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اولبعـة

4المسيحىالفكرتاريخ
القاهرةlrgnبصالثقافةدارعنصدر

نشرإعاذةاؤإفتبانقايستخدمانيجوزفالللداراحقحقجميع
حقوحدهوللناشرالناشرنبلىنبدمنهءجزاىاومييجوبهمسبانطبغاو

242199اكأط3krألالظبعإعابه

25299EIبئالكتببداراالبداعرقم

برسيوشىخمع

العربسجلبمطبعةطبغ
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Iالحتلب

لسيحىاالفكرتأريخمنالرابعءالجزهو

خلقدونيةمجمعبعدالكنيسةفىحدثتالتىاألحداثعلىيركزالذىءالجزوهو
طبيعتينلوجودمؤيدبينالمجمعهذاقراراتبشأنالكنيسةانقسمتفقدمo4اسنة

تحولبلفقطالفكرىاالختالفعلىاالتقساميقتصرلمولذلكومعارضللمسيح

اخضاعرأىكلأصحابوأرادواضطهاداتبJ91مظاهراتإلىالرأىاختالف
فىأحياناوزوجاتهمنOااألباطرةوتدخلبالقوةولواآلخالرأىأصحاب

الفريقضدالرومانىاالمبراطوريستعدىفريقsوصارالهوةوسعكاالخالفهذا

أبدأيتناسبyممLالفريقينبينالعداوةلمقدارسيذهلالقارأنوالشكاآلخر

طاهرقلبمنبعضابعضنانحبأنالعلمناالذىالمسيحروحمعوالالموضوعمعال
وبشدة

دافعترائعةفياديةبشخصياتنعجبالمشاحناتمنالخضمهذاوسطفىلكننا

والحرماناتوالصعوباتاالضطهاداتكلرغمالحقاعتبرتهعما

خصوماتيولذمحبةدونSالعقيدالبحثأننتعلملعلناللباحثينالكتابهذانقدم

أوصالهويقطعبلالمسيحجسدويقسم

محاولةورغمقرونعدةمروررغمباقيةمازالتالخالفهذاآثارأنأسفومن
الموقفتقيـيمإعادةالقيادات

فىبأبحاثهالعربيةالمكتبةأثرىالنىالباحثالمؤلفنذكرالكتابهذاننشرونحن

أذقبلانتقلفقدطباعتهبعدءالجزهذايرلمألنهونأسفاألربعةءاألجزاهذه
وإننعممسوداتهمنالكتابمادةلمجمعUأصدمنمجموعةوقامتللداريسلمه
بعديتكلملكنهالخضرىحناالقسالدكتورمات

الئقافةدار

http://www.ebnmaryam.com



http://www.ebnmaryam.com



عتويلتل

31ىصـىالكتابهذا

األولالفصل
الخلقدونىااساقفةرئيسوتنصيبمارسيانوساالمبراطورموت

1001000الكرستولوجيةاللورتيموثاوستعالـيمهىما

الثانىالفصل

ovfivtr1سنةمناألولليوناالمبراطور

ا6األسكندريةفىمرقصكرسىعلىخلقدوفمابطريركتنصيبا

اIافلسطينمناطقمعظموفىأورشليمفىالثورة2
vلاألوالعقائدكطالتيارا

Vا1008الثافىالعقائدىالتيار

20فلسطنفىالثورة

2ىفلسطينفىالثورةقائدثيودوسيوس

ثيودوسيوسالثائرالراهبوتنصيبأورشلـيمأساقفةرئيسطرد

220حااورشلـيمألساقفةرئيسأ
2400اإدوسياأوأفدوكيةاالمبراطورة

250000صـسأورشليمإلىيوبيناليوسعودة

YVخلقدونيةمجمعضدالقسطنطمينيةوفىأنطاكيةفىالثورة3

v2صالدباغأوالقصاربطرس

الثالثالفصل

13االواحدةالطبيعةتعاليمانتشار

2rلمونوفيزيةاLصفىسياسيةوتغيراتتطورات

10r3حسيليكوسبااإلمبراطوريزيةالمونوفالحركةنهضة

rfخلقدونيةمجمعضدداسيليكوسرمض
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الرابعلفصل

r9والطبيعتينالواحدةالطبيعةعقيدةمنوموقفهزينوناإلمراطور

4000هينوتيكنمرسوملالتحادزينونرسالة

الخامسالفصل

علىويعملالواحدةالطبيعةعقيدةيقبلanastaseانسطاسيوساإلمبراطور

Aityانتشا

119انسطاسيوسعهدفىوالالخلقدونيونالخلقدونيون

ه4افيليوكسينوس

57االكرستولوجيةفيلوكسينوستعالـيم

60100ا11ساويرس2

630انطاكيةعلىأساقفةمرئيساويرستنصيب

7Lالمتطرفةأواألوطيخيةالمونوفيسيةا

6900المعتدلةالمونوفيسية2

69110القدسالروحمنمريمالقديسةوحبلالمونوفيسية

المونوفيسيتىساويرسمفهومفىاالتحادعملية

8احالمسيحاالممشكلة3

السادسالفصل

Arايوسيتيوساالمبراطور

Arالدينيةاألوضاعتغيير
86الثالوثمنواحداالممشكلة

86تألمالثالوثمنواحدومشكلةالسيكيثونالرهبان

7الطبيعىاالنحاللللفسادقابلةالمسيحطبيعةكانتهل

91000000المعتدلالمونفيسيتىساويرسجواب

102ا0الالخلقدويوليانوسجواب
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حسLقيانواتباع

1051000الكلىالتغيرطائفة2

ا5ائيونلسماا3

15600000لألحداثيسوعجهلأوعلممشكلة4

السابعالفصل

اأوالالخلقدونيينالخلقدونيينبينالعنيفوالصراعيوستينيانوساإلمبراطور
124المسيحيةونشربالتبشيرمامهاها

4االوثنينضدواالضطهادالعنفاستعمال2

اليهوداضطهاد3

f0السامردنمنموقفه

I111الهراطقةمنموقفه5

100اhثيودو

الثامنالفصل

vىاوالخامسالرابعالقرنينفىالكريستولوجيةالحالفات

1YNالمسيحناسوتعلىوالتشديداألنطاكيةاالزدواجيةالمدرسة
االطرسوسىديودوريوساالسقف

ااحياته

12اااالكهنوتيةللدرجاتارتقاوه2

r12الكريستولوجيةتعايى
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األملىلنصل

أالخلقدونىأأساققةرئيسوتنصيبمارسيانوساالمبراطورموت

ولكن7o4سنةيناير6Yفىخلقدونيأوكانمارسيانوساالمبراطورمات

مسامعإلىالخبرهذاوصلوعندما1فبرايرنصففىإالالخبرئعرفلم
الفرصةهذهانتهزواالمسيحليسوعواحدةبطبيعةيعلمونالذينالالخلقدونيين

ئدDionysiusUديونيسيسبانوخاصةطويلةمدةمنبشموقينتظرونهاكانواالتى

فخرج2مصرصعيدفىالوقثذلكفىوكانالبالدعلىوالمسيطرالحامالجيش
كاساربرمكنيسةإلىوانطلقواالرهبانمنجداكبيروعددالالخلقدونيينمعظم

Caereumاألساقفةرئيسبروتوريوسكهنةمنهاوطردوااإلسكندريةمدينةئ

جديدأساقفةرئيسلحزجهموأقامواrالحاكمةالسلطاتعليهمفرضتهالذىالخلقدونى
القطتيموثاوسيدعى

وطوللضخامتهبهاستهزاغاالسمبهذالقبوهخصومهبأنالبعضاعتقدولقد
واالضطرابالصخبمنجوفىفىالالخلقدواألساففةرئيستنصيبوتئم1قامته
ورهبانكلهاالمدينةكانتبينماالشهرنفسوفى457سنةمارس16يومفى

منالجيشرئيسديونيسيوسرجعوانزعاجواضطرابقلقالةحIءالصحرا

الموقفعلىوالسيطرةالثورةإلخمادوالعنفالقوةاستعمالأرادوعندئذالصعيد
ديونيسيوسوكانالالخلقدوقتيموثاوسالجديداألساقفةرئيسعلىبالقبضفأمر

يرجعوأنالثائرينتورةجهايخمدأنيستطبعفعالةوسيلةالقوةاستعمالبأنيعتقد
األساقفةرئيسعلىالقبضفابئالشديدلألسفولكنالمدينةإلىوالسالمءالهدو

10096citopSamuelCV160148PcitنopFrendCHW1

rfnصاللهمدينةةكنيرسغأمدالدكور
278citopMartinvetFlicheAugEgliseLdeHist10095citopSamuelCV2

Bandy2822

404395GrandleGregaOriginedeoEglisedelHistNovMarronHDanielouJean3

279citopBardy4

2805
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28يومففىوالغضبالثورةإلىوالرهبانالشعبمنبأتباعهفعjczلالخلقدو
رئيسيروتوريوسفيهايقومكانالتىالكنيسةإلىالثائرةالجماهيراندفعتL7o4رJم

الشنيعالعملبهذاالشعبيكتفولموذلمجوهالدينيةبالخدمةالخلقدوفمااألساقفة

فىجثتهخرتذلكوبعداإلسكندريةمدينةوسطفىجسدهعلقوابلللريع

البعضويعتقدءالهوافى1ررمادإلىتحولتأنإلىالجثةاحرقتوأخرأالشوارع
الالخلقدونىتيموثاوسالجديداألسقفهوالمحزننيعالشالعملبهذاقامالذىبأن
ءوالغوغاالشعببأنفيعتقدونمعهمنتفقونحناألغلبيةوهماآلخرالبعضأما

أمثالالمؤرخـينبعضانعلىYالجريمةهذهارتكبواالذينهمالمتعصبةوالجماهير
rالجنودهمبروتوريوساغتالالذىبأنيعتقدزكريا

مدينةإلىللرجوعتيموثاوسءاستدعاإلىالحاماضطرالشعبيةالثورةهذهوأمام

الالخلقدونينلحزباساقفةكرئيسعملهوممارسةاإلسكندرية

الكرستولوجيةاللورتيموثاوتعاليمهىما

رفضفانهنشرهاوحاولكيرلستعاليمقبلاإلسكندريةأساقفةرئيسأنمع

معمخلوطةأوممتزجةواحدةطبيعةبوجودتنادىالتىأوطيخاتعاليموجزئياكليا
حاولولكنالمتجسدالكلمةفىواحدةطبيعةبوجودأيضاهوعفمفلقدتوهالuا

شخصفىوناسوتالهوتبوجودفنادىوالناسوتالالهوتعنصرىبينيمئزأن

الالهوتبيناختالطأوتغييرأىيحدثلمبأنهأيضايعلمأنهوكمايسوعالمسيح
فىطبيعتينبوجوددىنا5iابأوطيخااستهزأأنهكمااالتحادعندوالناسوت

االصطالحاتبأنتيموثاوسويعتقدitالتجسدبعدواحدةوطبيعةالتجسدقبلطمةال

Afrcitop280BardyGFlicheAug1رسغاسد

صوالحديثةالقديمةالمسيحيةالكنيسةتاريخموسهـيمفانلورنـىيوحنا
bookHandADDGreenGSamuel3934citopHurphy9857P3TomeHefele

Tixeront302298PReformationtheofdawntheToAREApostolicthefromHistof

281citOpBardyG1081033T

281citonBardyG10096SamuelCV172170citopZacharie3

4538citopMurphy4
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ملموسةحقيقةإالتعنىالمترادفاتكلهاأقنوميروزوبونطبيعةوهر

1المسيحيسوعالربشخصهىمحسوسة

ضدالثورةAqىiاالمونوفيزيتىالحزبيرأساللورالقطتيموثاوسكان

ولقدمنفاهفىديوسقوروسمعكانrأنإذالنفىمنعودتهبعديروتوريوس

قراراتأنيعتقدكانألنهالناسمنكبـيرعددضحيئهاراحالتىالمريعةالثورةنجذهقام
هرطقةتعتبرالوكيفشنيعةهرطقةتعتبرليونالبابارسالةوتعالـيمخلقدونيةمجـمع

كانتيموثاوسبأنصحيحمتميزتينطبيعتينبوجودوتنادمفهومهتخالفوهى
يوجدالذلكعلىءوبناالواحدشخمالمسيحفىوالناسوتالالهوتبوجوديعتقد

التعاليمبأناعتبرولكنهالمتجسداللهلكلمةواحدةطبيعةواحدجوهرواحدإقنومإال
الواحدالمسيحتقسمألنهاهرطوقيةتعالـيمهىالمسيحفىالطبيعةبازدواجيةتنادىالتى

أفسسومجمعكيرلسالقديسرفضهاالتىالتعاليموهىمسيحينإلىالواحدواالبن
يقبلفكيفالهرطقاتبهذهLpناألنهبالحرمنسطوريوسعلىحكمالذىاألول
حسبالمخالفةالتعالـيمهذهمثلوكـيرلسدسقوروسخليفةتيموثاوسوهو

أءاآلبالتعاليماعتقاد

لنشرومتحمسالحزبهمتعصباالالخلقدونىاألساقفةرئيساللورتيموثاوسكان

جلسفعندماولذلكيسوعالمسيحفىواحدةطبيعةوجوديعنىالتوحيديةالتعاليم

رأسهالذىالمجمعهذافىتقررولقدمجمعلعقدحزبهSدمرقسكرسىعلما
يأقىمااللورتيموثاو

أساقفةوتعينالمصريةالكنائسمنالخلقدونييناألساقفةكلأوبعضطردا

2منهمبدألمونوفيزيتيين

Yأساقفةرئيسليونالباباورسالةوقراراتهخلقدونيةمجمعحرمبلالرفض
التىالعقيديةToولالرسالةوهىالقسططبنيةأساقفةرئيسفالفيانإلىروما

rالمسيحفىوالناسوتالالهوتالطبيعتينووحدةالتجسدصتشرح

191ParisNauFEddoineChalcedefinitiondeladeRefutationAelureTimothee1

4538Murphy22913po

8608573THefeleL477473pcitopHerzogSchaffmonophysistesnewThe2

31ز
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الثلفىلفمقل

األيلليـوناإلمبراطور

toyiviسنةمن

سنةفبراير7فىالشرقفىاإلمبراطوريةعريقLاألولليوناإلمبراطورتربع
V5fاإلمبراطورراسعلىالتاجووضعالحفلبمراسيموقاماأخلقدونياوكان

يحتاجليوناإلمبراطورنr5أوعناتليوسعناتولالقسطنطبنيةأساقفةرئيسالجديد

الكثيريجهلكانألنهوالعقائديةالكنسيةالمشاكليخصفيماوخبرةتمرينفترةإلى

منها

uالمعارضالخلقدونيياحزبضداضطهادبحملةاإلسكندريةأساقفةرئيسم

واتصاالتعالقاتولهم4جداءأثرياالحزبهذاءأعضابعضوكانrلحزبه

يقفلمولذلكوتشجعهمخاقدونيين11جماعةإلىتميلكانتالتىالحاكمةبالهيئة

الالخلقدونىتيموثاوسممنهاالتىاالضطهاداتهذهأمامالخلقدونيينحزبءأعضا

األبولونوريوسيةبالهرطقةالالخلقدونيينواتهموااإلمبراطورإلىشتكواابلصامتين

Uبالهرطقةأبولوناريوسبهاناالتىالتعاليمعلىحكمتقدالكنيسةوكانت

التعاليمبنفسينادالذىتيموثاوسعلىالحكمالجديداإلمبراطورمنوالتمسوا

هذاإنوقالواللورتيموثاوسانتخابعلىبشدةاعترضواالخلقدونيونأنهمكما

يجبلكعلىءوبناقانونياانتخابايعتبرفالالفوضىمنجوفىتئماالنتخاب
6خلعه

158156pcitopFrendCHW1

272266p3VolStddBosedupWilliam2

110104pvol3TixerontJ3

165161pcitopFrendCHW4

oth544صالثانىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضوىجسجرحناالضر

10596SamuelcvألجHisecclEvagrius283180pcipopGrayRT6
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مساعدتهطالبينالجديداإلمبراطورإلىالالخلقدونيونأيضاكتبالوقتنفسفى

الشكاوىأيضاأرسلالبعضأنكماlاألساقفةرئيستيموثاوسوتأييدcلهم

أسـاقفةرئيسإلىوكذلكرومافىالبابـاإلىاإلسكندريةأساقفةرئيسضد
2القسططينية

فىنفسهاألولليونالجديداإلمراطوروجدالعقيديةالكنسيةالمشكلةهذهوأمام

حزبكلوكانومساعدتهتدخلهيلتمسانالحزبينإنيعملفماذاحرجمأزق
وعلىالالخلقدونيينحزبفاناآلخرالحزبعلىلالنتصارمساعدتهفىطبعايأمل

طبيعةبوجودىzيناكانالتعصببروحغيرفالذىتيموثاوساألساقفةرئيسرأسه

طبيعتـينبوجودتعلمالتىليونالبابارسالةأنويعتبريسوعالربشخصفىواحدة

لهبالنسبةأيضايعنىطبيعتـينوجودأنكمامسيحـينإلىالواحدالمسيحقسمتقد

قبولهيمكنالوهذاالناسوتاإلنسانوابنالكلمةاللهابنابخينوجود

واحدوربواحدمسيحإاليوجدالaNألاألمركلفمهمامحاربتهيجـببلال

ليونرسالةرفضفقدذلكعلىءوبناالمسيحيسوعالسيدوهو4واحدوسيد

ونيةخلقلهمجمعوقرارات

عفمأنهإذالمجمعوقراراتليونبرسالةطبعاتمسكفقدالخلقدونينحزبوأما

أواندماجبدونتئماالتحادهذالكناألخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعتـيئبوجود
مريمبطنفىبالناسوتاتحداللوغوسالكلمةاإللهيةالطبيعةإناختالطأوانفصال

لهواحدوسيدواحدوربواحدمسيحبلابنانأومسيحانيوجدccالعذرا

األخرىعنالواحدةمتميزتانطبيعتان

جاهدايعدملليوناإلمبراطوروكانبعقيدتهمنهماكلمصرفىالحزبانتمسك

عقدفىاألمربدايةفىفكرفقدولذلكالحزبنمصالحةعلىالسلطةإلىوصولهمنذ

10596SamuelcvHisecclEvagrius283180PciponGrayRT1

281citopGradyRT2
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أساقفةرئيسعناتولأنعلىجديدمنخلقدونيةمجمعقضيةفىللنظرجمع
علىrمجمععقدفكرةعناإلمبراطورقغدلاالقتراحهذاعلىيوافقلمالقسطنطينية

منوطلبسؤالـنعلماتحتوىرسالةاإلمبراطوريةأساقفةكلإلىأرسلاإلمبراطورأن

iكانهلخلقدونيةبمجمعخاصاألولوالسؤالعليهمااإلجابةوالرهبانالساقفة
هللورالتيموثاوسبسيامةخاصالثانىوالسؤالقانوقغيراوفانونياالمجمعهذا
اإلسكندريةفىأساقفةكرئيسبهاالعترافيمكنوهلقانونيةرحميةبطريقةسيم

المجامعاجتمعتاألبرشياتإلىاإلمبراطوررسالةوصلتوعندماالمرقسىللكرسى
لالمبراطورأعلنوااسقفا1600حوالىاألساقفةكلبأنالنتيجةوكانتالرئيسية

ويعقوبحمعانالرهبانمنكلأنكماقراراتهبكلواقسكخلقدونيةمجمعقانونية
معواتفاقهمموافقتهمأعلنواعصرهمفىالرهبانأشهرمنوهموفاراداتالكورشى

خارجاألساقفةكلإجاباتفابئتيموثاوسبموضوعيتعلقفيماأمانيةخلقدومجمع
قانونيةتكنلمسيامتهأنعلىتقريبامتفقةكانتمصرفىالخلقدونىالحزبواتباعمصر
rخلعهويجب

يرغبكاناإلمبراطورأنعلىمنصبهمنألUتيحوثاوسئخلغبأنالمنتظرمنكان
تعيشوحتىالالخلقدونىالحزبمعالصراعيتفالكىسلمياحأليجدأنفى

بعضإليهوأرسلخلعهفىوالحاشيةاإلبراطورفماطلسالمفىواإلمبراطوريةالكنيسة
رفضهعلىأصرولكنهالطرفـينيرضىوممطحلإليجادمعهوالتفاهملمناقشتهءالوسطا

فيفقفقدولذلكليونالباباكتبهاالتىالعقائديةوالرسالةخلقدونيةمجمحلقرارات
مرةالمدينةهاجتافيبهذااإلسكندريةاهلممعوعندماالمنفىإلىسلوأيىعليه
عشرةحوالىالشعبيةالثورةهذهءأثنافىهلكقدبأنهزكرياالمورخويعرفناثائرةثانية
جمثالمنفىإلىاللورتيموثاوسأرمملفقدذلكمنوبالرغمشخصآالف

82281citopBardyG1

The476474citopencyHerzogSchaff860858p3ETomcitopHefeleL3

271268pDTSbosedopwcouncilsecumenical

القدبمةالمسيحيةالكمبسةتاريخrlvVIAصالمسيحيةالكنيسةيختلىسابقأدكرالكسندروس
230سابقاصذكرةفاموسهيملورذديوحناوالحديثة
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فىأو9o4لرديسمiسراخلعثمسنةعشرخمسمنيقربمافيهقضىيث
6041ينايرأول

اإلسكندريةفىمرقسكرسىعلىخلقدونىبطريركتنصيبأ

يدعى2باخومىراهبإلىاألنظاراتجهتاللورتيموثاوسوئفىخيغأنبعد
Salofaciolسالوفاكيولوسأوسالوفاكيولبلقباشتهرلكنهتيموثاوسايضاهو

aJiءالبيضاالعمامةصاحبأىلحهSalofaciolusأو

وكانم74منةفىسمرقكرسىعلىلألساقفةرئيساسالوفاكيولنصئبولقد

اللورلتيموثاوسالتابعالالخلقدونىالحزبيقبلهفلمولذلكخلقدونياالرجل
روحأظهرسالوفاكيولفإنذلكمنوبالرغممعهالشركةالحزبهذاءأعضاورفض
وضعفقدالالخلقدوفماالحزبمعوالتعاونللمصالحةمناسباتعدةفىيدهومذالمحبة

iاحمهمئذكرالذيناألساقفةقائمةإلىالخلقدوقالمجمعخلعهالذىديوسفوروسسم
رئيسأنعلىالمؤرخـنمعظماتفقولقدfمنهااحمهحإلققدوكانالقداسءأثنا

الحزبمعومتعاونامتسامحالطيفامحبأساميةبأخالقيتمتعكانالخلقدوفىألساقفة
ئحبونهكانواالالخلقدونينمنبهبأسالاعالفابئولذلكالخلقدوفىغير

مصرعلىءهدووسالمعهدهفىjساولقدمعهالشركةرفضواولكهمومجترمونه

عبهاموعلى

نجلسطينمناطقمعظموفىاورشليمفىالثورة2

فلسطينوفىأورشليمفىخلقدونيةمجمعبعدوقتالصراع

المسيحيينالحزبنبينمصرفىمحزنأمؤلماداميآوالقتالعنيفاالصراعكان

169158pcitopFrendCHW2419pcitopGrayRT1

165160pcitopFrendCHW2

Evagrius284citopBardyG168160citopFrendCHW1081053TixerontJ3

112ecclHist
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قلقحالةفىمصرعاشتفلقدخلقدونيةمجمعبعدوالالخلقدونىلخلقدونى

قراراتبتطبيقاإلمبراطورأمرأنمنذسنواتتسعحوالىوحربوانقسامواضطراب
مرقسكرسىعلىجلسأنإلىاإلمإراطوريةكنائسكلعلىخلقدونيةمجمع

وفظاعةبشاعةالسابقةصفحاتافىرايناولقدالخلقدوفىاألساقفةرئيسسالوفاكيول
الحقيملكبأنهيعتقدمنهماكلوكانمصرفىالمسيحيانالحزبانبهاقامالتىالحرب

ومنمنهماوالمسيحويقتلئقايليضامنهماكلكانوألجلهالمسيحباسمالحقوكل
أبرشياتفىالشديدلألسفأيضاحدثماوهذاالراعةكلطبرالداميةحروبهما

وفلسطينأورشلـيم

مجمعقراراتعلىيوقعوالمأسقفاا3المصرييهمااألساقفةأنسابقارأينا
انفضاضقبلالمسيحشخصفىطبيعتينبوجوداالزدواجيةالتعالـيمورفضواخلقدونية

اإلمبراطورىالفرمانإصدارحالالثورةاندلعتمصرإلىرجعواوعندمانفسهالمجمع

مجمعبعدفلسطينفىتقريباثtموهذاخلقدونيةمجمعقراراتبتطبيق

علىجداسريعةنظرةنلقىأنعلينايجببالضبطحدثمانفهمىولخلقدونية
قبلهاوماالوقتذلكفىالمنطقةعلىيسيطرانكانااللذينالعقائدينالتيارين

األيلمقائدى11التيار1

ينتشربدأولقدالمسيحيسوعشخصالربفىواحدةطبيعةبوجودالتعليمهو
بصفةالشرقبالدبعضوفىخاصةبصفةمصرفىومرموقةكبيرةمكانةويحتل

فابئابولوناريوساألسقفظهورقبلجزئيامعروفاكانالتعليمهذاأنواحعامة
كيةpاسقففابئالشرقفىأوسعنطاقعلىنشرهعلىجاهدأعملاالخيرهذا
معجزيةبطريقةءالعذرامريمبطنفىوحلنزلالكلمةاللهاللوغوسبأدطعفم

إاليكنلممريمالعذرابطنفىحلالذىالكلمةاللهأواللوغوسهذاولكن

كائنكلمثلبشرياروحايأخذولمالمتجسداللهطبيعةيعنىواحدةطبيعة
فىحلاللوغوساوالكلمةإنبلالبشريةحJlواالجسدمنمكؤنبشرى
يكوناألبولوناريوسىالمفهومفبحسبالبشريةحJابدلالمسيحيسوعاإلنسان
بشريةروحبدونبشرىوجسدالمتجسداللوغوساللهالكلمةعنعبارةيسوع

عفمفقدولذلكالمسيحيسوعفىالبشريةالروحمحلحلاللوغوسالكلمةألن
عينهاالعقيدةبهذهأريوسعفمولقدالواحدةالطبيعةبعقيدةبعدفيماوأتباعههو
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يألىبماالعقائدتاريخفىالعقيدةهذهوتسمىالمسيحفىواحدةطبيعةوجودعنى
اSarxVerbeChairLogosFleshLogosجصدغوسللوا

ثانىالعكائدىالتيار2

قبلهوماالوقتذلكفىالكنائسعلىيسيطرنTLالذىالثانىالعقائدىالتيارأما

علمتفقدطبيعتينبوجودالتعليمفهووالقسطنطينيةأنطاكيةكنائسعلىوخاصة

يسوعالربشخصفىاألخرىعنالواحدةمتميزتينطبيعضينبوجودانطاكيةمدرسة
الطبيعةتعاليمبنشرابولوناريوساألسقفبعدوفيماأريوسبدأفعندماالمسيح
ويهدميهددالذىالداهمبالخطرالوقـتذلكفىالعقائدءعلمابعضشعرالواحدة

واحدةطبيعةبوجودينادونكانواالذينفابئالمسيحفىطبيعتينبوجودالتعاليم

يوجدالبأنyعلمواألنهمالمسيحمنالناسوتمالشاةخطرفىانزلقواالمسيحفى
ylالروحمحلحلالكلمةألنفيهبشريةروحبدونجسدالمتجسدالكلمة

فىواحدةطبيعةوجودعقيدةتبنتالتىالجمأعاتاألريوسيةظهورأنويبدو

هذهدراسةإلىانطاكيةفىالعقائدءعلمامنجماعةدفعتيسوعالربشخص

riحوالىفىتظهربدأتالجماعةهذهبأنيظنماوعلىجادةبطريقةالتعاليم
الوقتذلكفىالكنيسةفىمشهوريناقطابمنالقادبعضبعدفيصاإليهاوانضم

ءالهوقامالموبستىريوسدوثوالذهبفمويوحناسىالطرسودوريوسديوأمثال
العنيفبالهجوموثيودوريوسديودوريوسوخاصةاألنطاكيةالمدرسةمنوآخرون

المزجيةالتعاليمأنطاكيةمدرسةرفضتفلقدواألبولوناريوسيةاألريوسيةالتعاليمعلى
أىاالزدواجيةبالتعاليمنادتبلالمسيحفطالواحدةالطبيعةوتعاليمالخلطبةأو

الفكرتاريخفىالعقائدىالتيارهذاويسمىيسوعالمسيحفىطبيعتينوجود

اللوغوسأوإنسانالكلمةاآلتيةبالعباراتالكرستولوجىالمسيحى

uناالمدرسةهذهمعلمىفانAnthroposManWordHommeVerbecإنسان

مكاإنسانفىالناصرىيسوعاإلنسانفىتجسئداللهابنأوهاللكلمةاللوغوسبأن
ىابفىرأواأخهمكاملدوجسعاقلةبشريةروحمنمكؤنإنسانالتكوين
أبولوناريوسجماعةتبنتهاالتىالعقيدةالمسيحيسوعالربشخصمنالبشريةالروح

رئيسنسطوريوسونفىوخلعبحرموحكم1f1سنةفىاألولأفسسمجمعوعقد
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ابنينبوجودعقمأوالواحدالمسيحقسمبأنهاعترألنهالقسططنيةساقفة
بلابنينأومسيحينبوجوديعلملمنسطوريوسأناألمرحقيقةوفىومسيحين
طبيعتينبوجود

الشرقفىتنتشرتمييزهايمكنالبطريقةالطبيعتينخلطأوالمزجيةالتعالـيمبدأت

فلقداأليادىمكتوفىيقفوالمأنطاكيةمعلمىولكنالرهبانيةاألوساطفىوخاصة
الذىكتابهمسنةالتعاليمهذهضدريطسjثيوداألسقفالعالمالراهبكتب
بوجوديؤمنونالذينكلإلىعامةبصفةموجهاالكتابهذاكانالشحاذيدعى
أديرةأحدرهبانرئيسأوطيخاإلىخاصةوبصفةالمسيحشخصفىواحدةطبيعة

التىالمشهورةالجصلةكثيرامستعمألهتعافىاستمرأوطيخاأنعلىالقسطنطنية

ةوهىابولوناريوستعالـيممنجملةهىبلكيرلسالقديستعالـيممنأنهااعتقد
ائدىالعقبخطئهاوطيخااقناعالبعضحاولالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةال

وتعايىأوطيخابحرموحكمfinسنةفىالقسططينيةفىمجمعفاجتمعيقبلفلم

وذاتالكثيرةبعالقاتهيتمتعوكانالحكمهذارفضالقسطنطبنيةرهبانرئيسأنعلى
عقدولذلكقضيتهفىللنظرآخرمجمععقدفطلباإلمبراطورىالبالطفىالنفوذ
449سنةفىالثافىأفسسمجمع

افسسالمسكونىالمجمعهذاإلىجاعتالتىالساحقةاألغلبيةأنالمالحظومن
كبيرعددءجافلقدالطبيعتينتعليمضدأوطيخايؤيدونالذينمننتSأjالثا

رأسهمعلىوكاناألخرىالبالدوبعضسوريامنكـبرعددثمالمصرلمحنالرهبانمن
Iنسطوريوسلتعاليمالشديدةبمعارضتهمعروفاكانوالذىالسريافىبرسومالثائراهب

المؤرخـنبعضفيهرأىولقدأوطيخاالقسطنطينيةرئيسمعوتعاطفهاالزدواجية
tالنساطرةضدوثائرامتعصبامتغطرسامشاغباشخصا

أورشليمأسقفيوبيناليوسوكاناالسكندريةبطريركسديوسقوروالمجمعهذارأس
وكاناألولأفسسمجمعفىكـيرلسللقديساأليمنالذراعكانفلقد2الرئيسنائب

CatalogueWright5915882THefele106105Camelot532528PGrillmierA1

الثانىأفسـىمجمعالثالثالمجلدالمسيحىالفكرتاريخsرجاجرحناقد1
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الثافىأفسسمجمعفىديوسقوروسبجاثبالواحدةالطبيعةعنالدفاعفىعامألشيطا
تمسكولقدوتعالمحهأوطيخاقضيةفىجديدمنللنظر9iiسنةفىالمجمعهذااجتمع
الكلمةطبيعةواحدةطبيعةإالتوجدالانهبفكرةالقسطنطبنيةديررهبانرئيسى

التجسدقبلالمسيحفىطبيعتينوجودقبلأنهعلىيسوعالمسيحفىالمتجسد

استخدمتالثافىأفسسمجمعرياسةبأنالعقائدمعلمىمنمحنيروناعتقدولقد
رومابابااطلقفقدولذلكاوطيخاتعالـيمالجميعيقبلحتىواالرهابوالعنفالقوة

أوطيخايراعةالثافىأفسسمجمعحكـمولقداللصوصمجمعدالمجمعهذاعلى
وكرامتهمركزهإلىواعادته

أفسسمجمعفىسيئةمعاملةوعوملواوضربوااهينوابأنهمادعواالذينءاآلبااما
ورسائلطويلنقاسوبعدلإلمبراطورالشكوىورفعوابرومااتصلوافقدالثانى

خلقدونيةمدينةفىo4اسنةفىالرابعالمسكونىالمجمععقدتقررأطولوخطابات
r6حوالىحضرهولقدبولخارياواإلمبراطورةمارسيانوساإلمبراطوربعقدهأمروقد

وتعالمحهأوطيخاالقسطنطينيةديرررئيمشكلةالمجمعهذاءآباناقمثولقدأسقفا
الرسائلبعضدراسةالمجمعءآبااضطرفلقدالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودالخاصة
الشهيرةالرسالةوكذللثنسطوريوسإلىكـيرلسالعظيمالقديسرسالةمثلالعقائدية

أساقفةرئيسفالفيانوسإلىالكبيرليونالباباكتبهاالتىTnmeالتومتدعىالتى

أقوالبعضدرسواأنهمكماالثانىأفسسمجمعفىالرسالةهذهتقرألموالقسططبنية
والمقارنةوالتنقيبالبحثفىكلهاليومقضواأنوبعداألخرىءاآلباوكتابات
منصبهمنوخلعههوتعاهوحرمهالمجمعفقرراوطيخاهرطقةلمعظمهماتضح

البعضحاولاإلسكندريةأساقفةرئيسأيضاديوسفوروسخلعقررالمجمعأنكما
وخاصةالقراراتهذهورفضاالحتجاجبزسوميقودهمكانالذينالرهبانوخاصة

إلىوديوسفوروسأوطيخابرجوعطالبواأنهمكماالمسيحئطبيعتينبوجودالتعليم
قضاياعدةفىنظرأنبعدالرابعالمسكونىالمجيعوانفضيفلحوافلممنصبيهما

ىأخ5

فلسطينفـىالئدورة

علىيوقعوالمخلقدونيةفىأسقفااالمصرييناألساقفةبعضأنومع

http://www.ebnmaryam.com



فانالمسيحفىطبيعتينوجودوعقيدةليونرسالةقبلالذىخلقدونيةمجمعاترار

إالتندلعلمواحدةطبيعةبوجوديومنونالذينالمصريونبهاقامالتىالشعبيةالثورة

خلقدونيةوتعالـيمقراراتبتطبيقيطالبانفرمانينماركيانوساإلمبراطورأصدرأنبعد

اirوالثاtoyسنةفبرايرVفىJاألوالفرمانصدرولقداإلمبراطوريةصفى
L52سنةسtOويرفضونالواحدةالطبيعةتعلـيميقبلونالذينالفلسطبنيونأما

مسامعهمإلىافيوصوللuوداميةعنيفةثورةثاروافقدالطبيعتينتعليم

فلسطينفىرةالتقائدئيولوسيوس

عاميةاإلسكندرإلىذهبوالقسوةبالعنفاشتهرفلسطبنىراهبثيودوسيوس

ffvوفىأوطيخاهاجمالذىثيودوريطساألسقفضدثوريةتعليميةبحملةوقام
فأمراإلسكندريةأساقفةرئيسديسقوروسعلىكالمهفىتطاولمصرإلىرحلته
يبنوأفاجريوسالمؤرخعنهوقالالمدينةبهوطافأجربجملعلىوأركبهبجلده
orيوجدحيثمااالضطرابثيودوسيوسالراهب

الواحدةبالطبيعةيومنونالذينالرهبانمنكبيرعددمعثيودوسيوسذهب

علىشددمارسيانوساإلمبراطورلكنrرأيهعنللدفاعخلقدونيةمجمعلحضور
منهمالمدينةءإلخالوسعهjىماكلوعملبلالمجمعإلىالرهبانخولcمcع

ثورتهميتجنبحتى

فىمتخفينخلقدونيةمدينةإلىحضرواالرهبانمنكبيراعدداأنالبعضويعتقد
مدنيةثياب

بوجودتعلمالتىليونالبابارسالةقبلقدخلقدونيةمجمعأنثيودوسيوسعلموقد
العالـمالراهببعودةحكماأصدروانهمنفصلتينغيرمتميزتينطبيعتين

القديسحرماناتبنودبعضضدوكتبالطبيعتينعندافعالذىثيودوريطس
موقفهغيرقدأورشليمأساقفةرئيسيوبيناليوسأنعرفكمالنسطوريوسكيرلس

276citopسChriLutteBardyG1
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وخلعأوطيخابحرمحكمالمجمعوأن1بالطبيعتينالمنادينإلىوانضمجلسةأولمت
اإلسكندريةأساففةرئيسديوسقوروس

كانواالذينالرهبانمنالغفـيرالجمعمعخلقدونيةمدينةثيودومميوستركعندئذ

المجمعفىكانتالتىالوفودبعضقبلإليهافوصلأورشلـيمإلىراجعاوقفلمعه

الكنائصرفىيعطوكانهوتعاخلقدونيةمجمعضدمناديأالتائرالراهبجالوقد
جاعبابىحكمألنهالهراطقةمجمعبأنهخلقدونيةمجمعوصفوفدالشعبإلثارة
أفسسأزمةفىاألنطاكىاليوحنتقديرهفىفدمالذىريطسثيوداألسقفوتبرئة
يحكـمالذىبأنإذنيمكنفكيفكـيرلسالقديسلحرماناتونقدأتحليألاألولى
حكمهخلقدونيةمجمعيصدرابولوناريوسيةبأنهاكـيرلسالعظيمالقديستعالـيمبعضعلى

المجمعبأنهذايعنىأالأيضااألبروشيةوفىالمجمعفىمكانتهإلىوارجاعهيراعته
نسطوريوسبهاLpوناتمسكالتىالطبيعتينتعاليمعنودافعثيودوريطسبرأالذى

رئيسجيوفنالوأنضلقدالواحدةبالطبيعةالخاصةكيرلسالقديستعاليمورفض

وخانموقفهوغرالطبيعتينحماعةإلىانضمإذعطمىخيانةارتكبأورشلـيمأساقفة
التعالـيمهذهقبلعندمابرعايتهيقومالذىأورشلـيمشعبوخانوتعالمحهكيرلصر

فيهموبثتومشاعرهمالناسعواطفاثارتثوريةناريةعظاتهكانتاالزدواجية
JJمذابححدثتولقدالخلقدوقالحزبومقاتلةلمحاربةوالحماسالحزلمالتعصبح

jrالخلقدووالشعبالرهبانبينداميةومعاركمريعة

aرئيساوسيوئيودالتائرالراهبوتنصيبأورشليمأساقفةرئيسطرد
اورشليمألساققة

أفسسمجمعفىكيرلسالقديسمساندأوقفقديوبيناليوسأنرأيناأنسبق
رأيناهكماالساميةالمراكزبعضإلىللوصولريوسنسصضدfryاألول
نائباوتعينالثانىأفمسممجمعفىمكيرلخليفةديوسقوروسبجانبيقفأيضا

474pcitopHerzogSchaffMonophysitesNewThe1
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وفىالواحدةالطبيعةعقيدةعنأوطيخاJJvcديوسقومعيدافعوكانلرئيس

الثافىأفسسمجمععنيدافعونالذينمناألولىالجلسةبدايةفىبدأخلقدونيةمجمع
قبلتالساحقةاألغلبيةوأنتغيرقدالجوبأنادركعندماولكنالواحدةالطبيعةوعن

هراطقةثيودوسيوساعترهمالذىالحزبهذاإلمماانضمليونورسالةالطيعتينتعالـيم

الوسائلبكلمقاومتهمويجب

رئيسيوبيناليوسوصولقبلأورشلـيمإلىرجعقدثيودوسيوسالثائرالراهبكان

أساقفةرئيسوضدخلقدونيةمجمعضدبحملةالرهبانبعضمعوقامإليهااألساقفة
وصولهقبليوبيناليوسوضدالمجمعضدالجويهيئواأناستطاعواوبذلكأورشلـيم
انفضاضمنأسابيععدةبعدأورشلـيمإلىاألساقفةرئيسوصلفعندماOlللمدينة
بوعدهوذكروهوالعلمانيونليروسواالرهبانمنجداكبيرعددإليهءجاالمجمع
ثمالواحدةالطبيعةعقيدةتأييدأىالرابعالمسكونىالمجمعلحضوررحيلهقبل

التعاليمإنكاربينيختارأنمنهطلبواوأخيراالوعدلهفاخيانتهعلىبشدةوعنفوهالموه

Yاألبرشيةمناالنمسحابأوخلقدونيةمجمعفىبهااعترفالتى

وتمسكوالشعبوالرهبانليروساطلباورشلـيماساقفةرئيعريوبيناليوسرفض
القسطنطبنيةإلىجهربأنفاضطرrاألسقفقتلالبعضفحاولخلقدونيةبقرارات

الرهبانمنكبيرعددقامفقدحاميةومعاركثورةاندلعتوهناfلحياتهإنقاذا

قراراتقبلواالذيندالمريعالفظيعالوحشىبالهجومواكليروسالشعبوبعضى
كيرلسكلماتهى3فرنديقولكماالعامةالصرخةوكانتcخلقدونية

للمدينةالمجاورةديرةlارهبانءجاولقدIiأالمتجسداللوغوسطبيعةهىواحدة

والخوفالذعروسادوشباباشيوخأوقتلواكثيرةبيوتاأحرقواكماوهاحاص

أنلذرجةالفوضىوسيطرتالصراخوارتفعأورشلـيممدينةواالضطراب

9593citopSamuelCV1ا
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1الثوارجماعةإلىفانضمواالفرصةهذهانتهزوااللصوصعض

ضحيتهاراحfIغزيرءالدمsفيهاسفكتالتىالمخيفةالمريعةالثورةهذهءأثناوفى

ثيودوسيوسالثائرالراهبالواحدةالطبيعةجماعةأقامالبشريةاألرواحمنكبيرعدد
قراراتعلىوقعواالذينواألساقفةالكهنةكلبطردقامواكماrعليهمأساقفةرئيس
الواحدةبالطبيعةالتعليمقبلواالذينمنوكهنةأساقفةمنهمبدالوعينواخلقدونيةمجمع

rديوسقوروسبتعالـيميتمسككانالذىالالخلقدونىالحزبمنأىالمسيحفى
وفىأورشلـيمفىكثيرةكنائسعلىوأتباعهثيودوسيوسالراهبهذااستولىوهكذا

انتشرتo4forcمنسنتينحوالىكأسقفعملهفىواستمرفلسطينكل

علىالمحافظةفىبذلهحاولالذىالمجهودمنبالرغمالصغرىأسيافىالفوضىخاللهما
fةحدلوا

إدوسياأوأفدوكيةاإلمبراطورة

اعتنقواالذينمنالثانىثيودسيوساإلمبراطورزوجةإدوسيااإلمبراطورةكانت

التعاليمهذهقبلوافلسطينرهبانمنجداكبيراعدداأنوبماالواحدةالطبيعةعقيدة
ءهؤاللمساعدةمالهامنكبيراءاوجزوقتهاكرستاإلمبراطورةفإنعنهادافعوا5

بتطبيقهاوأمراعتنقهاالتىالخلقدونيةالقراراتومهاجمةالتعاليمهذهلنشرالرهبان

العائلةكانتاألمرحقيقةوفىبلخرياجتهLJOYJAمارسياالجديداإلمبراطور
الثانىثيودسيوساإلمبراطوربينالخالفكانفقدممزقةمنشقةاإلمبراطورية

تفاهمءوسووفاقغيرعلىكانتاإلمبراطورةألنشاسعاإدوسياواإلمبراطورة
معشريكةإمبراطورةستصبحوالتىبلخريااألميرةزوجهاأختمعمؤلممحزن

الثانىثيودسيوساإلمبراطورموتبعدمارسيانوساالمبراطور

واإلمبراطورإدوسيااإلمبراطورةبينالمستمروالخالفالتفاهمءسوفبسبب

تركإلىإدوسيااضطرتبلخريازوجهااختوبينوبينهاناحيةمنثيودوسيوس
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وتضحياتهابمالهاافساعدتفيهاوأقامتفلسطيئإلىvf1حوالىفىلقسطنطينية

الراهبأيدتولقدوبعدهLالثورةقبلالالخلقدونينالرهبانالعديدةالكثيرة

مهاملتمسأإدوسيااإلمراطورةإلىكتبروماباباليونانمعrوأتباعهثيودوسيوس
وانسحاقالحقيقيةالتوبةعلىبلاالثورةعلىليسفلسطينفىانالرهبتساعدبأن

إشعالفىواألساسىاألولالسببهىاإلمبراطورةتكنلمشكوبدونrالفلب
استمرارهاعلىبهوحزلثيودوسيوسوتشجيعهاالماليةبمساعدتهاعملتلكنهاالثورة

LAنتشاروا

gtاورشليمالىيوبيناليوس

عرفانهوالبدالقسطنطبنيةإلىيوبيناليوسأورممليمرئيمأساقفةهربلقد
الهزيمةهذهاإلمبراطوريقبلفلمللخلقدونيينالعظمىبالهزيمةمارسيانوساالمبراطور

وثيوسدالقائدكفففقدولذلكالبالدلهاتعرضتالتىالفوضىوخاصة

orotheeإلىأورلثمليمأساقفةرئيسيوبيناليوسوإرجاعالثورةهذهعلىءبالقضأم
معاإلمبراطورجيشالتحمفلقدهيناسهألاألمرهذايكنلمولكن0كرسيه
الواحدةالطبيعةعقيدةعنللدفاعوالتعصببالحماسةامتألواالذينالالخلقدونيينالرهبان

بالقربالرهبانوجيشاإلمبراطورجيسالجيشانفيهاتقابلالتىالمعركةكانت

1الرهبانمنكبيرعددفيهاسقطساخنةمعركةنابلسمن

أساقفتهارئيسوإعادةأورشلـيممدينةعلىءاالستيالاإلمبراطورىالجيشواستطاع
حاولىالذثيودوسيوسورئيسهمللرهبانمطاردتهالجيشوواصلVكرسيهإلى

بأنالبعضويعتقدAالقسططينيةإلىسلوأيىعليهقبضولكنمصرإلىالهروب

سابقاصديهزاألولءالجزرسغأسددا
9592citopSamuelCV279276citpBardyG2
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سراحهاطلئولقدالقسطنطنيةفىسجنهءأثناجداكثيرةآالماقاسىيودوسيوس

البعضأنعلى1قاساهاالتىالعذاباتبسببأيامعدةبعدوماتovfسنةفى
فىاألديرةأحدفىاالقامةعلىثيودوسيوسأرغمتالسلطاتبأنيعتقداآلخر

vقبرصجزيرةإلىرفاتهوئقلتفيهاماتحيثالقسطنطبنية

السالمالرجاعمكثفةاتصاالتبعملاإلمراطورىالبالطقامالمعركةهذهبعد
وكذلكبلخرياواالمبراطورةمارسيانوساالمبراطورمنكلكتبفلقدالمنطقةلهذه

ارسلتكماءسيناورهبانمكاريوسإلىوخاصةالشرقفىالكنائسإلىليونالبابا

األوطيخيةمنموقفهرسائلهفىاالمبراطورشرحولقدفلسطينرهبانإلىرسائلعدة
المسيحفىاقنومينأوابنينبوجودقطيعلملمخلقدونيةمجمعوأنواالبولوناريوسية

rالالخلقدونيونقبلهالذىنيقيةمجمعوتعالـيمقراراتيقبلوأنه

التفاهمءسووإزالةخاصمجهودبذلجانبهمنايضاهوحاولفقديوبيناليوسأما
ذلكومعوالشعبالرهبانأغلبيةبينمكروهاكانالشديدلألسفلكنهالحزبينبيئ
مجمعاعقدفقدالخلقدوفىغيروالشعبالرهبانبجماعةلالتصالالمبادرةأخأفىبدأفقد

بأنمبينأخلقدونيةمجمعتبناهاالتىوالقراراتالتعالـيمcLأثناوشرحعديدةومقابالت
المجمعلرفضإذنداعىفالنيقيةمجمعقراراتمعتماماتتفقوالقراراتالتعاليمهذه

لألسفرفضفقدالمجهودهذامنبالرغمءالدماوسفكبالثورةوالقيامالخلقدولى

4يوبيناليوسمعالشركةءالصحراورهبانفلسطينرهبانمنكلالشديد

بطرقالثورةإثارةعلىبنشاطتعملفلسطينفىادوسيااألرملةاإلمبراطورةطلت
مارسيانوساإلمبراطوربهم1VOالذالضخمالمجهودوبفضلتفلحلمولكنهاكثيرةا

قليأليبتعدالحزبينبينالحربكابوسبدأليونالباباوكذلكبلخرياواإلمبراطورة
1قليأل
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خلقدونيةمجمعضدالقسطنطينيةوفىأنطاكيةفىالثورة

انطاكيةففىاالزدواجيةالتعاليملنشرهامينمركزينوالقسطنطبنيةانطاكيةكانت

طبيعةبوجودنادتالتىواألريوسيةاألبولوناريوصميةللتعاليمومةالمقاحركةبدأت
فلقدالمتجسدالكلمةطبيعةفىالناسوتءواختفاخلطهماأوالمسيحفىواحدة

نئرتبأنهاالكرستولوجيةالعقائدتاريخفى11بدايتهامنذانطاكيةمدرسةاشتهرت
شخصفىانفصالبدوذوالناسوتالالهوتمتميزتينطبيعتينوجودعلىبشدة

قراراترفضتالتىالجماعاتبعضتكؤنتفقدذلكمنوبالرغميسوعالمسيح

نفسهاالقسططنيةفىوحتىاالنطاكيةالمدنبعضفىوتعاليمهخلقدونيةمجمع

plأمماالعنيفةاالحتكاكإتبعضإلىلكدىأوقدcالخلقدونيةمعاقلوهى

الشرقكنائسفىاألساقفةءوروسااألساقفةوبينعامةالشعبفىالصراعاتإلى

وسفكوقتلوحربانقسامحزبكانالمونوفيزيةحزببأنشافالعالمويعتقد
ءدم

بـاغ11أوالقصـاربطرس

منرأهبهوالفراتوافىالمونوفيزيةالعقائدانتشارعلىساعدالذىإن

محأroxeurCoRIFoulonالدباغأوالقصاربطرسيدعى4القسطنطنية

غنانيوسيسمونهفاليونانيون

بطرسنrراهبوهوالدباغةمهنةيمارسكانألنهففويدعونهوالالتينيون

ينامونالالذينالرهبانتدعىالتىالرهبانجماعةإلىينتمى

1الديراخوةمعوفاقعلىليسمشاغباكانيبدوماوعلى

289286pcitopBardyG1
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واسعةنشاطبحركةم179الجيشقائدزينونمعانطاكيةإلىالدباغبطرسءا

بينبلالتعاليمهذهقبلواالذينبينفقطليسالمونوفيزيةالتعالـيملنشرومكثفة

الذينوالمونوفيزبيناألبولوناريوسينمنجماعةحولهفالتفYأنفسهمالخلقدونين
أسقفلمرتيريوسعديدةومشاكلكثيرةمتاعبأئارولقدrتعايىمعأراوهماتفقت
الذىالقصاربطرسبسببالمدينةيتركأناضطرالذىEOAlyانطاكية

الخلقدونينعنوتمييزهمالمونوفيزيينجماعةتقويةعلىجاهدأعملولقدأسقفأصار
إلىأضافالذىفهوالعبادةحدمةفىالجديدةالعباراتبعضإدخالفحاول

يموتالالذىقدوسالقوىقدوساللهقدوستقولالتىالكلماتالثالثةالتقديسات

Ma4عناضيحتالذىDقوله

المونوفيزيةالتعاليملنشرومتعصباومتحمسامشاغباالقولسبقكمابطرسكان
بأمرنهائيأفيهااستقرأنهعلماعديدةمراتانطاكيةىكرمنطيرذفقدودذدك
أضافهاالتىأجلنامنأوعناضلبالذىالجملةإنtA1سنةزينونالملك

أماارثوذكسيةواالبولوناريسيونالمونوفيزيونيعتبرهاالدباغبطرساألسقف
ألناالبولوناريوسيةالخلطةالمزجيةالهرطقةمننوعافيهافيرونالخلقدونيودن

بلاآلباللهليسأجلنامنوماتوصلبتألمالذىبأنيعتقدونالخلقدونيون
وليسيموتالاللهألنبالالهوتاتحدالذىالناسوتالمسيحيسوعاإلنسان
عليهسلطانللموت

الناحيةمنصحيحةأرثوذكسيةجملةتكونأنيمكنالجملةهذهبأدننعتقدونحن

34مابقاصديهراألولءالجز3راسدا
2925citopDTSBoseDuPW2
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وصدبوتألممريمءالعذرامنوددالذىيسوعالمسيحشخصعلماطبقناهاإذالعقائدية
طبقناهاإذاالمزجيةالهرطقةرائحةنهاتميشأنأيضايمكنولكنأجلنامنومات

الكلمةاللهأنشكبدونماتالذىهوالقوىاللهكانلو4rاآلباللهعلى

يسوعاإلنسانالناسوتمععميققوىباتحادومتحدامتجسداكاناللوغوس
للموتوليسcاألالميرفالالذىالكلمةاللهبأنأيضانقولأنويمكنالمسيح
قويااA4ابهالمتحدالمتجسدجسدهفىتألمعليهسلطان
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القالثلقمقلى

الواحـدةالطبيعـةتعاليـأانتشار

ومعروفةموجودةيعسوعالمسيحشخصفىواحدةبطبيعةالخاصةالتعاليمكانت

أوطيخاالراهبوقبلircAU4أفمسمجمعوقبلخلقدونيةمجمعقبل
األعنالواحدةمتميزتينطبيعتينبوجودالخاصةالتعاليمأنكماأيضا

IJالشرقفىوجماعاتأحرابتكونتولقدأيضاموجودةكانتوالناسوتتوهال

فلقدالتعاليمهذهلمناقشةوالمسكونيةالمحليةالمجامعبعضوعقدتالغربوفى

اإلسكندريةمدرممةمثلالواحدةالطبيعةتعاليمالمونوفيزيةالتعاليمالبعضقبل
طبيعتينبوجودعفمتالتىانطاكيةمدرسةمثلالمونوفيزيةاآلخرالبعضورفض

هاتينبينالصراعوكانيسوعالمسيحفىاألخرىعنالواحدةمتميزتين

عنيفاصراعابعدفيماالمتعارضةاألحزابوبينواإلسكندريةانطاكيةالمدرستين
الخاصالكرستولوجىالصراعهذاأنعلىأيضاأخرىوبطرقوالوعظبالكتابة

خلقدونيةمجمعبعدإالأشدهإلىيصللماالمسيحبشخص

انقسمتالواحدالمسيحجسدالمسيحيةالكنيسةأنكيفسابقارأينالقد

رسالةقبلواالذينالخلقدونينجماعةحزبأوألحزبينإلىخلقدونيةمجمعبعد
بعفالعقائدفيهاشرحوالتىالقسطنطنيةأساقفةرئيسفالفيانوسإلىليونالقديس

فىوالناسوتالالهوتمتميزتينطبيعتيئووجودالتجسدوخاصةالكرستولوجية

فىمتميزتيهاطبيعتإنوجودرفضواالذينأىالمونوفيزينحزبثانيآالمسيح
صاغهالذىاإليمانوقانونوقراراتهخلقدونيةومجمعليونرسالةرفضواكما4المسيح
العقائذىالحقيملكأنهادعىالحزبينهذينمنحزبكلبأنأيضارأيناولقد

2القضاويجبوهرطقةضاللفىاآلخرالحزبوأنبهويناالكرستولوجى

معاركالحزبانهذانخاضممقوتحزلىتعصبوبروحالسببهذاوألجلعليه
ضدمسيحيونأىمونوفيزينضدخلقدونيونوحشيةداميةومجازرعنيفة

أوالوجودمنومالشاتهاآلخرالحزبعلىاالنتصارحزبكلوحاولمسيحيين

هوتعاأفكارهليقبلإليهضمهاألقلعلى
1
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المونوفيزيةصالحفىسياسيةوتغيراتطووات

وتعاليمقرارات0ومؤيدأتباعمنالحكمفىالشريكةبلخريااإلمبراطورةكانت
دافعواالذينمنمارسيانوسأومركيانوساإلمبراطورزوجهاوكانخلقدونية

األولخلقدونيةمجمعبعدفرمانينأصدرالذىفهوأيضاالخلقدونيةالتعاليمعن
األساقفةءروساكلفيهمايأمر452يوليوVAيوموالثانى210سنةفبراير7بتاريخ

ثداوتطيقهاخلقدونيةمجمعتعاليمبقبولوالعلمانيينوالرهبانوالكهنةواألساقفة
or4سنةفىالخلقدونيةوالقوانينالتعاليملنشرالمتحمسةبلخريااإلمبراطورةماتت

فقدتوبموتهماfهVسنةيناير26فىمارسيانوساإلمبراطورزوجهاماتكما

عظيمينمؤيدينالخلقدونية

األولليوناإلمبراطوراإلمبراطوريةفىالحكمزمامتولىمارسيانوسموتوبعد
واختبارتمرينفترةيحتاجكانأنهعلىخلقدونياوكانov4iviسنةمن
منهاالكثيريجهلكانالتىوالعقائديةالكنسيةاألموريخصفيماونظريةعملية

اإلمبراطوريةعرشعلىوجلسسنةينايرفىاألولليوناإلمبراطورماتثم
عمرهمنالسادسةيبلغلمنوأرديانةابنتهابنالثانىليونحفيدهالشرقية
إمبراطورالأنعلىالحكمفىزينونأباهالثانىليونأشركفقدالسببهذاوألجل

الحقيقىالحاكماإلمبراطورزينونصاروعندئذiviشةنوفمبرفىماتلال

إلىبطردهوانتهتزينونضدبثورةالملكىالبالطقام5V4سنةينايرفىولكن

ااالمتيازهذالنفسهاغتصبالذىباسيليكوسالعرشعلىمكانهوجلسبال

بسيليكواإلمبراطورالمونوفيزيةالحركةنهضة

انسبقولقدfyorينايرثورةبعداإلمبراطوريةفىالحكمباسيليكوستولى

110101SamuelCV173167citopmonophysiteofRiseTheFrendCHW1
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أيدوااألولليونوكذلكوبلخريامارسيانوسأمثاللهالسابقيناألباطرةبأنأينا
aاإلمبراطورأماوقراراتهتعألمحهنشرعلماوعمدواخدقدونيةمجمععندافعوا

إلىوصولهلUجاهداعملفقدولذلكالخلقدونياامونوفيزيافكانباسيليكوس
حوالىوهىUVofVlfrخاللهاحكمالتىالقصـيرةالفترةفىالحكم

فىواحدةطبيعةوجودأىالوحدويةالتعاليمنشرعلىO2فقطشهرأعشرين
المونوفيزيناألساقفةبرجوعأمرفقدالسببهذاوألجليسوعالمسيحشخص
بعضالمنفىمندعاzكراسيهممنالخلقدوفىاألولليوناالمبراطورطردهمالذين

ورفضهمبالمونوفيزيةالشديدوتمسكهمالحزلىبتعصبهمىالمافىاشتهرواالذيناألساقفة
ئفىالذىاإلسكندريةأساقفةرئيسrالقطتيموثاوسأمثالخلقدونيةمجـمعلتعاليم

انطاكيةأساقفةرئيس4الدباغبطرسالثائرالمتعصبالواعظوكذلك604سنةفى

منوفدوصلالحكمزماماستلمباسيليكوسبأناإلسكندريةفىغيخفعندما
اإلسكندريةأسإقفةرئيسسراحإطالقالمونوفيزقالجديداإلمبراطورمنيلتصالرهبان
الطبيعةلحزبالتابعالوفدهذااإلمراطوراستقبلولقدالقطتيموثاوسأوايلور

ايلورتييوثاوسأنويبماوعلىالقسطنطينيةفىجداحسنأاستقباألالواحدة

علىوطنهإلالعودطريقفىوهوعرجقداإلسكندريةأساقفةرئيس
أساقفةبرئيسالئقااستقباالواإلمبراطورةاإلمبراطورمنكلواستقبله1القسططينية

فدفعالفرصةهذهانهزايلورتيموثاوسبأنالمؤرخيهمابعضيعتقدعليهماضيفاونزل
جاعةضدورالمشهاإلعالنونشرتأليفعلىساعدهاألقلعلىأواإلمبراطور
Vنينالخلقدو

أنوقبلالشرقيةالعاصمةتركأنفبعدالنجاحبهذاايلورتيموثاوسيكتفوأ
وقشتونبرياستهوقاممجمعافيهاوغقذأفمسمدينةإلىمالاإلسكندريةإلىيصل
Alوالعقائديةوالكنسيةاإلداريةاألموربعضفيه

285284citopBardyG1

154pcitopHughesP2
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بعملالمالحونقاممساخاإلسكندريةإلىالقطاللورتيموثاوسوصلندما

الستقجإلالمدينةمنجداكبـيرعددوخرجالمصابيحفأضمجلتستقبالهNكبالرةدعإية
460سنةمنسنةعشرةخمسمنكثرالنفىفىقضىأنبعدأساقفتهمرئيس

5v4معهحملولقدالربباسماآلقمباركقائألأمامهيصرخالشعبوكان
اديوسقوروسالسابقاألساقفةرئيسعظامالمؤرخـنبعضيعتقدماعلى
وعندما460سنةفىالمنفىإلىالقطتيموثاوساألولليوناإلمبراطورطردعندما
وانزوىأساقفةكرئيسمنصبهءالبيخحاالعمامةوsسالوفاكيولتركتيموثاوسعاد

الخلقدونييهماحماعةبينمذهبيةحزبيةمعاركأوجديداصراعايثيرالحتىديرهفى
Yنينوالالخلقدو

أنطاكيةأساقفةرئيسالقصارأوالدباغبطرسأيضاالمنفىمنرجعولقد
انستاسيوسمنكللكوكذمراتعدةكرسيهمننفىالذىالمتعصبالمتحمس

rاألفسسىوبولس

خلقدونيةمجمعضدمنشورباسيليكوس

5cfiViسنةينايرفىقلناكمااإلمبراطورىالسلطانباسيليكوسباغت

بإرجاعيكتفلمنهفااألهييةغايةفىإمبراطورياقراراأصدرالسنةنفسمنأبريل9
رسالةبتأليفقامبلfالخلقدونييناألساقفةبعضوطردالمونوفيزييناألساقفة

0الصحيحاإليمانفيهايشرحعقائدية

يتكلمثمالمسيـحفىالوحدةإلىالشعوببدعوةاإلقرارهذافىاإلمبراطوريبدا
نيقيةمجمعقراراتإنويقولمircff9اافسسومجمعىنيقيةمجمععن

1بمفـه289286ppcitopBardyا

110100citopSamuelCV2623citopGrayRT

crf9األوءالجزرستيأسدد
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YrاالقسططينيةمجمعأيضعليهاصذقملهمةقراراتمrAاإلمبراطورقبلكمام
وقراراتهخلقدونيةمجمععلىحكملكنهامircff9اأفعسمجمعىقانونية
رفضهذلكعلىءوبنااإليمإنيقبلهالالتىاألموربعضأدخلقدأنهواعتروتعايى
هذهفىأيضاحرمأنهكمانوصكلفىوحرمهاليونالباباTomeرسالةورفض

فهوبشريةطبيعةوأخذإنسانار4Loالوحيداللهابنبأنيعترفالمنكلالرسالة
بشريةطبيعةأخذأنهكما4الالهوتناحيةمنالقدسبالروحمولودالكلمةاللهابن

هذهفىباسيليكوساإلمبراطوررفضكماالبتوليةدائمةامهءالعذرامرحممنحقيقية

تعاليمأيضارفضكمابالطبيعتينيؤمنالذىنسطوريوستعالـيماإلمبراطوريةسالةالر
باسيليكوسحاولاالتحادبعدالمسيحفىالطبيعتيندجأوبخلطتنادىالتىأوطيخا
وجدفقدولذلكوديوسقوريوسكيرلسالقديستعالـيمعلىهذهرسالتهتعاليمتأسيس

بالدفىانتشارهااتسعالتىالمونوفيزلمحنجانبمنكبيراوتأييدأجدأعظيمانجاحا
التعاليمارثوذكسيةعلىدليألLومازاكـيرلحكاناسمألنالشرق

األساقفةجميعوطالباإلمبراطوريةمدنكلإلىالرسالةهذهباسيليكوسأرسللقد
ومصادرةللنفىنفسهيعرضالعقائديةالرسالةهذهيرففلىالذىوأنعليهابالتوفيع

حرمهميعلنونالمنشورهذاعلىيوقعواأنيجبالذيناألساقفةبأنيعنىوهذاأمواله
ولقديسوعالمسيحشخصفىالواحدةالطبيعةعقيدةوقبولخلقدونيةوتعالـيملمجمع

هذاعلىوقعوأالذينأولكانوطبعاYاسقفا500منكـرالمنشورهذاعلماوقع

2823citopGrayRT1
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اآلتيةالمراجحإلما
112100citopSamuelCV

RT43ecclHistEvagrius290284citopBardyG180168citopFrendCHW

875860p2HeleleL3021citopGray

780760p3VolSchaffP410400pcitopMoellerW5043pcitopMurphy

8575pcitopHughesp280270p3VolDTSbosedePW

9trصJاألوءالجزرسـتمأسدAtrvrLالكسسد
أعالهالمذكورالمراجعانظر

iA9frc276270FrendCHWاألوءالجزرسـتماسدد2

r0

http://www.ebnmaryam.com



أيضاوكذلكمكندريةالأساقفةرئيسالقطايلورتيموثاوسمنكللمنشور

بتعصبهمعروفjiانطاكيةأساقفةرئيسالدباغبطرسأوفلوربطرس
كلوتبعهاألفسسىوبولسأناستاسيوسأورشمليمأساقفةرئيسمنصوكذلك
ثرئيكاكيوسأإوقبولهاإلقرارهذاعلىالتوقيعفىتقريباالشرقأساقفة

قآخراعترهالذىالتوقيععنباالمتناعفقطيكتفلمالذىYالقسططنيةأساقفة
Urروماباباالثالثفيليكسإلىحاكتبإنهبلخلقدونيةمجمعوقراراتلتعاليم

علىيعملالذىالقوىالمونوفيزقالتيارووقفمساعدتهطالبام475سنةخريففى
كانمماكيوسبأن5BardyGبارجلمالعاويعرفناالشرقةوأساقفالملكنشره
خلقدونيةمجمعوبقراراتالعقائديةTomeليونبرسالةتمسكالذىتقريبأالوحيد
كماعليهوقعولقدعليهبالتوقيعاألساقفةيأمرالذىاإلمبراطورىالمنشورورفض
باقسكسعبهكاكيوسطالبوقدالشرقمنأسقفا700حوالىبارديعتقد

مجمععنللدفاعالوسائلكلمستخدماباسيليكوسرسالةورفضبالخلقدونية
خلقدونية

سرئيكيوسسخطابعلىالثالثفيلبسرفيليكالباباردسنةينايروفى

واقسكالصحيحالتعلـيمفىوثباتهجهادهوعلىإيمانهعلىومدحهالقسطنطينيةأساقفة
وخلعالصحيحاإليمانإلىالرجوعمنهطالبأللملككتبثمليونيسالقدىبرسالة

القطتيموثاوس

تعاسهملنشرمتحمسةنشيطةجاعةالبدايةمنكانواالمونوفيزينانفيهالشكUو
فىمعهمالحاكمةالسلطاتاتقاقهووانتشارهموعددهمحماسهمزادالذىولكن
ءأثخاVIJAأخرىأحيانفىكامألتأييداوتأييدهممساندتهماواألحيانبعض
475سنةمنفيهاحكمالتىشهراالعشرينخاللفىباسيليكوساإلمبراطورحكم
fViكلكانتفلقدونشيطةسريعةبطريقةالشرؤاكلفىالمونوفيزيةوانتشرت

المونوفيزيةأنكما6الالخلقدونيةاآلراتنشروأورشلـيموانطاكيةاإلسكتدريةمن
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نفسهاتعتبركانتوالتىالشرقيةاإلمبراطوريةعاصمةالقسطنطينيةإلىحتىسربت

أدركوهناواالنزعاجاتاالضطراباتبعضحدثتذلكوألجلالخلقدونيةحصن

أمورعدةحكمهفىمهدداناrالذىباسيليكوس

كـإمبراطوروسلطاتهحكمهومواصلةالموقفعلىالسيطرةالمستحيلمنانهفهملقد
حرباعليهشنأساقفتهارئيسكيوسبأنيرىوهوالقسطنطنيةمساعدةبدون

اإلمبراطوريةحكمالصعبمنبأنهأيضاأدركأنهكماخلقدونياكانألنهءشعوا
بقراراتمتمسكتانوالقسططبنيةرومابأننعلمونحناkAرومساعدةدونالشرفية

فىطبيعتينوجودعنعقيدتهفيهايقدمالتىالعقائديةليونرسالةوتعالـيمخلقدونية

العقائديةالصعوباتهذهفأمامالمشهورةرسالتهفىرفضهاالتىوهىالمسيح
أمرالتىالقراراتفيهايلغىثانيةإمبراطوريةرسالةبكتابةاإلمبراطورقاموالسياسية

الثانيةسالةIافىوأمرم475أبريل9بتاريخخةالمؤراألولىالرسالةفىبتطبيقها
Yخلقدونيةمحمعتعالـيمبقبول

والبلبلةاالضطراباتاإلمبراطوريةيجنبأنيستطعبأنهيعتقدباسيليكوسكان
قرارفبهاكىداالفالرسالةدكتباألولىرسالتهسببتهاالتىوالسياسيةالعقائدية

أساقفةرئيساكاكيوسفانيدهمنأفلتقدالزمامكانالشديدلألسفصولكناالولى

وأبعد1Vfiسنةفىالمدينةعلىءاالستيالعلىزينوناإلمـبراطورساعدالقسططنية

زينوناإلمبراطوردخلrهناكجوعاماتحيثعائلتهمعالمنفىإلىيليكوسبا
منشوراأصدرالسنةنفسمنديسمر17يومlEVL1سنةأغسطسفىالعاصمة

fباسيليكوسالمغتصبسنهاالتىوالقراراتوالقوانيناألعمالكلفيهيلغى
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الوابع

زينـوناطـوراإلمبر

والطبيعتينالواحدةالطبيعةعقيدةمنوهوققه

وخاصـةونيينخاق11بمسـاعدةالقسططينيةعلىزينـونبراطورالاستولى

السنةنفسديسمإلرمنiVوأغسطسفىأساقفتهارئيسAcaceكاكيوس

وفرضهسنهاالتىوالقوانينالقراراتكلبهيلغىمنشورأالجديداإلمبراطورأصدر
فانولذلكالواحدةالطبيعةعقيدةلنشريعملكانالذىميليكوسباالملك

أساقفةباقامةوأمركراسيهممنالالخلقدونييناألساقفةبطردأمرالجديداإلمبراطور

روبولالدباغبطرسمنكلبخلعأمرفلقدمكانهمفىالخلقدونينمناخرين
وشيخوختهالصحيةلحالتهنظراولكنبالنفىالقطتيموثاوسعلىوحكماألفسسى

ئوفىالذىالوقتوفىيوليو31فىماتأنإلىاإلسكندريةفىئيركفقد
بوضعحاالفقاممونوفيزقماأسقفTheodoreثيودورتواجدالقطتيموثاوسفيه
سيامتهبعدحاألاختفىمونجبطرسأنكلMongePierreمونجبطرسعلىاليد
مرقسسىكإلىمكرمارجعفقدولذلكواالضطراباتالمتاعبيتجنبلكى

ماتأنإلىلإلسكندريةأسقفاوظلساالفاكيالسUتيموالمحبوبالمعتدلاألسقف
fA1سنة

مضطرباكثيرةأخرىوتعييراتالتغيراتهذهوبعدقبلالدينىالسياسىالجوكان

البعضكانrتجاجاحمظاهراتفىالرهبانبعضخرجولقدعنيفااضطرابا
بقراراتباقسكينادىاآلخرالبعضأوهوتعاخلقدونيةمجمععلىبالحكمينادى

علىبالحكميطالبكانهيبوأسقفTheodotiuisثيودوتيوسكانخلقدونية

4مصرفىراهباألفثالثون30000المعارضةهذهفىوأيدهخلقدونيةمجمعقرارات
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نالحزمنحزبكلنممزقـيمنقسمـينواإلمبراطوريةالمسيحىالشعبان

يعملفماذااآلخرالحزبعالواالنتصارهتعانشريريدوالالخدقدوفىوفىالخدتب

وتهدداإلمـبراطوريةأركانخهزالتىوالمظاهراتاالضطراباتهذهأماماإلمبراحلور
سالمتها

هينوئيكونمرسوملخحادزينونرسالة

االنقساممشكلةناقشاإلمبراطورأنالعقائدءوعلماالمؤرخينمنكثيريعتقد

أساقفةرئيسكاكيوسمعخاصةوبصفةاألساقفةبعضمعوالدولةالكنيسةوتمزيق
حزببأناإلمبراطوريقنعأنكاكيوسحاولولقدالقسطنطينيةالعاصمة

اجتمعواوالذيننفسهالمجمعضدهوبلخلقدونيةتعاليميرفضالالالخلقحونيين

بكتابةزينوناالمبراطورالقسططينيةأساقفةرئيسنصحفقدذلكعلىءوبنافيه
واالنقسامالخالفاتتثيرالتىالحساسةوالعقائدالنقاطبعضمتجنبامعتدلةرسالة

االتحادرساللىباسمالتاريخفىالمعروفةالشهيرةرسالتهبتأليفراطورالفعألامو
مصركنائسوإلىعامةبصفةاألساقفةكلإلىالرسالةهذهأرسلIANسنةيوليووفى

Yخاصةبصفةوليبيااإلسكندرية

الكنائسكلإلىأرسلتالتىاإلمراطوريةالرسالةهذهمنىاألساالهدفكان
قاسىولقدrووحدتهاسالمهافىمهددةكانتالتىوكنائسهااإلمبراطوريةنوحيدهو

بعضهمفكتبالحزلمLوالصراعواالنقسمامالفوضىمنوالشعبالكنائسقادة

المنقسمةالكنائسهذهفىوتوطيدهالسالمإرجاععلىيعملأنمنهيلتمسلإلمبراطور

صلورنيوحناللعالمةوالحديثةالقديمةةالمسيحالكنيسةيختلى

7066p10VolcitopEliadeMircea2

110105pVol3TixerontJ265260pcitopFrendCHW
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أرسلهاوالتىAبصدنحنالتىاإلمبراطوريةالرسالةمقدمةمنواضحوهذالممزقة
يقولحيثوعلمانيونرهبانكهنةاساقفةأساقفةءروساالكنائسكلإلى

التفضيلمنهيطلبونالكراماألساقفةبعضمنطلباتعدةاستلمبأنهملخصهما
واالنحطاطالفوضىفىثتعيالتىالكنيسةإلىوالوحدةالسالمإلرجاعالالزمبعمل

واألساسىاألولالغرضكانMAIواالشتراكالعمادالكثيرونأهملفلقدالروحـى
وإلىالكنيسةإلىوالسالمالوحدةإرجاعهوالرسالةهذهكتبتأجلهمنالذى

األساتذةءروساكلاإلمبراطورطالبفقدالغرضهذاولتحقيقاإلمراطورية
الرسالةهذهمحتوياتهىمااالتحادرسالةعلىالتوقيعوأساقفتهم

بالعقائدخاصةنقاطعدةعلىتحتوىالعقائديةاإلمـبراطوريةالرسالةهذهإن

هويقبلواليعلمالبأنهاآلتيةالنقاطعلىاإلمبراطورنئرفلقدالكرستولوجية
الذينYIAالىوضعهالذىاإليمانقانونغيرآخرإيمانقانونأىالجامعةوالكنيسة

rAاسنةفىالقسططبنيةفىأباoNالىمجمعثبتهلذىوانيقيةمجمعفىاجتمعوا
سنةفىJاألوسمأفمجمعوكذلك

سنةفىأفسسفىاجتمعواالذينءاآلبابأنمعناهبماشرحهاالمبراطورويواصل
frنسطوربوسعلىأيضابدورنانحكمونحنوهرطقتهنسطوريوسعلىحكموا
القديصبهانطقالتىعشرةاإلثنىماناتالحتقبلأنناعلىكهرطوقينأوطيخاوعلى

الوحيداللهبابنأيضانعترفكمانسطوريوسضدةاإلسكندريأساقفةرئيسكيرلس
وشبيهالالهوتبحعسباآلبمعالمتساوىالمسيحيسوعالربإنسانافعألارالذى

مريمومنالقدسحالمنبهحبلتجسدالذىاللهابنالناسوتمجسببنا

بأننعلمفابنالكsعلىءوبنااثنينوليسواحدبأنهنعترفاإللهوالدةءالعذرا
نرفضفابناواحدشخصهوجسدهفىتألموالذىالمعجزاتيجرىكانالذ

صارأنبعدحتىثالوثاظلالثالوثإنللهالوحيداالبنفهوالخلطأوالقسمة
متجسدااللهكلمةالثالوثمنواحدأ

ءلآلباوالاألرثوذكسيةسةالمقدللكنائسالمسموحاليسبأنهإذنفلنعلم
إيمانقانونبأىتعترفأوتقبلأنءجمعالإلمبراطوريةاليراسونهاالذينالقديسين

آخروقتىU1أواآلنفكرأويفكرمنكلنحرموإنناالقانونهذاغيرآخـر
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نحرمفانناالفكرذلكغيراخرمجمعأىفىأوخلقدونيةمجمعفىءسواضى
شركتناولتكنالروحيةأمناالكنيسةفىإذنفلنتحدوأتباعهماوأوطيخانسطوريوس

اإليمانقانونفهوr1Aالىءاآلباسلمهالذىاإليمانقانونبحسبواحدةإلهيةشركة
اإليمانلنالمجددىالذالوحيد

والوحدةالسالمإرجاعكاناإلمبراطورلرسالةاألساسىالهدفبأنأشرناأنسبق
القسطنطينيةكنيسةبينالسالمإرجاعوخاصةالمنقسمةالكنائسبيناإلمراطوريةفى

المجصعهذارفضتالتىاإلسكندريةوكنيسةخلقدونيةمجمعوتعاليمقراراتقبلتالتى
بعضعلىمشددااإلمـبراطورنترولذلكاألخرىالكنإئحمبعضوبينوتعايى

إيمانكقانوننيقيةقانونإلىيرجعفهوالسابقةالمجامعقبلتهاالتىوالعقائد5المبا

الكنائسكلتقبلهاإليمافىالقانونهذافابئبهواقسكإليهالرجوعلمجبجوهرى

يضربنيقيةإيمانبقانونالشديدتمسكهفىاإلمبراطوروكانوالالخلقدونيةالخلقدونية

أنهكماالقانونبهذاععبفخرتتمسكالتىالمصريةكنيسةللجداحساسوترعلما
أممريمءالعذرابطنفىتجسدالذىالكلمةوالناسوتالالهوتعنبوضوحتكلم
وعلىنصطاريوسعلىويحكماإللهوالدةهىمريمبأنأيضيعترففهواإلله

التىكيرلسحرماناتقبلأنهكماالحزبينمنءاآلباأغلبيةحرمهمااللذينأوطيخا
اإلسكندريةكنإئسمعظمكـثيرآبهتتمسكىااألمرنسطوريوسضدبهانطق

االتحادرسالةكتابةفىاإلمبراطورسلكهالذىالمعتدلالموقفمنبالرغم

فىاخرانقسامآسببتبلNIالجميعترضيىلمالرسالةهذهفابئالهينوتيكون

لمجحععنتتكلملمألخهاالرسالةهذهالخلقدونينبعضرفضفلقدلماذاYالكنيسة
قريبمناليضرلماإلمراطورأنكماتعايىوتطبيقبقانونيهتطالبولمخلقدونية

الواحدةالطيعةعناليتكلملمأنهكماالعقائديةليونالقديسرسالةإلىبعيدمنالو
االتحادرسالةبأنالخلقدونيإنمنكثيراعترفقدوبالجملةrالطبيعتينعنوال

رفضهاويجبمونوفيزية
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واعتبروهااالتحادرسالةمصرفىوخاصةالمونفيزيينحزبمنأيضارففكثيرونما

اأ1vخلقدونيةمجمعضدواضحآصرلمجاحكماتقدملمألنهاوذلكخلقدونية
الجماعةهذهتقبلولموصريخةواضحةبطريقةالواحدةالطيعةعنأيضاتتكلملم

عنتنفصلسوفالجماعةهذهبأنبعدفيمانرىوسوفاإلمبراطوريةالرسالةتعالـيم
القوتيموثاوسديوسقوربوسءأصدقافحتىانفسهمالمونوفيزينحزب

الرسالةهذهرفضوااإلسكندرين

بصفةشالكناهذهمنطالباالشرقكنائسكلإلىالوحدةرسالةاإلمبراطورأرسل
مصرفىيوجدكانألنهعليهوالتوقيحقبولهاخاصةبصفةمصركنائسومنعامة

حزبانتخـبفاكيولساالتيموثاوسماتفعندماالوقتهذافىللكنيسةرئيسان

موتبطرسبسيامةقامالشرقمنأسقفاوثيودورسأنكماتاالىيوحناالخلقدونين

اإلسكندريةفىتواجحءأثناrالالخلقدونيينلحزبأساقفةكرئيس

يثبتصلالقسططبنيةإلىانطلقاإلسكندريةكرسىرئاسةىتايوحناتولىعندما

ئوفقفلمالقسططنيةأساقفةرئيسكاكيوسولدىاإلمبراطورلدىوكرسيهمركزه
4بإلمونوفيزيةواتهمهكاكيوسضدشكوىوقدمروماإلحاالانطلقولذلك

حرمأنبعداالتحادرسالةحاألقبلفقداإلسكندريةأساقفةرئيسموصبطرسأما
فمناإلسكندريةjسيهJSاإلمراطورفثبتهليونورسالةخلقدونيةمجمع

وكاكيوساإلمبراطورمعيعحلونكانواالذينمنواحدأكانمونجبطرسبأنالمحتملى
مماكيوسمـةكلوافقفلقداتحادمشروعإعدادفى6االتحارسالةظهورقبل

كالهماوقعالرسالةهذهظهورفعندللوحدةاإلمبراطورمشروععلىمونجوبطرس
بينكانlالذالتفاهمءسوزالالخطوةوبهذه1الشركةفىايضاودخالعليها

والقسططبنيةاإلسكندرية

231موسهيمفانيوحنالورنمى
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كيوسمعيوقعلكىوقلمهيدهاإلسكندريةأساقفةرئيسمونجبطرسمذندما
الوقتنفسفىوقعفقدالهينوتيكونالوحدةرسالةعلىالقسطنطبنيةأساقفةرئيمس

القسططبنيةكنائسمعسالممعاهدةوقعفلقدخصامومعاهدةسالممعاهدةعلى

معخصاممعاهدةوفعأنهكما1اإلسكندريةكرسىمعمستمرصراعفىاكاالتى
بقبولهلحزبهخائنابطرسواعترتالرسالةهذهتقبللمالتىالمصريةالكنائسمنءجز

حزبأوكؤنواالمونوفيزلنمنجماعةمونجبطرسعنانفصلفلقدالرسالةهذه
بدونأورأسبدونالذىالحزبيعنىاألسيفالينحزبيدعىجديدامونوفيزيا

قائد

الرسالةهذهعلىوفعمونجبطرسبأنحمعواعندماعارمةثورةثاروافقدالرهبانأما
إلىقبلهمناإلمبراطورأرسلولقدوتعالمحهلكـيرلسخيانةاألمرهذاواعتبروا

35005الصحارىمنءفجاالمشكلةهذهلفحصCosmasكوزماساالسكندرية

يسمحلمولكنالوحدةرسالةعالاعتراضاتهممظهرينالستقبالهراهبألفثالثون
اإلسكندريةأساقفةرئيسمونجبطرسلهموشرحالمدينةإلىبالذخولققطلمائتينإال

ليونرسالةوعنخلقدونيةمجمععنثمالمسيحيسوعالربشخصعنمفهومه

االنقساممشكلةتظللمذلكمنوبالرغمrأرثوذكسيةأفكـارهأنبعضهمفوجد
قائمةانفسهمالمونوفيزلنحزبفى

فىكرسيهإلىاإلمبراطورهفأعاالرسالةهذهعلىالدبأغبطرسأيضاوفعولقد
رسالةفلسطنأساقفةرئيسأناستاسأيضاوقبلالرابعةللمرةمنهخيغالذىأنطاكية

Nاإلسكندريةالقسطنطينيةالشرقفىكراسىاألربعةءروسابأننرىوهنااد
اإلمبراطوريةاالتحادرسالةفبلواوأورشلـيمانطاكية

إلىأرسلالثالثفيلبسالبابافانالرسالةهذهباتارفضأرفضتفقدروماأم
منكلإلىخطاباتعدةطرفهمنمعهمحملواالذينالممثلينبعضالقسطظينية
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جميعامنهمطالباالقادةمنواخرينالقسطنطينيةأساقفةرئيسوإلىزينونإلمبراطور
المونوفيزيةالهرطقةورفضليونالقديسورسالةخلقدونيةمجمعبقراراتاقسك

Cكاكيوسقضيةفىتنظرلكىمحكمةبتشكيلطالببلال

اإلمبراطوراستطاعفلقدأجلهامنارسلالتىالمهمةفىالباباوىالوفدهذايفلحلم
بالتهديدوالبعفاآلخرالهداياطريقعنالوفدهذامنالبعضكحسب

8فىرومافىمحليامجمعافيلبسالباباعقدمهمتهمنالوفدهذارجعوعندما
ومعاإلمبراطورمعتواطأالذىالوفدوحرمأسقفا7VمنمكوناCAL4سنةيوليو

يقبللمrالقسنطنيةأساقفةرئيساكاكيوسأيضاحرمأنهكماكاكيوس

كنيسةانفصلتوهناالذبيحةمنفيلبسالبابااسمورفعالحرمانهذاكاكيوس
سنةمنfعامإأربعينحوالىاالنفصالهذاواستمرروماكنيسةعنالقسططينية

fAf019

وعنفبشدةوقاومالوحدةرسالةعلىيوقعأالمونوفيزلنمنكبيراعدداأنفمع
اإلمبراطورفابئالمتعصبالمتطرفالحزبوخاصةالدينيةوسياستهزينوناإلمبراطور

ألنذلكيقصدأندونالمونوفيزيةوانتشارتقويةعلىورسالتهبسياستهعملزينون
تفضيلأوحزبلتقويةيكنلمالهينوتيكونكتبأجلهمنالذىالهدفوخاصةسياسته

والوحدةالتفاهبمإلىواالخلقدونينخلقدونيناألحزابدعوةبلآخرعلىحزب
مونوفيزياحزباخلفهتركf91سنةفىلمالعاهذااإلبراطورتركفعندماوالسالم

رئيستوقيعاتعلىيحصلأناستطاعفلقدمتحدةتكونتكادشرقيةوكنيسةقويا

االتحادوتئماالتحادرسالةلحماوفلسطينوأنطاكيةواإلسكندريةالقسططبنيةأساففة
فىكانااللذيناإلسكندريةوكرسىالقسطنطبنيةكرسىبينوخاصةالكراسثماهذهبين

الكراسىهذهبينوحدتالتىاالتحادرسالةفانالشديدلألسفولكنمستمرصراع
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الشرقكنائسبينواالنفصالاالنقسامسببتالتىنفسهاهىكانتاألربعةلشرقية
االنقسامواستمرروماوكنيسةالقصطنطنيةكنيسةخاصةوبصفةالغربوكنائعع

سنةأربعينحوالى

ماتفلقدقادتهابعضبفقدمريرةقاسيةتجربةفترةالمونوفيزيةالحركةعبرت

أساقفةرئشكيوسوAAfcسنةفىأنطاكيةأساقفةرئيممالدباغبطرس
وأخـيرآiiفىاإلسكندريةأساقفةرئيمىمونجوبطرسIA14سنةفىالقسطنطينية
للمحونوفيزلنبالنسبةالقاسيةالتجربةهذهمنبالرغمiسنةفىرينوناإلمبراطور

وانتشارتقدمفىكانحزجمهمفابئ
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ئالمييولقانقمأوقانسطاسيولاطوراإلمبر

ارهاانتقثعلىرلعملالواحدةالطييعةعقيدةيقبل

أوئؤجذأناالتحادرسالةتطبيقمحاولتهفىزينوناإلمبراطوراستطإعلقد

األربعةالشرقكراسىبينالشركةارجاععلىسطحيةبطريقةولويعملاألقلعلى
كلموفقايكنلملكنهوأورشليمانطاكية4االسكندريةالقسططينيةأ

كنيسةانفصلتعهدهففىالكنائسكلبينوتوطيدهالسالمنشرفىالتوفيق

الذىالمجمعفابئالقسططبنيةكنيسةعنوخاصةالشرقكناضعنروما

انزعاجاسبباكاسيوسفيهحرموالذىfnfفىرومافىالثالثفيلبسالباباعقده

فىبهاومعيوالمقبولةكانتالهينوتيكونأنفمعالشرقكنائسفىطراباوا

كنائسمنبهبأسالدأيضاوكذلكرفضتهاروماأنإالالشرقكنائسمعظم
الشرق

ولذلكالقسطنطنيةفىوخاصةزينونسياسةمعموافقتهمعدمالبعضأطهرفقد

اإلمبراطورأرملةمنالشعبالتمسf91سنةأبريلفىزينوناإلمبراطورماتفعندما

فبليعملالراحلاإلمبرأطوركاناأرثوذكسىبامبراطورعليهمتشيربأنالراحل

جديرايكنلماألخيرهذاولكنلونجينوسأخوهالعريقعلىيخلفهأنعلىوفاثه

اإلمبراطورابنةندمدهشاريادنةاالمبراطورةفاقترحتrالمنصبهذايحتلبأن

منالستيئتجاوزقدوكاناإلمبراطورىالبالطفىالموظفانستاسيوساسمليون

انيعملفىوالتسابقوالزهدالتقشفبحياةفغيرفورعاتقيأالرجلكانعمره

نشيطانrأدبيةأوروحيةأوماديةلمساعدةحاجةفىهملمنالمساعداتوتقدحم
ولذلكالطيبةععتهفانتشرتوالتعليمالوعظبمهمةيقومفكانكنيستهفىأيضا
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أساقفةرئيعرلسيامتهفيهالكثرونفكرانطاكيةأساقفةرئيسالدئاغبطرسماتندما
ابطرسمنبدال

عمرهمنالستينتجاوزقدكانالعرسعلىانسطاسيوساإلمراطورجلسعندما

1زينونالسابقاإلمبراطوروأرملةليوناإلمبراطورابنةأريادنةمنوتزوج
االجتماعىالعدللنشرواقتصاديةوسياسيةاجماعيةكثيرةباصالحاتملكهبدأ

انسطاسيوسأنقمعالدينيةبالسياسةهتماماالبدأذلكوبعدالشعببينوالرفاهية
باأليمانيتمسكبأنطالبهالذىالقسططبنيةأساقفةرئيسأوقيجيبوسلطلباستجاب

لكنهيتوجأنقبلبذلكيوقعوأدقrخلقدونيةمجمعقراراتيعارضالوأنالقويم
fنشرهاعلىوعملالواحدةالطبيعةقبلحتىالعرساعتلىأنما

واقتصاديةسياسيةكثيرةبأمورمشغوالملكهبدايةفىانسطاسيوساإلمبراطوركان

كمااألشورلمحنثورة0هسنةفىإالتنتهلمالتىالفرسمعالحربواجتماعية
االقتصاديةالناحيتينمواصالحهاالبالدالتتصادياتبابعاشخاصااهتماماأظهرأنه

جازاتاالنأهممنيعتبمارواقتصادياسياسيانجاحايحققأناستطاعوبذلكعيةواالبئ
0البيزنصأالعصركلفى

لسبباكثيرايهغلمولكنالهينوتيكـونبتطبيقطالبفقدالدينيةالناحيةومن
إلىاإلشارةسبقتكماالكنائسانقسمتفقدولذلكالرسالةتنفيذبمراقبةانشغاله

حزب3الالخلقدونيـنجماعة2الخلقدونينجماعة1أحزابثالثةإلىلك

بتطبيقهاويطالبالهينوتيكونيويدكاناالثنينجمقوسط

بالرغمالعقيدةممارسةفىالحريةمننوعاالثالثةاألحزابلهذهاإلمبراطوروترك
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بأمورالنشغالهتطبيقهاطريقةفىيدققأندونالكنائسعلماالهينوتيكونفرضأنهن

يستطعلماإلمـبراطورفإنهذامنوبالرغمذلكإلىاالشارةسبقتكماأخركثيرة
الخلقدوفىالحزبأىلهالمعارضبالحزباالصطداميتجنبحتىأويتغلبأن

بدأولقدالخلقدونيينلجماعةالحصينالحصنتعتبركانتالقسطنطنيةانوخاصة

أولمنأنستاسيوساطورواإلمبرأوفيميوسالقسططبنيةأساففةرئيسبينالتفاهمءسو
الخلقدوفمابالفكرلتعهدهتنكرعندماالعرشعلىاإلمبراطورفيهجلسيوم

يعضدبأنمكتوبتعهدعلىيوقعبأناإلمبراطوريطالببأناوفيميوسيكتفلم
وأصدرالقسططينيةفىفعألالمجمعواجتمعمجمعبعقدطالببلالخلقدوقالحزب
خلقدونيةمجمعلقراراتتأييدهالقسططينيةأساقفةرئيسرئاسةتحتالمجتمعوناألساقفة
أساقفةرئيسكتبالسنةنفسوفىالمجمحانفضاضوبعدCليونورسالة

خلقدونيةبقراراتالشديدتمسكهفيهمالهليعلنروماباباإلىرسالتينالقسططنية

اإلمبراطوريكنلمالكنيسةفىالصالةمنكاسيوساسمإغفالامكانعدموسمبـب
واعترهااألساقفةرئيسبهاقامالتىواإلجراعاتالتصرفاتهذهعلىراضياأنستاسيوس

لهإهانة

aالتعهديسحبأنمراتعدةحاولاإلمبراطورأناالثنينبينالخالففجوةزادمما

إيجاداإلمبراطورحاولفقدولذلكذلكسأوفيميويقبلفلمتتويجهيومكتبهالذى

علىارتياحهعدمالقسطنطينيةأساقفةرئيسأظهرفعندمابأوفيميوسلإليقاعفرصة
مجحعفعقدالعدومعوتعاونهالوطنيةبالخيانةاتهماألشورلنضداإلمبراطورسياسة

أحبهومثالياتقياشجاعاكانأوفيميوسأنورغمونفيهبخلعهوحكمfqlسنةفى
القسططبنيةكرسىعنبعيدأYونفيهخلعهتملكنبهوتمسكالشعب

انسطاسيوسعهدفىوالحخلقدونيونالخلقدونيون

الذينالخلقدونيينجماعةمنانسطاسيوساإلمبراطورموففعننتحدثعندما

العقائديةليونالقديسرسالةوكذلكالمسيحشخصفىالطبيعتينعقيدةقبلوا
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طبيعةدوجوعقيدةقبلواالذينالمونوفيزلمحنجماعةمنوموقفهخلقدونيةمجمعقرارات

فترةنقسمأنعلينايجبالعقائديةليونرسالةورقضواالمسيحشخصفىواحدة
همنالثانيةوالمرحلة19f505سنةمناألولىالمرحلةمرحلتينإلىملكه
1Aه

LJاألالمرحلة

مشغوالiU505ملكهمناألولىالمرحلةفىانسطاسيوساإلمبراطوركان

الفرسضدالحروبفىانشغلكماواجـماعيةوسياسيةاقتصاديةكثـيرةبأمور

والحزبيةالعقائديةللصراعاتكبيرأاهتمامايعرلماألسبابهفوألجلواألشورلن
فىكثيرايدققأندونللوحدةزينونرسالةالهينويتكونبتطبيقطالبأنهمع

عنماذالكنالدينيةولألحزابلألساقفةالحريةمننوعاتركاألمروهذاتطبيقها

حكـممناألولىالفترةفىوالالخلقدونـىالخلقدونىالعقائديينأالحزبين
سيوسانسطا

خلقدونيةمجمعبعدأىo4منذمصرفىالمونوقيزقىالحزبكانمصرأأ
األولىالفترةقفىقوياالحزبهذاوظلتقريباالبالدكلفىمنتشراقوياحزبا
f9iRlمنالثاقأثناسيوسمرقصكرسىعلىجلسانسطاسيوسحكممن

بالمونوفيزيةتمسكـواالذينمناالتناننAAI505سنةمنالثافىيوحناخلفهثم

منوبالرغموبعدهاانسطاسيوسملكمنالثانيةالفترةفىوحتىبهاوعفموا
505516منالثالثيوحنا4نرىالمونوفيزيةضدالملكبهقامالذىاالضطهاد

ءهؤال518535الرابعوتيموثاوس515518منالثافىدوسقوروس

خلقدونيةمجمعقراراتورفضواالواحدةالطبيعةبتعاليمتمسكوااإلسكندريوناألساقفة
اليونورسالة

وبعضمصرفىالموقفعنيختلفانطاكيةفىالموقفكانانطاكيةب
االزدواجيةالحركةوكبرتونمتولدتانطاكيةففىالشرقفىاألخرىالمناطق

وثيودوريوسديودوريوستعاليمفيهاانتشرتوقدطبيعتينبوجوداالعتقاد
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عليهاوافقالتىالتعاليمهذهمتميزتينطبيعتينبوجودالخاصةالتعالـيمنسطوريوس

نفسهالوفتوفىقوىخلقدونىحزبإذنيوجدكانانطاكيةففىخلقدونيةمجمع

بالديوسالحزبهذارأسعلىوكانبهيستهانالخلقدونىالآخرحزبيوجدكان

Palladiusرأيناأنسبقولقدالدئابخبطرسخلفالذىانطاكيةأساقفةرئيس
الواحدةالطبيعةلتعالـيمجداومتحمسامتعصبامونوفيزيتياراهباكانالدئاغبطرسأن
عقيدةخلقدونيةتعاليمورفضالواحدةالطبيعةتعالـيملنشرمكثفةتعليميةلمجملةمuو

منهاطردثمإليهاورجعمنهاوطردأنطاكيةلمدينةأسقفأبطرسصارولقدالطبيعتين
حتىفيهاوظلfntسنةفىانطاكياكرسىعلىتثبتأنإلىمراتأربعحوالى
وكانالهيشوتيكونعلىالتوقيعقبلالذىبالديوسالكرسىعلىوخلفهinnسنةموته

التعالـيمنشرفىبدأعندماوخاصةالمونوفيزقىاإلمبراطورعيشىفىنعمةفوجدمونوفيزيا
فىساعدهولقدخلقدونيةمجمعوقراراتالعقائديةليونرسالةورفضالمونوفيزية

مابوغاسقفPhiloxeneفيلوكسينوسالخلقدونينجماعةضدالعقائديةالمعركة

سنشرحهمماالواحدةالطبيعةتعالـيمتطورفىجدامهمبدوريقومسوفاألخروهذا
فيمابعد

ملـيمأورأساقفـةرئيسSallustiusسالوستيوسكانأورشليمصبى
Pierreىاالبربطرسيرفىوخاصةكشيرونأتباعالحزبلهذاوكانمونوفيزيتيا
iberied1نشرعلىفعملخلقدونيامعتدالجدانسنةفىالياسوخلفه

الكنائسبينالسالم

تعالـيمعنالساهروالمدافعالمنيعالحصنالقسطنطبنيةكانتالقسطنطينيةد

هذهعلىالمحافظةالعاصمةأساففةءروسامعظمحاولولقدخلقدونيةمجمعوقرارات
خلقدونيةمجمعبقراراتاقسكاألباطرةمناألساقفةءروساطالببلالالشهرة

االمبراطورانسطاسيوسمنالقسططنيةأساقفةرئيسأوفيميوسيطبلمأبهاوالعمل

يضعأنقبلويعضدهاخلقدونيةبتعالـيميتمسكبأنمكتوبإقرارعلىيوقعبأن
المونوفيزقىاإلمبراطوربينالعنفالصراعرأيناودقدرأسهعالاإلمبراطوريةتاج

t9lسنةاوفيميوسونفىبخلعالصراعهذاوانتهىالخلقدونىاألساقفةورئيس
ومعسنةفىMacedoniusمقدونيوسالقسططنيةكرمىعلىوخلفه

الخلقدونينالرهبانكثيراأعزالذىاألمرالهيتوتيكونعلىالتوقيعقبلمقدونيوسأن
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تثبتتمحليامجمعاجمعالقسططبنيةكرحمماعلىجلوسهفبعدخلقدونياكانأنهال
يسوعالمسيحشخصفىبالطبيعتينالخاصةوتعايىخلقدونيةمجمعقراراتفيه

القسطنطنيةفىبهيستهانالمونوفيزقىحزبيوجدكانذلكمنبالرغم

رئيسكانالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودعفمالذىأوطيخاأنبالناعنيغيبفال
األخرىالبالدإلىالقسططبنيةمنهتعاانتشرتولقدالقسططبنيةفىدير

مجمعبقراراتتمسكواالذينمنتكنلمروماأنفيهشكالمماajjهـ
هذالحسماكلضدالمتيقظوالمدافعالساهرالحارسكانتبلفحسبخلقدونية

بكلخلقدونيةلمجمععنروماتدافعالوكيفبعيدمنأوقريبمنوقراراتهالمجمع
العطمـينالمعلمينرسالتىعلىالعقائديةتعالمحهوتثئتقراراتهبنىالذىالمجمعوهوقواها

رسائلهاإلسكندرىوكـرلسuiلفالفياالعقائديةالرسالةروماباباليونالقديس

فقدولذلكالمونوفيزيةالتعاليمالبدايةمنرومارفضتولقدنسطوريوسإلى

الطبيعةتعاليمشبهةمنلمستهfnrUفىزينونكتبهاالتىالوحدةرسالةرفضت
قفةأسارئيساكاثيوسالثالثفيلبسالباباحرمأيضاذلكوألجلالواحدة

بينواضحفصلحدثالتاريخذلكومنالهينوتيكونقبلألنهاfnfالقسطنطبنية
حتىاالنفصالهذاودامبينهماالعالقاتفانقطعتالقسطنطبنيةوكرسىرومامىكر

إرجاعومقدونيوساوفيميوسمثلالقسططينيةأساقفةبعضحاولولقد18oسنة
كانواأنهممنبالرغميفلحوافلمCirelaceجالسالباباأيامفىوخاصةالعالقةهذه
أساقفةمنروماباباجالساشترطفلقدخلقدونينالقسطنطينيةأساقفةأيضاهم

اكاكيوساسملمجنفوابأنالكنيستينبينوالعالقاتالشركةالرجاعالقسطنطنية
بمكانةيتمتعكاناكاكيوسألنالشرطهذاالقسططبنيةأساقفةيقبللموالصلواتمن

واالكليروسالشعبلذىمرموقة

انستاسيوسروماكرسىعلىخلفهنوفمرyاIجالسالباباماتوعندما

إلىكتبروماسىعلىجلسفعندمامتساهألمتسامحأانستاسيوسوكانالثافى

اسمحذفسابقيهمثلطالبأنهولمجتملالتقليديةالرسالةانستاسيوساإلمبراطور
بأنلإلمبراطورأعلنأنهcلكPيشددلمولكنهالصلواتمناكاكيوس
بلالظاهرحمسبيبدوكماعميقةواسعةفجوةليستالكنيستـينتقصلالتىالفجوة
الكنيستينبينالعالقاتلتعودتخطيهاجمكن
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أنقبلسنةنوفمبرا9فىiالثاانسطاسيوسالباباماتالشديدلألسف

نهجولقدSثلماكثسسيماكأروماكرسىعلىوخلفهالكنيستينبينالوحدةيحقق

وهناجالساتبعهالذىاألسلوبنفسالمسكونيةبالعالقاتالحاصةالخارجيةسياستهفى

الشرقيةوالكنائسروماكنيسةبينالخالفاتزادت

اإلمبراطوربأنجيدالنايتضحالسريعةالعقائديةالتاريخةاللمحةهذهمن
إلىاإلشارةسبقتكماعقائديةوغيرسياسيةأخرىبأمورمشغوالكانانسطاسيوس

ننتقلأنوقبليريدهاالتىالعقيدةرفضأوللبعفقبولأباحاألمروهذاذلك
تلخيصيمكناالكنيسةمنوموقفهانسطاسيوساإلمبراطورحياةمنالثانيةالمرحلةإلى

حكـممناألولىالفترةءواثناقبيلالخلقدوفىوغرفلقدوفىاالحزبنتطور

الساحقةاألغلبيةموافقةعلىالحصولزينوناإلمـبراطوراستطاعلقدانسطاسيوس
وبذدكالوحدةرسالةالهينوتيكونتدعىالئىالشهيرةرسالتهعلماالشرقأساقفةمن

السالمويرجعالشرقكنائسكلبينالوحدةيحققأنالظاهرحعسبولواستطاع
اإلسكندريةكنيسةبينوخاصةطويلةمدةومنذدائمصراعفىكانتالتىالكنائسإلى

متحدةاألربعةالشرقيةالكراسىأصبحتالرسالةهذهطريقفعنالقسططينيةوكنيسة
علىوأورمحلـيموانطاكيةواإلسكندريةالقسططبنيةبينالمقطوعةالعالفاتوأرجعت

بقرارأتمتمسكةكانتالقسطنطينيةألنطويالتستمرلمالرباعيةالوحدةهذهأن
رئيسديوسبامنكلبأننرىولذلكالمونوفيزيةورفضتخلقدونية

معمتحدينأورشليمأساقفةرئيسSallustinsسالوستيوسوبهذلكةأنطاكياساقفة

الخلقدونيةالقسطنطبنيةمعالشركةورفضوااإلسكندريةأساقفةرئيس

رسالةوبفضليدوعلىأيامفىنمثاألربعةالشرقيةالكراسىبيئالوحدةأنفمع
بسببفابهالشديدفلألسفالقسطنطينيةأساقفةرئيساكاسيوسومجهوداتالوحدة

انشقاقحدثالرسالةهذهعلىوتوقيعهاكاكيوسانضماموبسببهذهالوحدةرسالة

AoسنةإلtAfسنةمنروماكنيسةوبيئكلهاالشرقكنائسبينجداعميق

الثانيةالمرحلة

فىواحدةطبيعةبوجودداخليامقتنعامونوفيزتياانسطاسيوساإلمبراطوركان
حكمهبدايةفىوأظهرتقياكانأنهكماالتعلـيمبهذانفسههويعلموكانالمسيحشخص
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أحبهفقدولذلكالالصيسةخدمةوفىالوطنخدمةjساميةوأخالقاطيبةوحا

المسيحىاإلمـبراطوراللهصديقمثلكثـيرةساميةألقابأعليهوخلعواالمونوفيزيون
لماللهخوففىيحياالذىاإلمبراطور

يركزبدأ04هسنةحوالىفىالفرسمعالحروبمنانسطاسيوسانتهىوعندما

قادةبعضعوةjففكروالحزبيةئديةالعقامشاكلهالحلالكنيسةناحيةمجهوداته

فوقعاإلمبراطوريةفىالمونوفيزيةالعقائدلنشرخطةعملمعهميناقشلكىالمينوفيزلن
فىالمونوفيزيةالحركةقيادفىالبارزةالشخصياتأشهرمنشخصيتينعلىاختياره

ولقدevereسساويرسمميفإروالثاقPhiloxenosjفيلوكسينوسوهماععصره

الواحدةالطبيعةتعالـيمنشرفىوالتعليميةالعمليةالناحيةمنجدامهمبحوركالهماقام
بشخصالخاصةوتعالمحهماالرجلينهذينلحياةموجزانقدمأنالالزممننرىولذلك

خلقدونيةمجمعورفضمقاومةفىمنهماكلبهقامالذىوالدورالمسيحيسوعالرب
المونوفيزيةالعقيدةونشر

فيلوكسينوس1

CاكسينائياسويدعىفارسياعبدانKهبأنالبعضيعتقدفيلوكسينوسهومن
عذاىيدعىأخوهوكانوأخأختلهوكانبرسيافى4405ooبينولد

daiوSالرهامدرسةفىدراساتهبدأثيالرهامدرسةفىمدرسان

تعاليمهواألولالتيارالفترةتلكفىعقائديانتيارانالمدرسةهذهفىانتشرولقد
الثافىوالتيارونسطوريوسالطرسوسىريوس9وديوالموبسيوستىريوس9ثيو

اإلسكندرىكـيرلسالقديستعاليمهوالرهامدرسةفىمنتشراكانالذى

لنشرهاوالمتحمسينبتعالمجهالمتمسكـينكـيرلسأتباعمنفكانفيلوكسينوسأما
وريوسIثيوأمثالدهأضداكتاباتدرسفقدفكرياكـيرلسأتباعمنأنهومع

وايباسالطرسوسىريوسوديودالموبسيوستى

6359pMurphyXF309308pcitopBardyG8580pcitopHughes1
0Vالصاألوءالجزرستمأسدد
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يعتقدماوعلىأنطاكيةمدينةإلىذهبالرهامدرسةفىدراساتهاخهىعندما

زينوناإلمبراطورورسالةالمونوفيزيةالعقائدمؤيداوالتعليمبالوعظهناكبدأبأنهالبعض
رجععندماولكننديونIكاالبطريركالمدينةمنفطردهللوحدة

pلهاأساقفةرئيسوصارأنطاكيةإلىواألخـرةالرابعةللمرةالدئاغبطرس
هذهنتMabbougrمابوغعلىأسقفاوأقامهالمنطقةإلىالعودةإلىفيلوكسينوس

الوقتلكفىونشيطاحيويامركزاتعتبرالمدينة

الحزبلمقاومةلهمساعدخيرفيلوكسينوسشخصفىالدباغبطرسرأىولقد

مدنهاأهمعلىأسقفاونصبهأبرشيتهإلممادعاهفقدولذلكالخلقدونى

بمقاومةيكتفلمووجدتأيماهوادةبدونالخلقدونيةبمحاربةفيلوكسينوسقام

التعالـيمنالثرأكلهالشرقiجالبلفقطمابوغمدينةفىالخلقدونيينحزب
والرحالتالوعظيستعمللمواالزدواجيةالخلقدونيةبالتعالـيمومندداالمونوفيزية
كاتبأوكانالكتابةأيضااستعملبلالواحدةالطبيعةعقيدةدلتألفقطوالمناقشات

كتابإتبلالمونوفيزيةمعلمىوتعاليمأفكارفقطليسوبحثفدرلرطالعاواسع
كتابهالكلماتهذهوأشهرمولفاتعدةكتبولقدالعقيدةفىاضدادهوتعاليم
المونوفيزيةعنالذفاعهدفهاعقائديةرسائلعدةكتبأنهالثالوثثمالتجسدعن

المونوفيزيةالحركةقادةمنواحدأفيلوكسينوسصاروبذلكYالخلقدونيةورفض

ولقدانسطاسيوساالمبراطورثقةعلىالحصولفىنجحكمابالبنانإليهميشارالذين

صديقهفىىورأمونوفيزيااإلمبراطورنrSقويةصداقةعالقةبينهماربطت

فاستغلالخلقدونينجماعةمقاومةعلىفشجعهمتحمسامونوفيزيافيلوكسينوس

الخلقدونيةعلىءشعوابحربوفاماإلمبراطورىالتشجيعهذامابوغأسقف

ضدالعقائدىصراعهبدأولقدfواالزدواجيةاألنطاكيةوالتعالـيموالنسطورية

5048ptheologiesaecritssesSavieMabbougdePhiloxeneنHaideA1
120110pLebonJ2

صبرصوماألولافراماغناطيوسالبطريركتاليفالسريانيةـابylوالعلومتأريخفىالمنثوراللؤلؤكتاب

4846pSherwoodpetMurphxXF3

32303EcclHistEvagrius4
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فدافعLبالنسطوريةواتهمهنىالخلقدوأنطاكيةأساقفةرئيسFlavieniالفيانوس
وأوطيخالنسطوريوسحرمهوأعلننفسهعنفالفيانوس

بوجـودالخاصةهتعالنشرلإلمبراطورصداقتهيستغلأنوكسينوسفيلحاولوقد

اإليمانلإلمـراطورفيهايشرحطويلةرسالةكتبفقدولذلكالمسيحفىواحدةطبيعة

اإليمانوهذاتتعارضالتىوالتعالـيمالهرطقاتعلىالحكمالضرورىمنوانهالحقيقى

يحضربأنوطلببهااقتنعالرسالةهذهعلىالمونوفيزقاإلمبراطورأطلععندماالقويم
Macedoniلنusمقدونيوسرفضحضورهعندولكنالقسطنطنيةإلىحاألفيلوكسينوس

داضطراألمرهذاعلمايلىالضشعبوثاراستقبالهططينيةالقسأساقفةرئيس
ليألالمدينةمنالهروبإلىفيلوكسينوس

إلىرجعفعندماMabboughمابوغأسقفعزممنتثنلمالهزيمةهذهلكن
فلملمالمساالرجلفالفيانوساألسقفضدالعقائدىصراعهفىجديدمبدأسوريا
ضدفيالفيانوسبهنطقأنسبقالذىبالحرمانالثائرالمتعصبفيلوكسينوسيكتف

يحرمإقرارعلىيوقعأنانطاكيةأساقفةرئيسمنأيضاطلببلوتعايىنسطوريوس
وثيودوريوسالطرسوسىديودوريوستعاليمأيضامجرمبلنسطوريوسفقطليسفيه

المسيحفىطبيعتـينبوجودنادواالذينانطاكيةمعلمىمنواخرينوإيباالميوسيوستى

يوقعبأنأيضامنهفطلبفالفيانوسرئيسهضدصراعهفىفيلوكسينوستطرفولقد
تشيرالتىالتعاليموخاصةخلقدونيةمجمعألعمالقبولهبعدمفيهايعترفوثيقةعلى
الوثيقةهذهعلماالمسالمالرجلهذاووقعيسوعالمسيحفىطبيعتينوجودإلى

مأمLصبرهففقدالحالةهذهفىاالستمراريستطعلمالمسالمالرجلهذاأنعلى
دعافقدولذلكضدهفيلوكسينوساألسقفبهاقامالتىالعديدةالمتواليةالهجمات

حوالىالمجمعهذاحضرولقداألمورهذهفىللنظره2سنةممتوبرفىمجمعلعقد
معساويرسعالمجهذاإلىءجاولقداإلمبراطورطرفمنوممثلأسقفاثمانون
األساقفةمنجدآقليألعدداحولهجمعوقدفيلوكسينوسكذلكرهبانه

فقطعشرةحوالىالالخلقدونين

313ecclHistEvagriusائ

4946MonophysismeJLebono2
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وقدمواوتعالهفيلوكسينوسلتأييدالمونوفيزلمحنالرهبانمنكبيروفدءجالكن

رافضينبندا77فىخلقدونيةتعاليمويفندونهتعافيهايعرضونرسالةالمجمعإلى
ءاآلبابعضاالعتراضاتهذهعلمادرAباوقامJليونرسالةمعالتعاليمهذه

بطرسأمثالأنفسهمالمونوفيزيينبعضورسائلكتاباتببعضمستشهدينالخلقدونيـن

الهينوتيكونالوحدةرسالةعلىوقعواالذينالثانىويوحناالثانىواثناسيوسالدباغ

فسيطرتrخلقدونيةلمجمعوالليونلرسالةواضحةبطريقةحرمهميعلنواولم

صيدامجمعمنورهبانهووفدهفيدوكسينوسوخرجالمونوفيزينالرهبانعلماالحيرة

لفشلهمساخطينحاقدين

جديدمنبدأفيلوكسينوسفانصيدامجمعفىواجههالذىالفشلمنوبالرغم
المناوراتضدهفحاكالمسالمالرجلانطاكيةأساقفةرئيسضدالعنيفىصراعه

الرهبانمنجماعةحولهوالتفأساقفتهبعضوبينبينهالخالفوبثوالمؤامرات

الرهبانءهؤالمنجماعةأرسلولقدفالفيانوسضدلتأييدهrالمتعصبينالمونوفيزلمحن

4انطاكيةأساقفةرئيسفالفيانوسخلعاإلمبراطورمنيلتمسوالكىالقسططنيةإلى

وهكذاالمونفيزقىانسطاسيوسباإلمبراطورفيلوكسينوسعالقةبفضلأرادوامالهمفتم
انسطاسيوساإلمـبراطورموتبعدولكنالخلقدونيةومقاومةالمونوفيزيةنشرفىاستمر

أغلقتقدهناكبيتفىسجنولقدونفىفيلوكسينوسعلىقبض18oسنةفى

مخنوقافماتالنيرانفيهوأشعلتنوافذه

الكرستولوجيةفيلوكسينوسنعاليم

فىالموهوبيقكتابهاوأحدالمونوفيزيةالحركةقادةأعظممنفيلوكسينوسكان
لغتهوهىالسريانيةاللغةفىكتبولقدcالسادالقرنوبدايةالخامسالقرننهاية

عدةثملموتألمتجسدالثالوثمنواحدعنكتابهحديثائشروقداألصلية

117ecchistrheteurleZacharie1

311BardyG2ivepistSevere2

323EcclhistEvagrius3
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ترىدراساتنابموضوعيختصوفيما0التقشفعنمحاضراتهمنومجموعةطابات

هووهلLاالتحاعمليةفهمكيفالكرستولوجيةفيلوكسينوستعالـيمكانتماذا

يسوعالمسيحشمخصفىطبيعتينأواقنوميناتحاد

الالهوتيسوعالمسيحشخصفىعنصرانيوجدبأنهفيلوكسينوسيعتقد
واحداواقنوماواحداشخصاإاليكونانالالعنصرانهذانولكنوالناسوت

فالعنصرالثالوثمنالثاقاالقنومالمسيحيسوعالربشخصوهوواحدةوطبيعة

الناسوتهوالثافىوالعنصرنفسهاللهطبيعةمنأىالكلمةاللهالالهوتهواألول
الطبيعيةالجسديةالوالدةعنمابوغمعلمويتحدثمريمالقديسةءالعذراطبيعةمن

تغييرحدثلقدالجنـينيكؤنواألنثويةالذكريةالخليتيئاندماجأنفيذكرلإلنسان
اماواحدجنينفتكؤنهمابياالتحادتئمالتغيرهذاطريقوعنمنهماخليةكلفى

منعنصرأىفىتغيرأدنىلمجدثلمبالناسوتالالهوتواتحأدالتجسدعمليةفى
وتفوقإلهيةعمليةالعمليةهذهإنYالمسيحيسوعالربشخصلتكوينالعنصرين
رتباتارفضأفيلوكسينوسيرفضودSابالعقلفهمهايمكنوالالبشرىاإلدراك
LدZNابسببالناسوتأوالالهوتخواص

لقديقولكتبنصرينالعميقعنصرأىفىالتغييرعدمموضوعيخصوفيما

ءشىكلفىلناشبيهابشرياجسدافعالصارلقديتغيرلمولكنهإنساناصار

يتمتعكانالعاقلةحالرمنخالياجسدأيكنلمالجسدهذاأنعلىالخطبةعداما
بأنهيذكرفيلوكسينوسفابئإنساناوحقيقةفعألصاراللهفايئةوعقلبروحإذن

عاقلةروحهقبذكالعاقلةالروحمغالجسدثماللوغوسيوجدإذعاقلةروحتوجد
اللوغوسمنيتكؤدنكانالمسيحبانيعتقدالذىابولوناريوسهرطقةنفسهعنابعد
عاقلةحzliبوجويعلمفيلوكسينوسفابئعاقلةروحبدونبشرىجسدمنئم
اللهالكلمةفالالهوتعنصرأىفىالتغيرعديمحقيقةعلمايشددكماالمسيحفى

بشرىعنصربناشبيههوالبشرىوالعنصرالتجسدقبلعديهكانماعالطل
عميققوىاتحادتئمالعنصرينهذينوبن

vaschaldeAed27T2syrcscoincarnationeettrinitatedemabbougdePhiloxein1
1927RomeParis
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كانوجسدبروحيتمتعكانيسوعالمسيحشخصبأنفيلوكسينوسعتقد
ويفرحولمجزنويتألمويعطشيجوعفكانمرحممنتكؤنبشرياطبيعياجسداجسده
إنسانكلمةتعنىمابكلحقيقياإنسانآكانألنهآخرإنسانكأىويشربويأكل
هذافيلوكسينوسيقولكماأوبالكلمةاتحدالعاقلةبروحهالجسدهذاإنمعنىمن

طريقعنيفعلهكانيسوعيفعلهكانماوكلالكلمةهيبوستاتفىتئماالتحاد

طريقفعنمباشربطريقيسوعفىيعملكانالكلمةفابئ1الكلمةهيبوستات

عضواملكاالناسوتالجسدأصبحالناسوتوعنصرالالهوتعنصربيناالتحاد
2الكلمةوجودفبليوجدلمسوتالنافابئللكملةهيبوستاتيا

االتحادعمليةفيلوكسينوسفهمكيفنسألوهنا
صاروالكلمةeاLzyالعمليةمفهومهيشرحلكىاآلقماالعددمابوغمعلماقتبس
ينادونالذينانطاكيامعلمىبأنفيلوكسينوساعتقدلقد1000بينناوحلجسدا

بهيصفوالكىسكناصطالحأوعبارةاستخدمواالمسيحفىطبيعتينبوجود
وبناللوغوسبينتئمالذىداالأنيعنىيسوعفىالكلمةبهاسكنالتىالطريقة
وهذاعضويااتحاداوليسوتقاهموشركةوإرادةوتعاونمحبةاتحادإاليكنلميسوع
اتحادالسكنأواالتحافهذاوالنبىاللهبيناالتحادبعيدحدإلىيشبهاالتحاد

الروحسكنمثلهو5عادمؤمنأىأوالقديسأوالنبىفىاللهسكنأوبالنبىالله
مفهومحسباالتحادلعمليةشرحهفيلوكسينوسيواصلrالمؤمنـينفىالقدس

سكنالقدسحJالربأذصحيحهذامعناهبماأنطاكيةوبعفمعلمىنسطوريوس
والسلوكوالتصرفوالوعظوالتعلـيمالفكرفىلهمقائداكانالرسلوفىءاألنبيافى

أوءإشعيافىيتكلمكانعندماجسداصارالقدسحJJابأنالقوليمكنالولكن
إالهوماالطبيعتينمعلموعنهيتكلمالذىدتحااالهذافابئ4يوحنافىأوإرميا
أدبمااتحادخارجمااتحاد

اتحادفهواللوغوسالكلمةتجسدعمليةفىتثمالذىالعضوىالحقيقىاالتحادأما
الحبلمناألولىاللحظةفىحدثعميققوىاتحادأنهإذالفصليعرفالعضوى
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عميققوىباتحادبالناسوتالالهوتعنصراتحدلقدمريمءالعذراالقديسةبطنى

أىلمالشاةتامأمزجاالعنصرينمزجأوخلطيعنىالlاالتحاهذانفسهالوقتjو
منهما

مفهومهويسوعالربلشخصاالكرستولوجىفيلوكسينوسمفهومإن

التىالغلطةنفسهىغلطتهلكنبعفالتفاصيلفىإالفيهعيبالارثوذكسى

معلمىوبعضنسطوريوسبأناعتقدأنهوهىاآلنحتىالكثيرونويرتكبهاارتبهها

بأنعلمواوآخرينالمبوسيولمشىدوريوسوميثوالطرسوسىديودوريوسمثلأنطاكية

ءباألنبياالقدسالروحاتحادمثلخارجىاتحادهوويسوعالكلمةبينتئمالذىاالتحاد
الكلمةأنأوإنسانوابناللهابنالكلمةبينماتماالتحادهذاأنأىوالرسل

اللهابنللهابنانيوجدبأنهالقوليمكنولذلكيسوعيدعىماإنسانعلىحل
إغوسيدانمسيحانويوجداإلنسانوابن

اقييزحاولنسطوريوسإنبلالتعلـيمبهذاقطيعلموالموأتباعهنسطوريوسإذ

الناصرىيسوعفىسكنالذىاللوغوسالكلمةبينوالناسوتالالهوتالطبيعتينبين

كأنهلفيلوكسينوسظهرالطبيعتـينبيناقييزهذافانالحبلمناألولىاللحطةمنذ
فيهاشمرغوبغيرازدواجيةبلالفصل

Vساولـرس

نشرعلىالعملانسطاسيوساإلمبراطورمنهاطلبالتىالثانيةالشخصيةكانت

ولدوقدساويرسالمشهورالحونفيسيتىالمعلماالمبراطوريةفىالمونوفيسيةيمالتعال

عائلةفىوتربىونشأ9fo1سنةفىأو4651سنةحوالىبسيدياسوزبوليسفى

األولأفسسمجمعانعقادوقتفىانطاكيالمدينةأسقفاكانجدهفإنمسيحية
وخلعبحرموحكمواالمجمعهذافىاجتمعواالذيناألساقفةمنواحدفهو

N19202صالثالىءالجزالمسيحىالفكرتاريخكتأبنادراسةءالرجابالتفصيلالموضوعهنحالدراسةللتوسع

ا2heيه32
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والدرسللقراعةمحباأظافرهنعومةمنذكانبأنهيبدوماىوعل1سطوربوس
كانأنهوبمافيهنشأالذىالمثقفالمسيحىالجوذلكعلىكثيرأوساعدهوالبحث
اكبرأخيهمعالعلمأثرفىسعيااإلسكندريةإلىانطلقفقدوالبحثبالدرسشغوفا
ذهبذلكوبعدوالخطابةالقواعدعلمثموالالتينىاليونانىهناكفدرسسنا
القانونلدراسةبروتإلى

ءأثنافىإالئعفذلمانهإالمسيحيةعائلةفىنشأأنهمنبالرغمالبعضويعتقد
ديرلىفانطلقللرهبنةبدعوةشعرللقانوندراستهأفىوعندمابروتفىإفامته

منحصناالعصرذلكفىيعتبرالذيرهذاوكانفيهوانزوىMaiumمايوم
ساويرسيختاربأنغرابةفالعنهاوالمدافعالمونوفيسيةبالتعاليمالمتمسكةالمنيعةالحصون

والعنيفةالشديدةبمقاومتهشبابهمنذغيرففلقدفيهللرهبنةالمونوفيسيتىالديرهذا

علىحكمواالذينمواحداجذهيكنألمواالنطاكيننصطوريوسلتعالـيم
trاألولأفسسمجمعفىهوتعانسطوريوس

وفىالمونوفيسيتينالرهبانمنكبـيرعحدإليهفلجأالخاصمالهمنديراأسس

المونوفيسيةالتعالـيملنشروبحثهودراستهوفلسفتهعلمهيسخربدأ500سنةحوالى

كتابانويوجدالمسيحشخصفىطبيعتينبوجودالخاصةوالتعاليمالخلقدونينومقاومة
بعضاأيضايعرضانماأكما4ساويرسوغيرةونشاطأعماليصفاناألهميةغايةفى

سكوالستيكوسزكرياالمحامىصديقهكتبهفاألولالكرستولوجيةهتعامن
ScholasticusZachariasالثانىالكتابأماألنطاكياأسقفاساويرسكانماعند

rابوتيوحنافكتبه

طبيعتينبوجودتنادالتىخلقدونيةمجمعتعالـيمضدءشعوابحربلمماويرسقام

وايباسوديودوريوسنسطوريوستعاليمهاجـمفلقدالمسيحيسوعالربشخصفى

علمفىعصرهءعلماأعظممنالرجلكانوأتباعهأوطيخاتعالـيمأيضاهاجمأنهكما

205202Frendl

41PChesnutCR2

اقامهءأتناMaiumaمايوماقفأبطرسالمحترمالعجوزالرجليدعلىتجددساويرسباالبعضيعتقد
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وصلتغيورانشيطآكانأنهكماالمنطقةكلفىحمعتهفذاعتالمقدسةوالكتبلعقائد

نشرحاولولقدالممقوتالتعصبإلىالمونوفيسيةالتعاليملنشروحماستهغيرته

التىالمطولةوالرسائلوالخطاباتالنبذاتمنجداكبيرعددفىالمونوفيسيةالتعالـيمهذه
منكبيرعددإلىوإرسالهابنشرهاقامالتىورسالةوخطابنبذة4000علىتزيد

واألبرشياتاألساقفة

خلقدونيةتعالـيمضدوالكتابةوالمجادلةواالرشادبالوعظالنشيطالرجلهذايكتفلم

القيامإلىالمونوفيسيةالتعاليملنشروحماستهغيرتهدفعتهبلفقطوضواحيهاانطاكيافى

مائتىحـوالىرهبافمنلفيفمعانطلقفقدولذلكتعايىلنشررحالتةو

كانالخلقدونيةالتعاليموقلعةاإلمبراطورمدينةالقسطنطبنيةمدينةإلىراهب
أهدافعدةالرحلةهذهطريقعنيحققأنيريدساويرس

المونوقيسيةالتعاليمنشر1

Yللرهبانمساعدةطلبمنهواالقاسالمونوفيسيتىانسطاسيوساإلمبراطورمقابلة

rفلسطينفىالفلسطينين

rهذانيفاليوسبأنالبعضيعتقدماوعلىالخلقدونىنيفاليوسالراهبمحاربة
الخلقدونيةإلىتحولولكنهمونوفيسعياراهباكالن

منراهبىماحوالىالرهبانمنجماعةرأسعلماساويرسءجافقدودذدك
شخـصفىطبيعثينوجودعقيدةقبلواالذينورهبانهنيفاليوسضديحاربوالكىأنطاكيا
المسيحيسوعالرب

الطيعةتعلـيمنشرفىكثيراوساعدهمعهتناقشاإلمبراطوربأنمجتملماوعلى
خاللهاقامسنواتثالثالخلقدونيةالقلعةفىساويرسمكثفقدولذلكالواحدة
مكـيرلالقديسوتعاليمالواحدةالطبيعةتعاليملتأييدوالكتابةوالمناقشةبالوعظ

التىليونورسالةخلقدونيةمجمعتعاليمرفضأيضاحاولأنهكماالعظـيماإلسكندرى
طبيعتينعنوليسواحدةطبيعةعنتتكلمكيرلستعالـيمبأنمبيناالطيعتينعنتتكلم

وكتاباتـهعظاتـهفىهاجـمولقدrالخلقدونينبعكماذلكيدحىكما

62pChsnutCRV6965pEliadeMircea1
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وأوطيخانعسطوريوستعاليمالفترةهذهءأثناخطاباته

فجذبتملتهبةثوريةحماسيةساويرسالراهبوكتاباتوخطاباتعظاتكانت

الخلقدوقالقسطظينيةأساقفةرئيسمقدونيوسءأعداوخاصةالشعبمنكبيراعددا

لهفحاكوامنصبهمنوخلعهبمقدونيوسلإليقاعالفرصةهذهءهؤالانتهزولقد

فىاالضطراباتبعضفىتسببممااالفتراعاتبعضعليهوافترواالرخيصةالمؤامرات

جملةعليهامضيفينتقديساتالثالثةيرنمونكانواساويروسرهبانإنبلالالمدينة

الشعبفهاجالتحدىهذايقبللموشعبهاالقسططنيةفابئأجلنامنصلبالذى

العدةيعدبدأنفسهاإلمبراطورأنلدرجةداميةمعاركإفىيتحولالهياجهذاوكاد
وأماويويدهالخلقدولىمقدونيوساألسقفبجانبيقفالشعبكانللهروب

بدأالعاصفةهدأتأنفبعداألساقفةرئيسضدكانفقداإلمبراطورانسطاسيوس
روحفبثالخلقدونىمقدونيوسخلععلىحديديةوبيدسريةبطريقةيعملاالمبراطور

الرهبانوجهفىالمدينةأبواببغلقأمرأنهكمابعفاكليروسبينضدهالعداوة

مقاومةأىادلليشاأعدكمالمساندتهالخارجمنجاعواوالذينلهالمؤيدين
االفتراعاتبعضفيهقدمتمجمعاجتمعاالحتياطاتوبعدخارجهاأوالمدينةداخل

فخلعهاسنةأغسطس6فىبخلعهعليهالمجمعوحكمالمحترمالرجلهذاضد
ونفى

انطاكيةعلىئسققةسرئيساويرستنصيب

صديقاأيضاكانأنهكمامتعصبامونوفيسيامابوغأسقففيلوكسينوسكان
أنمرةمننرحاولفقدولذلكانسطاسيوسالمونوقيستىلالمبراطورشخصيا

فعندماأنطاكيةألساقفةرئيساساويرسلتعييناإلمبراطوردفعفىالصداقةهذهيستغل
انسطاسيوساإلمبراطورأوحىبتراإلىوئفىأنطاكيةكرسىمنفيالفيانوسخيغ
متحممهمونوفيستىبأنهجيدايعرفكانألنهساويرساسمأنطاكيةكنيسةقادةإلى

رئيساوتنصيبهساويرساختيارفعألفتئماإلمبراطورمثلخلقدونيةمجمعوضد

130123pseverienphysimemonolelebonj104pkugenereditseverivitaZacharie1
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ه21نوفمبر6فىأنطاكيةمدينةأساقفة

بهيؤمنماأوإليمانهإقرارايعتبرخطابأالمناسبةهذهفىساويرسألقىولقد
يقبلأنهكما4وأفسسوالقسططبنيةنيقيةمجمعبصحةالخطابهذافىيعترففهو

وتعايىوأوطيخاوتعايىنسطوريوسرفضأنهعلمااالينوتيكونزينونرسالة

التىليونالقديسورسالةخلقدونيةمجمعتحفظوبدونعالنيةأيضارفضأنهكما
cالمسيحيسوعالربشخصفىطبيعتينوجودنظريةتؤيد

رجاالضممنهماكلأنإذالقوةغايةفىوالمونوفيسيتىالخلقدوفماالحزبانكان
يثبتأنالجديداألساقفةرئيسساويرسعلىفكانفعالونفوذعةواسشهرةوى

الشعبوثقةورضىالحزبنهذينثقةلكسبوسعهLjميعملوأنسلطانه
دعافقدولذلكالمدينةتلكفىسهأليكنلمالذىاألمرلـيروسواوالرهباذ
فىحصلساويرسفانيبدوماوعلىأنطاكيةLاهrسنةبدايةفىمجمعلعقد
ساويرسالبطريركاقتراحاتقبلالمجمعأنإذبهيستهانالنجاحعلماالمجمعهذا

rخلقدونيةمجمعقراراترفضكماليونرسالةورفض

أنطاكيةمجمعفىعليهحصلالذىالنجاحبهذاوفخوراسعيداساويرسكان
تعايىوتقبلتؤيدهاألساقفةمنالساحقةاألغلبيةبأنعالياينادىبدأفقدولذلك

الذينالخلقدونينمنفعالنفوذذاقوياحزبأوكانوامعارضيهأنعلىfالمونوفيسية
ءعا3yاهذايقبلوالمالطبيعتينعقيدةقبلوا

فى451سنةفىآخرمجمععقدSاألخرالمشاكلوبعضالمشكلةهذهولحل
الحميمالقديمصديقهوبجانبهساويرساألساقفةرئيسالمجمعهذارأسعلىوكانصور
أسقففيلوكسينوسنعمتهوولىالمونوفيسيةنشرفىالمللأوالتعبيعرفLالذى

اعمالهالمجمعبداأنوبعداألساقفةمنكبيرعددالمجمعهذالحضورءجاكمامابوغ

pcitopFrend426424pcitopMoeller6866encyclopediaeliajeMircea1
Devresse110severivitaZacharie314BardyG61ChesnutCRobeta225220

7o3صاألولءالجفرسـتمأشدد
52ه33292orienPatr314citopBardyهAصاألولءالجزرسـتماسدد
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خلقدونيةمجمعقراراترفضأىالسابقةالسنةأنطاكيةفىاتخذتالتىالقراراتيد
تقسيرأقدمساويرستأثيرتحتالمجمعهذاأنكماالمسيحفىطبيعتينوجودوعقيدة

فابئالمجمغانقسموهناخلقدونيةتعالـيمتمامايخالفىالهينوتيكونالوحدةلرسالة
االساقفةيسرئعلىبشدةواحتجواالتفسيرهذارفضواأشورأساقفةمنكبيراعددا

أنكماالشركةمنفقطعوهذلكمنأبعدذهبواودمشقوبصرةصورأساقفةأنكما

إلىساويرسلجأوهنابذلكمكنوبالهوأرسلواخلعهأعلنوااألساقفةبعض

مريعةمذبحةفحدثتكراسيهممنالمعارضيناألساقفةبخلعفأمرالقوةاستعمال
المؤيدينالحزبينبينالفجوةوسئعاألمروهذاcالرهبانمنكبـيرعددضحيتهاراح

وتعالمحهساويرسعنرضىوعدمتذمرروحذلكعنونتجلساويرسوالمعارضين

إيليافابئأخرىبالدإلىالروحهذهامتدتبلوضواحيهاأنطاكيةفىفقطليس
واعتبرهالمونوفيسيةوتعايىاألنطاكىساويرسأسقفيةباتارفضارفضأورشلـيمأسقف
إيلياموقفيعجبولمخلقدونيةمجمعتعالـيمعلىلهجومهالشركةمنمقطوعا
كرسىمناخلعهعلىحاألفعملالمونوفيسيتىاإلمبراطورساويرسضدالخلقدونى
اختياروقعولقدها6سنةفىالكرسىعنوإبعادهخلعهفعألوتئمأورشليم
رففمتنصيبهقبليوحنامناولمجبيوسوطلبيوحناعلىاإلمإراطورمرسلاولبيوس

مجمعقراراتأيضايرفضوانالمسيحفىطبيعتينبوجودتعلمالتىليونرسالة
لنسطوريوسحرمهيوحناأعلنالتنصيبيومءجاوعندماذلكفقبلخلقدونية

والدميقةالعنيفةالقويةالصدمةكانتولكنوتعايىأوطيخاوحرمهوتعاوأتباعه

يوحناأنهىعقةLadsاإلمبراطورىالممثلبيوساوعلىوقعتوالتىالمنتظرةوغر
أيضاأعلنأنهكمااإلمبراطوريؤيدهكانالذىالمونوفيسيتىاألنطاكىساويرسحرم

األربعةالمسكونيةالمجامعلقراراتقبوله

ويساعدهمالمونوفيسينجماعةمعيتعاونالمونوفيستىانسطاسيوساإلمبراطوركالط

كلماولكنعليهمالخناقوتضييقالخلقدونينضداضطهادبحملةقامكماكثيرأ
بتعالـيميتمسكونالخلقدونيونكانالخلقدونييهألجماعةهاضطهافىيزيداإلمبراطوركان

نفسهاالملكيةالحاشيةفىفحتىالمسيحفىطبيعتينبوجودالخاصةوقراراتهالرابعالمجمع
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المسيحفىطبيعتينوجودعقيدةقبلواالذينعددجدأازداد1اإلمبراطورةعائلفى
يمكنهذامنوبالرغماألنطاكىساويرسبها5يناكانالتىالمونوفيسيةورفضوا
بالنسبةتعوضالذهبيةفرصةتكانانسطاسيوساإلمبراطورملكفترةبأنالقول
n51سنةيوليو9فىانسطاسيوساإلمبراطورماتفعندماالمونوفيسينلجحاعة

ه8oفماالخدقدوJusحناجاستيهااإلمبراطورالقسططينيةعرشىعلماوجدس

V52رئيسساويرسطرفاالمونوفيسينجماعةضدالعنيفةاضطهاداتهبدأ

للتعالـيمالمنحمسانوالناشرانالمدافعانفيلوكسينوساألسقفوكذلكأنطاكيةأساقفة
فىأنطاكيةأساقفةرئيسمكثولقدTاإلسكندريةإلىالهروبإلىالمونوفيسية

بينمصرفىومكثفواسعبنشاطخاللهاقامسنواتعشرةحوالىاإلسكندرية
بحماسنشاطهيواصلكاناإلسكندريةالمدينةهذهومنوالخلقدونينالمونوفيسين

فىلتثبيتهمأنطاكيةفىرعاياهإلىالعقائديةوالنبذوالرسائلالخطاباتإرسالفىوغرة
الذىاالضطهادبسببYفيهايمرونكانواابتىالصعبةالظروففىوتشجيعهمالعقيدة

المونوفيسيينجماعةعلىجاستناإلمبراطورشنه

ororyسنةفىالخلقدونيةمعقلالقسمططبنيةمدينةفىساويرسيظهر

6oفوفيسيةالمودوراثيواإلمبراطورةلوذلكالخلقدونيةمعقلهtوالموافقة

بعضاالقسططينيةفىلإلقامةدعتهفلقدالواحدةالطبيعةتعالـيمعلىالمتحمسعةالغيورة

جاستنيانوساإلمبراطورحاولأيضاالفترةهذهففىورعايتهحمايتهونولتالوقتمن
ولكنهوالمونوفيسيينالخلقدونيـنجماعةبينحواربتدبرفقامالحزبنبينمصالحةعمل

كثيرةعمليةفعليةنتائجإلىيصللم

فىماتحتىفيهاوبقى360سنةفىمصرإلىالقسططبنيةمنساويرسرجع

حركةفىالبارزينالمعلمينءالعلمامنساويرسويعتـبر2otسنةفىأوorAشة
بكتاباتهساهمفقدالموهوبينالكئابمنواحداأيضايعتـبرأنهكماالمونوفيسية
وكتاباتهنشاطهفبفضلالكثيرونإليهايرجعمونوفيسيةوعقائدتعاليمتقديمفىومؤلفاته
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وبعدوالسريانيةاليونانيةباللغةساويرسكتبوقدالواحدةالطبيعةعقيدةنتشرت

دراسةاآلنفلنحاولونشاطهوحياتهالرجلهذاعنالتاريخيةاللمحةهذهرأيناأدط
الكرستولوجيةتعالهمنبعضا

طبيعةبوجوديؤمنهلسميح11يسوعالربلشخصساويرسمفهومهوما

الفرقهوماواحدةطبيعةمةلكلمفهومههووماالمسيحفىطبيعتينأوواحدة
جديدبتعليمخرجأنهأونسطورىاوكـيرلسىهوهلكيرلسوتعالـيمهتعابين
أرثوذكسىأوتعالهفىهرطوقىهوهلكيرلسىأونسطمورىهوال

الصفحاتفىأخرىأسئلةوعلىاألسئلةهذهمنالبعضعلىاإلجابةنحاولسوف
التالية

هذانسألأنيجـبp0أطرحناهاالتىاألسئلةبعضعلـمااإلجابةنحاولأنوقبل
المونوفيستىهومنأوالمونوفيسيةهىLالسؤال

المونوفيسيةمننوعانيوجد

المئطرفةأواألوطيخيةالمونوفيسيةا

فىمجمعاجتمحولقدالقسططينيةفىاألديرةأحدرئيسأوطيخابدأهاوقد
بهرطقةوحكمالمدينةأساقفةرئيسفالفيانوسرئاسةتحتfibسنةفىالقسطنطبنية

فعالوبنفوذعطيمبسلطانيتمتعكاناألخيرهذاأنعلىأوطيخاوحرمالتعليمهذا
بعقدوطالبالمجمعحكماستأنففقدولذلكالملكيةوالحاشيةاإلمبراطورى

نff9isسنةفىأفسسمدينةفىآخرمجمعفانعقدقضيتهفىللنظرآخرمجمع
بأنيحتملماوعلىالراهبهذامؤيدىمنالمجمعهذافىاجتمعواالذينمعظم
هذافحكمأوطيخامنافحسضدوالقسوةالضغطاستعملواالمجمعترأسواالذين

هذاودعىمنصبهإلىوارجاعهأوطيخاالرهبانرئيستعاليمبأرثوذكسيةالمجمع
قراراتالغربيةالكنائسوخاصةالكنائسمعظمتقبللماللصوصبمجمعالمجمع

وحكم4اهسنةفىخلقدونيةمجمعفاجتمعفيهثالذىوالظلمالمجمحهذا
منصبهمنوخلعهأوطيخابهرطقة

المتطرفةالمونوفيسيةأوأوطيخاتعاليمهىفما

كثيروفىواضحةغيرتعاليمهفابئعالمنصفحتىأوعالمأأوطيخايعتبرال
األعلىالمثالهولهبالنسبةالعظيماإلسكندرىكيرلسكانمتناقضةاألوقاتمن
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علىالكرستولوجىومفهومههتعابنىفقدذلكعلىءوبناالتعلـيمأرثوذكسيةى
الهرطوقىابولوناريوسأعمالمنهىوالتىكـيرلسالقديسخطأجهاتمسكالتىالجملة

نوجدالبأنهعقمأوطيخافانولذلكيالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةوهى

جسدالالناسوتعلماحلالذىاللوغوسالكدمةفابئالمسيحفىواحدةطبيعةإال

لدوجةالناسوتهذافىوالعاملوالمحركوالقائدالمسيطرهوالكلمةكانالمسيح

يستخدمهاالذىيدفىحركةوبالأرادةبالكآلةلالهوتبالنسبةاصبحالناسوتأن
اندجالناسوتإنضخممياهمحيطفىخلأوخمرنقطةمثلالناسوتانيعتبرفهو

الخلنقطةنميزأنيمكنالاآلخرعنالواحدفصليمكنالأنهلدرجةبالالهوت

يتاللثىلمالناسوتإنااالثنينبـينكلىوخلطاندماجإنهالواسعالمحيطفى

إرادأومفعولبدونأصبحولكن

قبلالكلمةفىطبيعتينبوجوداعتقدأنهلدرجةالتعليمفىأوطيخاتطرفولقد
منNله1أساسالعقيدةواحدةطبيعةإالنوجدالالتجسدبعدولكنالتجسد

العقائديةالناحيةمنأوالمنطقيةالناحية

تطرففقدالهرطوقيةهتعانشرمواصلةوحاولوابعدهجاعواالذيناتباعهأما

جسدفهوخياألإاليكنلمالمسيحجسدبأنأيضاعفموافقدمنهكـربعضهم
Lبأناألحيانبعضفىعفمنفسهأوطيخاأنفمعمباشرةءالسمامنءجاوحم

يكنلمجسدهبأنعلبمتالميذهمنالبعضأنإالأجسادنامثلكانالمسيحجسد
وصلبتألمالذىبانأيضاتالميذهوكذلكأوطيخاعفمولقدcبشرياجسدا

Iأيضاالالهوتبلفقطالناسوتليسعمليةقعليةبطريقةالصليبعلىمات

بالناسوتاتحادبسببتأالالهوتأنبفكرةتعلمالالمتطرفةالحقيقيةواألوطيخية
االتحادألنفعألوماتفعالتألمالموتriyاآليعرفالالذىالالهوتإنبل
واحدةطبيعةللعنصرينواندماجاخلطاكانناسوتوالالكلمةالعنصرينبين

أنالواحدةالطبيعةهذهفىالبشرىالعنصرأواإللهىالعنصربيناقييزيمكنفال

وكليأجزئيأفيهاندجالذىالناسوتعلىوالمسيطرالعاملصاراللوغوسالكلمة
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بأنهادعىالذىأوطيخاوكذلكوأتباعهابولوناريوسبهانادىالتىاليمالتعهىذه
كـيرلسالقديصتعاليميتبع

يرأسهكانالذىالمجمعهوأوطيخاتعالـيمبأرثوذكسيةحكمالذىأنفمع
ترفضاألرثوذكسيةالقبطبةالكنيسةفابئثتأثيرهوبفضلاإلسكندرىديوسقوروس

وتعايىاوطيخاحاليا

Iالمعتدلةالمونوفيسية

منكلبهاعفمالتىالمتطرفةالمونوفيسيةالالخلقدونيينمنالكثيرونرفض

دمجابالالهوتالناسوتوخلطبدمجتنادوالتىوآخرونوأوطيخاابولوناريوس
أنفمعإللهىjlالبشرالعنصرينبينتمييزبدونكامألشامألوخلطاكليأ

وعلىاآلخرعنالواحدالعناصرفصلعدمفكرةعلىيشددونالمعتدلينالمونوفيسيين

أويخلطوالملكنهمالعنصرينهذينتربطالتىالعميقةالقويةقيةالحقيالوحدة

بعضبعفكتاباتفىتوجدأنهصحيحالعنصرينهذينشاملةعامةبطريقةيدمجوا

دمجأوخلطإلىتشيرأنهايفهمقدوعباراتجملالمعتدلينالمونوفيسيينالكثاب

وهذاالخطأهذاتجنبعامبشكلالمعتدلونالمونوفيسيونحاولولكنالديعتين

وتيموثاوسكيرلسالعطمالقديسأمثالقادتهمبعضتعاليمفىالوضوحكلواضح
الكرستولوجيةتعاليمهاآلنندرسالذىوساويرسوفيلوكسينوسالقط

القدسالروحمنمريمالقديسةوحبلالمونوفيسيةا

المسيحيسوعالربشخصعنأنطاكيةمعلممفهوميدرسأنيريدالذىإن

بعضإلىوأرسلهاكتبهاونبذةووثيقةخطاباآالفأربعة4حوالىلمجد

ومنالكرستولوجيةتعايىتشرحالوثائقهذهومعظموأتباعهأصدقائهوإلىالكنائس

التىالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالالكرستولوجيةالمواضيعضمن
بصددكتبولقدالقدسبالروحءالعذرامريمالقديسةحبلعقيدةشرحهايحاول

كتابنالواسةءالرجاالمسيحفىالواحدةبالطبيعةالخاصةوتعالهحياتهأوطيخاموضوعدراسةفىللتولمع
الموضوعبهذاالخاصةالفصولالثالثالمجلدالمسيحىالفكرتاريخ
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مريمالبتوليةالدائمةاإللهوالدةمنلنفسهجبلالكلمةاللهإندايقولالموضوعذا

ءالعذراألنزكيةعاقلةروحالجسدتحركهكأجسادناجسدأالقدسوحاومن
نعترففنحنولذلكمثلناالمقدسالجسدهذاالقدسالروحكؤنمنهاالتى

صيرورتهفىالناسوتبحسببناوشبيهالالهوتجوهرحسبباآلبشبيهبأنه
إنسانا

iiحـقيقىجسدهوالمسيحجسدإنمعناهمايقولساويرسكتباخرمكان
واألعمالواألفعالواألخالقوالتصرفاتةواإلراوالعواطفالعقلكامل

الرحمنمماالحبللحظةمنذواحدةبمعرفةيتمتعكانالمسيحيسوعفربناالبشرية
ءشىكليعرالتكانه4اإلاللوغوسمعرفةهىيسوعمعرفةكانت

يتضحساويرسكتاباتفىأخرىكثيرةنصوصومنالسابقيناالقتباسإنهذينمن

العظيمالقديسبتعاليمونادواتمسكواالذينمنكانأنطاكيةمعلمبأنجليا
جسدآلنفسههيأاللوغوسالكلمةاللهبأنيعليمساويرسإنكيرلعراإلسكندرى

الذىالمقدسالحلولهذاطريقوعنعليهاحلالقدسح9jافابئءالعذرامريممن

الالهوتاتحادz4تحاlاأوالحبلعمليهتفتالقدسالروحوبنءالعفرابـينتئم

معلمويحاولالناصرىيسوعبعدفيمايصيرسوفالذىوالجنيناللوغوسالكلمة
كأجسادناجسداالقدسالروحومندايقولعندمااالبولوناريوسيةئبعدأنأنطاكية
الروحمحلحلاللوغوسباننادتاالبولوناريولمميةقاندأزكيةعاقلةروحتحركه

ساويرسوأمابشريةروحمنومجرداخالياجسداكانالمسيحفجسدالجسدفى
االبولوناريوسيةضدأيضايؤكدأنهكماالمسيحفىبشريةحربوجوديعلمفهو

هومريمءالعذراالقديسةبطنفىلنفسهالكلمةاتخذهالذىالجسدبأنواألوطيخية
واألعمالواألفعالالعواطففىالتكوينكاملجسدفهوكأجسادناحقيقىجسد
سبقتكما4افىبهالحبلمناألولىاللحظةمنالتكوينكاملإنساناالكلمةكان

ذلكإلىاإلشارة

إنداالعقيدةهذهلهيشرحلكىنسحطوريوسإلىكتبهاالتىرسالتهفىيقولفهو

LebonJed6564Syr120119Csco1NephocliumadOrationesAntiocheDSevere1
6866P10VolEliadeReliofEncycloThe49pMurphyxF1949Louvain
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حسبالمولودالوحيداللهابنإنيقولنيقيةمجمعيقصدالمقدسالكبيرلمجمع

جسداذاتهإلىضمقدالكلمةإنوتأنسوتجسدنزلاآلباللهطبيعة
فالذىولذلكإنساناإدراكهاأوعنهااالفصاحيمكنالبطريقةوصارعاقلةنفسفيه

أندونامرأةمنالجسدحسبويذعنهقيلالذهوركلقبلاألبمنمولودأوجد

القديسةءالعذرامنوجودهابداعةأخذتقدااللهيةطبيعتهأنالوالدةهذهتعنى

اإلسكندريةمعلميقدمأخرىرسالةوفىالرحمفىوهوحدثالحلولأواالتحادإن
جاعألخالصناألجلiنزالذىفيقولنيقيةإيمانلقانونشرحالنسطوريوس

جاعألالقديسةءالعذرامنجسدااتخذأنهأعنىوتأنستجسدوقدشهرةبالنفسه

ينزعأندونامرأةمنإنساناوولدألجلناللوالدةنفسهمعرضاالبطنمنجسدهإياه
بطنفىكانولماأقمطةفىملفوفاطفألشوهدألنهلهكانتالتىطبيعتهعنه

وسيداإلهاكلهاالخليقةءLمنrام4ءالعذرا

أنحقيقةعلىبشدةمنبرامللوبدونومراراتكراراكتبكـيرلسالقديسإن

القدسحJافانالحبلعنداألولىاللحظاتفىتمتوالناسوتالالهوتبينالوحدة
أنهعلىاالتحادعمليةتمتالمقدسالحلولذاوءالعذراالقديسةعلىحلالذىهو

لمالالهوتأواللوكوسأوالكلمةأنماواألهميةغايةفىحقيقةإلىأيضايشير

وموجودةالجصدهذاوالذةبأنهاصحيحءالعذرامنوووجوبدايتهأصلهيستمد
ءالبدمنذكاناللوغوسالالهوتولكنالناسوتالبشرىالجسدهذاتكوينقبل

1ايواللهالكلمةوكاناللهعندكانوالكلمةالكلمةكانءالبدفىjي

تعليمهفىكـيرلسياكانألنهساويرسأيضابهنادىالذىالتعليمنفسهووهذا

واإلنساناللهبينA4االعمليةبأنعفمبأنهخطأنسطوريوسالبعضاتهملقد
يسوعاإلنسالطحياةمنمتأخرسنوفىأدبيةسطحيةخارجيةبطريقةإالتغلميسوع
الالهوتبـينتضتالتىالوحدةبأنيعتقدنسطوريوسفابئذلكغيراألمروحقيقة

بطنفىالجنينفيهاتكؤنالتىاألولىاللحظةفىأىالبدايةفىحدثتقدوالناسوت

كانالكلمةفيهكانالذالطفلهذاولدوعندمامريمءالعذراالقديسة

اليلحنانيااالرثهندرستوتنسيقحمةوترجمعالجامعةالمسيحيةالكنيسةقوانيناوالكنسىالشرعمجموعة11
9Y30صكساب
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اإلنسانهذاففى22oلواوالناساللهعندوالنعمةوالقامةالحكمةفىتقدم

المسيحيدعىاللهاالنسانوهذااللوغوساللهكلمةسكنالناصرىيموعأى
0معامتحدتيهأطبيعتينإلىتشيرالمسيحكلمةألن

أنفكرةعلىمعاتمامايتفقونونسطوريوسوساويرسكـيرلسأننرىوهنا

حاوللونتمنىومالقدسوحال5بقوةالبدايةمنمريمءالعذرابطنفىحلاللوغوس

عاليةدراسةودراستهاالموروثةالتعالـيممراجعةالمسيحىالفكرتاريخيدرسونبعفالذين

أننستطيعوعندئذواألرثوذكسىالهرطوقىمنهاوالثمإنالذثعلىللترفدقيقة
وصحيحادقيقامسكونياعلمياحوارانبدأ

المونوفيسيتىساويرسمفهومفىاالتحادعملية2

ح1rرامنالخبللعقيدةأنطاكيةمعلممفهومالسابقةالصفحاتفىرايناأنسبقلقد
الذىالطفلؤيذومنهاالجنيئتكؤنالقديسةرحمففىsالعذرامريمومنالقدس

تحادlاعمليةوهىأخرىلمشكلةنتعرضوهناHommeDieuiاإلنساناللهيدعى

ءالعذرابطنفىبالجنينالبدأيةمنذكانالذىاألبدىالكلمةهوتIJIداتحاعملية

الالهوتاتحادلعمليةساويرسمفهومهووماالفريدةالعمليةهذهتمتكيف

يسوعالربشخصفىطبيعتإنأوواحدةطبيعةبوجوديعلمهلبالناسوت
المسيح

أنيجبالمعتدلةالمونوفيستيةالكرستولوجيةتعايىوتحليللذرسنتعرضأنوقبل

شرحهفىاستعملهاالتىاالصطالحاتلبعضمفهومهعلىجداسريعةولونظرةنلقى
يسوعبشخعالربالخاصةهتعا

بعنوانالمعنونالكتابفىChesnutCRobertaشانوتروبرتاثلنامتق

استعملهاالتىاالصطالحاثعنمطوالتحليألمونوفيستيةمتولوجيةكرتعاليمثالثةإ
تعايىفىساويرس

صالثافىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجسحناالقسالدكتورا

االنىءالجزالفكرتاريخالخضرىجرجسحنادإلىالرجوعءالرجاالموضوعهذادراسةAللتوسع
فيماالمذكورةوالمراجعالمؤلفلضفسالثالثءالجزكذلكالموضوعبهذاالخاصةالفصولبعض
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اليونانيةوفىالالتينيةفىكةمدطبيعةكلمةبأنساويرسعتقد

كلمةأماكيانطبيعةاوجوهريعنىاليونانيةهوبوستاسيسلكلمةمرادفةرفوسي

عنبهايعـبرلكىاستعملهاساويرسأنيحتملمافعلىاليونانيةProsoponبروسوبون

الفكرتاريخمنالثانىالمجلدفىتعرضناأنسبقولقدالثالوثفىالواحداألقنوم
فهمناولقدالمشكلةلهذهYo80الثالثالمجلدl91Afjصالمسيحى

بسببالكرستولوجيةناتعاعلىاآلنحتىمسيطرازالومانتجالذىالتفاهمءسو
مدرسةءعلمامنواحدنrعندم1فمئألاالصطالحاتهذهعانىتحديدعدم

منواحدةيستعملكالنوكيانهتكوينهفىمستقلشخصعنيتكلماإلسكندرية

بأنالمالحظومنجوهرأوكيانيعنىهوبوستاسيسأوطبيعةاآلتيةالكلمات

يستخدمكيرلسكانفعندمااألسلوبنفساستعملاإلسكندرىكـيرلسالقديس
أيعبرأنيقصدكانكيانأوجوهرهوبوستاسيسكلمةأوطبيعةفوسيسكلمة

نسطوريوسأواألنطاكيونكالنوعندماكلهالمتجسدالكلمةعناالصطالحاتبهذه

التعبيرذلكمنيقصدونكانواهوبوستاسيسأوفوسيوسطبيعةكلمةيستخدمون

عمليةشرحيريدونكانواعندماأماالبشريةأواإللهيةالواحدةالطبيعةفىعقيدتهمعن

أقنوميعنىالذىبروسوبوناالصطالحيستعملونكانواالطبيعتـينفىتمتالتىاالتحاد

ضخمعقائدىتفاهمسوحالمستخدمةاالصطالحاتمعاقتحديدعدمعننتجولقد

ساويرسبينأنطاكيةومدرسةاإلسكندريةمدرسةوبينونسطوريوسبهـيرلسبين

جوهرينأوطبيعتينوجودعنيتكلمنعسطوريوسكانفعندماخلقدونيةمجمعوبين
هوبوستاسضأوفوسيوسطبيعةاصطالحمستعمألالواحدالمسميحفى

فىشخصينأوأقنومينبوجوديعلمنسطوريوسبأنيعتفدكـيرلسكانكيان

المطلقاالتحادعنيتكلمكـيرلسكانفعندماصحيحأيضاوالعكسالواحدالمسيح

الواحدالمسيحعنليعبرفوسيوسأوهوبوستاسيساالصطالحويستعملالقوى
الالهوتالطبيعتيندجأوخلطقدكـيرلسبأنيعتقدونواألنطاكيوننسطوريوسكان

gLiLrسوونسطوريوسكيرلسمفهومفىاالصطالحاتهذهموضوعدراسةفىالتوسعيريدمنعلىس

الفصولوالثالثالثافىءالجزالخضرىجرجسحنادالمسيحىالفكرتاريخدراسةءالرجاوفيلوكسينوس

فيهماالمذكورةالمراجعكذلكإالصطالحاتبهذهالخاصة
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الاالصطالحاتألنلنالمدرستبيننتجهذاالتفاهمءسوإنواحدةطبيعةفىالناسوت
فجوةاتسعتهناومنعليهامتفقواضحةبطريقةومعروفةمحددةتكنلمالعقائدية

الكنائسبينالمريعالمؤلماالنقسامنتجالكنيستينوبينالمدرستيئبينالعقائدىالخالف
بعدفيماالخلقدونيةوالكنائسللونوفيستية

الكيانكاملشخصإلىيشميرهوبوستاسيساالصطالحبأنيعتقدكـيرلسكان
ساويرسإنااإلنسانمنهمايتكؤناللذينوالجسدCiالرباتحادالمثللناويضرب

جسدهفابئبذاتهوجدقدهوبوستاسيسليعرمثألبطرسجسدبأنلنايشرح
وبذاتهذاتهمنيوجدلمالجسدفانبطرسروحمعارتباطهبسببموجودبطرس

الكائنوكونا2والجسدالروحمغاوجدااالثنيئإنبلبطرسروحعنمستقأل
اإلنسانيدعىالذىالواحد

الصطالحف11هوبروزوبوندااالصطالحبأنانطاكيةمعلمويعتقد
ملموسوجودبهيقصدأويعنىروزوبونالفانالذانىالوجوديعنىهوبوستاسيس

فابئإغالمسيحأوولوقاوبطرسويوحنايعقوبمثلمختلفةءأحماولمجملمحسوس
يوحناعنيختلفيعقوبفابئالجنسإلىروليالشخصإلىتشيربروزوبونكلمة

البشريةفىيشتركاناالثنينولكنوالثقافةوالطاعوالعلموالتاريخالحياةفى
حدةاالو

كـيرلسالقديمسمفهوممعكثيرأيتفقاالصطالحاتلهذهساويرسمفهومإن
وامامرادفاتتقريباكلهااالصطالحاتهذهبأناعتبركـيرلسالقديسفإن

حيوسفوكلمةعنيختلفبروزوبوناصطالحبأنحقعناعترفقدنسمطوريوس
منمكونالمسيحبأنيعتقدكاننسطوريوسألنجوهرهوبوستاسيسأوطبيعة

والناسوتالالهوتمخشلفيئهوبوستاسينمنمختلفتينطبيعتينمنمختلفيئجوهرين

هوبوستاسيسأوطبيعةفوسيوسيدعىتماماالختلفينالعنصرينهذينمنعنصروكل

الفنيةاالصطالحاتلبعضونسطوريوسكيرلىمفهوملدراسةالمهمةالمراجعبعض

38Camelot2063Ouasten2412191215EoCyrlStdeTerminologielaJugieM
447439Grillmeier39

8076p3VolCsco4GrammatContra3598op67NoSermont1
129pcitopChesnutCRob2
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الهوتأالواحدالمسيحخرجوالناسوتالالهوتالعنصرانهذاناتحدوعندماوهر
الطبيعتينهاتنمنفوسيوسطبيعةكلبأنيعلمنسطموريوسإنمعاوناسوتا

هاتينLsاعمليةبعدإالمسيحايدعىالالواحدفالمسيحالمسيحمنءجزإالهىما
برزوبوناالصطالحبأناعتبرققدكـيرلسأماوالناسوتالالهوتمعاالطبيعتين

الذىهوبوستاسيساالصطالحعرفهفىتقريبايساوىفهوأقنوماأوشخصايعنى
عرففىهوبوستاسيسفابئكلهالمسيحوليعالمسيحمنءاجزنسطوريوساعتبره
وناسوتاالهوتاكلهالمسيحأيضاتعنىأنهاكماوجسداروحاكلهاإلنسانتعنىكيرلس
تشيرالأوتعنىالهوبوستاسيسكلمةأننسطوريوسفcفىjأمعامتحدين

الجوهرينمنواحدجوهرأوطبيعةإلىأوالمسيحمنواحدءجرإلىإال

دمافعناللغوىالعقائدىالتفاهمءسولكsAإاإلشارةسبقتكمانتجهنامن

جوهرينأوهوبوستاسينوجودهوبوستاسيناالصطالحنسطوريوسيستعملكان
عنيتكلمنسطوريوسبأنيعتقدكـيرلسكانالمسيحفىطبيعتينفوستوسينأو

هوبوستاسيسعنيتكلمكيرلسكانوعندماواحدمسيحعنوليساثنينمسيحين

الالهوتالطبيعتـينودجخلطكـيرلسبأنيعتقدنسطوريوسكانالمسيحفىواحد
والناسوتالالهوتالعنصرينبوجودويعلميؤمنكـيرلسكانفقدمعاوالناسوت

منالمكؤنالواحدالمسيحبوحدةأيضايؤمننسطوريوسوكانالواحدالمسيحفى
والناسوتالالهوتمختلفتينطبيعتين

مثلوصرلمجةاضحةوابطريقةيعترفأنهعلىكيرلسبتعالـيمكثيراساويرستأثرلقد
الوحيدالواحدالمسيحفىوالناسوتالالهوتالعنصرينبوجودأيضاكيرلس

االصطالحالمعنىفىتقريبأيساوىبروزبوناالصطالحبأنيعتقدساويرسأنفمع
أوالشخصىالبروبوزوفىاالتحادبأنيعتقدنهفااختالفايرىلكنههوبوستاسيس

يتحدعندمامثالمابطريقةمعااتحداقدجوهرينبينيـتمالذىLZNIهواألقنومى
قدمختلفينشخصينىنرzاالتحاهذافىالرسوليةرباططريقعنوبطرسبول

بطرسعنيختلفبولسفاناآلخرعنمتميزأمنهماكليظلولكنمعااتحدا
بصفاتهأيضآيحتفظبلفقطباحمهيحتفظالمنهماواحدوكل

كمرادفونبروزوباالصطالحجدانادرةبطريقةيستعملساويرسأنفمع
الوحدةعنيتحدثعندماهوبوستاسيسكلمةكثيرايستعمللكنهلهوبوستاسيس
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المسيحشخصفىبالناسوتالالهوتاتحادبأنيعتقدألنهالعنصرينبينئمتلشى
كانفربماطبيعياهوبوستاتيكيااتحادابلشخصيناتحادأىبروزوبونيااتحادايعتبرال

بوجوديعلمبأنهيرونقدالمعلمـينبعضأنبروزوبونكلمةاستعمالهفىيخشى

للتعبيرهوبوستاسيسكلمةيفضلفهوولذلكالواحدالمسيحفىأقنومنبروزوبونن
الواحدالمسيحفىالوحدةعن

والجسدcJالرمثل

ولقدالكرستولوجيةهتعايثبتلكىوالجسدrjمثلإلىساويرسيرجـع
يوضحوالكىالمثلهذاالكرستولوجيةومناقشاتهمكتاباتهم0ءاآلبامعظماستخدم

فلقدالمسيحشخصفىئفتالتىموتوالناالالهوتبيئالعميقةالقويةالوحدةبه

القديسمنكلواحدإنسانلتكـوينوالجسدrjوحدةالمثلهذااستخدم

لعمليةشرحهفىنسطوريوسانبلالiوآخرونوكـرلسوينىاوتومااغسطينوس

الوحدةعلىبهيرهنلكىالمثلهذاإلىأيضاهورجعوالناسوتالالهوتبينالوحدة
بوجوديعلمكانوإنبأنهمعلناالطبيعتينبينالمسيحشخـصفىتمتالتىالقوية

واحدبمسيحيعلمولكنهrاألخرىعنالواحدةالجوهرفىمختلفتينمتميزتينطبيعتين
jiواحدوسيدواحدب

بعضهمرناsالذينءاآلبابعضمثلوالجسدjjCامثليستخدمساويرسإن
فىالعنصرينباختالفيعترففهوالمسيحشخصفىتفتالتىالوحدةيبينلكى

إاليكونان0nubIIبعدولكنالنوعفىمختفانجوهرانوجسدروحالنوع

شخصيةوللجسدمنفصلةشخصيةللروعيوجدالداالتحافبعدwواحدأشخصا
وح0امثلاإلنسانوهوواحداشخصايكونانيناالثنإنبلمنفصلةأخرى
والجسدفابئiداالبعداآلخرعنالواحدفصلهمااليمكنوالجسد

Nجرجسحنادكتاببدراسةالتكرمءالرجاءاآلباتعاليمبعضفىلروحوالسدامثلاستعصاللدراسة
اا5صالثاكءالجزrvrAcYcصالثافىءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرى

52033P1150135MahoirDuH2

r200صالثاقءالجزالمسيحىالفكرتاريخكتابنا

2232228op588629poKHorn1412PcitopChesnutCR4
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اتحادهمابعديكونانالوالجسدالروحانأىواحدابطرسابلبطرسينيكونانا
مستقألواحداإنسماناإال

فابهالمسيحفىبالناسوتالالهوتاتحادعلىالمثلهذاتطبيقساويرسولمجاول
طبيعتاننوجدوالوالناسوتالالهوتبينمطلقاستقاللاالتحادعمليةبعديوجدال

بدايةفىتفتالتىاالتحادعمليةففىالمتجسدالكلمةطبيعةمتحدةواحدةطبيعةبل

واحداوالناسوتالالهوتأصبحمريمءالعذراالقديسةبطنفىالجنينتكوين
عملياتكلتصدرمنهالذىوالنشاطللعملواحدمركز34واحدمسيحإاليوجدفال

المسيحأقنومبهايقومالتىاألنشطةأوالعملياتعنيثهjو1الواحداألقنوم
هلالواحدالمسيحفىوالناسوتالالهوتإرادةبـينللعالقةأنطاكيةمعلميتعرض

رغباتاختلفتوإنالبشريةدةاإلرامعونزاعصراعفىكانتاإللهيةاإلرا

هلاألخرىعلىيسيطرفأجهماالناسوتوميولرغباتعنالالهوتومطاليب

علىسيطرالالهوتأنأمأيضاالناسوتوكذلكوخواصهبميزاتهاحتفظالالهوت

الكلمةطبيعةوهىواحدةطبيعةإاليوجدولمالناسوتىفتالشالناسوت
المتجسد

بالرغمولكنهالمونوفيسيـنكلمثلالمسيحفىواحدةطبيعةبوجودساويرسيعفم
الالهوتمختلفينعنصرينبوجودوصريحةواضحةبطريقةيعترفذلكمن

الناسوتوأنومميزاتهبخواصهاحتفظالالهوتبأنأيضايعترفأنهكماوالناسوت

توصيلعمليةتفتبالناسوتالالهوتاتحادطريقفعنومميزاتهبخواصهأيضااحتفظ

وغيرمشتركوالناسوتالناسوتعنمنفصلوغرمشتركالالهوتفانمستمرة

ظلتاالمسيحشخصفىوالبشريةاإللهيةاإلرادتينفابئولذلكالالهوتعنمنفصل

فهوءإشعياعنArCرقمعطتهندرسوعندمامنفصلتينغيرولكنمتميزتين

وإلهاإنساناكانألنهكاملةبشريةادةبابىيتمتعكانالمسيحيسوعبأنلنايشرح
الشرويرفضيمارسهالذىالخيرإرادتهبمحضلمجتاركانفابهذلكعلىءوبنامعا
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بأنيعفمأنهإالبشريةادةبابىيتمتعكانالمسيحبأنيعتقدأنطاكيةمعلمأنمع
اإللهيةاإلرادةعنمستقلةتكنلميسوعبهايتمتعكانالتىالبشريةاإلرادةهذه

البشريةاإلرادةعلمامانوعأوتسيطروترشدتقودكانتاألخـرةهذهفان

الخطرأمامإنسانأىبهيشعربماتماماويشعرإنسانأالبشريةالناحيةمنالمسيحكان
ولكنيسوعاإلنسانمنالناسوتمننابعهوالشعورهذاالموتأوالمرضأو

IUسوفبانهتمامآيدرككانانفصالبالعميقاقويااتحادامتحداكانالذىتوهال

شعورالمسيحفىمختلفينشمعوريننجدوهنابالقيامةالموتأىالعدوهذاقوةيحطم
مشكلةيواجهعندماإنسانكلومثلنسانكاالموتمنواالنزعاجواالضطرابالخوف

فانالموتمنالخوفوعدموالثباتالشجاعةاآلخرالجانبفىنجدثمالموت

يسوعاإلنسانإنالكأسهذهعنىفلتعبرأمكنإنأبتاهياايقوليسوعاإلنسان
ذلكأمكنإنالقاسيةالمريرةالكأسهذهعنهتعبربأنأبيهمنيطلبالناصرى

I2متىماأتريدكمابلأناأريدكماليولكنفيقولالالهوتأما

29flcيعبرأنيريدالناسوتإنفضعيفالجسدوأمافنشيطحاأما
إرادتكلتكنفيقولالالهوتأماالمريرةالكأسهذه

تعبربلالمسيحشخصاخلjعنيفىداخلصراععنتعبرالالصالةهذهإذ
يريدالالذىالناسوتبينمختلفينجوهرينبينطبيعتينبينإرادتينبينحوارعن

اآلباللهإرادةيفعلأنيريدالذىالالهوتوبـينالصلبآالميقاسىأن

برابطمرتبطانفهماتمايزبلاإلرادتنهاتينبينانقسامأوفصليوجدالإنه

معينةورغبةميللهاواحدةوكلإرادتانتوجدبأنهيعنىهذاالعميقالقوىالوحدة
سلوكفىوالتصرفوالنشاطوالميلالعملتوحداالثنينتربطالتىالوحدةولكن

فىوالوحدةاإلرادتينعمليةساويرسيشرحولكىالواحدالشخصوتصرفات

ءأثناناميوحناجسدإننقولالمابعمليوحنايقومعندمايقولالمسيحشخص
هامتروحهوأنشربيوحناجسدإنمريضزيارةإلىذهبتروحهألنالعمل

بالعملقامكلهيوحناشخصفابئالمعينبالعملقاميوحناإننقولبلءالفضافى

يسوعالربممخصعلىنطقهأنيمكنماوهذاالمتحدةادتهوبابىوجسداروحاكله
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فكرةيوضحولكىاألعمالبكـليقومالذىهوالوحيدالواحدفاألقنوملمسيح
يبنىأنأرادإنسانمثلساويرسيضربالواحديحالمسفىواألنعثمطةاإلرادتناتحاد
لألساسويحفرمكانايختارثمللبيتهندسىرسمبعمليقوماإلنسانهذافانبيتا

بالعمليقومالجسدإنالسقفويضعوالخشباألخرىوالموادالحجارةويضع
العقلولكنبالجسدومنفذةمعمولةالعمليةإنالعقلصممهالذىالعضوىالعضلى

واحداوفردأواحداشخصاكلهاإلنساننرىالعمليةهذهتنفيذعلىالمشرفهو
1وجسدروحمنمكؤنواحدإنسانكلهالعملبهذامIقالذىإنبالعمليقوم

نشاطمتحدانلكنهماالنشاطمننوعانيوجدألنهالمسيحعلىتطبيقهيمكنوهذا
أويشفىيسوعيبكىيسوعللهواآلخرلإلنسانالظاهرحسحبننسبهأنيمكن
األعمالوأماعمانوئيلاللوغوسهوالكلمةهويعملالذىفاناألمواتمنيقيم
يجبالالجسدعنوالقائدالعاملالكلمةفصليجبفالمتنوعةومختلفةعديدةفابهها

األخرىعنالواحدةاإلرادتيهأأوالنشاطـينفصلساويرسيرفضrالعمليتينفصل
rبالنشاطـنيقومالذىوهوواحدومسيحواحدأقنومإاليوجدالالمسيحفى

ويوجههماعليهماويسيطر

قدمثألأيضااستعملالمسيحشخصفىالوحدهعمليةساويرسيشرجولكى
66ءإشعياروياهو41ءاآلبابعضكثـيراأستخدمه

ءإشعياالنبىجمرة

يشرحلكىالملتهبةللجمرةالنبىءمعيارويةنوفيستىالموأنطاكيةمعلميستعمل
نهفاوالناسوتالالهوتالعنصرينووحدةالمسيحيسوعالرببوحدةالخاصةتعاله

بعدناسوتبالالالهوتاتحادالمسيحلشخمىواضحارمزاالرويةهذهفىيرى
وخارجهابداخلهاتحتوممطلكنهاالخشبمنقطعةعنعبارةالجمرةهذهفابئالتجسد

المشتعلةالنارمنجمرةنفسهالوقتفىولكنخشبقطعةفهىمشتعلةملثهبةنارعلما

ءوجزخشبمنهاءجزأوطبيعتهافىفهىملتهبةمحرقةنارأنهامنوبالرغمالرقةا
مشتعلةناراالخشبيةالقطعةفأصبحتالخشبJاأواتحدتنارنار

بةثإلبر
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القطعةاالثننإنالخشبعنتنفصللموالنارالنارعنينفصللموالخشبحرقة

الملتهبةالجمرةوهىواحدةوحدةيكونانالقطعةهذهفىالمتقدةوالنارالملتهبةالخشبية

وحدةاالثنانرoالعنصرىأوالعضوىاالتحادالهوبوستاتيكىاالتحادطريقفعن

لعمليةالحتميةالنتيجةهويسوعفالمسيحالمسيحنتجاالتحادهذاطريقفعنواحدة
بخواصهاحتفظالعنصرينمنطبيعةعنصركلإنبالناسوتالالهوتاتحاد

وحدةخرجـتالعنصرينهذينمنولكنالمحترقةبمادتهوالخشببلهيبهاالنارومميزاته

خرجوالناسوتالالهوتاتحادمنكذلكالملتهبةالجمرةأوالشعلةوهىواحدة
الثالوثمنالثالىاألقنومالواحدالمسيح

المشكلةنفسلشرحالرويةنفسساويرسمعلمالعطـيمكيرلسالقديسأستعحلولقد

الجمرةبأنيعتقداإلسكندريةمعلمفابئبالناسوتالالهوتاتحادأىالعقيدية
يلصفعندماالتطهيرعمليةالمماتشيرالحجرةهذهفابئأوألشيئينإلىتشيرالملهتبة

فهووالخطيةوالغشلمكروابالكذبالمملوعةالنجسةشفاهنااللوغوسأواللهكلمة
تشيرالملتهبةالجمرةإنثأيخأوأمينةقةبطريقةالخطايابهذهاعترفناإذاkيطهرنا

الفحممنأوالخشبمنبقطعةالنارتشتعلفعندمابالناسوتالالهوتاتحادإلىايضا
وتوصلالنارمظهرإلىجوهرهاوليسمظهرهافتحولكيانهاعلىوتستولىتخترقها

وهذامعهاواحدأتعتبرالفحمقطعةأنهاحتىبهاالخاصةوصفاتهاقوتهالها
احتفظوقدعنهايعبرالبطريقةبالناسوتاتحداللهألنيسوعالمسيحفىحدثLم

1سابقأكانiإلهأنفسههوظلكمابالناسوتالخاصةوبالصفاتبالتاسوت

النقاطبعضوفىاألحيانبعضفىاالعتداليحاولساويرسالمونوفيستىالمعلمكان

الناحيةمنصحيحةغيروقراراتهخلقدونيةمجمعبأنمقتنعاكانلكنهالكرستولوجية
تعالـيممنالكثيررفضفقدولذلكهوتعاقراراتهمنالبعضاألقلعلىأوالعقائدية

أنهمنبالرغمالمسيحشمخصىفىمتصيزتنطبيعتينوجودعقيدةوخاصةالمجمعهذا
العبارةرفضفقدولذلكالمسيحشخصفىعنصرينبوجودوعفميعترفنفسههو
NaturesdeuxEnطبيعتينفىالمسيحدالتقووالتىخلقدونيةمجمعقبلهاالتى
O2طبيعتينمنعبارةقبللكنه

120121صاثالثاءالجزالمسيحىالفكرتاريخالخضرىجرجـىحنادا
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يتجنبولكىالمسيحفىوالناسوتالالهوتالعنصرينبوجودساويرسعتقد

ولكنالتجسدبعدواحدةطبيعةبوجوديعلمفهومركبةواحدةطبيعةعبارةاستعمال

اإللهيةوالعملياتاألنشطةكلألنمركبةواحدةطبيعةيدعوهاالواحدةالطبيعةهذه
0طريقهاعنوتنفذبهاتمروالبشرية

3Vالمسـيحآالممشـكلة

المسيحشخصفىالطبيعتينبيناالتحادلشرحسابقةالالصفحاتفىتعرضنالقد
الكلمةكانمحسوساملموساإنساناوصارتجسدفداللوغوسالكلمةبأدنرأيناوقد

منوقامودفنالصليبعلىالمسيحصلبالمطافنهايةوفومعهمالناسبينثيعي

الالهوتتألمالذىمنفعألالمسيحأتأهلأسئلةعدةتعترضناوهنااألمواتبين
انفصاليوجدفهلتألمالذىهووحدهالناسوتكانافابئمعاكالهماأمالناسوتأم
وإذاإذناالتحادعمليةمنالمقصودماالحالةهذهوفىوالناسوتالالهوتبين

هليتألمالالهوتبأنالقوليمكنهلاآلالمفىالناسوتمعاشتركالالهوتكان
الموتيعرفالكلمةالعظيماألبدىاألزلىاللهوهلويموتباآلالماللهيشعرأنيمكن
عليهسلطانللموتأو

الخاصالموضوعهذاعنوغيرهااألسئلةهذهبعضعلىنجاوبأننحاولسوف
مشكلةندرسأنقبلولكناألنطاكىساويرسرأىفىالمسيحوالهوتبنامعوت

التاريخيةبعفاألحداثهانناأعنيغيبالأنيجمبالعقيديةالناحيةمنالمسيحآالم
المسيحآالمموضوعمناقشةقبلتاريخيةمقدمةالتاليةالصفحاتفىوسنقدمالمهمة

تشجيععالحكمهمناألخـرةالفترةفىوخاصةانسطاسيوساإلمبراطورعمللقد
تعتـبرفيهاحكمالتىالحقبةفانولذلكاإلمبراطوريةفىالمونوفيسيةونشرومساعدة

يوليو9يومفىنوفىعندماولكنالمونوفيستيينلجماعةبالنسبةمزدهرةذهبيةحقبة

اإلمبراطوريةفىوالطائفيةواالجتماعيةوالدينيةالسياسيةاألحوالتغيرتoاAسنة
البيزنطية
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ـعىاللفصل

يـوسيوسيتاإلمبراطوو

وفىقلناكماNA5سنةيوليو9فىالمونوفيسيتىانستاسيوساإلمبراطورتوفى

البيزنطةاإلمبراطوريةعلىجديداإمبراطوراأصبحيوسيتيوسأنأعلناليومنفس
فصاراإلمبراطورىالحرسالىوانضموالكتابةةالقرايجهلفالحايوسيتيوسكان
عمرهمنالسبعينتجاوزقدالجديداإلمبراطوركانالماهرينقادتهمنواحدأ
وهومنهماواحدااختاروقداختهابنىوتهذيببتعليمخاصةعنايةاعتنىفقدولذلك

الحكمفىلهشريكأيكونلكىيوسينيانوس

الدينيـةاألوضاعتغيير

اليونانيةيتكلمكانبأنهويحتملمونوفيسيأانستاسيوسالسابقاإلمبراطوركان
كاألغلبيةعقيدتهفىخلقدونياكانأنهكماالالتينيةاللغةيتكلمفكانيوسيتيوسوأما

وضواحيهاالقسططنيةسكانمنالساحقة

فىافواجأالقسططبنيةفىاإللهيةالحكمةكنيسةإلىالشعبءجافقدولذلك
بصحةالخدمةءأثناالكنيسةفىيعلنبأنيوحناالبطريركوأرغمocا8يوليو15يوم

وليونومقدونيوسافيميوسيذكربأنأرغمكماالرابعالمسكونىالمجمعأعمال
jيوموفىففعلساويرسيحرمأنأيضامنهطلبكمااألساففةءأسماقائمة
وفحصواأسقفااربعونأعمالهفىاشتركثحيالقسططبنيةفىمجمعاجتمعيوليو25
خلعواالذينالخلقدونييناالكليريكيينإعادةفيهيلتمسونالمدينةهذهرهبانقدمهطلبا

باالعترافاألساقفةكليلزمرسميافرمانااإلمبراطورأصدرولقدYمناصبهممن
كمازينونرسالةاالينوثيكونمحليحلجديدنصوإعدادخلقدوينةبمجمع

rوالجيشالدولةوطائفعنالهراطقةإقصافيهايعلنأخرىرسالةاإلمبراطورأصدر

57P32ConstSherwoodetMurphyXF1

426MartinetFliche2

SyrienLeMichel1065ةD10578Mansi5857MurphyXF3
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حكـمءأثنامراكزهمعنأبعدواالذينالخلقدونييناألساقفةبعودةاألوامرصدرت

تينالمونوفيسجماعةضداالضطهاداتكانتالمونوفيستيناألساقفةوابعادانستاسيوس

وهوانطاكيةفىالمونوفيستييهأزعيمعلىبالقبضاإلمبراطورأمرولقداعامةشاملة
تعايىعنالدفاعيستطبعالحتى3لسانهبقطعأمربأنهالبعضويعتقدساويرس

عليهيقبضأنقبلاإلسكندريةإلىالهروبمنتمكنساويرسولكنبعدفيما
jمنهاربينفرواكثيرونوآخرونالهيليكارنسولىويوليانوساالباماوىبطرسلكوك

rالمونوفيستيينضداإلمبراطورشهاالتىالعنيفةاالضطهاداتءجرا

لLحجاهداسعىفقدولذلكمتحمساخلقدونيايوستينوساإلمبراطوركان
والقسططنيةروماكرمىبينوالوحدةالسالمارجاعإلىالعرشعلىدهصعو

رسالةبسببالشرقوكنائسرومابينحدثالذىاالنفصالورأيناسبققلقد

وبطرسالقسطنطنيةأساففةرئيسكاكيوسمنكلوقعفعندمالهينوتيكونزينون

معاهدةعلىوقعافقدالهينوتيكونالوحدةرسالةعلىاإلسكندريةأساقفةرئيسمونج
واإلسكندريةالقسططنيةكنائسبينالسالمتئمفلقدالوقتنفحمفىوخصامسالم

منءجزمعوصراعخصاممعاهدةعلىوفعاولكنهمامستمرصراعفىكانتالتى

هذهبقبولهلحزبهخائنابطرسواعتبرتالرسالةهذهتقبللمالتىالمصريةالكنائس

مونوفيسياحزباوكؤنواالمونوفيستيينمنجاعةمونجبطرسعنانفصلفلقدالرسالة
لقدقائدبدودتأورأسبدونالذىالحزبيعنىاالسيفالينحزبيدعىجديدأ

روماأماالهينوتيكونوأورشلـيمأنطاكيةاإلسكندريةالقسطنطينيةمنكلقبلت
القسطنطينيةإلىالثالثفيلبسالباباأرسلولقدالرسالةهذهباتأرفضارفضتفقد

وإلىزينوناإلمبراطورمنكلإلىخطاباتعدةطرفهمنحملواالذينالممثلينبعض

بقراراتاقسكجميعامنهمطالباالقادةمنآخرينوإلىالقسطنطبنيةأساقفةرئيس
طالبأنهكماالمونوفيستيةالهرطقاتورفضليونالقديسورسالةخلقدونيةمجمع

سنةيوليو28فىرومافىمحليامجمعافيلبسالباباعقدولقدكاكيوسبمحاكمة

fAfوحضرهVVحرمأنهكماكاكيوسومعاإلمبراطورمعالذىالوفدوحرمأسقفا

5857MurphyXF1

صالثالثءلزارستماسدد2
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برفعوأمرماناهذاضدكاكيوسثارالقسططنيةأساقفةرئيسكاكيوسيضا

روماكنيسةعنالقسطنطينيةكنيسةانفصلتوعندئذالصلواتمنفيلبسالبابا

روماكنيسةوبنعامةبصفةالشرقوكنائسروماكنيسةبيناالنفصالهذاواستمر

مfAf019سنةمنعاماأربعيئحوالىخاصةبصفةالقسططنيةوكنيسة

الباباإلىيوسيتيوساإلمبراطوركتبمه8سنةأغسطسأولفىولكـن

أرسلالتاريخهذامنشهروبعدإمراطوراانتخابهلهيعلنHormisdasهورميسداس
ارجاعفىالشديدةرغبتهعنتعبريدهبخطكتبترسائلعدةيحملىروماإلىوفدا

الكنيسةعلىالسالميسيطرحتىالقسططبنيةوكنيسةروماكنيسةبينالعالقات

وكاهنأسقفمنمكؤناوفداروماأرسلتالطلبهذاعلىءوبناواإلمـبراطورية
الوفدهذاوصلولقداألصلإسكندرىوهوالكاتبوديوسقوروسيونافىوثهاس

الوفدلهذاسئلصتالتىالتعليماتوكأنتم519سنةمارس25يومالقسططينيةإلى

الرسالةعالوقعواالذينكلالرومانيةالكنيسةشركةفىيقبلواأنالقسططينيةإلىالمرسلى
يشرحالرسالةتلكففىانسطاسيوساإلمبراطورإلممامERAسنةفىارسيلتالتى

اإليمانبأنأيضايعلنثمدابطرسأنتلبطرسموجهاكانالمسيحفولبأنالبابا
منكلحرمأنهكماالرومانيةالكنيسةفىمحفوظادائماظلالقويمالكاثوليكى
ورسائلخلقدونيةمجمعقراراتفبولعلىوشددوأتباعهماوأوطيخانسطوريوس

اسمفقطليسالصالةمنيحذفبأنأيضاطالبYأالعقائديةليونالقديسالبابا

أنبلالقسطنطبنبةكنيسةمنروماكنيسةقصلالذىاالنشقاقمصدركيوس
3وانسطاسيوسزينونواإلمـبراطورومقدونيوسافيميوسخلفائهءأحماأيضاتحذف

القسططنيةأساففةرئيسيوحناوقع5ا9سنةمارسA2الموافقالخميسيوموفى
بينالسالمرجوعمعاهدةعلىرومامنوالمرسلوناألديرةءوروساواألساقفة
الفصحىءالعشاوفىالليترجيةفىمعأاشتركواالقيامةعيديوموفىfالكنيستين

43n428MartinVetFlicheA146145AvellanaColl1

inChurchTheHughesPH5885863835LESCHarmisdamadEpist1e1Justin2
8480pCouncilsGreatTwentytheofHistoryACrisis
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حتىالقسططينيةفىالرومافىالوفدمكثولقدروماومرسلويوحنااألساقفةئيععط
Mjالشرقفىاألخرىاألبرشياتفىالمعاهدةتنفيذلمراقبة520سنةيونيو10يوم

انشقاقبعدوالقسططبنيةرومابيهاالكنسيةوالشركةالسالمورجعالصلحتئموهكذا
سنةأربعينحوالىاستمر

اإللهتالمعقيدةأوالقالوثمنواحدآالممشكلة

واحدمشكلةأوالمسيحاالمموضوعدراسةلنحاولالتاريخيةالمقدمةهذهبعد
الكنائسبأنرأيناأنسبقلقدأيضاوالتاريخيةالعقائديةالناحيةمنتألمالثالوثمن

زينونرسالةبسببحدثالذىاالنقسامبصببروماكنيسةعنانفصلتالشرقية

الباباحرمفلقدالرسالةلهذهالقسططبنيةأساقفةرئيسمماكيوسوقبولاإلمبراطور
الكنيستينبينانفصالحدثالضاريخهذاومنfnfrسنةفىكاكيوسالثالثفيلبس
للحزبعطمانتصارحدثالسنةهذهففىم901سنةإلىاستمروالغربيةالشرقية

البيزنطبةاإلمبراطوريةعرشعلىتربعالذىالجديداإلمبراطورفابئالخلقدونى

علىويعملونخلقدونيةمجمعقراراتيؤيدونالذينمنالتينىخلقدونىإمبراطور
نشرها

ولذلكروماكنيسةمعبالعالقةالتمسكعلىالحرصكلحريصاكانفقدولذلك
الكنيستينبينالشركةتجديدمنهوطلبالسلطانإلىوصولهلuللباباكتبفقد

اإلشارةسبقتكماالمقطوعةالشركةهذهلوصلالالزملعملوفدهالباباأرسلولقد
بينالشركةرجوعمشكلةالوفدفيهايناقشكانالحىالفترةمنفففىلكلى

القسطنالينيةإلىحاythكالسمكيثيينالرهبانمنجماعةوصلتالكنيسشين

تالمالثالوثمنواحدومشكلةthesالسكيثونالرهبانا

JIىهوهورميسداسالبابافيهأرسلالذىالوقـتفىبأنهالعجيبالغرلمجافمن
العاصمةنفسإلىءجاCالشرقوكنيسةروماكنيسةبينالسالمإلرجاعالقسطنطبنية

52Sieclep6auEgliseLDuchesne1
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ماكسانسيوحناالراهبرأسهموعلىرومانيامنالسكيثيينالرهبانمنجماعةلشرقية
MaxenceJean

والميزفةالمنشقةالكنيسةلحالةتتألمالرهبانمنالجماعةهذهكانتيبدومافعلما

المشاكلبعضلحلطريقةيجمواأنحاولوافقدولذلكخلقدونيةمجمعبعدوخاصة
وحزبخلقدوفىحزبحزبينإلىالكنيسةفصلتالتىالشأئكةالعقائدية

اآلخرالواحديهاجمLخلقدوال

عقائديةتياراتظهورنالحظم9ooarسنةحوالىمنالفترةهذهففى

يالحظالعقيدىالصعيدفعلىالمتصارعنالحزبينبينالتوحيدإلىتهدفوسياسية

تعالـيمعنمنهمكليدافعوكانالحزبنفىالمتعصبينالمعلمينبعضظهورالدارس

بكليدافعساويرسفكانلزملوالموتإلىولوشديداتمسكابهاويتمسكطائفته

القرنفىثمانفسوهذاأيضااآلخرونوكذلكالمونوفيسيةالتعالـيمعنقواه
جاعةفقامتالمسيحفىبشريةحروجودبعدميعلمابولوناريوسظهرعندماابعا

مثلءعلمارهبانتضمالجماعةهذهوكانتالتعلـيمهذالذحضأنطاكيةمعلمىمن

واخرينالموبسيوستىوثيودوريوسالذهبفمويوحناالطرسوسىريوسديود

فاندلعتأشدهإلىووصلطويلةفترةالكرستولوجىالعقيدىالصراعهذااستمرفلقد
جسدوانقسموالعقيدةبالدينالسياسةوامتزجتaغزير2الدماوسالتالمعارك

مونوفيسينبينمنقسمةالكنيسةنجدخلقدونيةمجمعفبعدالكنيسةالمسيح
MonophysitesIشخصبوجودطبيعتينيؤمنونالذينجماعةوبين

المسيح

أيضاوهددالكنيسةفرقالذىالعقيدىالصراعوأمامالحقبةهذهفىوهنا
وخارجالكنيسةفىوالمعلمينوالمفكرينالقادةمنجماعةظهرتبالتفككاإلمـبراطورية

العقيديةالخالفاتوتسويةالجروحوتضميدالصفوفتوحيدإلىتدعوالكنيسة
هذهبينومنوالالخلقدونييهاالخلقدونيينبينالمتصارعةاألحزاببينوالمصالحة
نذكروالدينىالسياسىوتأثيرهموعلمهمبكتاباتهمحاولواالذينواألفرادالجماعات

والالخلقدونينالخلقدونيينلتوحيدضخمبمجهودقامواالذينالسكيثيينجماعة

771منالثافىالمجلدللسيحىالفكرتاربخلخضرىجرجحناالقسالدكتور1
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لوكماليونالقديسTomeورسالةخلقدونيةبقراراتالخلقدونيونتمسكقد

الكنيسةيمثلانالذالرومانىالوفديطالبألمبهاموحىعقائديةرسالةكانت

الباباأرسلهاالتىالرسالةبكلاقسكم5iاسنةفىiالخلقدوالمجمعفىالكاثوليكية
روماإلىورجعواالمجمعتركواوإالفيهاجملةأىتغييرأومنهافقرةأىحذفوعدم

بوجودعفمكـيرلسالقديسبأناعتقدواالذينالمونوقيسيونأمافعألطلبهموفبل
أقوالمنوهىكـيرلسالقديسبهاخدعالتىالجملةإلىرجعواواحدةطبيعة

همالمونوفيسيونتمسكوافقدالمتجسدالكلمةطبيعةهىواحدةداابولوناريوس

المسيحشخصفىواحدةطبيعةبوجودأيضا

القديسوتعالـيمكيرلسالقديتعاليمبينللتوفيقعقيديةبدراسةالسكيثيونقام

هذينلوصلكقنطرةاعتروهاعبارةوجدواللوحدةبحثهموفىونيةخلقدهومجمعليون

القديسبهانادىالتىالتعاليمبينوالتوفيقوالالخلقدوقالخلقدوفىالمتصارعنالحزبن

هذهوكانتخلقدونيةومجمعليونالقديسرسالةروحمعاإلسكندرىكيرلس

الجسدفىتألمقدالثالوثمنواحدهىالعبارة

تعالـيموصريحةواضحةبطريقةتشرحالجملةهذهبأنالسكيثيونالرهباناعتقدولقد
واحهوءالعذرامريمبطنفىتجسدالذىاالبنفاناإلسكندرىكـيرلسالقديس

المقدسالثالوثمإذنواحدفابئوماتوضيتتألماالبنأنوبماالثالوثمن
ولقدTheopaschitثاإللهتألمالعقائدعلمفىتدعىالتىالعقيدةوهىتألمقد
بينتئمالذىالعميقالوثيقاالتحادبسببالجسدفىاإللهبتألمكيرلسالقديسعفم

فىنسطوريوسإلىأرسلهاالتىالشهرةاتالحرمانفىJيقوفهووالناسوتالالهوت

IرقمنY1وصلبجسدهفتألماللهالكلمةأنينكرمنكلمحروماوليكندا
وهوالحياةفهولهوكاالراقدينباكورةوأصبحجسدهفىالموتاقcسدهجفى

المحى

اول226طسكاـنيأا3س
حرجسحناكتورvrrr1iصكسابالياسحنانيااالرئهدريتجعالكنسىالشرعمجموعة
صالثانىالمجلدالمسيحىالفكرتاريخ0الخضر
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بعضكتاباتفىثانيةمرةظهرتالجسدفىتألمالثالوثمنواحدعقيدةن
الشهيرةبروكلوسرسالةفى354سنةحوالىفىوبالتحديدالعقائدمعلمى

األخوةبعضتساوالتعلىرداكتبهاالتىالرسالةهذهالقسطنطبنيةأساقفةرئيس
أرمنيةكنيسةفىواألساقفةةالقامن

األنطاكيةالكنيسةتعالـيمبدحضالرسالةهذهالقسططينيةأساففةرثيسبداولقد
يسوعالمسيحشخصفىتمتالتىاالتحادوعقيدةتتفقالألنهاارثوذكسيةغيرباعتبارها

األقنومهوالمتجسدالكلمةبأدنالرسالةهذهفىعفمفابهوالناسوتالالهوتبيئ
فقدذلكومعاإللهيةطبيعتهفىيمتلموأيتألمالكلمةوأناالثالوثمنالثالى

طبيعتهمنشيئايغيرإنساناصيرورتهففى4االتحادبسببوعطشتألم
وليسحقيقيااتحاداكانداالتحاأنالرسالةهذهفىيعلمبروكلوسإناإللهية
تألمأنهأىالناسوتضعففىاشتركالالهوتفانولذلكالظاهرحسبأوتمثيأل

وجاعوعطشتألمالذىفإنوالموتوالحزنالجسدتألمحقيقيةفعليةبطريقةوعرف
المتجسدالكلمةهوالمسيحيسوعهواألمواتبينمنوقامماتالمطافنهايةوفى
وتالالمنالثانىاألقنومأى

بظهورأجلنامنصلبأوتألمقدالثالوثمنواحدالعقيدةهذهطهرتولقد

مivسنةفىالدباغبطرسالمونوفيسيتىالثائراألنطاكىالمعلم

أحضرمtylسنةحوالىفىأنطاكيةإلىاألشورىالجيشفائدزينونءجاعندما

يعلمونالذيناتباعمنوكانالخلقدونياراهبااألخيرهذاوكانالدباغبطرسمعه
ومكثفةواسعةنشاطبحركةقامأنطاكيةإلىوصولهLJحوالمسيحفىالواحدةبالطيعة
الخلقدونينبينبلالتعالـيمهذهقبلواالذينبينفقطليسالمونوفيسيةالتعالـيملنشر

آراوهماتفقتالذينوالمونوفيسيـناألبولوناريوسينمنجماعةحولهفجمعأنفسهم
منثابتةقويةجماعةتكوينعلىحياتهكلفىغالدبابطرسعملولقدوتعالمجه

بعضادخالحاولفقدالسببهذاوألجلفلقدونيناعنوتتميزالمونوفيسين
الكلماتالثالثالتقديسات1أضافىالذفهووالعبادةحةالحدفىالجديدةالعبارات

66صالسابعالفصلالثالتالمجلدالحضرىجرجسحناالقسالدكتور1
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الذىداjقويموتالالذىقدوسالقوىقدوساللهقدوسJتقولتى

عناصيحت

الخلقدونينجماعةبيناقييزهوالصيغةهذهاستعمالمنالدباغبطرسهدفكان

يتزعمكانوالذينالمونوفيسييئجماعةوبينالمسيحفىطبيعتينوجودعقيدةقبلواالذين

وإنالموتأواآلالميعرفالالذىنفسهاللهالالهوتبأنعلمواوالذينقيادتهم
الغرضبأنيتضحهناومنبالناسوتاتحادهبسببجسدهفىوالموتاآلالمعرف
الحزبينتعالـيمبينافييزكان

إلىيهدفكانالذىالدباغبطرسوغيرةلمجهودبينالشاسعالفرقيظهروهنا
وضخماكبيرأجهدابذلواالذينالمعلميونوبعضالسكيثيـينومجهودالحزبنبـيئالتفريق

ودراستهموعلمهمببحثهمحاولواالسكيثينفانالمتصارعينالحزبـنهذينلتوحيد
والالخلقدونينالخلقدونينلتوحيدحلإيجادإلىالوصول

وتألموشربوالىاألرضعلىعاشالذىبأنويعلمونيؤمنونالسكيثيونكان
الناسوتفقطليصراألمواتبينمنقامالثالثاليوموفىودفنالصليبعلماتو
الذىالكلمةاللهالكلمةيعنىأيضاالثالوثمنواحدهوبلالناصرىيسوعأ

والموتلآلالمخاضعبشرىمجسداتحادهبسببأصبحعليهسلطانللموتليس
لمالمسيحكانفابئالهوتوالالناسوتبـينالوحدةببمشتركأكاناأللمفإدن
يرجعوهناالجوهرينبيناالتحادعمليةشرحإذنيمكنكيفكالهجسدهفىيتألم
وليكنيقولحيثعشرالثافىالحرمفىكيرلسالقديستعاليمإلىالسكيثينجاعة
الموتوذاقجسدهفىوصلبجسدهفىتألماللهالكلمةأنينكرمنكلمحروما

اشتراكبعقيدةوصريحةواضحةبطريقةكـيرلسالقديسعلمفقدجسدهفى

أعمالهفىويشتركالناسوتبهيشعربمايشعرالالهوتبأنيعنىالصفاتأوالخواص

الوحدةبسببأيضاتألمالالهوتفانتألمالناسوتكانفانالناسوتوكذلك
وبذاكـيرلسبهعلمماهذاأنحقيقةعلىالسكيثيوننبروقدالجوهرينبينالقوية
بعضإلىأيضابلكـيرلسبتعليمالمتمسكـينالمونوفيسينإلممافقطليستوصيلهضمنوا

أوالخلقدونيونقبلدافاعظيماأرثوذكسيامعلماكيرلسفىرأواالذينالخلقدونيين

55صالرابعالمجلدالخضرىححاد1
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هذافابئأتألمقدالثالوثمنواحدمشكلةمثلبعضهاأوكيرلستعاليمعضهم
الحزبينبينوالوحدةالمسكوفىوالحوارالنقاشطريقفىجدأمهمةخطوةيعتبراألمر

المتخاصمين

عنويبحثونيصلونشكبالكانواالذينالرهباناألخوةءهؤالأنالمدهشومن
نeSالذالوقتjالقسططبنيةمدينةإلىوصلواالكنيسةلتوحيدالفغالةالوسائل

وممثلىالقسطنطبنيةوكنيسةهورميسداسالباباقبلمنالمرسلالوفديناقشفيه

اإلمبراطوربأنرأيناأنسبقفلقدالكرسيينبـينالسالمارجاعموضوعاالمبراطور
الرومانىالكرسينمصالحةهورميسداسالبابامنطلبيوستينوسالجديد

والدينيةالسياسيةالسلطاتتناقشكانتالذالوقتهذاوفىوهناوالقسطنطبنى

بصفةسططنيةالقومععامةبصفةالشرفيةالكنائسمعروماكرسىتوحيدمشروع
الرهبانءهؤالبأنرأيناأنسبقفلقدعقيديةبمشكلةالرهبانءهؤالطهرخاصة

تعاليمتماماتفسرالفكرةهذهبأنمقتنعينكانواألنهمالعقيدةبهذهللتبشيرمندفعينكانوا
يمكنذلكعلىءوبناخلقدونيةمجمعقراراتعنبعيدةوليستالكرستولوجيةكيرلس

خشواالتوحيدمشروععنوالمسئولنةالقابعضأنعلىالحزبنلتوحيداستعمالها

فجوةتوسيعإلىيقودقدالذىالعقيدىوالجدلالنقاشبابالتعليمهذايفتحأنمن
معالشرقيةوالكراسىالحزبينلمصالحةالوقتذلكiiالمبذوالمجهودوتحطـيمالخالف
UJL

فىالمسئولينمعيناقمثلكى9qنةمرسuفيالروماقالوفدوصلفعندما

الغرلىالكرسيينبينالمقطوعةالعالقاترجوعموضوعالبطريركيةوفىاإلمبراطورية
قدالثالوثمنواحدبعقيدةيبشرونالسكيثيينجماعةبأنوجدواوالشرقى

القسطنطينيةإلىوصولهJLالرومافىبالوفداتصلواالرهبانءهؤالأنكماداتألم
فيماعنهاتنتحسوفالتىوالسياسيةالعقائديةوالفاثدةالعقيدةهذهلهميشرحوالكى

اإلمبراطوريةوفىالكرسينبينالسالمموضوعيخص

أوالساهرينبالرهبانحمواالذينالرهبانمنجماعةتوجدكانتالوقتذلكوفى

فىتستمركانتالصالةأنإلىيرجعلكVigilantsأوVeilleursينامونالالذين

430429pcitopMartinVetFliche1
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للتعاليمالمتعصبينالخلقدونيـنمنالساهرونالرهباننإSءساعةf2لمدةيرهم
بالوفدأيضاهماتصلوافقدولذلكيسوعالمسيحشخصفىطبيعتينبوجودالخاصة
بينالعالقاتإرجاعموضوعلمناقشةهورميسداسالباباقبلمنالمرسلالرومانى

الرهبانبهاينادالتىالتعاليمخطورةرومالوفدوبينواواإلمبراطوريةالكرسين

نوعأىإثارةألنالسياسيةالناحيةمنبلالعقائديةالناحيةمنفقطليسالسكيئيون

للوحدةالمبذولةالمجهوداتاحباطإلىيقودقدالحساسالحرجالوقتهذافىالجدلمن

وتغيراتجديدةبسياسةيوستينوسالجديداالمبراطورفيهبدأالذىالوفتفهو

عقائديةتJمجادyJالذخوالقسطنطينيةفىفىi1االوفدرفضفقدولذلكعديدة

السكيثيونالرهبانمنأربعةانطلقوعندئذالموضوعفىالستشارتهابروماواتصل

هورميسداسالباباأمامتألمالثالوثمنواحدتعليمهمعنيدافعوالكىروماإلى
فىاقهاونأوالفشمليعرففلمالقسططنيةفىظلواالذينالرهبانأما1واألساقفة

الوحدةورجوعالتعلـيمهذالنشروغيرةحماسةءالمملوقلوبهمإلمماطريقهالرسالةتأدية

تبشيريةتعليميةحملةالقسططينيةفىبدأوافقدولذلكاإلمبراطوريةوإلىالكنيسةإلى

االشتراكبدأقدكانألنهيوستينيانوساإلمبراطورأوبالكونتاتصلبعضهمأنكما
jlعحممننوعااألمربدايةفىفأظهرلهالعقيدةهذهلشرحيوستينوسمعكم

عليهاالحصوليمكنالتىالسيامحيةالنتائجفىوالتفكيرءاإلصغاإلىتحولثماالهتمام

اإلخوةتعاليميوستينيانوساإلمبراطورقبلاألمرنهايةوفىالعقيدةهذهقبولمن

تألمالثالوثمنواحدبموضوعالخاصةالسكيثين

يوحدكانA15سنةففىعطمةمدهشةبدرجةسlالساوالقرنالخاممىالقرنفىLالرهباالنظامانتشرلقد

الكنيسةعلىروحىبسلطانمعظمهاأواألديرةهذهتتمتعوكانتديراوستونسبعةوحدهاالقسطنطبنيةفى
يتبعوبعضهاالمتطرفالنسطورىالعقائدىالتياريتبعاألثيرةهذهبعضكاناإلبراطوروعلىالشعبوعلى
وكانخلقدونيةمجمعورفضكيرلتعالـيماتبعبعضهأأنكماخلقدولىاآلخروالبعضالمعتدلالنسطورىالتيلى
rtسنةفىماتالذىالقسطنطبنيةمنالكسندرأسسلقداألديرةهدهمنواحداالساهريناألخوةثير

الباسفورمناألسيوىالجنبعلىالخامىالقرنبدايةفىالديرهذا

47347168LP130ةP3Tixeront1
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Nجداالنادريناألباطرةمنواحداكانيوستينيانوساإلمبراطوربأنفيهشك
أيضاالكثيروناعترهكمانفسهاعتبرفقدالعقائدوتعالـيمبدراسةاهتمواالذين

المعلمينمنكثيرينعنءاآلباوتعالـيمالمقدسةللكتبمعرفتهفىيقلال4للعقائدمعلما
الثالوثمنواحدلعقيدةاتأييدهفىاتخذهالذىالقرارأنعلىعصرهفىالمشهورين

سياسيةنتائجإلىيهدفكانبلفحسبالشمخصىالداخلىاقتناعهمنينبعلمتألم
اإلمبراطورإلىأورشليموكنائسأنطاكيةكناضأرسلتعينهالوقتذلكففى

منالعباراتأوالصيغبعضعلىيحتوىناrوىأرثوذكصإيمانقانونيوستينيانوس
ومحاولةالصيغةلهذهقبولهبأناعتقداإلبراطورفابئولذلكالسكيثينالرهبانتعالـيم

وفىالكنيسة1Jالوحدةعمليةشكباليعسهلسوفأيضالقبولهاالبابااقناع

األحيانمكثيرفىالحاكمةالسلطاتتلعبهالذىالدورنرىوهنااإلمبراطورية

لمجتةسياسيةألغراضالدينيةوالمذاهبالدينالستخدام

اغسطسإلىفيهاوبقوام019يونيوفىروماإلىاألربعةالرهبانوصللقد

30oفرأىتعالمجهمعنقدموهالذىللشرحواستمعهورميسداسالبابااستقبلهمم

ولكناألمرقرارئأىيعطولملبحثهامناسبغيرالوقتوأنالعنفمننوعافيها
ونضالهمحياتهمفىوالتراضىالفشلمدPووالجهادبالمثابرةتميزواالسكيثيوناألخوة
الرومانىالشيوخمجلسوفىليروسابينتعالمجهمنشروافقدولذلكرسالتهملنشر

JLذلكفىوالسياسيةالدينيةاألوساطفىفةمشهورةشخصيةمعتقابلواروما
نفسمنسكيثيامواطناأيضاهونPetitleDenis6الصغيردنيسوهوالوقت

التكرمالصغـيردنيسمنالرهباناقسفقدولذلكالرهبانءهؤالمنهاءجاالذممطالبلد

لنسطوريوسأرسلهالذىكيرلسللقديسالثالثللخطابالالتينيةبالترجمةبالقيام

إلىبروكلوسرسالةترجمةوكذلكعشرةاالثنىالحرماناتعلىيحتوىناrوالذى

ببعضاتصلوافقدللنجاحفرصةأىيهملواأنودونالوقتنفسوفىrاألرمينيين
منواحدابأنالخاصتغليمهملهموشرحواساردينةمقاطعةفىالمنفييناألساقفة
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cاالعقيدةهذهفىرأيهداعنيعلنوابأنمنهمواقسواالجسدفىتألملئالوث
المنفيناألساقفةءهؤالمنواحداFulgencelفولجنسلمالعااألفريقىالقديسوكان

أرثوذكسيةعلىموافقتهفيهيشرحمطوالعقائدياخطابأفكتبSiciكاسيسيليهفى
وتألمضلحبالذىالكلمةلمتاالذىاالبنأنحقيقةإنكاريمكنالوأنهالعقيدةهذه
2المقدسالثالوثمنواحدهوجسدهفى

الجسدفىتألمالثالوثمنواحدلعقيدةاألفريقىاألسقفالمعلمقبولكان
منبدأوافقدولذلكهملقضيعظيمانجاحايعتبرالسكيثييئجماعةألفكاروتأييده
تطعيسولمباألمرضاقالباباأنعلىالتعلـيمهذايقبللكىالبابالدىالمحاولةجديد

منكلإلىكتبثمrرومامدينةمنبطردهمفأمرالمتواصلالحاحهميحتملأن
األخوةيقدمهاالتىالصيغةبأنلهمايعلنابانيقانيوساألساقفةئيسLtYJيوستينا

والتعبراتبالصيغاآلنفقطنتمسكأنعليناويجببهااقسكمنفائدةالالسكيثيون
ثمالقسطنطنيةأساقفةلرئيسالعقائديةرسالتهفىليونالقديسهاS3التىاإليمانية

بطريقةيحكملمولكنهالصيغةتلكقبولاباالبرفضلقدfخلقدونيةمجمعبقرارات
برفضهاوصريحةواضحة

يوحنارئيسهمعلىقصئواالقسططنيةإلىرومامنالمرسلونالرهبانرجععندما

طرداطردهموكيفالبابابهاعاملهمالتىالسيئةالمعاملةyMaxenceJeanماكسيانو
للباباأسلوبهافىوعنيفةشديدةرسالةماكسيانوسيوحناكتبفقدولذلكالمدينةمن

0اسهورميسد

المعاهدةتنفيذبمراقبةجدأمشغوألروماقبلمنالمرسلالوفدكانالوقتنفسوفى

FulgenceSaintdeVie4314نetFlicheMartinVetFlicheA6159MurphyXF1

156P1929ParisRuspedeFulgenceSaintLapeyreG6587LP16Ruspedeeve
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هذايزورأنالبدكانألنهالشرقيةوالكنائسالقسطنطينيةكنيسةمععقدهالتى

فلقدالمعاهدةهذهرفضتوالتىقبلتالتىاألبروشياتيرىلكىالكنائسالوفد

تشترطالتىالمعاهدةهلهذوالمقاومةوالتحفظدالترمنروحكلهاالمنطقةفىظهرت

زينونلرسالةالهينويتكونعلىوقعواالذينواألباطرةاألساقفةبعضءأحماف

سنةمناألساقفةءامماكلحذفيعنىوهذاالصلواتمنللوحدة

عنيفةمقاومةوجدتالشرقوكناشروماكنيسةبينهذهالصلحمعاهدةفابئولذلك

Kمصروفىأورشلـيموفىانطاكيافىالمنطقةكلفىشعبيةثورةإلمماتؤدىت

عزممنتثبطلمالشرقمنطقةفىالشعبيةوالثوراتاالضطراباتهذهأنعلى
الهدفإلىالوصولفىيتهاونونتجعلهمأوالسكيثيونواألخوةيوستينانوساإلبراطور

الدينيةالناحيةمنواإلمبراطوريةالعقيدةتوحيدوهوأنظارهمأماموضعوهالذى

اإلمبراطوريةعرشعلماتربعالذىيوسثنيانوساإلمـبراطورفانولذلكوالسياسية

وسيلةالجسدفىتألملوثالثامنواحدداجملةفىوجدv2oسنةربيعفىالبيزنطية
جماعةتوحيدأىاإلمبراطوريةفىالكنيسةوحدةإلمماتقودأنيمكنقدمقنعةعقائدية

بينللحوارمجمعأومؤتمربعقدأمرفقدالسببولهذاوالالخلقدونينالخلقدونين
حد1والجملةهفـهإلممااإلمبراطورورجعorrسنةفىوالخلقدونيينالمونوفيسين

المؤتمرأنفمعالحزبينبينالتوحيدعمليةيسهللكىاالجسدفىتألمقدالثالوثمن
والعقائديةالسياسيةالمشاكلفىالحزبنبـيناإلمبراطوريتوقعهاكانالتىةالثمريعطلم

Vالقسطنطينيةفىالعامالخامسالمجمعايضاوكذلكالثانىيوحناالباباأنإال

أرثوذكسيةأ2كجملةالجسدفىتألمالثالوثمنواحدداجملةقبلقدrooسنةفى
العقائديةالمشاكللتسويةالبابابعقمهأمرالذىالمجمعانفضاضفبعدعليهاكبارال

235520331AvellanceColletio1

وساوالقسطنطبنيةروما90سالممعاهدةمقاومةموضوعدراسةفىللتوسع
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فليحرمدافيهيقولمنشوراالباباأعلنفقدالالهوتاالممشكلةومنهاالحزبنيهما
وهووصئلبإنسانارLصالذىالمتجسدإلهنااللهابنالمسيحيسوعبأنينكرمنكل

يوحناللبابايوستينيانوساإلمبراطوركتبحمجوهرهفىللقدسالثالوثمنواحد

عندماولكنه1الوقتبعضالبابا5ترالعقائديةالصيغةهذهعلىيوافقبأنالثافى

ثمأيضاهووافقأرثوذكسيتهاعلىوافقواالغربفىاألرثوذكسينالمعلمينبأنعقم
ولقدالقراربهذا4jjفىالشيوخمجلسوإلىيوستينيانوساإلمبراطورإلىكتب

وجههارسالةعنعبارةوهىالموضوعبهذاخاصةوثيقةالمعاصرونبعضاكتشف

الرسالةهذهفىيقدمأنحاولولقدالرومافىالشيوخمجلسإلىالثافمايوحناالبابا
داالجسدفىتألمالثالوثمنواحدداعقيدةتأييدهفىعليهااستندالتىالكتابيةالشواهد
والذىكـيرلسللقديسعشرالثافىالحرمانيقتبسيوحناالباباأنالمدهشالغريبومن

جسدهفىوضيحتجسدهفىتألماللهالكلمةأنينكرمنكلمحرومأوليكنlبقول
الكنيسةفيهاتعترفالتىاألولىالمرةهىهذهفابئجسدهفىالموتوذاق

االنشقاقاتءبدمنذنفسهالباباالعلياالسلطاتومنرحميةبطريقةالكاثوليكية

ضدكيرلسالقديسبهنطقالذىعشرالثاقالحرمانبقبولالكرستولوجية

إليهاتوصلالتىالنتيجةهذهتعد1riسنةاألولأقسمممجمعفىنسطوريوس
الوقتلكفىإليهايسعىكانالتىللوحدةطيبةثمرةالسكيثيونواألخوةيوستينانوس

كثيرونوآخرونالسكيميوناألخوةثمويوستنيانوسيوستينوساإلمبراطورمنكل

عقائديةمشكلةإالتكنلمالجسدفىتألمالثالوثمنواحدالعقيدةهذهولكن
ستولوجيةكرمشاكلعدةظهرتفلقدالعديدةالكرستولوجيةالمشاكلبينمنواحدة

الواحدواالبتعاداالنشقاقإفىوالالخلقدونىالخلقدوقالحزبنعرضتومعقدةعديدة

الواحدالحزبءأعضاوفرقتمزفتمختلفةمتنوعةتعالـيمظهرتبلاآلخرعن
حدثماوهذابعضابعضهايحاربمختلفةوطوائضأحزابإلىأيضاهمفانقسموا
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نالمونوفيسأفكاربلبكالتىالتعالـيمبعضقدمالذىالمصرىالمونوفيسيتىالحزبى
iLالواحدالحزبداخلفىالعنيفالمريراالنقسامإلىقادتهمدوامةاJبهموألقت

ولLحالذىالرئيسىوالسؤالالبشرىالمسيحبجسدأوالمسيحيعةبطبالخاصةالتعالـيم
الطبيعىواالنحاللللفسادقابلالمسيحجسدكانهلهوحلهالمونوفيسيينبعض

الطبيعىااللحاللللقسادقابلةالمسيحطبيعةكانتهل2

أتباعأوجماعةعلىيوليانوسحزبطرحهالذىالرئيسىالسؤالهوهذاكان

أخرىتساوالتعدةوتقرعتظهرتالسمؤالهذاومنساويرساألنطاكىالمعلم
التىالضخمةالمحاوالتالسابقةالصفحاتفىرأيناأنسبتىفلقدومحميرةعديدة

أخرىوجماعاتفبوستيناسوسيوستينوسواإلمبراطورالسكيثيوناألخوةبذلها
ونزينرسالةبسببحنةفىجديدمنالمقطموعةالعالفاتوإعاالسالمإلرجاع

وقدالرسالةههذعلىالقسطنطينيةأساقفةرئيسكاكيوسوتوقيعالهينوتيكون
أنوهوعقائدىأساسعلىقليلةمحدودةمناطقفىالظاهرحسبولوالسالمعاد
الخاصالعقائدىالحواربأنرأيناولقدالجسدفىتألمقدالثالوثمنواحداأ

اإلمبراطورحكممناألولىالشهورفىيعنىAocسنةبدايةفىبداالمشكلةبهذه
البابامنطلبفقدولذلكواإلمبراطوريةالكنيسةتوحيديريدكانالذىيوستينوس

ولقدروماوكنيسةاالشرقكنائسبينالسالمإلرجاعالالزمعملهورميسداس
هذهوبينرومابينالشركةإرجاعمعاهدةمشروعلدراسةوفدافعألالباباأرسل

الكنائس

يوسيتينانوسوكذلكوجاهدامخلصايسعىكانيوستينوساإلمبراطورأنومع
بعضصارباالسلطةإلىوصولهحالقامأنهإالواإلمبراطوريةآلكنيسةلتوحيدبعده

بحملةفعألقامكماالمونوفيسيينجحاعةحريةمنتحدالتىوالقوانينالقرارات
وقادتهمالمونوفيسيينجماعةعلىالخناؤاضيقفلقدادهمعنيفةاضطهاد

وخاصةالهروبإلىاآلخرالبعضواضطركانواحيتاالضطهادهذابعضهموتحمل
االضطهادهذاءجرامنهربواالذينبينومنrالمونوفيسيةقلعةاإلسكندريةإلى
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ىلLوالهيلكاويوليانوسساويرسالمونوفيسيتىاألنطاكىالمعلملقاسى
ئقطعبأناإلمبراطورمناقسقدliأءأenفيتليانوسالكونتبأنالبعضيعتقدما

أنفيهالمشكـوكومنبعدفيماالمونوفيسيةهبتعاينادىالحتىساويرسلسان
هارباوانطلقأنطاكيةتركساويرسأناكيداألمرولكنتنفيذهتمالطلبهذا
Yاإلسكندريةإلى

الباباقبلمنالمرسلالرومافاالوفدفيهيناقشكانالذىالوقتنفسففى

إرجاعموضوعيوستينوساإلمبراطوروممثلىالقسططنيةكنيسةمعهورميسداس
منلمجرعدداإلسكندررةإلىوصلوالغربالشرقبينالمقطوعةالعالقات

وكماJ9sالهيليكاويوليانوساألنطاكىساويرسالمعلمانرأسهموعلىالمونوفيسيين
السكيثيـنالرهبانبعضسألإذالقسططنيةإلمالروماقالوفدوصولعندحدث
بعضفابئالجسدفىتألمقدالثالوثمنواحدعقيدةفىآرائهمعنروماممثل

شنهالذىاالضطهادءجرامنمصرفىالالجئإناألخوةءهؤالrسألواالرهبان
أوللفسادقابلةالمسيحطبيعةهلرأيهمعن4ضدهميوستينوساإلمبراطور

المسيحكانهلمثلمختلفةمتنوعةأسئلةعدةالسؤالهذامنوتقرعالطبيعىJاالنحال
جسدبأنالقوليمكنوهلواآلالمقوالعطبالجوعفعألويشعرويعطشيجوع
المسيحوللوهلالقـرداألجساكباقىوالتالشىالطبيعىلالنحاللقابألكانالمسيح
لقوانينخاضعاحقيقياجسدأالمسيحجسدكانوهلطبيعيةغيرأوطبيعيةبطريقة
هذهكلللجسدمظهرعنعبارةكانأموحجموزنلهويرىيلمسالطبيعة

زمنومنقواهابكلعنهاوالمدافعةالمونوفيسيةقلعةمصرفىطيرحتوغرهااألسئلة
يعلممهماوكل4واتباعهيوليانوسوعلىوأتباعهساويرسعلىطرحتولقدطويل

المدققالدارسيالحظوهناكـيرلسالعظيمالقديسبتعالـيمواعتزازبفخرويتمسك
اسؤالهممنإليهالوصولالسكيثيونالرهبانيريدكانالذىالهدفبينالكبيرالفرق
وحدةإلىالوصول9Ajداالجسدفىتألمقدالئالوثمنواحدادابأنالرومافىللوفد
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بإنللتوفيقكيدةراسخةيةعقائدبوثائقمدعمةتعليميةطريقةعنوالبحثلتعلـيم

اإلمـبراطوريةفىوالعقيدةالتعلـيملتوحيدليونالقديسوتعالـيمكـيرلسالقديستعالـيم

أماالالخلقدونينوحزبالخلقدونيينحزبالمتصارعينالحزبنتوحيدوخاصة

فيماطرحتالتىاألسئلةأوالسؤالفابئتماماذلكعكسفهومصرفىحدثما
ساويرسفابئألنفسهمالالخلقدونيونسألهقدالمسيحطبيعةفسادعدمأوفساديخص

واإلخوةاالمبراطورمجهودبأنونالحظمتحمسينالخلقدونينكاناويوليانوس
الظاهرحعسبولوتوحيدوهىعمليةنتيجةإلىفعألوصلالوحدةنحوالسكيثين

الواحدالحزبأفرادسألهاالتىاألسئلةأماالرئيسينالحزبينفىالمنقسمةللكنائس

قادفقدالمسيحفىالبشريةالطبيعةفسادعدمأوفساديخصبشأنالمونوفيسيتى
الواحدالمونوفيسيتىالحزبداخلفىواقزقاالنقسامإلى

المعئدلالمونقيسيتىساويرسجوابأ

هلوهوهناطرحناهاالتىاألسئلةبقيةتقريبايلخصالذىاألولللسؤالبالنسبة

ساويرسالمعلمجوابكانالطبيعىاالنحاللأوللفسادقابلةكانتالمسيحطبيعة
ومجموعةالسؤالهذامنوالمقصودباإليجابوهوواضحاصريحااألنطاكى

مثلومتطلباتهاالطبيةلقوانينخاضعاالمسيحكانهلسابقاطرصاالتىاألسئلة
المشكلةفهذهإلخالعامةوالتجاربواآلالموالحزنوالفرحوالجوعالعطش
الرومانىالوفدمعالسكيثيونجماعةأثارهاالتىالمشكلةنفستقريباهىالعقائدية

سئئلالذىالسؤالأنعلىالجسدفىتألمقدالثالوثمنواحدداكانإذافبما

حدوثإمكانيةيمسألهنافالسائلسابقهعنتختلفأخرىبطريقةطرحقدمصرفى
السماواتخالقالعطماإللهأكالممكنمنهلبالقولمستغربايسألبهنىفكاهذا

المتجسداجسدهافىعرضةيكونأنمريمءالعذرابطنفىتجسدالذىواالرض
بأنرأيناانسبقلقدبشرىإنسانكللهيتعرضالذىوالزوالالطبيعىللتحلل

كيرلسالعطمالقديسبتعاليميتمسكمتعدألمونوفيسياكاناألنطاكىساويرس
أنكاملبوضوحذكرتالتىاألخرىاألسئلةوعلىالسؤالهذاعلىأجابولذلك

اتدخلبقوةءالعذرامريمبهحيلتبشرياحقيقياجسداكانالمسيحجسد
تكوينهبدأالذىالجسدهذاأنوبماالمقدسالثالوثمنالثالثاألفنومالقدس
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بشرىجسدإذنفهو5البشراإلنسانءالعذراومنمريمءالعذرابطنفىلطبيعى

معرضاكانفقدإذنبشرىإنسانكللهايخضعالتىالطبيعيةالقواننلكلخاضع
معرضاكانوبالجملةللفرحوالحزنryلآلوالعطللجوعبشرىإنسانكلمثل
يشبهوكان2إنسانابالحقيقةكانألنهاإنسانأىلهايتعرضالتىالتجاربلكل
الساكنالقدسوح9rابقوةاستطاعوقدالخطيةعداماءشىكلفىالبشرإخوته

كانتالذالجسدضدويناضليحاربأنفيهأيضاتجسدالذىاللوغوسوبالكلمةفيه

ولةمحLالناصرىيسوعاإلنساننفسفىتعملكانتالتىودوافعهورغباتهميولهله

كلهذللثمنبالرغملكنهاآلباللهإرادةيخالفمالعمللحظةكلفىتدفعهأن

مرالتىالمتنوعةالمختلفةالظروفكلفىاستطاعالمتجسدالكلمةاللوغوساالبنفابئ

الفريدالوحيدإنهبلوشهواتهورغباتهالجسدميولعلىغالبامنتصرأيخرجأنفيها

عب854يوخطيةعاليبكتنىمنكممنحقعنيقولأناستطاعالذى
21VIn

معرضاإنسانأبالحقيقةكالنالمسيحأناإلسكندرىانطاكيةمعلمساويرسصرح
كامألإلهاالوقتنفسفىوكانخلقهاالتىالطبيعةلقواننوخاضعاالتجاربلكل

لموالالهوتالناسوتبينالعميقالقوىاالتحادطريقعناإلنسانهذافىيعمل

البشريةللتجاربمعرضاكانالمسيحأنفكرةاإلسكندريةفىوأتباعهيوليانوسيقبل

المسيحجسدأنفكرةيقبلوالمكمانسانكلبهايمرالتىالعواطفأووللفرحولآلالم
لصقفقدولذلكجسدأىلهيتعرضالذىالطبيسالفسادأوللتحللقابألكان

الطبيعىلJaاالأوفسادللللقابلالعابدونأىفتارتوالترىاسموأتباعهبساويرس

القابللغيرالعابدونأىaphthartodocetكبدورهملقبوافقدوأتباعهيوليانوسأما
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الواحدالحزبءأعضابينالعظيماالنقسامبدأوهناJNاالأولفساد

فىعليهمطرحالذىالسؤالعلىوأتباعهيوليانوسجوابهومالكنالمونوفيسيتى

وأتباعهيوليانوسحاوللقدللفسادالبشريةالمسيحطبيعةبقابليةوالخاصاإلسكندرية

المونوفيسيتىالحزبهذاإجابةوكانتالسؤالنفسعلىبدورهمأيضاهميجاوبواأن

حقيقةوفىمونوفيسيةأحزابعدةإلىمصرفىالكنيسةانقسامفىسبباالمتطرف

هذابأنالمسيحبشخصالخاصةالكرستولوجيةالعقائدتاريخدارسويجداألمر
هذاقسمالذىاألوليكنلمتYnالمجابببسالكنيسةلهتعرضتالذىاالنشقاق

األولالعقيدىالكرستولوجىالصراعتقريباكانأنهعلىالمونوفيسيتىالواحدالحزب

الكنسىالدولىالصعيدوعلىواسعةعنيفةبطريقةالمونوفيستيينجماعةبينقامالذى

التعاملعدمطلبهممثلالالخلقدونينجماعةفىالصراعاتلبعضسابقاتعرضنافلقد

عندماآخرانشقاقحدثLسالوفاكيوالخلقدونىاألسقفأيامالخلقدونيينمع
اآلخرالبعضورفضهاطوراإلمبراأياماالتحادرسالةالبعضقبل

فسادعدمأوبفسادالهيليكارنسوسىيوليانوسمفهومعنالسؤالإلىاآلنفلنرجع

المسيحجسد

الرهبانالمصريونالمونوفيسيونهمهلالسؤالهذاأثارمنبالضبطنعرفال

سألهأمساويرسألتباعيوليانوسفريقنفسمنواحدسألهأمالعلمانيونالمصريونأم

الالخلقدونيونأثارهقدالسؤالهذاأننعرفهماكليوليانوسألتباعساويرسأتباع
للخطأتعرضهومدىللمسيحالبشريةالطبيعةوفسادتحللإمكانيةمعرفةبغرض

والتعب
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الحخلقدوثىيوليانوسجواب

الذىالحبلمناألولىاللحظةفىبأنهراسخأاعتقاداالمونوفيسيتىيوليانوسيعتقد

مريمومنالمقدسالثالوثمنالثالثاألقنومالقدسالروحتدخلطريقعنتئم
االتحادوبهذاالمختلفينالعنصرينبينعميقةقويةاتحادعمليةتمثءالعذرا

كلفوقالناسوتالبشريةالطبيعةترفعتاليوليانوسىالمفهوموبحسبوبفضله

دىالعااإلنسانلهايخضعالتىومستلزماتهاومطالبهاونواميسهاالطبيعةقوانين

اللهابنيسوعليصبحالمسيحيسوعاإلنسانفىالكلمةوسكنالتجسدعمليةفابئ

ونشاطاوحركةوفكراعمآلوكلياجزئيأخاضعاأصبحالناسوتأنيعنىإنسانا
اإلنسانيةالطبيعةاصبحتاخربمعنىأوقيهالساكناللوغوسةوقياوإرشادلرغبة

كماالالهوتاللوغوسبهيأمرماإالتعملالالتجسدعمليةبعدالمسيحليسوع

كلأوبشريةطبيعةكلبهتتميزماعنمتنوعةمختلفةبميزاتتميزقدناسوتهأن

التحللأوللفسادقابلةغيركانتطبيعتهفابئالسببولهذاLcL5بضرىإنسان

البيزنطىليونمالمعلملناويقدمبشريةطبيعةكللهتتعرضالذىالطبيعى

ByzancedeLeoneيعتقديوليانوسإنبابجازوأتباعهيوليانوستعالـيممنبعضا

يسوعولدوعندماعيبكلمنخاليةنقيةبارةكانتالبشريةالمسيحطبيعةبأن
قبلآدمطبيعةتشبهكانتطبيعتهفابئبالكلمةمتحدامريمالقديسةءالعذرامن

فابئدموعوالءبكافالوبالتالىالمجيدةالقيامةبعدطبيعتناايضاتشبهأنهاكماالسقوط
افابئمائتةغيرأنهاكماالتجاربأوالفرحأوالحزنأوfباآلالتشعرالالطبيعةهذه

لرغبتهراجعةآالمهأناألمرحقيقةففىتألمبأنهاألحيانبعضفىيظهرالمسيحكان

ألنهتألمقهويتألمأنالطبيعةناموسبحمسبملزمأليسلكنهالمتألمينمعيتألمأن
أصدرأنهكماكثيراوشسجعهالتعلـيمهذايوستينانوساإلمبراطورقبلولقدCOلكmأرا

rينفذلمولكنبهوالعمللنشرهواألساقفةالكنائسكلإلىإمبراطوريارمميامانا
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ا565سنةفىمباشرةذلكبعدماتاإلمبراطورألناألمرذا

فىحلالكلمةالالهوتأنوبمايتألمالالالهوتأنيوليانوسمفهومفبحمسب
منJLبأىيشعرالالمسيحفإنالقوىاالتحادطريقعنالناسوتالبشريةالطبيعة
ويفرحأيتأكانالمسيحأنفكرةقبلناافابئبالالهوتمتحدألنهباآلالماألحوال
كلعننتكلمفابناالالهوتبهايتميزاكوالصفاتوالمميزاتبالخواصويتمتع
أخرىناحيةمناإلنسانجسدوعنناحيةمنالكلمةعننتكلمانفرادعلىطبيعة
rالنسطورىالتعلـيمهوهذاأليس

كانالطبيعىتكوينهألنوليسبرغبتهذلكأرادإذايتألمأنللمسيحيمكنكانإذا
إنسانكلبهايفرحأوفيهاويتألمبهايشعرالتىاألحاسيسهذهأواآلالمهذهيفركا
المآأصبحتالطريقةوبهذهrالطبيعةوقوانينلنواميسخاضعغيركانألنهطبيعى
ولقدPhantasiateباليونانيةيدعىماوهذاحقيقيةوليعستطاهريةآالماالمسيح
أرسلهأنهكمااألساقفةبعضإلىوأرسلههذهتعايىفيهيشرحمجلدايوليانوسكتب
عطمانجاحاحازالمكتوبهذاأنالغريبومناألديرةكلوإلىنفسهساويرسإلى

مصرربوعفىيجولكانالذىساويرسحاولولقدالمتعصبينالرهبانبينوخاصة

العقائديةالناحيةمنالصحيحالطريقإلىيوليانوسيرجعأنومناقشاومعلماواعظا
مصركلJومكثفةيعةسبطريقةيوليانوسمتعالانتشرتفقديفلحلمولكنه
اضطر5orسنةوفىءالصحرافىالهروبإلىاضطرواساويرسأتباعأنكماالسفلى
بدلالكناشبعضءببنالهميسمحبأنمصروالىمنيلتمسواأنساويرسأتباع

Eيوإلنوسجاعةعليهاااستولىالتىالكنائس

مصركلوفىخاصةبصفةالسفلىمصرفىوأتباعهيوليانوستعالـيمانتشرتلقد

44Col136LP13401320ColCitLocByzancedeLeonce1171153Tixeront1

rf9صموسهيمفانلورشيوحناوالحديثةالقديمةالمسيحيةالكنيسةتاربم
editSyrienleMichel99ecclHisHistMitylenedeZacharie4334MartinetFliche2

2502252242PTChabot

PatriarrchesdesCopteHistoire9493PcitopMasperoJean4334Fliche3
454P1TOrientalisPatrologiadansAlexad

SurienleMichel458P1ئا
4344394PMartinetFliche125P2TChabotedit
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عددزادماقدرعلمااليوديانوسيةالتعالـيمهذهانتشرتماقدروعلىعامةصفة

عددوصلفلقدالحزبهذاتحتالمتنوعةالمختلفةوالطرقوالشيعواألحزابالمذاهب
طائفةعشرينحوالىالتاليةالحقبةوفىالحقبةهذهفىاليوليانوسيةالطوائف

عنتميزهاخاصةوعقيدةخاصتعلـيمطائفةلكلوكانمصرفىمتطرفةمونوفيسية

الخاصةهاوتعاطائفةكلعنالحديثفىدخلنالوالوقتويعوزنااألخرىالطوائف

وليسالمثالسبيلعلىفقطالبعضسنذكرولكنالمسيحيسوعالربشخصبطبيعة

الحصرسبيلعلى

قيانوأتباع1

أوالرئيسىالحزبومنهاعديدةطوائفإلىيوليانوسأتباعأوجماعةانقسصت

أسقفإقامةمنالبدكانمصرفىاليوليانوسيةالتعاليمانتشرتأنفبعدقيانوسأتباع

كانت5orسنةفىاإلسكندريةأساقفةرئيسالثاكتيموثاوستوفىفعندمالهم

انتخابالمستحيلمنوكانالمحزنالمريراالنقسامأزمةفىتمرالمصريةالكنيسة

أسقفينانتخبوافقدولذلكساويرسولجماعةيوليانوسلجماعةواحدأسقف

فقدولذلكYقيانوسيوليانوسأتباعوانتخبثيودوسيوسساويرسأتباعفانتخب

القرنفىعتهماتيموثاوسالكاهنكتبوقدالطائفةعلىالمعلمينهذيناسماطلق
L5rالميالالسابع

المسيحجسديكونأنالمحتمالضرورىمنكانأنهقيانوسأتباععفمولقد
فىفرقفالتماماالالهوتمثلالزمنفىلهبدايةjأبدجسدفهومخلوقغير

وجودوبيناألزلمنذاآلبحضنفىنTLالذاللوغوسالكلمةوجودبينالبداية

بالكلمةالجماعةهذهدعيتفقدولذلكالمسيحفيهتجسد2الذالناسوتالجسد

Actistetesfباليونانيةسميتالتجسدتعنىالتىاليونانية

405PcitopMarronHetDanielouJ1

359358PTuchleHBihlmeyerC2

44ColT80GP1171163TixerontJ3

1171163TixerontJ359358TuchleHBihlmeyerC4
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الكلىالتغيرطائقة2

وتحؤلجسدأنفسهمننفسههواخذاللوغوسالكلمةبأنالجماعةهذهعفصت

آخرمصدرمنيأبلماللوغوسفيهسكنالذىالجسدهذافابئجسدإلىفيه
الموضوعلهذاكتاباتهفىكيرلسالقديحتعرضولقدنفسهاللوغوسمنبل

الهرطقاتعنحديثهفىالميلتينىكاكيوسزميلهإلىكتبهاالتىالرسالةفىوخاصة

ويقتبسالالهوتمنجسدالنفسهعملالكلمةبأنعفمالبعضأنوكيفالقديمة
قداآلباللهمنالمولودالكلمةإنبتصرفنترجمهالذىتعليمهمكيرلس
ميالدهففىوجسدوعصبعظمإلىتحولبشريةطبيعةإلىنفسههوتحول

فىنسطوريوسأيضامهرInولقدامخجلةهيئةإلىتحولءعذرامنالبشرى

بتصرجداموجزةترجةفيقولحهـممHeraclideهيراقليدوسيدعىالذىكتابه
إالاللهوبالطبيعةبالحقيقةظلأنهفمعحقيقياجسدافعألاللهصارأوتحوللقدأ
فهكذامتجمدأءماويدعىءمايظلأنهفمعالمتجمدءالمامثلإنسالطإلمماتحولأنه
يعملكانذلكومعكالهويتصرفيعملفكانإنسانإلىتغيرأوتحولالذىالله

وماتويتعبويعطشويجوعالجسديتألممامثليتألمكانكابسانويتصرف
فعأليتحملكانجسدإلىفيهاتحولالتىاألولممااللحظةفمنإنسانألنهحقيقة
ملموسةبطبيعةوقديسيهالقديمالعهدءآلباطهرفلفدالجشدوعجزضعف

بأنلنايتضحونسطوريوسكـيرلسالقديساالقتباسينهذينمنrمنظورة
وجماعةالكلىالتغيرجماعةظهورقبلالمسيحيةالكنيسةفىمعروفاكانالتعليمهذا

جديدةروحاالتعالـيملهذهأعطتالطوائفهذهوأنيوليانوس

السمائيـون3

عفمفلقدالسمائيينبجماعةالمتطرفةالمونوفيسيةالطائفةهذهنسمىأنيمكنا
منوالاللهجوهرمنليسفهوحقيقياجسدأكانالمسيحجسدبأنالطائفةهذهأتباع

76TGP320319Col5TMansi0416PmeEutychianisetCeuthesCTD1
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وجوهرالسماوىالمسيحجسدجوهربينعنياختالفيوجدبلالكلمةوهر

اللوغوسالالهوتجوهرعنتمامايختلفيسوعجسدجوهرفانهالالكلمة
يعتقدماوعلىالبشرنحنجسدناجوهرعنتمامايختلفأخرىناحيةومنناحيةمن

إنإغأنكرهاثمبهاعلمثمأنكرهاثمالنظريةبهذهعفمأوطيخابأنالبعض
رسائلعدةilli1iممنةحوالىالمنفىفىوهوكتبالقطاللورتيموثاوس

الكلمةاللهبأنتعليمهمافىأنكرااللذينوثيوفيلوسءإشعيامصرلنكاهنينضد

تجسدهأوجسدهفىبناشبيهأصار

fلححداثيسوعجهلاوعلممشكلة

المستقبليةباألمورالناصرىيسوعوجهلعلمبموضوعالخاصةالمشكلةهذهإن
الرببشخصالخاصالمسيحىالفكرتاريخفىجديدةمشكلةتكنلمأخزىوبأمور

وكانتالموضوعهذالمعالجةيسةالكنءآبامنكبيرعددتعرضفقدالمسيحيسوع
أيامفىجديدمنالعقيدةهذهاثيرتولقدrأيضاعنهانتحدثأنالفرصةلنا

منواحدافابئيوليانوسوجماعةساويرسجماعةبينحدثالذىنقساما

ThemistiusJISثيميصتيوسالشماسويدعىساويرسحزبأتباعمنالمونوفيسيين
أيضاكانفانهإغوعطشوجوعاالممنالبشرىللضعفمعرضايسوعكانإذا

13مرقساألناجيلالممانظريتهيؤيدلكىرجحولقداألموربعضيجهلكابسان
i3ءأشيانجهلونحنبناوشبيهاحقيقياإنسانأكانيسوعأنوبمامتى

البشريةالطبيعةبحسبيجهلأيضاهوكانيسوعفابئالمستقبلياتوخاصةكثيرة

رئيسالثافىتيموثاوسالتعليمهذايقبللموrكابسانعنهاخفيتالتىاألموربعض
سبقتكماالكنيسحةعلىجديدايكنلمالتعلـيمهذاأنالغريبومناإلسكندريةأساقفة

باتجاهاتهمالمونوفيسينولكنبهعفمواقبلهءاآلبابعضفابئذلكAإشارةاإل
أنفسهمالخلقدونينبعضأنكماالتعليمهذارفضواومتطرفةمعتدلةالختلفة

9624PcitpaLebon8160PEutychianismeCTD1

صالمسيحىالفكرتاريخالثاكالمجلدكتابناأنظر
C12611232Col186GP31065ActSectisDeTraiteLe1273Tixeront3
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1fعليهأوالحكملدحضهااضدوكتبوا0العقيدةهذهفضوا

كلعنينفصلأنثيميستيوسالشماساضطرالتعليملهذاالكلىالرفضهذافأمام
Agnoetesاالغنيتينحزبيدعىاخرحزباويكوناألحزابهذه

أوقريبمنصلتهاتنكرأنوالمتطرفةالمعتدلةالمونوفيسيةالطوائفحاولت

بأنهوبشدةباتارفضارفضاالليكريشىيوليانوسفابئهوتعابأوطيخابعيدمن

rأوطيخاتالميذضدالكتببعضوكتببلأوطيخى

وجودعنالتحدثعنطريقةبأىاالبتعادالالخلقدونييهماوقادةمعلموحاول

هذينبينالفصلوليساقييزهناأقولاقييزعنالتحدثحتىورفضواطبيعتين

إلىحتمايقودوالناسوتالالهوتالعنصرينبينتمييزأىأناعتقدواألنهمالجوهرين
معتدلينالمونوفيسينكلرفضهاالتىالنسطوريةالتعالـيمإلىيعنىالعنصرينفصل

ومتطرفـين

بعدواحدةطبيعةفىالطبيعتينلتوحيدجهدهمكلالمتطرفونالمونوفيسيونوبذل

استفانوسبعملهالقيامحاولماوهذاالطبيعتيئبينفصلاوتمييزكلوأنكروااالتحاد

الالهوتبينLاالعمليةبعدنميزأنالمسشحيلمنبأنهيعتقدفهوالنيولى

رئيسالمونوفيسيتىدميانيقبللموالنسطوريةمخالبنماالسقوطدونوالناسوت

فابئالحكمهذامنوبالرغمالتعلـيمهذا605هVAسنةاالسكندريةأساقفة

فالتفأيضاأنطاكيةفىبلاإلسكندريةفىفقطليستعالمحهنشرفىاستمراممتفانوس

فىمجمعفاجتمعالمنطقةفىتعايىبنشروقامواوانطاكيةاإلسكندريةمنجماعةحوله

1283Tixeront1

1232Col65SectisDe2

50Vصموسهيمفانلورنسلديئةواالقديمةالمسيحيةالكنيسةتاريخ

305300PcitPOGreen
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اثانيةمرةهتعاوعلىعليهوحكمأنطاكيةدينة

أنظرالمتطرفةالمونوفيسيةوالطوائفويوليانوسساويرستعالـيملدراسة
25719291925orientdEchosJugieM3263201925ThlzLoofsFDraguetR

1914ZagrebdoctrinaAgnoetanumDeMaricJ93891927ThrevDiekampFR

19041902LondonAmntiochofPatrSeverusofLettersSelecttheofBookSixthThe

1173TixeponitJ1

BJAllocutionKugenerA191176TANTofseverusofhymnsTheBrooksWE

JEZacharieparSeveredeVieKugenerASyrienLeMieheldeChroniqueChabot

LebonM19084TAthanasiusbyAntiochofPatrSeverusofFlictConTheGoodspeed
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اسقلبعلنصل

يوستلينيانوساطوراإلمبر

خلقدونيينأواالخلقدونيينبينالعنيفالصراع

وحماستهغيرتهسبحكلخلقدونيينأمكانوامونوفيسييناألباطرةكلبذللقد

مجمعبعد54سنةفىالمريعلالنقسامتعرضتالتىالكنيسةلتوحيدممدوحاجهدا
همغيروكثيرونيوستينيانوسانسطاسيوسزينونليوناألباطرةفابئخلقدونية

أنعلىواإلمبراطوريةالكنيسةتوحيدعلىالسلطانإلىوصولهملLحعملوا
هؤالعنميزتهكثيرةأمورفىوالمميزاتالصفاتبعضفىامتازقديوستينيانوس

فىالحالىبحثنامركزهىالتىالعقائديةالناحيةدراسةفىندخلأنوقبلجميعا

اإلمبراطورشخصيةعلىسريعةتاريخيةرةنظلنلقىيوستينيانوساإلمبراطورحكمءأثنا
األوليوستينيانوس

تاريخيةمقدمة

وتولىمoYVمىأغسطاولوتوفىخطيربمرضيوستينوساالمبراطوراصيبلقد

سناتيوسبتروسفالفيوساختهابنالبيزنطبةاإلمبراطوريةعلىالحكمبعده

مغامرأجنديايوستينوسكانالشخصيتينهاتنبينالفرقكبرومايوستينيانوس

ذلكمنكوبلال4واالقتصاديةواإلداريةالسياسيةاألمورفىخبيرايكنلملكنه
اإلمبراطورىبالحرسالتحقعندماولكنيكتبواليقرأالجاهألأمياكانفابه
فقدولذلكوالمكتسبةالفطريةالعسكريةإمكاناتهومقنعةواضحةبصورةتظهربدأت

اإلمبراطوريةعرشعلىجلسوعندمااإلمبراطورىالحرسفرقإلحدىقائدأغيئ
توريزيومفىؤيذالذىواختهابنيوستينيانوسأماعمرهمنالسبعنتجاوزقدكان

Tauresiom9الناحيةمنوخاصةتماماذلكعكسعلىفكانسنةفىمقدونية

والقوةالسيفلغةإاليعرفالفظاخشناجاهألجنديايوستينوسنrقافيةالث

لألسفأيضاهوواستعملأيضاهوجتديأيوستينيانوسنVrوالقتالوالحرب

كانالتىوالدينيةالسياسيةأهدافهإلىللوصولوالضغطوالسيفالقوةلغةالشديد

الكثيرينعنومئزتهكشيرةبصقاتامتازفقدذلكمنوبالرغماتنفينإلىيهدف
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اإلمبراطورلخالهكبيربدينمدينلمالعايوستينانوسكانسبقوهالذيناألباطرةن

حصلفقدوبذلكوتثقيفهبتهذيبهللقيامالمدرسينأفضللهأتاحالذىالجاهليوستينوس
والدينيةالسياسيةحياتهفىكثيراالعلومهذهساعدتهوقدوالثقافةالعلممنكبيرقدرعلى

واالجماعيةواالقتصاديةوالثقافية

كثيراتبعدالتىالبساطةحياةإلىبطعهمياالكانيوستينيانوسفإنيبدوماوعلى
بالطهفىيعيشكانفقدوحاشياتهماألباطرةكباقىوالتبذيرالبذخحياةعن

فكانطعامهفىمتقشفاقطالخمريشربNناسكاكانلوكماالعظيماإلمـبراطورى
محبانIrاألسبوعفىيومينويصومعجلعلىويأكلهالخضارمنبالقليليكتفى
عظيماشغفابهاشغفالتىوالعقائديةالمقدسةالكتبدراسةوخاصةوالدرسللقراعة
دقيقةدراسةدراستهاعلىوأقبل

القصرمكتبةفىالسهرإلىوالعقائديةالكتابيةالدراساتفىبالتعمقولعهه2قاوقد

معهموالمناقشةللحواروالرهباناألساقفةمنعددايدعوكانحيثاإلمبراطورى
التعليميةالدينيةالروةلهذهتحصيلهثمارظهرتولقدالدينيةوالقضاياالمشاكلبعضفى

القانونوهوكنسىتشريعبوضعقامفقدrبعدفيماكتبهاالتىالعقائديةكتاباتهفى

بعضإلىترجعاآلنحتىالشقليديةالكنائسبعضزالتوماالشرقيةللكنائسالكنسى
الكتابيةدراساتهإنrوتطبيقهاكتاباتهفىالموجودةالكنسيةالئشريعيةالمواد

الشعورفيهعضقرسالتهاونجاحالكنيسةعلىوغيرتهالذينيةوحماستهوالعقائدية

واإلمبراطوريةالكنيسةءإزاوالضخمةالعديدةبمسئولياته

أبريلi4يوستينوسلخالهشريكمبراطوركاالحكممقاليديوستينيانوسنولىلقد

بمرضيوستينوساإلمبراطورإصابةبعدالشيوخمجلسرغبةعلىنزوالمVoسنة
اإلمبراطورفابئاألمرحقيقةوفىعمرهمنواألربعينالخامسةفىن4خطير
ذللثقبلطويلةمدةمنذالحكمفىخالهيشارككانالمثقفالعالم

2723citopBury2214pJustinienDiehlHC4384MartinVetFlicheA1
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األمورفىتغييراتبعدةالبيزنطبةاإلمبراطوريةعلىتتويجهبعدالجديداإلمبراطورام

المؤأالمحزناالنقسامسيهاالتىبالكارثةشعرفقدواالفتصاديةوالسياسيةالدينية

وألجلوأفظعأبشعكوارثإلىاإلمبراطوريةيقودقدوالذىالكنيسةلهتتعرضالذى
اإلمبراطوريةونوحيدالكنيسةلتوحيدجهدكلبذلتتويجهبعدحاولفقدالسببهذا

Jلهاحلوإيجادوالسياسيةالعقائديةالمشاكلهذهلمواجهةشخصيانفسهيعدن
كانوخفايإهااأبعادعلىوإلتعرفالمشاكلهذهلمواجهةشخصيانفسهيعدولكى
أوالبيزنطيةاإلمبراطوريةفىءسواالمحنكـينijواوالساسةبالقادةمستمراتصالعلى

IوالLالمشاكلبعضلدراسةسهراتاإلمبراطورىقصرهمكتبةفىينظمكانكمانية

كانعصرهفىءالعلماوالرهباناألساقفةمنصفوةبعضمعوالعقائديةالكتابية
األباطرةمنراطورإماىمنفىجداعميقبشعوريشعريوستينيانوساإلمبراطور

بالمسئوليةالشعوروهذاوالكنيسةاإلمبراطوريةإزاوالتزاماتهبمسئوليتهسبقوهالذين

وتعلجمحكممنبالدولةالخاصةاألمورشئونتنظيمفىالتدخلAlهOAالثقيلةالضخمة
وعمليةمباشرةبطريقةأيضاتدخلأنهكماوماليةودفاعوحربوإدارةواقتصا

لمبطريقةمشاكلهالحلوقيادتهاالكنيسةشئونفىتدخلولقدالدينيةالشئونفى
العقائديةوخاصةالدينيةللمشاكلتقهمهساعدهفلقدمارسهاأنإمبراطورألىيسبق

خلقدونينالرئيسيينوحربيهاالكنيسةقادمعالعقائديةالمشاكلمناقشةفىالتدخلعل

علىالموافقةعلىقاصراالعقائدىالصراعحلفىتدخلهيكنلمووالخلقدونين
منقكنهقعلياتدخأليتدخلكانبلءاآلباقررهماعلىوالتوقيعالمجامعقرارات
الشخصىتفسيرهفيهايعرضعقائديةرسائليكتبفكانوالكتابيةالدينيةالعلوم

وتحديدالتفسيرسلطانلنفسهانتحلكثيرةأحيانففىالعقائدهذهلبعضوتعليمه

رجوعدوناإليمانيةوالتعاريفالتحديداتهذهلتطبيققوانينوإصدارالعقائديةاألمور
سبقوهالذينواألباطريوستينيانوسبينالكبيرالفرقنرىوهناالكنيسةإلى

التعالـيملنشرومتحمسامتعصباانكمامتديناالخلقدولىيوستينيانوساإلمبراطوركان
الممزوجالتدينهذااوحىوقدالالخلقدوفىانسطاسيوساإلمبراطورمثلالخلقدونية

فقطرليمسيحىمتدينكامبراطورمسئوليتهبأنالعالملالبراطورتعصبيةبغيرة
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المسيحيةنشرحاولبلللخطرتتعرضعندماعنهاوالدفاعالمسيحيةحمايةعلىلسهر

الهدفهذاإلىللوصولوالوعيدالوعداألحيانبعضفىمستعمألاإلمبراطوريةكلفى
يعتبرلمأنهعلىوالهراطقةالوثنينضدعنيفةاضطهادبحملةقامفقدولذلك

إقناعهمفىيأملكانألنههراطقةالواحدةالطبيعةعقيدةقبلواالذينالمونوفيسين
التىاالضطهاداتأنإالباضطهادهمقامأنهفمعاألمالكنيسةحضنإلىورجوعهم
أنهاvيوستينوسخالهبهاقامالتىاالضطهاداتمنعنفاأقلكانتلهاتعرضوا

الشيعوبعضالوثنيةاألخرىالدياناتضدشنهاالتىباالضطهاداتتقارنوالتقاسال
المسيحية

اللهأماممباشرةوبطريقةرعيامسئوالنفسهيعتبريوستينيانوساإلمبراطوركان
الرئيسأيضانفسهاعتبرفقدذلكعلىءوبنااإلمبراطوريةوعنالكنيسةعنوالناس

الناحيةمناإلمبراطوريةتوحيدعلماعملفقدذلكودولإلمبراطوريةللكنيسةاألعلى
الحزبنلةومصاالدينيةالناحيةمنأيضاوتوحيدهاوخارجيأداخليأالسياسية

والالخلقدوقالخلقدوفىالرئيسين

اإلمبراطوريةوحدةعنمسئولمسيحىكامبراطورالثقيلةبمسئوليتهالشعوروهذا

المتنوعةالمختلفةواألعمالالمشاريعببعضوالقيامالقراراتبعضاتخاذإلىدفعهوالكنيسة
البعضنعرضأناآلنولنحاولردوبعضهاطيببعضهاثمارلهاكانوالتى

الحصرسبيلالعلىIالمثاسبيلعلىفها

المسيحيةونشربالتبشيراهتماهها

خطبرأمراإلمبراطوريةفىالوثنيةوجودبأنعميقاإيمانايؤمناالمبراطوركان
المحبةإنجيلنشربأنأيضايؤمنكانأنهكماوسالمتهاوحدتهاعلىوخطر

ذلكعلىءوبنااألبديةوالحياةالخالصالوثنىيناللكىوحتمىضرورىوالسالم
تعلنلكىوالقرىبعفالمدنإلىوإرسالهامسيحيةإرساليةتكوينفىفكرفانه

وهوورعوناسكحكيمتقىرجلعلىاختيارهوقعولقدالخالصإنجيللسكانها
اإلمبراطورفعينهوالسريانيةاليونانيةاللغةيجيدعالماراهباوكاناألسيوىيوحنا
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الرهبانمنعددمحاألسيوىيوحنافعألوقامالوثنينلتبشيرالمسيحيةلالرساليةئيسا
اشيافىوانتشرواوالرهبانياتاألديرةبعضوأسسواوالقرىالمدنبعضبزيارة

الصغرىآسياجبالمنالوئنيةتالشتحتىقوىمفعوللعظاتهموكانتالصغرى

والمعابداألصنامتحكلفىوحماسبفرحيساعدونهمالفالحوننSوسنةمنأقلفى
فىأوجريدتهفىيعرفنانفسهوهوالوثنينعندالمقدسةاألشجاروفطعالوثنية
كنيسةمائةحواءببناوقاموثنىألفمائةطريقهعنهدىالرببأناليوميةتقاريره
Yأديرةعشرةوحوالى

منالوثنيةJزواعنيعلناألفسسىاألسيوىيوحناكتبهالذىالتقريرأنومع
الراهبيوحنااستعملوقدأخرىكثيرةمناطقفىبقيتفقدوالمناطقبعفالجبال

أنالغريبومنواللطفالمحبةأسلوبيبدوماعلىمعهكانواالذينوالمرسلونهو

الطبيعةعنعظاتهفىأثرأىيوجدفالالعقائدىوالنقاشالجدلأسلوبتجنبيوحنا
IحدةالوL

Iالمسيحيةقبولعلىالرغامهمالوثنيبنضدواالضطهادالعتفاستعمال

لكنهالوتنيةعلىءوالقضااإلنجيللنشرباالرساليةالمتحمساإلمبراطوريكتفلم

متديناذكيامثقفاعالماإمبراطورانرىأنالمؤلمومنالقوةاستخدامإلىلجأ
أيضاالمقدسةللكتببلوالعالميةالمدنيةوالحضاراتللعلومفقطسليدارسا

قيامهL7Yi9يوستينااإلمبراطورتاريخفىءسودانقطةيظلسوفاألمرهذافإن
الوثنيينالضطهادمسعورةءشعوابحملة

قسطنطينحكمبعدمنمختلفةعديدةصعوباتقابلواالوثنيينبأنفيهشكالمما
وصلتاالضطهاداتهذهأنعلىويوستينوسانسطاسيوسحكمأيامفىوخاصة

القوانينبأناإلمبراطوررأىفلقديوستينيانوسمبراطوراإلأيامفىوقمتهاذروتهاإلى

تكنلمتعاليمهمونشرنشاطهممنوالحدالوثنيينعلىللتطيقأسالفهأصدرهاالتى
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العبادةكارسةمنعهىبهاالمعمولالقوانينكانتالمثالسبيلفعلىكافيةبدرجةغالة

الوثنيةالعباداتهذهءالحياالمساعداتتقديممنصاأنهاكماعاممكأندنىالوثنية

Lfق5الذالتشريعأماالوثنيةالعباداتبمالشاةتطالبلمالقواننهذهأنعلى
ولقدإمبراطوريةالمنكليةالوثنيةستئصالVيهدفكانفقدبوضعهيوستينيانوس

همالمسيحىبالتعلـيمخاصةفصولإلىبالذهابالوثنيينكلفيهيرغمدستوراأصدر
المادةهذهينفذالوالذىالمعموديةلقبولانفسهميعدوالكىونسائهمهمeAوأو
حكمبتنفيذيقضىاخرقانوناذلكبعدأصدرأنهكماممتلكاتهتصادرالدستورمن

اديانتهإلىرجعذلكوبعدالمعموديةقبلشخـصأىعلىالموت

الوثنيينضداإلمبراطورأصدرهاالتىالقواننتناقضالحقيقيةالمسيحيةأنمع
استعمالضدمسيحناإدنعمادهمبعدالمسيحيةعنللمرتدينالموتعقابوخاصة

اللطيفالمحبفالمسيحالمسيحيةالديانةقبولعلىالناسإلرغاموالسيفوالعنفالقوة

وقتلهمالناسبضربيرضىال

مكانةمجتلونكانواوالذينالمتقدمينالوثنينمنL546عقبضالقسطنطينيةففى
وبالرغمبالسياطبالضربعليهموحكموالعلميةاالجتماعيةالناحيةمنالمدينةفىممتازة

أبيمعبدقفلمصرففىالتياراتهذهتقاومأنالوثنيينمنقلةاستطاعتذلكمن
السادسالقرننهايةحتىقائمةأخرىوثنيةمعابدبقيتولكنم5orسنةفى

القرنحتىتمارسقائمةفظلتللجنازاتالقديمةوالعاداتالفرعونيةالعباداتوأما

باألثماريأتلماإلمبراطوراستعملهالذىالعنفأنعلىقاطعدليلوهذا2السابع
يرجوهاكانالتى

rاليهـوداضطهاد

الوثنيينمنموقفهمنصرامةوأقلوطأةأخفاليهودمناإلمبراطورموقفكان
ممارسةعلىمساعدتهممختلفةظروفوفىكثيرةمناسباتفىحاولأنهكما
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ذهبلكنهلمجريةاليهوديةالديانةكارسةوعالنيةرحميةبطريقةلهمممحفقديانتهم

فىيئدخـلأنأرادفقدالمشتتةاليهوديةللجماعاتمساعدتهفىذلكمنأبعدإلى

الكنيسةفىفعلكمااإلداريةحياتهملتنظيموالتشريعاتالقوانينوسنالذاخليةشئونهم

وألجلالعإلريةيفهمونNاليهومنكبيرأعددابأنالتدخلهذامبرراالمسيحية

الكتابيقرأوابأذاليهودمعلمىمنطلبديانتهملفهممساعدتهموألجلالسببهذا
منأوالسبعينيةالترجةمنءسواالالتينيةاللغةأواليونانيةباللغةالمجامعفىالمقدس
1IالثاقالقرنفىAquilaكويالبعملهاقامالتىالترجمة

دىاليهوكانفلقداألمورSفىاليهودمنإيجابياموقفايتخذلماالمبراطورأنعلى
باتامنعأممنوعاكانأنهكمااألرثوذوكسالمسيحيينضدآالمحافىالشهادةمنممنوعا
ولقدعليهاكنائسءلبنامعينةأراضىأوللكنيسةخاصةأمالكايشترىأنمنأيضا

ولكنعليهمتقرضالتىبمسئولياتهموالقيامالمدينةأنشطةفىيشتركوابأنلهمحمح
الذولةفىأوالمدينةفىعاليةإداريةمراكزشغلمنممنوعااليهودىكان

السامريينمنموققه4

المعاملةبنفسعاملهمإذكليااختالفامختلفافكانالسامريينجماعةمنموقفهأما
لالمبراطورجدامعادياموقفأاتخذواالسامريينألنتقريباالوثنيينبهاعاملالتى

Cمختلفةمناسباتعدةفىاإلمبراطوريةضدثوراتبعدةوقامواوللمسيحيين

يوليانوسأعلنعندماغزيرةءالذمافيهاسالتعارمةبثورةq2oسنةفىقاموافقد

ألفاعشمرونسجنوكماالفاعشرونالثورةهذهضحيةراحولقدrإمبراطورأ
المسيخيينمنكبيراعددافقتلواooCcسنةفىأخرىبثورةقامواأنهمكماآخرين
والقسوةالشدةواستعمالبقمعهماإلمبراطورىالجيشفقامالكنائعمبعضوحرقوا

tمذابحهموهدموجدواأينمافطاردهمالوثنيينمعاملةوعاملهممعهم
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الهراطقـةمنموققـه

لموجةالمونوفيسيينيعرضلملكنهمتعصباخلقدونياكانيوستينيانوسأنمع
ألهدافذلكاإلمبراطورفعلوربمااآلخرونبهامرالتىالعنيفةاالضطهادات

جماعةبينووحدةسالممعاهدةعقدالممكنمنأنهاعتقدإذأيضاودينيةسياسية

تعاليمعدةرأىللعقائددارسكمعلموأنهخاصةالخلقدونيينوغيرالخلقدونيين
مسلحنزاعأىيتجنبأنيريدكاناإلمبراطورأنكماالفريقينبينمشتركة
مصرفىوخاصةووفرتهمالالخلقدونيينقوةجئدايعرفكانألنهالقوةفيهتستعمل

بطريركأوامرلتنفيذاالستعدادأهبةعلىكانقوياجيشاكؤنواالمصريينالرهبانفان

إلسكندريةا

للتوحيدالللتقسيمعامألفيهارأىوعديدةصغيرةكانتفقداألخرىاألحزاباما
عليهمبالتضييقأوامرهأصدراألسبابلهذهقواهبكليقاومهكانالذىاألمروهو
يقدمبأنالدولةفىوظيفةلشغليتقدمشخصكلطالبفلقدكثيرةمجاالتفى

الهرطوقىعلىممنوعاكانكماأرثوذكسىبأنهشهودثالثةعليهايوقعشهادة
يشمهدأنللهرطوقىمسموحايكنولمإلخمدرسأومحامىوظيفةيشغلأن
ممارسةمنمحروماكانكماميزاتعلىيحصلأويمتحنأوالمحاكمفى

بغلقأمركماZcالعماممارسةأوالروحيةالخدماتإقامةأوالدينيةالشعائر

المونتانيينجماعةوخاصةهرطوقيةاعتبرتالتىالجماعاتعانتوقدcاكنائسهم
Montanistes2ووحشيةوقاسيةعنيفةاضطهادات

منأيضااألريوسيونقاسىوفدManicheensالمانيكينجماعةاضطهدتكما

كنائسهمأموالعلىءاالستيالوتموظائفهممنطردواإذقاسيةمريعةاضطهادات
ونفىكنائسهممنبطردهماألوامرصدرتكمااألرثوذكسيةللكنيسةوسلمت
rكهنتهم

وفىقاسيةاكاالمسيحيةاألخرىالشيحأتباعلهاتعرضالتىاالضطهاداتإن
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لهاتعرضالتىواالضطهاداتryاآلوعنفهاقسوتهافىفاقتوحشيةاألحيانعض

العقائديةالمشاكلبعفىفهمعلىاآلنتساعدناسوفالتىالتاريخيةاللمحةهذهاليهود

الفترةفىالمسيحشخصفىطبيعتينأوواحدةطبيعةبوجودوالخاصةالكرستولوجية
المشكلةهذهلدراسةاآلنلنتقدمالخلقدوقيوستينيانوساإلمبراطورفيهاحكمالتى

فبلولكنالزمنمنالحقبةهذهفىوالمدنينالمسيحينالقادةبالتشعلكانتالتى

علىجداسريعةنظرةلنلقىوالتاريخيةالعقائديةالناحيةمنالمشكلةهذهندرسأن

والسياسىالذينىالصعيدعلىجدأهامفعالبدورقامتوقداألهميةغايةفىشخصية

اثيودوراإلمبراطورةوهىNأالبيزنطيةاإلمبراطوريةفى

Theodoraراثيـود

متبعهوكمافقاإلمبراطورمنبزواجهاإمبراطورةلقبعلىراPثيوتحصللم

بوستنيانوسكانواإلدارةالحكمفىلهشريكةإمبراطورةزوجهاحعلهابل

وتاريخالعالمىالتاريخدارسوويالحطالخلقدونيةفكانتوراثيواماخلقدونيا
تكنلمإناإلمبراطوراتمعظمأنإذغريبةظاهرةالتاريخيةالحقبهذهفىالعقائد
وحتىالالخلقدونيينجماعةأموالهنمنوساعدنالخلقدونياتكنتقريباكلهن

وماركيانوسالثانىثيودوسيوساإلمبراطورالحكـمفىشاركتالتىبلخريااإلمبراطورة

مونوفيستيةيعتقدماعلىكانتوقراراتهخلقدونيةمجمععلىوافقتوالتى

sالعقائديةرسائلهولحاشيتهالهايرسلكانكمااإلسكندرىكيرلستساعدنتوك

االمبراطورةكانتكمانسطوريوسعلىغضبهاوصبتمناسباتعدةفىثارتوقد

الذينمنالثانىثيودوسيوساإلمبراطورزوجةEudociaأدوسياأوافدوكية

ءاجزكرلستبلفقطالعقلىباالقتناعتكتفولمالواحدةالطيعةبتعالـيماعتقدوا
الشديدالنزاعنشبأنبعدوخاصةالالخلقدونيينلجماعةوقتهاومنمالهامنكبيرا

تعيشلكىأورشليمإلىانطلقتفلقدزوجهاأختوبينوبنيهازوجهاوبنبينها

أخذواالذينالرهبانوخاصةلهمالمساعدةيدومدالمونوفيستيينالمضطهدينمنبالقرب

المونوفيسيةونشروجدتأينماالخلقدونيةمقاومةعاتقهمعلى

424421PChurchChrisofHistMoellerWDr9592SamuelCV2794FlicheA1
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وربمازواجهاقبلأنطاكيةأساقفةرئيسساويرسمعتقابلتقدوراثيوبأنيبدو

عدةمصرزارساويرسأننعلمونحنالمونوفيسيةالتعاليملهاشرحالذىهوكان
بهاوأقاممرات

منكانتوربماسوريافىراPثيومعتقابلساويرسبأنيعتقدالبعضأنعلى
المؤرخـنبعضوقالجدأمتواضعبسيطوسطفىدوراثيوتربتأسورىأصل

المحيطةالبيئةبفسادحداثتهامنذتلطختوراثيوإنالفيهاتربتالتىللبيئةوصفهمفى

ويواصلccالذببةلمروضابنةالقسططينيةمسارحفىنشأتألنهابها
والقسططبنيةاإلسكندريةمسارحفىخفيفةراقصةكانتبأنهالهاوصفهبروكوبيوس
عندطفألأنجبتقدكانتثيودورابأنالمؤرخينبعضأيضاويعتقدومالهيهما

rاإلمبراطورمناجهاذ

وبعدالمالهىفىالراقصةالماجنةالخفيفةالفتاةهذهمنالزواجيوسيتنيانوسطلب

هىمابالضبطنعلم4NJوكلياجزئياحياتهاتغيرتالعظـيمالرجلهذامنزواجها
العديدةومناقشاتهامقابالتهاهلالكلىالتغيرهذاعلىبهاعتودفساعدتهاالتىالعوامل

قبولإلىUقاالذىاألساقفةرئيساويرسمعأنطاكيافىأماإلسكندريةفىءسوا
كانالذىيوستينيانوسمعمقابلتهاانأم3يديهعلىفتجددتالمخلصيسوعالرب

الصحيحالطريقإلىقادتهاحياتهفىناسكايكونيكادمتديناتقيارجألأيضاهو
واللهوواالستهتارالهزلتركترا3ثيوأنهونعرفهمالكنبالضبطنعلملسنا

ساويرسمثلقبلتولقدالكنيسةخدمةفىوقدراتهاومهاراتهاوحياتهاوقتهاوكرست

خلقدونيافكانزوجهاأما4يسوعالمسيحشخصفىالواحدةالطبيعةعقيدة

4424414FlicheA1

rاثاكاءلزارسغاسددiJUiPriv
259ArcanaHistPiosProco

2016PJustinienDiehl

سPاالزواجوبعدقبلحياتهالدراسة
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االمبراطورةتكانخلقدونيةمجمعقراراتويقبلالمسميحفىطبيعتينبوجودؤمن

الغيرةمللوبدونبنشاطالعملفىوالصرالمناقشةفىاإلفناعمواهببعدةتتمتع

ميشيلىالسورالمؤرخفيهاJLقولقدالمونوفيسيتىالمذهبلنشروالحماسالدينية

انفسهاإلمبراطوراهتماممنكرالكنيسةوسالمالذينيةباألموراهتمتلقد

حكمفىمعهشريكةإمبراطورةجعدهاالعرلقعلمايوستينيانوساإلمبراطورجدسوعندما

أنسابقاإليهاأشرناالتىبالمواهبدوراثيووامحتطاعت2اإلمبراطوريةأمورارةlوإ
فقطليسالمونوفيسيةانتشرتالمتواصلوتدخلهانشاطهاوبقضلوفاعليةءبذكاتعمل

بلنفسهاالقسطنطبنيةفىبلمونوفيسيةأغلبيةعلىتحتوىكانتالتىالبالدفى

معقألرومامدينةمنتجعلانتنوىكانتفلقدLالحدوهذهتعدىطموحهاأن

تساعدهأنفيهاوعدتسريةمعاهدةفيجيليوسوبنبينهاتتمفقدولذلكللمنوفيستية
مجمعقراراتءوإلغاالمونوفيسيينمساعدةعلىيعملأنشرطعلىالباباويةإلىللوصول

لمJركرلإلىوصولهبعدولكنالسرىالشرطهذافيجيليوسوفبلخلقدونية

rالمسيحفىالطبيعتينعقيدةعنيدافعخلقدونياظلبلمذهبهيغير

إلىوصولهافحالواإلداريةالسياسيةالناحيةمنعطمينهاونفوتأثـيرهاكان

البعضاألقلعلىأوالمونوفيسينمنالمنفينإرجاعاإلمبراطورعلىاقترحتالعرش
الشاغلشغلهاكانكماAورهباناقادةالمونوفيسينمنكبيردعدرجعوفعألمنهم
تكفولمالستقبالهموقصرهاقلبهافتحبلالمونوفيسيينومساعدةحمايةفقطليس

وبنبينهممستمردائمصلحلعملطريقهيجدلكىاإلمبراطوردفععنفط
نينلخلقدوا

باقناعتكتفلمفابهامعروفاأمراجهراالمونوفيسينلجماعةاإلمبراطورتأييدصار
حريةلهمفتحتبلفقطبالدهمإلىالمونوفيسينمنالمنفيينيعيدأناإلمبراطور

6461P32ConstSherwoodetMurphyXF1
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لجأوقدالمنفىمنرجعواالذينالرهبانعلىممنوعاهذاوكانالمدينةفىلظهور

اإلمبراطورضدهمشهاالتىالشديدةاالضطهاداتءجرامنتشتتواالذينالرهبانإليها

فساعدتهمicأخروأماكناهلرامنمorسنةفىرجعواانبعديوستينيوس
الهورميسداسقصرفىLالرهبانظامهمسبحديرتأسيسعلمااإلمبراطورة
Hormisdas42راهبخمسمائةرهبانهعددبلغولقد

نضرعلماللعملوالعالنيةءالخفافىالمستحروالعملوالتضحياتالمجهوداتهذهكلى

رأسعلىليضعوهاوالفخاروالعظمةالمجدليللنسجالمونوفيسيندفعالمونوفيسية
اللهأقامهاالتىاألمينةاإلمبراطورةيدعوهااألفسسىيوحنافابئالمونوفيسيةIثيودور
المتعبدةبالملكةفيلقبهاساويرسأنطاكيةأساقفةرئيسأماالمظلوميئعنللدفاع

فقطليسهدفهاوكانوالغيرةالنشاطمنشعلةثيودورااإلمبراطورةكانتfلله

اإلمبراطورحكمءاثناقاسيةعنيفةاضطهاداتقاسواالذينالمونوفيسيناية

بغيرةاأيضتعملكانتأنهاكماcنطاقأوسععلىالتعالـيمهذهنشربليوستينوس

الخلقدونيينبينالصراعلفضدائمسريعحلإليجاداإلمبراطورلمجانبواهتمام
نوفسينPو

252TheodoraDiehl1772ChabottLesyrienMichel1
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الثلمثهلغصل

والخامسالرابعالقرنينفىالكريستولوجيةالخالفات

الربشخصحولوالخامسالرابعالقرنينفىاثيرتالتىوالمشاكلالخالفاتإن

جداالهامةالعقائديةالمواضيعمنالمسيحىالفكرتاريخفىتعدالمسيحيسوع
عنالتساوالتازدادتالقرنينهذينففىبسببهاحدثتالتىاالنقساماتوخاصة

غزتالقرنينهذينففىالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةوالمفاهيماألفكـار
ءاكفاءواآلباالمعلمينمنكبيرعددايضاطهركماكثيرةوتعاليمأفكارالكنيسة
الهرطقاتوكشفااللهىالحقإعالنوكتاباتهموعلمهمبتقواهماستطاعواالذين

ورفضهاالخبيثة

قامت20rممنةالرابعالقرنفىببدعتهآريوسالليبىالكـاهنظهرفعندما

مالقديالعظيموشماسهالكسندروسأسقفهارأسهاوعلىاإلسكندريةكنيسة

ذلكإلىاإلشارةسبقكماأريوسعفمولقدورفضتهاأفكارهوفندتأثناسيوس
بعدمأيضانادىأنهكمااالبنأزليةوعدماالبنبجوهراآلبجوهرمساواةبعدم

وعندئذالروحمحلحلالذىهواللوغوسأنإذالمسيحفىبشريةروحوجود
تصللمولكنالمسيحفىبشريةوحJوجودعنبالدفاعاألنطاكىاستاثيوسقام

ال1روتهاإلىالمسيحفىالبشريةلروحباالخاصةالعقائديةوالخالفاتالحجادالت

منخالياجسداإاليأخذلماللوغوسبأنعئمالذىودكيةyأسقفظهوربعد
Iكلرفضتهبلالتعليمهذاالكنيسةتقبلولممحلهاحلالكلمةوأنالبشريةلروح

ومنعبحرمقراراتوأصدرتروماوكنيسةأنطاكياوكنيسةاإلسكندريةكنيسةمن
بشريةوحiوجودأنكرتالتىالتعاليمعامةالكنيسةرفضتوهكذاالتعليمهذا
معظمألنضدهاوعفمواوكتبواالبدعةهذهبمقاومةءاآلباقامولقدالمسيحفى
روحبدونفالمسيحالمسيحناسوتيهددعطماخطراالبدعةهذهفىرأواءاآلبا

يكئبونالمعلمينبعضثهالسببولهذاالتكوينناقصمسيحهوعاقلةبشرية
الهجومهذامنءواآلباالكنيسةهدفوكانواألبولوناريوسيةاألريوسيةالتعاليمضد
وأبولوناريوسأريوسهرطقةومالشاةهدمهو
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تيارينأوحزبينإلىالهرطقتينلهاتينورفضهمدفاعهمفىءاآلباءهؤالانقسملقد
لشرحتعرضنالوالوقتويعوزناالطبيعةوحدانيةوتيارالمسيحفىاالزدواجيةتياراو

ولذلكالفترةهذهفىالتوحيديةأواالزدواجيةتيارإفىانضمواالذينءاآلباكلأفكار

الكرستولوجيةهمتعاعلىللتعرفمنهمقليألعددانستعركاسوف

يحالمسناسوتعلىوالتشديداألنطاكيةاالزدواجيةالمدرسة

الذينومنوحاربتهاضدهاحاالالكنيسةقامتاألريوسيةالبدعةظهرتعندما

وشنابولوناريوسذلكبعدأيضاءجاثمأثناسيوسمالقديالبدعةهذهحاربوا
األريوسيةضددفاعهفىانحرفقدأبولوناريوسأنعلىاألريوسيةضدءشعواحربا

الكنيسةمنوقطعهحرمهإلىالنهايةفىأدتعقائديةءأخطافارتكب

البحثإلىأنطاكيافىءالعلصامنجماعةدفعاألريوسيةانتشارفابئيبدومافعلى
riسنةحوالىفىتكونتالجماعةهذهبأنيظنماوعلىوالتفكيروالذرس

الطرسوسىريوسJديومثلالكنيسةمنالمعونأقطاببعدفيماإليهاانضمولقد

دوريوسديووخاصةءهؤالقامولقدستىالموبسيوريوسJوثيودالذهبفموحناوي

ءهؤالوانضمواألبولوناريوسيةميةاألريوالتعاليمعلىالعنيفبالهجومريوسJوتيو
AnthroposLogosأنثروبوسلوغوسايدعىالذىىالعقائدالتيارإلىالمعلمون

مدرسةمعلمىمنكبيبرعددتبعهالذىالعقائدىالتياروهواإلنسانالكلمةأى

أيضارفضوالكنهمالمسيحناسوتوواقعيةحقيقةعلىاألنطاكيونشددفلقدانطاكية
ا3وناالمسيحفىبشريةروحوجودأنكرتالتىواألبولوناريوسيةاألريوسيةالتعالـيم
شمجسدومنعاقلةبشريةروحمنآخرإنسانصمثليتكؤنكانالمسيحبأن
جسدفىالمحركالروحهواللهابنأوالكلمةيكنفلماللهابنأواللوغوسمن

اللهابنإنبلواألبولوناريوسيوناألريوسيونبذلكعفمكمابشريةروحبدون
منمكوناكاناإلنسانوهذا5الناصرالمسيحيسوعاإلنسانفىتجسدالكلمةأو

منالكرستولوجيةبالتعالـيمالعقائدعلمنىيسمىماوهذاوجسدعاقلةبشريةروح

التىتالشخصيابعضبدراسةاآلنولنبدأManWordاإلنسانالكلمةنوع

قيصريةفىالمسيحسؤالعلمااإلجابةالمعلمونءهؤالحاولوكيفالتعاليمبهذهنادت

اإلنسانابنأناإفماالناسيقولمنفيلبس
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الطرسوسىديودوريوألسقف

األريوسيةالتعاليمضدالمعلمينءاآلبامنجماعةقيامإلىسابقاأشرنا
هاتينحاربتبلالرفضتالتىالجماعاتهذهضمنومنواألبولوناريوسية

وريوسjديوالبارزينأعضائهابينمننmأنطاكيافىجماعةظهرتالهرطقتين
طرسوسلمدينةأسقفابعدفيماسيصيرالذى

حياتـها

منيبدوماعلىوكانأنطاكيافىالرابعالقرنمناألولىالعشراتفىؤيذ
فىليدرساليونانبالدإلىيذهبأناستطاعولذلكوالثقافةءبالثراتمئزتعائلة

أنطاكيافىأمأثينافىهلللرهبنةبالدعوةشعرمتىبالضبطنعلموالاعاصمتها
بالقربديرفىمنزوياالرهبنةسلكفىانخرطبأنهنعرفأنناعلىرأسهمسقط

والتاملوالدرسالصالةفىحياتهمنسنواتعشرهناكفضىحيثأنطاكيامن
وسوفبعدفيمانجمهماسيلمعتينشخصيمعالذيرهذافىتقابلولقدالعميق

الذهبفميوحناالقديسوهماالمسيحيةالعقيدةتاريخفىجداهامادورأيلعبان
كرسىعلىاألولوتربع2يديهعلىوتعلماتتلمذافقدالموبسيوستىوثيودوريوس

مدينةعلىم3سنةفىأسقفاصاروالثانىArifjسنةفىالقسططبنيةأسقفية
موبسيوست

امنحمسالمعرفةوأسع6Tالكثيرإيمانهفىحاراريوسjيودبالراهبكان
صامتامصلياالذيرجدرانءوراينزوىأنالرجلهذايستطعلمولذلكلديانته
الوقتهذاففىالكنيسةبهاتمركانتالتىوالمولمةالمحزنةالظروفرأىعندما

كانالمسيحيةداخلفمنومالشاتهاالكنيسةلتحطيمعاتيةوأمواجعواصفهئت
التهديداتيرىكانخارجهاومنrوخطرهااألريوسيةانتشارالرجليرى

الديرتركفقدالسببولهذاالجاحديوليانوساإلمبراطوربهاقامالتىواالضطهادات

واألريوسيينمنعقيدتهافىالمهددةالمسيحيةعنوالدفاعللنضالوخرج
الوثنيينومنالمرتديوليانوساإلمبراطورمنوجودها
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علىواضطهاداتهغضبهصبسنةإمبراطورايوليانوسصارعندما

المسيحتعالـيمعلىهجومبحملةأيضاقامبلالمسيحينبتعذيبيكتفولمIالمسيحييئ
قاموفيهYI1cسنةحوالىفىيحتملماعلىونشرهكتاباكتبولقدوالكنيسة

وعبادتهالمسيحالهوتهذاكتابهفىمنتقداوالجليلينالجليلىعلىعنيفبهجوم
ءالعذرالمرصماللهأملقبأيضاانتقدأنهكماإنسانمجردفلسطبنياإنساناإياهمعتبرأ

هذاكاذيبضدعقيدتهموعنالمسيحتعالـيمعنالمسيحيونيدافعأنالبدوكان
عنالمرتديوليانوساإلمراطوراتهاماتعلىردواالذينضمنومناالبراطور

بالقولكتابهفىنفسهاإلمبراطورذكرهوقدالطرسوسىديودوريوسالمسيحية

الجليلىديودوريوسلهأىهإلهأننثبتسوفواآللهاتاآللهةفبمساعدة

األزليةومنالالهوتمنمخزيةبطريقةتجرداهوقبرهفموتهخرافةإالهوماالجديد
دأYوريوسPديواخترعهمااللتين

المرتديوليانوساإلمبراطورضديحاربكان4جبهتينعلىيحاربريوسديوكان

فىمقتوالاإلمبراطوريوليانوسماتولقدأنطاكيافىتشرتانالتىالهرطقاتوضد
فرسانهمنمسيحيافارساأنرسغأسدالدكتوريعتقدماوعلىr7rسنةفىالحرب
عليهفقضىبسهمرماه

الكهنوتيةللدرجاتارتقاوه2

orاسنةبينماوالتنسلثالرهبنةحياةبدأديودوريوسأنيحتملماعلى

rocصراعهبدأوهناكاهناسيمثمسنواتعشربعدالديرمنخرجولقدم
مk1rسنةفىأنطاكيامدينتهفىكاهناسيمفانهيظنمافعلىاالمبراطورضد

رجعسنةفىفئفىونضالهصراعهواستمرفىمtorسنةأوفى

rrVAممنةفىطرسوسمدينةعلىأسقفأنضبرجوعهوبعدالمنفىمن

irYtY257Tixeront1رسغاسدد
304Grillmeier2

o11Yf1306Grillmeier3األولءالجزرسغأسدد
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علىكانالحمنثeاألماسىواسابيوسديودوريوسبأنجيروميعرفنا
ألنممكنةالمعلمينبينالعالفةهذهفابئمجتملماوعلىقويةشديدةصداقةعالقة

بعضتساعلولقدفيهاندإنهبلأنطاكيامدينةإلىكثيرايذهبكانمابيوسا
يتالقيانكاناأنهماإذاآلخرتعالـيمفىتؤثرلمالواحدتعالـيمكانتإذافيماءالعلما
اكثيرةأنقاطفىمتفقينوكانا

فىعقدالذىاسنةفىالعإمالثافىالمسكوفىالمجمعديودوريوسحضر

هذاقراراتعلىTheodoseثيودوسيوساالمبراطورصذواوعندماالقسططبنية

سنةفىطرسوسأسقفتنئحوقد2اإليمانبطلبلقبريوسjديودئقبالمجمع
علمعلىنارمنأشهرنrنهألومدينتهكنيستهوبكتهسنةفىأو913

اإلمبراطوروقراراتلكتاباتومعارضتهالمسيحيةعندفاعهفىةالسياسيمواقفهبسبب
ئعدكانaأإذكنيستهفىومحبوباومكرمامعروفاكانهأنكماالجاحديوليانوس

rالرأىالمسموعىالكنيسةقوادمنوقائداالراسخةالقويةاألعمدةمنعمودا

كانتموتهبعدوحتىكلهاحياتهفىعطمةبشهرةيتمتعالمعلمهذاظلولقد

عاماخمسينحوالىبعدولكناألنطاكيةالكنيسةبهاتعتزالتىالتعاليممنهتعاتعتبر
فإنممتازةمرموفةمكانةوبتعايىبشخصيتهالكنيسةفىاحتلأنوبعدموتهمن

عميقةالنسطوريةبأننسطوريوسضدصراعهفىاكتشفالمصرىكيرلسالقديس

تعالـيمإلىيرجعانوأصلهاالنسطوريةتعلـيمجذوربأنكـيرلساعتقدفلقدالجذور
األمرهذاإعالنفىاألسكندريةأسقفيترددولمأسقفوريوسديو

طرسوسأسقفلتعاليمومعارضتهكيرلسكتاباتظهرتفعندماfضدهوالكتابة
يستطعلمكـيرلسأنفمعيخفتالالمعنجمهوبدأcالزوالفىاألخيرهذاحمعةبدات

الذىالتقديرمنكثيراقفلتتعايىضدوالمنادةمعارضتهفابئحرمهإلىالوصول
ودراسةفحصإلىاألمرنهايةLPJأمماالكاثوليكوخاصةالكثيرونلهيكئهكان

اصدرثمقضيتهدرستمf99سنةفىعقدالذىالقسطنطبنيةلمجمعففىتعاله

314303Grillmeier1

312KelixJ2

312KellxJ3

13TixerontJ4
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ohfسنةفىالقسططينيةفىعقدالذىالخامسالمجمعأنعلىهتعاضدكم

1يراعتهحكمقد

اإلسكندرىكـيرلسكانهلاآلنىهواآلنهانsاألإلىيتبادرالذىوالسؤال

ديودوريوسكانهلالطرلمموسىاألسقفتعالـيمحولالشهاتإثازةفىمخطئاأومحقأ
تعايىدراسةاآلنلنحاولالسؤالينهذينعلىلإلجابةأرثوذكسياأوهرطوقيا

فيلبسقيصريةفىلتالميذهالمسيحسؤالعلىيجاوبأنبدورهأيضاهوحاولوكيف

اإلنسانابنأناإقالناسيقولمن

3lالكرشمتولوجيةديودوريوستعاليم

وبعضالتفسيريةالكتبوخاصةالكتبمنجداكبيراعددأطرسوسأسقفكتب

األغلبيةتكنلمإنالكتبهذهأغلبيةأنالشديدلألسفولكنالعقائديةالكتب
ءاألجزاأوالشذراتبعضإالكتاباتهمنلنايتبقولمفقدتقدمنهاالساحقة
التأكدوعدمأعمالهمنالباقيةاآلثارهذهتبعوأنKellyكيلىويعتقدالقليلة

ريوسديودتعالـيمعنواضحةكاملةفكرةءباعطالنايسمحالبعضهاصحةمن
Yجيةلويستولكرا

فاداأضدادهطريقعنإليناوصلتريوميهديودبتعاليمالخاصةالوثائقمعظمإن

أنعليناالمسيحيسوعالرببشخصالخاصةالعقائديةأفكارهنفهمأننريدكنا
يالريتشاردلنامويعطىالرأىفىلهالخمالفونضدهكتبهاالتىالكتبسJن

Richardالطرسوسىاألسقفكتاباتلدراسةمصدرين

ألنديودوريوسضداألسكندرىكيرلسكتبهالذىاألولالكتابدراسةا

الموبسيوستىدوريوستيوتعاليموضدديودوريوستعالـيمضدكتبكيرلس

الفصلهذانهايةفىالمذكورةالمراجعالىالرجوعالرجاوتبرئتههوتعاريوسديوعلىالحكمبخصوصا
وخاصة

TixerontJ313312kellyJ377374eglise1deHistoireTuchleHBihlmeyerC

313312KellyJ2
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1ديودوريوسضدكتاباتهفىكـيرلساقتبسهاالتىالنصوصبعضدراسةثم

15612Codرقمتحتالسريانيةالنسخةفىتعايىمنبعضانجدأنايضايمكناكما
لممحتوياتهاأنإالعاممائةمنكثرحوالىمنطبعتالعقائديةالوثائقهذهأذومع
تقعلموالباحثينءالعلماأعينأنحقيقةإلىذلكاألمريرجعوربمامعروفةتكن
ولكنتعالهعنأوشخصيتهعنبحثبتقديممنهمأحديهغولمالوثائقهذهعلى
األسقفعنبحثاovنيكوالسفيتسوفقدم59Iسنةفى

بترجمةقامالذىبريرif9rسنةفىذلكبعدءجاثجالطرسوسى

ءالعلمابدأالوقتذلكومنالفرنسيةاللغةإلىالسريانيةكتاباتهمنالفقراتبعض

تعايىإذنهىفماالطرسوسىريوسديودوتعاليمحياةبدراسةيهتمونوالباحثون

المسيحيسوعالربشخـصعن

اتجاهينأومدرستينبوجودالسابقةالصفحاتفىدراساتنامنعرفناانسبقلقد

اللوغوسجسدالكلمةبعقيدةينادالذىالتعليمىاالتجاهعقاثدلمحن

ثم3التيارهذااإلسكندريةمعلمىمنكثيراتبعولقدSarxLogos5ساركعم
الكلمةوهوأنطاكيامعلمىمنكبيرعدداتبعهالذىوهواخراتجاهارأينا

نسألهأنيجبالذىوالسؤالAnthroposLogosانروبوسلوغوسإنسان

طرسوساسقفانضماالتجاهينهذينمنتعليمىتياراوجاعةأىإلىهواآلن

جسدالكلمةبعقيدةينادكانبأنهوكيدةواضحةبطريقةنحددأنيمكناوهل
إنسانالكلمةبعقيدةأو

تعاليموحاربواقاومواالذينمنكانطرسوسأسقفأنهواكيداألمرإن

فيماطرسوسوأسقفأنطاكياكاهنبأنأشرناأنسبقوكماالتوحيديةأبولوناريوس

انةالذيوتركاالرتدادضديحاربكانواحدوفتفىجبهتيههعلىيحاربنriبعد

نااإلمبراطورهذافابئالمرتديوليانوساإلمبراطورإليهدعاالذىاألمرالمسيحية

180172MopsuestiaللofTheodoreofChristologyTheJSSullivanAF1

HisandLifeHisonHistecclofEssayResearchTarsusofDiodoreNicolasFetisov2

1915KievActivity

rاIكنابهفىمفنداذلكعلىنفسهالكاتبردوقدالواقعيطابقالالكالملهذاءالعلمابعضقولأنعقاو
je1c1Iالثاءالجزالمسيحىالفكرتاريخ

http://www.ebnmaryam.com



تعالـيمضدأيضاحاربثمفلسطنىإنسانمجردإاليكنلمالناصرىيسوعأن
أبولوناريوسلتعاليممههجوفهلبشدةوهاجمهارفضهاولقدالتوحيديةأبولوناريوس

الكلمةتيارأيتبعكانبأنهيعنىجسدالكلمةمدرسةمنهاجينهجكانالذى
إنسان

قسمينإلىدوريوسديولتعاليمدراساتهمjالمسيحىالفكرتاريخءعلماانقسملقد

منتعالـيمهىالطرسوسىاألسقفتعالـيمبأنالتحفطمنبنوعيرىاألولالقسمفان
ألابراموسكىثماGrillmeierAجريلميرأمثلسدجالكلمةنوع

AbramowskiYكيللىأيضأكـذلك

ريوسJديوتعاليمفىرأتفقدالمسيحيةالعقيدةتاريخفىءالعلمامنالثانيةالطائفةأما
بينومنAnthroposLogosانثروبوسلوغوسإنسانالكلمةتيار

سيولفنأفcالحصرسبيلعلىوليسالمثالسبيلعلىنذكرءالعلماءهؤال

SullivanAFW1هـالمؤرخأوجيجىجيوجمامالعالمLو
MarrouH9وبيلمايرتوخلهمنكلننسىوال

طرمموسمعلموضععندمامفهومهاألولالفريقبنىأساسأىفعلىنسألوهنا

يدعىالءالعلمامنالفريقهذاإنجسداللوغوسبعقيدةنادواالذينمع
أوآريوسبهاعفمكماجسداللوغوسعقيدةيتبعكانريوسPديوبأن

عفمكماحتىالIوعلمقوةمنأوقمابكلهماتعاحاربألنهأبولوناريوس
عقيدةإلىكرستولوجياميألهتعافىيرونفأبهمذلكومعاإلسكندريةمعلموبها

آريوسألتباعبالنسبةالعباراتهذهمعنىشرحناأنسبقولقدجسدالكلمة

صمحلهافىإليهاالرجوعءجافالراإلسكندريةمعلمىوأتباعأبولوناريوسوأتباع
المجلدهذامن011

313303Grillmeier1

157156LiebaertVoirAbramowski5L2

313312KillyJ3

183181SullivanAF4

SullivanAFParCiteJugieM5

383MarrouH6

347TuchleHBihlmeverC7
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نادىقدمعلماوريوسديولنىرأواالذينبأنيعتقدLiebaertJليبرتجن

منالخلفاتبعضمنبراهينهميستمدونإنسانالكلمةوبعقيدةباالزدواجية
االوحيدالكتابوهوSynousiastasContraويدعىأبولوناريوسضدكتبهالذىكتابه

االقتباساتبعضطريقعنإالنعرفهلموالذممطالتجسدمشكلةلمعالجةهسرsالذ
والمقتبسةالباقيةالفقراتهذهبأنيعتقدوليرتكيرلسالقديسمنهاقتبسهاالتى

قدالنصوصهذهأنأيضايعتقدأنهعلىاالزدواجيةعقيدةفعألتويدكتاباتهمن
كتاباتمناألخرىللبقاياالدارسأنهوذدكعالوالدديلالتشويهمندنوعتعرضت

يستعملفهودقيقةغيربالتجسدالخاصةتعايىبأنيدوكأنيستطبعطرسوسأسقف
لعبارةاستعمالهمنممرالتجسدعنيتكلمعندماجسدالكلمةعبارة

وغرةباهتمكانةإالهتعافىتحتلالالمسيحروحأنكماإنسانالكلمة
فىإذنيرممطوفليبرتاIاستاثيوسبتعالـيميتمسكلمبأنهنفهمهذاومنواضحة

جسداللوغوسلعقيدةمعلماوريوسديو

فىويحاولديودوريوساليملتعتحلياللنايقدمطGrfflmeierجريلمايرلموالعا

وهواخربمعلمطرسوسأسقفربطتالتىالقويةالعالقةأواليئينأنالتحليلهذا
فابئجيرومالقديسيعتقدemesdEusebejUالنهeايمىالمأسابيوساألسقف

ljالعالقةهذهإن2بتاميذهاألستاذعالقةهىالمعلمينهذينربطتالتىوابط

يذهبوكانroم92jسنةفىوتنئحمrهسنةحوالىؤيذأسابيوسألنممكنة
تشابهيوجدكانإذاعماجريلمايريتساعلوهناومنظمةمستمرةبطريقةأنطاكياإلى

الواضحومنالعقائديةالناحيةمناآلخرفىأحدهمااثرهلأواالثنينتعلـيمفي
جسدالكلمةنوعمنتعالـيمهىاألماسىأسابيوستعاليمأنأيضاوالغريب
مزاليشيرالميتأأوحياءسواالمسيحعنحديثهصرضففىساركسلوغوس
أساسىحقيقىكعنصروجودهاعنأوفيهبشريةروحوجودعنبعيدمنأوقريب

نتيجةهوالموتهذاأنيعتبرالمسيحموتدثةلحونخثيئجهالمسيحشحخصفى

عنالمسعيحالهوتتمثلالتىالعاملةالطاقةانفصالمأدايالمجسدعنالقوةانفصال

كجمغحـم
157156LiebaertJ1

LeipzigLiberIllustibusVirisdeHieronymigerdingGed119IllustrViris7أdeJerome2
الاال1اؤخططماداألاةث

61eusebedLitteraireHeritageEbuytaert3تI69fنرتزاتةييثخألسالوخد
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الروحأوااللهيةالطاقةمغادرةأورحيلعنعبارةهوالمسيحموتأنأىسده
األهميةغايةفىنقطتينعلىهتعافىنئراألماسىأسابيوسبأنيتضحهذامناإللهى

بشريةوحiوجودعنالكالمتعليمهفىأهملأماسىأسقفأنهىاألولىالنطة
بتعالـيمنادىأسابيوسأنهىالثانيةوالنقطةبوضوحعنهايتحدثلمأوالمسيحفى
وقائمامستقألشيئأكانلوكمااكدالجسدعنيتكلمفهوLeسكdualismeاجيةdاز

المحركالروعبلالبشريةالمسيحروحليسالروحعنأيضاويتكلمهaبذا
Pneumaثاإللهيةالطاقةأوsaبذاتهوقائمامستقألكائناكانلوكما

ىساركاللوغوسبعقيدةينادىفهوالتعليممنجديدانوعانرىوهنا
يتفقفهوهdualismeeاالزدواجيةعاليشددالوقتنفسوفىجسدالكدحة

كماالمسيحشخصفىالبشريةالروحعنالحديـاإهمالهفىاإلسكندريةمعلمىمع
المسيحفىجوهرينأوعنصرينعنيتكلمونعندماأنطاكيامعلمىمعأيضايتفقأنه
ئعتبركاناألخيروهذاالقيصرىيوسابيوسلسمئهتلميذأكانأسايبوسأنننسىوال
اآلريوسيةالشعاليمجيذأيعرفكان9واألرثوذكساألريوسينبينالوصلحلقة
التعلـيمتيارصم9Monophysismeاألريوسيةوبالتعاليمهبتعاتأثربأنهإذنالمحتملفمن

فىكاملتينطبيعتينبوجودالمناداةإلىأيضاهوسيقودوالذىdمحأكعنلعدااالزدواجمما

التيارانهماهذانdualisteoudyophysismeاالزدواجيةبالتعاليميدعىوالذىالمسيح

الرابحالقردنأولمنالكنيسةفىظهرااناللذالعقائديان

المجامعغقدتأخرىوأسبابسياسيةأسبابوألجلالعقائديةاألسبابهذهفألجل
التىوالسياسيةالعقائديةالمشاكللهذهحلولوإليجادالنزاعلفضوالمسكونيةالمحلية
لتحليلالمستقبليةدراساتنافىنتعرضوسوفالمسيحجسدالكنيسةتمزقكانت

نتناولوسوفهاتعاعلىوسيطراالكنيسةفىظهرااللذينالتيارينهذينوفحص
الكنيستينكلتافىالتيارينهذينقادتالتىالشحخصياتبعضبالتحليل

هذهمنءأجزالعشرةيخططالحضرىجرجسحناالقسالدكعورالراحلكان
يستكملهاأنقبلرحلولكنهالسلسلة

9BuytaertEdbmesedEusebe298291Grillmeier1
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