيرلمالوديةالمناقشاترغمأنهأيضابئنأنهكماالتعاليمهذهفى

منالتمسثمالكثيرونقبلهاالتىالتعاليمبهذهالمناداةعنيتنازلولمموقفه

عصراألنطوفىكيرلىالقمص261صالثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخكتابناأنظر6
551851صالمجامع

منيوسابيوسأيضاوكانهتعاضدعنيفةبثورةوقاملنسطوريوساللدودالحدوأرطيخاكان
وألجلهوتمااإلسكندرىكيرلسأيدواالذينومنالبدايةمننسطوريوستعليمقاومواالذين
أوطيخاأذعلىهوتعانسطرريوسضدكافاألضهماحميمينصديقينالرجالنكانبالسبهذا
وهذاالمخلصصديقهكانولوحتىالرجلهذاهرطقةأسابيوسيقبللموالهرطقةإلىانزلق

نيقيةمجمعتحاليمعناالئناندافعوأبولوناريوسأئناسيوسالحظيمالقديسبينحدثبماكرنايذ
أئناسيوسيسكتلمهرطقتهفىأبولوناريوسانزلقعندمالكناالئنينقلبالصداقةوربطت

766صاألولءالجزالمسيحىالفكرتاريخكعابناانظرذلكعلى
7سسطفىآهأأهحسولالحنالاصلاهطألألح63ألال3ه3ءولام3ءاأل5أولكأ

58ولألح0015ح4أح4حكاأهول7365364
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إلىكيرلسالقديسأرسلهاالتىالثانيةالرسالةةءبقراالتكرملمجمع
الرسالتينهاتينألناألنطاكىيوحناإلىرسالتهدراسةوكذلكوريوسنسط

اإليمانالعظيمكيرلسالقديسفيهاثرحعقائديةتاريخيةوثائقتعتبران

بتعاليمومقارنتهاالرسائللهذهءاإلصغاالمجمععلىفيجباألرثوذكسى
وقفبعدهاالمجمعءأعضاعلىكيرلسالقديسرسالتافعألفقرئتأوطيخا
التىالتعاليمبهذهيؤمنونالمقدسوالمجمعأنهوأعلنالقسطنطبنيةأساقفةرئتس

مجمعوقبلهانيقيةمجمعذلكقبلبهاعلموالتىكيرلسالقديسبهاعلم
وإنسانحقإلهفهوالوحيمداللهابنهوالمسيحيسوعبأنيؤمنفكلناأفسس
كاملإنسانهومريمءالعذراالقديسةمنولدالذىالمسيحيسوعوأنحق
جوهرذاتمنفهوبالهوتهالجوهرفىلآلبمساليكاملإلهأيضاوهو
المسيحبأنأيضاونعترفبالالهوتاآلبجوهرنفسومنبالناسوتاألم
وربواحدابنفهوذلكومعمختلفتينطبيعتينمنمكؤنالتجسدبعد

أوطيخاإلىمندوبينإرسالالمجمعقررالمناقشةوبعدواحدوسيدواحد

بهايعلمالتىالتعاليمعنيدافعلكىالمقدسالمجمعأمامللمثول

قدمالثانىتشريننوفمبر51يومفىعقدتالتىالثالثةالجلسةوفى

ألوطيخامقابلتهماعنتقريزاأندراوسوالشماسيوحناالكاهنالمرسالن

الخروجعدمنذرقدألنهالحضوررفضالقسطنطبنيةديررئيسأنوملخصه
1أبذامنهايخرجالالتىالمقبرةالديريعتبروأنهحياتهكلالديرمن

ماماسوهماكاهنينفأرسلآخروفدالهيرسلأنالمجمعقررعندئذ
ابخمعسلمولقدالمجمعإلىالحضورمنهيطلبانوئيوفيلوسكالة13

التىالتعاليمكذلكالحضورورفضهسلوكهأنملخصهاألوطيخارسالة

هرطقهعلىتحتوىأقوالألخهاالمجمعفىالكثيرينتعثيرفىسبئاكانتبهاينادى
المجمعفإنأرثوذكسيتهعلىوبرهننفسهعنودافعحضرفإذامرفوضة

منالخروجبعدمموقفهتبريريخصفيماأمالهيغفرأناالستعدادثمامعلى
وجمندماالحضورويجبمقبولغيراألمرفإنالنذرهذانذرألنهالدير

وولاعآعءو732532اكمايحهولسأ1ل8اأفىحها6حاا976933حاه8قرةكلة4ناله
كلءال3143كه

1هة343هأ812312ولالساحهسنهس4كطل3ءأصولححولءاهولء4ء6436ذ6ث6ح05
حأ3651ةال3سا433133ولحماح232
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بحجةمقابلتهماأوطيخاورفضمغلقةاألبوابوجداالديرإلىالمزسالنصل
أنالمرسلينمنفطلبمقابلتهاستطاعاعديدةمحاوالتوبعدمريضأنه

كتبهارسالةيسلماأنمنهماوالتمسمرفلسببللمجمعاعتذارهيقدما
بأنوأعلناهالرسالةهذهاستالمرفضاوثيوفيلوسماماسأنعلىللمجمع
سيرسلإنهوقالالحضوررفضلكنهالرسالةهذهبنفسههوليقدميحضر

قررالحضوررفضأوطيخاأنفالفيانوسبلغوعندما11أللمجمعخطابه
يرسلبأنالمتبعةالعادةحسبآخروفداالئالثةوللمرةلهيرسلأنالمجمعمع

وهمأشخاصثاللةمنمكونةأخرىلجنةالمجمعفأرسلمراتثالثللمتهم
سععفولجرمانيوسوالشماس3أطحوأبيفانيوسيالحولهممنون

التىالسيئةالنتيجةلهوشرحالحضورالرهبانديررئيسمنالوفدهذاوطلب

يومالمجمعقبلمنالمرسلالوفدلهعئنولقدالجضوررفضإذابهستلحق

يوموفىالجلسةلحضورالثانىتشريننوفمبرمن71الموافقءاألربعا

حضورهعدمعنيعتذرالمجمعإلىوفداأوطيخاأرسلالشهرنفسمن61
بالحضورأوطيخاإقناعالرفدخاللمنفالفيانوسحاولولقدمرضهلسبب

21الكنيسةفىالسالميعمحتى

لهاقيمةالضدهاألساقفةبهاينطقالتىالتهديداتأنيعتقدأوطيخاكان

البالطفىاألولالوزيريحميهبمناألذىإلحاقءهؤاليستطيعوكيف
رئيساتصلولقدانفسهالثافىثيوديوساالمبراطوربلاإلمبراطورى

لحمايتهضخئاجيشئالهفأرسلعنهوالمدافعبالعمادابنهبخريسافيوسالرهبان
كبيرعددوكذلكرهبانهمنجداكبيرعددالضخمالجيشهذاإلىوانضم

والخدمالجيسمنالعظيمالجمهورهذاوصلولقدالمدينةرئيسخدممن

أنءهؤالوأعلننوفمبر22فىاإلجماعمكانإلىوالرهبانوالموظفين
رئيسيخرجبأنوعذاالمجمعيعطلمإنعاتاالبئقاعةإلىيدخللنأوطيخا
اإلمبراطورممثلقرأالمجمعأوطيخاالراهبدخلوعندماطليفاحراالدير
علىوالمحافظةالكنيسةسالميريدإنهمعناهمافيهايقولاإلمبراطورمنرسالة

3513ولفلورنخمايحضربأناإلمبراطورطالبولقد31أرثوذكسيتها

احاحع033622

ا2أح03ح05حوا48ا683ةولأء3كر63

31ولءاحعح833032ح831ا78
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المجعفدعىاإلمبراطورطلبأوطيخاوكذلكالمجمعفقبلالمجمعلسات
لإلجتماع

أساقفةرئيسوطلبالسنودسأمامأوطيخاوالمتهمأسابيوسالمتهموجلس
رسالةوأسابيوسأوطيخامسامعوعلىالمجمعمسامععلىتقرأأنالقسططينية

حتىاألنطاكىيوحناإلىرسالتهثمنسطوريوسإلىالثانيةكيرلمالقديس

أيضااوقرأوطيخايمبتعالاألرثوذكسيةكيرلستعاليممقارنةءاآلبايستطيع
محاضراقرأنوبعدأوطيخاإليهاواستمعالسابقةالجلساتمحاضر

حقيقئااتحاداالطبيعتينباتحادفيهاعفماللتانكيرلسورسالتاالسابقةالجلسات
واحدشخصفىمتحدتانطبيعتانفصلأوخلأوامتزاجبدونوجوهرئا
فالفيانوساألساقفةرئيسسألالمسيحيسوعهوواحدوربواحدوسيد
مكوئاكانءالعذرامنؤيذالذىالسيدبأنتؤمنهلقائألالرهبانرئيس

ثانيةمرةسألهوعندئذالطبيعتينباتحادأؤمنإننىنعمفقالطبيعتينمن
بأنتعترفوهلالتجسدبعدالمسيحفىطبيعتينبوجودتعترفهلقائأل

لنفسىأحمحلمقائالالراهبفأجابكإنسانجوهرنانفسمنهوالمسيح
نفسمنكانبأنهفهمتكيفأبداأقلولمإلهىطبيعةعنلءأتساأن

كانورلىالمسيحيسوعسيدناجسدبأناليومهذاحتىأعلمولمطبيعتنا
إلهناوأنطبيعتنانفسمنهىءالعذرابأنأعترفأننىعلىطبيعتنامثل
دونلالبنوأصلىاالبنأبعدأندونلآلبأصلفأناجسدهامنولد
أعترفأننىكماواآللباالبنإبعاددونالقدسللروحوأصلىاآلبإبعاد
إنسانكلمةتحملهمابكلإنسائاوصارءالعذرابطنمنولدجسدهبأن

وأمامالقدسوالروحواالبناآلبأمامبهأؤمنماهوهذا41معنىمن
الواحداالبنجوهزبأنأيضاتعترفهلجديدمنفسألهقداستكم
ومنالالهوتناحيةمناآلبجوهرذاتمنالمسيحيسوعسيدتاالوحيد
مكونالمسيحيسوعبأنتعترفوهلناسوتهناحيةمنأمهجوهرذات
أنأعلمالأفىجيداتفهمواأنيجبقائألأوطيخافأجابطبيعتينمن

وأننىالبشرىاللهجسدعنأتكلمولكنىاللهجسدصاراإلنسانجسد
أضيفأنترغبونفهلءالعذرامنجسدالنفسهعملالرببأنأعترف

ا4ولءاعآء2و8333ركة4نالهءالهحولل612احمزالةيلأة16ا937
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أفعلأناالستعدادتمامعلىإنىطبيعتنانفسمنهوجسدهأنأيضاهذالى

التعليمهذاتقبلالفأنتاألساقفةرئيسلهفقالقداستكمبهتأمرما
المجمعألمرخضوعاذلكيفعلبأنهفأجابمرغمابلاقتناععن

وبأسلوبواضحةبطريقةفلورنتاإلمبراطورممثلسألهوعندئذ
منهوءالجذرامنولدالذىالمسيحيسوعسيدنابأنتؤمنهلمباشر
قائألالديررئيسفأجابالتجسدبعدطبيعتينمنمكونوأنهطبيعتنانفس

إالأعترفالاالتحادبعدولكنالمسيحفىطبيعتينبوجودأعترفإننىإ
مساواةعقيدةيقبلأناستعدادعلىبأنهقائألأضافثمواحدةبطبيعة
المقدسةالكتبفىاليجدلمولكنهالمجمعأمرحمشابطبيعتناالمسيحطبيعة
لرفضهءاآلباأقوالفىذلكوجدلووحتىذلكيؤيدماءاآلباأقوالفىوال

صرخوهناءاآلباأقوالمنتأكيذااممثروهىأفضلالمقدسةالكنبألن
أثناسيوسالقديسإنأوطيخافقال1محرومافليكنقائلينالمجمعءأعضا

بعدواحدةطبيعةبوجوديعلمونءاآلباوبعضكيرلسالقديسوكذلك

التىوأثناسيوسكيرلسكتاباتدراسةعلىالمجمعءأعضاحثولقداالتحاد
طبيعتينبوجوديعترفالمنكلإنفلورفتلهفقالالتعاليمهذهمنهاتعلم

منكلإنقائألعفقأوطيخاإنويقالالحقيقىاإليمانيملكالالمسيحفى
الحقيقىااليمانيقبلالالضغططريقعنعقيدةأىيقبلى

كاهناسابفاكانالذىأوطيخاإنوقالففةاألرئيسوقفوهنا

إلمماالرجوعورفضوأبولوناريوسفاالنتينوستجديفاتجددقدوأرثهندريتا
يعصروالحزننعلنالسببهذاوألجلتصائحنامنبالرغمالصحيحالتعليم
الديرإدارةمنمخلوعإنهوضاللهفقدانهعلىعيوتناتمألوالدموعفلوبنا

المسيحفباسمالكهنوتدرجةمنومجردعليهباإلشرافيقومكانالذى
61حرمهنعلناعليهجدفالذى

31حأء3سهت9336332ةولمم4نماههفلم2612ازكأثدءهأا6حاه7247يه

اولء3اس2433332ةأثمأللم77476هأم3831ا1683يءرال4055ح812612ة

سولساهمحم4قح6364

كيرلسالقممى682882خريسوستمس362662صسابقاذكرالكسندروسأ

033صالثانىءالجزرستمأسداألنطوق
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القسطنطينيةجممعحكممنأوطيخاوقف

األركندريتوحرمانبخلعحكمهوأصدرالقسطنطبنيةمجمعتجرأعندما
القرارهذايعتبرإذجداوجريئاجداخطبزاقرازايتخذكانفقدأوطيخا

خريسافيوسوجهعلىبلأوطيخاوجهعلىفقطليسقاسيةقويةلطمة

عنيدافعكانالذىنفسهاإلمبراطوروجهعلىمباشرةغيروبطريقةأيضا

والسلطانالطويلبالباعيتمتعكانالذىأوطيخاقبلفهل71الديررئيس

إبحرمهالقسطنطبنيةمجمعحكمالعظيم

أساقفةرئيسفالفيانوسنطقأنبعدأنه81المؤرخينبعضلناسجل
اقتربالقاعةمناألساقفةينصرفأنوقبللرمانابهذاالقسطنطبنية

مجامعإلىقضيتهيرفعسوفأنهوأعلمهاإلمبراطورممثلفلورنتمنأوطيخا
كتباليومنفسءمسافىوفعألإلنصافهوأورشليمواالسكندريةروما

ليونالقديسإلىوخاصةوالغربالشرقفىاألساقفةبعضإلىأوطيخا
ملتوئاسياسئاأسلوئااستعملليونللقديسرسالتهوفىروماأساقفةرئيس
المدافعرويابباباإياهملقئاواحترامرتقدتحيةليونحياالرسالةمقدمةففى

العقيدةعنالمدافعكالشخصروماأساقفةلرئيسنفسهقدمثمالديانةعن
تطاقوعلىمخيفةبطريقةانتشرتالتىاألريوسيةضدوالمجاهداألرثوذكسية

وغريغوريوسأثناسيوستعاليمعنأنملةقيديحيدأنيمكنهالوهوواسع
التعاليمهىمارومالبابايذكرلمأوطيخاأنعلىوفيليكسويوليانوس

الديانةعنالمدافعروماباباناشدثم91بهايعلمأنهادعىالتىاألرئوذكسية

2ومجمعهفالفيانوسمنعليهؤقعالذىالظلممنينصفهأن

نفسهقدمأنهالبداإلسكندريةأساقفةمرئيديوسقورسإلىرسالتهوفى
الذينمنفعألكانأنهنعلمونحنكيرلسمتعاللنشروالمكافحكالمناضلله

تعاليمفهمءأساالشديدلألسفلكنهكيرلستعاليمعنقواهمبكلدافعوا
وعنعنهللدفاعديوسقوروسعيتىفىتعمةأوطيخاوجدولقدكيرلس
ديوسقوروسكانمنهاودينيةسياسيةأسبابلعدةقالفيانوسضدقضيته

71أح05ما88318

81ح3ثحاعأحء38332مهـ

91حع05ء8101ء9851

مزأكسأسهولمأ324ةول34ا8شمالولاطيسا37برولط243
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بينالجديدالصراعفىرأىولقدوالدينيةالسياسيةالناحيةمنموخا
وبذلكالنسطوريةعلىالنهاقءللقضامناسبةفرصةواألوطيخيةالنسطورية

النسطوريةعلىءالقضاوهونفسهكيرلستحقيقهعيستطلمماتحقيقفىينجح

عنيفاصراعاوالقسطنطينيةيةاإلسكندبىبينالسياسىالصراعكان0112نهائيا
الجديدةرومالقبعلىالقسطنطينيةحصلتأنبعدخاصةالسلطةعلى

فىثيوفيلوسيحكمألماألعماقفىالدفينةالقديمةالحساسياتظهرتلقد
أيضاتريداإلسكندريةكانتالذهبفميوحناالقديسعلىالبلوطةمجمع

غيرهاوأخرىاألسبابهذهالشرقفىالمسيحىالعالمقيادةتتزعمأن

عنهوالدفاعالقسطنطبنيةديررئيسلمساندةاإلسكندريةأساقفةرئيسفعتفى

أعلنعندماأوطيخاعندفاعهفىمتسرعاديوسقوروستطرفولقد

حرمهالذىالقسطنطينيةلمجمعتحدئاوربماالكنيسةشركةفىأوطيخاقبول
0122لقراراتهاعتبارأىودون

األساقفةمنكبيرعددإلىأوطيخاأرسلهاالتىالرسائلإلىباإلضافةهذا

الحرمانبهذاخريسانيوسالوزيرحاميهأبلغإنهممموالغربالشرقفى
الحاكمةللسلطةبلفقطأوطيخالهليسإهانةيعدالذىاألمروالخلع
النسطوريةضدصراعهفىتساندهالتىأيضا

زبالحضدبموقفهالتمسكفىمبالغاتطرفالحزبينمنحزبكلأنيبدو

أماممحتشدةكاالتىالجماهيرمنبعضاأنأوطيخاادعىإذضالمعار
بعضوكتبالمهينةالعباراتبعضإليهوجهقدالمجمعانعقادمكان

المجمعهذامنعليهوقعالذىوالظلمموقفهفيهاشرحالتىالمنشورات
خلبالتتواألساقفةاإلمبراطورطالبثموعدواثاظلماعليهحكمالذى
لهضحيةوحدهراحالذىالظلممنوإنصافهلحمايتهالعاجل

فىالعامةاألماكنفىالمنشوراتهذهبتعليقأوطيخاوأمر
أنكماوخارجهاالمدينةفىكبيرةضجةفأثارت132القسطنطبنية

المجمعقراربضعليقاأمزأيضاهوأصدر42البعضيعتقدماعلىفالفيانوس

لمحمزء9ولأاء32كا363ول4الهأولحهحهولأحاة2حه43و973مكهأ6ا
حاه10ك3ا

32أسصحالا318وةصألميء13710

مءساحآح268332
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بتعالهتمسكواالذينرهبانهوبعضالديررئيسحرماننصعلىى

بينالخالفشقةاتسعتوهناالمدينةفىالعامةاألماكنفىعنهوالدفاع

النظاموعدممبالغالمجمعسلطةاتهمأنذلكعلىأوطيخاوزادالحزبين
المجمعالتئامقبلوالخلعبالحرمالحكمهذاوأعدسبققدفالقيانوسوأن

ءوبناقضيتهفىللنظرآخرمجمععقدإمبراطورامنيلتمسفهوولذلك
سيرفىللتحقيقلجنتينبتشكيلالثانىئيودوسيوساإلمبراطورأمرذلكعلى

سنةربيعفىعملهااألولىاللجنةهذهوبدأتالقسططبنيةمجمعأمور
سيراسارالقسطنطينيةمجمعأنعلىيدلتقريزااللجنةهذهوقدمت944
2أوطيخاقضيةفىقانونيا

التىاالعتراضاتبعضوفىالقضيةهذهفىللبحثأخرىلجنةاتكوثم
الثانيةاللجنةهذهتنتهىأنقبلولكنومجمعهفالفيانويضدأوطيخاقدمها

مدينةفىمسكونىمجمعبعقداإلمبراطورأمرتقريرهاتقدمأنوقبلبحثهامن
62أوطيخاقضيةفىللنلىأفسس

عقدقراراتخاذإلىاإلمبراطوردفعالذىأنعلىالمؤرخينمعظماتفقولقد
أساقفةرئيسديوسقوروستدخلئمخريسافيوسوزيرهتدخلهومجمع

72ريةإلسكندا

لعقدمتحمسينروماليونوالالقسطنطبنيةفالفيانوسيكنلم

مرئيإلىالقسطنطبنيةأساقفةرئيسفالفيانوسكتبفعندمامسكوقمجمع

إقناعفىصعوبةأىيجدلمهوتعاأوطيخاقضيةلهشارخاروماأساقفة
نوسفالفياإلىرومهكرسىرئيسكتبأنلبثوماأوطيخابههرطقةليون

هذهأصبحتولقدرسالةهولحباسمالتاريخفىعرفترسالة

لمحتوياتهانتعرضوسوفالمسيحىالفكرتاريخفىومعروفةمشهورةالرسالة

82هوتعاأوطيخاعلىهذهرسالتهفىليونوحكمبعدفيما

32ليمحءلماع2و04و5أولءألا5ة4كهأءاسهولء6364م

62لىولءآاسعهأ3و26

72لىولآساعهءة34ه

82صالح0545كا3ءي05
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مجمعلعقداإلمبراطورعلىللضغطالوسائلكلاستعملأوطيخاأنلى

خريسافيوسمنكلتدخلوبسببذلكعلىءوبناقضيتهفىللنظرجديد

أمراإلسكندريةأساقفةرئيسوديوسقورسنفسهوأوطيخااإلبراطوروزير
أخيزاأفسمىمديتةفىمسكونىمجمعبعقدالثانىثيودوسيوساإلمبراطور

باسمأفسسلمجمعالدعوةخطابكتب944سنةمارس03وفى

وأرسلتأللسنأفحالماكوفاالنتينوسالثانىثيودوسيوساطوريناإلمبر
طلبالذىكورلقأساقفةرئيسثيودوريطسعدااألساقفةكلإلىالدعوة

هباخاصةدعوةالمجمعلهأرسلإذاإالالمجمعإلىالحضورعدممنه
القديسدعاهالذىالثانىأفسعممجمعبعقداألمرصدروهكذا92للحضور

القراصنةبمجمعبعدفيماليون

792ول5أ6اه883ةولء5ماء3ءكا5ةعءماهولسا31ولول15ءااااة

األنطونىكيرلالقممىالمجامععصر362662الكسندروسافسيحيةالكنيسةيختاكتاب

أألةلدولءنألءلهحالهولاغكا2ه7م

المذكورةالمراجعبدراصةالتكرمالرجاالحرمهدامنموقفهثموحرمهأوطيخامحاكمةموضوعلدراسة
اعاله
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الرابحلفصل

944سنةالثانىأفسسمجمع
منمبهإلىوإعادتهالهرطقةمنأوطيخاتبرئة

المريعوالنضالالعنيفللصراعمسرحإلىوخلقدونيةأفسسمجمعاتحول
بينالمحزناالنقسامبلغالشديدولألسفالواحدالمسيغلجسدوتمزيق

ذروتهالكنائس

ونضوجواعيةعميقةدراسةإلىيحتاجالمجمعينهذينتفاصيلعرضإن

األمانةإنالمقيتالمذهبىالتعصبعنابتعادوالنزيهعلمىوحيادفكرى

التاريخيةالعلميةالحقائقيقدمأننزيهمدققباحثجملىمنتتطلبالعلمية
دراستنافىوسنتعرضمقصدناوهذاتغييرأوتشويهدونصحيحةبطريقة

خلقدونيةلمجصحثمأفسسلمجمعأوأل

944سنةمارس03يومفىالثانىثيودوسيوساإلمبراطورأصدرلقد

السنةنضمنآبأغسطسأولفىالمانىأفسسمجمعبعقدمرسوئا
عشرةثمانيةحوالىقبلاألولأفسسمجمعبعقدأمرالذىاطوراإلمبرانفسوهو
الصراعواشتدالكرستولوجيةالخالفاتاندلعتفعندما134عامسنةأ

أساقفةرئيسوكيرلسالقسطنطبنيةأساقفةرئيسنسطوريوسبين

مسكوفىمجمعلعقداإلمبراطورلدىجاهذانسطوريوسعملاإلسكندرية
التىالتعاليميحشىكانالذىنسطوريوسفإنالكرستولوجيةالمشكلةلحل

الالهوتبينوصريخاواضخاتمييرايميزأنحاولالوحدةعلىبشدةتنئر

معلمتعاليمفىرأىالذىكيرلسالقديستعالهضدفثاروالناسوت

ومعوبمسيحينوبسيدينبابنينيعلمأنهأىازدواجيةتعاليمالقسطنطبنية
ءأئنابجانبهووقفنسطوريوسعنيدافعكانالثانىثيودوسيوساالمبراطورأن

منتصزاظافراأفسسمجمعمنخرجكيرلسفإناألولأفسسمجمعانعقاد
ئمانىمروروبعدواآلنوتعايىنسطوريوسوحرمهبتعاالكثيرونوتمسلث

تظهرالكرستولوجيةالمشكلةذىهىهااألولأفسسمجمععلىسنةعشرة
بتمييزعلمهوتعابنسطوريوسيتمسككانالذىالحزبفإنجديدمن
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الذىالمقاومةحزبأنكماالواحدالمسيحفىاألخرىعنالوإحدةلطبيعتين
القسطنطينيةمجمعرفضهاالتىالواحدةالطبيعةبعقيدةنادىأوطيخاتزعمه

منوالتمسالقسطنطبنيةمجمعقراريقبللمأوطيخاأنعلى844سنةفى

هذاعقدئيودوسيوسقبلولقدإلنصافهمسكونئامجمغايعقدأناإلمبراطور
لتاريخالمدققوالدارسوديوسقوروسخريسافيوستدخلبفضلالمجمع
فىمايالحظالمسيحىالفكر

وادجيةاالهوتعالنسطوريوسومسانذامؤيداالثانىثيودوسيوسكان

األولأفسسمجمعفىالمسيحيسوعشخصفىطبيعتينبوجودالمناداة
الوحدويةالتعاليمعلىيشددكانالذىولكيرلساإلسكندريةلتعاليمومقاوئا
لإلسكتدريةومؤيدامسانذااإلمبراطورنفسكانالثافىأفسسمجمعفىولكن

ومقاوئاالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودالمناداةالوحدويةأوتعايىوألوطيخا
فىطبيعتينوجودعقيدةتقبلالتىالتعاليماالزدواجيةوللتغاليمللقسطنطينية

كيرلسالقديسبجانبسيليستينوسالبابارأسهاوعلىروماكانتالمسيح
فإنالثاقأفسسمجمعفىأما1نسطوريوسوضداألولأفسسمجمعفى

وضدالقسطنطبنيةأساقفةرئيسفالفياثوسبجانبيقفليونالبابا

الوجوديةأوطيخاتعاليمعندافعالذىاإلسكندريةأساقفةرئيسديوسقوروس
علميةحياديةموضوعيةبطريقةفيهحدثوماالمجمعهذادراسةاآلنولنحاول

الثانىأفسسمجمع

المانىثيودوسيوسهوالثانىأفسسمجمعاجتماعقرارأصدرالذىأنمع
اإلمبراطوروباسمباحمهكتبتالدعوةهذهأنإالالشرقإمبراطور

أفسسمجمعلعقددعوتهعندفعلمثلماالغربإمبراطورالثالثفاالنتينوس
آذارمارس03فىكتبتالتىدعوتهفىاإلمبراطورحددولقد2األول
يتسنلمالمجمعأنعلىابأغسطنمأوليومالمجمعاجماعتاريخ144

رئيساستلمالسنةنفسمنآبأغسطس8يومقبلأعمالهءبدله
متحمعحئايكنلمو3ايارمايوأ61يومفىاالمبراطوردعوةرومهأساقفة

902252صالئانىءالجزبميحىالمالفكرعتارالخضرىجرجسحناالقعىالدكتور1

032صفحةالثالىءالجزالفكرتاريخمحمابناانظر2
3ءا05كهزححح4أهولس39يو
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بكنانجةحزيرانيونيوأ31يومفىقامفقدذلكومعالمجمعهذاانعقاد
هنأهالتىاإلمبراطورإلىرسالتهومنهامروزايمريعاعليهانمررسائلعدة
أيضاعرفأنهكماالمسيحيةالكنيسةعلىوغيرتهوعنايتهسهرهعلىفها

فالفياثوسإلىمكتوئايرسلسوفوأنهوهرطقتهأوطيخابخطأاإلمبراطور
الباباذكرولقدالجامعةالكنيسةعقيدةفيهمفصالالقسططبنيةأساقفةرئي

وفىالثانىأفسسمجمعفىسيمثلونهالذينءاأشلإلمبراطورخطابهفىليون
اإلمبراطورةإلىأخرىرسالةليونكتبحزيرانيونيو31اليومنفس

أوطيخاهرطقةأنلهاوشرحوغيرتهاإيمانهاعلىأيضاومدحهابولخارى
بذاتأخرىرسالةأرسلأنهكما4حكمتهوعدملجهلهحتميةنتيجةهى

االنضمامعدمعلىفيهايحثهمالقسطنطبنيةكنيسةفىالمسمولينكلإلىالتاريخ
يتنازللمإنهرطقتهعلىيحامسوفأوطيخاأنلهممعلناوتعالهأوطيخاإلى
مكتوئافوجهبطرسسلطانيثبتلكىالفرصةهذهرومباباوانتهزعنها

المسيحهوأنتقائالاعترفالذىهوبطرسأنفحواهكلهالمجمعالمما
حثوقدالطريقيضللناإلعترافهذاأوطيخاقبلفإذاالخىاللهابن

إذابإوطيخاأيضئامترفقانفسهالوقتوفىأحكامهفىثابئايكونأنالمجمع
أخرىرسائلعدةروماباباوكتبتعالهضاللعنورجعتوبتهأظهر

فىممثلهلىاأء4عن30الكيوسىيوليانوسإلىالمجمعهذابخصوص
أوطيخامحاكمةفىالقسطنطينيةمجمعفىاشتركواالذينوإلىالقسطنطبنية

أوثهءبالتومتدعىالتىالرسالةوأشهرهارسائلهأعظمأنعلى
لأ4103هولأء44اع7أالول6فالفيانوسإلىالعقائديةالرسالة

أساقفةرتيسرسالةآيارمايو12فىليونالقديساستلمندمافع
هرطقةهىوماالقمطنطبنيةمجمعفىحدثمافيهاشرالتىالقسططبنية

وعرفليونأماماألمرانجلىعندئذأيفخاالمجمعأعمالبهاومرففاأوطيخا
لفالفيائوسفكتبالقسطنطبنيةديررئيسبهاينادىكانالتىالتعاليمهىما

4حألألمع082و36

و43323ةسأ83974ه2ولحااا71121ءاءا890امو

6مأ7ووولح21220ء33فىالحطابهذانصنجد
الفرنسيةاللغةإلىبالخطاهنولول86ولامنلمالعانرجمولقد

عمح4عحهـفىاهأ4ال6فىاعفى3ح45ساحاأءة3يه3و3

ءولاحه0مهس3ع79اه4226121ولحءأا5733632

57ا5وحا31كلةي043نماولكاأح22و
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منلهمعروفةوغيرغامضةكانتالتىاألمورتوضيحعلىفيهيشكرهلرد
قبل

المسيحلشخصمفهومهفيهاشرحالتىالشهيرةالعقائديةالرسالةبكتثم

ولكنهاأفسسمجمعفىالرسالةهذهتقرألمالشديدولألسفيسوع
يرجعومتيئاقوئاأساسئاكيرلسالقديسرسائلمعخلقدونيةمجمعفىكانت
وسوفالمسيحيسوعالربشحصفىالطبيعتينبموضوعيتعلقفيماإليها

خلقدونيةمجمعلدراسةنتعرضعندماالرسالةهذهمحتوياتنناقممى

أفسسمجمعإلىالوفودوصول

لالجتماعكمكانأفسمممدينةعوقعاالختيارأنالمؤرخينبعضيعتقد
أنهاكما7وبرابحرابسهولةإليهاالوصولوإمكانيةالجغرافىموقعهابسبب

اختارهاولذلكوريوسنسطعلىكيرلسالقديسفيهاانتصرالتىالمدينة

للقديستلميذأنهيذعىكانالذىأوطيخايستطبعحتىثانيةمرةاإلمبراطور
8النساطرةأعدائهعلينتصرأنكيرلس

الراهبوتبعهاالجتماعمكانإلىوصلواالذينأولكانأوطيخاأنيبدو

أساقفةرئيسذلكبعدوصلثمالرهبانمنكبيرعددمعالسورىبرسوم
ذوىوالرهبانالبحارةمنكبيروعددأسقفاعشرينحوالىمعاإلسكندرية

منمكوئافكانالرومافىالوفدأما9المؤرخينبعضيعتقدكماالقويةالبنية

وصولهقبلالطريقفىماتالذىريناتوسوالكاهنيوليانوساألسقف

والكاتببعدفيمارومهباباأصبحالذىااولأسهيلريوسوالشماس
رئيسرأسهوعلىأورشليموفدأيضاءجاثماولاحأ3دولسيتيوس
أفسسمجمعفىلكيرلسنىاالذراعأيضاكانالذىجيوفنالاألساقفة
ءجاثمفالفيانوساألساقفةرئيمممعةالقسمطبنيوفدوصلكما1األول

132صالماقءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدكتور7
ءولاح5يهـ34

4538هأأكها0314212

الرهبانمنشخصألفمنيقربمامحهوأحضرءجاالراهببرسومأنالمؤرخينبعضيحتقد
حإع4وهأ501أ70انظربالمجمعوأحاطواالمصريينوالبحارةوالجنود

9ول35أااسأس233923

532042صالئانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخكتابناانظر1
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وفدننسىوالوفدهمعأنطاكيةأساقفةرئيسدومنسأفسسإلىيضا
البالطمناثتيناإلمبراطورأرسلوفدالمجمعفيهااجتمعالتىالمدينةمأفس

والوجيوساول48أداالبيديوسوهماالمجمعهذاعلىلإلثرافالملكى

المجمعهذالرئاسةاإلسكندريةأساقفةرئيسعئينأنسبقكماالهامهأدا3

القيصرىألاكمأكدافىثاالسيوسثمألداالىاألورشليمىوجوفنال
تعاليمعلىبغيرتهمامشهورانوهماالرئاسةفىديوسقوريوسلمساعدة

واحداكانيوليانوساألسقفأنيعتقدونالمؤرخينبعضأنإالمكيرل

11الرئيسنوابمن

الثانىأفسسمجمعحضرواالذيناألساقفةعددفىءاألراتضاربتولقد
حضرواالذيناألساقفةعددأنعلىاتفقتالمؤرخينمنالساحقةاألغلبيةلكن

21أسقفا041أو031حوالىكانواالمجمعهذا

المجمعهذاأحداثولفهمأقسسمجمعفىحدثماتتبعفىنبدأأنقبل
ذهنناعنتغيبالحتىاالتيةالحقائقجيذانعىأنعليناصحيحةبطريقة

والسياسىالحزلىأوالطاتفىالصراع

والنساطرةنسطوريوسضدءشعوابحربأوطيخاقامكيفرأيناأنسبق

الحزلىالصرأعهذافىبجانبهوقفولقدالوجودمنيالشيهمأنوأراد
الثافىثيودوسيوساإلمبراطوردفعالذىخريسافيوسبالعمادابنهالطائفى

النساطرةأنعلىنشاطهممنوالحدالنساطرةضدالقراراتبعضإصدارإلى
الضغوطمنبالرغمهمتعاعنيدافعوالكىقوئاحزئاكؤنواالمعتدلين

وو

ي

ااولي3ولكالاأفى15هولأل2410ك012

1أل8صاألنطوفىكيرلسالقمصالمجامععصر
لكنهياألساقفةمنصغيروفدمعالمجمعإلىواءجااألساقفةبعضأنالمؤرخينبعضيمتقد

أساقفةرئيمديوسقورسمثلىوالجنودوالبحارةالرهبانمنجداكبيراعددااصطحبوا
وأوطيخاأنطاكيةفىاألديرةعنالمسئولوبرسوماإلسكندرية

ول35ياحأولاح9253و423

حاكاح4ه1ا7221ولهس4

ا2كا5ث04آهحقحلما7537ةكةاص055ءا2كلو012ولء3اح82و

333صاالولءالجزرسخأسددكتور
أتباعفإناإلصطالحهذايستعملالذيالفريقإلىنسطورىكلمةاستعمالعنداإلنتباهيجب

قبلواالذينالمعتدلينالنساطرةأنكمابالنساطرةهمتحاإلىينضمالمنوصفواصأوطيخا
والسالمالصلحةمعاهدعلىالتوقيعرفضالذىالحزوصفواكيرلسالقديستعاليمبعض

بالنساطرة334سنةفى
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اإلمبراطورةأنوييدووخريسافيوساإلمبراطورعليهمفرضهاالتىلسياسية
وخريسافيوسالثانىثيودوسيوساإلمبراطورأخاهاتعتبركانتالتىبلخاريا
علىوساعدتهوفعالةخفيةبطريقةالحزبهذاءوراكانتلدودينعدوين

القسطنطبتيةمجمعأصدرهالذىالحكمفإنولذاخريسافيوسمناالنتقام
اإلمبراطوروجوهعلىومهينةقويةلطمةكانأوطيخاعلى844سنةفى

الذىالحكمءإلغامحاولةعنءهؤاليتوانفلم31وأتباعهماوخريسافيوس
أنمعتبرينمنصبهإلىوإرجاعهأوطيخابحرمالقسطنطبنيةمجمعأصدره
اتبعواالنتيجةهذهعلىيحصلواولكىهزيمتهمهىوهزيمتهلهمانتصارانتصاره
اآلتىالتكتيك

للمجمعمئارئيديوسقوووستعيينا

رئيسإلىالمافىأفسسمجمعرئاسةثيودوسيوساالمبراطورأسندعندما
ذلكمنالهدفهوومايعملىماذاجيدايعرفكاناإلسكندريةأساقفة

االسكندريةكرسىبينالصراعأنخريسافيوسوكذلكجيدايعرفكانلقد
بخلعئيوفيليوسيقمألموقديمومتشعبعميقصراعالقسطنطبنيةوكرسى
بخلعكيرلسأختهابنيقمألمالبلوطةمجمعفىالفمالذهبىيوحناالقديس
يكنألمالثانىأفسسمجمعفىالقسطنطبنيةأساقفةرئيسنسطوريوسوحرم
بمحشاأصأنبعدالكرسيينهذينبينومريزاوقاسياعنيفاالصراعأيضا

أوطيخاديوسقوروسيقبللمأذلكإلىإضافةالجديدةرومهالقسطنطبنية
غدىوبذلكالقسططنيةمجمعحرمهأنبعدالكنيسةثركةفىورهبانه

الناحيةمنهذا41ومملطهالقسطنطبنيةمجمعقراراتيوسقوروسفى

حركةأوطيخايتزعمألمالعقائديةالناحيةمنولكنوالدينيةالسياسية
القديسبهنادكطالذىهوالتعليمهذاأنمدعيااثواحدةالطييعةبعقيدةالمناداة

ألنهعليهحكمالقسطنطينيةمجمعوأنوالنساطرةنسطوريوسضدكيرلس
لهذارئيسئااالسكندريةأساقفةرئيساإلمبراطورعئنفعندماالنساطرةضد

أوطيخاونصرةومجمعهفالفيانوستحطيميريدكانالمجمع

31لالولكس46أطكححهولءأاءهالص821ا43

41حولسماسم073033لثاه4ول5أءأهمح3نألاهالاحاه268438

أاحاها2331ه033ول43الهةحءهح2وح7334310ولولأةاولح6

ء1015ه3ايو09
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ألوطيخاالمعاوضةالسلطةتحطيم

منوهوديوسقوروسإلىالمجمعرئاسةبإسناداإلمبراطوريكتفلم
حركةكلشلحاولإنهبلهوتعاكيرلسالقديسعنالمتحمسينالمدافعين

دعوةأرسلاإلمبراطورأنالمدققالدارسليالحظأوطيخامحاكمةإلىتهدف
منكانواالمدعوينمنتقريئاأسقفمائةوأنأسقفا031لحوالىلضورا

غيرأومبايثرةبطريقةألوطيخامؤيدينأىالواحدةالطبيعةبعقيدةالمنادين

وبعضأورشليمسمأفاإلسكندريةأساقفةومنهممباشرة
كلعلىفرضفقدتاماإخماداالمعارضةالخركةيخمدولكى1األنطاكيين

مجمعفىالتصويتنطاالشتراكعدمالقسطنطبنيةمجمعلنىاشتركواالذين

كاتبلناسجلالصددهذاوفى61أسقفا04حوالىوهمالثافىسأفس
وأمرهماعنهنائبينمعاونيهمناثنينعئنالملكإنثمافىماالنفيسةالخريدة

يجالمسواأندونصامتينيحضرونأوطاخىأمرفىقضاةكانواالذينأن
00071القضاة

المجمعإلىثيودوريطسضووبعدماألمر3

كنيسةفىالعقائدءعلمامنواحداكانثيودوريطنمأنشرحناأنسبق

فيهانتقدوالذىالشحاذالمشهوركتابهكتبالذىأيضاوهوأنطاكية

أوطيخالتعاليمالرافضالعالمالشخصهذاإلىوهرطقتهاأوطيخاتعاليم
ءاآلباجميعقررإذاإالأفسسمجمعإلممايحضرأالأمرهاإلمبراطورأصدر
لمالعاهذاتأثيرجيدايعلمونوحاشيتهاإلبراطوركان81للحضوردعوته
تاريخكتابهفىالدويرىأنطونيوسويقولالحضورمنمنعهفقررالمجمععلى

ئيودوريطسيمنعخطائاإليهاإلمبراطوريقصدوجهكماالمسيحية

أجلهمنالذىالسببوأن91المجمعيقصددخولهمنالنسطورى

31ولول3للةحألحألنهيمهأح210هاو
اول5للألاح3حهفع23

94صاألولءالجزالكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة71
ا8اأكهءهولألح6حا883ةولأاح7392ه4أله0أأ712مزكازه5ح

ه5األاه73373هـ

القمص144صالكنيسةرتافىالنفبسةالخريدة2صالمسيحيةتاريمموجزىسلدوا7رنيوأنطو91
82أ682ممسيحىالفكرتطورخريسوستمس761المجامععصراالنطونىيهرلبى

233الثاكءالجزرسغاسدد
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كانأنهأفسسمجمعإلىالحضورمنلمالعاالرجلبمنعأمرهاإلمبراطورصدر
هإوتعاأوطيخاضد

برسومأوبرسوماندريتاألردعوة4

ورفضهالشديدةبمعارضتهمعروفابرسومالسريانىالرهبانردرئيسكان

وصفهولقدأوطيخاالقسطنطينيةديررئيسمعواتحادهنسطوريوسلتعاليم
برسوماألرثهندريتبقبولاإلمبراطوريقصديأمرهأبالقولالبععى
وحسنسيرتهلطهارةرتبتهفىهممنحميععنكنائبالمجمعءآباضمن
متوحممئامتغطرسئامشاغئاشخضافيهيرىالمؤرخينبعضأنعلى2أمانته

كلعليهأجعوالذىاكيدأنعلى12النساطرةضدوئائزامتعصيا
والمعارضينألوطيخاوالمناصرينالمؤيدينمنكانبرسومأنتقريئاالمؤرخين
أوطيخاعلىحكمالذىالمعتدلالقسطنطينيةمجمعرئيساثوسفاللحزب
عامألنافعاعضؤايكونأنمنهمتوقغاأفسعممجمعإلىاإلمبراطوردعاهولذلك
يمثللكىبرسوموحاشيتهاإلمبراطوراختارولقدأوطيخابجانبونشيطا

الراهبهذااختيارأعلنالذىنفسهفهوالمجمعهذافىالشرقرهبانكل
سنةأيارمايوأ51فىإليهكتبهخطابفىديوسقوروسالمجمعرئيسإلى

التصويتحقيمنحهوأنبحفاوةيستقبلهأنديوسقوروسمنطلببل944

يومنفسفىبرسومإلىالمعنىبهذاخطائاكتباإلمبراطورأنكماالمجمعفى
23رأيايوما41

القسطنطينىوالوفدالرومانىالوفدا5

مجمعلحضوراإلمبراطوردعاهاالتىالوفودصإننقولأنالظلممن
القسططينيةجممعأيضادعىفقدأوطيخامؤيدىمنكانتالثانىأفسس

وعدمالمطلقالصمتعليهمفيرضنلكنشخضا54حوالىوهمورئيسه

081بابخلقدونيةمجمعتاريخمحناب0761المجامععصراألنطوقلمىكالقمص2

435ولكم031212

2اولللنفهـوو23ةهلأهف04ااه35ل88325اة4لمهـألهءمح

3211ةأاه0هقءة22كو

ملمزولكل4فالهولكاأح214ءاه7ءةول8ييهه6040ءاه393ةهءاعء37332

812

http://www.ebnmaryam.com



مجمعالمجمعهذااعتبرألنهأوطيخامحاكمةفىأوالتصويتفىالثشراك

فىالحقلهليسثمومنأوطيخاعلىحكمقدكانالذىهوالقسطنطبتية
ألوطيخامنافساكبرمنيتخلصأناإلمبراطوراستطاعوبهذاالتصويت

مؤيذاالوفدهذاوكانرومهوفديتبقىذلكبعدلمنصبهعودتهسبيلفى

لكنهوتعاألوطيخاومنافشافالفياثوسالقسطنطبنيةأساقفةرئيسلموقف
الكاهنوهومنهمواحدماتأشخاصأربعةمنمكوعالكانالوفدهذا

اليونانيةاللغةيتكلمونالاآلخرونوالمالئةأفسسإلىوصولهمقبلريناتوس
السنودسفىالمناقشاتلغةوهى

يستطبعحتىالسابقةالمالحظاتهذهللدارسنقدمأنالضرورىمنكان

دوزالعبتالتىوالخفيةالظاهرةبالعواملموجزةجزئيةبطريقةولويلمأن
االنولنتقدموأحكامهقراراتهوفىالثانىأفسسمجمعفىجذاومهفاكبيزا

المجمعهذالدراسة

الثانىأفسسمجمعإخمماح

944آبأغسطس8يومقبلأعمالهفىءالبدالمجمعيستطعلم
ءالعذراالقديسةكنيسةقاعةإلىمندوئا041حوالىءاآلبادخلاليومهذاوفا

برئاسةاألولأفسمممجمعفيهااجتمعالتىالكنيسةنفسوهىبأفسسمريم
134سنةعشرةثمانيةحوالىمنذاإلسكندرىكيرلسالعكلالقديس
قوالكرستولوجيةتعايىعلىنسطوريوسالقسطنطبنيةأساقفةرئيسلمحاكمة

ديوسقوروسرئاسةوتحتالثانىالمجمعيجتمعالكنيسةنفسوفىالمديتةنفس

أساقفةرئيسفالفيائوسعلىوالحكمهرطقتهمنأوطيخالتبرئةاإلسكندرى
القسططبنية

اإلسكندرىديوسقوروساإلمبراطورأمربحسبالمجمعهذايرأسكان
بمرومهأسقفعنالنائبيوليانوسمنكلالجلساتإدارةفىويعاونه

أ

مي

ثالئةالرومانىالوفدلكلبترجمأنيستطعلمولكنهبالترجمةبقرمه8لمفلورقتكان
آخرمكانفىكانااآلخرينوالمندوبينسقوروسسدبجانبكانيولياقوسألن

أفسسلجمعاألولىالجلسةفىدارتالتىالمناقشاتسجالتهفىخلقدونيةمجمعلناحفظلقد
الئافىأفسمىمجمعومنافشاتقراراتتالوةطلبواخلقدونيةمجمعءآباألنالثانى
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السكرتيروكان32القيصرىوئالسيوسأورشليمأساقفةرئيميوفنال
أنفبعدديوسقوروساكليروسمنواحدوهويوحناهوللمجمعالعام
أمربحسبأنهمعلناالسكرتيروقفأماكنهمفىوالمندوبوناألساقفةجلس

طلبوعندئذالمجمعهذااليوميجتمعالديانةعلىالغيورينءاألتقيااألباطرة
أنهىأنوبعدفقرئتاإلمبراطوردعوةنصيقرأأنالسكرتيرمنالرئيس
الرومانىالوفدمنواحدوقفاإلمبراطوريةالدعوةنصةءقرايوحناالقس

دعىقدرومهأساقفةرئيسأنمعلنايوليانوساألسقفيكونأنويحتمل

أنمنهاأسبابلعدةشخصئاالحضوريستطعلملكنهالمجمعهذالحضور
مجمعأونيقيةمجمعفىشخصئااشتركرومهأساقفةرئيسأنيذكرلمالتقليد

لقداستهتسمحالالبالدبهاتمرالتىالسياسيةالظروفأنكمااألولسسأف

والتمممللمجمعورسالةثيلهوفداأرسلىفقدولذلكروماخارجبالتغيب
قالوهناالمجمعءأعضامسامععلىليونكتبهاالتىالرسالةهذهتقرأأن

يتقبلالمقدسالمجمعإنليونرسالةاستلمأنبعدديوسقوروسالمجمعرئيمم
وكانالعامالسكرتيرليوحناسلمهاثم42ليونالتقوىجزيلاألخرسالة
فىبدأولكنهليونالبابارسالةاالسكندرىيوحناالقسيقرأأنالمنتظرمن
الخاصاإلمبراطورىاألمرقرأبلليونالبابابمكتوبلهاصلةالرسالةةءقرا

يطلبولمالباباخطابيقرأولمالمجمعفىكعضوبرسوماالراهببقبول

بعدفيمايقرأسوفأنهاعتقدواألنهمقرابهرومهممثلو

بابارسالةتقرأأنراغئايكنلمديوسقوروسأنالمؤرخينبعضاعتقد

رسالةيقرأأنالسكرتيرمنعمداطلبولذللثالمجمعفىرومه

32لىيمول5يلهح465أس05ء4لم21ه231ول3اصس396832

994الكنيسةتاريخفىالنفيسةالحريدةأل88219خريسوستصى
2اآاس934832ة8أولاحالهمحوليم33لماهكاله7ءااحأولثه34و45ةءاح5دهأحإ

701ولك3أأحح233033ةولول8ءالصأ3اههألهـهألص0739334391533س

3ه8ااولكاالكأل4احهءألم21ه31هةولثولمماحح43مهههأألأ15

0123024اأكاالههثهح3هء88ك0325ة13الهح411211

كثيرةأخرىمراجعوتوجدالثافىأفسىمجمعفىتقرألمالتىليونرصالةعنتتحدثالمراجعهذه
الكتبهذهفى
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األرثوذكسيةالكنيسةكتابوخاصةاآلخرالبعضأنعلىإلمبراطور
عندمابلتهاءقرادونليونرسالةعلىالمروريحاوللمديوسقوروسأنيحتقد
األرممندريتبقبولالخاصةاإلمبراطوررسالةةءقراالعامالسكرتيرمنطلب

بأوامرأوألالمتعلقةاألعمالينهىأنبذلكأرادالمجمعفىكعضوبرسوئا
محيرطوامبرلا

يكنلماإلسكندريةأساقفةرئيسأنعلىءالعلمامنكثيرمعنتفقأنناإال
التعاليممنكثيراتضمنتالتىالعقائديةالرسالةهذهتقرأأنقعألراغئا

ديوسقوروسيرفضهاكانالتىالكرستولوجية

ديوسقوروسعنالمدافعينمنكانالدويرىانطونيوسأنمنوبالرغم
خلقدونيةمجمعفىاإلسكندريةأساقفةرئيسموقفعنكالمهفىكشبفقد

مجمعفىتقرألمالتىليونأسقفهمرسالةةءقرارومهنوابطلبثميقول
ءأخطامنقيهالماتالوخهاعلىديوسقوروسالبابافاعترضالثانىأفسس
جلساتمحاضرتالوةفىالشمروعوعندالكاتبنفسيقولثمعقائدية

تالوةرومهنوابطلبالمجمعهذاأماموالمستأنفالمكاقالقسططينيةمجمع
لقضيةالمدققالدارسإن2الرسالةتتلفلمأوألأسقفهمرسالة
مرةمنأكثرطلبوارومهنوابأنءعناباليالحظأفسعممجمعفىأوطيخا

المجمعهذاانعقادءأئناالمتعددةطلباتهمفىيفلحواولمالرسالةهذهةءقرا
دونولبهنالرسالةتقرألمإنالمجمعمنباالنسحابهددرومهممثلإنبل

62جدوى

درامةالرجاليونارسالةةءقرايدسالأوويدسقورويرسدكانإذافيماالنقطةهذهلدراسة
ايضااالتيةالمراجعثمالسابقةالصفحةفىالمراجع

لءأ148اهوله38أح4كاهـألحغهولم2اس384أءع05حأ78313ة43أله
أح224ه222

ء233433األولءالجزرستيأسدد
2مسيحيةالتاريخوجزالدوووىانطونيوساآلتبةالكنبدراسةالرجاالنقطةههذلدراسة

الكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة961302المجامععصراألنطرنىكيرلسالقمص

3ص6صالمسيحيةتاريخموجزالدويرىأنطونيوس2ه
62ثحءأاس92بروو106ي4باهول500أ2ح43263210

ولةـه8ألصك6حا178و12أالأ3ال8اعفى84ء7اه3كاو2382ض
أرزانالما53ءةطثااله3ءثح35سهـاالح3انأولاله
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اقترحبرلسوملألرثهندريتاإلمبراطوردعوةةءقرامنيوحناانهىأنعد
أناطوراإلمبريتلمنالنظامعلىيشرفكانالذىكااس4ألما3إلبيديوسحاأل
ديررهبانرئيسودخلإيمانهعنيعلنلكىللمجمعأوطيخايتقدم

مستودعاوالخضوعوالطاعةالتواضعبثوبمتوشخاالمجمعإلىالقسطنطبنية
واالبناآلبيدىبينوالتقشفللعبادةالصغرمنذكرسهاالتىنفسه

مجمعانتقدثجحكمهمفىالعادلينءاآلبايدىوبينالقدسوالروح
إقرارقدمثمبإنصافهالموقرأفسسمجمعوطالبالذعاانتقاداالقسططبنية

فيهأعلنالذىاإلقرارهذاةءبقراالعامالسكرتيريوحناالقسوقامإيمانه

األولأفسسمجمعإيمانوقانوننيقيةإيمانقانونعلىالكاملةموافقتهأوطيخا
ولح3مانوسهرطقةيحرمأنهأيضاأعلنكماكيرلسالقديمموتعاليم

أياممنالهراطقةوكلونسطوريوسوأبولوناريوسوأريوسوفاالنتينوس
مننزلسيدناجسدبأنتنادىالتىالتعاليمأيضاويحرمالساحرسيمون

هذهأنالمجمعمسامععلىقرأهالذىاإليمانإقرارفىأكدولقدءالسما
فيهايموتوسوفبهاوينادىفيهاونشأابائهمنتعلمهاالتىالتعاليمهى

الدورولىبوسابيوساخهمهاالنبهيعترفالذىاإليمانهذاأجلمنإنهقالثم

القسطنطينيةفىومجمعهفالفيانوسعليهوحكبماآلخريناألساقفةوبعض
لمفالفيانوسوإنأمامهيمئلأنقبلمسبقاعليهحكمالمجمعهذاإنبل

حكمهالقسطنطينيةمجمعأصدروهكذاإيمانهقانونيقرأبأنلهيسمح
هوأماالجميعمسامععلىالحرمانهذاونشرأذاعفالفيانوسوأنبحرمه

يناشدوهومشكلتهفىللنظرمجمععقداإلمبراطورمنفالتمممأوطيخا
ارتكبهالذئالخطأيصلحواأنالمقدسالمجمعهذافىالمجتمعينءاآلبااآلن
خصومهعلىالالئقالعقابيوقعوأنالقسططنيةمجمع

أعماليديرونكانواوحاشيتهاإلمبراطوربأنأرزكااكهكادوبوسوليميعتقد
م3ءمفطرااليسبقلممسثولةغربطريقةالمجمعهذا

اآلتيةالمراجعدراسةالرجابالتفصيلأوطيخاإيمانإقرارلدراسةمم
ولح3صاء332وك04الأه5أ2ءأه79ةول683ءاه036ءاه36ة

ك4ا46ألهء15مو21هةول8لأك6ي115ميناحالهةكاي5أ3مووول5ثاأحكع
55أح333أإولبئ3اهةحكاا214ه31هةصح7851ا983ولولءمما

كمأأهمهة24107ص12ة1348هأيع322022

انطونيوس333533االولءالجزرسغأسد0782003خريسومشمكتاب
النفيسةالخريدة961171المجامععصراألنطوقلكيرالقمص24ىءالدو
262862سابقاذكرالكسندروسكتاب105305الكنيسةتاريخفى

كاكءمأهأحأأل3710ط7أسولهولزالءاأه3س513
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فالفيانوسالتمممأوطيخاإيمانإقرارةءقرامنيوحناالقسهىاتأنعد

فهودورولهأسقفيوسابيوسشهادةإلىاإلسقاعالقسطنطبنيةأساقفةرئيس
كهرطوقىمحاكمتهالقسطنطينيةمجمعمنوطلببالهرطقةأوطيخااتهمالذى
تدخلوعندئذالقضيةهذهفىوأساسيةجوهريةتعتبرشهادتهفإنولذلك

اإلمبراطورأوامرأدأيضامعلنااالقتراحهذارافضااإلمبراطورممثلالبيديوس
ولم72ممحايجبالقسطنطبنيةنطأوطيخاعلىحكمواالذينأنهى

إلمجمععلىيعرضبأنألوطيخااألساسىالمتهميوسابيوسلألسقفيسمح
النظراإلمبراطورممثلواقترحأإواحدةبكلمةيلفظأنحتىأوهنلىوجهة

ديوسقوروساالقتراحهذاعلىوثنىالقسطنطبنيةمجمعفىحدثفيما

البابارسالةةءبقرارومهممثلوطالبالثانيةوللمرةوهنااألساقفةوبعض

حياديةفىكثيزايشكإنهوفالاالقتراحهذاعلىأوطيخافاعترضليون

الذىفالفيانوسعلىضيوئانزلواولهمومنذألنهمناحيتهمنرومهممثل
رئيسأعلنوعندئذءبسخاالهداياعلهموأغدقعطبئاإكرائاأكرمهم
مجمعأعمالأوألتقرأأنيجباألساقفةبعضطلبعلىءبناقائألالمجمع

82الرسالةتقرأولمليونرسالةإلىنستمعذلكوبعدالقسطنطبنية

قبلحتىجيداأدركاالرومانىالوفدأيضاوكذلكالقسطنطبنيةوفدأنفمع
المجمعهذاإدارةفىجذاهائادوزايلباإلمبراطورىالبالطأنوصولهما

ومصادرةالضغطحدإلىالتدخلهذايتطورأنيتصورالمأنهماإالوقراراته
التهموعننفسهعنالدفاعفىالكاملةبالحريةيتمتعكانأوطيخافإنالحرية

مجمعاتهمنفسهعندفاعهوفىالقسططبنيةمجمعقبلمنإليهالموجهة

نفسهالوقتوفىالمجمعهذايرتكبهالمالتىءاألخطاببعضالقسططبنية

يتهمكانأساسأىوعلىهوتعاأفكارهلعرضألسابيوسالفرصةتمنحلم
طالبأنبعدتقرألمليونرسالةأناسوغاألمرزادوممابالهرطقةأوطيخا
ووفدالرومافىاثوفدشعروهناتهاءبقراالثانيةللمرةالرومانىالوفد

إلىأوطيخاإلعادةوحاشيتهاإلمبراطورخالطهالذىبالتخطيالقسططبنية

72ولءاح29323

82س3اعة3و92ةول7ناليا88ةأل4س4ما358ح4كحاليساألس4ثح4النأكهول3أول
610614781

3صالمسيحيةتاريمموجزالدويرىوسأنطو005205صالكنيسةتاريخفىالنفيسةالحربدة

322

http://www.ebnmaryam.com



نتعرضسوفالتىالجلساتفىالمجمعاتبعهالذىالتخطبطنفسوهونصبه

ولكىالجلساتهذهءأئناالمجمعفىحدثماندرسأنقبلولكناآلنلها

يغيبالأنيجبالمجمعهذافىحدثمافهمنحاولاألقلعلىأونفهم
أسققا541حوالىمنمكوئاالمجمعكاناالتيةالعواملالدارسذهنعن

الدعوةإليهمأرسلتالذينمنتقريئاأسقفمائةوأنتقريئاومتدوئا

كانواالذينأىالواحدةالطبيعةبعقيدةينادونالذينمنكانوااإلمبراطورية
كانالقسططبنيةمجمعإنمباشرةغيرأومباشرةبطريقةأوطيخايؤيدون

فىاالشتراكأوالتصويتفىالحقلهيكنلمأسقفا04حوالممامنيتكون
مستعملةكانتالتىاليونانيةاللغةيفهمالكانالرومانىالوفدأماالحكم

المجمعهذافىدارمافهمعلىتساعدناسوفاألمورهذهالمناقشاتفى
القسطنطبنيةمجمعجلساتمناقشةفىنبدأعندما

مجمعأعمالةءلقرااعلالستمالمجمعاإلسكندريةأساقفةرئيسدعا
لهسلموقدالسرءأمنارئيسيوحناالقستهاءبقراوقامالقسطنطبنية
يصغىالمجمعوكان92أخرىنسخةأوطيخاسلمهكمانسخةقالفيانوير

يقرأكانماعلىتطليقأىيحدثولمالقسططبنيةمجمعأعمالةءلقراصامئا
إلىكيرلسالقديسرسالتىةءاقىمنءاإلنتهاوبعدالمانيةالجلسةفىولكن

علىمعلفابيروتأسقفأسطاسيوسقالاألنطاكىيوحناوإلىنسطوريوس

وليسواحدةطبيعةبوجودعلملممفيالقديسبأنالرسالتينهاتينتعاليم
إلمابعدفيماكتبهاالتىالمتأخرةرسائلهمنواضحوهذاطبيعتينبوجود

األصحبالمعنىأوالمجمعوصرخ3واخرينوسوكسانوساكاسيوس
توجدالاقائلةأوطيخاتؤيدكانتالتىشخصالمائةمنالساحقةاألغلبية

إلىوصلأنإلىالمجمعألعمالءتهقرايوجناوواصلواحدةطبيعةإال
أسابيوسسألهاالتىاألسئلةبعضعلىاحتوتالتىالسابقةالجلسةسجالت

وهنااالتحادبعدالمسيحفىطبيعتينبوجودوالخاصةألوطيخاالدورولى
وليحرقليحرقيوسابيوسليطردقائلةمجلجلةعاليةاألصواتارتفعت

وسطوفىالمنقسمغيرالمسيحيقسمأنأرادكماإرئاإرئافليمزقحيا
األسقفجسدوتمزيقباإلنتقامتنادىالتىالعاليةواألصواتءالضوضاهذه

2س492ةولك4أالههأح2حه311هااهةمأكمهءأ0156لم0363

3هولء3ءاح2كا493ولكل4نيول055أحأة2ءا4اءا62اولول4أكه6حا47686
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للمجمعفقالالفرصةهذهيستغلأنمحاوألديوسقوروسوقفسابيوس
طبيعتينبوجودينادىالذىالتعليمهذاقداستكمأتقبلونجدامرتفغبصوت

الالقائلةئانيةمرةاألصواتفارتفعتالتجسدبعدالواحدالمسيحفى

وصرخديوسقوروستقدموعندئذالتعليمبهذاينادىمنكلفليحربم

يرفعأنيستطبعالوالذىأصواتكمترفعواأنأريدقائألأعلىبصوت
صارخةلحناجر11وانطلقتاالصواتارتفعتوهنايدهفليرفحصوته

هذهوسطوفىلماالمسيحفىطبيعتينبوجوديعلممنكلمحروئافليكن
المجمععلىاآلقىالسؤالديوسقوروسطرحواإلنفعالءالضوضا

إقرارتقبلونأمأوطيخاإيمانإقرارتقبلونهلتقبلونإيمانإقرارأى
التقىيعنىأسابيوستدعوهالقائألالبعضفصرخكاأسابيوسإيمان
13النجسطهـ3ءحاشببل

المالحونفضمالكنيسةخارجسئمعءوالضوضاالصراخصوتأنويبدو
الخارجمنأصواتهموديوسقوروسبرسومالراهبمعواءجاالذينوالرهبالن

اثنينإلىاشطرواالعباراتنفمممكررينالكنيسةداخلالمجتمعينأصواتمع

بتقسيميعلممنكلإرباإرئافلئمزقالواحدالمسيحشطريحاولمنكل
حيحئذصاحالكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدةكاتجاويقولالمسيح

أنيجبهكذاالمسيحقسمكماحئاليحرقهذاأسابيوسفليحرقالمجمع
نصفينإلىيشق

أيضاقرئتأنوبعدالخارجومنالداخلمناألصواتهدأتأنبحد
القسططنيةمجمعبعدأوطيخاقضيةلبحثتكونتااللتيناللجنتينتقارير

3اأحولاء2وه

يحلممنمجرآقادواالذنحاهموحدهمالممريناألساقفةبأنتعرفناخلقدونيةمجمعسجالت
األيماقفةصوليمىالطبيعتينبوجود

ول3اط5هـه0اطحأ2ا3كوة

ك4نالول2حاه131كيةيمول3أ479376ثه

مزورةكانتاعمالهوأنظلماعليهحكمبأنهواتهمهالقسطنطبنيةمجيععلىاعتراضئاأوطيخاقدم5
للتحثلجنتانطلبهعلءبناوتكونتدفاعهإلىيستحعأنقبلبالحرمعليهحكمالمجمعوأن
فىستزوجدسوالقاقونيةبطريقةسارتاالموربانرهماتقراللجنتانوقدتاالمرهذافى

402902صفحةالمجلدهذاانظرالفسطنطبنيةمجمعفىأوطبخامحاكمة
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هلوهوديوسقوروسسؤالعلىيجيبأنالثانىأفسسمجمععلىان
ديوسقوروسوطلبأسابيوسإيمانإقرارأمأوطيخاإيمانإقرارتقبلون

الذىالقرارهووماأوطيخاأرثوذكسيةفىرأيهعنيعبرأنعضوكلمن

أوجيوفينالوسقالوعندئذاألمرهذافىاتخاذهالمجمعءأعضاعلىيجب
الذينءاآلباوبتعاليمنيقيةمجمعبتعاليماعترفأوطيخاأنبمايوبيناليوس

الكهنوتيةالكرامةإلىبإعادتهأحكمفإننىالمدينةهذهفىسابفااجتمعوا
أولهوجيوفينالوسفكانعليهباإلمرافيقومكانالذىالديروإلدارة

أساقفةرئيسمنوسفىمباشرةذلكفىوتبعهأوطيخابأرثوذكسيةصوتمن
وكاتحاالتأييدأصواتوتوالتاألنطاكىيوحناأختوابنأنطاكية
مؤيدصوتآخروكانأوطيخابأرثوذكسيةصوتواعضؤا411أنالنتيجة

الحكمأثبساإننىقالعندماالمجمعرئيسديوسقوروسهوأوطيخالقضية
درجتهإلىأوطيخايرجعأنمعهوأحكمالمقدسالمجمعهذابهنطقالذى

توقيعأىنجدلمويصوتيررومهوفدولكنديرهإدارةوإلىالكهونتية
تبرئةالثافىأفسسمجمعقيلأنوبعدالتوقيعاتقائمةفىمنهمواحدألى

سعامأمينيوحناالقستقدمكرامتهإلىوإعادتهالهرطقةمنأوطيخا
يتكرمبأنالمقدسالمجمعفيهايطالبونأوطيخارهبانكتبهارسالةوبيدهالمجمع
القسطنطبنيةمجمعرئيسفالفيانوسأصدرهأنسبقالذىالحكمفىوينظر
لوسيانوسالراهبالمجمعسألأنوبعدأوطيخارئيسهممعوحرمهمضدهم
يؤمنونيةالقسطنطبنديزرهبانأناتضحأنوبعدالديررهبانعنبالنيابة
فىالمذكورةءاآلبابتعاليمويتمسكونأوطيخارئيسهمبهاعلمالتىبالتعاليم
الكنيسةشركةفىوقبولهمبتبرئتهمالمجمعحكموأفسسنيقيةمجمعى

أسابيوسجسدوتمزيقطردطالبينالثانىأفسسمجمعءأعضافيهاصرخالتىالجلمةآحداثمةلدرا
اآلتيةالمؤلفاتإلىالرجوعجاالرالشركةفىأوطيخاوقبولتوكيفالتصويتعمليةدراسةثم

44الهنم224همهـولءع4أاله22كامرولال768338613ة

ءماسح962932هور38إالاول13هأمطسحث3أهأأولحالح

سأهألم3الءكس2أس3اه492382كامآهءأأ373و47هة

ول5األء8س235923ةحلاس100ه3أااكا21ه2ةسا43اومةءوله711ةءول5

78111111أ8ة4ن33ه11احأثححولههثاهأاح3وح32عولولكولحلا712ةحمهث

3سأس343ولكحء612012ةالما3ةحولس3ألحالط3ءا3هول8ءهظحعاكمهء4ه4ثحاكعأل

أول44سولكم11اا41سأده5سأء8اء33مه3382ولحه42ةالولكاللةهطنه5ا36ءهنما

الحة21ها3بر3هأولأ2423ها23ةأولاساه993293ة

رزأأحمكلال55ءكه5ول52ةءء98313831
انطونيوس333533االولءالجزرسغأسدد2أ782خريسرستمسكتاب

الخريدةكتاب462662الكسندروسكتاب14المسيحيةتاريخموجزالدوورى
61171المجامععصراألنطوفىللىكالقمص10515الكتيسةتاريخفىالنفيسة
6126باب5154بابخلقدونبةمجمعتاريخمحعاب
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أوطيخاءأعداعلىلحكم

الكرامةإلىأوطيخابإعادةالثانىأفسسمجمعأصدرهالذىالحكماعئير
ورهبانهألوطيخافقطليسجذاعطفانصراديرهإدارةواستالمالكهنوتية

للحصولبعيدأمدمنتخططكانتالتىالحاكمةوالسلطاتلديوسقوروسبك
بهذايكتفوالمالحاكمةوالسلطاتديوسقوروسأنعلىالنتيجةهذهعلى

بالهرطقةأعدائهعلىحكموابلالنصر

أوطيخاةءببراالثانىأفسسمجمعحكمأنبعدذلكحدثكيفولكن
يقبلوأنهالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودفيهيعترفإيمانإقرارقدمالذى
الفصولبعضةءبقراالمجمعرئيسأمراألولأفسسومجمعنيقيةإيمانقانون

يستطبعحتىاألولأقسسىمجمعأعمالفىالمذكورةوالعقيدةباإليمانالحاصة
األولأفسسمجمعءاباعليهاووافقبهاعلمالتىمالتعالمعرفةءاآلبا

السادسةالجلسةفىالمجمعهذاسجلهماةءبقراالسكرتيريوحنافعألوبدأ

وخاصةءاآلباأقوالمنوكثيرنيقيةإيمانقانونعلىالفصلهذااحتوىوقد
غيرتعاليمبأنهامبيناعليهاوالردنسطوريوسكتاباتمناقتباسات

قالالفصولهذهةءقرايوحناالقسأضهىأنوبعد23أرثوذكسية

يعلممنكلبحرميهددأفسسمجمعأنقداستكمحمعتملقدديوسقوروس
منكلبحرمأيضايهددأنهكمانيقيةمجمعبهاعلمالتىغيرأخرىبتعاليم
ألتمسفإفىولذلكنيقيةومجمعأفسسمجمعمعيتفقالجديداتعليضايبتدع
تعايىفىتعذىمنكلعقابعلىموافقتكمكتائةتقدمواأنفداستكمبن
فيهوقعشتزكاالسؤالكانأفسسوتعاليمنيقيةقانونابتداعاتهفىأو

تعليئاييتدعمنكلمعاقبةعلىمواففاكانالرومانىفدالوفحتىالكثيرون
وطالبالفرصةهذهرومهممثلوانتهزنيقيةإيمانقانونوروحيتفقالجديدا
بعدمتظاهريهرلسأنالمؤرخينبعضويعتقدليونرسالةةءقراالشالثةللمرة

أفسسمجمعأنيماقائألحديثهفواصل33الروماقالممثلطلبعسط
ابتداعاتعلهايضيفأونيقيةتعاليمفىءشىأىيغإرمنكلبحرمجمهدد

23رءاحنهف322بمولءءآاح992ةيمأكطي766
33حولاح3ء2
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وأسابيوسالقسططبنيةأساقفةرئيسفالفيانوسخلعأقترحفإنىديدة
أفسسمجمعقررهماعلىالطبيعتينعقيدةأدخالالنهمادورولهأسقف
التصويتمنكمواحدكلعلىيجبقائألأضافأنهالمؤرخينبعضويعتقد
هنايحدثمابكلاإلمبراطورنعرفوسوف

الممثلفصرخكالصاعقةوأسابيوسفالفيانوسبخلعالتصريمهذانزل
هولء44أحداقائألبالالتينيةمرتفعبصوتكلذأ3هيلريوسالرومانى
حدوفىالوبلبلةجذاعطبمةضجةاالقتراحهذاأثارلقدموافقغيرأنا

رؤىلهمكانتوالذينءوالذكابالحكمةيتمتعونكانواالذينوأدركلها

بهاويؤدىالكنيسةسالميهددسوفالذىاالقتراحهذأخطورةمستقبلية

باالعتدالونصحهديوسقوروسمنبعضهمفاقتربواإلنشقاقاإلنقسامإلى

العدلمنليسوأنهاإلنتقامروحمنبدألواللطفالمحبةروحواستعمال
وآخريناألسقفينهذينعلىالقاسىالعقابهذاتوقيعالمسيحيةالمحبةمنوال
أيضا

لطلببالنسبةديوسقوروسفعللردوصفهمفىالمؤرخونانقسملقد
يبرئهأنحاولاآلخروالبعضوالعنفبالقسوةاتهمهقالبعضاألساقفة

شخصئاتعليفانقدمثمالموقفينهناسنعرضالتهمةهذهمن

االسكندريةأساقفةرئيسيبرئونالذينأواتهمواالذينلموقفعرضنافى

لتشعبنظراجداوموجزةودقيقةأمينةبطريقةارائهمتقديمسنحاول

ضوعلموا

أفسسمجمعفىالعنفباستعمالديوسقوروساتهمواالذينموقف1
الثانى

03بونيفاسفوكذلكطولحح3ولحديشنلويسالعالميعتقد

فالفيانوسبحرمديوسقوروساطالبعندماأنهكثيرونواخرونهاأ3

والعدلوالمحبةالرحمةاستعمالمنهوالتمسوااألساقفةبعضمنةافتربوأسابيؤس

المعشبمارينوأسابيوسفالفيانوسمحاكمةيقبلونالشللذتهديذاتحملالجملةهذهأنالبحضاعتبر
ثأا62هه6ه3لإلمبراطورالمعارضالحزبمن
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43قدميهعندبأنفسهمألقوااألساقفةءهؤالمنبعضاأنديشنيعتقد
الطريقهذافىيسلكالوأنيفعلأنمزمعهوفيمايتريثأنمنهطالبين
أنءالعلمامنجذاكبيرعددمعهماويتفقشرحهماالعالمانيواصل

قرصةانتهزبلاهتمامأىيعرهاولماألصواتلهذهيسمعلمديوسقوروس
كانلوكمافتظاهروالعنفالقوةواستخدامالنارإلشعالمنهءهؤالاقتراب

اإلمبراطوركطالحرسمنالنجدةطالئامرتفعبصوتفصرخمنهممهدذا

األبواببفتحفأمراالبابمنبالقربوأوليوجيوسالبيديوسمنكلوكان
المدججالجيشهذاإلىوانضموالسالسلالسيوفحاملينالجنودودخل

والرهبانديوسقوروسمعواءجاالذينوالخدمالبحارةمنكبيرعددبالسيوف

الحتىاألبوابوأغلقوابرسومالمتعصبالثائرالراهبأحضرهمالذين
جهرعمنهمكلوكاناألساقفةعلىوالخوفالذعرفاستولىأحديهرب
أماالمقاعدتحتبعضهمواختفىفيهءيختبىمكانأىعنباحئاخوفا

ءهؤالمنالبعضويقولالسكرستيهفىاختفىفقداألفسسىاستفانوس
مماعطفاعقابهايكونسوفةمقاومأىأنأعلنديومحقوروسإنءالعلما

أمروهنااألساقفةقلوبفىواالنزعاجواالضطرابالخوفأثار
ءلإلدالاستعداذامقعدهفىواحدكليجلسأنالمجمعرئيسديوسقوروس
أهغفسوفالتصويتعنواحدأىامتنعوإذاقائالأردفثمباألصوات

01الجمبعأصواتعلىيطلعسوفبنفسهاإلمبراطوروإنبأمرهشمخصياأنا
األولالصفمنالتصويتبدأوهناجيداذللثفىتفكرواأنفيجا

فىواحدةلحظةيترددلمالذىاألورشليمىجيوفينالفيهجالسئاكانالذى

أتطاكيةأساقفةرئيسدمنوسذلكفىوتبعهوأسابيوسفالفيانوسخلع
علىالموتبحكمطالبل83دا43أولح3ع3الهيميريسىيورانيوسإنبل

المجمعرئيسلموقفشرحهمءالعلماءهؤالويواصلوأسابيوسفالفيانوس

الجميعيوقعحتىبالخروجشخصألىالسماحوعدماألبواببغلقأمربأنه
ألن3ءبيضاأوراقعلىبالتوقيعوطالبهماألسقفينهذينخلععلى

لثهأ434اله3اعكتر22ا333433322صاألولءالجزرستيأسدد43
الءكولصهـةاألأول3013ح83ذالهحالطسة2927823

03نأل306ةك2كمزاا3اةولاأك9286ة67حالهوللنم15حلةحع4هولول11ل44

3ادال8احصولس055ف23و05ول3ءاح2732ملالأ6كل0362

462662الكسندروسكتاب192ث982خريسوستمسكماب
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رئيسوبجاتبهالصفوفوسطيمرالمجمعرئيسوكانبعديذونلملمخضر

األسقفينخلععلىالتوقيعفىترددواينوالذالتوقيعاتلجمعأورشليمأساقفة
لمالعاكتبولقدوالنسطوريةبالهرطقةواتهامهماإلهاناتعقابهمكان

فىاشتركواالذينالجنودعددإنيقولالصددهذافى8حوله13تيلمونت

توقيغا531المجمعلناويسجلاألساقفةعددمنأكثراألسقفينهذينخلع
طلباوأسقفانمرتينوقعاقداثنانومنهاوأسابيوسفالفيانوسوخلعلحرم

والكنابةةءالقرايعرفانالألنهمامنهمابدألالتوقيع

أسدلحتىالصاخبةالطويلةالجلسةهذهطوالمغلقةاألبوابظلت

القسطنطبنيةأساقفةرئيسفالفيانوسوكانالمشاعلوأضيئتأستارهالليل

بالشتائمورماهاإلسكندريةأساقفةرئيسمنهفاقتربالكنيسةمنركنفىواقفا

محتمئابهوتمسكالمذبحنحومسرعافالفيانوسفهرعخديهعلىضربهبل

ثهامسةمناثنانمنهاقتربذلكمنبالرغمولكنأحديلمسهالحتىفيه

وبطرسءح3أحهاربوكراتيوسوهمااإلسكندريةرئيس

باألقداموداسهضرئاديوسقوروسفأوسعهاألرضعلىاهوألقيأحعح

الذىالثائرالمتعصبالراهبذلكبرسومرهبانمنبعضإليهموانضم

إلنقاذهالتدخلعلىأحديجرؤولماقتلوهاقتلوهقائأليصرخكاذ
للنجاةاألبوابفتحتعندماالخارجإلىالجميعانطلقبلأيديهممن

63بأنفسهم

نسطوريوسويعتقداإلمبراطوربأمرالمنفىإلىفالفيانوساقتيدالغدوفى
أنإال73الحادئةهذهمنأيامأربعةبعداألخيرةأنفاسهلفظفالفيانوسأن
أكيدغيراألمرهذا

األسقفمنكألوجدوهتاكرومهإلىالهروباستطاعفقدأسابيوسأما
نحاطراتبعدالهروبايضاهمااستطاعااللذينهيلريوسرالشماسيوليانرس

هيلريوسوالشماسويوليانوسدورولهأسقفاسابيوسقصوهناكعطبمة

رسالةاألخيرانهذانسلمهوقدليونالباباعلىأفسسمجمعفىحدثما
لنىاحدالتىاألوضاعلتصحيحمجمععقدفيهامنهيلتصىفالفيانوسمن

3مألماطء5ء223يةهك4مرعمهـ3ءحمةءاأا

3ح3الأ03ثهساة437ولس53اء613حءاه511
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اللصوصبمجمعالمجمعهذادعاحدثماليونعرفوعندماالمجمعذا
83صاأهءأسأالءطحأكهالولاصنةالقرأو

والعنفالقوةانممتعمالهمنديوسقوووستبرئةحاولواالذينموقف2

الثانىأفسرمجمعفى

والنزاهةالبحمتبدقةلهمالمشهودءالعلمامنكبيراعددارأيناأنسبق
أفسسمجمعفىالعنفباستعمالاإلسكندريةأساقفةرئيميتهمونالعلمية
سجلهماإلىودراساتهمبحثهمفىءالعلماءهؤالمعظمرجعولقدالثانى

مجمعفإنبعدفيمالدراستهنتعرضسوفالذىخلقدونيةمجمعءابا

الساحقةاألغلبيةألنأفسسمجمعفىحدثماجديدمنتناولخلقدونية

83كل4أل2مةالءولء923ازلىولولثالعفى486اءياح3حهأحاهلماس2وأءتر

ولحلمحح8332و

فىوالعنفالقوةاستخدمبأنهلديوسقوروسواخهاماتهمءالعلماءهؤالءارادراسةفىالتوسعيريدمن
فهىأدناهأيضاالمذكورةوالمراجعهنانذكرهاالنىالمراجعإلىبالعودةالتكزمعليهالثافىأفسسمجمع

األهميةغايةن

لااحآعء32كاو75ة3383وا393ألالتححولء3925823ة

حولاعأهدهطحءألال1ه3ا41ةكله4أل5ز3ةالنأكول

اصقولهس4ءهكح34ياولءلما7س4حالكاكأول5أثكلم611478ة61ةولالول3ح3

4الأأ3طكعاليءالكس44أ6321اه8693صأح3أ4ألع4رلس4كا3لم3

كهكءأولعحول4عاله4377ولالةكأألة4ء3كأححزا4781وكأس3ووه4435ة

21622051وو2ول3ه333و3ة134381319ولا3همحأسأس3أء4س4سهغكهح

طأز5ع4حءأللع4تء4حماةح7د4كمالثم4ةأ031387208816

فىاد3طهـآإأ05همح3أأإءال75ه73371ه

03هنأ2123هإ33االءأول33اله3و44ه

لىولول3للكأل48أعة02أ3ةولأ455حطزط22231215ول5أعنثءو

233923ةالالاع3233و9ةأاألها300ء

كاسءالولحلماهولأحا30423باوولث3ولءطول5آهه64107م012سولء31

مء8الم3ولأل4اهاولأثه3ول864ولنااءاة

كاحضحول5كحأهمثلسولزكاس40كلاالال3ولكه5ع35حس

الااح43لةحالحة11اا41المء05ألح4طهولع66315ة

اءحهءح8ه37313أ473ةاءهأ4سوله3ح3هولس3751وه3حاالهءااآ

8احل5ء804اولءأفىاح344أ26و867

ثمم4أالهولا2حاه3837ح4أءااكسولاةح4س735أهـولولهحلىاله

35مهاكاأال4ثا916و4361

682292خريسوستصبىكتابأيضاانظر
133633االولءالجزرسغأسدالدكتور

262272روسلكضمندا
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خلقدونيةمجمعأيضاحضرت944سنةالثافىأفسسمجمعفىكانتلتى
93أفسسمجمعجلساتمحاضرقرئطحيث154

ءالعلماءهؤالبهاوصفالتىالتهمةهذهيقبللماالخرالبعضأنعلى

كانالثانىأفسسمجمعوأنتهءبراإثباتوحاولوااإلسكندريةأساقفةرئيس
خللأىفيهيحدثولممنظمةبطريقةسارتجلساتهوأنقانونئامجمعا

قيادةالمجمعهذاجلساتقادديوسقوروسوأناضطرابأوشوشرةأو

ضغطبدونإرائهعنوالتعبيرالكالمفىالخريةعضولكلومنححكيمة
أوعنف

اإلسكندريةأساقفةرئيساخهحواالذينءالعلمامعظمبأنأشرناأنسبق

الذينأماخلقدونيةمجمعسجالتإلىرجعواوالقسوةالعنفباستعمال
السريانيةالسجالتإلىرجعوافقداإلسكندريةأساقفةرئيستبريرحاولوا

مجمعألعمالالسريانيةباللغةنسخةاكتشفتفقدأفسسمجمعألعمال
كافرافىأسابيوسمارديرفى535سنةإلىكتابتهاتاريخويرجعأفمسمى
الطبيعةعقيدةعنتدافعالتىالحصونمنحصئاالديرهذاوكانبيرثا

قاممنأولهو5هولممولهوفمانجاأللمانىلمالعاوكانالواحدة
لمالعاللفرنسيةوترجمها3781سنةفىاأللمانيةاللغةإلىالوثائقهذهبترجة

سنةفىاإلنجليزيةاللغةفىوظهرت4781سنةفىالأامارتانالمشهور
1881

ينتمىكانالذىالسريانىالكاتبسجلهكماالمجمعهذالجلساتوالدارس

يرىبلفوضىأواضطرابأىيرىالاثواحدةالطبيعةعقيدةألتباع
جلساتهكلعلىيسيطرانءوالهدوالسالم

93ولحاحمح683382

اآلتيةالمراجعدراسةالرجاالسريانيةالسجالتهذهدراسةفىالتوسعيريدمنعلى
ال86أح83اح23107سال39

شألكاسوليع5آهطأحألأله48ذل87ة5ولهممحولحنل3أاأ33اه43حاول

كلةطح3هول54ال40آهكاةئولهـأالءهـولثح4كاحأع8ل4ءس4اكامسةولألسهولولولح135

3015ال3ال5هوللمححاهولأحاهمح3حح334هولا8ءحه4أءس07دءالء0881ولءآسا2

9378348383333ء393
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تحتقانونياسيراجلساتهكلفىسارقانوفىكمجمعالمجمعيقدمبالكات

يعبرحتىأعضائهلكلالكاملةالحريةمنحالذىديوسقوروسالقديسقيادة
الكثيرونرجعالوثيقةهذهإلىوعقيدتهأفكارهعنحرةبطريقةمنهمكل
أنطونيوسحاولولقداإلسكندريةأساقفةرئيستبريريحاولونالذينمن

المجمعهذالصوصيةتهمةدقعالمسيحيةتاريخموجزكتابهفىالدويرممط

التاليةالنقاطفىالمجمعفلخص

االمبراطوربأمرتمالمجمعانعقاد1
فيهالمشهورةالكراسىجميعتمثيل2
برأيهكلليدلىءلألعضاالحريةترك3

شخصأىعلىالحكمقبلاألصواتأخذمعبتأناألمورنظر4
المتعددةساتهجل5

سائداكانءالهدوإنيقولالنفيسةالخريدةكتابأيضاكتبولقد

علىوقعوقدالتامةحريتهيستعملكانأعضائهمنواحدوكلالمجمعفى
الحريتهيستعملكغيرهكانديوسقوروسوإنإكراهبالالمجمعقرارات
4كاذبينباللصوصيةالمجمعبعضهمنعتذلكومعنفوذه

الواضحفمنجداموجزةعيناتنقدمأنحاولناللموقفينعرضنافى

أشرناالذىالسريانىالنصهذاإلىرجعتالالخلقدونيةالكنائسأنالجلى
التىالوئيقةهذهكلأقولالرفضتالخلقدونيةالكنائسأنكماسابفاإليه

هذامننحنموقفناإذنهوفمامنهاالكثيربلتاريخيةنصفتعتبرها

اوقراراتهالمجمع

015صالكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة4

الوثيقةدراسةعليهالثاقأفسسومجمعلدبوسقوروسالمؤيدينءأرامعرفةفىالتوسعيريدمن
البريطانىالمتحففىالموجودةالسريانية

سعولالولء3أألكاا4ال403541اله6أ5ألااليمكهلماعه8011ألة

2ا2أكمأل3أررة5هالءه43الأكاالولاحآح2و6833873353ة33و3ؤماولحح3الاع
69474705015صالكنيسةتاريخفىالنفيمسةالخريدة

المجامععصراألنطوفىكيرلالقمص1صالمسيحيةتاريخموجزوىالدوأنطوقيوس
761171

515461باب88و8178بابخلقدونيةمجمعتاريماألولءالجزاالنشقاقتاريخ
جراستوساالنشقاقتاريخ36
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المجمعلهذامفهومنااوأفسمممجمعمنموقفنا

تصرفهلىفىماهوالمجمعهذاتاريخدارسعلىنفسهيطرحسؤالأول
علىإرادتهلىوالقوةوالقسوةالعنفمستعمألتليقالبطريقةديوسقوروس

علميةحياديةبطريقةالسؤالهذاعلىاإلجابةلناتتسنىلكىالمجمعءأعضا
كانبلفقطعقائدئاصراغايكنلمالصراعأننتذكرأنبنالمجدروتاريحية
فمنذاألولىالمراكزوعلىالسلطاتعلىأيضاسياسياصراعاالشديدلألسف

القسططبنيةأساقفةرئيسعلىثيوفيلوساإلسكندريةأساقفةرئيسحكمأن

وكانتاألمورتوترتفعألوخلعبالخلعالذهبفميوحنامالقدي
اإلشارةسلفتوكماقبلمنمتوترةالمدينتينبينوالسياسيةالدينيةالعالقات

نوعاأثارمماالشرقفىمرموقةمكانةيحتلاإلسكندريةأساقفةرئيسكان
رومهباباوخاصةاألخرىالكراسىءرؤسابعضقلبفىوالحسدالغرةمن

يتضحالمطلقةاألوثويةولهبطرسكرسىعلىالجالسنفسهيعتبركانالذى
بمناسبةديوسقوروسإلىرومهباباليونكتبهالذىالخطابمناألمرهذا

كنيسةإنمعناهماليونيقول9رقمالخطابهذافىمرقسكرسىعلىتنصيبه

معلمأىبطرسكنيسةفهىرومهكتيسةأمامرقسكنيسةهىاإلسكندرية
لتلميذهوالقوانيناألوامرإصدارفىالحقبطرسيقصدوللمعلممرقس
ومطبعاخاضعايكونأنديوسقوروسأىمرقسالتلميذهذاوعلى
0114لمعلمه

أفسسلمجمعرئيسئاديوسقوروستعيينعنالرضىكلراضياليونيكنلم
هذااألصحبالمعنىأوالمسئوليةهذهاالمبراطوريسندأنيرغبكانبلالثانى

التوترحدةمنزادآخرأمزاهناكأنعلىرومهكرسىممثلإلىالشرف

السيدهوكالطلوكمااألحيانمنكثيرفىيتصرفكانديوسبقوروسأنوهو
كان0134وفلسطينسورياكنائسعلىاألقلعلىأوالشرقفىالمطلق

متمسكاحرفيةبطريقةكيرلسالقديستعاليمفسرواالذينمنديوسقوروس
وقدالكنائصكلعلىفرضهابلنشرهامحاوألالواحدةالطبيعةبعقيدة

كنائسعالواحدةالطبيعةعقيدةضفىفىكيرلسفشلحيثينجحأنأراد

4اال3امحهء5أ933233

24ولول3ول35حأح45ءسااأفى112702
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شخصفىالواحدةالطبيعةعقيدةبأنيؤمنديوسقوروسكان34لشرق

يعتبربهاالتمسكفىالتهاونأورفضهاوأنإألرثوذكسيةالعقيدةهىالمسيح
كليستعملأنأساقفةكرئيسواجبهمنأنرأىبللألرثوذكسيةخيانة

طبيعتينبوجودتنادىالتىالتعاليمومالشاةالعقيدةهذهنشرفىالوسائل

والقسطنطنيةأنطاكيةبهاتنادىتكانالتىالتعاليموهىالمسيحشخصفى
البالطرعهاالتىالخطةوهىاألهميةغايةفىأخرىنقطةوتوجدورومه

األغلبيةفإنمركزهإلىويعودالنصرعلىأوطيخايحصلحتىالملكى
الذيناألساقفةمنكانتالمجمعهذالحضوراإلمبراطوردعاهاالتىالساحقة
كلهوالمجمعأوطيخايؤيدونالذينمنأسقفمائةحوالىأوطيخايؤيدون
مجمعمنأسففا04منيقربمامنهمأسقفا041حوالىمنيتبهونكان

المناقسينبعضومنعإبعادثمالتصويتفىالحقلهميكنلمالقسطندنية
ديودوريطسمثلبأرائهمءواإلدالالمجمعحضورمنوتعايىألوطيخا
ألوطيخاالحاكمةالسلطاتومساندةدتأعلىعالوةوأسابيوسالكورشى
أشخاصئالثةمنمكوئاهوتعاألوطيخاالمعارضرومهوفدكانوتعاله
المجمعأنذلكعلىزدالمجمعفىالمستعملةاليونانيةاللغةيتكلموالققط

العقائدىالحلتحملأنهايعتقدكانوالتىليونكتبهاالتىللرسالةيستمعلم
القسطنطبنيةومجمعأوطيخابينعليهاالمتنازعالكرستولوجيةللمشكلةالسليم
الوفودقإنالجانبينفىجداهامادوزالعبتالتىالكثيرةالعؤاملنالحظوهنا

هذاإلىوصولهاعندنفسهاوجدتوالبالطوديوسقوروسألوطيخاالمعارضة

وغضبغيظاألمرهذافأئارالحركةمشلولةبلالحرجموقففىالمجمع
قليلةقلةولبههمالمحايديناألساقفةوبعضالقسطنطبنيةووفدالرومافىالوفد
بأنالقلةهذهمنالساحقةاألغلبيةعلىحكمأخرىناحيةومنناحيةمن
التصويتفىتشتركال

وهوسابفاطرحناهالذىالسؤالإلىالرجوعيمكنناالمالحظاتهذهبعد
والقسوةالعنفمستعمألتليقالبطريقةالمجمعرئيسديوسقوروسسلكهل

لرغباتهالمجمعءأعضايذعنحتىواإلرهاب

عنتحدثناالتىالقديمةالتاريخيةالمصادرمننوعيناألقلعلىحاليانملك

34اهسكاحمءالحاله4حة032042
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الثاقأفسسجمع

األولالمصدو

علىالسجالتهذهاشتملتوقدخلقدونيةمجمعأعمالسجالت
كانالذىالقسطنطبنيةبمجمعوالخاصةالمجمعهذافىدارتالتىالمناقشات

مجمعجلساتمحاضرثمجلساتهومحاضر844ستةفىفالفيانوسيرأسه
فعندما44ديوسقوروسرئاسةتحت944سنةفىعقدالذىالثانىأفسس

محميراعترفخلقدونيةمجمعفىالثانىأفسسمجمعجلساتمحاضرقرئت
واإلرهابالعنفبأنخلقدونيةمجمعثمأفسسمجمعحضرواالذينءاآلبامن

العنفباستعمالأقرواالذينءاآلباوأنالثانىأفسسمجمعفىفعألاسئعميال
أيدوهالذينحتىبلديوسقوروسءأعدافقطليسواالمجمعهذافىواالرهاب

مجمعإلىنصلعندمابتوسعالنقطةهذهنعابموسوفالمانىأفسسمجمعفى
خلقدونية

الثانىالمصدر

سنةإلىكتابتهاتاريخيرجعالتىأفسسمجمعألعمالالسريانيةالنسخة
ترجمتوقدخلقدونيةمجمععلىعاماثمانينمناكثرمضىبعدأىا535
وقدسريانىهوجامعهاأوالمحاضرهذهكاتبأنعلى3781سنةحوالى

السببولهذاخلقدونيةومجمعالقسطنطينيةلمجعمعارضيرفىفىممتبت

وجودفىالشكوكالئارةإشارةأىالجلساتمحاضرمنيحذفأنحاوط
الجلساتهذهمحاضرعلىيطلعمنيشعرإذعنفأوإرهابأواضطراب

أناألمروحقيقةوانسجامحريةوفىمنظمةبطريقةيسيرالمجمعكانلو
بعيدمنأوقريبمنتتحدثالالثانىأفسسمجمعلألعمالسريانيةالنسخة

مليئةكانتالتىالجلسةتلكالمجمعهذامناألولىالجلسةفىحدثعما
أنهااألحيانمنكثيرفىيشعريكادالمحاضرلهذهوالدارس4بالعواصف

حرينواديوسقوروسأمثالاألشخاصبعضتبرئةهدفهامحاضراتعنعبارة
دفاعيةمحاضراتتعتبرفهىالمجمعهذافىوالعتفاإلرهاباستعمالتهمةمن

حيادىعلمىمعنىمنتاريخكلمةتحملبماتاريخيةسجالتوليعست

كهولحمة8أ6حاه211930هة7حاه72610

4ولحلملح82ة9338
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ألنهاجدامهمةالسجالتهذهفإنهذامنوبالرغمأمينوضوعى
عنهالدفاعفىألوطيخاالموالىالحزباستعملهاالتىالطريقةعنفكرةتعطبتا

لجأهلمباشرةأخرىبطريقةولكنالسؤالنفسنكرروهنا
لهومفهومناالمجمعهذامنموقفتاهووماالأماإلرهابإلىديوسقوروس

ءوالعلماوالكتابالمؤرخينمنكثيرارتكبهالذىالعظيمالخطأأنأرى
بحتغرلىوبفكرالعشرينالقرنبعقليةأفسسمجمعمشكلةعالجواأنهمهو

كانوالوكمااإلمبراطورىوالبالطوأوطيخاديوسقوروسمعتعاملوافقد
منومجردينالكاملةبالديمقراطيةومتمتعينالعشمرينالقرنفىعائشين

الروحهذهتوجدالالعشرينالقرنفىوحتىوالحزبيةالمذهبيةالنعرة

بعيوناألمرإلىثنظردعوتاحقيقتهاعلىالمشكلةهذهنفهمولكى
رأىالثافىأفسسمجمعاجتمعفعندماظروفهنفسوفىديوسقوروس
وخريسافيوسخلفهاإلمبراطورلهالمتاحةالعطمةالفرصةديوسقوروس

فىالتعليمفىومنافسوههتعايؤيدونالمجمعفىأسقف001منوأممثر

ترتيبأنهااعتقدربمابلالذهبيةفرصتههذهأنفشعرمبعدونالخارج
أرثوذكسىأنهيؤمنونالذينمنوهوذلكيعتقدالوكيفإلهى

عنوالدفاعبالغيرةاتصفواالذينالقادةمنديوسقوروسكان31التعاليم
الدفاعيجبذلكعلىءوبناكيرلسالقديستعاليمأنهااعتقدالتىالتعاليم
نقولدعنابلوالتحمسالغيرةروحالروحبهذهاألمركلفمهماكها

ماكلومالشاةلخمدمدفوعاديوسقوروسكانالمقطرفالتعصبروح
ولكنهكيرلسبعظمةيؤمنكاننسطورىشبهأونسطورىأنهيرىكان

جهذايقومأنهوفعليهالوجودمنوإزالهمالنساطرةمالشاةيستطعلم
لهمنحتالتىاالمتيازاتكلوفىأفسسمجمعفىرأىولذلكاثواجب

يسقالتىبالتجربةأيضامجرئاكانوربماالحلمهذالتحقيقإلهياترتيتافيه
أكثروالطائفيةوالمذهبيةالعقيدةمجدعنيدافعونالذينمنالكثيرونهافي
المتبادلواإلحترامالمحبةدفاعإاليقبلالالذىمحبةاللهعندفاعهممن

الدياناتبعضفىالضراتناوقوحتىالوقتذلكفىالهرطقةمشكلةكانت

بالموتمرتكبهاعوقبالتىالمشاصمن

أرئوذكسيةتعاليمأنهايعتقدكانبماومتمسكامتحصمئاديوسقوروسكان
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بهذهالهرطقةرائحةفيهايشخمالتىالتعاليمكلأيضايرفضوكانيرلسية

وفرضالطبيعتينعقيدةلمالشاةواإلرهابالعنفمنشيئااستعملربماالروح

اثوحيدةالعقيدةأخهايعتقدكانالتىالواحدةالطبيعةعقيدةوتعميم
والضربواإلرهابالعنفيخصفيماأمانشرهايجبوالتىاألرثوذكسية

الكثيرونعئهاتحدثوالتىالقسطنطينيةأساقفةرئيسلهاتعرضالتىواإلهانة
نشكوإنناذلكفىجميعهاتتفقلمالكئابءهؤالرواياتفإنالكئابمن

ضرئافأوسعهالقسططيتيةأساقفةرئيسهاجماإلسكندريةأساقفةرئيسأنفى
رئيسفالفيانوسأنذلكعلىوالدليلالبعضيعتقدكماوباألرجلباأليدى

معأرسلهالذىخطابهفىالحادثةهذهعنشيئايذكرلمالقسطنطبنيةأساقفة
نرىالأنناكمااألحداثهذهشهدتالتىالعاصفةالجلسةبعدرومهوفد
البعضيردالقسطنطبنيةمنرجوعهبعدالرومانىالوفدستقرفىلذلكأثرأى

أنيستطعولمومنزعخامضطرئاكانالرومانىالوفدإنبالقولذلكغلى

كلكانبلاهينالذىومنأهانالذىمنموضوعفىيحققأويتحقق
كانماكلألنالحادثةهذهعنشيئايذكرلمفالفيانوسوأنالهروبهمه

أحدمعالسريةالسريعةالرسالةهذهلهأرسلعندماليونالبابامنيريده
هذهمنبالرغممجمعلعقدالالزمبعملالبابايسرعأنهولرومهالممثلين
أساقفةرئيسعلىنفسههويهجملمديوسقوروسأننعتقدالردود

قدكانإذافالفيانوسلهتعرضالذىبالهجومقاموربماالقسطنطينية

معواءجاالذينالمتطرفينالمتعصبينالجهلةالرهبانبعضمنفعألحدث
ديوسقوروسحاشيةفىكانواالذينالخدمأوالمالحينبعضأوبرسومالراهب

64المجمعرئيستفسهديوسقوروسوليس

اآلخريناألساقفةبضمحأكمة

الراحةمنفترةإلىالمجمعءأعضااحتاجالعاصفةالجلساتهذهبعد

دراسإلالرجاجهاقامالذممطومنفالفيانوسلهاتعرضالتىلسديةااإلهاناتموضوعلدراسة16
كل4أله0قأاصهـم322ةولأكحال71011966ة967ز

35حاح2ةولك4يالهولحولاسنا2ء289710

أه4يالحولأه33ح51ووةالءءكهولع3928823زثاس033ال015ذ7ر0478ة

حهـاء951اااةولح4ت

ثءانثمسل4ححط33اأألول3ح0ا43ول3ولح9الهلةهما8ء00015كاامءأكك63

4361391

462662الكسندروس3334334األولءالجبزرستيأسدد
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أغسطسى22يومإالجلساتهالمجمعيستأنفلمولذلك1ءالهدو
أسقفإيريناوسقضيةمثلاألخرىالقضايابعضفىللنظر74اب

84بخلعهالمجمعفحكماألخالقيةالتهموببعضبالنسطوريةائهمالذىصور
دوماعلىاألسقفهذاوكانأنطاكيةأسقفدمنوسدورءوجا

اإلمبراطورإلىكتبأنسبقأنهفمع4أرجبكليحملاإلرادةضعيف
أساقفةرئيسبخلعسمأفمجمعقراراتعلىوافقفإنهأوطيخاطقةهرعن

أيضااتهمألنهالمجمعذاتفىمنصبهمنيحنلعاآلنهووهاالقسططبنية
بهرطقةكتابةراطوراإلمأعلممنأولهويكنألمبالنسطورية
والمؤيدالنساطرةلحزبالمعارضالحزبمنشكوىقدمتثمأوطيخا

المتحمعمىأيهيباأوايباساألسقفضدالرهامدينةمنالواحدةالطبيعةلتعاليم
بعضبترجمةطويلةمدةمنقاموالذىوئيودوريوسديودوريوسلتعاليم

1األسقفيةالكرامةمنوخلعهجهرطقتهأيضاالمجمعوحكمكتاباخهما

قضيةوهىأخرىعقائديةقضيةديوسقوروسبرئاسةالمجمعوفحص
كتاباتهمناالقتباساتلبعضالمجمعاستمعحيثالكورشىئيوذوريطس

كماكيرلسبهانطقالتىعشراالثنىالحرماناتضدوكتبسبققدوكان

أوطيخاتعاليمرافضاأيضاكتبأنه

بحرقأمربإصداربلوحرمهبخلعهفقليسديوسقوروسطالبولقد
علىحكموهكذا2هرطوقيةتعاليمعلىتحتوىألنهاكتبهاالتىالكنبكل
العالمالرجلهذا

قضيةعرضعندمرتفعبصوتيصرخالمجمعءأعضامنكبيرعددكان

الحرمبالقولالكورشىثيودوريطنموقضيةالرهاوىايياسأواإيهيب
بطبالمجمعرئيستقدموالخلعالحرمعملياتتمتأنوبعدللمجدفين

74عالءكولح7اه223بروولساع3س32ث243

84ك4ياهأحكمكتر

6059النفيسمةالخريدة84
94ولءاعأح79

وألهاءأعح703أااء93813ا3كأل

3اايمأء2ه28ةكمأولحاأرةيمسة3ع928ككو
2كأاع3ء2ه363162137ةك4أللمحتر3مهـمر
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والتىنسطوريوسضدكيرلسالقديسبهانطقالتىالحرماناتقبولوهوخر

كنائسبينالخالفشقةعتوسالتىوالهامةاألساسيةاباألسبأحدكانت
وعندثذأخرىناحيةمنمصروكنائسناحيةمنوالقسطنطبنيةأنطاكية

الحرماناتهذهقبولالمجمعرئيمممنطالبةأخرىمرةاألصواتارتفعت
ديوسقوروسفمعلىيتكلماللهإنقائأليصرخكانالبعضإنبل

أساقفةرئيسديوسقوروسمنلكلباهزاعطيمانجاخاالمجمعهذايعتبر
وزيروخريسافيوسالقسطنطبنيةرهبانديررئيسوأوطيخااإلسكندرية

استطاعالثانىأفسسمجمعففىالمانىثيودوسيوسواإلمبراطوراإلمبراطور
الواحدةالطبيعةعقيدةقبولعلىالمجمعموافقةعلىالحصولديوسقوروس

عتهبدألأناطوليسوتعيينونفيهالقسطنطبنيةأساقفةرئيسفالفيانؤسوخلع
موافقةعلىالحصولأيضااستطاعأنهكماالقسطنطينيةلمدينةأساقفةكرئيس
الطبيعةلتعاليمالمنافسيناألساقفةبعضوتشتيتوفضخلحعلىالمجمع
هذاقراراتكلعلىالثانىثيودوسيوعاإلمبراطوروافقولقدالواحدة

المجمع

يقدمأنالثانىأفسسمجمعاستطاعهلاآلننفسهيطرحالذىوالسؤال
عندمافيلبسقيصريةفيالمسيحيسوعالربسؤالعلىسليماصحيخاجواثا

ديوسقوروساستطاعهل3االنسانابنأناإنىالتاسيقوليمنقال
الكنيسةسالمتهدداكاالتىالكرستولوجيةالعقائديةالمشكلةيحالأنومجمعه
رتشعباألحقادوإئارةالجوتوترفىسبئاكانالمجمعهذاأنأمووحدتها
رومهقبلتوهل3وتمزيقهاالكنيسةوانقساموالدينيةالسياسيةزاباألح
موضوعهوهذاالمجمعهذاقراراتاألخرىوالدينيةالسياسيةواألحزاب

خلقدونيةمجمعلدراسةنتعرضعندماالقادمالفصل
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الحامسلفمل

154خلقدونيةمجمح

عقدأنوبعدالشرقفىالكرستولوجيةالعقائديةالمشكلةانفجرتعندما

رسالةليونالباباكتبأوطيخاعلىحكمالذى844فىالقسطنطبتيةمجمع
وسربميحالميسوعالرببشخصالخاصةالتعاليمفيهايشرحطويلةعقائدية
يركانالتىالرسالةهذهعلىالكباراآلمالرومهباباعقدولقدالتجسد

ولكنالكنيسةوحدةتهددكانتالتىالعقائديةللمشكلةسلمئاحألفيها

صبالتىرسالتهأنعرفعندماحدودوبالكبيرةالباباأملخيبةكانت

ممثلأنوحدث1أفسسمجمعفىتقرألمذهنهعصارةوصياغتهاكتابتهافى
أناستطاعبعدفيمالروماباباأصبحوالذىملف3حهيالريوسالشماس

حجرتهفىأمتعتهكلبتركحارسهخدعأنبعدأفمسمجمعمنهارئايفر
أنهويبدوالمجمعهذافىحدثمابكلليونالباباوأخبررومهإلىءوجا

فىاتجعتالتىوالقسوةوالضغطالعنفطرقعنمفصألتقريزاللباباقدم
أظهرديوسقوروسوأنسيئةمعاملةروماممثلوعوملوكيفالمجمعإدارة
عرفأنفبعد2العقائديةرسالتهتقرأبأنيسمحلموللباباالعداوةروح
أنوألموحرنغيظفىأعلنأفسسمجمعفىحدثتالتىاألمورهذهليون
3قراصنةمجمعهوالمجمعهذا

الثافىأفسسلمجمعمنليونالباباموففهوومارومهفعلردهوما

األيدىمكنوفيقفهلالقراصنةبمجمعوصفهمجمعقراراتيقبلهل
المجمعهذامناآلخريناألساقفةموقفهووما

مجمعضدواإلضطراباتءوالضوضاالضجةأئارالذىأنالبعضاعتقد

خاصةعليهيحقدكانالذىليونالباباهوديوسقوروسورئيسهأفسم

كلراضئايكنلمليونالباباأنمعالمجمعهذارئاسةإليهأسندتأنبعد

ال5ءرول3633113

2حلهأسأه111ا21

3عالول3الثألنهعيأاكءهوللنك031أ3ةولامأولا4ه8ذ363مةحكا3
600أعأل3مأل
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اإلمبراطوريمنحأنيتمنىكانبلالمجمعهذاديوسقوروسيرأسأنلرضى
عدملديوسقوروسيغفرلمأيضاأنهومعرومهنوابألحداإلمتيازهذا

لمهذاأنإالأفسسمجمعإلىأرسلهاالتىالعقائديةالرسالةةءبقراحماحه
آخرمجمععقدطلبإلىرومهأساقفةرئيسدفعالذىاألساصىالسببيكن
أصواتأنإذالقراصنةبمجمعأحماهالذىأفسسمجمعقراراتءإللغا

الجلسةفبعد4مباشرةانفضاضهبعدالمجمعهذاضدارتفعتاالحتجاج
أساقفةرئيسكتببالنفىفالفيانوسعلىفيهاالمجمعحكمالتىالعاصفة

عقدفيهامىيلتمرومهأساقفةرئيسإلىشكوىفالفيانوسالقسطنطينية

فالفيانوسوسلمأفسعمىمجمعارتكبهاالتىءاألخطالتصحيحآخرمجمع
لمورومهلبابابدورههذايسلمهالكىهيالريوسالشسماسإلىالرسالةهذه

حدثوماأفسسمجمععلىاحتجالذىالوحيدالشخصهوفالفيانوسيكن
اإلمبراطوروإلىليونإلىرسالةكتبكورلقأسقفثيودوريطسإنبلفيه

هذاقراراتءإللغا6اخرمجمعبعقدومطالئاأفسسمجمعقراراتعلىمحتخا
المجمع

إلىالرسالةهذهبحملكهنتهمنبعضاثيودوريطساألسقفكففولقد

هعادوريليوأودورولهأسقفأسابيوسأنكمارومهأساقفةرئيس

هوتعاأوطيخاضدبشكوىيتقدمالقسطنطينيةمجمعسابفائرأيناهالذى
روماأساقفةرئيسإلىأسقفيتهمنكاهنينأيضاهوأرسلبمحاكمتهويطالب

إنبلأفسسمجمعفىحدئتالتىءاألخطالتصحيحسريعايتدخلحتى
رومهإلىبنفسهءوجامأفسمجمعمنجهربأناستطاعأسابيوساألسقف

4هك4الكاهأ04مهـ

دراسةالرجاالشكوىهذهموضوعراسةلدهه
اع14ااا41ةكة4ال322عهـالة

كأكمول88834وةول2ءألحكاممادأ35اأألأولا3

سأالكحس7ه392231ةاشمه5ولحل

65ول79777112ول3كم5نهس31921ر

ولألسعس083اصو3ء13

6ءا015أء211ةنأهسأس3أ89حولهأفى3013مالهة

طهـالثكء23مو2موش4ولةءهاولح97771120ه4أل422

حدادترجمةبابادوبولوعىشمسخريسو333633صاالولءالجزرستمأسدد

ح40هعولأهكهلم611311ة4303أل322أهأ113السأكصحوله02321330
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7السريعوتدخلهليونمساعدةالئا

ومنأسابيوسمنالئيخةالطلباتهذهءإزاليونإذنيفعلماذا

حدثعمامفصألتقريزالهقدمالذىهيالريوسثهاسهومنثيودوريطم
المجمعهذامنحاسئاموقفايتخذأنلهالبدكانأفسسلمجمعفى

رومهجممع

رئيمتنصيبهبعيدفيهايحتفلواأنرومهأساقفةاعتادالتىالفرصةليونانهز

للنظر944سبتمبر92يومفىرومانيامحلئااجتماعافعقدالمدينةلهذهأساقفة

وطالبأفسسمجمعقراراتءإلغاالمجمعهذاقررولقدأفسسمجمعقضيةفى
المجمعهذاارتكبهاالتىءاألخطالتصحيحإيطاليافىمسكوقآخرمجمعبعقد

8الرسائلمنضخمةمجموعةليونالباباأرسل944أممموبر31وفى

اإلمبراطورإلىرسالةأرسلفقدإيطاليافىمسكوفىمجمعلعقدفيهايدعو
مدحوقداطكأحعبولخارىاإلمبراطورةأختهوإلىالثاقثيودوسيوس

علىالعملمنهاوالتمساألرثوذكسيةبالعقيدةوتمسكهاتقواهاعلىاإلمبراطورة
بهذارسالةأرسلكماكلهاالمسكونةمنممثلونيحضرهمسكونىمجمععقد
قيدعلىأنهيعتقدكانالذىفالفيانوسوإلىالقسطنطبنيةإكليروسإلىالمعتى
هتعاأوطيخايشاركوالمالذينالقسطنطبنيةمدينةرهبانإلىوكتبالحياة

ويوليانوسالتسالونيكىأناستاسيوسمئلأخرىكثيرةشخصياتإلىكتبثم
9وآخرينالقيوسى

منوبالرغمالرسائللهذهاهمامأىالشرقإمبراطورثيودوسيوسيعرلم
الذىالهدفيحققأنإلىقدئايمضىأنفلبهفىوضعرومهبابافإنذلك
إلىثانيةمرةفكتبمسكونىمجمعدعوةوهوأالعينيهنصبوضعه

موقفهاإلمبراطوريغيرلمو944ديسمبر42يومفىثيودوسيوساالمبراطور

7سأتولحفىء9ح4921923

ع4لكمألأل3ةححأ211ةولءه977722

8مألماطثحولء923ا92حألاعالماأا41ةولكهـ130334أل33872643ولء5وا32
22وو

9حةاع41121110كل4ال522ؤول35أوالالأعص13روا33

كأكم81اه883وأللال233843ةالسا333ر

633عىاألولءالجزرسغأسدد
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1أيضااألضرةالرسالةهذهعلىجمبولمصامئاظللى

الذىالطريقفىالسيرعنرومهباباعزميثنلماإلمبراطورصمتأنإال

الغربإمبراطورزيارةفرصةانتهزولذلكمسكوفىمجمععقدوهوهر
أساقفتهوبعضليونإليهفتقدم054سفبرا22فىلرومهالثالثفاالنتيتوس

ليسينياوزوجته5احة44بالسيدياالجاوالدتهومنمنهوالتمس

ثيودوسيوساإلمبراطورأخاهىاألخيرةوهذهطةحأ64زول04ذءادوكسيا
مجمععقدعلىوحثهالشرقإمبراطورإلىبالكنابةيتكرموابأنالثانى

وكتبالشرفإمبراطورإلىبالكتابةالغربإمبراطوروعدولقدمسكونى

لحلمسكونىمجمععقدفىليونرغبةعنمعبزاالثانىئيودوسيوسإلىفعأل

رأسئايعتبرليونألنالطلبهذااستجابةمنهوالتمسالعقائديةالمشكلةهذه
جاالأمهأيضاكتبتوكذلكبطرسكرمىعلىجالسألنهكلهاللكنيسة

ثيودوسيوستفضلوأخيزا11المعنىبنفسرسالةاإلمبراطورإلىبالسيديا
بتاريخبرسالةالغربإمبراطورفاالنتينوسخطابعلىبالردالشرفإمبراطور

وساريةربطريقةعقدأفسسمجمعأنلهشارخا05سنةنيسمانأبريأل
بائارفضاويرفضالمجمعهذابقراراتمتمسكوأنهجلساتهفىقانونئاسيزا

منخيعواالذينوأنالشرقبأموريتعلقفيماروماأساقفةرئيستدخل

الالئقةغيرتصرفاخهمعلىلهمعقائاعادلةمحاكمةبعدخلعواقدمناصبهم
كانتالتىالعناصرهذهإبعادبعدالسالمفىتعيساآلنالكنيسةوأنبأساقفة

0121آخرمجمعلعقدإذنداعىوالواالنزعاجاتاإلضطراباتفىالسبب

كلرأىإذكالصاعقةرومابابانفسيةعلىاإلمبراطورخطابوقعكان

1ه4سا6853843ولص20لهح8اس41131110ححاللول4السءلسولساحأأول

هممأةءاولة21أ6ة43ألصهـم3

633صالثالثءلزارسخأسدد
ا11يأالكء4922923ةطع8333ةحكلهاس21140ا41ة1ولالك03

2ولأكمعةحهولء47صةءصأ650حمزلماحولح3923923حولا31410ا41ط45

78د3ولاح33ء3مةدا15حهـكاا4ال622522ةلكلهـ4ادس0564

موجزىسالدوأنطونيوس01415الكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة633رسغأسدد

تاريخكتاب581091المجامععصراألنطونىكرلسالقمص401المسيحيةتاريخ
16عدد652اصف4حهرأسالهرطقات
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وبالرغمالرجمهبفىتضيعمسكونىمجمعلعقدمبذلهاالتىلمجهودات

عقدتنفيذلىباليأسإالشريالالذىالقامىالمؤلمالحرجالموقفهذامن

وصريحةواضحةكانتاإلمبراطوررسالةأنمنوبالرغممسكونىمجمع

يومففىالرجلاهذعلىكليةيستوليلماليأسفإناخرمجمععقدبعدم
يخصفيماثيودوسيوساإلمبراطورإلىثةئالمرةكتب054تموزيوليو61

القسطنطبنيةكرسىعلىأتاتولأوأناتوليوستنصيبموضوع

التىاناتوليوسرسالةعلىالردفىتأخرهأدطلإلمبراطورروماباباوشرح
ومحبتهصداقتهيرفضأنهيعنىاللنطنيةللقسأساقفةرئيستنصيبهفيهايعلن

تعاليمبصحةفيهيعترفإيمانإقرارالجإيداألساقفةرئيسيقدمبأنينتظربل
ىإلكيرلممالقديسرسالةوبصحةالمسيحيسوعالربشخصعنءاآلبا

علىيوقعأنويجبفالفيانوسإلىأرسلهاالتىرسالتهوبصحةنسطوريوس

إلىالرسالةهذهلحملكاهنينليأسقفينليونوأرسلالمستنداتهذه

الالجديداألسقفكانفإنأناتوليوستعاليممنوللتأكدالقسطنطبنية
فىعاممجمعبعقديأمرأناإلمبراطورعلىيجسبالقويماإليمانبنقاوةيعترف
عاودقدليونالباباأنفمع31باإليمانالخاصةاألمورفىللنظرإيطاليا
عاممجمعبعقد054تموريوليو61بتاريخالمؤرخةرسالتهفىالطلب

إلىيتسرببدأاليأسأننالحظالتدقيقمنءبشىأنناإالإيطاليافى

بعضإلىرسالة054يوليو61اليومنفسفىكتبفلقدنفسه

الذممطالشرمنوخوفهقلقهعنلهممفصخاالقسطنطينيةكنيسةفىالمسئولين

944أفسسمجمعرومهباباوصفالرسالةهذهوفىالكنيسةعلىاستولى

41القراصنةمجمعوهوالقرعشرخمسةطوالبهعالفايظلالذىباالسم
ليونبهابقومالتىبالجهوداإلسكندريةأساقفةرئيسديوسقوروسعلموعندما
1الشمركةمنحرمهأفسسمجمعءاللغا

ا3الاس633433ةساه1أ31ا41س196صأل843و29ولحه3هةسأالتع5ولء

923حمر2كولىأ3حزكح434244

41دولح93302

31ء02الل32و9

781صالمجامععصراألفطوقلسككلالقمص
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ثيودوسيوساإلمبراطورموتمنتظرأغيرجذرىغيير

وكانالقسطنطبنيةإلىوكاهنانإأسقفاناإليطالىالوفدوصلىعندما
اثوضعأنوجداألخرىئلالرساوبعضالعقائديةليونالبابارسالةمعهمجمل
يوليو82يومدنىالثانىئيودوسيوساالمبراطورتوفىفقدتمائاتغيرقد

العقبةيعتبراإلمبراطوروكانحصانهفوقمنسقطأنبعد054تموز
مجمعفىللنظرمسكونىمجمععقدبائارفضايرفضكانإذواألساسيةالكبرى

الثانىأفسس

أختهفإنالحكمفىليخلفهذكزايتركأندونماتاإلمبراطورأنوبما
نظريةبطريقةالحكمتشاركهكانتالتىاءث8كاريابوليأوبولخاريا

فىتتويجهاوتم61والحاكمةللعرشوالوارئةالرحميةاإلمبراطورةهىصارت
أوالموافقةكلموافقةتكنلمالحكمفىألخيهامشاركتهاءوأثنا514عام

وساعدهالسياسىالمجالعنإبعادهاحاوللذلكأخيهاسبياسةعنراضية

هذهوتمزيقلتقسيمالقاتلةحمومهيبثكانالذىخريسافيوسوزيرهذللثقى

فجردهاسيئاسلوكاتسلكزوجتهبأناإلمبراطورلدىوشىفلقدالعائلة
نفموكررهناكتعيشلكىأورشليمإلىفانطلقتوكرامتهانعممهامن

كانالذىئيودوسيوسالملكأيامفىالحكمعنإلبعادهابولخاريامعاألمر
علىبولخارياجلستعندماولذلكخريسافيوسالوزيرأوامروينفذيسمع
هذاوكانوإعدامهومحاكمتهخريسافيوسعلىبالقبضأمرتالعرش

0171االمبراطوربعداإلمبراطوريةفىوالمنفذةالعاملةبلنىااليدالوزير

إدرسوالدينيةالسياسيةالظروفوتجصالعرلقعلىبولخارياصعودلدراسة
ا6كأل37هولأ983اأأل43ألأمهـز822ز

يأللماهسثكحولسذ92ء2يوة05كالههسا3اهحهكأول4ااءء83حح44ءألاللمامح

ءألكلفىأ30صرممالة4حهول31ه1233كحمكةألاه73عهـ747ةول35ا4ءد33ا1435

ءة8اح411ا12ال3ولءا3639332الهـ413ا7

ولاولالحلحاسأونه33هنأل821233ا23

ولولءمماسأء49ساح3اكه4أه3ح412الهةدلالولكاكه4ح031ا43

01561النفيسةالخريدة881191األنطوقكيرلسالقمص633رستيأسد
462762ترجمةألكسندروس46المسيحيةتاريخجزمرالدويرىأنطونيوس

أ7لىكأحهول3وةع3040سأحدأحال3أول13سءاح11اةله562274هكلكاي05ءأ

123103التولثهء23و
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ذلكومعالسياسيةاختباراتهافىمحنكةالشخصيةقويةاإلمبراطورةانت

قائدمنزواجهافكانوحدهاتحكمهاأنمناكبراإلمبراطوريةأنشعرت

بلغقدماركيانوسوكانول8ححولمرقيانوسأوماركيانوسالنبيلجيشها
أنويعتقدرواجهماعندوالخمسينالثانيةفىوبولخارياوالخمسينالثامنة

054أغسطن42يومفىتوجالذىماركيانوسعلىاشترطتاإلمبراطورة
علىقاصرةعالقاتهماتكونوأنءعذرابولخارياتظلأنشريككإسبراطور

81فقطواإلدارةالحكم

الدينيةبولحاريااإلمبراطورةلممياسة

عنتمامايختلفمنهخاالدينيةسياستهمافىواإلمبراطورةاإلمبراطوراتبع

بالموتالحكمصدرالثانىئيودوسيوساإلمبراطوريمارسهاكانالتىالسياسة
أساقفةلرئيسالمؤيدللحزببالنسبةكبرىكارثةهذاوكانخريسافيوسعلى

كانالذىالديرمنأوطيخابطرداألوامرصدرتثموأوطيخااإلسكندرية
91القسطنطبنيةمنبالقربآخرمكانفىإقامتهوبتحديدبإدارتهيقوم
الصالةأساقفتهارئيسمنطالئارومهصوبوجههالجديداالمبراطورووجه

يحضرأن054سبتمبر22فىكتبهارسالةليونالباباعلىاقترحثمأجلهمن
يتبعسوفالمجمعفإنذلكقداستهعلىتعذروإذامسكونيامجمغابنفسه

ةاإلمبراطوبىكتبتالوقتنفسوفى2الكنيسةقوانينحسبتعليماته
تخلىقدالقسطنطبنيةأساقفةرئيسأناطوليوسبأنتعرفهالباباإلىبولخاريا

أساقفةرئيسأنبذللثتعنىوكافتالقويماإليمانوقبلخطهعن
األساقفةبأنأيضاعرفتهأنهاكماليونرسالةعلىالتوقيعقبلالقسطنطينية

وأنأبرشياتهمإلىرجعواقدبنفيهمثيودوسيوساإلمبراطورحكمالذين
بالردالتكرمالبابامناإلمبراطورةالستوادلمحوسقوروستركأناطوليوس

للنظر12مجمععقدموضوعيخصفيماماركيانوسطلبعلىإيجابيةبطريقة

الثاقرأفسمجمعفىحدثمافى

ا8سأياهءطكول23حيو2و436ألكهـمردلمانمكا35آ1473

مشكوكاالمروهذاالزواجقبلماركياقوسمعشركةغيرعالقةعلىكانتبولخارياأنالبعضيعتقد
5صىالمسيحيةتاريخموجزىالدوهـأنطونيوسانظر111ءالعلمامنبحضمنصحتهق

ا9ح4ءا15ااكألال7

2هثمألأثمأسولوال67ط345صولح611120

2أ85له3طهك77أل43صهوةءولع6110
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ونرسالةوقبلالقسطنطبنيةفىالمحلىالسنودساجتمع054أكتوبرفى

رتيسمنليونينتظرهكانماوهذا22أوطيخاتعاليمبخطأوحكمالعقائدية
الذيناألساقفةبعضأنوييدوبأسقفيتهلالعترافالقسطنطبنيةأساقفة

أفسسمجمعفىوسلوكهمتصرفاتهمبخطأاعترفواالقسطنطبنيةفىاجتمعوا
بقاياأورفاتباستعادةأناطوليوسالقسطنطبنيةأساففةرئيسقامثمالثانى

دفنهأعيدصابخلعهالثانىأفسسمجمعحكمالذىفالفيانوساألسقف
32القديسينكرفاتجذاعكلباحترامالرسلمقبرةفى

وخاصةالمنفييناألساقفةرجوعالكاملالشاملالتغيرنرىوهنا
اإلمبراطورأننرىكمادورولهأسقفوأسابيوسكوريقأسقفديوريطس

ليونمنتلتمساإلمبراطورةإنبلالمجمعبعقداآلنيطالبالذىهونفسه

وأكثرلعقدهبدموعالبابايطالبكانالذىالمجمعهذاعقدويقبليتكرمبأن
554توبراشهرفىالفسطنطيتيةفىاجتمعواالذيناألساقفةفإنذلكمن

أوطيخاوحرمواالثافىأفسسمجمعفىتقرألمالتىليونالبابارسالةعلىوقعوا
هوتعا

ألنهمجمععقدفكرةعنعدلالشاملالتغييرهذاليونالبابارأىعندما
يمنحهالقدمجمعلعقدإذنداعىفالاستجيبتقدمطاليبهمعظمأنرأى
جيدايدرككانألنهمجمعبدوناآلنعليهاحصلالتىاالمتيازاتهذهصلى
كلفيالشىالمجمعفىاقتراخابعضهمأواألساقفةأحديقترحأنيكفىأنه
إلىليونالباباكتبوقد42اآلنعليهاحصلالتىاالمتيازاتهذه

لعقداآلنداعىالبأنهيخبره154نيسانأبريل3132فىاإلمبراطودا
كاناإلمبراطورأنعلى2وسالمءهدونتعيشيسةالكنمادامتمجمع

العقائديةالمشكلةأنيعتقدكانأسبابلعدةمسكوفىمجمعبعقدمتمسكا

22ولكأنولهـالز33ةكأسهول3واوةساصولول96

392صبابادبولىخريسوستص

سأعول96لالأاءلماه30ء

3م228زح4أ88

332نألاههمك9212ا23ةولولهللهـ44اعاكحءهولسهالس031ا53للال88اس833ر26

4لماحط3ولس792923

مأل43الء762622ةال3ولاح2638332زولكاالةألهـ4أح3331كاهن3كه0312ا3

كعءولاحه611ا71ذ38ةسا9197194زولءه73اهـ
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القسطنطينيةأساقفةبعضكانوإنحتىبعدئخللمالمسيحبشخصلخاصة
مجمعينعقدأنيجبالمشكلةهذهفلحلالعقائديةليونرسالةعلىوقعواقد

األساقفةكليوافقوأنالعقائديةاإليمانيةالمشكلةهذهفيهونناقشجديدمن
ديوسقوروسوسيطرةنفوذزيادةمنيخشىاإلمبراطوروكانالقراراتعلى

قانونيايجتمعمجمعطريقعنإالذلكلهيتسنىولنشوكتهيكسرأنفأراد
أفسسمجمعفىاسئعيئالذىالضغطأننرىوهناضدهفراراتهويصدر
بصورةولكنديوسقوروسضدجديدمنيظهروحزبهفالفيانوسضد

إيمانإقرارالمسكوفىالمجمعيصدرأنينوىاإلمبراطوركانعنيفةغيرأخرى

بعدفيماالنقطةلهذهنتعرضوسوفالجميعويتبعهيطبقهجديد

مجععقداإلمبراطوررقىودينيةسياسيةأخرىوأسباباألسبابلهذه

ووحدةسالمتهددكاشاالتىالعقائديةالمشاكلوحللمناقشةرابعمسكوق
أساقفةرئيسإلىمركيانوساإلمبراطوروكتبوالغربالشرقفىالكنيسة

مجمعبعقدفرارهلهيعلن154سنةآيارمايو71يومفىالقسطنطبنية
علىالمجمععقدليونوقبل15463سبتمبرأولفىنيقيةمدينةفىمسكونى

72الرومافىالوفدنوابأحديرأسهأن

إلىالذارسنظرنلفتأننودخلقدونيةمجمعدراسةفىنشرعأنوقبل
ءوبنانسطوريةكانتبولخاريااإلمبراطورةأنالبعضاعتقدلقدمهمةنقطة

أنإذذلكغيراألمروحقيقة82كيرلستعاليمضداكاذلكعلى
اندلعفعندماكيرلسللقديسوالمؤيدينجداالمعجبينمنكانتاإلمبراطورة

معلمكتبوكيرلسنسطوريوسبينالعقائدىالكرستولوجىالصراع
ضدعنيفةبحملةاإلمبراطورةقامتولقد92بولخارياإلىرسالةاإلسكندرية
0103العقائدىالصراعهذافىكيرلسبجانبووقفتنسطوريوس

خلقدونيةمجمعإنعقاد

ءأخطالتصحيحمسكونىمجمععقدقبولفىرومهباباكثيزاترددلقد

2كثهال4لمحم7صعةلىه71ةأدالتح3923اةلىالاء363932ة05لعي7733كهـ
272لللى2639332ةكأكل1935

هصالمسيحيةتاريخموجزىالدوهـأنطونيوس182
802الثافاءالجزالفكرتاريمالخضرىبجرجسحناالقسالدكتور2
951061الثافىءلزاالمسيحىالفكرتاريخالخضرىحناالقسالدكتور103
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اآلنحتىعليهاحصلالتىاإليجابيةالنتاثجرأىأنبعدالثانىأفسسجمع
اعترفواأيضاوآخرينالقسططنيةأساقفةمعظمأنعرفانبعدوخاصة
هذاإصالحنأنفسهمهموبدأواأفسسمجمعفىارتكبوهالذىبالخطأ
هذاعقدعلىومضمفامصزاكانمركيانوساالمبراطورأنعلىالخطأ

الشرقفىاآلخريناألباطرةوباسم4باسامراطورئاقرازافأصدرالمجمع
المجمعبأن154سنةايارمايو71بتاريخمتبعةالعادةكانتكماوالغرب
اإلبراطوروبئن154سبتمبرأولفىنيقيةمدينةفىيجتمعسوفالمسكونى

الخاصةاإليمانمشكلةفىالبحثهوالمسكونىالمجمععقدمنفالهدأن
تتالشىحتىاألمرهذافىالصحيحةالعقيدةوتحديديسوعالرببشخص
اإلمبراطوريةوإلىالكنيسةإلىالحقيقىالسالملييعوداألذهانمنالشكوك
لحضوراألرثوذكسيينأساقفتهممنعددايختارواأناألساقفةءرؤساورجا
الظروفلهستمحتإذاالمجمعهذانفسههويحضربأنووعدالمجمعهذا

13الحالية

وخاصةالمجمعهذاعقدعلىمواففايكنلمرومهباباأنمنوبالرغم
نوابهوعئنالدعوةقبلفقد23يريدكانكماإيطاليافىوليسأسيافىعقده

تكونأنيجبوعليهوكرسيهبطرسيمثلونوبالتالىيمثلونهسوفالذين

كهحط3أال3باسشاسينوساألسقفالباباعينوقدالمجمعرئاسةلهم
المجمعهذاجلساتالرسولبطرسوباسمهبايديرللمجمعكرئيس

وهماإليطالىالوفدمنهمتكؤنالذيناآلخرونالنوابالمهمةهذهفىويساعده
والكاهنهآونحءبونيفاسوالكاهنطحس5أ3لوسانسيوساألسقف

يوليانوسبعدفيماالوفدهذاإلىانضمثموكاتجا5أاحباسيليوسأ

رسالةحزيرانيونيو62فىليونالباباوكتبمترجخاوكانالقويوسى

ممثليهفىيرأسهسوفولكنالحضورمنتمكنهعدمفيهايعلنالمجمعإلى

طالبولقدبطرسباسمجلساتهبإدارةسيقومونوالذينطرفهمنينالموفدى

التىالتجسدبعقيدةالخاصةالتعاليميتبعبأنهذاخطابهكنىالمجمعرومهبابا
عدممعأفسسجممعإلىأرسلهاأنسبقوالتىالعقائديةرسالتهفىرحها
إعادةالمجمعمنأيضاطلبأنهكمابهاوالتمسلثكيرلستعاليمعناالبتعاد

الفرنسبةالطبعة

052

3اكهألح3أ34773ألماحكولص3243هـ92
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33مراكزهمإلىالثافىأفسسمجمعخلعهمالذينألساقفة

نيقيةالمجمعمكانحددتقداألساقفةإلىأرسلتالتىالدعوةكانت

وصوبحدبكلمنالوفودتوافدتالتاريخهذاوفىسبتمبرأولوتاريخه
523سنةفىاألولالمسكوفىالمجمعسابقافيهااجتمعالتىنيقيةمديتةإلى

اآلبجوهرمساواةفيهاهاجمالتىالهرطوقيةهوتعاأريوسقضيةفىللنظر
حوالىءاآلبامنضخمكبيرعددءجاعينهاالمدينةهذهوإلىاالبنلجوهر
يسوعالرببشخصأيضامتعلقةأخرىعقائديةقضيةفىللنظرأسقفا036
فعلكماالمجمعهذاشخصئايحضرأنمركيانوساإلمبراطوروعدالمسيح
يستطعلماإلمبراطورأنعلىنيقيةمجمعفىقسططيناإلمبراطورأيضا

منوالتمسالبرارةضدالبالدتجتازهاكانتالتىالحروببسببالحضور

نفسوفىاألساقفةبعضومرضطالاإلنتظارأنإالانتظارهاألساقفة
ءوبنا43اإلمبراطورحضورقبلالمجمعأعمالءبدرومهممملورفضالوقت

الجانبعلىتقعالتىخلقدونيةمدينةإلىالمجمعنقلاإلمبراطورقررذلكعلى

جلساتجزئياولويحضرأنيستطعحتىالقسطنطبنيةمدينةمناآلخر
جلسةإاليعتقدماعلىيحضرلماإلمبراطورفإنذلكمنوبالرغمالمجمع

االحتياطاتبعملاإلمبراطورأمرولقدجلساتهمنفقطاثنتينأوواحدة

المديتةمنالرهبانباخراجأمرفقدالوفودحياةعلىبالمحافظةخاصةالالالزمة
وسطويندسونعاديةمالبسيرتدونقدالذينالرهبانعلىالمراقبةشددأنهكما

أوطيخاأتباعوخاصة3والقلقاالضطراباتإلثارةالوفودبينأوالجماهير
السورىبرسوماوالراهب

ظهرالذىالتاريخوهوأيلولسبتمإرأولفىليسأعمالهالمجمعبدأ
مدينةفى154سنةاألولتشرينأممموبر8يومفىبلالدعوةعلى

فقدالمجمعهذاحضرواالذيناألساقفةعددأمانيقيةمنبدالخلقدونية
ولقدالوقتذلكحتىالمسيحيةتاريخفىاجتمعتالتىالمجامعصفاق

33حاعهلح741ا2هةالءكح243يي3هةكة4أل7لمحصرة

أل3أ4حولهألح74هةألس01وركا98ة29و3ولحه237442ة

كمال31ا7ةكهص3أ473ا47دللأل7لى32وو26

43احهام191صالمجامععصراألنطوقيهرلسالقمص3
3سألماءكولء7243كل3هحاسه121021
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األغلبيةأنعلىالمجمعهذافىاشتركواالذيناألساقفةعددحولءاألراضاربت
يتراوحخلقدونيةمجمعحضرواالذينءاآلباعددأنتعتقدءالعلمامنالساحقة

اأسقف036و055بين

األولىالجلسة

154سنةالثانىتشرينأكتوبرشهرمنالثامنالموافقاإلثنينيومفى
إلىتقريئاكلهاالمسيحيةالطوائفيمثلونكانواالذيناألساقفةوفودوصلت
كانإذافيماءاألراتضاربتولقدخلقدونيةمدينةفىأفيميهالقديسةكنيسة

حضراأنهماالبعضيعتقداألولىالجلسةحضراقدواإلمبراطورةاإلمبراطور
األمرهذاأنإال63االفتتاحخطابكابنفسهمركياناإلمبراطوروألقى
يحضرلماإلمبراطورأنتعتقدءالعلمامنالساحقةفاألغلبيةالشكيشوبه

أكتوبر2هيومفىاألخيرةللسةاإالتقريئايحضرلمو73األولىالجلسة

شخضاعشرينحوالممنوفداأرسلاإلمبراطورأنهواكيدأنعلى
للحضورليساألولىالدرجةمنوالمسئولينوالحكاموالقضاةاألشرافمن
المسئولونءهؤالجلسولقدالمجمعإدارةفىأيضالإلشتراكبلفقط

وأناتوليوسالقديمةرومهوفديسارهمعنوجلسالكنيسةوسطفىوالمتدوبون
وبقيةأنطاكيةأسقفومكسيموسالقسطنطبنيةالجديدةرومهأساقفةرئيس

ثماإلسكندريةأساقفةرثيسديوسقورسيمينهمعنجلسثمالشرقأساقفة
وفلسطينمصروأساقفةأورشليمأسقفأوبيناليوسجيوفينال

أسقفا025حوالمخلقدونيةمجمعحضرواالذينأنطول5حفىولءديشنلالعالميحتقد
ليونالباباأسقفا025086بين5ء8اأشاففيليبأسققا053ابوسة
ممبار036ثحإححهيفليهأسققا036الىحوالسولهولنتتلمو006حوالى

005حوالىبك4

الكنسىالشرعمجموعة291391صالمجامععصراألنطونىكيرلسالقمص63
573صكسابإليامماحنانيا

73طالسطكحولسألا39243هةالفرنسيةالطبحة

حءاح210اا22ةاولالسس4سولحناحن235ة

كمال41ا7ك8اسلمأ447247ءولءآساء2كا0767ة4ألى9228

دراسةالرجاخلقدونيةمجمغحضرواالذينواألشخاصالوفودعددلدراسةحي
ولءآحاس96632يال86أكه366ثكل4ألماه2حه331ة

43أل922822ةءاس1210ة

32492صفحةبابادوبولخريسوستس633043األولءالجزرستيأسدد
ولال25
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المسكوقالمجمعهذاحضرتالتىالساحقةاألغلبيةأنبالمالحظةالجدير
ممثلوإالالغربيةالكناشمنيحضرولماليوناتيةالشرقيةالكنائصمنكانت

األفريقيانهذانوحتىأفريقياكنائسمنواثنانأشخاصأربعةوهمرومه
الحرببسببخلقدونيةفىالصدفةطريقنهكنوجدا

ممثلباشاسينوسيرأسبأنطالبقدليونالباباأنإلىأشرناأنسبق

رومهممثلإلىالمجمعرئاسةفعألأسندترقدالمجمعهذاروماكرسى
اإلمبراطورىوالوفدالرومانىالوفدبقيةواإلدارةالسلطةفىمعهواشترك

باباوممثلالمجمعرئيسوقفحتىمقعدهفىيجلسواحدكلكادوما

إنوقالالرومانىالوفدوبجانبهأوباسكاسينوسباشاسينوساألسقفرومه

بأنأمرناقدالكنائسكلرأسهىالتىرومهكنيسةأسقفالقداسةجزيل

بأنقداستكمقبلتمفإذاالمجمعهذافىيجلسأنلهيليقالديوسقوروس
معهنبقىأنرومهبابالناسلمهاالتىاألوامرحسبيمكنناالفإنههناييقى

ماالمجمعقضاةسألهوعندئذنحننخرجوإالالمجمعمنئطرذبأنقامروا
رومهنائبفكررالمجمعمنيخرجحتىضدهتقدمونهاالتىالشكوىهى

قالطويلنقاشوبعدوجودهنقبلالإننانحننخرجيطردلمإنأنه
القضاةمعالمتهميجلأنىالمنغيرمنإنهلوكنديوسلرومهالثانىالممثل
كمتهمالوسفىيجلساأنفيجبوخصئامتهضايعتبرديوسقوروسأنوبما

كمتهمالوسطفىديوسقوروسيجلسبأنالمجمعفأمركقاكومولي

مكانهمنهاالححدوريلوسأأودورولهأسقفأسابيوسخرجوهنا
علىالشكوىهذهئقرأأنوالتمسشكوىوبيدهكمتهمالوسطفىووقف

ديوسقوروسدوريلوسأسقفأسابيوساتهملقدالمجمعءأعضامسامع
أفسسلمجمعكرئيسوظيفتهاستعمالءأسابأنهاإلسكندريةأساقفةرئيس

يظهرتقرئاةصكلفقىالببولهذاأسقفايمكلأنقبلقانونرجلمحامياأسابيوسكان
261الثاقءالجزكتابناثمالمجلدهذاانظرعريضةأوشكوىيدهفىنرىالتاريخمسرحعلى

ولاحآسس2ككا9سأالءع3ول2340343كمالااءأ81ة

لعألصم473ا7زيههلنهكم2دأءا43ة07ولكاكحكللألنهحة3ءا43ك4يمزأل9ةم8دلم3

النمشةالحريدة3910صاألنطوقكرلىالقمص043صاألولءالجزرستمأسدد
315صالكنيسةتارضف
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وظيفتهإلىأوطيخاإرجاعوهوهدفهإلىللوصولوالقوةالعنفاستخدم
فالفيانوسمثلالقديسيناألساففةبعضعلىالظالمةواألحكامالعقوباتوتوقيع
منواحدنفسههوأنهأسابيوسويذكروعنفهلظلمهضميةراحالذى

استعدادعلىأسابيوسوأنهديوسقوروسيدإليهمامتدتالتىالضحايا
عنيفاقاسئافقطيكنلماإلسكندريةأساقفةرئيسأنالموقرللمجمعيبئنألن

ولكىتعالهفىأيضاهرطوقئاكانبلالثانىأفسسلمجمعرئاستهفىظالما
وأفسس844القسططبنيةمجمعىأعمالةءقراالمجمعمنطلبذللثيثبت
83المجمعينهذينأعمالةءقراعلىالمجمحووافق944الثانى

بعضعلىواحتوتجذاطويلةالمحاضروكانتةءالقراالسكرتيربدأ

والمناقشاتالمجمعينهذينأعمالةءقرارتاستموقدالدقيقةالتفصيالت

وبالرغمالمتأخرءالمساإلىالصباحمنواالعتراضاتواالقتراحاتالطويلة

لمخلقدونيةمجمغءأعضاأنإالكلهاليوماستغرقتاألولىالجلسةأنمن
فىكانوااالصحبالمعنىأووالنشاطالحماسغايةنماكانوابلبملليشعروا
هذهظهرتولقدأيضاالفوضىوربماوالحركةوالثورةالتعصبغاية

خطابإلىأفسسمجمعألعمالتهءقرافىالسكرتيروصلعندماالروح
أسقفثيودوريطمىاشتراكبعدمفيهأمرالذىالثانىثيودوسيوساإلمبراطور
اآلنتغيرتقداألمورأنمركيانوساإلمبراطورنوابأعلنوهناكورش

ثمخلقدونيةمجمعنمابثيودوريطسيرحبانواإلمبراطورةاإلمبراطوروأن
مقامهالمماوأرجعهالشركةفىأيضاقبلهقدرومهباباقداسةإنقائألأضاف

المجمعهذافىاالشتراكيمكنهذلكعلىءوبنا

األصواتارتفعتاإلعالنهذابعدالكنيسةئيودوريطسدخلعندما
المصريونوهميناعلىجلسواالذينصرخفلقدالجانبينمنالصاخبة

عدوهتامنليخرجنسطوريوسمعلمليخرجقائلينوالفلسطبنيون

االيمانأفسدالذىالهرطوقىليخرجاليهودىهذاهنامنليخرجالله
أساقفةرئيسمعاآلخرالجانجامناألصواتارتفعتثمالقويم

ليخرجديوسقوروسهنامنليخرجالرومهووفدوأنطاكيةالقسطنطيتية

وأرغموناضربوناينالذالمجمعهذامنفليخرجفالفيانوسقتلالذىهناقن

83ءولاحه321221لماتسكحولح343كه23
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اإلسكندريةأساقفةرئيسديوسقوروسوقفثمءبيضاأورافعلىنوقعن
هذاحرملقدقائألمرتفعبصوتوصرخثيودوريطسإلىبيدهوأشار
المجمعفىبقبولهكيرلسطرداآلنتريدونفهلكيرلسالقديسالرجل

بإخراجيطالبفالبعضمزعجةبطريقةالجانبينمناألصواتارتفعتوهنا

معلمالهرطوقىليخرجقائأليصرفياآلخروالبعضفالفيانوسقاتل
إلىاإلمبراطورممثلواضطرعندئذطويالالضجةهذهواستمرتنسطوريوس

بهمتليقالدرجةإلىووصلواالحدودتجاوزوابأنهماألساقفةوتذكيرالتدخل

قسطنطينالسكرتيرواصلالهائجالمجمعإلىنسبياءالهدوعادأنبعد
استعملهالذىالعنفعنتتحدثالتىالنصوصلبعضوتعرضةءالقرا

مجمعإنوقالمعترضااإلسكندريةأساقفةرئيسهبوهناديوسقوروس

كلفالذىالثانىئيودوسيوساإلمبراطورمنبأمرغقدقدأفسس

وإنمعىبإدارتهقيصريةأسقفوسوثاالسيأورشليمأسقفجيوفيناليوس
ثموقراراتهمأصواخهمفىمتفقينكانواالمجمعهذاحضرواالذيناألساقفة

هذاتحضروالمإنكمإذنقولواتنكرواأنيمكنكمكيفوقالإليهمنظمر
الجانبمنواالحتجاجاتواالعتراضاتاألصواتارتفعتوهناالمجمع

بعضوأعلنوأنطاكيةالقسطنطبنيةنوابفيهجلسالذىالشمالى

رئيسخعلىفعألوقعواأنهماالثافىأفسسمجمعحضرواالذيناألساقفة
وقعواأنهماآلخرالبعضواعلنذلكعلىارغمواولكنهمالقسطنطبنيةأساقفة
والجنودديوسقوروساستعملهالذىوالتهديدالخوفبسببءبيضاأوراقعلى

بسمببءبيضاأوراقعلىوقعناكلمةمصرنوابحمعوعندماوالرهبان
منيالكمقائلينءواالشهزاالسخريةمنبنوعإليهمنظرواالخوف
بسببوعقيدتههتعاينكرالالحقيقىالمسيحىإنللمسيحأبطالءشهدا
اآلنونعلنأخطأنالقدالشرقيونققال3القتلأوالسجنأوالتهديد

دراسةالرجاالجلسةهذهفىوئيودوريطنسديوسقوروسمنخلقدونيةمجمعموقفلدراسةء
فىولح3اس762ء676ةممه4أل922ةءاللاس22110أباءطثولءر334824اول4اء2384ة

ال13اوأ81كاحملم73ه7كهـ

لأل3اح363932ل7ول3ألس3نهحثال
392492المجامععصراألنطوفىكرلسالقمض92اة492دوبولسباباخريسوستمس

اتاريخفىالنفيسمةالخريدة
93حة8لىاه321أمرسألماحطكحع3349243ةال816113زولاحآح764762

411المجامععصرديألنطونىكيرلسالممعىم3661نيأ9االكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة
0552ةش
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4لتافاغفرواناءأخطاكلنالتايغفرأنالمجمعمنونطبوندمناوحزثناسفنا

لمجمعإدارتهفىاستبدديوسقوروسأنللمجمعواعلنأسابيوسوقفثم
عنأدافعوأنىتعاأقدمأنمنمنعنىأنهذلكعلىوالدليلالثافىأفسس
ديوسقوروسمنكالالقضاةسألوعندئذأفسسمجمعفىأفكارى

الجوابوكانالكالممنأسابيوسمنعسببعنوثاالسيوسوجيبوفيناليوس
14البيديوسممثلهفمعلىبذلكأمرالثانىئيودوسيوساإلمبراطوربأن

أفسسمجمعأعمالةءقراالعاماألمينواصلأسابيوسجلسأنبعد
األنطاكىيوحناإلمماورسالتهنسطوريوسإلىكيرلسالقديسرسالةفقرأ
هذانقبلكلناقائلةمنسجمةمتفقةاألصواتترتفعاألولىوللمرةوهنا
قليلةلحظاتإالالوحدةهذهتستمرلمولكنلكيرمثلكلناالتعليم
ذكرتوعندماالتعليمبهذانادىفالفيانوسإنقائلينالشرقيونبعدهاصرخ
قدمهالذكطالقسطنطبنيةأساقفةرئيسإيمانإقرارالسكرتيرفرأفالفيانوساليمتع

فىالطبيعتينعنتعايىفيهشروالذى844سنةفىالقسطنطبنيةمجمعفى
المسيحيسوعالربشخص

يتلمنالموفدونالقضاةطرحةءالقرامنالعاماألمينانتهىأنوبعد

هلفالفيانوستعاليمفىالمقدسالمجمعرأىهومااآلقالسؤالاإلمبراطور
أوباسشاسينوسوقفعندئذ3أرثوذكسيةأوهرطوقيةتعاليمهى

تعاليمفالفيانوستعالجمأنمعلنارومهكثلالمجمعرئيسباسكاسينوس
ووقفالرسولىرومهأسقفوتعاليمتماماوتتفقعليهاغبارالأرثوذكسية

فالفيانوسإنوقالأناطوليوسالقسطنطبنيةأساقفةرئيسمباشرةبعده

علىأنطاكيةأساقفةمرئيووافقلإليمانقويضاجميألشرخاقدمالفطوب
قدمفالفيانوسإنقاثلينالشرقيونصرخوعندئذفالفيانوسأرثوذكسية

أنأورشليمأمماقفةرئيسجيوفيناليوسأدركوهنالاليمانصحيخاتعليفا

مساندتهمنفائدةفالعكسىاتجاهفىتهبالريموأنتغيرتقداألموردفة
أيضاهوواعترففوقفالماضىفىبجانبهوقفالذىلديوسقوروس
يجلسكانالذىمكانهمنانتقلىثمالقسططبنةأساقفةرئيسبأرثوذكسية

هءآعاء976676ةثك4أالول2الواه2ةيمولأكه366كهـ93
44ولألح8762
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اليسارعلىجلسوالذينالشرقيينجماعةإلىوانضمالينناحيةيه

عددتبعهوحاألالحظيرةإلىرجعضالكخروفوهتافبفرحواستقبلوه
األساقفةمنأربعةإنبلوايليرياوفلسطينأورشليمأساقفةمنجداكبير

الجانبإلىلديوسقوروسالمؤيدالجاتبمنأيضاهمانتقلواالمصريين

وبالرغمديوسقوروسنفسيةعلىومريزاقاسئااألمرهذاكانالمعارض
فالفيانوسمنهمانفسهعنليدافعاإلسكندريةأساقفةرئيسوقففقدذلكمن

جكمفالفيانوسعلىالثانىأفسسمجمعأصدرهالذىالحكمأنمعلنابالهرطقة
المسيحفىطبيعتينبوجودعلمالقسطنطبنية4أساقفةمرئيمألنوصحيحعادل
أنعبارةعلىأوافقبلالمسيحفىطبيعتانيوجدعبارةأقبلالوأنا
ءاآلباأنالموقرللمجمعأثبتأناستعدادعلىوإنى24أطبيعتينمنالمسيح
وجودرفضواوكيرلسويوليانوسالعجأئبىوغريغوريوسأثناسيوسأمثال

عنهادافحالتىالعقيدةهذهعنأداقعفأنا34التجسدبعدالمسيحفىطبيعتين
عنهاالدفاعسبيلفىللموتأيضااستعدادعلىوأنا01ءاآلباءهؤال

ويوليانوسوغريغوريوسأئناسيوسأمثالءاآلباإنديوسقوروسقالعندما

التىالكنببعضفىيفكركانالواحدةالطبيعةعقيدةرقضواوكيرلس

همءأسذكرالذينءاآلباءهؤإلكانلوكمامزيفةءابأسأبولوناريوسكتبها
ذلكيرفأندونكتبوهاالذينهم

عبارةرفضولكنهطبتعينمنالمسيحبعبارةديوسقوروستمسمكلقد

منالمسيحالعبارةهذهقبلأوطيخاإنالمسيحفىطبيعتنانيوجد
مكوئاالتجسدقبلكانالذىالوحيدالواحدالمسيحأنيعنىوهذالماطبيعتين

فىطبيعتانتوجدعبارةأماالتجسدبعدواحدةطبيعةصارطبيعتينمن

التجسدفإنالتجسدبعديتالشنلمالطبيعتينوجودأنمنهافيفهمالممسيح
الطبيعتينازدواجتالشلموالوحدةالوحدةيالشرولم

الطييعةلعقيدةوأسابيوسديوسقوروسمفهومحولطويلةمناقشةوبعد

3ءطآ13اه7347127هشافمثلالمؤرخينبعضبالغلقد8

غريممحللماألمرحقيقةوفىالمعارضالجمانبإلىانتقلواالمصرليناألساقفةمغظمإنقالعندما
المصريينمنفقطأصاقفةأربعة

24ءولآي725وكح4اح5ام

134دولاحكح22ول43الهة8أهح9312ة7الل5أ3869766ك4أل2922را
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ديوسقوروسوشريكقيصريةأسقفئاالسيوسقالالطبيعتينأولواحدة
كيرلسبهاعفمالتىالتعاليمبنفمعلمفالفيانوسإنأفسسمجمعرئاسةفى

جديدمناألصواتارتفعتوهناالشرقأساقفةمنكمئرونوتبعه
فالفيانوسعفمأيضاوكذلكالصحيحالتعليمعلمكيرلسإلنصارخة
روماممثللوكنديوسقالاالصواتهدأتأنوبعدليونرسالةتعلموهكذا

وتقليدالرسولىالكرسىتعاليممعتمائاتتفقالذكرالغطئزبفالفيانوستعاليمإن
الثاقأفسسمجمعأصدرهالذىالحكمءإلغايجبذلكعلىءوبناءاآلبا
أىعليهحكمواالذينعلىالحكمبنفسيحكمأنالمجمعهذاوعلىضده
عادلاألمرهذاإنعاليبصوتالشرقأساقفةأعلنعندئذونفيهمخلعهم

وصحيح

الحأصلىفالفإنوستعاليمحولالليلمنمتأخرةساعةإلىالنقاشاستمر

بعدالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودنادتالتىأوطيخاوتعاليمبالطبيعتين
ديوسقوروسمنكلقطعاإلمبراطورنوابأعلنذلكبعدالتجسد

وثاالسيوساالورشليمىيوبيناليوسأووجيوفيناليوساإلسكندرى
وباسيليوسالبيروتىوافسثاثيوسأنقيرةمنأسابيوسثمالقيصرى
يصرخونالنوابوكان44المافىأفسسمجمعفىحدثعماكمسئولين

طويلةحياةواإلمبراطورةاإلمبراطوراللهمنحقائلين

الشرقيونخاصةيرنمونوهمءاآلباخرجاألولىالجلسةرفعتأنوبعد
هىوهذهارحمنايموتالالذىقدوسالقوىقدوساللهقدوسقائلين

الترنيمةهذهالكنيسةتاريخفهايذكرالتىاألولىالمرة

ل4ال32922اةحا32110ةالء8اكالء4342343ذ

ول3ءاسأحأاألهمأس4حسح504أسكولح3ءألك15طحالاحأل3نأحمهحكالططءاه0ا7مز8م

رسخأسدد673873الكنسىلشرعامجموعة69272يابادوبولسخريسوسشى
043اآلولءالجز

الصفحاتيخعرضناهالذممطالموضوعفىوالتوخلقدونيةمجمعفىاالولىالجلسةفىدارطلدراسة
والمراجعاالتيةالمراجعإدرسعليهاعكممنهورومهالشرقيينوموقفديرسقوروسعناالبقة
المراجعهذهايضاإلهاتثمررالتى

كاح7ولاالحصتلحالهولان8627624110713ةكل4أل132822ةللىه121بزأههةأ3ها
محاأكحوله15لىا39332لماحكولح37923ه3ةولللأل54ف3حى33عألأكه

7كلة04أالول2ة3طآلم473ه7يهـكاحاء33وحءاالهء3018حلءكهولولول4ه
ألكم3أهفىسأهح5لااحياهحول8هكألالحاصءول430ألحء8تامحولول

ثاالكمء4ذءسأس5ح004هسء231أ4ه03ه031233ا63ولولممهاءهكل2كاالمحعلع
ولسءماح3869662

يألبطوعمولمحةكاألولعمصمبزاعصير2سدأ76د222سندرهليهسألنفيممبحيةيدترالممسةالكلنيغص9رات
492792بابادوبولىخريسوستمس673873الكنسى
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اممموبر01فىالثانيةلجلسة

األولتشريناكتوبر1يومفىالثانيةللمرةخلقدونيةمجمعإجتمع

أنويبدويحضروالمالمخلوعيناألساقفةأنعلىسجالتهمنيتضحكما
مندوبكلاتخذوعندما4الحضورعنأيضاهماشواالمصرييناألساقفة
الغرضوشرحالمجمعإدارةعنالمسئولينالقضاةمنواحدوقفمجلسه

التحديدوهوأالالمجمعهذاإلنعقاداإلمبراطوردعاأجلهمنالذىاألسالمى
يجبالذىالصحيحالتعليمأوالحقيقىاإليمانهوماأولاليمانالوافىالكافى
بشخصالخاصةالتعاليموتكاثرتشعبألن64بهوتغلمالكنيسةتقبلهأن

الذىاألمروالسيالمىالدينىالصعيدينعلىكثيرةاضطراباتسببقدالمسيهح

ومعتقداتههتعايصوغبأنالمجمعطالبفقدالسببولهذااإلمبراطوريخشاه
بالمعنىأوءاألعضاكلالتعليمهذاعلىيوافقوأنالمسيحبشخصالخاصة
مشتركواحدتعليمعنمعابالبحثالمجمعءأعضااإلمبراطورطالباألصح
يتجنحبحتىءاألعضامنالساحقةاألغلبيةاألقلعلىأوالجميععليهيتفق

اإلمبراطوريةفىوالسياسيةالدينيةاإلنقسامات

رفضارفضواومعتقداتتعاليمصياغةعبارةالمجمعءأعضاحمععندما
صرخبعضهمإنبلاإلمبراطورمندوبوبهطالبالذىاالقتراحاهذبائا
النصوصغيرلإليمانأخرىصورةنصوغأنلنامسموحغيرإنهقائأل

كيرتقولأنيمكننافالكئاباخهمفىلناوخمطتءاألبابهاعلمالتىوالصيغ
0174بهعلمواماغيرنعلمأوقالواما

هرطقةأنمبيناوشرحسيباسنتوبولعمأسقفسيكروبيوسوقفوهتا
العقائديةرسالتهأرسلقدروماباباقداسةوأنعليهاخيهمقدالعقائديةأوطيخا

القسطنطبنيةمجمعءأعضاعليهاووقعلإليمانصحيخانموذخاتقدمالتى
جديدةصيغةبعمليطالبونعادواالقضاةأنإالاألمرهذاىعلالجميعووافق
القضاةألنطويلةمدةالنقاشاستمرولقدالمجمعءأعضاعليهايتفقلاليمالن

هذافضونسءباواآللإليمانجديدةصيغةلوضعاإلمبراطوربأمرمتمسكون

4حثاح3ح62هأكهح3أ7473

4آلممأاهـاح343ولءه2ا87

4صصيه621ةدالمولاألحلألألر5ء3ء34أله4هول20591وء103ةول3اع8865862
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إيمانقانونأىوضعمنعالذىالثالثللمجمعمخالفةفيهرأزاألنهمإلقتراح
الءاآلباإنسيكروبيوساألسقفوقالالكفايةييهؤصغماألنجديد
الصحيحاإليمانلناحددواقد523سنةنيقيةمجمعءأبايقصد813
التىااليمانقوانينئقرأبأنطالبثمالالحقونءاالباوثبتهعليهوافقالذى

القسطنطبتيةفى051الءواآلبانيقيةلنى523سنة813الءاآلباوضعها
الجميعووافقليونرسالةوأخيرا134سنةفىأفسسفىءواآلبا183سنة
الرسائلهذهةءقراعلىءواباقضاة

إلىكيرلممالقديعمرسائلوخاصةاإليمانيةالقوانينهذهةءقراءأثنا
واالعجاباإلستحسانأصواتإرتفعتاألنطاكىيوحناوإلممانسطوريوس

اإليمانبهذانؤمنكلناالرسلإيمانهوهذاءاآلباإيمانهوهذاقائلة

المستقيمبالتعليمعلممكيرلالقديسإنالتعاليمهذهيقبلالمنومحروم
فىعليهاووقعواليونرسالةدرسواأنسبقواالذينأصواتارتفعت

كيرلسبهيعلمالذىاإليمانهذاإنقائلين054أكتوبرشهرفىالقسطنطبنية

بنفسيعلمانوأناطوليوسليونأيضاليونبهيعلمالذىاإليماننفسههو
يؤمنالذىاإليمانعوهذاهتعاوتنتشرولتسموكيرلسليعشالتعاليم

84ةنحنوإيمانناأناطوليوسوإيمانليونبه

العقائديةالرسالةةءقراالقضاةاقترحكيرلسرسائلةءقرامنءاإلنتهاوبعد
وسوفالمانىأفسسمجمعفىتقرألمورومهأساقفةرئيسليونأرسلهاالتى

حينهفىالرسالةهذهلتحليلنتعرض

تالوتهاعندإذليونرسالةمعتكرركيرلسرسائلمعحدثوما

ءاآلباوتعاليمالرسلوتعالجمإيمانهذاعاليبصوتيرددونالكئيرونراح
يعليإنهليونفمعلىبطرستكلملقدالتعاليمبهذهونعلمنؤمنونحن
وبالرغنم94واحداتعليمايعلمانإنهماكيرلسجهاعلمالتىالتعاليمبنفص

8884ءاه614ولاحأح7862ةممة4الهأول6872يمح4ة6و33كاححولاعةالهكلف

41107ء332842

083483صالكنسىالشرعمجموعة
94س3ء7حولت5احاله3241ء832ممحأل033843

483193الكنسىالثرعمجموعة
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التىاألسئلةبعضظهرتفقدوالموافقةواإلعجاباالستحسانأصواتن
رسالةحولءاألعضاكلبينالتامواالنسجامالكاملةالموافقةعدمعلىدلت
وجوديخصفيمابهانادىالتىالتعاليمبعضوهضمفهمعدمعلىأوليون

المسيحفىالطبيعتين

لبعضارتياحهموعدمقلقهمأظهرواوفلسطينايليريامناألساقفةبعضإن
التمييزعلىرومهأساففةرئيسنبرحيثليونلةرسافىوردتالتىالعبارات

خشيةاإللهيةوالطبيعةالبشريةالطبيعةبينوالالهوتالناسوتبينالواضح

المسيحفىالمتحدتينالطبيعتينوفصلالنسطوريةإلىالتعاليمهذهتقودأن
حدالوا

ثهامسةرئيسولاأح3ايتيوساتيوساقتبسالشكهذاإلزالة

يمكنأنهتبئنالتىكيرلسالقديسكتاباتمنالفصولبعضالقسطنطبنية

كلوأنالطبيعتينهاتينفصلدونالواحدالمسيحفىطبيعتينعنالتكلم
المعجزاتيعملالالهوتومميزاتهاخواصهاحسبتعملنهماطبيعة

االقتباساتهذهمنوبالرغم1الطبيعتينفصلدونيتألموالتاسوت
وايليريافلسطينءآلباتقديمهاءاآلبابعضحاولالتىالتفسيراتمنوبالرغم

طهـي34داسكلافإنكولذمقتنعينغيرءاآلباءهؤالبعضىظلفقد

التفكيرفىأيامعدةويقضىالمجمعينصرفأناقترحرنيوكوبوليأسقف
نسخةبتوزيعأيضاطالبثماللهيرضىحأليقدمأنيستطبعحتىوالتأمل

عشراالثنىحرماناتهبهاأرفقالتىكيرلسالقديسرسالةمن

القضاةالتمحموقدالثاقءالجزورفضاإلقتراحمناألولءالجزالمجمعقبل
أيامةالخمفترةءأئناالقسطنطبنيةأساقفةرئيسبيتفىيجتمعواأنءاآلبامن

ميعادوتحددليونالقديسبرسالةتمامايقتنعوالمالذينمعللتناقشالقادمة

ترفعأنقبلولكناألولتشرينتوبرا51يومفىالتاليةالجلسة
منسواوااأليليريانيينمنأنهمالظنأغلباألساقفةبعضوقفالجلسة
بقبولهموطالبواخيعواالذينءاآلبانحووالمحبةوالشفقةالرحمةيستعملأنالمجمع

فليتفضلالعفويلتصوكلناأخطأناكلناقائلينأضافواثمالمجمعفى

هولاعأح8662وولدكاأكمعكي73و7اةوللة4نالهول37211ة38112ةال3ءر46326

3اء3اسس8862ء8ويا6أ6ك3ة797اكل4أالول703811237211زأكمعو223
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هذاطلبنابقبولوإالمبراطورةإلمبراطور

والبعضالطلبهذارفضالبعضألنجديدمناألصواتتعالتوعندئذ

وانصرتفرفعتالمانيةالجلسةبرفعفأمرواالقضاةتدخلوحاألأيدهاآلخر
ءاآلبا

154األولتشرينموبراع31الثالثةالجلسة

اإلسكندريةأساقفةرئيسديوسقوروسبخلعالحكم

الفرصةتتركأناممموبر01يومالسابقةالجلسةفىعليهالمتفقمنكان

ليونرسالةهادئةبطريقةويناقشوايدرسواأنيستطيعواحتىالمجمعءألعضا
عادالمجمعلكنتوبرا51يومفىالثالئةللجلسةالرحمىعاالبئقبلى

الحضورعددوكانبيومينلهالمخددالميعادقبلأىتوبرا31يومواجتمح
هيفيلهيعتقدمافعلىاألخرىللجلساتبالنسبةقليألالجلسةهذهفى

أنناعلىبقليلأكثرأوأسقفمىماكانواالثالثةالجلسةحضرواالذينأن
أنيظننفسههيفيلهفحتىبكثيرذلكمنأكثركانالعددأننعتقد

الجلسةهذهيحضرولم2كاملةغيرحضروابالذينالحأصةءااألمقوائم
ممثلىأنءالعلمابعضاعتقدوقداإلمبراطورممثلوأوالقضاةمنواحدوال

للسلطةيتركوالكىالجلسةهذهيحضروالمالحاكمةوالسلطةاإلمبراطور
البعضأنعلى3جانبهممنتدخلأوضغطدونالكاملةالحريةالكنسية
مجمعبإدارةاالمبراطورقبلمنكلفواالذينوالمشرفينالقضاةأنيظناآلخر

يكنلموالعلمانيينمنكانواوأحكامهقراراتهعلىواإلشرافخلقدونية
2أسقفبخلععلمانىمجكمأنمفضأليكنلماألقلعلىأومسموخا

صقليةفىليليبومأسقفباسكاسينوسأوباسشاسينوسالجلسةهذهرأس

سابفاذكرناهاالتىالمراجعإدرسالثانيةالجلسةأحداثلدراسة

فىالثالثةالجلسةهذهأعمالعلىاإلطالعيمكنناممعي

0262

23ثاح3س2860862

ولةاكعأل6ثو3ا21ه

04نال2هـ13ء283

3ذأسماسء1962

43حولءاه721
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يئبتأنءشىكلقبلأرادحديثهبدايةوفىرومهأساقفةرئينائب

ثمسلطانهوتحتباحمهرئيسأنهمعلنارومهأساقفةرئيسسلطان
ضدالمقدمةالشكاوىويقرأيتفضلأنالقسطنطينيةممامسةسرمنطلب

اإلسكندريةأساقفةرئيمم

األسقفشكوىهىديوسقوروسضدمقدمةشكوىأولوكانت

ضدالمصريينبعضقدمهاالتىاألخرىالشكاوىبعضثمكالمعتادأسابيوس
أساقفتهمرئيس

وأنهبالهرطقةديوسقوروسدوريليوسأودورولهأسقفأسابيوساخهم

الحقيقىااليماناحتقرفإنهوبهذاأوطيخاجمهاعلمالتىالتعاليمبنفسيعلم
فىبإدارتهكلفالذىالمجمعفىوالقسوةالعنفباستعمالأيضاهاخكما

كانالذىالمجمعهذافىالتحدثأوهوتعاأفكارهعرضمنومنعهأفسس
يرأسه

مجمعفىعاملهبأنهاإلسكندريةأساققةرئيسالدورولىأسابيوساتهمكما
يلتمسذلكعلىءوبناظلئاأبرشيتهمنخيعوأنهوظالمةقاسيةمعاملةأفسس
علىالعادلالقصاصوإيقاعكأسقفمنصبهإلىإرجاعهخلقدونيةمجمعمن

اإلسكندريةأساقفةرئيسلمواجهةاالستعدادأشمعلىوإنهديوسقوروس
6األمورجهذهبمواجهتهيارطالببل

وجهتالتىالتهميدفعلكىديوسقوروسءالستدعاالمجمعأرسلعندئذ
الحرسأنغيرللحضوراالستعدادتمامعلىإنهديوسقوروسفقالإليه

اإلمبراطورنوابإلىالمجمعأرسلعندئذالخروجمنيمنعهاالمبراطورى
أساقفةرئيسأناإلمبراطورنوابفأكداألمرهذاصحةمنللتحقق

7ذلكيدسعندماالمجمعإلىيحضرأنويمكنهطليقحراالسكندرية
قبلمنممثلونديوسقوروسفيهساكناكانالذىالمنزلإلىءجافقدولذلك

لمإنالمجمعإلىيحضرأنيمكنالإنهلهمفقالالحضورمنهوطلبواالمجمع

صصلىه721

3ولمي3ىل8625ت386ةعنث6896ةول4ألاله1132

ول5أا225ةولةأ7896يو3ةكله4نالهول4732
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بعضفىالمجمعنظرءاألثناهذهفىالجلسةهذهاإلمبراطورنوابجضر
منشكوىومنهااالسكندريةأساقفةرئيسضدالمقدمةاألخرىالشكاوى

والعنفقسوةباليتهمهفىأحالطا5اإلسكندريةمنأشيريونالشماس

اإلسكندريةمنثيودوروسالشماسوقدم8أخالقىالالءالردىوالسلوك

لسببفاسيةمعاملةديوسقوروسعاملهكيففيهاوصفأخرىشكوىأيضا

قدمثم9كيرلسالقديسمنومقرئامحبوئاكانئيودوروسأنهوواحد

اإلسكندريةمدينةمنكاهنوهوكيرلسالقديسشقيقةابنأثناسيوس

ثم6ديوسقوروسعليهأوقعهالذىالظلمفيهايشرحطويلةعريضة
فيهايتهم5003هسوفرونيدعىسكندرىعلمانىقدمهاأخرىشكوى

أنويبدو16وغيرهاأخالقيةالالاالتهاماتببعضاإلسكندريةأساقفةرئيس
غيرةعنقدموهاأيضاأخرىواتهاماتاالتهاماتهذهقدمواالذينبعض

الشكاوىهذهأمامطويألالمجمعيتوقفلمالرجلهذاعلىشخصىوحقد
مكنوبةبرسالةالمانيةللمرةالمجمعأرسلهمالذينالثالئةاألساقفةحضرفقد
اإلسكندريةأساقفةرئيسبأنالمجمعوعرفواللحضورلدعوتهديوسقوروسإلى

لةالثالالمجمعممثلولهقالوعندماالمرضاذعىألنهالمجمعأمامالمثولرفض
إنهقالتعبأومرضأعراضأىعليهتبدووالجيدةبصحةيتمتعإته
الذينأساقفةوالخمسةاإلمبراطورمتدوبوحضرإذاإالالمجمعإلىيحضرلن

للخمسةوليعملهموجهةالتهمةإنالمرسلونلهفقالمناصبهممنخيعوا

فرفضاالتهاماتهذهعلىشخصياهويجاوبأنعليهويمبأساقفة
الشماسوالكاقباألساقفةمنثالثةثالثةمرةإليهفأرسل26حضورال
36الثالثةللمرةأيضاالحضورفرفضع44سباالديوس

قائألءاألعضاوسألرومهوفدوممثلالمجمعرئيسباسكاسينوسفوقف
أنتوافقونهلوزئالهيقيمواليحتقرهمنعلىالمقدسالمجمعحكمهوما

8ثساح3س6و39

95اأكه6اةك4زالهول32مةولح3ءاس493932

أم5إ16همولكة4الهةول1332ةء3ءاء2962

كاأاقى43هلط1332ةءاكه6اهة3ءلس7962

61791المجامععصراألنطوقكيرلسالقمص143األولءالجزرسغأسدد
26ءإح3ح2كا39ةولاكه6اكولك4هـناله62م

كاأ3ل4الهب5332كازر6هـ31ههةمم4ال23232ةءاه821
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قداستكمتقترحهمانقبلإننامكسيموسفقالكنسيةعقوباتعليهصدر
اآلتيةلألسبابخلعهعلىنوافقإنناباسكاسينوسرومهممملفقال

بطريقةالقسطنطينيةمجمعخلعهالذىأوطيخاالشركةفىفبللقد1
رحمية

أفسسمجمعئالعقائديةرومهبابارسالةةءلقرارفضه2
رومهبابابرمانهتجاس3

نفسهعنيدافعلكىمراتثالثدعاهالذىالمجمعأمامالمثولرفضه4
ضدهالمقدمةالتهميخصفيما

ملخصهمارومهباباممثلقالاألسبابهذهدوبعدس

أفواهوعلىأفواهناعلىالقديمةرومهأساقفةرئيمىالمطوبليونيعلن

الكنيسةصخرةبطرسالرسولمعوباالتحادالمقدسالمجمعهذاءأعضا
الكرامةمنمجردديوسقوروسأناألرثوذكسىاإليمانوأساسالكائوليكية

بعدالواحدهمءآرااألساقفةعرضأنوبعدأبرشيتهمنومخلوعاألسقفية
ثالثمائةالخلعحكمعلىوفعولقدبالتوقيعالحكمعلىوافقوااآلخر
يروىالذىديوسقوروسإلىالخبرهذاالمجمعأعلنوحاأل46أسقف
كتبولقد6لذلكينتقموسوفبعدبقيةلهاألمرإنقالأتهالبعض
غيرتهمعلىوشكرهمالغربوفىالشرقفىاألباطرةإلىرسائلعدةالمجمع
التمسديوسقوروسخيغأجلهامنالتىاألسباببالتفصيللهمشرحأنوبعد

الختلفةالكنائسإلىأخرىرسائلأرسلتكماالحكمهذاعلىالموافقةهمم

اآلخروناألساقفةقدمالمجمعانفضاضوقبلاإلسكندريةكنيسةوخاصة
علىرأسفهمندمهمأفسسمجمعفىالعنفأعمالفىباإلشتراكاتهمواالذين

أساقفةرئيسخلعحكماإلمبراطوروقبلالمجمععنهمفصفححدثما
454سبتمبر4فىماتحيثأفالعونيهكنفريمإلىونفيهاإلسكندرية

66نفيهمنسنواتثالثبعدأى

يعولاعآصء62زوويملهه6أأ7ا080ي43اهأول3كهـ363

6وساالعولس7342
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154موبراع71فىالرابعةلجلسة

وحضرها154سنةاألولتشرينأكتوبر71يوالرابعةالجلسةعقدت

أمينوصلوعندماوالثانيةاألولىالجلسةأعمالوقرئتاإلمبراطورنواب
إقرارعملمشكلةفيهانوفشتالتىالثانيةالجلسةإلىءتهقرافىالمجمعص
المجمعإقرارإذنهومااإلمبراطورسألالمجمععليهيتفقإيماننصأونإيما

الرومانىالوفدكلوبجانبهالمجمعرئيسباسكاسينوسوقفوهناالمقدس

ءاالباسئةأنسبقبمايتمسكونالمجمعءأباإنوقالبطرسلكرسىالممثل
فى051الءاالباإيمانقانونبهعلموما523سنةنيقيةفي813ال

الضىكيرلسالمطوبالععالقديستعاليمقبلأنهكما183سنةالقسططينية

علىالمجمعحكمبموجبهاوالتى134األولأفسمىمجمعفىقدمها
رئيسليونالطوباوىرسالةقبلبأنهالمجمعويعلنوهرطقتهنسطوريوس

تعاليمإليهاالمشارالعقائديةرسالتهفىرفضالذىالكنائسكلأساقفة

اإليمانقوانينأنالمجمعويرىهرطوقيةكتعاليمأوطيخاوتعاليمنسطوريوس
الصحيحاإليمانوشرحإليضاحكافيةهناإليهاألثرناالتىالعقائديةسائلوال

جديدتعليمأىحذفأوإلضافةإذنداعىفال

بيرونيكيانالسرأمينفرغفعندمابالالتينيةيتكلمباسكاسينوسكان
ءاآلباصرخاليونانيةاللغةإلىباسكاسينوسقالهماترجمةمنأوبيرونيكيانوس

وهكذااعتمدنافهكذاإيمانناهوهذاقائلينوموحدمرتفعبصوت
وليونكيرلسوإيمان76ءاآلباإيمانهوهذااإليمانهذاعلىأيضانعمد

األورشليمىجيوفيناليوسالخمسةاألساقفةإناألساقفةبعضوقال

66ال3ولة5حاحة711ولح07361120طاءكمولس6743

المراجعدراسةئمسابفاذكرناهاالتىالمراجعألىالرجوعالرجاديوسقوروسبخلعالحكمقضيةلدراسة
االتيةالمراجعإلىباإلضافةالمراجعهذهتذكرهاالتى
5سأمكحأ3هـح7ولاءأ3سأه34كا176ولأل3احاحس3ةحاهولأحا35

ححكهكاهكهسأهس4ءاولححةع46إهة4ح3أألمحهول44ولثول13ا9وايم

اإليمانحامىاالسكندرىديوسقوروسالبابابهامبولسغريغوريوس
76اساحآح772ه872لك5ه7ح710ولكههنرول2د683

كه4ال232ةحاس0340ا23الثكحولء93343ة

لل4الس394ال711ا02ةكه343م73هءولح390وا

243األولءالجزرستمأسدد393الكنسىالشرعمجموعة
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المجمعخلعهمالذينواستائيوسوباسيليوسويوسابيوسثاالسيوس

لقبولهملإلمبراطورالتماسئارفعناأنسبقولقدالتعاليمبهذهأيضاهميعلمون
القصرإلىرسوألاإلمبراطورنوابفأرسلالطبهذافىتمفماذا

خلعأوقبولأمرأنمعلئاالرسولعادساعاتعدةوبعداإلمبراطورى

واءفجاوفرحبهتافالمجمعفقبلهمللمجمعمتروكالخمسةاألساقفة
86أماكنهمفىاألساقفةزمالئهممعوجلسوا

ليونلرسالةالمجمعقبولإعالنباسماسينوسروماممثلعرضعندما

حدثكماوايليريافلسطينأساقفةجانبمناعتراضأىيجدلمالعقائدية

ءأننارومهنواببذلهالذىالمجهودإلىيرجعوذلكالسابقةالجلسةفى
واالتحادبالطبيعتينالخاصةرومهباباتعاليمبشرجفيهاقامواالتىأيامالخمسة
ثيودوريطمىأندوولالعقائديةالرسالةههذوقبلوافهمواالذيناألساقفةءلهؤال

البابارسالةشرحفىرومهنوابمعأيضاهواشتركالكورشى

ةءبقراوطالبوامصرئاأسقفاعشرئالثةتقدمالرابعةالجلسةءأثناوفى

كيرلسإلىمرقسالقديسمنابائهمبتعاليمتمسكهمفيهأعلنواإيمانقانون
ولمنسطوريوسإلىالساحرسيمونظهورمنذالهرطقاتكلرافضين

والليونرسالةعنأوأوطيخاعنبعيدمنوالقرلمجامنالشيئايذكروا

روسسقويود

علىاألمربدايةفىيوافقوافلمطويلنقاشالمجمعوبينبينهمدارولقد
باتارفضارفضوالكهم6النهايةفىذلكقبلواأنهمإالأوطيخاعلىالحكم

المجمع9أعضافحاول7ديوسقوروسوخلعليونرسالةعلىالتوقيع

األساقفةأنمصادرهمفىالموثوقءالعلمابعضويعتقديفلحوافلمإقناعهم
ءالبيضارؤرسهمشعورإلىوينظرعليهميترأفأنالمجمعمنالتمسواالمصريين

علىوقعواإذاالعودةعندبالدهمفىانتظارهمفىسيكونالموتأنمعلنين

86ءلةع13110علة4الع3او3

ديوسقوروسأساقفتهمرئيماألولىالجلسةمنذاألساقفةمنذأربعةترك
6وولاحآح72ه72ةحمح84س936343

7هءحلمع72حمزه7كال5ح3ح43كاث934
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أنهمكما7ابالدهمفىيموتواأنعلىهناالموتيفضلونفإنهمليونسالة
مرئيموافقةبدونإيمانإقرارعلىالتوقيعحقهممنليسأنهأيضاأعلنوا

منصبهمنخلعقدديوسقوروسألنأساقفة

المصرييناألساقفةتوقيعيؤخلأنالمجمعقبلىومريرطويلنقالقوبعد
ويظلواكفالةيدفعواأنعلىأساقفةرئيسلهميسامأنإلىليونرسالةعلى
العقائديةالرسالةعلىويوقعواأساقفةرئيسيسامأنإلىالقسطنطبنيةمدينةفى

ألوطيخاالمؤيدينالرهبانمنجاعةتءجاالجلسةهذهانعقادءأثناوفى
األساقفةرأىوعندمابارسوماأوبرسومالمشهورالراهبرأسهموعلى
أعلنوقدالقاتلأيهاأخرجقائلينمرتفعبصوتصرخواالراهبهذا
أوطيخاضدالمجمعأصدرهالذىالحكمعلىموافقتهمعدمالرهبانءهؤال
كاروسوسوقالنيقيةإيمانقانونغيرآخرإيمانقانونأىيقبلونالوأنهم

ديوسقوروسرجوعنريدإنناالرهبانباسميتكلمكانالذىحء30ول3

ولكنخطيرانشقاقعنهيتسببقدالطلبهذارفضفإنمتصبهإلى

ذلكيقبلوافلمليونرسالةوقبولأوطيخاحرمالرهبالنمنطلبالمجمع
داعىالقالواللتفكيرأيامثالئةلكمنتركسوفالقضاةلهمقالوعندما
يمكناوالديوسقوروسبرجوعاآلنالحكمنريدإنناللتسويفأوللتأجيل

قدمالمجمعأنعلىنيقيةإيمانبقانونالحائطعرضضربواأناسمعنبقىأن
هذهالمجمعأحاللقدالثانىتشربننوفمبر51لغايةللرجوعقرصةلهم

بمجمعخاصةبأمورومتعلقةمحليةتعتبرألنهاالقسططينيةمجمعإلىالقضية
27القسطنطبنية

154سنةاألولتشرينموبرأاع22الخامسةالجلسة

التىوالقراراتحدئتالتىالمناقشاتعلىاطالعنافىرأيناأنسبق

الذىاالتفاقوعدمواالرتباكالحيرةروحالرابعةشالثانيةالجلسةفىاتخذت

واضحةإيمانصيغةتقديميخصفيماالمجمعءأعضامنكثيرعلىيسيعلركان

7اولءا31اءولحه511ا41ةنأ33اةهـ4ألثح4322

27ولآعاح4775672حالءثح3ولح6343لى
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أمربلرغبةهذهكانتالساحقةاألغلبيةمنأوالجميعمنعليهامثفق
طلبوانوابهفإنولذلكبعدفيماالعقائديةالمعاركيتجنبحتىاإلمبراطور

أوإيمانيةصيغةإيجادإلىالوصولضرورةونيةخلقدمجمعمنوتكرازامرازا
هذااألمربدايةفىجميعهمءاآلبارفضوقدالجميععليهيتفقإيمانقانون
علىءاآلبابعضفحاولعليهأصروااإلمبراطورنوابلكنالطلب
اإليمانقانونفىالمجهودهذاظهروقدالمجالهذافىمجهودبذلمضض

القانونهذايسجللمالمجمعفإنالشديدولألسفالجلسةهذهفىفدمالذى
فإنذلكمنوبالرغممحتوياتهمنالكثيرنجهلولذللثأعمالهفىااليمانى

الجلسةهذهفىدارتالتىالمناقشاتمنيدركأنيستطيعالمدققالدارس
نيةالقسأساقفةرئيسهومؤلفهأنيحتملالذىااليماتىالقانونهذاأن

01صحيحةأرثوذكسيةأفكارعلىيحتوىكانأناطوليوس

البعضأنإالالساحقةاألغلبيةضىويىإعجابحازالتصهذاأنومع
النصهذارفضالذىمنهوهنانسألهأنيجبالذىاوالسؤالرفضه

اذولما

نوابثمالشرقييناألساقفةبعضهمالنصهذاعلىاحتجواالذينإن
المسيحكانعبارةيستعملالنصهذاكاتبأنالشرقيونالحظفقدرومه

لموديوسقوروسوقبلهااستعملهاالتىالعبارةوهىطبيعتينمنمكوئا

طبيعتانتوجدوهىالعقائديةرسالتهفىليوناستخدمهاالتىالعبارةيستعمل

ليونالقديسرسالةبقبولالمجمعالرومانىالوفدطالبوقد37المسيحفى
رسالةئقبللمإنإيطالياإلىعائدينسينسحبونبأنهمالمجمحوهددواهىكما

اآلننفسهيطرحالذىوالسؤالاالصطالحاتوبنفسهىكماليونالقديس
فىالمجمعقبلهاأنسبتىالتىليونرسالةيقيولرومهوفدطالبلماذااهو

منجداكبيربحماسالرابعةالجلسةفىفبقتإخهابلالرابعةجلسته
قبولالرومافىالوفدطالبفقدولذلكاألقليةمنبتحفولكنالكنيرين
هىكماقبولهاأخرىناحيةومنناحيةمنتحفظبدونليونرسالة

37ولألح8176172ةاألص4هولا776يم4هزك7وا2هةولكأاله2ه7ةاع5
را2ا33صاالكاكمح3ييه3
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وعلىالرومانىالوفدقالولذلك47فيهااستعملهاالتىاالصطالحات

فأعلنواليونالبابارسالةيقبلونالءاآلباكاذفإنباسكاسينوسرأسهم
7إيطاليافىمجمغاونعقدنرجعلكىمعارضتكمجهرالنا

وخاصةتغييربدونليونبرسالةتمسكاإليطالىالوفدأنيتضحاهذمن
العباراتبعضاآلخرالبعضرفضبيماالطبيعتينعنبتعليمهيتعلقفيما
ضيقحرجمأزقفىأنفسهماإلبراطورنوابوجدوهناالرسالةهذهفى
يسببسوفإيطاليافىآخرمجمعوعقدللمجمعرومانوابمغادرةفإن

الوسائلبكلتحنبهيجبالذىاألمراالمبراطؤريةفىودينئاسياسيااضطرائا
لكىكلهاالمناطقيمثلوننائئاعشرينحوالممامنلجنةتكويناقترحوالذلك

إيجادإمكاتةرومهونوابأناطوليوسالقسطنطينيةأساقفةرئيسمعيدرسوا
الجميععليهيتفقنصياغةوالعقائديةاألزمةلهذهحل

قانوننصعلىموافقتهاوأعلتتالقرارهذاعلىالساحقةاألغلبيةاحتجت

بلعليهغبارالأرثوذكسىثصوأنهئينالذىاإليمانتحديدأواإليمان
وليخرجالتصهذانقبلإنناقائلينمرتفعبصوتصرخواءاالبابعضإن

حازاحاداالنقاشوكان67إيطالياإلىليذهبواأوهنامنالنسطوريون

أساقفةرئيسأعلنوهنالهرطقمهديوسقوروسخلعمشكلةوأثيرت
التعليمفىلهرطقتهمنصبهمنيخقغلمديوسقوروسأنأناطوليوسالقسطنطبنية

لمجمعاحترامهوعدمالثافىأفسسمجمعفىوتصرفاتهسلوكهءلسوبل

اإلمبراطورالممااألمرزنجعحلإلىاثوصولالمجمعيستطحلمولماخلقدونية
المفوضةاللجتةالمجمعيقبلأنإماهوراإلمبراطومركيانوسجرابوكان
فىالمجمعينعقدأنأولاليماندقيقواضحتحديدبعملتقومأنيجبالتى
لياإيطا

بهذاراضيةبيوسوأساأناطوليوسرأسهاوعلىالساحقةاألغلبيةتكنلم
إنقالواايليرياممثلىوخاصةالبعضأنلدرجةاإلمبراطورىالقرار

77رومهإلىفليذهبواأناطوليوسإيمانإفرارعلىالتوقيعيريدونالالذين

447ثثزأل4

7ولءملمح72ا917الكنسىالشرعمجموعة
ىحاحأ331ةحءملح087717ولول5أ97ا2هةولع4أالهول2كهـ7

7ولحءما279172هةطالءطكمس3هاكه3
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فقالواالحرجالمأزقهذامنوالخروجوتلطبفهالجوتهدئةالقضاةاول
األبوإنطبيعتينمنمكونالمسيحإنيقولديوسقوروسإنللمجمع
قداسةتعليمنقبلتعليمفأىالمسيحفىطبيعتانتوجديقولليونالمطوب
الواجبمنفكانشركاالسؤالكانديوسقوروستعليمأوليونالبابا

حكمالمجمعإناقترحهاالذىالشخصوبينالمقترحةالصيغةبينالفصل

بقبولالرابعةجلستهفىأيضاحكمأنهديوسقورسبخلعالثالمةجلستهفى
وبينليونبيناإلختيارالنوابعليهعرضفعندماولذللثليونتعليم

ليونخصومإنليونيؤمنكمانؤمنإنتاكلهالمجمغصرخديوسقوروس

القضاةقالعندئذأرئوذكسيةتعاليمليونتعاليموإنأوطيخاأتباعمنهم
انفصالبدونمتحدتينطبيعتينبوجودليونتعليمحسبالقولإذنيمكننا

لدراسةالمفوضةاللجتةءأعضامنالقضاةطلبهذاوبعد87اندماجأو
هذالبحثأفيميهالقديسةكنيسةقاعاتإحدىإلىالذهابالموضوعهذا

إيمانصيمغةتقديمأوعنهتقريروتقديمالموضوع

العقائدىالتعريفأوخلقدونيةتعاليمملخص
المفوضةاللجنةقدمتهالذى

الحوارفىالمفوضةاللجنةقضتهاالتىالساعاتعددكانآبالضبنعلمال
فىنوقشتالتىاإليمانيةالنقاولهىماأمجديدإيمانقانونلصياغةوالنقاش

أممعوبر22اليومنفسئالمجمعإلىتءجااللجنةأننعرفلكننااللجنةهذه
منلءأجزابعضإالنعرضالولطولهإيمانقانونوقدمتاألولتشرين

اإلمبراطورينوبأمراللهبتعمةالتأمالذىالعظيمالمقدسالمسكوفىالمجمعإن
واليةفىخلقدونيةفىالعطبمينوفالنتينانمركيانوسالتقوىالجزفىالمسيحيين

إنيأقماحددقدأفيميهرالالالبسةالشهيدةالقديسةكنيسةفىبيثنية

الحتىتالميذهفىاإليمانمعرفةيوطدكانإذالمسيحيسوعومخلصناربنا
لكمأتركسالمىقالالدينعقائديخصمانىقرييهمعأحديختلف

معرفةالديانةلمعرقةتكفىاإللهيةللنعمةالسالميةالحكيمةالصيغةهذهإن

67حاح310ءا33ةأأءءعلم43حه912712ثءماح7272نحعةكل4أل32ء532

72أل

http://www.ebnmaryam.com



القدسوالروحواالبنباآلبيختصفيماالحقةالعقيدةتعلمألنهاوتثبيتهاامة
أخذواالبعضأنبماولكنباإليمانيقبلونهللذينيسوعالربتجسدوتثبيت

الشخصيةبدعهمبواسطةوشرعوابالحتىالبشارةيعطلواأنعاتقهمعلى
الربتجسدإفسادسعلىبعضهمتجاسرحتىالفارغةباألقواليتلفظون

االلهيةالطبيعتينإنوخلطتشويشإحداثفىاآلخرونأخذحينفى

الطبيعةمعباختالطهااإللهيةالطبيعةأنزاعمينواحدةطبيعةفىوالبشرية

الذينعلىرذاءالفداسراليضاحوكذلكلآلالمقابلةصارتالبشرية
لمءالعذرامنؤيذالذىأنخجلوالخمثنيةبالوادعواالفسادهتعرضوا

إلىكيرلسالطوباوىرسائلالمجمعوقبلبسياالإنسائاإاليكن
حماقةلدحضمناسئاحكئاضدهمحكموقدوالشرقييننسطوريوس

إضافتهفىالمجمعأصاباألرثوذكسيةدالعقائهذهولتثبتنسطوريوس
ليونالقداسةالجزيلالعظمىالقديمةرومهأساقفةرئيمىرسالةتقدمماإلى
عقائدصلدحضالذكرالمطوبفالفيانوساألساقفةرئيسإلىأرسلهاالتى

تقاوموهىبطرساعترافمعتتفقالرسالةتلكفإنالباطلةأنتيشيوس

المقدسالمجمعمنوتنبذابنينبوجودبقولهالتدبيرسرلتمزيقيسعىمنكل

كلوتعارضلآلالمقابلاثوحيداالبنالهوتبأنالقولعلىرينالمتجا

يخيلالذينوتنبذالمسيحطبيعتىفىتشويممىأواختالطحدوثيتصورمن

المأخوذةالطبيعةغيرطبيعةمنالحماوىجوهرمنهىكعبدصورتهأنلهم
االتحادقبللربناطبيعتينعنبحماقةيتحدثونالذينتحرموتبسلمنا

ونحنفلهذا97واحدةطبيعةإالهناكتكنلماالتحادبعدأنهمتوهمين
الوحيداالبنأنيقرواأنالبشرنعلمواحدبصوتكلناالقديسينءاآلباتابعون
وإنسانحقإلهالناسوتفىوالكاملالالهوتفىالكاملالمسيحيسوعربنا
وجوهرالهوتهبحعسباآلبمنواحدوجوهروجسدناطقةنفسذوحق

اآلبمنمولودالخطيةعدامامثلناءشىكلفىناسوتهبحسبمعناواحد

أجلومنأجلنامناألخيرةاأليامهذهوفىالهوتهبحسبالدهوركلقبل
واحدمسيحهوناسوتهبحسباإللهوالدةءالعذرامريممنؤيذخالصنا

متغيرتينوالممتزجينغيربطبيعتينكائنالوحيدالمولودواحدوربواحدوابن

باتحادهماثنيتاللمالطبيعتينبينوالفرقمنفصلتينوالمنقسمتينوال

593693الكنسىمرعالمجموعة7
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غيرواحدوكائنواحدشخصفىومجتمعةباقيةالخاصةمنهماصخواص

الكلمةاللهالوحيدوالمولودالوحيداالبنبلشخصينالممامنقسموالمنفصل

نفسهيسوعالربعلمناوكماءالبدمنذءاألنبياعنهتتبأكماالمسيحيسوعالرب
0108القديسينءاآلباإيمانقانونسلمناو

إيمائايقدمبأنألحديسمحبأاليرسمالمقدسالمسكوفىفالمجمع
يعلمأنواليضعأنواليجمعأنواليكنبأنوالعنهمختلفاأولهذامخالفا
أولاليمانأخرىصورةمعايجمعأنعلىتجاسمنوكلآلخرينذلك
أسقفيتهمنيجردأسقفاكانفإنآخرإيماندستوريعلمأنأويقدمأن
يحرمبستلفعامئاأوراهئاكانوإندرجتهمنيسقطإكليريكئاأو

ءاآلباإيمانهوهذا9قائليناألساقفةأعلنهذااإليمانقانونةءقرابعد
هذهأنومعالتعليمبهذاونعلمونؤمننقبلكلناالرسلإيمانهوهذا

عامةكاملةشاملةبطريقةالجميعيرفيلماإليمانقانونأواإليمانيةالصيغة
ولنوابالرومانىوللوفدليونللباباجداعطبفانصزايعتبركاذأنهإال

ويعتقداإلمبراطورنوابحضرةفىءاألعضاعليهوقعوقداإلمبراطور
على18نائب006منأكثراإليمافىاراإلقىهذاعلىوقعواالذينأنالبعض

أسقفا053أوحا2545حوالىأنهميعتقداآلخرالبعضأن
سءلما3372هيفيلية

671771المسيحيةالثقافةدارالنظامىالالهوتعلم8
8االلكعء23كهـو6713صالنظامىالالهوتعلم

والتعليمالحلقدونىاإلجماناقانونبموضوعالخاصةالجلسةخلقدونيةمجمعمنالحامسةالجلسةلدراسة
دراسةالرجابالطبيحتين

فىمماعاال2394ة3اأءحاع3اولأ413سااا3ء435ال632332ححماء33140أ63ة

5أ3مأأهع5كا76ولكاعلماهأصأح3أ3أاه8أس54الالحس445ولكأل42ةول113916
ايهـ734ياللهأكإه3طحلم3أولسحثهههأه4الح4ءكاأ1ساحهساحل3ول4كا4ا38ولةوا

661391ء05كأ3ه3أو4و8زولسماسح376172وة7ول3أ7017ولك4ألماهالا1542ةكأكحال

47و474ة43أالهول2لم4363أحول1840ولأ17317زذطولاححولح3ميهلى6ة02
وللهولاحةا3لماكهة321611ةكاس3آ8472473كاحط3ءولء54ألا122

33زأولس84لةعه4أولح133ألا38321ولولثاا3ء6نةء431ا24ةآئالاة
2312ا63ال3يراح2ر7336ه

الحرعمجموعة671771النظامىالالهوت243343األولءالجزرستيأسدد
ء43993الكتسى

611912المجامععصراالنطونىكيرلىالقسص662762ترجتهألكسندروس
باباخريسوستصى401الدويرىنيوسأنطو015535الكنيسةتاريخفىالنفيسةالخريدة
تاريخ513113القبطبةالكنيسةتاريخكتابالقمصمنسىالشماس792403دوبولس

غريغوريوس022042اإلنشقاقتاربخ7261002بابالكاثوليكىخلقدونيةمجمع
231251اإلسكمدرىديوسفوروسالبابابهامبولس
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154األولتشرينامحوبرأ52السادسةلجلسة

مجمعاجتمعالجديداإليمانلقانونالمجمعقبولمنأيامثالثةبعد
مركيانوساإلمبراطورالجلسةهذهحضرولقدأكتوبر52فىخلقدونية

باللغةخطابءبإلقاالجلسةهذهافتتحالذىوهوبولخارىواإلمبراطورة

العميقةرغبتهعنالخطابهذافىعبرولقداليونانيةباللغةثمأوالالالتينية

والهرطقاتالضاللمنوتطهرهأجمعلمالعافتتيرالمسيحيةالديانةتشعأد
المتعلقةاألمورمعاويفحصيدرسلكىالمقدسالمجمعهذابعقدأمرولذلك
الشعببعدفيمايضلالحتىوتعايىقراراتهويصدريسوعبشخصباإليمان

تعاليمثم831الءاآلباتعاليموتدقيقبأمانةيتبعبلوالضعاليماألفكاربكثرة
أساقفةرئيسليونوتعاليمكيرلسالقديستعاليموكذلك051الءاالبا
المقدسالمجمعقررهوماالعقائديةرسالتهفىرومه

قائلةالسابقةالمراتكثيزافاقتعاديةغيربطريقةالهتافاتارتفعتوهنا

اإليمانعنيدافعالذىاإلمبراطورعاشالجديدداوداإلمبراطورعاش

هيالنةالجديدةهيالنةبولخارىاإلمبراطورةعاشتاألرثوذكسى
عنهوتدافعدافعتبولخارىالجديدةوهيالنةالمسيحصليبوجدت

000028الكنيسةفخرإيمانكماإنوغيرتهابإيمانها

قانونوقرأولءالنأ13أتيوسالشماستقدماألصواتهدأتأنوبعد

سألءتهقراوبعدخلقدونيةمجمعلتعليمالتحديدأوالتعريفأوالجديداإليمان
فصاحاراألقىهذاعلىهناالحاضرينجميعووافققبلهلقائألاإلمبراطور

واحدإيمانإاليوجدالالتعليمبهذانؤمنكلتاقائلينجديدمنالنواب

كلناباإلجماععليهوقعناولقدالتعليمهذانقبلكلتاواحدةوإرادة

اإلمبراطورعالقالرسلوتعاليمءاآلباتعاليمونقبلأرثوذكسيون
سالمإنكالثاقوقسطنطينالثانىبولسالجديدداودمركيانوس

وحاميانوحافظانلإليمانشعاعإنكمااإلمبراطورةعاشسالمالحا
له

28حاحه631ة3اصء3372372ةل4أالهه3642ةيالأ38أ217واول4الوا33

3مح73عه847

93الكنسىالثرعمجموعة

472

http://www.ebnmaryam.com



أنذرثمالدينيةوالوحدةالسالملتوطيدسيحللمشكرهاإلمبراطوردم
فإنللخطرالدينيةالوحدةهذهيعرضأننفسهلهتوسلمنكلمهددا

نفسهيعرضسوفاالنقساملخطرالكنيسةوحدةبتعريضيغامرالذى

عسكرئاأوعلمانئاأوكانإكليريكياألةوقصاصاتلعقابات

متروبوليسرتبةإلىالقسطنطبنيةمدينةرفعالخاتمةفاإلمبراطورأعلنثم
للشهيدةأيضاوإكرائاالرابعالمسكونىالمجمعاجتمعقيهاالتىلكنيستهاإكراما
واإلمبراطورةاالمبراطوربعظمةجديدمنالهتافاتتعالتوهناأوقيميه

غالبوملكوإمبراطوركاهنأنتقائأليصرخكانالبعضإنبل
أالالنواباإلمبراطورترجىالجلسةيرفعأنوقبللاليمانومعلمومنتصر
بعضلتصفيةأيامأربعةأوثالثةأيضايمكثواأنبلبالدهمإلىحاأليرجعوا
والسالماتوالتحياتالقبالتوبدأتالجلسةرفعتثمالباقيةاألمور

باإليمانالمتعلقةاألموروخاصةأعمالهأهمخلقدونيةمجمعأنهىلقد
يتركواأالالوفودمنطلباإلمبراطورأنعلىالسادسةالجلسةفىوالعقيدة
ومنهااألخرىاإلداريةاألموربعضتصفيةقبلالمكان

الكورلثىثيودوريطسقية1

الباحثالعالماألسقفهذامعمراتعدةدراستنافىالتقيتاأذسبق
منصبهمنوخلعهبحرمهفحكمبالهرطقةاتهمهالثانىأفسسمجمعأنوعرفنا
شركةفىاألخيرهذاوقبلهليونالباباوإلىاإلمبراطورإلىشكواهقرفع

فىقبولهعلىيصدقلكىالمجمعإلىطلئاثيودوريطسفقدمالكنيسة
التصديققبلكورلقأسقفبفحصطالباألساقفةبعضأنغيرالشركة

شخصياصديفاكانثيودوريطسألنالكنيسةشركةفىقبولهعلى
أمامثيودوريطنممثلفعندماكيرلسللقديسقديفاوخصضالنسطوريوس

سبققدإنهلهمفقالوتعالمحهنسطوريوسيحرمأنمنهطلبواالمجمعءأعضا
بعضإلىوكذلكرومهأساقفةمرئيوإلىاإلمبراطورإلىرسالةوأرسل
عائلةفىترثطقدإنهقائالأضافثموإيمانهتعليمهفيهايشرحاألساقفة

أنظرخلقدونيةنعاليمعلىالخارجينوعقاباتالقسططبنيةورفعالمندوبينهتافاتيخصفيماء
سأسء3372372ة

ولك4نالهول68422ةالول3أ0717ا97137ءولاه6317ا173ك4أل832332
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يحرمبأنطالبوهاألساقفةلكنأرثوذكسيةهوتعاوعظاتهرثوذكسية

إالهوتعامفهومهلهميشرحأنثانيةمرةفحاولهوتعانسطوريوس

وكلنسطوريوسومباشرةوصريحةواضحةبطريقةيحرمأنبإلحاحأصرواأنهم
اإللهوالدةهىمريمبأنيعترفونالوالذيناثنينإلىالمسيحقسمواالذين
يوجدبأنهيعفممنوكلوأوطيخاطوريوسنسمجرمبأنهثيودوريطسفأعلن
والدةهىمريمبأنيعترفالمنوكلائنينإلىالواحدالمسيحيقسمأوابنان
اإلله

لقبوكلئاباتارفضايرفضلمنسطوريسأنجيدايعلمثيودوريطممىكان
يعلملمنسطوريوساأناليقينعلمأيضايعلمكانأنهكمالمريماإللهوالدة
أسقفجواببأنحطولحدشنلمالعامعنتفقوإنناومسيحينبابتين

علموأنهالمسيحقسمألنهنسطوريوسبكرمعليهألحواالذينلألساقفةكورش
نسطوريوسبكتاباتمعرفتهملعدممنهمالسخريةمننؤعايحملكانبابضين

أعلنوالنسطوريوسثيودوريطمحرمانءاآلباحمععندما38هوتعا
وإنكالشكهذاباعترافكالثميتلقدالباطلوزهقالحقظهرقائلين

أرثوذكسىإنكشعبكوتقودالرعويةكرسىعلىمتجلأنلمستحق

ول19ماساأوايفاأوااليةمم2

بترجمةقامرهالمدينةأسقفاكانالرجلهذاعنتحدثناأنأيضاسبق
معلمانوهماالموبسبوستىوثيودوريوسالطرسوسىديودوريوسأعمال

رياننمسطو

المجمعمنثيودوريطمفيهالتمسالذىاكتوبر62اليومنفسففى
أيضاهوايباسأوإيبافدمالكنيسةشركةفىبقبولهبيوذإقرارعلىالتصديق

دونكرسيهمنوخلعهظلفاعليهحكمالثانىأفسسمجمعأنفيهيشرحطلئا

138مأالح3عح3رلمهمه3

انظرالثانىأفسسمجمعحكمءوإلغاثيودوريطسموضوعلدراسة
صألماح3ولء3يهكيرلم3زكا8اس3أ8473473

كلة4أل832632ثسءما472ه247ةيمول5ز7817

كلة4أاله87428

82003دوبولمىباباخريسوستمس343األولءالجزرسغأسدد
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فىالمجمعرونظنفسهعنيدافعلكىالمجمعهذافىحاضرايكونن
صارألنهالمسيحأحسدالأناقولهمثللهالموجهةواالتهاماتموضوعه

باخهامأيضااتهمولقدمثلهأصيرأنإمكانىوفىإلهأيضاأناألنىالله

وبعدهرطوقىبصفةونعتههوتعامكيرلالقديسقاومأنهوهوآخر

ةءبرالهاتضحتاالتهاماتهذهفىوحققالشهودلبعضالمجمعاستمعأن
أسقفأعلنأنبعدأبرشيتهإلىوعودتهبأرثوذكسيتهالمجمعوحكمايباس
لنسطوريوسعالنيةحرمهإيباس

الرسوليةالكراسىترتيبفىالقسطنطينيةمركزممية

والواجباتاالختصاصاتلتحديدقانوئاثالئينخلقدونيةمجمعسنلقد
والكهنةاألساقفةوبعضاألبرشياتوبعضالكنائسلبعضوالمدنيةالكنسية
موضوعتلمسالألنهاالقوانينلهذههنانتعرضأنيمكنوالوالرهبان
رقمالقانونإلىءالقارىنظرنلفتأننودأنناعلىمباشرةبطريقةدراستنا

رومهبعدالثافىهوالقسطنطبتيةمكانبأنيعترفالذىالقانونوهو82

جديداالقانونهذايكنلماألمرحقيقةوفىالجديدةرومهأصبحتألنها

هذهمنح183سنةالقسطنطبنيةفىاجتمعالذى051الءاآلبامجمعأنإذ
ومجلسالشرقإمبراطورمقرصارتألنهاالجديدةرومهلقبالمدينة

48الرتبةهذهخلقدونيةمجمعثئتولقالشيوخ

إلىكتبوعنيفااخااحتجالقراراهذعلىرومهباباليوناحتجوقد
أساقفةرئيسأناطوليوسإلىأيضاكتبكماإللغائهساعيااإلمبراطور
إلىدقعتهالتىهىءالكبرياإنقيهالهقالاللهجةشديدةرسالةالقسطنطبنية

وشديذاعنيفاكانالصراعأنومع8مىيرأنينبغىمافوقيرتمىأن
تنقطعلمبيهماالعالقاتأنإالوالقسطنطبنيةرومهبينالنقطةهذهعلى
اعترفتمديوسقوروسخلعالذىخلقدونيةمجمعقراراتعلىالباباوافقبل

القسطنطينيةأساقفةرئيسفالفيانوسبأرثوذكسية

المراجعنفسانظرالثانىأفسسمجمعضدهأصدرهالذىالحرمءوإلغاايباسموضوعلدراسة
أعالهالمذكورة

ىالكنسالثمرعمجموعة
46اءآلح7672ز7أكم6247ةولل4ألاله62ك3حااحؤم373لة84لةالء3ح493كلةأل32

8اداح33م034634صالكنسىالثرعمجموعة
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دالسافىلفصل

خلقدونيةلمجمعالعقائديةالتعاليم

المسيحيسوعالربسؤالعلىيجيبأنبدورهخلقدونيةمجمعحاوللقد
اإلنسانابنأناإفىالناسيقولمننجيلبسقيصريةفىلتالميذهسألهالذى
حاولتالكنيسةأنكيفالسابقينالمجلدينفىرأينافلقد6131متى

بشخصالخاصالخطيرالسؤالهذاعلىتجيبأناألولىالخمسةالقرونفى

متنوعةمختلفةكميرةوتعاليموتفسيراتأجوبةفقدمتالمسيحيسوعالرب
وإنسائاإنسائافيهرأىخراآلوالبعضفقطوإلفاإلفاالمسيحفىالبعضرأى
الالهوتدرجةالمماارتفعقدإنسائاأيضافيهرأىالبعضأنعلىفقط
التعاليمالكرستولوجيةالعقائديةالمشكلةهذهولحلإلفابالطبيعةيكنلمو

حلإلىللوصولوتدرستبحثلكىالمجامععقدتالمسيحبشخصالخاصة

مجمعاجتمعلذلكالناسيقولمنالمسيحيسوعالربلسؤالصحيح

أفسسومجمع183سنةالقسطنطبنيةمجمعأيضاوكذلك523سنةنيقية
المحليةالمجامعمنآخركبيروعدد944سنةوالثافى134سنةاألول
خلقدونيةمجمعوأخيزا

أجلهامنطلبالتىاألساسيةاألسبابمنواحداأنرأيناأنسبقوقد

وضعأوالمسيحىاإليمانتحديدوهوالمجمعهذاعقدمركيانوساإلمبراطور
بأنمقتنغااإلمبراطوركانءاآلباجميععليهيخفقإيمانقانونأوصيغة

معاواالمبراطوريةالكنيسةسالمتهددكانتالتىالدينيةالحزبيةاالنقسامات

صيغةيجدأنالمجمععلىففرضموحدتعليموجودعدمإلىأصلهايرجع
الجميععليهيوافققانونأوإيمان

صيغةوضعالمجمعقبلواإلمبراطورالمجمعبينمتبادلرارورفضبعد
إيمانإقرارلصياغةمندوئاعشرينحوالىمنلجنةوتكونتإيمانقانون

وكذلكءاألعضاعليهووقعالمجمعووافقتوبرا52فىفعألوقدمته
المجمعءأعضاعليهوافقالذىىاإليماناإلقرارهذامحتوياتهىفمااإلمبراطور

الكنيسةومنهاالخلقدونيةغيرالكنائمملىبعضاآلنحتىوترفضهرفضتهوالذى
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األرثوذكسيةلقبطبة

علىخلقدونيةلمجمعالمفوضةاللجنةقدمتهالذىااليمانقانوننصيحتوى
نقاطعدة

المسيحيسوعالربأناإليمانىاإلقرارهذامقدمةفىاللجتةءأعضاثرح1
حتىوأتباعهلتالميذةالحقيقىاإليمانوإعالنالحقتثبيتعلىدائئايعملكان
بذرالشريرأنعلىوانسجامسالمفىيعيشواوحتىهمتعافىيختلفواال

النصيشيروهناالضاللونشراإللهيةالحقيقةءالخفاالحنطةوسطالزوان
أعضاؤهيستطبعحتىالمجمعهذالعقداإلمبراطوربذلهالذىالمجهودإلما

الحنطةعلىللمحافظةخارخاوطرحهاالرديمةاألعشاباجتماث

الذىالخبرأوالمقياسأنوصريحةواضحةبطريقةالمفوضةاللجنةأعلنت2
التعاليملسنةاوالبذورالهرطقاتأالرديمةالبذورهذهبهامتحنت

فإنذلكعلىءوبناءاآلباوقوانينالمقدسةالكنبهواألرثوذكسية
فى813الءاآلباوضعهالذىاإليمانقانوننصاقتبستالمفوضةاللجنة
كماالقسطنطينيةفى551الوضعهالذىاإليمانقانوننصوكذلكنيقية
إلىورسالتهنسطوريوسإلىكيرلسللقديسالثانيةالرسالةإلىرجعتأنها

إلىرومهباباليونرسالةوإلىالسالممعاهدةرسالةاألنطاكىيوحنا
التىالمفوضةاللجنةأنيعنىوهذاالقسطنطبنطأساقفةرئيسقالفيانوس
إيجادأوجديدإيمانقانونعملعلىاإلمبراطورأركمهاالتىقلأوكلفت
بقرارهاتمسكتالجميععليهايتفقواضحةمحددةصيغةأوجديدةصيغة

وربمامباشرةوغيرأنيقةبطريقةولكنيمانلجديدقانونعملعدموهو
أيضاكاملةغير

لقانونجديدةصياغةبعملاإلمبراطورطلبمراتعدةرفضالمجمعفإن
تحديذالناأعطواقدءواآلباالمقدسةالكتبأنذلكفىحجتهوكانتاإليمان
اإلمبراطورإصرارأمامولكنجديدإيمانقانونلعملداعىوالكافياوافيا
هذابعملكلفتالتىالمفوضةاللجنةأنعلىمرغماالطبهذاالمجمعقبل

قانونعملعدموهوءاآلبابهطالبماعلىالمحافظةحاولتالجديدالقانون
اخرقانوئاقدمتواللجنةصحيحهذامباشرةغيربطريقةولكنجديدإيمان

تلخيصعنعبارةهوالمفوضةاللجنةقدمتهالذىالقانونهذالكنلإليمان
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اللجنةهذهءأعضايكتفلمذللثألجلءاآلباولتعاليمالسابقةلقوانين
لكىالتصفىكاملةاقتبسوهابلاإليمانيةالقوانينهذهإلىفقطباإلشارة

ليسبعدفيمانصهيقدمونسوفالذىاإليمانىالقانونأنالمجمعءآلبايعلنوا
ءاآلباتعاليمومنالمقدسةالكنبمنمادتهاستمدبلجديدا

إلىرجعتأنهاتقريرهافىأعلنتالمفوضةاللجنةأنبالذكروالجدير

نفسهفالمجمعالعقيدةسالمةعلىالمجمعتطمئنلكىكيرلسالقديسرسالتى

رسالتهإلىوخاصةكيرلسالقديستعاليمإلىاجلساتهفىمرةمنأكاررجع
رجعأنأيضاسبقولقداألنطاكىيوحناإلىورسالتهنسطوريوسإلىالثانية
وكتاباتهكيرلسالقديستعاليمإلىالثانىأفسسومجمع844القسطنطبنيةجممع
المعلمتعاليمفإنيسوعالمسيحبشخصالخاصةالعقائديةالمشاكلبعضلحل

وفىالشرففىعكلبسلطانتتمتعكانتكيرلسالقديسالمصرى

التىالعقائديةرسالتهفىأقوالهمنبعضااقتبسنفسهليونأنلدرجةالغرب

فالفيانوسإلمطأرسلها

جديدقديمإيمانقانونقدمتالمفوضةاللجنةبأنجليايتضحسبقمما
ألنهجديدالمسيحبشخصالخاصةوالتعاليمالقوانينخالصةقدمألنهقديم
مشكلةلمعالجةجديدةبطريقةءاآلباوتعاليمالقديمةالقوانينوتعاليممفاهيمصاغ
ءاألجزابعضدراسةاآلنولنحاولالعصرذلككنائسمنهاتعانىكانت

القانونهذامحتوياتضبأو

المسيحيسوعالربلشخصخلقدونيةجممعمفهوم

الربلشخصخلقدونيةمجمعمفهومنقولأنبوسعناليسالحقيقةت
جديذاتعليفاأوجديدامفهوماقدمالمجمعهذاكانلوكماالمسيحيسوع

عليهااتفقالتىالقديمةالتعاليمتقديمالمجمعهذاحاولاإلشارةسلفتفكما

مجمعمفهومنقولأنأيضئايمكنناذلكمنوبالرغمجديدةصورةفىءاآلبا
تقليدعلىحافظالمجمعهذاأنفمعالمسيحيسوعالربلشخصخلقدونية

األقوالهذهمعوالتنسيقالتوفيقأيضاحاولأنهإالأقوالهمواقتبسءاألبا
البدكانفالفيانوسماليونكيرلسءاالباأقوالبعضوتوحيدلتوفيق

المسكونيةالروحبهذهنهابالمعتدلوالتمسكفيهاالمتطرفعنالتغاضىمن
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القديمةءاآلباألقوالرجوعهامعالخلقدوقلديدااإليمانقانوناللجنةلفت
بهاسلثوا

اتجاهاتثالئةوجودمالحظةيمكننههايتهقبلحتىأوالمجمعهذابدايةمنذ
كانالذىالحزبهواألولالعقائدىالتياراتجاهيناألقلعلىأوعقيدية
بتعليمويتمسككيرلسىبأنهيعتقدكانوالذىأوطيخاأوديوسقوروسيرأسه

معلمأناعتقدألنهالواحدةالطبيعةبعقيدةتمسكولقدكيرلسالقديس

بهاعفماإلسكندرية

والذينوأنطاكيةالقسطنطبنيةوخاصةالشرقيينيضمكانالثافىوالتيار
األخيرالخزبهذاإلىالواحدالمسيحفىمتميزتينطبيعتينبوجودتمسكوا
بنفسعلصتالعقائديةليونرسالةفإنالرومانىالوفدنضيفأنيمكننا

بسيطةاختالفاتمعالشرقيونبهاعلمالتىالعقيدة

العقيديةالتياراتهذهتأثيرنالحخلقدونيةإيمانلقانوندراستنافعند

جميعضمتبتأليفهقامشاالتىالمفوضةاللجنةألنوتأليفهصياغتهفى

أنإالاللجنةهذهفىيوجدالموديوسقوروسأوطيخاأنفمعاألحزاب
ممثليهمافىحاضرتينكانتاوفلسطينايليرياةمن

غايةفىعقيديةوتصريحاتقراراتعدةعلىيحتوىاإليمافىاإلقرارهذاإن

ومنهااألهمية

نسطوريوسلتعاليمرضها

الربتجسدسإفسادعلىبعضهمتجاسرحتىالنصيقول

منولدالذىوأنمريمءللعذرااإللهوالدةلقباستعمالبرفضهم
وهىيقولليونرسالةعنحديثهوفىبسياالإنسائاإاليكنلمءالعذرا
االتحادوهذاابنينبوجودبقولهالتدبيررلتمزيقيسعىمنكلتقاوم

الطبيعتينبينالتمييزيلغلم

خلقدونيةمجمعفإننسطوريوسهوهناالمقصودأنالجلىالواضحمن
الثانىأفسسومجمعاألولأفسمممجمعأصدرهالذىالقرارعلىهنايوافق
خلقدونيةمجمعوكذلكأفسسالسابقينالمجمعينألننسطوريوسبحرمان

المسيعقسموبذلكومسيحينابنينبوجودعفمنسطوريوسبأناعتقدا
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نسطوريوسأنوالحقيقةمريمءللعذرااإللهوالدةلقبرفضأنهكمالواحد

عدةفىذلكشرحسبقوقدخصومهفهمهالذىبالمفهومالمسيحيقسملم

علىلمريماللهوالدةلقبرفضنسطوريوسأنالبعضاعتقدكامواضع
أملقبيفضلأنهفمعكامألرفضااللقباهذيرفضىلمنسطوريوسأن

أوأحشائهافىحملتالتىلتلكااللهوالدةلقبيرفضالأنهإالالمسيح
1اللهكلمةأحشائهافىاستقبلت

نسطوريوسبهرطقةحكمخلقدونيةمجمعأنالعجيبالغريبومن
والذىلنسطوريوسوالحميمالخلصالصديقثيودوريطسأرغمبلهوتعا

رسالةفإنذلكومععالنيةيحرمهأنأرغمهضدهبالحرمانيلفظأنرفض
جدامحعيرعلىوصريحةواضحةبطريقةيحتويانخلقدونيةإيمانوقانونليون

عنتتكلمالتىخلقدونيةتعاليمأنبذلكنعنىوالنسطوريوستعاليممن
بعضإننقولأننريدبلأرثوذكسيةغيرالمسيحفىطبيعتينوجود

أوابنينبوجوديعلمبأنهإياهمتهمةنسطوريوسضدصدرتالتىاألحكام
كانتهتعابعضوإننسطوريوسلتعليمخاطمةمفاهيمهىمسيحين

يميزأنالالهوتعنالناسوتيميزأنأرادنسطوريوسإنأرثوذكسية

فىظهرقدألنهالناصرىيسوعاإلنسانعنالكلمةاللهيفصلأقولوال
واحدةطبيعةبوجودونادتالطبيعتينومزجتخلطتجماعةعصره

وصفهفىجدابالغأنهصحيحوهذاالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدة
بلمسيحينبوجودئنابلمأنهإالوالناسوتالالهوتبينالتمييزلعملية

وماخلقدونيةمجمفعبهعفمماوهذاالواحدالمسيحفىطبيعتينبوجودعلم
الذىخلقدونيةقانونفإنفالفيانوسإلىرسالتهفىليونالباباأيضابهعلم

أنهبهاالعترافيجبيقولالعقائديةليونرسالةمنالكثيراقتبس

االتحادوهذاانفصالوالانقساموالغولوالاختالطبالمتحدتينبطبيعتين

لخصائصهامنهماكلحفظمعالطبيعتينإنبلالطبيعتينبينالتمييزئلغلم

أقنومينأوشخصينإلىمنفصلأومنقسمغيرواحدشخصفىاتحدتاقد
العقائديةرسالتهفىليونويقول2الوحيداالبننفسههوواحدلكنه

061361صالثانىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدكتور8161
793الكنسىالشرعمجموعة2
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فىاجتمعاوقدوالجوهرينالطبيعيتنبينالتمييزحفظقدإذعليهءوبنا

التعرضوالخلودالضعفوالقوةالتواضعالعظمةاتخذتالواحداألقنوم
لكىالمتغيرةالطبيعةمجاتحدتتغييريعترجهاأنيمكنالالتىوالطبيعةللموت

اللهبينالوحيدالوسيطهووصارحالتنااستوجبتهالذىالدينيوفى

الكاملةالحقاإلنسانفبطبيعةولذلكالمسيحيسوعاإلنسانواإلنسان
فبسببوهكذالناكانمافىوكاماللهكانمافىكامألحقإلهؤيذالتامة

أدنواحدةجهةمننقرأالطبيعتينفىوحدةأنهاتفهمأنيجبالتىالوحدة
التىءالعذرامنجسدااتخذاللهابنألناءالسمامننزلاإلنسانابن
0003منهاولد

الالهوتالطبيعتينوجودعنيدافعأنالعقائديةرسالةفىيحاولليونإن

هذهإلثباتجداالعديدةاألمثلةويقدمالمسيحشخصفىوالناسوت
المسيحفىالطبيعتينوجودأنحقيقةإثباتأيضايحاولأنهعلىالحقيقة
العقائديةليونرساتلةإنوحدتهمااألحوالمنحالبأىتلغىالالواحد

جديدءشىتحتيرعلىلم

قبلوبهذاالمسيحفىالطبيعتينوجودعلىبشدةنبرخلقدونيةمجمعإن
نسطوريوسبهاعلمالتىالتعاليمنفسوهىالطبيعتينبوجودالخاصةليونتعاليم

خلقدونيةمجمعأنالعجيبالغريبمنبأنهسابفاقلناولهذافيهامبالغبطريقة
نفسهالمجمعقبلهاالتىاالزدواجيةنسطوريوستعاليمبحرمانحكم

أوطيخالتعاليمرضه2

إلرجاعوالديتيةالسياسيةقواهكلجندقدالثافىأقسسمجمعكانإذا
خلقدونيةمجمعقادةإنأيضئاالقولفيمكنمنصبهإلىأوطيخااألرثهندريت

منأوطيخاويحرمئخقعأناالمجمعمحتمعأنقبلحتىقلوبهمفىوضعواقد
فىتعليمهوضاللجهرطقتهحكمليونفإنهتعاعنيرجعلمإنمنصبه
أوطيخاأفتيسثيوسإنقالعندمافالفيانوسإلىأرسلهاالتىالرسالة
منخالأنهاآلنبانقدكاهنبلقبيكرمأنمظهرهفىيستحقكانالذى

ولكنكم5334مرالنبىكلماتعليهفانطبقتوالخبرةاإلدراك

483193صالكنسىالشرعمجموعة3
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الرببأنأعترفإنىفأجابسأمموهأوطيخاسميوسأفتفحصكمءثنا
وإنىدأاإلتحادبعدواحدةبطبيعةأعترفولكنىاالتحادقبلطبيعتينذاكان

الكالملغومنألنهكهذااعترافعلىالقضاةأحديوبخهلمكيفهشألد
0004واحدةطبيعةإالفيهيكنلمجسداصارقدالالطمةبأنالقول

عزلإلىالمجمعيعقدأنقبلحتىمتجهةماكاالنيةأنالواضحفمن
حكمليونأنوكمافعألتئمماهووهذاديوسقوروسومحاكمةأوطيخا

علىحكمخلقدونيةمجمعفإنهتعاعلىءبنامسبفابالهرطقةأوطيخاعلى

فىآخرونأخذحينفىيقولخلقدونيةمجمغوتقريرفحصهابعدهتعا
اإللهيةالطبيعتينأنيفكرواأندونارتاواإذوخلطتشويشىإحداث

الطبيعةمعباختالطهااإللهيةالطبيعةأنزاعمينواحدةطبيعةهماوالبشرية
علىالمتجاسرينالمقدسالمجمعمنوتنبذلآلالمقابلةصارتالبشرية
حدوثيتصورمنكلوتعارضلآلالمقابلالوحيداالبنالهوتبأنالقول

كعبدصورتهأنلهميخيلالذينوتنبذالمسيحطبيعتىفىتشويشأواختالط
تحرموتبسلمناالمأخوذةالطبيعةغيرطبيعةمنالاوىكلموهرمنهى

االتحادبعدأنهمتوهميناالتحادقبللربناطبيعتينعنبحماقةيتحدثونالذين

متحدتينبطبيعتإنالمسيحيسوعإنهواحدةطبيعةإالهناكتكنلم

التمييزئلغلماالتحادوهذاانفصالوالانقساموالتحولوالاختالطبال

فىاغدتاقدلخصائصهامنهماصحفظمعالطبيعتينإنبلالطبيعتينبين
واحدشخص

المجمعهذايحكمخلقدونيةإيمانقانونمناقتبسناهاالتىالعباراتبهذه

تكنلمالقسططنيةديررئيمعىتعاليمأنفيهالشكومماأوطيخاوانحرافجهرطقة
متعصئاكانالشديدلألسفبلمعلفاأوطيخايكنلمحالأىعلىأرثوذكسية

تعايىورفضالمجمعرفضهأحمقجاهأليكونأنويكادالفكرضيق

فيهارأىالتىنسطوريوستعاليمرفضخلقدونيةمجمعأننرىهنامن
وخلطدجالذىأوطيخاتعاليمرفضأنهكماالواحدالمسيلشخصتقسيما

483093ىالكنمالثرعمجموعة4
3ولءاعأس272ا5327أ97ه7ةولكه04ثاةول1342

693793الكنسىالشرعمجموعة
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اآلقىهواالننفسهيطرحالذىوالسؤاللطبيعتين

السابقالتعاليمعنمختلفاأوجديداتعليضاخلقدونيةمجمعقدمهل
دةجولموا

أوتجديذافيهيجدالونيةخلقدمجمعإيمانقانونبتدقيقيدريمنص
المجمعاختارهمالذينءاآلبافإنسابفاءاآلبابهاعلمالتىالتعاليمعناختالفا
نيقيةإيمانقانونأمامهاوضعتخلقدونىإيمانقانونصياغةلجنةلتكوين

844القسطنطبنيةمجمعفىفالفيانوسورسالةكيرلمسوتعاليموالقسططبنية
اللجنةواستقتاستوحتكلهاالمصادرهذهمنفالفيانوسإلىليونورسالة

تقدمأنتردلماللجنةهذهألنللمجمعقدمتهالذىاإليمانقانونمواد
ذلكإلىاإلشارةسلفتكماجديداشيئا

هىفمايدةجكطريقةأوأسلوئاقدمتاللجنةفإنذلكمنوبالرغم
3اللجنةهذهبهقامتالذىالتجديدأوالمحاولة

فكرتآنفاذكرناهاالتىالنصوصأمامهاوضعتالتىاللجنةوأنالبد
حزبمخثلفةأحزابمنيتكونمجمعإلىإيمانقانونستقدمأنهاجدئا

منالساحقةواألغلييةالطبيعتينبتمييزيتمسكالذىالكورشىئيودوريطنر
الذينوالفلسطينيينوديوسقوروسأوطيخاحزبوكذلكاألنطاكيين

النصوصهذهاللجنةدرستواحدةطبيعةبوجودعفمكيرلسبأنيعتقدون
وتعاليمكيرلستعاليميوافقموحدإيمانقانونتصوغأنوحاولتكلها

ليونوتعاليمالشرقيين

فىالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالكبرىالعقائديةالمشكلةإن

الواحدةالطبيعةمشكلةكانتونسطوريوسكيرلسبينالعنيفالصراع
وحدةأوالمسيحفىالوحدةعنيتكلمكيرلسكانفعندماوالطبيعتين
فىيشعرءالقارىكانالواحدالشخصفىوالناسوتالالهوتالطبيعتين

المسيحفىواحدةطبيعةبوجوديعلمكيرلسكانلوكمااألحيانمنكثير
نسطوريوسبهاينادىكانالتىالمتطرفةاإلزدواجيةيقاومكانألنهوذلك
أنهإالالواحدالمسيحفىطبيعتينبوجوديؤمنكانأنهاألمرحقيقةوفى
الطبيعتينتمييزعلىتنبيرهمنثراالوحدةعلىومرازتكرازابشدةنبر
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عنالواحدةالطبيعتينتمييزعيتكلمنسطوريوسكانوعندمالمتحدتين

وتصرفاتهااصهاخوفىتمامامتميزةطبيعةكلبأنءالقارىيشعركاناألخرى

كيرلسبينالتفاهمءسوأوالخطأنتحهناومنمنفصلتينطبيعتينكانتالوكما
الالهوتطبيعتينبوجوديؤمنكانكيرلسإننسطوريوسوبين

بينالعميقالقوىاإلتحادعنالتحدثيفضلكانأنهعلىوالناسوت

فيهرأىالذىاألمرالطبيعتينتمييزعنالتحدثمانوعاوأملالطبيعتين
أيضاهويفضلفكاننسطوريوسوأماللطبيعتينوخلطادمجانسطوريوس
وصريحةواضحةبطريقةاألخرىعناحدةالوالطبيعتينتمييزعنالتحدث

اللهالبنبلللطبيعتينفقطليسازدواجيةكيرلسفيهرأىالذىاألمر
أيضا

الذىللمجمعفقدمتاللجنةهذهبهقامتالذىالمهمالدوريأتىوهنا
وابنواحدوربواحدبمسيحيعترفإيمانقانونمختلفةأحزابمنيتكون

المسيحيسوعربنااللهابناالبنأنواحدبرأىنعلميقولحيثواحد
وحدةعلىمشدداالنصنبرفلقدواحدنفسههوبأنهبهاالعترافيجب

واحدوسيدواحدمسيحبلسيدانأومسيحانأوابنانيوجدالاالبن

مجمعإنوأتباعهكيرلسقلبعلىجداوثمينةجداعزيزةالعقيدةهذهإن
بلاالبنفىالعميقةالقويةالوحدةعنكيرلستعاليمفقطيثبتلمخلقدونية

فىإليهااستندكوثائقاألنطاكىيوحناإلىرسالتهوخاصةرسائلهإلىرجع
المسيحوحدةعلىشددقدالخلقدونىنونالقاكانفإنالعقيدةهذهصياغة

وجودحقيقةعلىأيضاشددفإنهكيرلسالقديسبذلكعلمكماالواحد
الطبيعيةالعميقةالوحدةعنيتكلمكيرلسإنالواحدالمسيحفىالطبيعتين

الطبيعتينهاتينتمييزعنيتكلمونليونوكذلكوالشرقيونهيبوستاتيك

أربعالنصفىونجدالطبيعتينبينالفصلوليسالتمييزهذاالمجمعوقبل
إنهفيقولالطبيعتينفىوالتمييزاالتحادعمليةلناتصفكلمات

االتحادوهذاانفصالوالانقساموالتحولوالاختالطبالمتحدتينبطبيعتين

الطبيعتينبينالتمييزيلغلم

شخصعناألهميةغايةفىحقيقتينإذنيقبلخلقدونيةإيمانقانونإن

المسيحيسوعالرب
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وسيدواحدوربواحدأقنومهوالوحيداالبنالمسيحيسوعالربأن
واحد

حتىطبيعتينمنعبارةالقانونوتجتببطبيعتينالمسيحيسوعالربأن2
قبلطبيعتينمنمكوئاكانالمسيحبأنيعلمكانالذىأوطيخافكرلمعد

التجسدبعدواحدةطبيعةومنالتجسد

النصأناألصحبالمعنىأوخلقدونيةإيمانقانونأنيتضحهناومن
بطبيعتينواحدوسيدواحدوابنواحدرببوجوداعترفالخلقدوفى

تحتفظطبيعةكلوأنوالناسوتالالهوتاألخرىعنالواحدةميزتين
وكانالناسوتفىمختفئاكانفالالهوتوضعفقوةمنوصفاخهابكيانها

أوخيمةفىسكنالالهوتإنوالقواتالمعجزاتبعمليقومالالهوت
والالهوتويموتويتألمويشربويأكلويجوعيعطشضعيفجسدفى
الناسوتهذافىساكئاوحفافعألاللهكانالموتمنالجسدذلكيقيم

وإنسائاحفاإلفاكانفلقدالجسدفىظهراللهالتقوىسرهوعظيم
بعضعلىبشدةينبرأنههواإليمانىالقانونهذاقدمهالذىالتجديدإنحفا

الهيبوستاتيكىالعميقالقوىاالتحادمثلالطرفانبهاتمسكالتىالتعاليم
بينالتمبيزعلىأيضابشدةنئرنفسهالوقتوفىكيرلسبهعلمالذى

الشرقيونبهاتمسكالتىالعقيدةالطبيعتين

واحداوسيداواحدامسيخالنايقدمخلقدونيةءأباعليهقعليالذىالنصإن
فىلآلبمسايرواألزليةالجوهرفىلآلبمساوئاوحيداواحدابنا

هذافإنالالهوتبحسبالدهورصقبلأبيهمنمولودالالهوت
موجودوهواآلباللهجوهرومنذاتمنطبتعىحقيقىابنهواالبن
وجودهوإناآلبوجودمنذموجوداكاناالبنفإنالدهورصلبلمعه

فىبأنهتعلمالتىأريوستعاليميرفضالنصفإنوبهذاوجودلكلسابق
منذموجوداكانالذىعينهاالبنهذاوأنموجودااالبنيكنلمماوقت
منكليهمافإناآلبجوهروذاتنفسمنهوالدهوركلوقبلاألزل
أنيعنىوهذاالالهوتفىتامحقإلهإنهواحدوالهوتواحدجوهر
التعاليمالنصيرفضوبهذااالبالهوتجوهرومنذاتمنهوالهوظ
الهوتمنأقلدرجةفىالمسيحالهوتتضعوالتىأريوسأيضابهانادىالتى
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ذاتمنليسالهوتهولكنإلهالمسيحبأنالقولبإمكانةعلمألنهآلب
االبنبأزليةيعترفاإليمانىاإلقرارهذاكانفإناآلباللهالهوتجوهر

فإنهالطبيعيةاالبنببنويةأيضايعترففإنهاآلبلجوهرجوهرهوبمساواة
فهووبهذابسيطاإنسائايكنلمالوحيداالبنعبارةمراتاعدةتكرر

اللهوابناللهابنهوالمسيحيسوعفىالمتجسدالكلمةأنيؤكدأنيريد

للبشرومحبتهللهوطاعتهتقواهطريقعنيصرلمالمسيحيسوعفإنبالطبيعة
قبلبلللهابنااألمواتمنوقيامتهموتهطريقعنحتىواللهموخدمته

ذاتمنطبيعياحقيقياوابناإلفاكانالبشروسطويموتويعيشيولدأن
اآلبطبيعة

ابئاصارالمسيحيسوعبأنعلمتالتىالتعالحمأيضاينفىاراإلقىهذاإن
جداكثيزاشذدخلقدونيةإيماننصإنبالطبيعةوليسالتبنىطريقعنلله

حقيقىطبيعىابنهواالبنأنعلىالكلمةأزليةوعلىالمسيحالهوتعلى
العقائدمنالالهوتأىاألمورهذهكانتاآلباللهجوهرومنذاتمن

بهاتمسكوالتىاإلسكندريةكنيسةبهاعلمتالتىوالجوهريةاألساسية

كيرلسالقديس

الطبيعىاالبنالوحيدالواحدالمسيحلنايقدمالذىالخلقدونىالنصأنعلى

لنايقدمهالجوهرفىلآلبومسايرالهوتهفىكاملحقكإلهاآلبلثة
فىلناومساليالناسوتفىوتامالالهوتفىتامأىحقكإنسان
مريمءالعذرامنوللفطبةاخالماءلثىكلفىمملناوهوالناسوت

الناسوتبحعسباإللهوالدة

بعضفىبولسالرسولعنهايتكلمالتىاالزدواجيةواضخانرىوهنا

للهمعادأليكونأنخلسةيحسبلماللهصورةفىكانإذالذىرسائله
2511فىالناسشبهفىصائراعبدصورةاخذانفسهأخلىلكنه
صورةفىكانالذىذلكفإن17251تك71و112يو

وقدرتهوجاللهعظمتهفىالكلمةاللهكعبدويعيمقعبدايكونأنقبلالله

وولدبالناسوتاألزلىالالهوتفاتحدالقديسةمريمبطنفىوتجسدتنازل
فىظهراللهالتقوىهوسعظيمضعيفكإنسانأرضتاعلىوظهر

361تيمو1الجسد
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هذاأنإالواحداوابئاوحيداواحدامسيخالتايقدماإلقرارأنمع
وفىحقاوإلفاكامالإلفاكانالطبيعةمزدوجالواحدالمسيحهذااالبن

فلقدمعنىمنإنسانكلمةتحملهمابكلكامألإنسائاكانالوقتمننف

أنهإالءاسممنابدوناإلنسانفيهايجتازالتىالتجاربأنواعكلفىاجتاز
وكانءاستثنابألأنواعهابكلأيضاالتجاربهذهكلعلىيتغلبأناستطاع

لهجماتتعرضالبشريةالناحيةمنأوالناسوتناحيةمنمثلناالمسيح
حقيقئاوإنسائاإنسائافعألكانألنهالمتنوعةالمختلفةورغباتهاولميولهاالطبيعة

وسلوكالمسيحيسؤعاإلنسانسلوكبينشاسعاواسغاالفرقكانلكن

وحياتهسلوكهفىطاهزاكانالمسيحيسوعاإلنسانفإنالعادىاإلنسالط

استطاعوقدأجلهامنأرسلالتىولإلرساليةاآلبللهأميئاوتصرفاته
المجدداإلنسانيستطعلمماحياتهلحظاتمنلحظةكلفىينجزوأنيفعلأن

لحظةفىواليفعللمأنهكماحياتهمنلحظاتبعضفىإاليفعلهأنالعادى
الخطيةيعنىحياتهلحظاتكلفىفيهويعيشاالنسانيفعلهماواحدة

منوبحقيقولأناستطاعالذىالبشريةتاريخكلفىالوحيدالفريدفهو
خلقدونيةإيمانإقرارافإنالسببولهذا864يوكاخطبةعلىيبكتنىمنكم
وكانكامألإنسائاكالنالخطبةخالماءشىكلفىمملناوهويقول

عنالواحدةمتميزتينمختلفتينطبيعتينمنمكوئاالمسيحكانكامألإلفا
عميققوىباتحادالطبيعتانهاتاناتحدتوالناسوتالالهوتاألخرى

يعنىهيبولبشاتيكىجوهرىأوأقنومىاتحادكيرلسالقديسأحماهالذى

منحالبأىيلغىالاالتحادهذافإنعضوىاتحادأوانفصالبدون

الواحدةمعاالطبيعتينوجودوأنالطيعتينتالشىأواإلزدواجيةاألحوال
الرسالةقىيقولكيرلمسوالقديسأحدهمايزيلأويالشىالباألخرىمتحدة

بلالطبيعتينبينالفرقينزعلماالتحادهذاألننسطوريوسإلىالمانية
كامألالمسيحيسوعالواحدالسيدلناجعالوالناسوتالالهوتإنباألحرى
منالواحدةبتااقتراللتينالطبيعتينإنالرسالةنفسفىويقول6باتحادهما

واحدابناالثنينمننتجولكنمختلفتانحقيقيةوحدةلتكويناألخرى
بسببتالشىأوزالقدالطبيعتينابينالفزقبأنيعنىالوهذاواحدومسيح
بدوناالنفكاكيعرفالحادباتاتحدتاالطبيعتينبأننعتقدونحناالتحاد

6لماكهاعول2ه69243022الكنسىالشرعمجموعة
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0007تغييرأوختالط

جليةواضحةبطريقةأبرزلمفوضة01اللجنةقدمتهالذىاإليمانإقرارإن
وجودثمكيرلسالقديممعلمهاكماالمسيحفىالجوهريةالوحدةوجود

القديسيرفضهالمالتىالعقيدةاألخرىعنالواحدةالمتميزتينالطبيعتين
العقيدةوهىالفصلمنخوئاالتمييزفكرةعلىيشددلمولكنهكيرلس

والباباالشرقيونكثيزابهاتمسكالتىالطبيعةازدواجيةعقيدة

لكنالطبيعةازدواجيةبعقيدةيتمسكونليونورسالةالشرقيينفإنليون

عنالالهوتنجصلأوائنينإلىالمسيحتقسيمتعنىالاالزدواجيةهذه
سوتلناا

اتحادهوخلقدونيةمجمعبحسبالتجسدعمليةفىبمالذىاالتحادإن

ظلالكلمةالالهوتإنانفصالوالانقساموالتحولأواختالطبدون

ومحاإلنسانفىوتجسدتنازكالعظيماإللههذالكناللوغوسالكلمة

كماجوهرهفىتغييرأىيحدثولمالتجسدقبلكانكماإلفاظلذلك
فلمالهوتإلىيتحوللموالبشركلمثلبشراناسوئاظلاالناسوتأن

يتحدلكىالناسوتيتألهولمإنسائايصيرلكىالهوتهالالهوثيترك
وصفاتهاومميزاتهابخواصهاالطبيعتينمنطبيعةكلاحتفظتبلبالالهوت

بعضفىاألخرىمعاشتركتطبيعةكلأنعلىالتجسدعمليةيعد
صلبراإنهميقالأنفيحكنواإلهانةالشرففىوالضعفالمجدفىخواصها

ساكناالمجدربكانوماتوصلتتألمالذىوعباإلنسانألنالمجدرب
الالهوتكانلوكماوجوهرئاعحيفاقوئااالتحادكانولقدبهومتحذافيه

لآلالمالخاضعجسدهفىيتألملآلالمقابلغيرهوالذى

مسيحبوجوديعترفخلقدونيةمجمعإقرارإننقولأنيمكتناباختصار
مختلفتينطبيعتينذىواحدوابنواحدوسيدواحدوربواحد

تكوناالجوهرفىالختلفتانالطبيعتافيوهاتانوالناسوتالكلمةالالهوت

والروحاألبمعلهالذىالثالوثفىالثانىاألقنوموهووأقنوماواحدامسيخا
أميناألبدوإلىاآلنمنوخضوعواكراموتعبدوسجودعزكلالقدس

47758ح
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دراسةالرجاخلقدونيةمجمعقانونموضوعدراسة
ولءءآاء272ا7اؤة7ول3أ7047

ولل4أالهول42واةولولأكه7ا3341548ي3أءأول

7ولأ3ءاو417ةأساسطعولأكا4كه222612ة

ءل8أله8314ا45ال5طثحولس

ألا313كم3وهةمماسأل33643بكأء3هأ3و895ة
ه4أل32و732لمهـ5أهآلولأحص333ء3933ء3آ73يهـ267ة

لالهولهسءول03202217ألال50حثه662232ة

ولول3ول4مما3أس4سصأأكؤهء22812هالهـ411ا22ة

مهءةث43أل47393313107ةاألححولعهأفىأءعولء43ح3

3سأعكح72اه3622620041ةوللم4الءحءأطاأأول503و

أل7ول3للك4أبمار2414عكاهولأم3123123ة

لالءا632حهـ7173احاء3813آه4حاح5نأاحالطألاح224024أ6ولء05حط

والهح122و322ح3أءء4ذ1ه03

5ال3حكهاالهحكماممألحث5لعألمالها131ا5و

45أحع3كاح4اولححثطسهولسأء35ولحءس4اهولح873543

08393كسابالياسحناقياالكنسىالشرعمجموعة
حدادأستفانساألسففتعريبدوبولباباخريسوستحس671771النظامىالالهوتعلم
592403

602212األفطوفىلمىفيالقمص801الكنيسةتارجموجزالدويرىأنطونيوس
243343األولءالجزرسغأسدد513913القمصمنسىالثماس
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لحاتحة

عبرالمسيحيسوعالربدشخصالتاريخيةالعقائديةدراساتنافىرأينالقد

وكذلكالتالميذأنأيضاالمجلدهذاوفىالسابقينالمجلدينفىاألجيال
وجاعةكنيسةوكلالتاليةالقرونءباواالرسوليينءباواالاألولىالكنيسة

قيصريةفىلتالميذهالمسيحسؤالعلىاإلجابةبأخرىأوبطريقةحاولواوفرد
علىاإلجابةمحاولتهموفىاإلتسانابنأناإنىالناسيقولمنفيلبس

ولغويةوتاريخيةونفسيةفيزقيةوميتابيولوجيةتحليالتلناقدمواالسؤالهذا

وفىالدراساتلهذهتقديمهموفىالمسيحيسوعالربشخصعن

علىيتفقوالموالرأىفىاختلفواوالمسكونيةالمحليةألمجامعفىمناقشاخهم
متنوعةالمسيحيسوعالربسؤالعلىأجوبتهمفكانتموحدةواحدةعقيدة
يسوعأنتفقالفقطوإنسائاإنسائاالسيدفىرأىالبعضفإنمتعددة

طريقإلىالناسيقودلكىءجاالذىالنبىومريميوسفابنالناصرى

مننزلالذىاللوغوسأنتأقائألأجاباآلخروالبعضحقال

لكصلةوالمادىغيرولثرخطيةصعنمترفعإلهأنتءالسما
المادىالجسديشبهجسدفىلناتظهركنتولوحتىبالماديات

حياةعايقنبىمنأعظمبلالنبيافيهرأىفقداآلخرالبعضأما
الالهوتدرجةإلىاللهرنعهنقدولذلكدئةالكاملةوالطاعةوالبرالقداسة

هذهمنتعمدعندفاالقدوسروحهعليهوأرسلالوحيدابنهأنهوأعلن

بالتبنىلتةابنايسوعصاراللحظة

فيلسوئاأواجماعيامصلخاالمسيحفىوترىرأتأخرىجاعةوهناك
العظيمالقديسرأسهموعلىاآلخرالبعضأنعلىالفكرفىرائداأومعلئاأو

التقوىسرهوعنيالحىاللهابنالمسيحأنتبالقولأجابوابطرس
الجسدفىظهرالله

يسوعالربشخصحولالختلفةالمتنوعةالكثيرةاإلجاباتهذهفبسبب

طائقةأومدرسةفكلالكثيرةوالمذاهبالعديدةالتعاليمظهرتالمسيح
التعاليميعلمأنهمخلضايعتقدكانالمعلمينءهؤالمنعقائدمعلمكلأو

والتعليموالعقيدةالرأىفىيخالفهمنكلبالهرطقةمتهئااألرثوذكسية
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المريرالعنيففالصراعفاإلختالفاتالمناقشاتثارتالسببهذاألجل
المشاكلهذهلحلوالمسكونيةالمحليةالمجامعاجتمعتعندئذالقاسى
الطوائفهذهمنطائفةأوحزبكلكانالشديدلألسفلكنالعقائدية

وعقائديةوشخصيةوعنصريةسياسيةألسباباألحيانمنكثيرفىمتمسكا

تحولتهناومنأنملةقيدوالعنهايجدفلمالتعليميةءاآلراببعضأيضا
جسدمزقتقاسيةمريرةوانشقاقاتانقساماتإلىالعقائديةاالختالفات

بعضابعضهابحاربوطوائفأحزابإلىالواحدالمسيح

المالحظاتبعضأقدمأنأودالكتابهذاختاموفى

األجيالعبريسوعالرببشخصالخاصةالتعاليملتاريخدراستنافى1
مفهومهبتقديممعلميقومكانعندمامحميرةأحيانفىأنهالحطا

مفهومفىرأىألنهالتعليمهذالمقاومةآخرمجلميظهركانالكرستولوجى
السابقللمعلممقاومتهوفىالتعليمفىاستقامةوعدمعقائديةهرطقةاألول
أخرىجماعةأوثالثمعلميظهروعندئذأخرىهرطقةفىنفسههويسقط
منطائفةأوجماعةكلفتتمسكبهاوتنادىهبتعاوتتمسلثاألولتؤيد
أخرىطوائفتخرجالطوائفهذهومنالعقائديةبمفاهيمهاالطوائفهذه

المسيحيسوعالربلشخصومفاهيمهاهاتعاعنمدافعةأخرىومدارس

جديدةأخرىهرطقةفىأيضاهىتنزلقهاوتعامفهومهاعندفاعهاوفى

الهرطقةهذهلمقاومةالمعلمينمنجديدةأخرىطائفةأواخرمعلميظهروهنا
التمسكحماولتالتىاألخيرةهذهوحتىاألرثوذكسيةغيرالتعاليمأواجديدة
تعلمأندونأيضاهىانزلقتالهرطقاتوقاومتاألرثوذكسيةبالتعاليم

بطريقةالهرطقةمقاومةإنالقوليمكنناذلكعلىءوبناالهرطقاتبعضإلى

األمينالخلصوالحوارالمسيحيةالمحبةمنومجردةحكيمةغيرطائفيةعصبية
األولىمنوأفظعأبشعأخرىهرطقةإلىبالتالىيقودأنيمكن

الثانىأفسسمجمعفىحدثماوالدارسينءالعلمابعضانتقدلقد2

المجمعهذالتفاصيلوالدارسقراصنةمجمعبأنهاألولليونالباباوصفهولقد
الثانىثيودوسيوساإلمبراطوراتخذهالذىالعادلوغيرالمتحيزالموقفيالحظ

الساحقةاألغلبيةأنإذالمجمعهذاءأعضاتشكيلفىالحاكمةوالسلطات
أوطيخاأعيدولذلكوأوطيخالديوسقوروسالمؤيدينمنكانتأعضائهمن
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ألملءنتساوهناوديوسقوروسالحاكمةالسلطةتفوذبفضلمنصبهلى

اإلمبراطورتصرفاتوفىخلقدونيةمجمعفىءالشىنفستقريئالمجدث

قراراتفىالمباشروغرالمبالثربتدخلهمابولخارىواالمبراطورةماركيانوس

إخلقدونيةمجمع

دراسةإلىالخلقدوتيةغيروالكنائسالخلقدونيةالكنائسأدعوفإننىولذلك

والمصاعالعنصريةوالنعراتوالسياسيةوالعقائديةالحقيقيةاألسباب

لواثقوإنىاالنشقاقثمالتخاصمإلىالكميريندفصتالتىالشخححية

مجمعقراراتتقبللمالتىوالكناشقبلتالتىالكنائسدرستإذاأنه

جليالهايتضحسوفهناإليهاأشرناالتىالحقيقيةواألسبابخلقدونية

منهونقاسىنعيشهالذىالمريراالنقسامهذاإلىأدتالتىاألسبابمعظمأن
توجدوالتوجدلمإنهأقولالوأنامحلبةشخصيةأسبائاكانتاالن

االختالفاتهذهإنأقولأنأستطبعهذامعلكنىمهمةعقائديةاختالفات
عنهايتحدثعندماجداومحزنةجداومريعةجداضخمةهىالعقائدية

علميةبأمانةطرفكليدرسعندمالكناآلخرعنمنفصألطرفكل
األسبابءرياوبالصادقةوبمحبةالمذهبيةالنعرةمنومجردةدقيقة

وغيرالخلقدونيةالكنائسفقطليستفصلومازالتفصلتالتىقيةالحقي

نتفقالتىالتعاليمأنيكنشفسوفأيضااإلنجيليةوالكنائسبلالخلقدونية

هذهوحتىحولهانختلفالتىالتعاليممنجذابكثيراكثرهىجميعاعليها

عليهاالتغلبيمكنوالجدلالخالفحولهايدوروالتىعليهانتفقالالتىالتعاليم
الكنيسةمجدوليسوحدهالربمجدهدفهنزيفامسكونئاحوازاقبلناإذا

كلآنالشرقفىوخاصةالحالىالمسكونىالحوارفىمشكلتتاإن3

الكاثوليكيةالطوائفمزالكثيرإنجانبهإلىاآلخركمسبلمجاولواحد

الحقتملكأنهامباشرةغيرأومباشرةبطريقةتعتقدوالبروتستانتيةواألرثوذكسية

بالريقةمناكليدرسأنهوالخلصالصحيحالمسكونىلواراإنكلهوالحق
أيضايدرسوأنبهاويعترفوالكتابيةالعقائديةهءأخطاوأمينةودقيقةعلمية

ويعترفاآلخربهايتمسكالتىاألرثوذكسيةالصحيحةالتعاليمالطريقةبنفس
كنيستهبهاتعلمالتىالصحيحةالتعاليمطبغايهملأندونبها
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واحدةكنيسةوتكوينالحاليةالكنائسزوالتعنىالالحقيقيةالوحدةإن

هذهأنهىالخقيقيةالوحدةإنبلبروتستانتيةأوأرثوذكسيةأوكاثوليكية

وقكريةعقائديةتياراتوفيهاعليهاتسيطروالتىالمتعددةالختلفةالكنائس

المسيحيسوعالربوسيادةاللهملكوتاتتشارعلىمعاتعملمتنوعةمحميرة

هنااإلنسانلسعادةالصالحةاللهمقاصدتنفيذوعلىقلقمضطربلمعاعلى
قدناسيدألنأخيرااألبديةالحياةعلىللحصولوقيادتهأوألاألرضعلى
أفضلحياةلناوتكونحياةلناتكونلكىءجا

المتنوعةالكثيرةمالتعالوظهورالعقائدىالصراعبتدقيقيدرسالذىإن5

الخامسالقرنإلىاألولالقرنمنالمسيعيسوعالرببشخصالخاصة
حاولالزمانمنالحقبةهذهفىظهرواالذينالمعلمينمنكثيرينأنيالحظ

تعالهيقدملكىالعلميةوغبرالعلميةالوسائلكليستخدمأنمنهيص
كانمعلمكلفإنذلكعلىءوبنااآلخرعلىيفرضهااألحيانبعضوفى

الوقتمنففىومبيئااالخرتعاليمورفضتنفيدفىاالجتهادكلمجتهد

مدعىأوكانواأرثوذكسيينالمعلمونءاآلباقدمولقدهتعاأرثوذكسية
يسوعالربشخصعندفيقةوتحليالتعديدةتفسيراتاألرثوذكسية

طبيعيةبطريقةأممعجزيةبطريقةبهخبلهلإلهأمإنسانهوهلالمسيح
تلبيعةمنالمسيحيتكونهل3بدايةلهأماألزلمنذاآلبمعموجودهوهل

أخرىكثيرةوألسئلةاألسئلةلهذهتعرضوالقدطبيعتينمنأوواحدة
لكىالمجامعوعقدتأيضاكثيرةحلوأللهاوقدمواالعقائديةالناحيةتمس
األرثوذكسيةغيرمالتعالوبهرطقةاألرثوذكسيةالتعاليمبأرثوذكسيةتحكم
الصحيحةالتعاليمعلىللمحافظةجذاونافعاضروريااألمرهذاوكان

تحافظأنالكنيسةوعلىللكنيسةالقديسونالرسلسلمهاالتىاألرثوذكسية
المحزناألمرلكنالالحقةلألجيالوتسلمهااإلنجيليةالتعاليمهذهعلىبدورها
بذلواوالمسكونيةالمحليةوالمجامعالمعلمينءهؤالمنكثيرينأنهوالمؤلم

وهىنظريةقلسفيةذهنيةعقائديةأمورفىيبحثوالكىضخمةمجهودات
العمليةالناحيةأهملوالبههمالعقائديةالناحيةمناألهميةغايةفىأمورشكبال
كمخلصالمسيحيسوعتقديمأهملواإنسانكلتمسومازالتكاتتالتى
أنصحيحالكرازيةالناحيةونسواالعقائديةبالناحيةاهتموافقدلمللعا

دقيقوبحثناضجعميقتفكيرعنتنمعقائديةصيغالناقدمبعضهم
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اإليمانيةالصيغهذهلبعضالدارسلكنعنيهاغبارالأرثوذكسيةتعاليم
الروحياتمنخاليةجافةتحليليةإيمانيةصيغبأنهايشعرالعقائديةالتعاليمأو
التعليمسالمةعلىالمحافظةفىهمهبعضهمصبفلقداألحيانبعضفى

أووالسلوكالعمليةالحياةفىوالتدقيقالروحيةالناحيةوأهملواوأرثوذكسيته

المالحالصبشارةنشر

الكنيسةبهوتتمسكتفخروميراثنظيمكنزءاآلباتعاليمأنفىالشلث6
عالبصوتحقهاتعلنأناإلنجيليةالكنائسوعلىالغربوفىالشرقفى
كاثوليكيةالتقليديةالكنائسحقمنوليسالتراثلهذاوارثةأيضاهىأنها

فإنالعظيمالشرفهذاوحدهالنفسهاتحتكرأنأرثوذكسيةأمكانت
المقدسوالكتابتتعارضالالتىءاالباوتقاليدتعاليمتقبلاإلنجيليةالكنائس

كسحابةكانواآلكنيسةآباغبأنأيضاوئغفمتغلمأناإلنجيليةكنائسنافعلى
شهادةالغابرةالعصورفىيقدمواأنفيهمالعاملةـاللهبنعمةاستطاعواشهود

تفوقالتىالعطبمةمحبتهفىاللهألنالمسيحيسوعالربشخصعنقويةحية
عدممنبالرغمالبشرنحنلناأميئاوسيظلوظلكانوإدراكفكركل

فقدأمانتهؤبسببولذلكاللهأمانةتبطلالأمانتناعدمألنأمانتنا
أناسئامختلفةبطرقويرسلالحبيبابنهأرسلاألياماخروفىءاألنبياأرسل
األنطاكىإغناطيوسأمثالءاألبايستخدمذلكوبعدالرسلأممال

جمدالشديوستينوسوأريناوسوبوليكاربوسالرومانىوأكليمندس
وأئناسيوسوترتليانوسوأغسطينوساإلسكندرىوأكليمندس
ووسلىوزوينجلىكلفنويوحناولوئرهسوجونووكلفوكيرلس
شاهدبدوننفسهيتركالاللهألنأيضاوآخرين

يتجزأولمينقسملمواحدوسيدواحدوربواحدمسيحمسيحناإن7
والسياسيةالعقائديةومعاركهموانقساماخهمانشقاقاتهمفىالمسيحيينولكن
لبولعمواآلخرلبطرسأنهالواحدفأعلنالواحدالمسيحهذاوجزأواقسموا
ألبولوسواآلخر

حياتهوبذلأجهاالتىالمحبوبةكنيستهيدعووالسالماثوحدةمسيحإن8

كنيسةألنالحقيقيةالوحدةالعمليةحياتهافىوتمارستعيشأنأجلهامن

الداخلمنمهاجمةتاريخهافىالفتراتوأحرجأصعبمنفترةتجتازاليوم
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وتمدهمجيوشهاتجندوتنوعهااختالفهاعلىالجحيمقواتفإنالخارجمن
ههنهأمامالوجودمنومالشاخهاسحقهابقصدعليهاللهجومالكافيةبالعدة

مزقتالتىالمؤلمةالمحزنةاالنقساماتوأماموالداخليةالخارجيةالتحديات

الرأسهوالذىالعظيموراعيهاالكنيسةربيدعوناهاءوأعضاكنائسنا
صالتهفىأعلنهاالتىقلبهرغبةطوائفنااختالفعلىكلنانحققأنالحقيقى

اآلبأيهاأنتأنككماواحداالجميعليكونقالعندماالوداعيةالكهتوتية
يوأرسلتنىأنكالعالمليؤمنفيناواحذاأيضاهمليكونوافيكوأنافى
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